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1. หลักสูตร กฎหมายแรงงานกับสถานการณ์ COVID19 

2. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ที่กำลังแพร่ระบาดใน
ปัจจุบัน ส่งผลกระทบรุนแรงไปยังเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ นายจ้าง หน่วยงาน องค์กร และลูกจ้างเป็น
วงกว้าง  โดยภาครัฐได้กำหนดมาตรการต่างๆ ออกมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ระบาดดังกล่าว แต่ในส่วนของเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ก็ควรทำความเข้าใจสิทธิ
ประโยชน์ท่ีลูกจ้างพึงได้รับด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ควรรู้ ควรทำ และควรระวัง สร้างความเข้าใจ 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานลูกจ้างให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิภาพของแรงงาน รวมทั้งเป็น
การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนอีกด้วย 

จากหลักการและเหตุผลข้างต้น สำนักบริการวิชาการ ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น จึงกำหนดจัดโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน การฝึกอบรมและการเสวนาเชิงวิชาการ หลักสูตร กฎหมายแรงงานกับสถานการณ์ 
COVID19 ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ และหน้าที่สำคัญของงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ี
จำเป็นสำหรับองค์กรในยุคปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น 

3.วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อทราบและทำความเข้าใจกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบันท่ีมีต่อการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ 
3.2 เพื่อทราบถึงสิทธิแรงงานในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเนื่องจากสถานประกอบการต่าง ๆ มีการ

ปรับเปลี่ยน สภาพการจ้าง ลดค่าจ้าง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รูปแบบการจ้าง งาน  การหยุด
กิจการช่ัวคราว ตลอดจนการเลิกจ้างในปัจจุบัน 

3.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีความสำคัญ ท่ีทวีความซับซ้อนมากขึ้น 

3.4 เพื่อเป็นเวทีให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาสัมพันธภาพ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือต่อกันได้ในอนาคต 

3.5 เพื่อให้เกิดทักษะและฝึกปฏิบัติจริง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ (เป้าหมายไม่เกิน 50 ท่าน) 
 4.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารส่วนงานทุกระดับ ท้ังหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
 4.2 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคล เจ้าหน้าท่ีด้านทรัพยากรบุคคล ท้ังหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 

4.3 ผู้ประกอบการ และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 
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5. หัวข้อการฝึกอบรม 
- กฎหมายแรงงานท่ีใช้บ่อยในช่วงสถาการณ์ COVID19 
- เหตุสุดวิสัย ต้องหยุดกิจการท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราวมีแนวปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง 
- การเลิกจ้าง ลาออก หยุดกิจการช่ัวคราวเมื่อสถานการณ์ COVID-19 เริ่มคล่ีคลาย 
แต่ยังไม่รู้จุดจบท่ีแน่ๆ มีแนวโน้มคนว่างงานมากขึ้น 
- นายจ้างบังคับให้ลูกจ้างลาออก ถือเป็นการเลิกจ้างหรือไม่ 
- ลูกจ้างเกษียณอายุก่อนกำหนด ถือว่าเป็นการลาออก หรือเลิกจ้าง  
- ลูกจ้างยินดีลดค่าจ้างเงินเดือนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 หลังจากนั้นมีเหตุต้องเลิกจ้าง 
การจ่ายค่าชดเชยให้ยึดเอาฐานค่าจ้างปัจจุบัน หรือฐานเดิม 
- ลูกจ้างถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ COVID-19 จะได้รับค่าจ้างตามปกติหรือไม่ 
- หากบริษัทได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงาน ลูกจ้างมีสิทธิ์ 
ได้รับค่าชดเชยจากบริษัทหรือไม่ 
- สาระสำคัญของกฎกระทรวงประกันสังคมในการช่วยเหลือผู้ประกันตน 
- HR จะช่วยเหลือพนักงานและนายจ้างได้อย่างไรบ้าง หลักการแรงงานสัมพันธ์ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ 
 

6. รูปแบบการอบรม 
 การบรรยายให้ความรู้ การเสวนา และการถามตอบข้อซักถาม 

7. วิทยากร 
1. อาจารย์ ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร และคณะ 
- ท่ีปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
- ผู้อํานวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ Executive Director -BHD Center  
  (Business Human Development Center) 
- ท่ีปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ A 
- วิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา ประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. นายสุวรรณ์  สวัสด์ิมูล 
- นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นท่ี 1  
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 

