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รุนที่
มอบวุฒิบัตร

HR
และ Training
ตาม ISO 9001:2015 และ
ปรับงาน

ISO 14001:2015 ฉบับใหม
หลักการและเหตุผล
มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015 ฉบับใหมถือวา
เปนการปรับเปลี่ยนขอกําหนดใหมทั้งสองมาตรฐานภายใตโครงสรางตามภาคผนวก Annex SL ซึ่งเปนโครงสราง
ระดับสูง (High level Structure) จึงทําใหโครงสรางของ ISO 9001:2015 ผสมกลมกลืนกับขอกําหนด
ISO 14001:2015 ที่ประกาศใชเชนเดียวกัน
ผลกระทบดังกลาวจึงทําใหหนวยงานการบริหารงานบุคคลและฝกอบรมจะตองปรับกระบวนการภายในเพื่อรองรับ
ขอกําหนดใหมนี้
หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อใหบุคลากรดานการบริหารงานบุคคลและฝกอบรมปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานของ
ตนใหสอดคลองกับ ISO โดยเฉพาะตั้งแตการจัดทํา Job Description, การจัดการความเสี่ยงดานการบริหารงาน
บุคคลและฝกอบรม, แผนฝกอบรม, การดําเนินการฝกอบรม การประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม รวมทั้งการ
เก็บบันทึกประวัติการฝกอบรมตลอดจนสอดแทรกขอบกพรองที่วิทยากรไดพบในการตรวจประเมินงานบริหารบุคคล
และฝกอบรมจากองคกรตาง ๆ
จึงเปนหลักสูตรที่เปนประโยชนตอนักบริหารงาน HR และฝกอบรมทุกทาน
วิทยากร
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ดร.ปยะชัย จันทรวงศไพศาล
ผูบริหาร HR และฝกอบรม
วิทยากรที่ปรึกษาดานระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
MR (QMR/EMR/OH&SMR
Auditor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

ผูเขียนหนังสือ
การคนหาและวิเคราะหเจาะลึก
Competency ภาคปฏิบัติ
การบริหารผลงาน ทําจริง ทําอยางไร?
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ RBM
ISO 9001:2008 กับการบริหารงานบุคคล
และฝกอบรม

หัวขอการฝกอบรม
ขอกําหนดใหม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
แนวทางการจัดทํา Job Description ใหสอดคลองกับ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การกําหนดความสามารถที่จําเปนของบุคลากรใหสอดคลองกับขอกําหนด ISO 9001:2015
การกําหนดความสามารถที่จําเปนของบุคลากรใหสอดคลองกับกฎหมายสิ่งแวดลอมและขอกําหนด ISO 14001:2015
แนวทางการจัดการความเสี่ยงของการบริหารงานบุคคลและฝกอบรม (ขอกําหนดใหม)
การบริหารงานฝกอบรมใหสอดคลองกับ ISO 9001:2015 และกฎหมายสิ่งแวดลอมและขอกําหนด ISO 14001:2015
การจัดทําแผนฝกอบรม (Training Plan)
การประเมินผลการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Training Evaluation)
KPI สําหรับการบริหารงานบุคคลและฝกอบรม
การจัดเก็บบันทึกการฝกอบรม
ขอบกพรองที่มักจะถูกตรวจประเมินพบจากงานฝกอบรม
เทคนิคและการขจัดขอบกพรองที่พบจากการตรวจประเมิน ISO
Workshop

แนวทางการจัดการความเสี่ยงของการบริหารงานบุคคลและฝกอบรม
การกําหนดความสามารถที่จําเปนของบุคลากรใหสอดคลองกับขอกําหนด ISO
ใบสมัครหลักสูตร “ปรับงาน HR และ Training ตาม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ฉบับใหม รุนที่ 19”
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม
4,000
3,500

+ VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
280
120
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
4,280
3,745
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3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

3,700
3,200

259
224

111
96

3,848
3,328

3,959
3,424

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

