ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการอบรมความรูผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่ เ ป- น การสมควรใหมี ร ะเบี ย บวาดวยหลั ก เกณฑและวิ ธี ก ารอบรมความรู
ผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔/๒ แหงพระราชบัญ ญัติจัดตั้ง ศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ)
ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เ รียกวา “ ระเบีย บคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธ รรม วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการอบรมความรูผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเป-นตนไป
ขอ ๓ ใหศาลแรงงานกลางหรื อศาลแรงงานภาคดํ าเนิน การจั ด อบรมใหความรู
แกผูพิพากษาสมทบที่จะเขารับตําแหนงในศาลแรงงานกลางหรือศาลแรงงานภาคนั้น แลวแตกรณี
ตามหลักสูตรทายระเบียบนี้
ขอ ๔ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการอบรมความรูผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
กลาง และศาลแรงงานภาค ประกอบดวย
(๑) อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาศาลแรงงานกลางหรื อ อธิ บ ดี ผู พิ พ ากษาศาลแรงงานภาค
ที่ผูพิพากษาสมทบจะเขาสังกัด เป-นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินสามคน ซึ่งคัดเลือกและแตงตั้งโดยอธิบดีผูพิพากษา
ศาลแรงงานกลางหรืออธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานภาคในภาคที่ผูพิพากษาสมทบจะเขารับตําแหนง
(๓) เลขานุการศาลแรงงานกลางหรือเลขานุการศาลแรงงานภาคในภาคที่ผูพิพากษา
สมทบจะเขารับตําแหนง เป-นกรรมการและเลขานุการ
(๔) ผู อํ า นวยการสํ า นั ก อํ า นวยการประจํ า ศาลแรงงานกลางหรื อ ผู อํ า นวยการ
สํานักงานประจําศาลแรงงานภาคในภาคที่ผูพิพากษาสมทบจะเขารับตําแหนง เป-นกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
ขอ ๕ คณะกรรมการอํานวยการอบรมความรูผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง
และศาลแรงงานภาคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมดูแลการอบรมหลักสูตรผูพิพากษาสมทบใหเป-นไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
(๒) กําหนดวัน เวลา สถานที่อบรม และกําหนดวิทยากรในการอบรมความรู

๒
(๓) แกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหัวขอวิชาการอบรมหรือเวลาในหัวขอวิชาการ
อบรมไดตามความจําเป-น
๑
(๔) ประเมินผลการอบรมตามเงื่อนไขการอบรมในหลักสูตร แลวสรุปผลการอบรม
และรายงานพรอมแจงความเห็นไปยังเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมและคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมทราบตอไป
(๕) แตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการใด ๆ ตามแตจะมอบหมาย
ขอ ๖ การเขารับการอบรมตองมีเวลาเขารับการอบรมครบตามหลักสูตร เวนแต
อธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางหรืออธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานภาคที่ผูพิพากษาสมทบจะเขา
สังกัด แลวแตกรณี อาจพิจารณาอนุญาตใหผูพิพากษาสมทบลาการอบรมความรูไดตามความจําเป-น
โดยกําหนดเงื่อนไขใดๆ เพื่อทดสอบความรูผูพิพากษาสมทบตามที่เห็นสมควรดวยก็ได
ขอ ๗ ในระหวางที่ ศ าลแรงงานภาคภาคใดยั ง ไมมี เ ลขานุ ก ารศาลแรงงานภาค
ใหเลขานุการศาลยุติธรรมประจําภาคในภาคที่ผูพิพากษาสมทบจะเขารับตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตาม
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๘ ใหประธานศาลฎีการักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(ลงชื่อ)

วิรัช ลิ้มวิชัย
(นายวิรัช ลิ้มวิชัย)
ประธานศาลฎีกา
ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

๑

แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗
