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หลกัการและเหตุผล 

ผูจ้ดัการ/หวัหน้างาน ผูซ้ึง่มบีทบาทในการบรหิารงานของตนเอง บรหิารงานของลกูน้อง และยงัตอ้งบรหิารคนในหน่วยงาน เพื่อใหง้าน
บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีอ่งคก์ร หากพนกังานภายในองคก์รหรอืหน่วยงานขาดความมวีนิยัเมื่อใด ย่อมสง่ผลกระทบต่องานอย่าง
แน่นอน ดงันัน้ ผูจ้ดัการ/หวัหน้างานจะตอ้งท าหน้าทีเ่ป็น HR for Line ในการบรหิารวนิยัพนกังานในหน่วยงานของตนเองเพื่อมใิหเ้กดิ
ปญัหาดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่องานของหน่วยงาน ซึง่แบบอยา่งของการบรหิารทีด่คีอืการบรหิารวนิยัแบบบรูณา
การ ดว้ยกระบวนการป้องกนั  เสรมิสรา้งพฒันา และการบงัคบัใช ้แต่สิง่ทีท่า้ทายของผูจ้ดัการ/หวัหน้างานคอื  การบรหิารวนิยัอย่างไร
จงึจะชอบดว้ยกฏหมาย มคีวามเหมาะสมเป็นธรรม และท าใหพ้นกังานเกดิความยอมรบัในทีส่ดุ อนัจะน าไปสูก่ารอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ
สขุ  
          ดงันัน้ จึงจ าเป็นอย่งย่ิงท่ีผูจ้ดัการ/หวัหน้างานจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการและกฏหมายคุม้ครอง
แรงงานท่ีเก่ียวข้อง เพือ่การบริหารวินัยอยา่งสรา้งสรรคว์ตัถปุระสงค ์

วตัถปุระสงค ์

      1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ มแีนวคดิและการปฏบิตัใิหถู้กตอ้งเกีย่วกบัการบรหิารวนิยัพนกังานและกฎหมาย
แรงงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

      2. เพื่อใหผู้ท้ีเ่ป็นผูจ้ดัการ/หวัหน้างานงาน ปฏบิตัต่ิอลกูน้องดว้ยความถูกตอ้ง เหมาะสม และมคีวามมัน่ใจในการบงัคบัทางวนิยั
พนกังาน 

     3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมเีทคนิคสามารถน าไปใชใ้นการบรหิารวนิยั เพื่อรองรบัเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ในการ
ปฏบิตังิานประจ าวนัไดจ้รงิ และก่อเกดิประโยชน์แก่งานขององคก์รหรอืหน่วยงาน 

 

หลกัสตูร   
กฎหมายแรงงานกบัการบรหิารวนิยัเชงิบรูณาการเพือ่การบรหิารงาน บรหิารคน (ป้องกนั – 

เสรมิสรา้ง – บงัคบัใช)้ (Integrated of discipline management) 

19 มถินุายน 2561 
เวลา 9.00-16.00น.  โรงแรมอไรซ้ สขุมุวทิ 26  
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เน้ือหาหลกัสตูร 

  นายจา้งคอืใคร ? ท าไมผูจ้ดัการ / หวัหน้างาน ตอ้งรูก้ฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

  ความหมายและความส าคญัของการบรหิารวนิยั 

  ปจัจยัส่งเสรมิวนิยั และเหตุบัน่ทอนวนิัย 

  การบรหิารวนิัยแบบบรูณาการ เพื่อรกัษาความสมัพนัธท์ีด่แีละน าไปสู่การอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิุข 

  การเสรมิสรา้งและพฒันาใหพ้นกังานมวีนิัยการท างาน 

  การพจิารณาขอบเขตการบงัคบัใชม้าตรการวนิัยกบัพนกังาน 

  ทกัษะทีต่อ้งใชเ้มือ่มปีญัหาวนิยัพนกังานเกดิขึน้ในหน่วยงาน 

  กฎหมายคุม้ครองแรงงานทีม่ผีลต่อการบรหิารจดัการทีค่วรรู้ อาท ิ

- การจา้งแรงงาน สญัญาจา้ง สภาพการจา้ง การทดลองงาน 

- สทิธแิละหน้าทีข่องหวัหน้างานและลกูน้อง 
- วนัเวลาท างาน วนัหยดุ และวนัลา 

- ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุและค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ 

- เรือ่งน่ารูเ้กี่ยวกบัการลาออกของพนกังาน 

- เรือ่งน่ารูเ้กี่ยวกบัการลาพกัรอ้น 

- มาตรการทางวนิัย ประเภทของการลงโทษทางวนิยั มอีะไรบา้ง และมกีระบวนการอยา่งไร 

- การเลกิจา้งและการบอกกล่าวล่วงหน้า 

- เทคนิคการเขยีนหนงัสอืเตอืน การด าเนินการตกัเตอืน และการลงโทษวนิัยพนกังาน  
- ฯลฯ 

