
www.hrdzenter.com 

“Knowledge is no limited edition” 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel:089-773-7091, 089-606-0444 

 

40 ประเด็น เด็ดๆ... ที่ผู้บริหารงาน HR. มือใหม่ต้องรู้ 
วันที่  29 ตุลาคม 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 

วิทยากร  อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า 

ช าระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 20 ตุลาคม  ลดเหลือเพยีงท่านละ  3,500 บาทเท่าน้ัน  
(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 หัวข้อการสัมมนา 
 

1. การด ารงตนของ ผู้บริหาร - HR. ท่ีดีต้องปฏิบัติอย่างไร..? 

2. การรักษาความลับขององค์กร - การใช้อ านาจตามหน้าท่ี - การถ่ายทอดค าส่ัง ผู้บริหาร - HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..? 

3. ปัจจัยหลักท่ีท าให้พนักงานรักองค์กร มองเห็นองค์กรมีความเป็นเลิศ - อยากอยู่กับองค์กรนานๆ-ไม่อยากเปลี่ยน

งานบ่อยๆ ผู้บริหาร- HR. ต้องด าเนินการอย่างไร..? 

4. การเขียนสัญญาเพ่ือจ้างพนักงานทดลองงาน และการเขียนสัญญาจ้างเพ่ือจ้างพนักงานท่ีผ่านทดลองงาน แต่ละ
สัญญาจ้าง ต้องก าหนดเง่ือนไขการจ้างระยะเวลาการจ้างแตกต่างกันอย่างไร..? 

5. การบอกเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวเม่ือใด..? หรือนายจ้างขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปอีก 

เม่ือนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..? เพราะอะไร..? 

6. ท าสัญญาจ้างพนักงาน 11 เดือน เม่ือครบสัญญาจ้างแล้วให้ออก แล้วท าสัญญาจ้างอีก 11 เดือน เม่ือเลิกจ้างตาม

สัญญากฎหมายคุ้มครองลูกจ้างอย่างไร..? นายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..? 

7. 7 ประการท่ีลูกจ้างได้รับ สิทธิตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ท่ีมีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2562 มีอะไรบ้าง 

8. พบปัญหาพนักงาน - เข้า - ออกงาน บ่อยๆ ผู้บริหาร- HR.จะแก้ปัญหาอย่างไร..? จะวิเคราะห์จุดแขง็ - จุดอ่อน

ระหว่างองค์กร กับพนักงาน อย่างไร..? 

9. ปัญหาท่ีท าให้พนักงาน ท าผิดวินัยบ่อยๆ มาจากอะไร..?  มีจุดอ่อนตรงไหน 

10. การแก้ปัญหาเพ่ือป้องกันมิให้พนักงานท าผิดวินัยบ่อยๆ ผู้บริหาร-HR. ต้องด าเนินการอย่างไร..? 

11. การก าหนดเง่ือนไขการจ่ายเงินโบนัสประจ าปีให้กับพนักงาน นายจ้างต้องก าหนดเง่ือนไข ในการจ่ายอย่างไร
..?  (เพราะเงินโบนัสท่ีลูกจ้างได้รับคือ เงินท่ีลูกจ้างได้รับโดยเหง่ือไม่ออก) 
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12. การแก้ไข - เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ ในการท างานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ผู้บริหาร - HR.ต้องด าเนินการ

อย่างไร..? 

13. กรณีมีพนักงาน เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ผู้บริหาร - HR.ต้องเตรียมข้อมูล -นโยบายของนายจ้าง

เพ่ือน าเสนอในการไกล่เกลี่ย ให้ปัญหาหมดไปได้อย่างไร..? 

14. นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานก่อนวันเกษียณงาน ตามข้อบังคับในการท างานต้องท าอย่างไร..?        (ให้
ออกโดยไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน) 

15. พนักงานเกษียรงานแล้ว นายจ้างต้องการจ้างให้ท างานอีก - ต้องท าสัญญาจ้าง - ก าหนดเง่ือนไขการจ้าง - 
ก าหนดค่าจ้าง - ค่าสวัสดิการ ต่อลูกจ้างอย่างไร..? 

16. วันหยดุตามประเพณีได้ก าหนดและประกาศไปแล้ว นายจ้าง - ลูกจ้าง ต้องการเปลี่ยนไปหยดุในวันอ่ืน (สลับ
วันหยดุ) ผู้บริหาร - HR.ต้องด าเนินการอย่างไร..? 

17. นายจ้างได้ก าหนดให้วันหยดุประจ าสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ เม่ือเปลี่ยนนายจ้างใหม่เปลี่ยนนิติบุคคล และมี
นโยบายให้เปลี่ยนวันหยดุประจ าสัปดาห์ จากวันอาทิตย์ไปเป็นวันอ่ืน ต้องท าอย่างไร..? กรณีลูกจ้างไม่ยินยอม

ท าได้หรือไม่..? เพราะอะไร...? 

