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รุนที่
มอบวุฒิบัตร

ปรั บ งาน HR และ TRAINING

ตาม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

ฉบับใหม

หลักการและเหตตุผล
มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 และ
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2015
ฉบับใหมถือวาเปนการปรับเปลี่ยนขอกําหนดใหม
ทั้งสองมาตรฐานภายใตโครงสรางตามภาคผนวก
Annex SL ซึ่งเปนโครงสรางระดับสูง (High level
Structure) จึงทําใหโครงสรางของ ISO 9001:2015
ผสมกลมกลืนกับขอกําหนด ISO 14001:2015 ที่
ประกาศใชเชนเดียวกัน
ผลกระทบดังกลาวจึงทําใหหนวยงานการบริหารงาน
บุคคลและฝกอบรมจะตองปรับกระบวนการภายในเพื่อ
รองรับขอกําหนดใหมนี้
หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อใหบุคลากรดานการ
บริหารงานบุคคลและฝกอบรมปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ทํางานของตนใหสอดคลองกับ ISO โดยเฉพาะตั้งแต
การจัดทํา Job Description, การจัดการความเสี่ยง
ดานการบริหารงานบุคคลและฝกอบรม, แผนฝกอบรม,
การดําเนินการฝกอบรม การประเมินผลและติดตามผล
การฝกอบรม รวมทั้งการเก็บบันทึกประวัติการฝกอบรม
ตลอดจนสอดแทรกขอบกพรองที่วิทยากรไดพบในการ
ตรวจประเมินงานบริหารบุคคลและฝกอบรมจากองคกร
ตาง ๆ
จึงเปนหลักสูตรที่เปนประโยชนตอนักบริหารงาน HR
และฝกอบรมทุกทาน

หลักสูตรนี้เหมาะะสําหรับ
ผูบริหาร HR และฝกอบรม
MR (QMR/EMR/OH&SMR)
วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม บูเลอวารด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)
วิทยากร

ดร.ปยะชัย จันทรวงศไพศาล
วิทยากรที่ปรึกษาดานระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
Auditor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
ผูเขียนหนังสือ
- การคนหาและวิเคราะหเจาะลึก
Competency ภาคปฏิบัติ
- การบริหารผลงาน ทําจริง ทําอยางไร?
- การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ RBM
- ISO 9001:2008 กับการบริหารงานบุคคล
และฝกอบรม

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,600 บาท + VAT 252 รวม 3,852 บาท / บุคคลทั่วไป 4,200 บาท + VAT 294 รวม 4,494 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 14 พ.ค. 2562 ลด 300 บาท

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
หลักสูตรฝกอบรม “ปรับงาน HR และ Training ตาม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ฉบับใหม รุนที่ 31” (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934 สํานักงานใหญ
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
ÍÑμÃÒ¤‹Ò½ƒ¡ÍºÃÁÃÇÁàÍ¡ÊÒÃ, ÍÒËÒÃÇ‹Ò§ áÅÐÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ (ÃÒ¤Òμ‹Í 1 ·‹Ò¹)

