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18. หลักสู ตร “เทคนิคการบริหารวินัยอย่ างสร้ างสรรค์ สาหรับผู้บริหาร/ ผู้จดั การ/ หัวหน้ างาน”
Constructive Discipline Management for Executives/ Managers/ Supervisors

(หลักสูตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานในปั จจุบนั มีความซับซ้อน และมีโทษรุ นแรงมากขึ้น (จำคุกสูงสุดไม่ เกิน 1 ปี / ปรั บสูงสุดไม่
เกิน 200,000 บำท/ หรื อทั้งจำทั้งปรั บ) นอกจากนั้นยังกาหนดสิ ทธิ และหน้าที่ให้กบั นายจ้างและพนักงานมากมาย ผูท้ ี่เป็ น
นายจ้าง หรื อผูร้ ับมอบอานาจจากนายจ้างให้ทาการแทน เช่น ผูจ้ ดั การ หัวหน้างาน (ในทุกฝ่ าย) ต่างมีความรับผิดชอบตาม
กฎหมายคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ท้ งั สิ้ น
ดังนั้น การบริ หารแรงงานอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร นอกจากจะเป็ นการป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาการละเมิดกฎหมาย
เกี่ยวกับแรงงานแล้ว (บางครั้งผูบ้ ริ หาร/ ผูจ้ ดั การ/ หัวหน้างาน ละเมิดกฎหมายเพราะความไม่รู้ ด้วยการลงโทษทางวินยั เพื่อให้
พนักงานที่ทาผิดกลับตัวดีข้ ึน) ยังจะช่วยให้บรรยากาศในการทางานในองค์กรดี อันจะส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ขวัญและ
กาลังใจในการทางานที่ดีข้ ึนอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
2.1 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเห็นความสาคัญของการสร้างบรรยากาศที่ดีในองค์กร
2.2 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมรู้และเข้าใจ หลักการ-เทคนิค-วิธีการ ในการบริ หารวินยั ที่จะทาให้พนักงานทัว่ ๆไปมีทศั นคติที่ดีต่อ
ตัวหัวหน้างานและต่อองค์กร
2.3 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้มีโอกาสคิดระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรื่ องการสร้างสรรค์วินยั ในองค์กร
3. ผู้ที่ควรเข้ าสั มมนา ผูบ้ ริ หาร/ ผูจ้ ดั การ/ผูบ้ ริ หารหน่วยงานของทุกหน่วยงานในองค์กร
4. เนือ้ หาและกาหนดการสั มมนา
09.00 – 10.30 / ความหมายและวัตถุประสงค์ของ “วินยั ในองค์กร”
/ ผลกระทบจากการบริ หารวินยั ที่ไม่ดี
/ สิ ทธิ -หน้าที่-ความรับผิด ตามกฎหมายของบริ ษทั นายจ้าง ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ
หัวหน้างาน และของพนักงาน
/ ความสาคัญในการบริ หารวินยั อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 / ความเกี่ยวพันระหว่าง; กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน กับระเบียบขององค์กร
/ ตัวอย่างที่ดีของวินยั ทัว่ ไปในองค์กร
/ ตัวอย่างที่ไม่ดีของวินยั ทัว่ ไปในองค์กร
/ ตัวอย่างที่ดีของวินยั เฉพาะกิจการ
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12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 /แนวคิดในการทางานของคนรุ่ นใหม่ VS คนรุ่ นเก่า ในองค์กร
/ หลักในการกาหนดวินยั ให้เหมาะสมกับองค์กร บุคลากร และยุคสมัย
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 / แนวคิดในการใช้วนิ ยั อย่างสร้างสรรค์
/ ตัวอย่างการใช้วินยั อย่างสร้างสรรค์
/ ระดมสมองแก้ไข-ปรับปรุ ง-เพิ่มเติม วินยั ในองค์กร เพื่อให้เกิดภาพวินยั สร้างสรรค์
/ ถาม-ตอบข้อสงสัย
5. วิทยากร อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวิทยากร ตามเอกสารแนบ
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