
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             

โทร:0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4499 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com,  info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูร เทคนคิการบรหิารงานบคุคล 
อยา่งมอือาชพี 

 
 

วทิยากร: อาจารยส์มบตั ิ นอ้ยหวา้ 

เป็นผูพ้พิากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 8 ปี , เป็นผูป้ระนอมคดใีนชั Kนศาลแรงงานกลาง 

เป็นทีLปรกึษาดา้นแรงงาน,จดทะเบยีนทีLกระทรวงแรงงาน,เป็นกรรมการ (บอรด์) คา่จา้งขั KนตํLาทีLกระทรวงแรงงาน 

เป็นอนุกรรมการประกนัสงัคม สํานักงานใหญ ่จ.นนทบรุ,ีเป็นผูจั้ดการฝ่ายบคุคล  
บรษัิท ดับบลวิ เอส เอส กรุ๊ป ประเทศไทย จํากดั,เป็นวทิยากรบรรยายพเิศษกฎหมายแรงงาน / กฎหมายประกันสงัคม 

เป็นวทิยากรบรรยาย การป้องกันและสง่เสรมิความปลอดภยัในการทํางาน 

 
18 พฤศจกิายน 2562 
09.00 – 16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีLจัดสมัมนาอาจเปลีLยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
หลกัการและเหตผุล 
 

สถานประกอบกจิการของนายจา้งเป็นองคก์รหนึLงทีLมีผูใ้ชแ้รงงานอยู่ร่วมกันเป็นจํานวนมากๆ การมีกฎหรือ
ระเบยีบวนัิย เพืLอใหพ้นักงานไดป้ฏบิตัติามนัKนเป็นเรืLองทีLผูบ้รหิารงานบุคคลจะตอ้งเป็นผูเ้ขา้มากํากับดูแล ปัญหาการทํา
ผดิวนัิยใน    การทํางานนัKนถา้ผูบ้รหิารงานรูเ้ทคนคิในการแกปั้ญหาระงับขอ้พพิาทแรงงานไดก็้จะไม่มเีหตุผลกระทบต่อ
กระบวนการผลติหรอืต่อซืLอเสยีงขององคก์ร  ดังนัKนผูบ้รหิารงานบุคคลจงึจําเป็นอย่างยิLงทีLจะตอ้ง เป็นบุคคลทีLมคีวามรู ้
ความสามารถหลายๆดา้น อกีทั Kงการเรียนรูข้อ้กฎหมายทีLอัพเดตใหม่ๆก็เป็นเรืLองทีLดทีีLจะตอ้งศกึษาและทําความเขา้ใจ
เพืLอนําไปบรหิารการจัดการในองคก์รใหเ้กดิประโยชน ์

 
 
วตัถปุระสงค:์   
 

1. เพืLอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมนําองค์ความรูท้ีLไดรั้บไปปฏิบัติงานจริงต่อการสรรค์หาว่าจา้ง ใหอ้งค์กรไดม้ี
บคุคลากรทีLด ีมคีุณภาพเขา้มาทํางานเพืLอสรา้งคณุประโยชนใ์หก้บัองคก์ร 

2. เพืLอใหเ้ขา้ใจและเรียนรูถ้งึวธิกีาร เสรมิสรา้งขดีความสามารถเมืLอตอ้งประเชญิกับปัญหาและอุประสรรคใ์น
ดา้นต่างๆ และการแกปั้ญหาในกรณีมขีอ้พพิาทแรงงานเกดิขึKนในองคก์ร 

3. เพืLอใหท้ราบถงึก่อนเลิกจา้งพนักงานตามสัญญาจา้งปลาปิดหรือตามสัญญาจา้งปลายเปิดสิLงทีLจะตอ้ง
ตรวจสอบใหลู้กจา้งมีสทิธทิีLจะไดรั้บมีอะไรบา้ง ทั KงนีKเพืLอเป็นการป้องกันปัญหาการเรียกรอ้งสทิธติ่างๆ 
ภายหลัง  
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
 

1. การสรรหาวา่จา้ง 
-   แหลง่ทีLมาของแรงงาน / การสัมภาษณ์งาน / การพจิารณาคนใหต้รงกับงาน /  
  กําหนดค่าตอบแทนสวัสดกิาร / การทําสญัญาจา้ง / การประถมนเิทศ 

2. การจา้งผา่นบรษิทัรบัเหมา (Outsource ) 
- การสมัภาษณ์งาน / ทําสญัญาจา้ง / กําหนดคา่ตอบแทน / สวัสดกิาร / การเลกิจา้ง 

3. การสรา้งสิ�งโนม้นา้วจติรใจใหอ้ยูก่บัองคก์รนานๆ 
- การเพิLมคา่จา้ง / เพิLมสวัสดกิาร / เลืLอนตําแหน่งงาน / ยา้ยตําแหน่งงาน 

