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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

คณะกรรมการสวสัดกิารยคุใหม.่..พนกังาน  
Like ฝ่ายบรหิาร Share 
 (Super Modern Welfare Committee) 

 
 

วทิยากร: อาจารย ์ธนุเดช ธาน ี
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีGไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั Lนนําหลายแหง่ จากประสบการณ์การทํางานในองคก์รชั Lนนํากวา่ 24 ปี 

 

4 กมุภาพนัธ ์2563 
09.00 -16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
        *สถานทีGจัดสมัมนาอาจเปลีGยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
            คณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบกจิการเป็นผูท้ีGมบีทบาทสําคัญในการเป็นตัวแทนของลูกจา้งร่วม
ปรกึษาหารอืกบันายจา้งในการจัดสวัสดกิาร และเป็นสืGอกลางในการถ่ายทอดความตอ้งการสวัสดกิารของลกูจา้งให ้
นายจา้งทราบ รวมทั Lงร่วมปรกึษาหารอืใหข้อ้เสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบ ดแูล การจัดสวัสดกิารภายในสถาน
ประกอบกจิการ และสรา้งความพงึพอใจใหแ้กน่ายจา้งและเพืGอนพนักงาน  ดว้ยเหตนุีLคณะกรรมการสวสัดกิารฯ ทีGดี
ตอ้งมจีติสาํนกึการมสีว่นร่วมเป็นเจา้ขององคก์ร (Sense of Ownership) ตอ้งมเีทคนคิในการดําเนนิการประชมุ ตอ้งมี
เทคนคิในการสืGอสาร และมกีารดําเนนิงานทีGมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะอยา่งยิGงการบรหิารสวัสดกิารทีGบรษัิทฯ มอียูใ่น
เกดิประโยชนส์งูสดุแบบ WIN-WIN แกท่ั Lงฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง 
             สถาบนัฯ ไดอ้อกแบบและพัฒนาหลักสตูรขึLนจากประสบการณ์ในการบรหิารคณะกรรมการสวัสดกิารฯ มาก
วา่ 24 ปี ทีGจะชว่ยใหค้ณะกรรมการสวัสดกิารฯ องคก์รของทา่นมมุีมมองใหม่ ๆ ในการบรหิารสวัสดกิารไดส้อดคลอ้ง
กบันโยบายและทศิทางขององคก์ร และความตอ้งการของพนักงานอย่างแทจ้รงิ บนพืLนฐานของกําลังและความ
เป็นไปได ้
 
 
วตัถปุระสงค:์   

 1.  เพืGอเป็นการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีGยวกบั บทบาทหนา้ทีGของคณะกรรมการสวัสดกิารในสถาน
ประกอบการ 

 2. เพืGอเป็นการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีGยวกับกฎหมายทีGเกีGยวขอ้งกบัการบรหิารสวัสดกิารในสถาน
ประกอบการ 

 3. เพืGอเป็นการเสรมิสรา้งมมุมองและเทคนคิในการบรหิารสวัสดกิารยคุใหมท่ีGสอดคลอ้งกับนโยบายและทศิทาง
ขององคก์ร และความตอ้งการของพนักงาน 

 4. เพืGอใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรู ้และเทคนคิทีGไดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารงานสวัสดกิารในสถาน
ประกอบการไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและมปีระสทิธภิาพ พนักงาน Like ฝ่ายบรหิาร Share 
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
       สว่นที�  1  :  เร ื�องนา่รูเ้ก ี�ยวกบัคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ (Introduction to 
Welfare Committee) 

• ความหมายของคณะกรรมการสวัสดกิาร (คกส.)  
• ความหมายของสวัสดกิารแรงงาน 
• ประโยชนข์องการจัดตั Lงคณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบการ 
• บทบาทหนา้ทีGของคณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบการ 
• Workshop 1 : คกส. ที�ดคีวรคณุลกัษณะของ Head-Hand-Heart อยา่งไรหนอ ? 