18. กรณีลูกจ้างน ารถยนต์ ส่วนตัวมาใช้บริการในการท างาน ให้กับนายจ้าง จะได้รับ ค่าเส่ือมรถยนต์ จากนายจ้าง
อย่างไร..? 

19. จัดรถน าเท่ียวให้กับพนักงาน เพ่ือไปพักผ่อนประจ าปี - ค่ารถ – ค่าอาหาร - ค่าเคร่ืองด่ืม - ค่าท่ีพักนายจ้างออก
ให้ท้ังหมด กรณีมีพนักงานชกต่อยกันจนได้รับบาดเจ็บ นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัย ได้หรือไม่  

(เพราะเป็นสถานท่ีและนอกเวลาท างานให้กับนายจ้าง) 

20. หลังเลิกงานนายจ้างจัดงานเลีย้งประจ าปีท่ีร้านอาหารให้กับพนักงาน มีพนักงานเมาจ าหน้ากันไม่ได้ชกต่อยกัน
ในงานเลีย้ง นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัยได้หรือไม่..? (เพราะเป็นสถานท่ีและนอกเวลาท างานให้กับ

นายจ้าง)  

21. จ่ายค่าเบีย้เลีย้งให้กับพนักงานท่ีท างานในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายก าหนดให้ จ่ายวันละเท่าไร..? ต้อง

น าไปหักภาษีด้วยหรือไม่ - เพราะอะไร..? 

22. พนักงานมาท างาน สายบ่อยๆ จะจัดการกับปัญหานี ้ให้หมดไปได้อย่างไร..?  

23. ประเภทลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ หัวหน้างาน ยงัไม่อนุมัติการลากห็ยดุงานไป -โทรลางาน -ไลน์ลางาน - 
ฝากเพ่ือนลางาน - ลาย้อนหลังจนเป็นอาจิณ - ผู้บริหาร - HR. จะออกกฎเหลก็อะไรได้บ้าง 
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24. ภายในปีชอบลาป่วยเพ่ือเอายอด  -ป่วยวันเดียว - ป่วยทุกอาทิตย์ - ป่วยไม่จริง ผู้บริหาร - HR.  จะมีวิธีป้องกัน

อย่างไร..? จะตรวจสอบการลาป่วยเทจ็เพ่ือลงโทษวิธีใด..? 

25. หัวหน้างานอนุมัติการลาไม่ถูกระเบียบบ่อยๆผู้บริหาร- HR.จะตรวจสอบ และลงโทษหัวหน้างานอย่างไร..? 

(โดยพฤติกรรมชอบเอาความถูกใจไว้เหนือความถูกต้อง) 

26. กรณีมพีนักงานเข้าร้องทุกข์ต่อ HR.ให้เหตุผลว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินผลงานประจ าปี จะใช้

เทคนิคอย่างไร..? ให้ปัญหายติุลง 

27. พนักงานปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ชอบท าผดวินัยบ่อยๆ ก่อนจะมีค าส่ังย้ายหน่วยงานไปอยู่ท่ีท่ีควรจะอยู่ ต้อง
เตรียมข้อมูล - ตรวจสอบหลักฐานอะไรบ้าง..? 

28. ลูกจ้างท่ีไม่มีสิทธิได้รับ - ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยดุมีต าแหน่งอะไรบ้าง..? กรณีท่ีต าแหน่งงานท่ีมี

สิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ท างานเกนิวันละ 1-2 ช่ัวโมง HR.ต้องท าอย่างไร..? 

29. รับลูกจ้างเข้าท างานด้วยวาจา - ด้วยลายลักษณ์อักษร - บอกเลิกจ้างด้วยวาจา - ด้วยลายลักษณ์อักษร - ด้วยทาง
โทรศัพท์ - ด้วยทางไลน์ - ด้วยทางอีเมลย์ กรณีดังกล่าวนายจ้างได้ปฏิบัติต่อลูกจ้างส่ิงใดมีผลบังคับใช้ได้ตาม

กฎหมายแรงงาน เพราะอะไร..? 

30. ท างานได้รับความเสียหายนายจ้างไม่เลิกจ้างต้องการให้ชดใช้ค่าเสียหาย กฎหมายได้บัญญัติไว้ห้ามมิให้นายจ้าง
หักค่าจ้างลูกจ้าง  ผู้บริหาร - HR.จะใช้เทคนิคอย่างไร..? เพ่ือให้ลูกจ้างได้ช าระค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้ 

31. กรณีมีพนักงานร่วมกันชุมนุมกดดันนายจ้างเพ่ือให้จ่ายค่าสวัสดิการตามต้องการ ผู้บริหาร - HR.หัวหน้างาน - 

จะเผดจ็ศึกกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ให้ยติุลงได้อย่างไร..? 