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๓
หลักสูตรการอบรม
ผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
๑. หลักการและเหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒
แกไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลแรงงานและวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ รงงาน (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔/๒ ไดกําหนดใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเป-นผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
ตองไดรับการอบรมความรูกอนเขารับตําแหนง ในเรื่องเกี่ยวกับศาลแรงงาน อํานาจหนาที่ของผู
พิพากษาสมทบ และระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนการดํารงตนในฐานะเป-นผูพิพากษาสมทบตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริห ารศาลยุติธ รรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริห าร
ราชการศาลยุติธรรมกําหนด
ดังนี้ เพื่อใหผูไดรับการคัดเลือกเป-นผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานไดเขารับการ
อบรมตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับศาลแรงงาน อํานาจหนาที่
ระเบียบที่เกี่ยวของ และตระหนักถึงการดํารงตนในฐานะที่เป-นผูพิพากษาสมทบอันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม ถูกตอง สุจริต และมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดหลักสูตรการอบรม
“ผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน” ขึ้น
๒. วัตถุประสงค#
หลักสูตรการอบรม “ผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน” มีวัตถุประสงคสําคัญ ดังนี้
๑) เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับการอบรมกอนเขารับตําแหนงตามที่กฎหมาย
กําหนด
๒) เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความมุงหมาย เจตนารมณ
ในการจัดตั้งศาลแรงงาน นโยบาย ภารกิจ และวัฒนธรรมองคกรหรือลักษณะพิเศษของศาลแรงงาน
ที่มีขอสาระสําคัญแตกตางจากศาลอื่นทั่วไป
๓) เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในกฎหมายแรงงานและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของกับการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน
๔) เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในระเบียบ ขอกําหนด และแนว
ปฏิบัติของศาลแรงงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่
๕) เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่แ ละ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ จริยธรรม และการดํารงตนที่ถูกตองเหมาะสม
๖) เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณ
และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานในตําแหนงผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
๗) เพื่ อ ใหผู เขารั บ การอบรมนํ า ความรู ที่ ไ ดรั บ ไปปฏิ บั ติ ง านในหนาที่ ไ ดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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๔
๓. ผูเขารับการอบรมตามหลักสูตร
ผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลางหรือศาลแรงงานภาค ซึ่งจะเขารับตําแหนง
ตามจํานวนที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกําหนด
๔. วิธีดําเนินการ
การบรรยาย การศึ ก ษาวิ เ คราะหจากกรณี ศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง การอภิ ป ราย
แลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็น และการศึกษาดูงาน
๕. ขอบเขตและเนื้อหาของหลักสูตร
ประกอบดวย ๒ ภาค คือ
๕.๑ ภาคบรรยาย ประกอบดวย ๓ หมวด ดังนี้
๑) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศาลแรงงานและคดีแรงงาน
