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ใบสมคัรลงทะเบยีนอบรม 

หลกัสตูร “ทาํระบบอยา่งไร ใหส้อดคลอ้งกบั ISO 9001:2015” 

วนัจันทรท์ี ่4 เมษายน 2559 เวลา 09:00-16:30 น. ณ โรงแรม อไรซ ์สขุมุวทิ 26 

 

ระบบบรหิารคุณภาพ (ISO 9001) เป็นระบบทีอ่งคก์รชัน้นําทัง้ในและต่างประเทศนํามาใชป้ฏบัิตเิพื่อชว่ย

พัฒนาคณุภาพของสนิคา้และบรกิาร เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ/การใหบ้รกิาร และชว่ยใหเ้กดิการปรับปรุงอย่าง

ต่อเนือ่งในองคก์ร รวมทัง้ยังชว่ยสรา้งภาพลักษณ์ทีด่แีละสรา้งความเชือ่ม่ันใหก้ับลูกคา้อกีดว้ย 

วตัถปุระสงค ์

มาตรฐาน ISO 9001:2015 (เวอรช์ัน่ใหม)่ ไดป้ระกาศใชอ้ย่างเป็นทางการแลว้เมือ่ 23 กันยายน 2558 ดังนัน้

บรษัิททีท่าํระบบ ISO 9001:2008 อยู่แลว้จงึตอ้งทําการปรับเปลีย่นระบบใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของเวอรช์ัน่ใหม่ 

หลักสตูรนีจ้งึมีจดุมุ่งหมายใหผู้เ้ขา้อบรมมคีวามเขา้ใจขอ้กําหนดของมาตรฐานเวอรช์ัน่ใหม่ สามารถนําไปใชไ้ดอ้ย่าง

ถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึสามารถปรับเปลีย่นระบบทีม่อียู่ใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานเวอรช์ัน่ใหม่ดว้ย พรอ้ม

ทัง้เนือ้หาครอบคลุมเรือ่งการจัดทําบรบิท แนวความคดิและการบรหิารจัดการความเสีย่ง สําหรับ ISO 9001:2015  

ผูบ้รหิาร ผูจั้ดการโรงงาน ผูจั้ดการฝ่ายคุณภาพ ตัวแทนผูบ้รหิารของระบบ ISO 9001 (QMR)  

ผูเ้ขา้อบรม 

คณะกรรมการ/คณะทํางานระบบ ISO 9001   

ผูต้รวจประเมนิภายใน Internal Auditor 

ผูท้ําระบบ ISO 9001 

วศิวกร หัวหนา้งานและพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการทําระบบ ISO 9001 

ผูท้ีจ่ะทาํการปรับเปลีย่นระบบบรหิารคณุภาพเวอรช์ัน่ 2008 ใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานเวอรช์ัน่ใหม่ 

ระยะเวลาในการอบรม     1  วัน 

08:30-09:00 น. 

กําหนดการ 

ลงทะเบยีน 

09:00-10:30 น. 
 

บทนําระบบบรหิารคุณภาพเวอรช์ัน่ใหม่  
คําศัพทแ์ละคําจํากัดความทีค่วรรู ้(Terms and definitions) 
แนวความคดิและการบรหิารจัดการความเสีย่ง สําหรับ ISO 9001:2015 (Risk-based 
thinking and risk management for ISO 9001:2015) 
 
4 บรบิทขององคก์ร Context of the organization 

4.1 ความเขา้ใจองคก์รและบรบิทขององคก์ร Understanding the organization 
and its  context  
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4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties ความ
เขา้ใจความจําเป็นและความคาดหวังของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง  
4.3 การกําหนดขอบขา่ยระบบการบรหิารคุณภาพ Determining the scope of the 
quality management system  
4.4 ระบบการบรหิารคุณภาพและกระบวนการ Quality management system and 
its processes 

10:30-10:45 น. พักเบรก เชา้ 

10:45-12:00 น. 5 ความเป็นผูนํ้า Leadership 
5.1 ความเป็นผูนํ้าและความมุ่งม่ัน Leadership and commitment  

5.1.1 ทั่วไป General 
5.1.2 การมุ่งเนน้ทีลู่กคา้ Customer focus  

5.2 นโยบาย Policy 
5.2.1 การจัดทํานโยบายคุณภาพ Establishing the quality policy 

5.3 บทบาท หนา้ทีค่วามรับผดิชอบ และอํานาจหนา้ทีใ่นองคก์ร Organizational 
roles,responsibilities and authorities 
 

6 การวางแผน Planning 
6.1 การปฏบัิตกิารเพือ่ดําเนนิการกับความเสีย่งและโอกาส Actions to address 
risks and opportunities 
6.2 วัตถปุระสงคค์ณุภาพ และการวางแผนเพือ่ใหสั้มฤทธิผ์ล Quality objectives 
and planning to achieve them  
6.3 การวางแผนการเปลีย่นแปลง Planning of changes 

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00-14:30 น. 7 การสนับสนุน Support 
7.1 ทรัพยากร Resources 

7.1.1 ทั่วไป General  
7.1.2 บคุลากร People 
7.1.3 โครงสรา้งพืน้ฐาน Infrastructure   
7.1.4 สภาพแวดลอ้มสําหรับการปฏบัิตกิารของกระบวนการ  Environment 
for the operation of processes 
7.1.5 ทรัพยากรสําหรับการเฝ้าระวังตดิตาม และ การวัด Monitoring and   
measuring resources  

7.1.5.1 ทั่วไป General  
7.1.5.2 การสอบกลับของการวัด Measurement traceability  

7.1.6 ความรูอ้งคก์ร Organizational knowledge  
7.2 ความสามารถ Competence 
7.3 ความตระหนัก Awareness 
7.4 การสือ่สาร Communication 
7.5 ขอ้มูลเอกสาร Documented information 

7.5.1 ทั่วไป General  
7.5.2 การจัดทําและทําใหท้ันสมัย Creating and updating  
7.5.3 การควบคุมขอ้มูลเอกสาร Control of documented information 
 

8 การดําเนนิการ Operation 
8.1 การวางแผนการดําเนนิการ และการควบคุม Operational planning and 
control 
8.2 ขอ้กําหนดสําหรับผลติภัณฑแ์ละบรกิาร Requirements for products and 
services  

8.2.1 การสือ่สารกับลูกคา้ Customer communication  
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8.2.2 การพจิารณาขอ้กําหนดของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร Determination 
of requirements related to products and services 
8.2.3 การทบทวนขอ้กําหนดทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑแ์ละบรกิาร Review 
of the requirements for products and services 
8.2.4 การเปลีย่นแปลงขอ้กําหนดของผลติภัณฑแ์ละบรกิาร Changes to  
        requirements for products and services 

8.3 การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร Design and development of   
     products and services 

8.3.1 ทั่วไป General 
8.3.2 การวางแผนการออกแบบและพัฒนา Design and development 
planning  
8.3.3 ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการออกแบบและพัฒนา Design and development 
inputs  
8.3.4 การควบคมุการออกแบบและพัฒนา Design and development 
controls  
8.3.5 ผลการออกแบบและพัฒนา Design and development outputs 
8.3.6 การเปลีย่นแปลงในการออกแบบและพัฒนา Design and 
development changes 

8.4 การควบคุมกระบวนการ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีจั่ดหาจากภายนอก Control of  
     externally provided processes, products and services 

8.4.1 ทั่วไป General  
8.4.2 ชนดิและขอบเขตของการควบคุม Type and extent of control 
8.4.3 ขอ้มูลสําหรับผูจั้ดหาจากภายนอก Information for external 
providers 

8.5 การผลติและการใหบ้รกิาร Production and service provision  
8.5.1 การควบคุมการผลติและการใหบ้รกิาร Control of production and 
service provision 
8.5.2 การชีบ้ง่และการสอบกลับ Identification and traceability  
8.5.3 ทรัพยส์นิทีเ่ป็นของลูกคา้หรอืผูจั้ดหาภายนอก Property belonging 
to customers or external providers 
8.5.4 การเก็บรักษา Preservation  
8.5.5 กจิกรรมภายหลังการสง่มอบ Post-delivery activities  
8.5.6 การควบคุมการเปลีย่นแปลง Control of changes  

8.6 การปล่อยผลติภัณฑแ์ละบรกิาร Release of products and services  
8.7 การควบคุมผลลัพธท์ีไ่ม่เป็นไปตามขอ้กําหนด Control of nonconforming 
outputs  

14:30-14:45 น. พักเบรก บา่ย 

14:45-16:00 น. 9 การประเมนิสมรรถนะ Performance evaluation 
9.1 การเฝ้าระวังตดิตาม การวัด การวเิคราะห ์และ การประเมนิ Monitoring,  
     measurement, analysis and evaluation 