  สาระส าคญัของกฎหมายแรงงานฉบบัปรบัปรงุแกไ้ขใหมล่่าสุด 2560 อาท ิ

- การใชแ้รงงานเดก็และเพิม่เตมิบทลงโทษนายจา้ง 

- ก าหนดอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าส าหรบัลกูจา้งบางกลุ่มหรอืบางประเภท 

- บทบญัญตัเิรือ่งขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานและการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน 

- บทบญัญตัเิกีย่วกบัการเกษยีณอายแุละการจา่ยค่าชดเชยใหแ้ก่ลกูจา้งกรณเีกษยีณอายุ 
- เพิม่บทก าหนดโทษกรณนีายจา้งไมจ่่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลกูจา้งกรณเีกษยีณอายุ 
- การเตรยีมการเรือ่ง การเกษยีณอายพุนกังาน เพื่อรองรบักฎหมายใหม่ 

  เรยีนรูเ้กีย่วกบัการกระท าผดิวนิยัตามมาตรา 119 เพื่อการปฏบิตัทิีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการเลกิจา้ง 

1. การทุจรติต่อหน้าที ่หรอืกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง 

2. การจงใจท าใหน้ายจา้งไดร้บัความเสยีหาย 

3. การประมาทเลนิเล่อ เป็นเหตุใหน้ายจา้งไดร้บัความเสยีหายอยา่งรา้ยแรง 
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4. การฝา่ฝืนขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน หรอืระเบยีบ  หรอืค าสัง่ของนายจา้งอนัชอบดว้ย กฎหมายและ
เป็นธรรม และนายจา้งไดต้กัเตอืนเป็นหนงัสอืแลว้ เวน้แต่กรณทีีร่า้ยแรงนายจา้งไมจ่ าเป็นตอ้งตกัเตอืน 

5. การละทิง้หน้าทีเ่ป็นเวลา 3 วนัท างานตดิต่อกนั ไมว่่าจะมวีนัหยดุคัน่หรอืไมก่ต็าม โดยไม่มเีหตุอนัควร 

6. ไดร้บัโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอื
ความผดิลหุโทษ ตอ้งท าใหน้ายจา้งไดร้บัความเสยีหาย 

  การบรหิารพนกังานกรณีทีม่ผีลการปฏบิตังิานต ่ากว่ามาตรฐาน 

  วธิปีฏบิตัเิพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และแนวค าพพิากษาศาลฎกีา 

  workshop : ฝึกปฏบิตักิารทดลองท าหน้าทีต่ดัสนิวนิัยพนกังาน กรณตีวัอยา่งทีเ่กดิขึน้จรงิ 

การวเิคราะหป์ญัหาวนิัยพนักงานเพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ขปญัหาทีต่น้เหตุ  

กลุ่มเป้าหมาย  เจา้ของกจิการ / ผูจ้ดัการ /หวัหน้างานทุกระดบั ฝา่ยทรพัยากรบุคคล หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายให้
ท างานแทนนายจา้ง 

วิธีการอบรม 

-   การบรรยายพรอ้มตวัอย่างประกอบ 

-   แลกเปลีย่นความคดิเหน็ผ่านกรณศีกึษา 

-   Workshop กรณศีกึษา และถาม-ตอบประเดน็ทางกฎหมาย 

ระยะเวลา   1  วนั 

วิทยากร  อาจารยพ์งศา บุญชยัวฒันโชติ 

           วทิยากร อาจารย ์และทีป่รกึษาดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคล ผูม้ปีระสบการณ์ดา้นบรหิาร HR กว่า 25 ปี  
           อดตีกรรมการบรหิารบรษิทั และVice President, HR Department องคก์รชัน้น าหลายแห่ง อาท ิ

Plantheon Group Companies. 
CIMB Thai Bank, Co,LTD. 
Thai Glass Industry, Co,LTD  

ผลงานเขยีน : 
HRMBA   “จุดประกายความคดิ เสรมิอาวุธดา้นบรหิารคน” แนวคดิใหม่ในการบรหิาร HR 

                        SMART  JD ค าบรรยายลกัษณะงานบุคลกิใหม ่“กระชบั ฉลาด คล่องแคล่ว ใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย” 
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 อตัราคา่อบรม 
     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird 3,500 245 (105) 3,640 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
กฎหมายแรงงานกบัการบรหิารวนิยัเชงิบรูณาการเพือ่การบรหิารงาน บรหิาร

คน  ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
  


