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ISO9001:2015 Requirement  ข้อก ำหนด ISO9001:2015  และ   

ISO9001:2015 Internal Audit กำรตรวจติดตำมภำยในตำมระบบ ISO9001:2015 

วันที ่6-7  กรกฎำคม  2562  เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.  (หลกัสูตร 2 วัน) 

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท   ซอยสุขุมวิท 6   ใกล้ BTS สถำนี นำนำ  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   

  

 

 

 

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ  5,900 บาทเท่านัน้ 

วนัที ่1   ข้อก ำหนด  ISO 9001 : 2015 

หลกักำรและเหตุผล 
หลกัสูตรนีถ้กูออกแบบเพ่ือให้ผู้ ท่ีเข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขัน้ตอนการจัดท าเอกสารให้ สอดคล้อง กับ

ข้อก าหนดส าหรับมาตรฐานคุณภาพและการน าระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบัติามข้อก าหนดท่ีถกูแสดงไว้ใน 
ISO9001:2015 ท่ีมีโดยท่ีผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการตีความข้อก าหนดแบบเจาะลึกทุกข้อก าหนด มีความส าคัญ
ใน การน าไปประยกุต์ใช้เป็นอย่างมาก ประกอบกับ การพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสารและการปฏิบติั ของ
สถานะปัจจุบนัขององค์กรเพ่ือพิจารณาการจดท าเอกสารและกิจกรรมเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน การจัดท าระบบ
บริหารคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ โดยหลกัสูตรนีวิ้ทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศัยการบรรยายจาก
วิทยากร ผู้ช านาญการและมีช่ือเสียงในวงการอุตสาหกรรมฯ ควบคู่กับการยกตัวอย่างประกอบร่วมท้ังการท ากิจกรรม
กลุ่มร่วมกันจงท าให้เกิดความมัน่ใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในองค์กร อย่างมีประสิทธิผล 

หัวข้อกำรฝึกอบรม 

 อธิบายภาพรวมของมาตรฐานระบบมาตรฐานระบบ ISO9001:2015  
 ความเข้าใจในหน้าท่ี ความรับผิดชอบและบทบาทของผู้ท่ีเก่ียวข้อง  

วทิยำกร : อำจำรย์คคนัมพร  ใจวงษ์  (ครูดิฟ๊)  
 

ผู้ เ ชี ย ว ช า ญ ด้ า น ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร อ ง ค์ ก ร  

ผู้เชียวชาญในด้านระบบการจดัการองค์กร ไม่ว่าจะเปน็ ISO, IATF , 5S , QCC , KM 

ฯลฯ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ การลงมอืท าจรงิ ตัง้แต่เป็นพนักงานระดบั

ปฏบิัติการ จนไปเป็นผูบ้ริหาร จึงท าให้เห็นภาพ และจบัต้องได้   
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 ประวัติความเป็นมาของ ISO9001:2015  
 การเปล่ียนแปลงภาพรวมใน ISO9001:2015  
 โครงสร้างข้อก าหนดของ ISO9001:2015  
 ตีความข้อก าหนดท่ีเปล่ียนแปลง  

ข้อ4 บริบทขององค์กร  

ข้อ 5 ความเป็นผู้น า  

ข้อ6 การวางแผน 

ข้อ 7 การสนับสนับสนุน  

ข้อ 8 การด าเนินการ  

ข้อ9 การประเมินสมรรถนะ  

ข้อ10 การปรับปรุง 

 รูปแบบกำรฝึกอบรม 

 การบรรยาย  40 % 
 เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม  30% 
 การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขนักระตุ้นผลงาน  30 % 

กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 
 
 
 

 
 

 บคุคลท่ีสนใจ 
 เจ้าของกิจการ 
 ผู้บริหารขององค์กร 
 ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร 
 คณะท างาน 
 พนักงานทุกระดับในองค์กร 
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ส่ิงทีไ่ด้รับเมืออบรมเสร็จ 

 พนักงานในองค์กรเข้าใจข้อก าหนดมีทัศนคติท่ีดีทางด้านคุณภาพและมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงองค์กร
ร่วมกัน 

 พนักงานให้ความส าคัญกับการประยกุต์ใช้ระบบคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ 
 พนักงานเข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการท างานของตนเองมากขึน้ 