32. ลูกจ้างลาออกจากงานต่อหัวหน้างานจะมีผลเม่ือใด..? หรือเม่ือใบลาออกไปถึงผู้บริหารท่ีเป็นผู้มีอ านาจทราบ
แล้วแต่ยงัไม่อนุมัติการลาออก - วันต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกการลาออก กฎหมายให้สิทธิต่อนายจ้าง - หรือต่อ

ลูกจ้างอย่างไร..? 

33. ลูกจ้างลาออก - วันหยุดพักผ่อนประจ าปี - วันลากิจได้รับค่าจ้าง เม่ือสิ้นปีไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดลูกจ้างจะ
ได้รับสิทธิอย่างไร..? กรณียงัไม่ลาออกจะได้รับสิทธิอย่างไร..? 

34. ในระหว่างเป็นลูกจ้างแอบไปท างาน หรือ ชอบแอบเอาความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่ง
ทางการค้าของนายจ้าง นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง...? 

35. ท าความเสียหายแล้วออกจากงานไป นายจ้างยึดเงินประกันการท างาน - ยึดเงินค่าจ้าง - เพ่ือชดใช้ค่าเสียหายท่ี
เกิดขึน้ นายจ้างท าได้หรือไม่..? เพราะไร..? 
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36. ลูกจ้างย่ืนใบลาออกต่อมาไม่มาท างานหายไปเลย ออกจากงานก่อนครบ 30 วัน ตามสัญญาจ้าง-ตามข้อบังคับใน

การท างาน นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง..? เพราะอะไร..? 

37. องค์ประกอบท่ีนายจ้างพิจารณาความผิด เป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง พิจารณาจากอะไร..? เพราะจะมีผล
ต่อการออกใบเตือน - ส่ังพักงาน - เลิกจ้างเพ่ือให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง 

38. การออกใบเตือนเขียนข้อความให้ครอบคลมุความผิด -ให้มีผลตามกฎหมาย -ให้มีผลต่อการผิดซ ้าค าเตือนต้องมี
ข้อความอย่างไร..? กรณีไม่เซ็นรับใบเตือน ผู้บริหาร- HR. จะจัดการอย่างไร..? 

39. การออกหนังสือเลิกจ้าง - เขียนให้ดี -ให้มีผลต่อการน าเสนอ และ ขยายความ ต่อศาลได้ ต้องมีข้อความอย่างไร
..? ต้องอ้างอิงอะไรบ้าง..? 

40. เม่ือออกจากงาน - ลาออก - ละทิง้หน้าท่ี - สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง -ไม่ผ่านทดลองงาน - เกษียรงานตาม
โครงการ - ถูกไล่ออก - ปลดออก -ให้ออก กรณีดังกล่าว ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการประกันการว่างงาน จาก

ส านักงานประกันสังคมอย่างไร..? 

• ถาม - ตอบ - แนะน า 

• ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - HR. - บุคคลท่ัวไป 

• ให้ค าปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย 

วิทยากร         อาจารย์สมบัติ  น้อยหว้า 
      การศึกษา      ปริญญาตรี  รัฐประศาสนศาสตร์  
      ปัจจุบัน          เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จ.สมุทรปราการ 

ประวัติการท างาน / ประสบการณ์ 
   • เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9  ปี  (4 สมัย) 
   • เป็นผู้ประนอมคดีในช้ันศาลแรงงานกลาง กรุงเทพ 
   • เป็นกรรมการ (บอร์ด) ค่าจ้างขั้นต า่ท่ีกระทรวงแรงงาน 
   • เป็นท่ีปรึกษาด้านแรงงาน จดทะเบียนท่ีกระทรวงแรงงาน 
   • เป็นอนุกรรมการประกันสังคม ส านักงานใหญ่ จ.นนทบุรี 
   • เป็นผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จ ากัด 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การกล่าวโทษ-เลิกจ้าง-ต่อสู้ให้ชนะคดใีนศาล 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใช้อ านาจตามหน้าท่ีของหัวหน้างาน 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 
   • เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ท่ีมผีลบงัคบัใช้ล่าสุด ปี 2562 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธ ิ

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อน 20 ต.ค. 62 3,500 245 105 3,640 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองท่ีนั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ท่ี    Tel :  คุณธนนันท์ 089 606 0444 , 090-645-0992   Line  hrdzenter 
 คุณอิศราภรณ์ 0897737091   www.hrdzenter.com  E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter  
IG : hrd_zenter   

วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บญัชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพือ่ยืนยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

**ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด** 

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีท่ีท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีท่ีท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือ
หากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   0105555113021 
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