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การปรับระบบงาน HR ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด ISO 
รุน่ถดัไป วนัที ่5 มนีาคม / 13 พฤษภาคม 2562 

  เวลา 09.00-16.00 น.  
  โรงแรมเชนตเ์จมส ์

-------------------------- 

การแขง่ขนัทางการคา้กนัอยา่งรนุแรง ท าใหห้ลายๆ บรษัิท เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั ในการน า
มาตรฐานสากล ISO ทสีามารถพัฒนาหลกัประกนัใหธ้รุกจิไมว่า่เล็กหรอืใหญ ่ไดห้ลากหลายดา้น 
เชน่ ดา้นคณุภาพ ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นพลงังาน ดา้นความปลอดภยัอาหาร และ ดา้นความ
ปลอดภยั เป็นตน้ ซึง่มาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) ไมว่า่
เลขใดก็มุง่เนน้เรือ่งทรัพยากรบคุคล ทีม่ผีลกระทบตอ่การบรหิารงานขององคก์รอยา่งมาก ดงันัน้ 
การออกแบบระบบการบรหิารทรัพยากรบคุคลเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO จงึเป็นสิง่จ าเป็น
ทีนั่กบรหิารงานบคุคลควรทราบ และท าความเขา้ใจ เพือ่ใหต้รงความคาดหวงัของผูบ้รหิาร และ
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประสทิธผิล   

 

วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้(Objectives) หลกัสตูรนีมุ้ง่หมายใหผู้เ้ขา้รับการเรยีนรู.้..   

1. เขา้ใจ และตคีวามตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการ ISO (International Organization for 
Standardization) ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน HR   

2. รูแ้ละเขา้ใจแนวปฏบิตัใินการจัดท าหรอืปรับปรงุระบบการบรหิารทรัพยากรบคุคลเพือ่ให ้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO   

3. แลกเปลีย่นประสบการณ์รว่มกบัวทิยากรทีเ่ชีย่วชาญในงานทีป่รกึษาระบบ ISO และงาน
จัดท าระบบงาน HR   

ใครควรเขา้หลกัสตูรนี ้(Who should attend) หลกัสตูรนีเ้หมาะกบัผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของธรุกจิ 
ผูบ้รหิาร และตวัแทนฝ่ายบรหิาร (Management Representative : MR) ทมี HR หรอืหน่วยงานที่
รับผดิชอบในการดแูล จัดท า และพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบคุคลตามมาตรฐาน ISO   
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หวัขอ้การเรยีนรู ้(Course Outline) :   

 ขอ้ก าหนดและการตคีวามตามขอ้ก าหนด ISO ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารทรัพยากรบคุคลตามระบบ ISO 
9001:2015,ISO14001:2015, ISO 22001:2018, ISO 45001:2018   

 การออกแบบระบบการบรหิารทรัพยากรบคุคลเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO   

          > แผนผังและการจัดโครงสรา้งองคก์ร   

          > ใบก าหนดหนา้ทีง่าน หรอื Job Description   

          > Training Needs และการวางแผนการฝึกอบรมประจ าปี   

          > เกณฑก์ารคดัเลอืกหรอืวธิกีารเลอืกผูส้มคัรใหต้ามทีต่อ้งการ   

          > การสอนงานหรอื OJT   

          > การก าหนดสมรรถนะหรอื Competency   

          > การจัดการความรูห้รอื KM ตวัอยา่งและแนวปฏบิตัทิีไ่ดรั้บความนยิมในองคก์รขัน้น า   

 การเขยีนเอกสารการบรหิารทรัพยากรบคุคลเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO พรอ้มยกตวัอยา่ง   

          > ใบ CAR (Corrective Action Request)   

          > ใบ NC (Non-conforming)   

 ฝึกปฏบิตั ิ: การเขยีนเอกสารในระบบงาน HR   

 ประเด็นทีพ่บบอ่ย ๆ จากการตรวจประเมนิเรือ่งการบรหิารทรัพยากรบคุคลจากมมุมองของทีป่รกึษา 
ISO   

 ถาม-ตอบเพิม่เตมิระหวา่งผูเ้ขา้รว่มอบรมกบัวทิยากร   

  

วธิกีารเรยีนรู ้ :   

- บรรยายแบบกระชบั (Mini-lecture) พรอ้มถาม  

- ตอบขอ้สงสยั เรยีนรูจ้ากกรณีศกึษา พรอ้มค าแนะน าในการน าไปปรับใช ้  

- ฝึกปฏบิตักิารเขยีนเอกสารในระบบ ISO พรอ้มค าแนะน าจากวทิยากร   

- อภปิรายและแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหวา่งผูเ้ขา้รับการเรยีนรูแ้ละวทิยากร   

  

วทิยากร  :  

1. อ.ทพิอาภา ลีป้ระเสรฐิ   

วทิยากรและทีป่รกึษาดา้นการจัดท าและปรับปรงุระบบมาตรฐานคณุภาพ ISO ในธรุกจิบรกิารและอตุสาหกรรม
หลายองคก์รชัน้น า และผูต้รวจประเมนิระบบ ISO ทีไ่ดรั้บการรับรองจากสถาบนัชัน้น า   

2. อ.ชชัวาล อรวงศศ์ภุทตั   

วทิยากรและทีป่รกึษาดา้นการพัฒนาระบบบรหิารงานบคุคลและบคุลากร พีเ่ลีย้งดา้นการพัฒนาบคุลากรใหก้บั
องคก์รในธรุกจิบรกิารและโรงงานอตุสาหกรรมหลายแหง่   
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สถานทีโ่รงแรมเซนตเ์จมส ์- สขุมุวทิ 26 ===  

  

คา่บรกิารอบรม :   3,600.-บาท/ตอ่ทา่น  

แนวทางการเรยีนรู ้:                                                                                                                                                                                                                         

 บรรยาย พรอ้มตอบขอ้ซกัถาม 
 อภปิรายและแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
 กจิกรรมกลุม่ 

 ฝึกปฏบิตักิารสือ่สารตามกรณีตวัอยา่ง  

กลุม่เป้าหมาย :                                                                                                                                                                                                                         

 เจา้ของธรุกจิ SME  
 ผูส้นใจทัว่ไป 
 ผูจ้ัดการและหวัหนา้งานทีด่แูลงานสรรหาบคุลากร 
 Senior HR / HR Executive / HRBP ทัง้ทีเ่ป็นมอืใหมแ่ละทีม่ปีระสบการณ์ดา้นงานสรรหาบคุลากร 

 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา/1ทา่น 3,600 252 (108) 3,744 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บญัชอีอมทรัพย ์สาขาโลตสัรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี Email :ptstraining3@gmail.com 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

ตดิตอ่จองอบรม: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
E-mail: info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การปรับระบบงาน HR ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด ISO 
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี__________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ___________________________________________________________________________ 

      หมายเหตุ   

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มฉิะน้ันจะต้องช าระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 
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(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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