ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลั กสูตร

เจาะลึก...การบริหารงานบุคคล
- ทีร่ ลู กึ - รูจ ริง - นําไปปฏิบตั ไิ ดจริง
หลักการและเหตุผล
1. เพื่อใหผูบริหาร หรือ HR. ไดปฏิบัติตน- มีจิตวิทยา - มีจรรยาบรรณในการดํา รงตน ใหเหมาะสมกับ
ตําแหนงงานหรือวิชาชีพของตน
2. เพื่อใหมีหลักการในการทํางาน - ในการเก็บขอมูล - ในการรักษาความลับขององคกร - ถายทอดคําสั่ง
อันควรในการนําไปบริหารงาน
3. เพื่อใหนําความรูที่ไดรับไปอบรมหัวหนางานหรือปรับพฤติกรรมของพนักงาน ใหอยูในระเบียบวินัยใน
การทํางานไมปฏิบัติตนผิดขอบังคับในการทํางาน
4. เพื่อใหผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดจริงในการไกลเกลี่ยปญหา - การสอบสวนปญหาการระงับขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้ นในองคกรใหปญหานั้นๆ ยุติลงหรือหมดไปหรือเลิกจางอยางไรไมให
เกิดปญหาลูกจางฟองศาลแรงงานภายหลัง
5. เพื่อใหมีความรูในการตอสูคดี ในกรณีมีลูกจางรองตอผูตรวจแรงงาน หรือฟองศาลแรงงาน
ผูเขารวมสัมมนา : ผูบริหาร - HR. – เจาของกิจการ
หัวขอในการอบรม
1. การดํารงตนของผูบริหาร- HR. ที่ดีตองปฏิบัติตนอยางไร.?
 มีหลักการที่พึงปฏิบัติ 5 ประการ
2. ผูบริหาร- HR. ตองรักษาความลับขององคกร-คําสั่งของผูบริหารระดับสูง เพื่อไมใหมีผลกระทบตอ
พนักงานหรือกระบวนการผลิตตางๆ ตองดําเนินการอยางไร.?
 มีหลักการที่ยึดเปนแนวปฏิบัติ 5 ประการ
3. ปญหาทีท่ ําใหพนักงาน เขา - ออกงาน บอยๆ มาจากอะไร.?
 ผูบริหาร HR.ตองเขาตรวจสอบจุดออนอยางนอย 10 ประการ
4. การแกปญหาพนักงาน เขา- ออก งานบอยผูบริหารงาน HR. ตองดําเนินการอยางไร.?
 ตองเขาตรวจสอบสิ่งที่ลูกจางไดรับหรือจะไดรับอยางนอย 10 ประการ
5. การเขียนระเบียบปฏิบัติ-ประกาศ-คําสั่งตางๆ เขียนใหสอดคลองกับนโยบายที่กําหนด
ผูบริหาร-HR. ตองเขียนอยางไร.?
 มีตัวอยางการเขียน (แจกใหผูเขารวมสัมมนา) พรอมคําอธิบาย
6. การแกไข-เปลี่ยนแปลง ขอบังคับในการทํางานหรือเปลี่ยนแปลง-ยกเลิก-ประกาศ-คําสั่งตางๆ
ผูบริหาร- HR. ตองดําเนินการอยางไร.?

 มีขอแนะนํา พรอมคําอธิบาย
7. การเขียนขอความในหนังสือกลาวโทษ เชน เตือนดวยวาจา เตือนเปนหนังสือ-สั่งพักงาน-ออกหนังสือเลิก
จาง ผูบริหาร-HR. จะเขียนใหควบคุม ความผิด ตองเขียนอยางไร.? (เพราะจะมีผลตอการผิดซ้ําคําเตือนเลิกจางหรือตอสูคดีในศาล)
 มีตัวอยางการเขียนขอความ (แจกใหผูเขารวมสัมมนา) พรอมคําอธิบาย
8. เทคนิคการสอบสวนพนักงานทําผิดวินัยในการทํางานผูบริหาร-HR. จะยิงคําถามอยางไร.? เพื่อใหทราบ
ขอเท็จจริงของปญหาที่เกิด
 หลักการสอบสวนทั่วไปตองมีอยางนอย 5 ประการ
9. เมื่อผูบริหารงาน HR.พบปญหาหัวหนางานมีพฤติกรรมใชอํานาจตามหนาที่ไมเหมาะสม ชอบปฏิบัตติ น
หรือปฏิบัตติ อผูใตบังคับบัญชาผิดกฎหมายแรงงานบอยๆ ตองจัดการกั บปญหาอยางไร.?
 ยกตัวอยางการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย 10 ประการ พรอมทั้งแนะนําเทคนิคการทําใหหยุด
พฤติกรรม
10. การทําผิดวินัยที่หัวหนางานลงโทษไดมีลักษณะอยางไร.?
 ยกตัวอยาง 10 กรณี
11. การทําผิดวินัยที่ผูบริหาร HR. ตองเปนผูลงโทษมีลักษณะอยางไร.?
 ยกตัวอยาง 10 กรณี
12. การทําผิดวินัยที่กําหนดโทษเปนใบเตือนหรือพักงานเปนการทําผิดในลักษณะใด.?
 ยกตัวอยาง 10 กรณี พรอมคําอธิบาย
13. การทําผิดวินัยรายแรงที่เลิกจางไดไมตองบอกกลาวลวงหนา-ไมจายคาชดเชย-คาเสียหาย เปนความผิด
ในลั กษณะใด.?
 ยกตัวอยาง 10 กรณี พรอมคําอธิบาย
14. การกระทําอันไมเปนธรรมคือการปฏิบัติตอพนักงานอยางไร.?
 ยกตัวอยาง 10 กรณี พรอมคําอธิบาย
15. การเลิกจางไมเปนธรรมคือการเลิกจางในลักษณะใด.?
 ยกตัวอยางการเลิกจาง 10 กรณี พรอมคําอธิบาย
16. เมื่อลูกจางรองทุกขตอผูตรวจแรงงานหรือฟองศาลแรงงาน ผูบริหารหรือ HR. ตองเตรียมหมัดเด็ด
อยางไร.? ถึงจะทําใหชนะคดี
 ตองมีความพรอมอยางนอย 12 ประการ
17. ผูบริหารหรือ HR. เลิกจางพนักงานอยางไร.? ไมใหเกิดปญหาลูกจางฟองศาลแรงงานภายหลัง
 ยกตัวอยางการเลิกจาง 7 กรณี
18. มีคําพิพากษาฎีกา 50 คดี ที่ตัดสินคดีแรงงานนําเสนอผูเขารวมสัมมนา (พรอมคําอธิบาย)
 ถาม - ตอบ – แนะนํา
 ใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาหลังการสัมมนา ฟรี ตลอดการไมมีคาใชจาย