๒) กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานคดีแรงงาน
๓) การปฏิ บั ติ ห นาที่ แ ละการดํ า รงตนในตํ า แหนงผู พิ พ ากษาสมทบใน
ศาลแรงงาน
๕.๒ ภาคศึกษาดูงาน ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
๑) ศึกษาดูงาน ณ ศาลแรงงานในทุกสวนงาน โดยเฉพาะการพิจารณาคดีใน
หองพิจารณา
๒) ศึกษาสํานวนคดี โดยการบรรยายประกอบเพื่อใหความรูความเขาใจ
๓) แลกเปลี่ยนประสบการณและตอบขอซักถาม
หมายเหตุ รายวิชาและรายละเอียดหลักสูตรตามเอกสารแนบทาย
๖. ระยะเวลาในการอบรม
ระยะเวลาการอบรมตามหลักสูตร รวม ๔๒ ชั่วโมง
๗. สถานที่จัดการอบรม
พิจารณาตามความเหมาะสมในการจัดการอบรมตามหลักสูตรแตละครั้ง
๘. วิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิจากภายในศาลยุติธรรมและภายนอก
๙. งบประมาณในการดําเนินงาน
งบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรม
๑๐. การประเมินผล
๑๐.๑ การประเมินผลเพื่อพิจารณาวาเป-นผูผานการอบรมตามหลักสูตรมีเงื่อนไข
ดังนี้
๑) ตองมีเวลาเขารับการอบรมครบตามหลักสูตร
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๕
๒) มีความสนใจ ใหความรวมมือ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในระหวาง
การอบรม
๓) ผานการทดสอบความรูหลังการอบรม
๑๐.๒ การประเมินผลเพื่อพิจารณาความสําเร็จในการจัดการอบรมตามหลักสูตร
๑) โดยการสั ง เกตจากความสนใจ ความรวมมื อ การซัก ถาม แสดงความ
คิดเห็น และพฤติกรรมของผูเขารับการอบรม
๒) โดยการใชแบบสอบถามเป-นเครื่องมือวัดความสําเร็จและความพึงพอใจ
ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม
๓) โดยการสังเกต ติดตามผลการปฏิบัติงานในตําแหนงผูพิพากษาสมทบใน
ศาลแรงงานของผูเขารับการอบรม
๑๑. ผลที่คาดว9าจะไดรับ
ผูเขารั บการอบรมมี ค วามรู ความเขาใจ สามารถปฏิบั ติ ห นาที่ และดํ า รงตนใน
ตําแหนงผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๑๒. ผูรับผิดชอบโครงการ
ศาลแรงงานกลางหรือศาลแรงงานภาคที่ผูพิพากษาสมทบจะเขารับตําแหนง แลวแต
กรณี
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๖
รายละเอียด
หลักสูตรการอบรม
“ผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน”
หลั ก สู ต รการอบรม “ผู พิ พ ากษาสมทบในศาลแรงงาน” แบงเป- น ๒ ภาค คื อ
๑) ภาคบรรยาย รวมจํานวน ๓๖ ชั่วโมง และ ๒) ภาคการศึกษาดูงาน รวมจํานวน ๖ ชั่วโมง ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
ภาค ๑ ภาคบรรยาย
วัตถุประสงค# เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจถึงเจตนารมณในการจัดตั้ง
ศาลแรงงาน นโยบาย ความสําคัญในการปฏิบัติงานคดีแรงงาน คุณลักษณะพิเศษของคดีแรงงานที่มี
ความแตกตางจากคดีประเภทอื่น ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและจําเป-นตอการดําเนินคดีแรงงาน หลักการสําคัญในการไกลเกลี่ยและ
ประนีประนอมขอพิพาทแรงงาน สถานการณและปNญหาแรงงานในปNจจุบัน ตลอดจนบทบาท อํานาจ
หนาที่ ความตระหนัก และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในตําแหนงผูพิพากษาสมทบใน
ศาลแรงงาน อันจะนําไปสูการปฏิบัติหนาที่และดํารงตนในตําแหนงผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
ไดอยางถูกตอง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ ๑ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับศาลแรงงาน และคดีแรงงาน
(รวมระยะเวลา ๖ ชั่วโมง)
๑) ระบบการศาลไทยและการจัดตั้งศาลแรงงาน
เนื้อหา
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ศาลและระบบการศาลในประเทศไทย ประวั ติ
ความเป-นมา เจตนารมณ หรือเหตุผลในการจัดตั้งศาลแรงงาน ประเภท
ของศาลแรงงาน เขตอํานาจและสถานที่ตั้งศาลแรงงาน
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๑.๓๐ ชั่วโมง
๒) วัฒนธรรมองค#กรของศาลแรงงาน
