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หลักสู ตร กฎหมายแรงงานกับการบริหารวินัยเชิงบูรณาการเพือ่ การบริหารงาน บริหารคน
(ป้ องกัน – เสริมสร้ าง – บังคับใช้ ) (Integrated of discipline management)
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ โรงแรม St.James ซอยสุ ขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้ อมพงษ์ กทม **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : อาจารย์ พงศา บุญชั ยวัฒนโชติ
หลักการและเหตุผล
ผู้จัดการ/หัวหน้ างาน ผู้ซึ่งมีบทบาทในการบริ หารงานของตนเอง บริ หารงานของลูกน้ อง และยังต้ องบริ หาร
คนในหน่ วยงาน เพื่อให้ งานบรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่องค์ กร หากพนักงานภายในองค์ กรหรื อหน่ วยงานขาด
ความมีวินัยเมื่อใด ย่ อมส่ งผลกระทบต่ องานอย่ างแน่ นอน ดังนั้น ผู้จัดการ/หัวหน้ างานจะต้ องทาหน้ าที่ เป็ น HR for
Line ในการบริ หารวินัยพนักงานในหน่ วยงานของตนเองเพื่อมิให้ เกิดปั ญหาด้ านแรงงานสัมพันธ์ และไม่ ให้ เกิดผล
กระทบต่ องานของหน่ วยงาน ซึ่ งแบบอย่ างของการบริ หารที่ดีคือการบริ หารวินัยแบบบูรณาการ ด้ วยกระบวนการ
ป้ องกัน เสริ มสร้ างพัฒนา และการบังคับใช้ แต่ สิ่งที่ท้าทายของผู้จัดการ/หัวหน้ างานคื อ การบริ หารวินัยอย่ างไรจึง
จะชอบด้ วยกฏหมาย มีความเหมาะสมเป็ นธรรม และทาให้ พนักงานเกิดความยอมรั บในที่สุด อันจะนาไปสู่การอยู่
ร่ วมกันอย่ างสันติสุข
ดังนั้น จึงจาเป็ นอย่ งยิ่งทีผ่ ้ จู ัดการ/หัวหน้ างานจะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการและกฏหมาย
คุ้มครองแรงงานทีเ่ กีย่ วข้ อง เพือ่ การบริ หารวินัยอย่ างสร้ างสรรค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจ มีแนวคิ ดและการปฏิ บัติให้ ถกู ต้ องเกี่ยวกับการบริ หารวินัยพนั กงานและ
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้ อง
2. เพื่อให้ ผ้ ทู ี่ เป็ นผู้จัดการ/หัวหน้ างานงาน ปฏิ บัติต่อลูกน้ องด้ วยความถูกต้ อง เหมาะสม และมีความมัน่ ใจในการ
บังคับทางวินัยพนักงาน
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีเทคนิคสามารถนาไปใช้ ในการบริ หารวินัย เพื่อรองรั บเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึน้ ในการ
ปฏิ บัติงานประจาวันได้ จริ ง และก่ อเกิดประโยชน์ แก่ งานขององค์ กรหรื อหน่ วยงาน
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เนื้อหาหลักสู ตร
นายจ้ างคือใคร ? ทาไมผู้จัดการ / หัวหน้ างาน ต้ องรู้ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ความหมายและความสาคัญของการบริ หารวินัย
ปั จจัยส่ งเสริ มวินัย และเหตุบั่นทอนวินัย
การบริ หารวินัยแบบบูรณาการ เพื่อรั กษาความสัมพันธ์ ที่ดีและนาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่ างสันติสุข
การเสริ มสร้ างและพัฒนาให้ พนักงานมีวินัยการทางาน
การพิจารณาขอบเขตการบังคับใช้ มาตรการวินัยกับพนักงาน
ทักษะที่ต้องใช้ เมื่อมีปัญหาวินัยพนักงานเกิดขึน้ ในหน่ วยงาน
กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ มีผลต่ อการบริ หารจัดการที่ควรรู้ อาทิ
- การจ้ างแรงงาน สัญญาจ้ าง สภาพการจ้ าง การทดลองงาน
- สิ ทธิ และหน้ าที่ของหัวหน้ างานและลูกน้ อง
- วันเวลาทางาน วันหยุด และวันลา
- ค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเวลา ค่ าทางานในวันหยุดและค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
- เรื่ องน่ ารู้ เกี่ยวกับการลาออกของพนักงาน
- เรื่ องน่ ารู้ เกี่ยวกับการลาพักร้ อน
- มาตรการทางวินัย ประเภทของการลงโทษทางวินัย มีอะไรบ้ าง และมีกระบวนการอย่ างไร
- การเลิกจ้ างและการบอกกล่ าวล่ วงหน้ า
- เทคนิคการเขียนหนังสื อเตือน การดาเนินการตักเตือน และการลงโทษวินัยพนักงาน
- ฯลฯ
สาระสาคัญของกฎหมายแรงงานฉบับปรั บปรุ งแก้ ไขใหม่ ล่าสุด 2560 อาทิ