สว่นที�  2  :  การปลกูจติสาํนกึการมสีว่นรว่มเป็นเจา้ขององคก์รของคณะกรรมการสวสัดกิาร (Sense 
of Ownership) 
สว่นที�  3  :  หนา้ที�ความรบัผดิชอบของนายจา้งตอ่คณะกรรมการสวสัดกิาร (Responsibilities of 
The Employer to The Welfare Committee) 
สว่นที�  4  :  กฎหมายที�เก ี�ยวขอ้งที�เก ี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานสวสัดกิารในสถานประกอบการ (Thai 
Labor Laws Relating to Welfare Management in Company) 
 

• กฎหมายทีGเกีGยวขอ้งทีGเกีGยวขอ้งกบัการบรหิารงานสวัสดกิารในสถานประกอบการ 
• บทกําหนดโทษตามกฎหมายทีGเกีGยวกับการการบรหิารคณะสวัสดกิารกรณีฝ่าฝืน 

        สว่นที�  5  :  แนวทางการดําเนนิงานของคณะกรรมการสวสัดกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ(Effective 
Welfare Committee Guidelines) 
     สว่นที�  6  :  เทคนคิการบรหิารงานสวสัดกิารตามแนวทางการประกวดสถานประกอบการดเีดน่ดา้น
สวสัดกิารและแรงงานสมัพนัธ ์ (Welfare Management Technique According to the Best Practices 
Contest for Welfare and Labor Relations) 
     สว่นที�  7  :  การสํารวจและบรหิารสวสัดกิารที�มอียูใ่นเกดิประโยชนส์งูสดุแบบ WIN-WIN(Survey 
and Management of Welfare Available) 

• แนวทางการสํารวจความพงึพอใจในสวสัดกิารทีGมอียูด่ว้ย Welfare Visual Awakening Dialog 
• Workshop 2 : การสํารวจความพงึพอใจในสวสัดกิารที�มอียูด่ว้ย Welfare Visual 
Awakening Dialog 
• แนวทางการนําผลจาก Welfare Visual Awakening Dialog ไปบรหิารสวัสดกิารทีGมอียูใ่นเกดิ
ประโยชน์สงูสดุแบบ WIN-WIN  

สว่นที�  8  :  แนวทางการประชุมปรกึษาหารอืระหวา่งฝ่ายนายจา้งกบัคณะกรรมการ
สวสัดกิาร  (Guidelines for Meeting between The Employer and The Welfare Committee)   

• แนวทางการประชมุปรกึษาหารอืสําหรับคณะกรรมการสวัสดกิารทีGมปีระสทิธภิาพ 
• สวัสดกิารตามทีGกฎหมายกําหนดทีGควรจะนําเขา้หารอื 
• สวัสดกิารนอกเหนือทีGกฎหมายกําหนดทีGควรจะนําเขา้หารอื 
• แนวทางในการนําผลจากการหารอืไปบรหิารจัดการ 

สว่นที�  9  :  การสื�อสารและประสานงานในการบรหิารสวสัดกิารแบบมสีว่นรว่ม (Communication and 
Coordination in Participatory Welfare Management) 
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แนวทางการสืGอสารและประสานงานแบบ Positive Action เพืGอความสาํเร็จในการบรหิารสวัสดกิารแบบมสีว่นร่วม 

• สวัสดกิารใดทีGควรสืGอสาร 
• แนวทางการจัดทําแผนงานสืGอสารสวสัดกิารในองคก์ร 
• Workshop 3 : ฝึกปฏบิตัจิดัทําแผนงานสื�อสารสวสัดกิารในองคก์ร 

สว่นที�  10  :  ขอ้ควรคํานงึในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสวสัดกิาร (Do and Don’tof The 
Welfare Committee) 

  
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 4 กมุภาพนัธ ์2563  
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 21 มกราคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีL 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีG 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีG 014-2-63503-8 

          ชืGอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีG 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืGอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืGอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัGงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีGจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีGไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, ,สวสัดกิาร,พนักงาน,ฝ่ายบรหิาร,Super Modern, Welfare,Committee 


