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คณะกรรมการสวสัดกิารยคุใหม.่..พนกังาน Like 
ฝ่ายบรหิาร Share รุน่ที� 10 

(Super Modern Welfare Committee) 
 
 

วทิยากร: อาจารยธ์นเุดช ธาน ี
วทิยากรและทีBปรกึษาผูชํ้านาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลัยภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีBไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั _นนําหลายแหง่ จากประสบการณก์ารทํางานในองคก์รชั _นนํากวา่ 30 ปี 

 
 

18 พฤศจกิายน 2564 
09.00 -16.00 น. 

 ** St. James สขุมุวทิ 26  (สถาน ีBTS พรอ้มพงษ)์ 
  

*สถานทีBจัดสมัมนาอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
            คณะกรรมการสวัสดกิารในสถานประกอบกจิการเป็นผูท้ีBมีบทบาทสําคัญในการเป็นตัวแทนของลูกจา้ง
ร่วมปรกึษาหารือกับนายจา้งในการจัดสวัสดกิาร และเป็นสืBอกลางในการถ่ายทอดความตอ้งการสวัสดกิารของ
ลูกจา้งใหน้ายจา้งทราบ รวมทั _งร่วมปรกึษาหารือใหข้อ้เสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบ ดูแล การจัดสวัสดิการ
ภายในสถานประกอบกจิการ และสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่นายจา้งและเพืBอนพนักงาน  ดว้ยเหตุนี_คณะกรรมการ
สวัสดกิารฯ ทีBดตีอ้งมจีติสํานกึการมสีว่นร่วมเป็นเจา้ขององคก์ร (Sense of Ownership) ตอ้งมเีทคนิคในการ
ดําเนินการประชุม ตอ้งมีเทคนิคในการสืBอสาร และมีการดําเนินงานทีBมีประสทิธภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิBงการ
บรหิารสวัสดกิารทีBบรษัิทฯ มอียูใ่นเกดิประโยชนส์งูสดุแบบ WIN-WIN แกท่ั _งฝ่ายนายจา้งและลูกจา้ง 
 
 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เพืBอเป็นการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีBยวกบั บทบาทหนา้ทีBของคณะกรรมการสวสัดกิารในสถาน
ประกอบการ 

2. เพืBอเป็นการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีBยวกับกฎหมายทีBเกีBยวขอ้งกบัการบรหิารสวัสดกิารในสถาน
ประกอบการ 

3. เพืBอเป็นการเสรมิสรา้งมมุมองและเทคนคิในการบรหิารสวัสดกิารยคุใหมท่ีBสอดคลอ้งกับนโยบายและ
ทศิทางขององคก์ร และความตอ้งการของพนักงาน 

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

o ความหมายของคณะกรรมการสวสัดกิาร (คกส.)  
o ความหมายของสวสัดกิารแรงงาน 
o ประโยชนข์องการจดัต ั]งคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ 
o บทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ 
o Workshop 1 : คกส. ที�ดคีวรคณุลกัษณะของ Head-Hand-Heart อยา่งไรหนอ ?  

สว่นที�  2  :  การปลกูจติสาํนกึการมสีว่นรว่มเป็นเจา้ขององคก์รของคณะกรรมการสวสัดกิาร (Sense 
of Ownership)   

o 3S จติสํานกึรกัองคก์ร (Stay-Stop-Start) 
o ใจของคณะกรรมการสวสัดกิารผูท้ ี�มคีวามรูส้กึมสีว่นรว่มเป็นเจา้ขององคก์ร  

สว่นที�  3  :  หนา้ที�ความรบัผดิชอบของนายจา้งตอ่คณะกรรมการสวสัดกิาร (Responsibilities of 
The Employer to The Welfare Committee)  

o 4 หนา้ที�ความรบัผดิชอบของนายจา้งตอ่คณะกรรมการสวสัดกิาร  
สว่นที�  4  :  กฎหมายที�เก ี�ยวขอ้งที�เก ี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานสวสัดกิารในสถานประกอบการ (Thai 
Labor Laws Relating to Welfare Management in Company) 

o กฎหมายที�เก ี�ยวขอ้งที�เก ี�ยวขอ้งกบัการบรหิารงานสวสัดกิารในสถานประกอบการ 
o บทกาํหนดโทษตามกฎหมายที�เก ี�ยวกบัการการบรหิารคณะสวสัดกิารกรณีฝ่าฝืน  

