
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง  

“ Training needs ที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีการอบรมในโรงงาน  
( Update กฎหมายปีล่าสุด )” 

สิ่งที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลอย่างละเอียดจากการฝึกอบรม 
ได้แก่ 
� ทราบถึงหัวข้อการฝึกอบรมทั้งหมดที่กฎหมายบงัคับให้มีใน

โรงงานตามฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร 
� ทราบถึงรายละเอียดและเนื้อหาที่ต้องการฝึกอบรมตามที่

กฎหมายกําหนด 
� ทราบถึงวิธีการข้ึนทะเบียนบุคลากรที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ 

กับหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายบังคับใช้ 
� ทราบถึงกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการฝึกอบรมและ

การข้ึนทะเบียนบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ 
� ทราบถึงบทลงโทษของกฎหมายตั้งแต่ข้ันต่ําสุดถึงข้ันสูงสุดใน

แต่ละประเด็นของความไม่สอดคล้อง 
� ทราบถึงการจัดทําระบบ Training Needs และวิธีการ

ตรวจสอบว่าครอบคลุมหัวข้อตามที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม ่
� ทราบถึงหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนที่สามารถเป็นผู้ให้การ

อบรมในหัวข้อ Training Needs ตามที่กฎหมายกาํหนดได้
อย่างครบถ้วน 

� ทราบถึงการนําเอาหลักการการฝึกอบรมและการข้ึนทะเบียนกับ
หน่วยงานรัฐไปประยุกต์ใช้ประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้อย่างไร 

� ทราบถึงตัวอย่างของใบรับรองการฝึกอบรม และใบตอบรับการ
ข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานของภาครัฐในทุกหัวข้อของ Training 
Needs ตามที่กฎหมายกาํหนดไว ้
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