4. การพฒันาผลติภาพแรงงาน 
- การทํากจิกรรมต่างๆ / กจิกรรม 5ส. / กจิกรรมไคเซน็ 

5. การสรา้งแรงงานสมัพนัธอ์นัดงีามระหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้ง 
- การทํากจิกรรมภายใน / การทํากจิกรรมภายนอก / นันทนาการต่างๆ 

6. การประชุมเพื�อออกนโยบาย 
- ประชมุระกับบรหิาร / ประชุมกรรมการสวัสดกิาร / ประชมุกรรมการลกูจา้ง 

7. การบรหิารการลา 
- ลาตามกฎหมายกําหนด / ลาตดิตอ่กนัหลายวัน / ลาไมถ่กูระเบยีบ 

8. การบรหิารคา่ตอบแทนในการทํางานและสทิธติามกฎหมายกําหนด 
- การจ่ายคา่จา้ง / ป่วยในงาน / ป่วยนอกงาน / คลอดบตุร / ตรวจครรภ ์

9. การบรหิารคา่ตอบแทนเร ื�องสวสัดกิาร 
- สวัสดกิารตามกฎหมายกําหนด / สวสัดกิารตามทีLบรษัิทกําหนดให ้/ โบนัสประจําปี 

10. การบรหิารวนัหยุด 
- วันหยุดประจําสปัดาห ์/ หยดุตามประเพณี / หยดุพักผอ่นประจําปี 

11. การพจิารณากําหนดโทษทางวนิยั 
- เป็นความผดิเพยีงเล็กนอ้ย / เป็นความผดิรา้ยแรง 

12. เทคนคิการระงบัขอ้พพิาทแรงงานที�เกดิขึSนในองคก์ร 
- ระหว่างหัวหนา้งานกบัผูใ้ตบั้งคับบญัชา / ชุมนุมในเวลางานเพืLอกดดันการจ่ายโบนัส /                          
ขอ้เรยีกรอ้งของสหภาพแรงงาน 

13. การนํากฎหมายมาบงัคบัใชก้บังาน HR. 
- กฎหมายคุม้ครองแรงงาน / กฎหมายแรงงานสมัพันธ ์/ กฎหมายจัดตั Kงศาลแรงงาน 

14. การกระทําอนัไมเ่ป็นธรรม 
- การเลอืกปฏบิตัติา่งๆ / การยา้ยไมเ่ป็นคณุยิLงกว่า / การพจิารนาความชอบ 

15. การออกระเบยีบปฏบิตั ิ
- ประกาศ / ระเบยีบ / คําสัLงต่างๆ / การเขยีนระเบยีบเงืLอนไขการจ่ายเงนิโบนัส 

16. การใชอ้ํานาจตามหนา้ที� 
- การอนุญาต -ไมอ่นุญาต / การสอบสวนการทําผดิ / ลงโทษทางวนัิย / การออกหนังสอืเลกิจา้ง 

17. การตรวจสอบกรณีเลกิจา้ง 
- เลกิจา้งทีLไมม่คีวามผดิ / เลกิจา้งทีLมคีวามผดิ / เลกิจา้งตามสัญญาจา้ง 
 

18. การเลกิจา้งไมเ่ป็นธรรม 
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- ไมม่เีหตแุหง่การเลกิจา้ง / ไม่แจง้ล่วงหนา้ / ไม่จา่ยตามสทิธิ] 
19. กรณีมกีารรอ้งทกุขไ์ปถงึหนว่ยงานภาครฐัผูบ้รหิารงาน HR จะตอ้ง...? 

- สถานสํีารวจ / แรงงานจังหวดั / กระทรวงแรงงาน / หรอืฟ้องศาลแรงงาน 
20. กรณีนายจา้งปิดกจิการ 

- ตอ้งแจง้-ตอ้งจ่าย...?  เพืLอปิดกจิการ / ยา้ยกจิการ / ยุบหน่วยงาน / โอนกจิการ /  
21. คาํพพิากษาฎกีา 70 คดทีี�ผูบ้รหิารงาน HR. ควรรูม้อีะไรบา้ง 

ถาม - ตอบ - แนะนํา 

 

 
 

 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 

อัตราหลักสตูร(ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 18 พฤศจกิายน 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 3 พฤศจกิายน 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีK 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีL 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีL 014-2-63503-8 

          ชืLอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีL 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืLอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน และชืLอหลกัสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัLงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั 
3.  หัก ณ ทีLจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีLไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd. 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

 
 
อบรม, สมัมนา, บรหิาร, ความขดัแยง้, Conflict Management, ประสทิธผิล, ประสทิธภิาพ 


