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ประวัติวิทยากร

อาจารย์ ชยุตพงศ์ นิลอ่อน
การศึกษา
ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ปริญญาตรีนิติศาสตร์
ประกาศนียบัตรด้านการฝึกอบรบ
ประกาศนียบัตร (ผู้ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานในสถานกิจการ( Quality Of Work Lift (QWL)
ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 14004:2004 : IRCA No: 19213 Certificated by IRCA
ประกาศนียบัตร Lead Auditor OHSAS 18001 : Certificated by IRCA
ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 9001:2000 : Course No: A 17086 Certificated by IRCA
ประกาศนียบัตรการพูดต่อที่ชมุ ชนรุ่นที่ 20

โดย กระทรวงแรงงาน

ประกาศนียบัตรการจัดการฝึกอบรมรุ่นที่ 6

โดย กระทรวงแรงงาน

ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางานระดับ วิชาชีพ

โดย กระทรวงแรงงาน

ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน ระดับ บริหาร

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรการจัดการงานบุคคล รุ่น301 โดยกระทรวงแรงงาน /สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตรการดาเนินคดีในศาลแรงงานกลาง โดยศาลแรงงานกลาง
ประกาศนียบัตรการแรงงานสัมพันธ์สาหรับผู้บริหาร

โดยกระทรวงแรงงาน

ประกาศนียบัตรการแรงงานสัมพันธ์เบื้องต้น

โดยกระทรวงแรงงาน

ประกาศนียบัตรการสัมมนาเป็นที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์

โดยกระทรวงแรงงาน

จดทะเบียนที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์เลขทะเบียน37/2538
ตาแหน่งงานในปัจจุบัน
ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างศาลแรงงานภาค 2
กรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(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 ด้านแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงาน / บริหารทรัพยากรบุคคล / ความปลอดภัย
ที่ปรึกษาวางระบบ ISO 9001: 2000 ISO:14001 OHSAS 18001
ที่ปรึกษาวางระบบการจัดการองค์กร BSC / KPIs
วิทยากรอิสระ ด้านความปลอดภัย /การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ ระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
วิทยากรบรรยายจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน / บริหาร
วิทยากรบรรยายพิเศษกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ , มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ดุสิต สภาอุตสาหกรรมขอนแก่น สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ชมรมบริหารงานบุคคลขอนแก่น ชมรม
บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง
ประวัติและประสบการณ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลและวางระบบบริหารทรัยากรบุคคล
บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ซัมมิทโอโตชีทอินดัสตรี จากัด

บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก จากัด

บริษัท อาบาเทค จากัด

บริษัท ไทยฮีทเอ็กซ์เช้นจ์ จากัด (มหาชน)

บริษัท ทีดีเอ็ม จากัด

บริษัท ออเรียลทัลฟุตแวร์ จากัด

ตาแหน่งทางสังคม
กรรมการฝ่ายฝึกอบรมสัมมนาและชมโรงงาน สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยกรรมการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
อดีตกรรมการวิชาการชมรมบริหารงานบุคคลนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
อดีตอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
อดีตกรรมการวิชาการชมรมบริหารงานบุคคลบางปะกง (2 สมัย)
อดีตร่วมก่อตัง้ ชมรม เวลโกรว์ กรรมการวิชาการ,เลขานุการชมรมนิคมฯ เวลโกรว์

หัวข้อที่รับบรรยาย
เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทางาน

จิตวิทยาการลงโทษทางวินัย
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กฎหมายแรงงานสาหรับหัวหน้างาน

การบริหารบุคคลสาหรับหัวหน้างาน

การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก

จิตสานึกในความปลอดภัย

การบริหารทรัพยากรบุคคล

เทคนิคการจัดทาใบกาหนดหน้าที่งาน

ภาวะผู้นาของหัวหน้างานและการสร้างทีมงาน ครบเครื่องเรื่องกฎหมายแรงงาน
การจัดทาระบบการบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ISO 9001 : 2000 ISO 14001:2004
การจัดทาเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000
ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
การจัดทาระบบการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001

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