- การใช้ แรงงานเด็กและเพิ่มเติมบทลงโทษนายจ้ าง
- กาหนดอัตราค่ าจ้ างขัน้ ตา่ สาหรั บลูกจ้ างบางกลุ่มหรื อบางประเภท
- บทบัญญัติเรื่ องข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานและการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
- บทบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุและการจ่ ายค่ าชดเชยให้ แก่ ลูกจ้ างกรณี เกษียณอายุ
- เพิ่มบทกาหนดโทษกรณี นายจ้ างไม่ จ่ายค่ าชดเชยให้ แก่ ลูกจ้ างกรณี เกษียณอายุ
- การเตรี ยมการเรื่ อง การเกษียณอายุพนักงาน เพื่อรองรั บกฎหมายใหม่
เรี ยนรู้ เกี่ยวกับการกระทาผิดวินัยตามมาตรา 119 เพื่อการปฏิ บัติที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการเลิกจ้ าง
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1. การทุจริ ตต่ อหน้ าที่ หรื อกระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่ นายจ้ าง
2. การจงใจทาให้ นายจ้ างได้ รับความเสี ยหาย
3. การประมาทเลินเล่ อ เป็ นเหตุให้ นายจ้ างได้ รับความเสี ยหายอย่ างร้ ายแรง
4. การฝ่ าฝื นข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หรื อระเบียบ หรื อคาสั่งของนายจ้ างอันชอบด้ วย กฎหมายและ
เป็ นธรรม และนายจ้ างได้ ตักเตือนเป็ นหนังสื อแล้ ว เว้ นแต่ กรณี ที่ร้ายแรงนายจ้ างไม่ จาเป็ นต้ องตักเตือน
5. การละทิง้ หน้ าที่เป็ นเวลา 3 วันทางานติดต่ อกัน ไม่ ว่าจะมีวนั หยุดคั่นหรื อไม่ กต็ าม โดยไม่ มีเหตุอันควร
6.
ได้ รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้ นแต่ เป็ นความผิดที่ได้ กระทาโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ ต้ องทาให้ นายจ้ างได้ รับความเสี ยหาย
การบริ หารพนักงานกรณี ที่มีผลการปฏิ บัติงานตา่ กว่ ามาตรฐาน
วิธีปฏิ บัติเพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย และแนวคาพิพากษาศาลฎีกา
workshop : ฝึ กปฏิ บัติการทดลองทาหน้ าที่ ตัดสิ นวินัยพนักงาน กรณี ตัวอย่ างที่เกิดขึน้ จริ ง
7. การวิเคราะห์ ปัญหาวินัยพนักงานเพื่อกาหนดแนวทางแก้ ไขปั ญหาที่ต้นเหตุ
กลุ่มเป้ าหมาย เจ้ าของกิจการ / ผู้จัดการ /หัวหน้ างานทุกระดับ ฝ่ ายทรั พยากรบุคคล หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้
ทางานแทนนายจ้ าง
วิธีการอบรม
- การบรรยายพร้ อมตัวอย่ างประกอบ
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่ านกรณี ศึกษา
- Workshop กรณี ศึกษา และถาม-ตอบประเด็นทางกฎหมาย
ระยะเวลา 1 วัน

วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชั ยวัฒนโชติ
อดีตกรรมการบริ หารและผู้อานวยการฝ่ ายทรั พยากรบุคคล องค์ กรชั้นนาหลายแห่ ง
ประสบการณ์ งานบริ หารทรั พยากรบุคคลกว่ า 25 ปี
วิทยากร อาจารย์ มหาวิทยาลัย และที่ปรึ กษาด้ านบริ หารทรั พยากรบุคคล
ผลงานเขียน “ HRMBA จุดประกายความคิด เสริ มอาวุธการบริ หารบุคคล”
“SMART JD คาบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คล่ องแคล่ ว ใช้ ประโยชน์ ได้ หลากหลาย
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ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
ฟรี ** ค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่ าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

สมัคร 1 ท่าน

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ

3,300

231

99

3,432

สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่
คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter คุณอิศราภรณ์ 089-773-7091
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

(ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสีย
ค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรื อ
หากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อคุณจิ๋ว 090 645 0992, 089 606 0444, Line :
hrdzenter www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