วนัที ่2  กำรตรวจติดตำมภำยในตำมระบบ ISO9001:2015 
หลกักำรและเหตุผล 

หลกัสูตรนีถ้กูออกแบบเพ่ีอให้ความรู้และสร้างทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความสามารถในการจัดท า
การ ตรวจติดตามคุณภาพภายในส าหรับระบบ ISO9001:2015 ส าหรับอุตสาหกรรมฯ ให้แก่องค์กรได้อย่างมี ประ
สิทธิ ภาพและประสิทธิผล โดยท่ีผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคด้านการต่างๆในการตรวจท่ีจ าเป็นได้แก่การ 
วางแผน การจัดทีมตรวจการท าตารางการตรวจวิธีการตรวจการพิจารณาความไม่สอดคล้องและการติดตามปิด
ประเดน็ท็เ่กิดประสิทธิผล รวมไปถึงการท ากิจกรรมกลุ่มโดยท าการตรวจสอบจริงซ่ึงจะช่วยเข้าใจถึงทักษะต่างๆ ท่ี
จ าเป็น และการรับสถานการณ์ความขดัแย้งต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ และการรายงานความไม่สอดคล้องท่ีตรวจพบ โดย
หลกัสูตรนีวิ้ทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศยัประสบการณ์การตรวจจริงควบคู่กับการแสดงการตรวจโดย
การยกตัวอย่างจากสถานการณ์ตรวจจริง จึงท าให้เกิดความมัน่ใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถน าไปประยกุต์ใช้ ใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิ ผล 

เน้ือหำหลกัสูตร :  

 วัตถปุระสงค์ของการตรวจสอบคุณภาพภายใน  

 นิยามและค าศัพท์ต่างๆ  

 ประเภทของการตรวจติดตามคุณภาพ  

 ทักษะของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

  วิธีการรับสถานการณ์ความขดัแย้งท่ีเกิดขนระหว่างการตรวจ  

 วงจรการตรวจติดตามคณุภาพภายใน  การเตรียมตัว การด าเนินการ, การรายงานผล และการติดตามผล  

 การตรวจตามข้อก าหนด ISO9001:2015 (ข้อ 4, 5, 6,7,8,9,10)  

 การจดท ารายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ตามข้อก าหนด  

 การจ าลองสถานการณ์การตรวจสอบจริง (Mock Audit) 
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หลกัสูตรน้ีจ ำเป็นส ำหรับคณุ ถ้ำ 

 คุณเป็นผู้ตรวจประเมินภายในของระบบจัดการคุณภาพ ซ่ึงท างานในอุตสาหกรรมฯ, ซ่ึงระบบได้สอดคล้อง, 
หรือก าลงัพัฒนาไปสู่ ระบบ ISO9001:2015 

 คุณเป็นผู้ตรวจประเมินภายในฝึกหัด ซ่ึงก าลงัท างานอยู่แวดวงอุตสาหกรรม และต้องการจะทบทวนทักษะการ
ตรวจประเมินของคุณ และต้องการปรับความรู้การตรวจประเมินระบบ QMS ของคุณให้ตรงกับ ISO9001:2015 

ส่ิงทีค่ณุจะได้เรียนรู้ คอื 

 การประยกุต์แนวคิดเม่ือท าการตรวจประเมิน 

 การวางแผนก และการท าการตรวจประเมินโดยใช้ ISO9001:2015 และเกณฑ์เฉพาะเจาะจงจากลกูค้า 

 การใช้ตัววัดทางความเส่ียง และความสามารถ ในการตรวจประเมินเพ่ือประสิทธิผล 

 การรวบรวมหลกัฐานเชิงรูปธรรม และการหาความสอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจประเมิน 

 การจัดหมวดหมู่ข้อบกพร่อง โดยพืน้ฐานของความเส่ียง 

 การอธิบายข้อก าหนดการแก้ไขเชิงป้องกัน และระยะเวลา 

 การวางแผน การลงมือตรวจประเมิน และ การรายงานผลการตรวจประเมิน 

 การปิดประเดน็จากการตรวจประเมิน 

คณุจ ำเป็นต้องมี 

 ความรู้ในการท างานของอุตสาหกรรม 

 การเข้าอบรมหลกัสูตรผู้ตรวจประเมินภายในระบบ QMS 

 หากเป็นไปได้ ควรมีประสบการณ์ในการท าการตรวจประเมินภายในระบบจัดการคุณภาพ 

 ความรู้ในข้อก าหนด ISO9001:2015 ซ่ึงอาจจะได้จากหลกัสูตรการแนะน าข้อก าหนด ISO9001:2015 

กำรพฒันำต่อไปของคณุ 

 ผู้ตรวจประเมิน / หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ระบบ QMS (ISO 9001:2015) 

 

 ระยะเวลำกำรฝึกอบรม            :  หลกัสูตร 2 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น. (12 ช่ัวโมง) 
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คา่ใชจ้า่ยในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได ้200 % 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพิเศษ ท่านละ 5,900 413 177 6,136 

ส ำรองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444, Line :  hrdzenter   
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วธีิการช าระเงนิ  
เชค็ส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซน็ทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 

 
กำรแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสำมำรถทีจ่ะยกเลกิกำรเข้ำอบรมได้ ในกรณทีีท่่ำนยกเลิกก่อนวันงำน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำย 

2. กรณีที่ท่ำนแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนำก่อนวันงำน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่ำธุรกำร ร้อยละ 30 ของค่ำสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่ำนยกเลิกในวันสัมมนำหรือไม่มำตำมทีส่่งใบสมัครมำแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือ
หำกท่ำนยงัไม่ช ำระค่ำสัมมนำ  ทำงบริษทั ต้องขอเกบ็ค่ำธุรกำรจ ำนวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

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