เนื้อหา
คุณลักษณะพิเศษของศาลแรงงาน โดยเนนใหเห็นถึงขอแตกตางสําคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับศาลยุติธรรมอื่น เชน ลักษณะของคดี ลักษณะของ
คูความ การดําเนินคดีในศาลแรงงาน กระบวนการพิจารณา ตลอดจน
ปรัชญาการทํางานของบุคลากรในศาลแรงงาน
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๓ ชั่วโมง
สํานักคณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

๗
๓) นโยบาย ภารกิจ โครงสรางศาลแรงงาน
เนื้อหา
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายการบริหารคดีแรงงาน และการดําเนินงานใน
ดานตางๆ ตลอดจนโครงสรางและหนวยงานภายในศาลแรงงานที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน เพื่อให
เกิดการประสานงานและความคลองตัวในการปฏิบัติหนาที่
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๑.๓๐ ชั่วโมง
หมวดที่ ๒ กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานคดีแรงงาน
(รวมระยะเวลา ๒๑ ชั่วโมง)
๑) กฎหมายคุมครองแรงงาน และกฎหมายแรงงานสัมพันธ#
เนื้อหา
หลักการสําคัญ แนวความคิด ขั้นตอน และกระบวนการระงับขอพิพาท
แรงงานตามกฎหมายคุ มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสั ม พั น ธ
ประเด็ น ขอพิ พ าทสํ า คั ญ ตามกฎหมายคุ มครองแรงงานและกฎหมาย
แรงงานสั ม พั น ธที่ ม าสู ศาล เชน การฟP อ งเรี ย กรองคาจางคางจาย
คาลวงเวลา สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา คาชดเชย คาเสียหาย
จากการเลิกจางไมเป-นธรรม ฟPองขอใหเพิกถอนคําสั่งของคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ ฯลฯ รวมถึงขอสังเกตและประเด็นปNญหาในการพิจารณา
คดีดังกลาว
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาหรือคดีแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๓ ชั่วโมง
๒) กฎหมายเงินทดแทน และกฎหมายประกันสังคม
เนื้อหา
หลักการสําคัญ แนวความคิด หนาที่ของนายจาง สิทธิประโยชนทดแทน
ตามกฎหมายเงินทดแทนและกฎหมายประกันสังคม ประเด็นขอพิพาท
สําคัญตามกฎหมายเงิน ทดแทน และกฎหมายประกัน สังคมที่มาสูศาล
เชน การฟP อ งขอใหเพิ ก ถอนคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม หรื อ
คณะกรรมการกองทุน เงิน ทดแทน ฯลฯ รวมถึง ขอสังเกตและประเด็น
ปNญหาในการพิจารณาคดีดังกลาว
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาหรือคดีแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๓ ชั่วโมง
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๘

๓) สัญญาจางแรงงานการกระทําละเมิดระหว9างนายจางกับลูกจางและระหว9างลูกจางกับ
ลูกจางที่เกิดจากการทํางานในทางการที่จาง
เนื้อหา
หลักการสําคัญ แนวความคิด และสาระสําคัญ ของสัญญาจางแรงงาน
เปรีย บเทีย บกับสั ญ ญาประเภทอื่น ที่ ใกลเคียง เชน สัญ ญาจางทํ าของ
ตั ว แทน การรั บ งานไปทํ า ที่ บ าน การทํ า งานในโรงเรี ย นเอกชนหรื อ
สถาบัน อุด มศึกษาเอกชน สิทธิแ ละหนาที่ร ะหวางนายจางและลูกจาง
ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การกระทําละเมิด
ระหวางนายจางกับลูกจาง และความรับผิดของนายจางและลูกจาง การ
กระทําละเมิดระหวางลูกจางกับลูกจางที่เกิดจากการทํางานในทางการที่
จาง ประเด็นขอพิพาทสําคัญตามสัญญาจางแรงงานที่มาสูศาล เชน การ
ฟPอ งเรี ย กรองคานายหนา เงิน โบนั ส ใบสํ า คั ญ แสดงการทํ างาน ฯลฯ
รวมถึงขอสังเกตและประเด็นปNญหาในการพิจารณาคดีดังกลาว
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาหรือคดีแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๓ ชั่วโมง
๔) วิธีพิจารณาคดีแรงงาน
เนื้อหา
หลัก การสํา คัญ แนวความคิด ขั้ น ตอน และกระบวนการพิจารณาคดี
แรงงาน เปรียบเทียบขอเหมือน ขอแตกตางระหวางการดําเนินคดีแรงงาน
กับคดีประเภทอื่น รวมตลอดถึงขอสังเกตสําคัญในการดําเนินคดีแรงงาน
