
 

(Proactive & Creative Labour Relation Management in the Organization) 

 

การที�องคก์รธรุกิจจะประสบความสาํเรจ็ ผลประกอบการดี มีกาํไร พนักงานอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข มั �นคงทั $งรายได้และตาํแหน่งหน้าที�การงาน ปัจจยัสาํคญัประการหนึ� งก็เนื� องมาจากการ
บริหารแรงงานสมัพนัธที์�ดีในองคก์ร 

หลกัสูตร การบริหารแรงงานสมัพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กรนี$  จดัทําขึ$นเพื�อให้
ผู้เกี�ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที�ของตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
การทํางานร่วมกบัผู้อื�นอย่างมีความความสุข การลดข้อขดัแย้งที�เกิดขึ$น โดยศึกษาจากตวัอย่าง
ปัญหาข้อขดัแย้งและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที�เคยเกิดขึ$นในอดีต เพื�อนําไปประยกุตใ์ช้เป็นแนวทางใน
การดาํเนินงานเพื�อป้องกนัหรือแก้ไขปัญหาที�เกิดขึ$นในองคก์ร 

 
 วตัถปุระสงค ์

�. เพื�อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจและทศันคตทิี�ดแีละปฏบิตัเิกี�ยวกบัแรงงานสมัพนัธ์ได้
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

,. เพื�อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถเขา้ไปมสี่วนร่วมและทาํงานร่วมกนัอยา่งสรา้งสรรค ์
/. เพื�อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมที�ปฏบิตัหิน้าที�ดา้นแรงงานสมัพนัธ์สามารถบรหิารแรงงานสมัพนัธ์ภายใน

องคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  
เนื$อหาของหลกัสตูร 

�. ความหมายของแรงงานสมัพนัธเ์ชงิรุก 
,. แนวคดิแรงงานสมัพนัธเ์ชงิสรา้งสรรค ์ 
/. ปจัจยัที�มผีลต่อระบบแรงงานสมัพนัธ ์
3. กลยทุธใ์นการทาํกจิกรรมเพื�อแรงงานสมัพนัธท์ี�ย ั �งยนื 
5. Workshop แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาดา้นแรงงานสมัพนัธท์ี�เกดิขึ>นในองคก์ร 
?. กรณีศกึษาขอ้พพิาทแรงงานและการแกไ้ข 
B. ตวัอย่างคาํพพิากษาศาลฎกีาแผนกคดแีรงงานที�เกี�ยวขอ้ง 
 

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ หลกัสตูร 



ผู้ที�ควรเข้าอบรม 
เจา้หน้าที�บุคคล ผูม้หีน้าที�เกี�ยวขอ้งกบัการปฏบิตังิานดา้นแรงงานสมัพนัธ ์หวัหน้างาน ผูบ้รหิารองคก์ร             

วิธีการอบรม 

 บรรยายพรอ้มยกตวัอย่างประกอบ 

 แลกเปลี�ยนความคดิเหน็ร่วมกนัผ่านกรณศีกึษา 

  แลกเปลี�ยนประสบการณ์จรงิจากวทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้น 

 อาจารยว์ฤทธิ5   สายสวุรรณ  วิทยากร 

อดตีผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ บรษิทั อลัวาอะลูมเินียม จํากดั, บรษิทั อาร์ซ ีจวิเวลลี� เทรดดิ>ง 
จาํกดั, บรษิทั  ซาตนิ เทก็ซไ์ทล ์จาํกดั ฯลฯ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยโ์รงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ ที�ปรกึษาโรงงานอุตสาหกรรมดา้นบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ความปลอดภยั และสิ�งแวดล้อม ด้านแรงงาน
สมัพนัธ ์

บคุลากรที�เกี�ยวขอ้ง หวัหน้างาน และผูส้นใจทั �วไป 
 

กาํหนดการ วนัที� 78 เมษายน 9:;7   บุคคลทั �วไป /,LMM + ,B/ = 3,�B/ 
เวลา ML.MM-�?.MM น. สมาชกิ, โอนเงนิก่อน  79 เม.ย. 9:;7 /,QMM + ,3Q = /,B3Q 
สถานที� โรงแรมอะไรซ์ สขุมุวทิ ซอย ,? สมคัร / คนขึ>นไป ท่านละ /,,MM /,,MM + ,,3 = /,3,3 

