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เทคนิคการควบคมุเอกสารในระบบมาตรฐาน  ISO   
(Document Control for ISO) 

วนัจันทร์ท่ี 24 มิถนุายน   2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

โรงแรมแนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ   ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   
 

 
วิทยากร    อาจารย์ทพิาอาภา  ลีป้ระเสริฐ 

หลักการและเหตุผล 

  การจัดท าระบบบริหาร ISO 9001/ ISO14001/  ISO 45001/ GMPSHACCP  หรือระบบการจัดการอ่ืน ๆ  มี
ความจ าเป็นต้องจัดท าเอการ เพ่ือใช้ในการควบคุมและด าเนินระบบ  ซ่ึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้บุคลากรขององค์กรมี
ความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการ  จัดท า แก้ไข  และควบคุมเอกสารเพ่ือลดปัญหา  ความซับซ้อน  ของระบบเอกสาร  
และเพ่ือให้การจัดการระบบเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

วัตถุประสงค์      หลักสูตร นี ้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้สามารถท่ีจะ...... 
1. เข้าใจถึงโครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดกร 

2. เข้าใจถึงวิธีการในการจัดท าเอกสารในรูปแบบของการเขียนพรรณนาและรูปแบบของการเขียน  Flow 
Chart 

3. เข้าใจถึงขั้นตอนในการอนุมัติเอกสาร  การระบุสถานะในการเปล่ียนแปลง  การควบคุมการแจกจ่าย  การ
ควบคุมเอกสารจากภายนอกและการควบคุมเอกสารท่ีไม่ใช้งาน 

4. เข้าใจวิธีการควบคุมในการชี้บ่ง  การจัดเกบ็  การป้องกัน  การน าออกมาใช้  ระยะเวลาในการจัดเกบ็  และ
การท าลายบันทึก  และแนวทางในการควบคุมเอกสารและบันทึกโดย  ระบบ Hard Copy  และระบบ  
Electronic 

5. แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรท่ีเช่ียวชาญในงานท่ีปรึกษาระบบ ISO 
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ใครควรเข้าหลกัสูตรน้ี  (Who Should attend) 
หลักสูตรนีเ้หมาะส าหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ  ผู้บริหาร  และตัวแทนฝ่ายบริหาร  (Management 
Representative : MR)  ทีม HR  หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมเอกสารในระบบมาตรฐาน ISO 
 

หัวข้อการเรียนรู้ 
 

 

 ความเข้าใจเร่ืองเอกสาร  ประโยชน์และความจ าเป็นของการมีเอกสารในระบบมาตรฐานคุณภาพ 

* โครงสร้างและประเภทของเอกสาร 
* เอกสารท่ีจ าเป็นเพ่ือควบคุมกระบวนการ 
* ระบบการควบคุมเอกสาร 

- การจัดท าเอกสาร  ในรูปแบบของการเขียนพรรณนา  และรูปแบบของการเขียน  Flow 
Chart (Workshop) 

- การขอแก้ไขเอกสาร 
- การยกเลิกเอกสาร 

 ระบบควบคุมเอกสาร  และบันทึกโดยระบบ  Hard Copy  และ  ระบบ  Electronic 

* อนุมติัเอกสาร  การระบุสถานการณ์เปล่ียนแปลงการควบคุมการแจกจ่าย  การควบคุมเอกสารจาก
ภายนอก * และการควบคุมเอกสารท่ีไม่ใช้งาน 
* ควบคุมในการช้ีบ่ง  การจัดเกบ็  การป้องกัน  การน าออกมาใช้  ระยะเวลาในการจัดเกบ็และการ
ท าลายบันทึก   
* การฝึกปฏิบัติการควบคุมเอกสาร  (Workshop) 
* แนะน าการควบคุมระบบ  Eletronic   

 ประเดน็ท่ีพบบ่อย ๆ  จากการจัดเกบ็เอกสาร  จากมมุองของปรึกษา ISO 
 ถาม-ตอบ  เพ่ิมเติมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร 
  

วิธีการฝึกอบรม 

1.      บรรยายเนือ้หา และตัวอย่างประกอบ 

2.       ฝึกปฏิบัติ workshop 

3.      Pre-test, Post-test 

  

ประเภทการฝึกอบรม 

1.      Public Training 

2.      In-house Training 

  



www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ  ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพทุธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

วิทยากร    อาจารย์ทพิอาภา   ลี้ประเสริฐ 

วิทยากรและท่ีปรึกษาด้านการจัดท าและปรับปรุงระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO   ในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรม
หลายองค์กรช้ันน า  และผู้ตรวจประเมินระบบ ISO  ท่ีได้รับการรับรองจากสถาบันช้ันน า 

ความเช่ียวชาญ 

- ข้อก าหนดระบบมาตรฐาน  ISO 9001, ISO 14001, ISO 22001, มอก. 22300, ISO 20121  และ GMP&HACCP 
- การควบคุมเอกสารในระบบมาตรฐาน  (Internal Document Control) 
- การประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 22001,  มอก. 22300, ISO 20121  และ  

GMP&HACCP 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ คา่ลงทะเบียน ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษทุกท่ีนั่ง 3,600 252 108 3,744 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่   

คุณธนนันท์    089 606 0444  , 090 645 0992  ,  Line  : hrdzenter 

คุณอิศราภรณ์  089-773-7091   Line :  hrdzenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  

>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  

: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter    (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

