
 

 
 

ก ำหนดกำรก ำหนดกำรเรียนรู้เรียนรู้    สัมมนำสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเชิงปฏิบัติกำร    หลักสูตรหลักสูตร 

“กฎหมายแรงงานส าหรับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ” 
:  เน้น !!  วิเครำะห์ประเด็นปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร        

แนวทำงป้องกัน - แก้ไขปัญหำ  และกำรด ำเนินคดีแรงงำนตำมกฎหมำยใหม ่
 

วันพุธที่  30  สิงหาคม – ศุกร์ที่ 1 กันยายน  2560   
ณ  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  กรุงเทพมหานคร  

 

********************************************** 
 

วันพุธที่  30  สิงหาคม  2560 
 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน – รับเอกสาร 
08.45 – 09.00 น. “กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการเรียนรู้  และแนะน ามหาวิทยาลัยศรีปทุม” 

-   โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต  สุวรรณน้อย 
            คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

09.00 – 09.15 น. “เปิดการอบรม” 
-   โดย   นายสมพงษ์  เหมวิมล  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง 

09.15 – 09.30 น. “แนะน าหลักสูตร” 
-   โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ  เจริญ    
             อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
            และผู้ประนีประนอมประจ าศาลแรงงานกลาง  

09.30 – 11.00 น. “การกระท าผิดสัญญาจ้างแรงงาน  และละเมิดในทางการที่จ้าง”  
   : ประเด็นปัญหำที่พบบ่อย  กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อำยุควำม ดอกเบี้ย
คดีตัวอย่ำง ข้อพึงระวัง  และข้อพิจำรณำในกำรบริหำรจัดกำร 
 -   โดย   อาจารย์สมพงษ์  เหมวิมล   
             อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง 



 

11.00 – 11.15 น. อาหารว่าง 
11.15 – 12.15 น. “การกระท าผิดสัญญาจ้างแรงงาน  และละเมิดในทางการที่จ้าง” (ต่อ) 

-   โดย   อาจารย์สมพงษ์  เหมวิมล   
            อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง 

12.15 – 13.00 น. อาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. “การจ้างแรงงานพิเศษ  :  แรงงานหญิง  เด็ก  คนพิการ  และต่างด้าว” 

   :  กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  และกำรบริหำรจัดกำรตำมกฎหมำยใหม่  
หน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรจัดกำร  โทษทำงกฎหมำย และข้อที่ต้องพิจำรณำ 
-   โดย   ศาสตราจารย์เกษมสันต์  วิลาวรรณ    
             คณะกรรมการกฤษฎีกา 

15.00 – 15.15 น. อาหารว่าง 
15.15 – 16.15 น. “การอุทธรณ์คดีแรงงาน  และการขออนุญาตฎีกาคดีแรงงาน               

ตามกฎหมายที่แก้ไขใหม”่ 
   :  ศำลอุทธรณ์คดีช ำนัญพิเศษ  หลักกำรอุทธรณ์  และกำรขออนุญำต
ฎีกำในคดีแรงงำน   
-   โดย   อาจารย์ ดร. ชนาธิป  ชินะนาวิน    
             ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ ากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา  
            และเลขานุการแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันพฤหัสบดีที่  31  สงิหาคม  2560 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน – รับเอกสาร  
09.00 – 10.30 น. “ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการเลิกจ้าง – การลาออก – การตกลงเลิก

สัญญาจ้างแรงงาน” 
   :  กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  ผลทำงกฎหมำย  กำรค ำนวณเงินที่จะ       
ต้องจ่ำย  ประเด็นปัญหำที่พบบ่อย  เช่น  กำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ  
ค่ำชดเชย  ค่ำชดเชยพิเศษ  กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ  ข้อพึงระวัง 
กำรเกษียณอำยุตำมกฎหมำยใหม่  อำยุควำม  ดอกเบี้ย     
-   โดย   อาจารย์พงษ์รัตน์  เครือกลิ่น   
            อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 7 

10.30 – 10.45 น. อาหารว่าง 
10.45 – 12.15 น. “ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการเลิกจ้าง – การลาออก – การตกลงเลิก

สัญญาจ้างแรงงาน” (ต่อ) 
 -   โดย   อาจารย์พงษ์รัตน์  เครือกลิ่น 
             อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 7 

12.15 – 13.00 น. อาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. “การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการท างาน”  

   :  หลักกำรส ำคัญตำม พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ   
สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554  หน้ำที่ของนำยจ้ำงและ 
ลูกจ้ำงตำมกฎหมำย  บทลงโทษ  กำรออกตรวจ ปัญหำในทำงปฏิบัติ    
-   โดย   นางสาวสุวดี  ทวีสุข 
            ผู้อ านวยการส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
            กรุงเทพมหานครพื้นท่ี 2       

15.00 – 15.15 น. อาหารว่าง 
15.15 – 16.15 น. “สัมมนาปญัหาแรงงาน – แลกเปลี่ยนประสบการณ์” 

   :  ปัญหำที่พบบ่อย  กำรเรียนรู้จำกค ำถำมที่ส ำคัญ   
-   โดย   อาจารย์ ดร. ฉันทนา  เจริญศักดิ์    
             ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ ากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา  



 

วันศุกร์ที่  1  กันยายน  2560 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน – รับเอกสาร  
09.00 – 10.30 น. “เรียนรู้ปัญหำจำกคดีแรงงำน  และ UPDATE ! แนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรตำมค ำพิพำกษำศำลฎีกำ” 
-   โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ  เจริญ   
             อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
             ผู้ประนีประนอมประจ าศาลแรงงานกลาง   

10.30 – 10.45 น. อาหารว่าง 
10.45 – 12.15 น. “เรียนรู้ปัญหำจำกคดีแรงงำน  และ UPDATE ! แนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรตำมค ำพิพำกษำศำลฎีกำ” 
-   โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ  เจริญ   
             อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
             ผู้ประนีประนอมประจ าศาลแรงงานกลาง 

12.15 – 13.00 น. อาหารกลางวัน 
13.00 – 14.15 น. “กรณีศึกษา (Shared  Knowledge) : เพ่ือการบริหารจัดการ        

อย่างมืออาชีพ” 
 -   โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ  เจริญ   
             อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
             ผู้ประนีประนอมประจ าศาลแรงงานกลาง  และคณะวิทยากร 

 14.15 – 14.30 น. อาหารว่าง 
14.30 – 15.45 น. “กรณีศึกษา (Shared  Knowledge) : เพ่ือการบริหารจัดการ         

อย่างมืออาชีพ” 
 -   โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ  เจริญ   
             อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
             ผู้ประนีประนอมประจ าศาลแรงงานกลาง  และคณะวิทยากร 

15.45 – 16.10 น. “สรุปรวบยอดความคิด” 
16.10 – 16.30 น. ประเมินผล / มอบวุฒิบัตร / เสร็จสิ้นการเรียนรู้และสัมมนา 

หมายเหตุ   :   ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


