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หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับ
�	ผู้บริหาร HR และฝึกอบรม

�	MR (QMR/EMR/OH&SMR)

วิทยากร

ดร.ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
�	วิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพมาตรฐานสากล  

Auditor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

�	ผู้เขียนหนังสือ 
�	การค้นหาและวิเคราะห์เจาะลึก  

Competency ภาคปฏิบัติ
�	การบริหารผลงาน ท�าจริง ท�าอย่างไร?
�	การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ RBM
�	ISO 9001:2008 กับการบริหารงานบุคคลและ 

ฝึกอบรม

ปรับงาน HR และ TRAINING  
ตาม ISO 9001:2015 
และ ISO 14001:2015 

รุ่นที่ 40
มอบวุฒิบัตร

หลักการและเหตุผล
	y มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ฉบับใหม่ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยน 
ข้อก�าหนดใหม่ทั้งสองมาตรฐานภายใต้โครงสร้างตามภาคผนวก  
Annex SL ซึ่งเป็นโครงสร้างระดับสูง (High Level Structure)  
จึงท�าให้โครงสร้างของ ISO 9001:2015 ผสมกลมกลืนกับข้อก�าหนด 
ISO 14001:2015 ที่ประกาศใช้เช่นเดียวกัน

	y ผลกระทบดังกล่าวจึงท�าให้หน่วยงานการบริหารงานบุคคล 
และฝึกอบรมจะต้องปรับกระบวนการภายในเพื่อรองรับ 
ข้อก�าหนดใหม่นี้

	y หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล 
และฝึกอบรมปรับเปลี่ยนแนวทางการท�างานของตนให้สอดคล้องกับ 
ISO โดยเฉพาะตั้งแตก่ารจัดท�า Job Description, การจัดการ 
ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคลและฝึกอบรม,  
แผนฝึกอบรม, การด�าเนินการฝึกอบรม การประเมินผลและ
ติดตามผลการฝึกอบรม รวมทั้งการเก็บบันทึกประวัติการ 
ฝึกอบรม ตลอดจนสอดแทรกข้อบกพร่องที่วิทยากรได้พบในการตรวจ
ประเมินงานบริหารบุคคลและฝึกอบรมจากองค์กรต่าง ๆ

	y จึงเป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อนักบริหารงาน HR และฝึกอบรม 
ทุกท่าน

อัตราค่าอบรมท่านละ

สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวนัที ่15 ม.ิย. 2564 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น. (เปิด Login 08.00 น.)

ฉบับใหม่

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน



หัวข้อการฝึกอบรม

	y ข้อก�าหนดใหม่ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
	y แนวทางการจัดท�า Job Description ให้สอดคล้องกับ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
	y การก�าหนดความสามารถที่จ�าเป็นของบุคลากรให้สอดคล้องกับข้อก�าหนด ISO 9001:2015
	y การก�าหนดความสามารถที่จ�าเป็นของบุคลากรให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อก�าหนด  

ISO 14001:2015
	y แนวทางการจัดการความเสี่ยงของการบริหารงานบุคคลและฝึกอบรม (ข้อก�าหนดใหม่)
	y การบริหารงานฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ ISO 9001:2015 และกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อก�าหนด  

ISO 14001:2015
	y การจัดท�าแผนฝึกอบรม (Training Plan)
	y การประเมินผลการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Training Evaluation)
	y KPI ส�าหรับการบริหารงานบุคคลและฝึกอบรม
	y การจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรม
	y ข้อบกพร่องที่มักจะถูกตรวจประเมินพบจากงานฝึกอบรม
	y เทคนิคและการขจัดข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน ISO

Workshop
y	แนวทางการจัดการความเสี่ยงของการบริหารงานบุคคลและฝึกอบรม
y	การก�าหนดความสามารถที่จ�าเป็นของบุคลากรให้สอดคล้องกับข้อก�าหนด ISO

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “ปรับงาน HR และ Training ตาม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ฉบับใหม่ รุ่นที่ 40” (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

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

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษ ี............................................สาขา ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสาร....................................

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

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เมื่อช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  

� เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณียล์งทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�าตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