สว่นที�  5  :  แนวทางการดาํเนนิงานของคณะกรรมการสวสัดกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ(Effective 
Welfare Committee Guidelines)   

o 6 รปูแบบของการดําเนนิงานของคณะกรรมการสวสัดกิารฯ 
o แนวทางการดําเนนิงานของคณะกรรมการสวสัดกิารอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

สว่นที�  6  :  เทคนคิการบรหิารงานสวสัดกิารตามแนวทางการประกวดสถานประกอบการดเีดน่ดา้น
สวสัดกิารและแรงงานสมัพนัธ ์ (Welfare Management Technique According to the Best 
Practices Contest for Welfare and Labor Relations)   

o การดําเนนิงานเกี�ยวกบัคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการตามแนวทางการ
ประกวดสถานประกอบการดเีดน่ดา้นสวสัดกิารและแรงงานสมัพนัธ ์

สว่นที�  7  :  การสํารวจและบรหิารสวสัดกิารที�มอียูใ่หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแบบ WIN-WIN(Survey 
and Management of Welfare Available) 

o แนวทางการสาํรวจความพงึพอใจในสวสัดกิารที�มอียูด่ว้ย Welfare Visual Awakening Dialog 
o Workshop 2 : การสํารวจความพงึพอใจในสวสัดกิารที�มอียูด่ว้ย Welfare Visual Awakening 

Dialog 
o แนวทางการนําผลจาก Welfare Visual Awakening Dialog ไปบรหิารสวสัดกิารที�มอียูใ่นเกดิ

ประโยชนส์งูสดุแบบ WIN-WIN   
สว่นที�  8  :  แนวทางการประชุมปรกึษาหารอืระหวา่งฝ่ายนายจา้งกบัคณะกรรมการสวสัดกิาร
(Guidelines for Meeting between The Employer and The Welfare Committee) 

o แนวทางการประชุมปรกึษาหารอืสาํหรบัคณะกรรมการสวสัดกิารที�มปีระสทิธภิาพ 
o สวสัดกิารตามที�กฏหมายกาํหนดที�ควรจะนําเขา้หารอื 
o สวสัดกิารนอกเหนอืที�กฏหมายกําหนดที�ควรจะนําเขา้หารอื 
o แนวทางในการนําผลจากการหารอืไปบรหิารจดัการ  

สว่นที�  9  :  การสื�อสารและประสานงานในการบรหิารสวสัดกิารแบบมสีว่นรว่ม (Communication and 
Coordination in Participatory Welfare Management) 

o แนวทางการสื�อสารและประสานงานแบบ Positive Action เพื�อความสาํเร็จในการบรหิาร
สวสัดกิารแบบมสีว่นรว่ม 

o สวสัดกิารใดที�ควรสื�อสาร 
o แนวทางการจดัทําแผนงานสื�อสารสวสัดกิารในองคก์ร 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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  

o Workshop 3 : ฝึกปฏบิตัจิดัทําแผนงานสื�อสารสวสัดกิารในองคก์ร  
สว่นที�  10  :  ขอ้ควรคํานงึในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสวสัดกิาร (Do and Don’tof The 
Welfare Committee)   

o 13 ขอ้ควรคํานงึในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสวสัดกิาร 
  
รปูแบบ/วธิกีารเรยีนรู ้ 
o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ (Adult Learning) ทีBมกีารระดมความคดิแบบ มสีว่น
ร่วมระหวา่งฝึกอบรม (Participative Techniques) ชว่ยใหผู้เ้รยีนรูนํ้าสิBงทีBไดเ้รยีนรูไ้ปปรับใชใ้นการบรหิาร
แรงงานสมัพันธ ์เพืBอสรา้งความผูกพันในองคก์ร 
o  การทํา Workshop 
o  การนําเสนอและแลกเปลีBยนความคดิเห็น (Discussion) เรยีนรูซ้ ึBงกนัและกนั 
o  การตอบขอ้ซกัถาม : เพืBอเสรมิสรา้งความรูเ้ขา้ใจทีBชดัเจน และกระตุน้ผูเ้รยีนรูใ้หค้ดิตาม   
 

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

ราคาคา่อบรม / หลักสตูร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมชัBน !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,600.00 252.00 108.00 3,744.00 3,852.00 
3 3,000.00 210.00 90.00 3,120.00 3,210.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 
3.  หกั ณ ทีBจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด 
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, พนักงาน,หลกัสตูร,คณะกรรมการสวสัดกิารยคุใหม,่พนักงาน,Like,ฝ่ายบรหิาร,Super Modern,Welfare,Committee 


