
รายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ
 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การฝึกอบรมและการเสวนาเชิงวิชาการ หลักสูตร Update กฎหมายแรงงานช่วงสถานการณ์ COVID19
วันศุกร์ท่ี 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องฝ้ายค า ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด

1 นางสาว กชพร ชัยชะนะ ผู้จัดการ อาร์.ซี.ซัพพลาย แอนด์ คอนกรีต เชียงใหม่

2 นางสาว กมลพรรณ เสาร์ค า ผช.ผจก.แผนกบุคคล บจก.อรสิรินโฮลด้ิง เชียงใหม่

3 นาง กรองทอง วรรณวิจิตร ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บมจ.ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส ล าพูน

4 นาย กลวัชร วันสม ธุรการ-บุคคล ฮอนด้าพิงคนครเซลแอนด์เซอร์วิส เชียงใหม่

5 นาง กาญจนา อาษาสุข หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล โฮเทลส์ เวิลด์ 8 จ ากัด เชียงใหม่

6 นาง ขนิษฐา เถียรทิม หัวหน้าหน่วยบุคคล บมจ.ธนูลักษณ์ (สาขาล าพูน) ล าพูน

7 นางสาว จีราุนช ตานุนไชย ผจก.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บจก.เชียงใหม่สุขสวัสด์ิ เชียงใหม่

8 นางสาว ชลธิชา สิงห์ตะนะ ฝ่ายบุคคล บริษัท เชียงใหม่สยามทีวี จ ากัด เชียงใหม่

9 นาย ฐิติวัฒน์ เช่ียวชาญพฤกษา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรมนุษย์ บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสด์ิอุตสาหกรรม จ ากัด เชียงใหม่

10 นางสาว นวพร อนุวงค์ HR Supervisor บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด เชียงใหม่

11 นางสาว นันท์นภัส ภคสดีจารุวิทย์ หัวหน้าฝ่ายบุคคล เวียงสิริสาขา4 เชียงใหม่

12 นางสาว นิยะดา วิชัยสืบ ผู้จัดการแผนกบริหารงานท่ัวไป บ.ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์(ไทยแลนด์) จ ากัด ล าพูน

13 นาง นุชนภา เก้ือชุติกุล ผู้จัดการโรงงาน บ ไทยซาคาเอะเลซ จ ากัด ล าพูน

14 นางสาว นุสรา มาอุด เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล
บจก.พิงคนคร เซล แอนด์ เซอร์วิส (สาขาส่ี
แยกสนามบิน)

เชียงใหม่

15 นางสาว ปวริศา ปัญญานวน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงแรม ซีมอร์ เชียงใหม่

16 นาย พีระพงศ์ สุริยะป้อ HRIS Specialist & Training บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จ ากัด ล าพูน

17 นางสาว เพ็ญนภา สามารถ เจ้าหน้าท่ีทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ ากัด เชียงใหม่

18 นางสาว เรติมล ต๊ะกาบโพ เจ้าหน้าท่ีทรัยากรบุคคล บมจ.ธนูลักษณ์ (สาขาล าพูน) ล าพูน

19 นางสาว ภคมน ไชยขัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) จ ากัด เชียงใหม่

20 นางสาว มณทริตา อินทรรักษ์ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล บริษัท เชียงใหม่ ธนกร จ ากัด เชียงใหม่



รายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ
 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การฝึกอบรมและการเสวนาเชิงวิชาการ หลักสูตร Update กฎหมายแรงงานช่วงสถานการณ์ COVID19
วันศุกร์ท่ี 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องฝ้ายค า ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ล าดับ ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน จังหวัด

21 นางสาว มยุรี มอญเพชร ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จ ากัด เชียงใหม่

22 นางสาว ฤทัยรัตน์ ใจมูล เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซีแอนด์ฮิล จ ากัด เชียงใหม่