9.1.1 ทั่วไป General 
9.1.2 ความพงึพอใจของลูกคา้ Customer satisfaction 
9.1.3 การวเิคราะหแ์ละประเมนิ Analysis and evaluation  

9.2 การตรวจประเมนิภายใน Internal audit  
9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร Management review  

9.3.1 ทั่วไป General  
9.3.2 ขอ้มูลในการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร Management review inputs 
9.3.3 ผลการทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร Management review outputs 
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10 การปรับปรงุ Improvement 
10.1 ทั่วไป General  
10.2 สิง่ทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้กําหนดและการแกไ้ขแบบไม่ใหเ้กดิปัญหาซํา้ 
Nonconformity and corrective action 
10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ง Continual improvement 

แนวทางการปรับเปลีย่นเขา้สู ่ISO 9001:2015 (Transition planning guidance to ISO 
9001:2015) 
 

16:00-16:30 น. 
 
 

สรุปประเด็นสําคัญ 
ถาม-ตอบ 
 

*     มแีจกขอ้กําหนด ISO 9001:2015 ภาคภาษาไทย  
**   ระหวา่งอบรมม ีworkshop และฝึกปฏบัิตเิพือ่ใหเ้ขา้ใจเนือ้หาและนําไปใชป้ฏบัิตไิด ้
*** ดําเนนิการสอนโดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญและมปีระสบการณ์มานานกว่า 15 ปี ในดา้นระบบบรหิารคุณภาพ    
 
 
 
ชื่อบรษัิท 

 
 

ทีอ่ยู่  
(สําหรับออกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี) 

 
 

เลขประจําตัว 
ผูเ้สยีภาษี  

ชื่ อผูป้ระสานงาน  เบอรม์อืถอื  

โทรศัพท ์  แฟ็กซ ์  อเีมล ์  

รายชือ่ผูเ้ขา้อบรม (กรุณาพมิพห์รอืเขยีนตัวบรรจงใหช้ดัเจน เพือ่ความถกูตอ้งในการออกใบประกาศนยีบัตร) 

1. ชื่อ-สกลุ  ตําแหน่ง  

โทรศัพท ์  
เบอรม์อื

ถอื  อเีมล ์  

2. ชื่อ-สกลุ  ตําแหน่ง  

โทรศัพท ์  
เบอรม์อื

ถอื  อเีมล ์  

3. ชื่อ-สกลุ  ตําแหน่ง  

โทรศัพท ์  
เบอรม์อื

ถอื  อเีมล ์  

4. ชื่อ-สกลุ    ตําแหน่ง  

โทรศัพท ์  
เบอรม์อื

ถอื  อเีมล ์  

5. ชื่อ-สกลุ    ตําแหน่ง  

โทรศัพท ์  
เบอรม์อื

ถอื  อเีมล ์  
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• ค่าลงทะเบยีน 2,900.00 บาท ต่อ ทา่น (ราคานีร้วมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ใบประกาศนียบัตร อาหาร
กลางวันและอาหารว่าง ชากาแฟ แลว้) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

อตัราคา่ลงทะเบยีน 

• ราคาจา่ยสทุธ ิท ีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3% แลว้เป็นเงนิ 3,016.00 บาท 
 

• กรุณาชาํระเงนิผา่นธนาคาร เพือ่นําเขา้บัญช ีบรษัิท ไอเอสโอ สมารท์ โปร จํากัด 

การชําระเงนิ 

 ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาวัชรพลรามอนิทรา  เลขทีบั่ญช ี161-2-223430   
 ธนาคารกสกิร สาขาย่อยวัชรพล    เลขทีบั่ญช ี796-2-10209-8 
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาโลตัสวัชรพล   เลขทีบั่ญช ี002-0-10710-8  

• สง่ใบสมัครและหลักฐานการชาํระเงนิมาที ่isosmartpro@gmail.com หรอื แฟ็กซม์าที ่02-945-5922  
• กรณีหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% กรุณาออกในนาม  

 ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที่ 0105554098974 บรษัิท ไอเอสโอสมารท์โปร จํากัด 7/90 ถนนวัชรพล 
แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

• กรุณาชาํระเงนิล่วงหนา้กอ่นการอบรมอย่างนอ้ย 7 วัน 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิตดิตอ่ 02-945-5921, 081-256-8891, 083-038-7559 หรอื 

อเีมล ์isosmartpro@gmail.com   เว็บไซด ์www.isosmartpro.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคณุอยา่งสงูทีท่า่นเลอืกใชบ้รกิารของ ไอเอสโอ สมารท์ โปร 
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