ตามกฎหมายและขอกําหนดของศาลแรงงาน
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาหรือคดีแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๓ ชั่วโมง
๕) การรับฟDงขอเท็จจริงและการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานในคดีแรงงาน
เนื้อหา
ความหมาย และประเภทของพยานหลั ก ฐาน หลั ก เกณฑการรั บ ฟN ง
พยานหลั ก ฐาน การพิ จ ารณาหรื อ การใชเหตุ ผ ลในการชั่ ง น้ํ า หนั ก
พยานหลัก ฐาน รวมถึ ง การนํ า ประสบการณที่ มี มาปรับ ใชรวมกั บการ
พิจารณาพยานหลักฐานในคดีแรงงาน เพื่อประโยชนในการรวมพิจารณา
คดีกับผูพิพากษาศาลแรงงาน
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาหรือคดีแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๓ ชั่วโมง
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๙
๖) หลักการสําคัญ และขอสังเกตในการไกล9เกลี่ยและการประนีประนอมขอพิพาทแรงงาน
เนื้อหา
หลักการ แนวความคิด และวิธีการเกี่ยวกับการยุติขอพิพาทแรงงานดวย
การไกลเกลี่ ย หรื อ การประนี ป ระนอมยอมความ ประสบการณหรื อ
ขอเท็จจริง ที่เกิดขึ้นในการนําวิธีการไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมมาใช
ในคดีแรงงาน ขอสังเกตหรือขอควรระวังในการไกลเกลี่ย
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาหรือคดีแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๓ ชั่วโมง
๗) สถานการณ#แรงงานและปDญหาแรงงานในปDจจุบัน
เนื้อหา
แนวความคิด และเหตุการณที่เกี่ยวกับโครงสรางการจางงาน สภาพการ
ทํางาน ขอขัด แยงระหวางนายจางกับลูกจางที่เกิด ขึ้นในสภาวะสัง คม
เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศไทยในปNจจุบัน และแนวโนมที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาแนวความคิด และหลักการ
สําคัญของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง อภิปรายแลกเปลี่ยน
วิทยากร
วิทยากรภายในหรือวิทยากรภายนอก
เวลาบรรยาย
๓ ชั่วโมง
หมวดที่ ๓ การปฏิบัติหนาที่ และการดํารงตนในตําแหน9งผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
(รวมระยะเวลา ๙ ชั่วโมง)
๑) บทบาท อํ า นาจหนาที่ และความรั บ ผิ ด ในการปฏิ บั ติ ง านของผู พิ พ ากษาสมทบใน
ศาลแรงงาน
เนื้อหา
เนนใหตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในบทบาท อํ า นาจหนาที่ และ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหนงผู พิ พ ากษาสมทบใน
ศาลแรงงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ และดํารงตนไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๑.๓๐ ชั่วโมง
๒) จริยธรรมในการดํารงตน การร9วมพิจารณา และการปรึกษาคดี
เนื้อหา
ประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ การรวมนั่งพิจารณาคดีในลักษณะที่
ถูกตอง และหลักการสําคัญในการปรึกษาคดีระหวางองคคณะ ขอสังเกต
และขอพึงระวังในการรวมพิจารณาและปรึกษาคดี
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๑.๓๐ ชั่วโมง
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๑๐
๓) ขอสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
เนื้อหา
ขอเท็จจริง ขอสังเกตที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผูพิพากษาสมทบ
ในศาลแรงงาน ทั้งในสวนงานคดีและงานดานอื่นทั่วไป เพื่อใหทราบถึง
การปฏิบัติหรือการวางตนที่ไมเหมาะสม หรือไมพึงกระทํา และการปฏิบัติ
หรือการวางตนที่ดีงามซึ่งนํามาเป-นตนแบบได
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง อภิปรายแลกเปลี่ยน
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๑.๓๐ ชั่วโมง
๔) ศาลแรงงานกับผูพิพากษาสมทบ
เนื้อหา
กฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
งานของผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ระบบงานธุร การ การติด ตอ
ประสานงาน เชน การจัดสงหนังสือเชิญเป-นองคคณะรวมพิจารณาคดี
หลักเกณฑและวิธีการลาการปฏิบัติหนาที่ การรับ – จาย เงินคาปSวยการ
ใหแกผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ฯลฯ
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง อภิปราย ตอบขอซักถาม
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๑.๓๐ ชั่วโมง
๕) ประสบการณ#ในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหน9งผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
เนื้อหา
ประสบการณในการปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหนงผู พิ พ ากษาสมทบในศาล
แรงงานทั้งในงานดานคดีและดานอื่น ๆ
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง อภิปราย ตอบขอซักถาม
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๑.๓๐ ชั่วโมง
๖) การวางตนของผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงาน
เนื้อหา
ลั ก ษณะการดํ า รงตนที่ ดี ง ามและเหมาะสมของผู พิ พ ากษาสมทบใน
ศาลแรงงานทั้ ง ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการเหมาะสม เชน
ตรงเวลา แตงกายสุภาพ การใชวาจากิริยาทาทางที่เหมาะสม ฯลฯ
วิธีการ
วิทยากร
เวลาบรรยาย

บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
วิทยากรภายนอก
๑.๓๐ ชั่วโมง
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๑๑
ภาค ๒ ภาคการศึกษาดูงาน
วัต ถุประสงค#
เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจในการพิจารณาคดี
การปฏิบัติง านรวมกับผู พิพากษาศาลแรงงาน สถานที่แ ละหนวยงานในการติด ตอประสานงาน
ซึ่ ง จะทํ า ใหสามารถปฏิ บั ติ ง านในหนาที่ ไ ดอยางถู ก ตอง เหมาะสม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (รวม
ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง)
๑) ศาลแรงงานกับการบริหารจัดการงานคดี
เนื้อหา
ศึกษาดูง านศาลแรงงาน โดยเฉพาะการพิจารณาคดีในหองพิจารณา
การนําสํานวนคดีจริงมาใหศึกษา พรอมอธิบายขั้นตอนการดําเนินคดี
แรงงาน รวมทั้ ง คํ า ที่ ใ ชในการปฏิ บั ติ ง านคดี เชน หมายเลขคดี ดํ า
หมายเลขคดีแดง การรวมพิจารณาคดี ถอนฟPอง จําหนายคดี สัญญา
ประนีประนอมยอมความ
วิธีการ
ศึกษาดูงาน บรรยาย อภิปราย ตอบขอซักถาม
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๒ ชั่วโมง
๒) ศาลอื่น ๆ หรือหน9วยงานดานแรงงาน
เนื้อหา
ศึกษาดูง านศาลยุติธ รรมอื่น เพื่อใหทราบและเขาใจถึง ขอแตกตางใน
การดําเนินคดี หรือหนวยงานที่เกี่ยวของดานแรงงาน เชน กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน หรือ
องคการแรงงานระหวางประเทศ ฯลฯ
วิธีการ
ศึกษาดูงาน บรรยาย อภิปราย ตอบขอซักถาม
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๒ ชั่วโมง
๓) ขอสังเกตสําคัญในการปฏิบัติงานคดี
เนื้อหา
นําประสบการณจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั่งพิจารณาคดี หรือปรึกษาคดีมา
บรรยายเพื่อใหเป-นตัวอยางในการวางตน ซึ่งจะทําใหผูเขารับการอบรม
ตระหนักไดวาการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับงานคดี
และการรวมปฏิบั ติ ง านกั บผู พิ พากษาศาลแรงงานที่เ หมาะสมควรมี
ลักษณะเชนใด
วิธีการ
บรรยาย ตัวอยางกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง อภิปราย ตอบขอซักถาม
วิทยากร
วิทยากรภายใน
เวลาบรรยาย
๑ ชั่วโมง
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๑๒

๔) การทดสอบภายหลังอบรม
เนื้อหา
แบบทดสอบความรู ภายหลั ง อบรม โดยมุ งเนนเนื้ อ หาที่ ไ ดรั บ จาก
การบรรยายของวิทยากรเป-นสําคัญ
วิธีการ
ทดสอบ
วิทยากร
เจาหนาที่หรือผูพิพากษาศาลแรงงาน
เวลาบรรยาย
๑ ชั่วโมง
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