8. ระยะเวลา ( 6 ช่ัวโมง) 
วันท่ี 26 มิถุนายน 2563 

9. สถานที่จัด 
  ห้องฝ้ายคำ ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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10. การรับสมัคร (รับสมัครถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563) 
 ผู้ประกอบการ หน่วยงาน และองค์กรท่ีประสงค์เข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถแจ้งรายชื่อและหน่วยงาน
มายัง งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายบริการวิชาการ ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 053-942874 หรือ E-mail : uniserv.training@gmail.com  

11. การประเมินผล 
 โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝึกอบรม วิทยากร และการจัดโครงการใน
ภาพรวมหลังเสร็จส้ินการฝึกอบรมแล้ว  

12. หน่วยงานรับผิดชอบ  
หน่วยงาน  : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส่วนงาน    : งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายบริการวิชาการ 

 ติดต่อ     : โทรศัพท์ 053-942874-5 แฟกซ์ 053-942874 
         E-mail   : uniserv.training@gmail.com 
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กำหนดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
การฝึกอบรมและการเสวนาเชิงวิชาการ หลักสูตร กฎหมายแรงงานกับสถานการณ์ COVID19 

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ห้องฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

วันศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน 2563 
เวลา        กิจกรรม 
08.30-09.00 น.  - ลงทะเบียน / รับเอกสาร / พิธีเปิด 
09.00-12.00 น.   - กฎหมายแรงงานท่ีใช้บ่อยในช่วงสถาการณ์ COVID19 

- เหตุสุดวิสัย ต้องหยุดกิจการท้ังหมดหรือบางส่วนเป็นการช่ัวคราว 
มีแนวปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง 
- การเลิกจ้าง ลาออก หยุดกิจการช่ัวคราวเมื่อสถานการณ์ COVID-19 
เริ่มคล่ีคลายแต่ยังไม่รู้จุดจบท่ีแน่ๆ มีแนวโน้มคนว่างงานมากขึ้น 
- นายจ้างบังคับให้ลูกจ้างลาออก ถือเป็นการเลิกจ้างหรือไม ่
- ลูกจ้างเกษียณอายุก่อนกำหนด ถือว่าเป็นการลาออก หรือเลิกจ้าง 
- ลูกจ้างยินดีลดค่าจ้างเงินเดือนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 หลังจากนั้นมีเหตุต้องเลิกจ้าง  
การจ่ายค่าชดเชยให้ยึดเอาฐานค่าจ้างปัจจุบัน หรือฐานเดิม 
- การฝึกปฏิบัติ (Workshop) 

12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น.  การเสวนาเชิงวิชาการ 

- ลูกจ้างถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการ COVID-19 จะได้รับค่าจ้างตามปกติหรือไม่ 
- หากบริษัทได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงาน  
ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยจากบริษัทหรือไม่ 
- สาระสำคัญของกฎกระทรวงประกันสังคมในการช่วยเหลือผู้ประกันตน 
- HR จะช่วยเหลือพนักงานและนายจ้างได้อย่างไรบ้าง หลักการแรงงานสัมพันธ์ยัง 
จำเป็นอยู่หรือไม่ 
- การฝึกปฏิบัติ (Workshop) และ การตอบข้อซักถาม 

หมายเหตุ  1. กำหนดการฝึกอบรมปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
               2. พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30-10.45 น. และ (บ่าย) 14.30-14.45 น. 
               3. สอบถามรายละเอียดห้องอบรม และการเดินทางได้ท่ี  หมายเลขโทรศัพท์ 053-942881 ถึง 4  
             4. ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้เข้าร่วมอบรม ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID19 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้มีมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัส COVID19 โดยมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ท่ีเข้าร่วมการฝึกอบรมทุกท่าน
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมี
อาการเข้าข่ายท่ีจะเป็นไข้ หรือผู้ท่ีเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเส่ียงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและ
ยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการฝึกอบรม ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่กระจายของเช้ือโรคดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นต่อไป 
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