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หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูบริหาร HR และฝกอบรม
MR (QMR/EMR/OH&SMR)

วิทยากร

ดร.ป�ยะชัย จันทรวงศ�ไพศาล
 วิทยากรท่ีปรึกษาดานระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

Auditor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

ผูเขียนหนังสือ 
การคนหาและวิเคราะหเจาะลึก 

Competency ภาคปฏิบัติ
การบริหารผลงาน ทําจริง ทําอยางไร?
การบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ RBM
ISO 9001:2008 กับการบริหารงานบุคคลและฝกอบรม

ปรับงาน HR และ TRAINING 

ตาม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ฉบับใหม�

รุ�นท่ี 38
มอบวุฒิบัตร

หลักการและเหตุผล
 มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001:2015 ฉบับใหมถือวาเปนการปรับเปล่ียน
ขอกําหนดใหมทั้งสองมาตรฐานภายใตโครงสรางตามภาคผนวก Annex SL ซึ่งเปนโครงสรางระดับสูง (High Level Structure) 
จึงทําใหโครงสรางของ ISO 9001:2015 ผสมกลมกลืนกับขอกําหนด ISO 14001:2015 ที่ประกาศใชเชนเดียวกัน

 ผลกระทบดังกลาวจึงทําใหหนวยงานการบริหารงานบุคคลและฝกอบรมจะตองปรับกระบวนการภายในเพื่อรองรับ
ขอกําหนดใหมน้ี

 หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพ่ือใหบุคลากรดานการบริหารงานบุคคลและฝกอบรมปรับเปล่ียนแนวทางการทํางานของตนใหสอดคลองกับ 
ISO โดยเฉพาะต้ังแตการจัดทํา Job Description, การจัดการความเสี่ยงดานการบริหารงานบุคคลและฝกอบรม, 
แผนฝกอบรม, การดําเนินการฝกอบรม การประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม รวมท้ังการเก็บบันทึกประวัติการ
ฝกอบรม ตลอดจนสอดแทรกขอบกพรองที่วิทยากรไดพบในการตรวจประเมินงานบริหารบุคคลและฝกอบรมจากองคกรตาง ๆ

 จึงเปนหลักสูตรที่เปนประโยชนตอนักบริหารงาน HR และฝกอบรมทุกทาน

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
ชําระเงินก�อนวันท่ี 10 ธ.ค. 2563 ลด 300 บาท

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 17 
ธันวาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท ซอย 23)



หัวข�อการฝ�กอบรม
 ขอกําหนดใหม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
 แนวทางการจัดทํา Job Description ใหสอดคลองกับ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
 การกําหนดความสามารถท่ีจําเปนของบุคลากรใหสอดคลองกับขอกําหนด ISO 9001:2015
 การกําหนดความสามารถท่ีจําเปนของบุคลากรใหสอดคลองกับกฎหมายส่ิงแวดลอมและขอกําหนด 

ISO 14001:2015
 แนวทางการจัดการความเส่ียงของการบริหารงานบุคคลและฝกอบรม (ขอกําหนดใหม)
 การบริหารงานฝกอบรมใหสอดคลองกับ ISO 9001:2015 และกฎหมายส่ิงแวดลอมและขอกําหนด 

ISO 14001:2015
 การจัดทําแผนฝกอบรม (Training Plan)
 การประเมินผลการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Training Evaluation)
 KPI สําหรับการบริหารงานบุคคลและฝกอบรม
 การจัดเก็บบันทึกการฝกอบรม
 ขอบกพรองที่มักจะถูกตรวจประเมินพบจากงานฝกอบรม
 เทคนิคและการขจัดขอบกพรองที่พบจากการตรวจประเมิน ISO

Workshop
แนวทางการจัดการความเสี่ยงของการบริหารงานบุคคลและฝกอบรม
การกําหนดความสามารถท่ีจําเปนของบุคลากรใหสอดคลองกับขอกําหนด ISO

หลักสูตรฝกอบรม “ปรับงาน HR และ Training ตาม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ฉบับใหม รุนท่ี 38” (วันท่ี 17 ธ.ค. 2563)
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

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

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

*ตําแหนง ..................................................................................

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

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน

 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี


