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ประวัติวิทยากร                                                  

อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน 

การศึกษา 

ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์  

  ปริญญาตรีนิติศาสตร์   

ประกาศนียบัตรด้านการฝึกอบรบ 

ประกาศนียบตัร (ผู้ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานในสถานกิจการ( Quality Of Work Lift  (QWL) 

ประกาศนียบตัร Lead/Auditor  ISO 14004:2004 : IRCA No: 19213 Certificated by IRCA 

ประกาศนียบตัร Lead Auditor  OHSAS 18001 : Certificated by IRCA  

ประกาศนียบตัร Lead/Auditor  ISO 9001:2000 :  Course  No: A 17086 Certificated by IRCA  

ประกาศนียบตัรการพูดต่อที่ชมุชนรุ่นท่ี 20       โดย กระทรวงแรงงาน 

ประกาศนียบตัรการจัดการฝึกอบรมรุ่นท่ี 6     โดย กระทรวงแรงงาน 

ประกาศนียบตัรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างานระดับ วชิาชีพ  โดย กระทรวงแรงงาน 

ประกาศนียบตัรเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการท างาน ระดับ บริหาร  โดย มหาวิทยาลัยมหดิล 

ประกาศนียบตัรการจัดการงานบุคคล รุ่น301 โดยกระทรวงแรงงาน /สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

ประกาศนียบตัรการด าเนินคดใีนศาลแรงงานกลาง   โดยศาลแรงงานกลาง 

ประกาศนียบตัรการแรงงานสัมพนัธ์ส าหรับผู้บริหาร          โดยกระทรวงแรงงาน 

ประกาศนียบตัรการแรงงานสัมพนัธ์เบื้องต้น     โดยกระทรวงแรงงาน 

ประกาศนียบตัรการสัมมนาเป็นที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์     โดยกระทรวงแรงงาน 

จดทะเบยีนที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์เลขทะเบียน37/2538 

ต าแหน่งงานในปจัจุบัน 

ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างศาลแรงงานภาค 2  

กรรมการบรหิารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT) ปี 2549-2551 

หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบ(Lead Auditor)  ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001   

1.Global Group International Services (Thailand) Co.,Ltd.และเป็นที่ปรึกษาด้านบริหารบุคคล/การตลาด  
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2. Moody International (Thailand) Co.,Ltd 

ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาด้านการเรียนรู้และการจัดการคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ที่ปรึกษา ดา้นแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงาน  / บริหารทรัพยากรบุคคล / ความปลอดภัย  

ที่ปรึกษาวางระบบ ISO 9001: 2000  ISO:14001 OHSAS 18001   

ที่ปรึกษาวางระบบการจัดการองค์กร  BSC / KPIs   

วิทยากรอิสระ ด้านความปลอดภัย /การพัฒนาทรัพยากรมนุษย/์ ระบบคุณภาพและส่ิงแวดล้อม 

วิทยากรบรรยายจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน / บริหาร   

วิทยากรบรรยายพเิศษกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ , มหาวิทยาลัยนเรศวร   มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ดุสิต สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น  สมาคมการจดัการงานบุคคลแหง่ประเทศไทย ชมรมบริหารงานบุคคลขอนแก่น ชมรม

บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง  

ประวัติและประสบการณ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและวางระบบบริหารทรัยากรบคุคล 

 บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จ ากดั  บริษัท ซัมมิทโอโตชีทอินดัสตร ี จ ากัด 

 บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย) จ ากัด   บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก  จ ากดั 

 บริษัท   อาบาเทค  จ ากัด     บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท ทีดีเอ็ม จ ากัด     บริษัท  ออเรียลทัลฟุตแวร์ จ ากัด 

ต าแหน่งทางสังคม 

กรรมการฝ่ายฝึกอบรมสัมมนาและชมโรงงาน สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทยกรรมการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย 

อดีตกรรมการวชิาการชมรมบริหารงานบุคคลนิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 

อดีตอนุกรรมการประชาสัมพันธส์มาคมการจดัการงานบุคคลแหง่ประเทศไทย 

อดีตกรรมการวชิาการชมรมบริหารงานบุคคลบางปะกง  (2 สมัย) 

อดีตร่วมก่อตัง้ชมรม เวลโกรว์ กรรมการวชิาการ,เลขานุการชมรมนิคมฯ เวลโกรว ์

 

หัวข้อที่รับบรรยาย  

เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการท างาน              จิตวิทยาการลงโทษทางวินัย 
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กฎหมายแรงงานส าหรับหัวหน้างาน  การบริหารบุคคลส าหรับหัวหน้างาน 

การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชงิรุก  จิตส านึกในความปลอดภัย    

การบริหารทรัพยากรบุคคล   เทคนิคการจดัท าใบก าหนดหน้าที่งาน   

ภาวะผู้น าของหัวหนา้งานและการสร้างทีมงาน  ครบเครื่องเรื่องกฎหมายแรงงาน 

การจดัท าระบบการบริหารคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม  ISO 9001 : 2000 ISO 14001:2004 

การจดัท าเอกสารในระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9001 : 2000  

ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2000 ส่ิงแวดล้อม  ISO 14001:2004 

การจดัท าระบบการจัดการดา้นส่ิงแวดล้อม ISO 14001  

 

การติดต่อ  เบอร์โทร 090-645-0992   E-mail:  hrzenter@gmail.com เว็บไซท์ www.hrdzenter.com 
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