สมคัร Q คนขึ>นไป ท่านละ ,,LMM ,,LMM + ,M/ = /,�M/ 

หมายเหต ุ      - ค่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมสมัมนาสามารถนําไปลดหยอ่นภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลได ้ ,MM% 
                    - ราคารวมเอกสารประกอบการสมัมนา, อาหารกลางวนั, นํ>าชา-กาแฟ 
…………………………….. 
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หลกัสูตร    การบริหารแรงงานสัมพนัธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร 

กําหนดการ      วนัพธุที� 78 เมษายน 9:;7  เวลา 09.00-16.00 น.   โรงแรมอะไรซ ์สุขมุวทิ ซอย ,? 
รายการค่าลงทะเบยีน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จ่าย 

บคุคลทั �วไป �  ,!"" + $%  = ',(%  � ',(%  – ((% = ',"*+ 
สมาชกิ, โอนเงนิก่อน 79 เม.ย. 9:;7 �  ,*"" + $'* =  ,%'* �  ,%'* - ("* =  ,+'" 
 � สมคัร   คนขึ5นไป ท่านละ  ,$"" 

 ,$"" + $$' =  ,'$' 

�  ,'$' - !+ =  , $6 

� สมคัร * คนขึ5นไป ท่านละ $,!"" 
$,!"" + $"  =  ,("  

�  ,("  - 6% =  ,"(+ 

รายช่ือผู
เข
ารวมสัมมนา     

1. ................................................................................. ตําแหน
ง.......................................มือถือ....................................  

2. ................................................................................. ตําแหน
ง.......................................มือถือ.................................... 

3. ................................................................................. ตําแหน
ง.......................................มือถือ.................................... 

4. ................................................................................. ตําแหน
ง.......................................มือถือ.................................... 

5. ................................................................................. ตําแหน
ง.......................................มือถือ.................................... 

���� ที่อยูเพ่ือออกใบเสร็จ :  (กรุณากรอกรายละเอียดให ชดัเจนเพ่ือความถูกต องในการออกใบเสร็จ)   
 

(บจก./บมจ./หจก./ส
วนบุคคล) ช่ือ................................................................................เลขประจําตัวผู เสียภาษี.......................................

� สํานักงานใหญ
  � สาขา.......................เลขที่..................หมู
................อาคาร/หมู
บ าน...........................................ช้ัน....................

ตรอก/ซอย......................................ถนน................................แขวง/ตําบล................................อําเภอ/เขต.............................................. 

จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย8.........................โทรศัพท8.........................................โทรสาร.......................................

ผู ประสานงาน.........................................................มือถือ.........................................E-mail : ................................................................... 
 

���� ประเภทธรุกจิ........................................................................................................................................................................... 

���� ต
องการหกัภาษี  ณ  ทีจ่ายหรือไม � ต องการ � ไม
ต องการ 
 กรณีหักภาษี ณ ที่จ�าย �%    ในนาม  บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร8  จํากัด  เลขท่ี 34/289 หมู
บ านไทยสมบูรณ8 2   
                      หมู
ท่ี 2  ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผู เสียภาษ ี :  0135556000220 
 

โอนเงินเข
าบัญชี :  บริษัท เคเอ็นซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร8  จํากัด   ประเภทบัญช ีออมทรัพย8 
         ธนาคารไทยพาณิชย8  สาขาเซียร8รังสิต   เลขท่ีบญัช ี  ���-������-� 

               ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟHวเจอร8 พาร8ค รังสิต 2  เลขท่ีบญัช ี 022-3-65013-9 
                         กรุณาแฟกซ8ใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงินมาท่ี fax. เบอร8 ��-���-���� 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา 

บริษัท  เคเอ็นซี  เทรนนิ� ง  เซ็นเตอร์ จาํกัด  
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