วิทยากร อาจารย สมบัติ นอยหวา












.

เปนผูพิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 9 ป (4 สมัย)
เปนผูประนอมคดี ในศาลแรงงานกลาง
เปนกรรมการ (บอรด) คาจางขั้นต่ําที่กระทรวงแรงงาน
เปนที่ปรึกษาดานแรงงาน จดทะเบียนที่กระทรวงแรงงาน
เปนอนุกรรมการประกันสังคม ณ สํานักงานใหญ จ.นนทบุรี
เปนผูจัดการฝายบุคคลบริษัท ดับบลิว เอส เอส กรุป ประเทศไทย จํากัด
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การกลาวโทษ - เลิกจาง - ตอสูใ หชนะคดีในศาล
วิทยากรบรรยายหลักสูตร ขอบเขตการใชอํานาจตามหนาที่ของหัวหนางาน
วิทยากรบรรยายหลักสูตร กฎหมายแรงงานสําหรับการบริหารงาน HR.มือใหม
วิทยากรบรรยายหลักสูตร การจางแรงงานตางดาวอยางถูกกฎหมายภายใต MOU
วิทยากรบรรยายหลักสูตร เทคนิคการเจรจาตอรอง ขอเรียกรองของสหภาพแรงงาน

กําหนดการ
เวลา

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

สถานที่

โรงแรมเซนตเจมส สุขุมวิท 26

หมายเหตุ

09.00-16.00 น.

บุคคลทั่วไป
สมาชิก, โอนเงินกอน 1 มิ.ย.2562
สมัคร 3 คนขึ้นไป ทานละ 3,200
สมัคร 5 คนขึ้นไป ทานละ 2,900

3,900 + 273 = 4,173
3,500 + 245 = 3,745
3,200 + 224 = 3,424
2,900 + 203 = 3,103

- คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 200%
- ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ําชา-กาแฟ
บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com

ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา

.........../............./..........

หลักสูตร
เจาะลึก...การบริหารงานบุคคล - ที่รูลึก - รูจริ ง - นําไปปฏิบัติไดจริง
กําหนดการ วันศุกรที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเซนตเจมส สุขุมวิท 26
รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน
บุคคลทั่วไป
สมาชิก , โอนเงินกอน 1 มิ.ย.2562

ราคา + vat 7%
 3,900 + 273 = 4,173
 3,500 + 245 = 3,745
 สมัคร 3 คนขึ้นไป ทานละ 3,200
3,200 + 224 = 3,424
 สมัคร 5 คนขึ้นไป ทานละ 2,900
2,900 + 203 = 3,103

ราคาหลังหัก ณ ที่จาย
 4,173 – 117 = 4,056
 3,745 - 105 = 3,640
 3,424 - 96 = 3,328
 3,103 - 87 = 3,016

รายชื่อผูเขารวมสัมมนา

1. .......................................................... ตําแหนง.......................................มือถือ.........................................
2. .......................................................... ตําแหนง.......................................มือถือ.........................................
3. .......................................................... ตําแหนง.......................................มือถือ.........................................
4. .......................................................... ตําแหนง.......................................มือถือ.........................................
5. .......................................................... ตําแหนง.......................................มือถือ.........................................
 ที่อยูเพื่อออกใบเสร็จ : (กรุณากรอกรายละเอียดใหชัดเจนเพื่อความถูกตองในการออกใบเสร็จ)

(บจก./บมจ./หจก./สวนบุคคล) ชื่อ.................................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี.....................................................
 สํานักงานใหญ  สาขา...........เลขที่..................หมู................อาคาร/หมูบาน......................................ชั้น....................
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตําบล.............................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.................................โทรสาร..........................................
ผูประสานงาน..............................................มือถือ....................................E-mail : ..............................................................
 ตองการหักภาษี ณ ที่จายหรือไม  ตองการ  ไมตองการ
กรณีหักภาษี ณ ที่จาย 3% ในนาม บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด เลขที่ 34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2
หมูท ี่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0135556000220
โอนเงินเขาบัญชี : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเซียรรังสิต
เลขที่บัญชี 364-236239-5
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟวเจอร พารค รังสิต 2 เลขที่บัญชี 022-3-65013-9
กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงิน มาที่ fax. 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com