23 นาง วนิดา ชู ผู้จัดการ บริษัท เพ่ือนเกษตรกร จ ากัด เชียงใหม่

24 นางสาว วาสนา จันทาพูน ฝ่ายบุคคล บจก.ท่าแพโฮเทล เชียงใหม่

25 นาย ศุภวิชญ์ บุญแปง เจ้าหน้าท่ีบุคคลธุรการอาวุโส ศูนย์การค้าพันธ์ุทิพย์ เชียงใหม่ เชียงใหม่

26 นาย สมเกียรติ ประเสริฐ ผู้จัดการบุคคล บมจ.ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส ล าพูน

27 นาย สมจัย  นามวงษา อาจารย์
มหาวิทยาลัยธนบุรี ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยี
หมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดล าพูน

ล าพูน

28 นางสาว สลิลทิพย์ ค าธง Recruitment G4S เชียงใหม่

29 นาย สุทธิพงษ์ ตันตรา เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จ ากัด ล าพูน

30 นาย แสนชัย วรวัลย์ เจ้าของกิจการ ลักษณ์พานิช เชียงใหม่

31 นาง โสภิณ อินทรชลิต หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ 49 คอนสตรัคช่ัน เชียงใหม่

1) เร่ิมลงทะเบียนเวลา 08.30 น.

2) ฝึกอบรม ณ ห้องฝ้ายค า ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ถ.นิมมานเหมินท์) ติดกับหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3) Free อาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารประกอบการบรรยาย และอุปกรณ์ส าหรับจดบันทึก

4) ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสวมหน้ากากอนามัยขณะฝึกอบรม

5) สอบถามเส้นทางการเดินทางได้ท่ี ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-942881-4

เว็บไซต์ www.uniserv.cmu.ac.th



กำหนดการสัมมนา 
หลักสูตร : Update กฎหมายแรงงานช่วงสถานการณ์ COVID-19 

ผลกระทบต่อนายจ้าง & ลูกจ้าง และการวิเคราะห์พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน HR 
วันท่ี 4 ธันวาคม 2563  ณ ห้องฝ้ายคำ ช้ัน 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยากรโดย : ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร  และทีมงาน 
วิทยากรท่ีปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและงาน HR ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี 

ท่ีปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 

เวลา   กิจกรรม 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร 
09.00 - 10.00 น. - สถานการณ์เลิกจ้างปัจจุบัน 
10.00 - 12.00 น.    การเสวนาเชิงวิชาการ โดย 
   1. นายสุวรรณ์  สวัสด์ิมูล  

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นท่ี 1
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
2. นายยุทธนา กล้าผจญ 
ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท ผ้ึงน้อยเบเกอรี่ จำกัด 
3. ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร   
- การจ่ายค่าชดเชยท่ียังเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ นายจ้าง/HR ควรจัดการอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรม 
- การย้ายงาน ลดตำแหน่ง ลดค่าจ้าง ทำพร้อมกันได้หรือไม่ 
- การปิดกิจการช่ัวคราว ตามมาตรา 75 เมื่อเปิดดำเนินการใหม่ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง 
- แนวทางจัดการกับบุคลากรท่ีมีปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิดซึ่งไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ 
- กรณีศึกษา และ ถาม-ตอบประเด็นข้อสงสัย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. - สาระสำคัญของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

(PDPA : Personal Data Protection Act) 
- ความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล 
- บทบาทนายจ้าง และ HR ท่ีเกี่ยวข้องใน พ.ร.บ.ฯ ต้องเตรียมตัวอย่างไร 
- การใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล(GDPR) 
- ตัวอย่างองค์กร : ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน 

16.00 – 17.00 น. ถาม/ตอบประเด็นข้อสงสัย 
 
หมายเหตุ :  1. กำหนดการอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเมาะสม 
  2. พักรับประทานอาหารว่าง (เช้า) เวลา 10.30 - 10.45 น. / (บ่าย) เวลา 14.30 – 14.45 น. 
  3. โปรดแต่งกายสุภาพ และนำเส้ือแขนยาวมาด้วยเนื่องจากห้องสัมมนาค่อนข้างเย็น 


	namelist-law
	กำหนดการสัมมนา



