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หลกัสูตร  การวเิคราะหค์วามเสีย่งและโอกาสทางดา้น ISO 9001 :2015 

Risk & Opportunities assessment of ISO9001:2015 

วนัที่ 16 พฤษภาคม 2562 

โรงแรมพาลาสโซ รัชดา 

 

 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 
  

หลกัสตูร : การวเิคราะหค์วามเสีย่งและโอกาสทางดา้น ISO9001 :2015 
 

จากการเปลีย่นแปลงระบบมาตรฐานคณุภาพ ISO9001:2015 ใหม ่ซึง่มุง่เนน้ใหม้กีารประเมนิความเสีย่งและ 
โอกาสทางดา้นคณุภาพ ประเด็นผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ใหท้กุองคก์รชีบ้ง่วา่องคก์รมคีวามเสีย่งหรอืโอกาสดา้น
ไหนบา้ง เพือ่ทีจ่ะน าสิง่เหลา่นัน้มาท าการประเมนิวา่มนัียยะส าคญัทีจ่ะตอ้งท าการควบคมุ ท าแผนควบคมุส าหรับ
ความเสีย่ง หรอืท าแผนปรับปรงุส าหรับโอกาส เพือ่ใหค้วามเสีย่งนัน้ลดนอ้ยลงไป หรอืแมน้กระทัง่การปรับปรงุ
โอกาสเพือ่ใหอ้งคก์ร ไดเ้ปรยีบในโอกาสนัน้ ๆ ดงันัน้ความเสีย่งและโอกาสจงึจะตอ้งถกูชีบ้ง่ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสม 
 
หลกัสตูรนีไ้ดถ้กูพัฒนาขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยสง่เสรมิการท าความเขา้ใจในการบรหิารความเสีย่งของ
องคก์ร เพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนนิการระบบการบรหิารคณุภาพ โดยวทิยากรทีบ่รรยายหลกัสตูรนี้
จะท าการบรรยายโดยเนน้ใหเ้กดิภาพทีช่ดัเจนควบคูก่บัการท ากจิกรรมกลุม่ (Workshop) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมได ้
เขา้ใจหลกัการ และวธิกีารในการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร ตามระบบบรหิารคณุภาพ 
 
วตัถปุระสงค ์ เมือ่จบหลกัสตูรนีแ้ลว้ ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บ 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจทีม่าของความเสีย่งและโอกาส, ประเด็นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งและโอกาสรวมถงึประเด็นผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมทราบขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งและโอกาส 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถประเมนิความเสีย่งและโอกาสไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
5. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการประเมนิไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 
หวัขอ้การอบรม/สมัมนา 

1. ขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเสีย่งและโอกาส,ประเด็นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของ ISO9001:2015 
2. การคน้หาความเสีย่งและโอกาสผา่นแผนภมูเิตา่ (Turtle diagram) 
3. การชีบ้ง่ความเสีย่งและโอกาสตามหลกั 4M 1E 
4. การชีบ้ง่ประเด็นผูม้สีว่นไดส้ว่ยเสยี 
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5. ขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งและโอกาสทางดา้น ISO9001:2015 
6. เกณฑก์ารประเมนิความเสีย่งและโอกาสทางดา้น ISO9001:2015 
7. การระบปุระเด็นความเสีย่งและโอกาส 
8. แผนการด าเนนิการแกไ้ขกบัความเสีย่งและโอกาส 
9. กจิกรรมกลุม่การประเมนิและชีบ้ง่ความเสีย่งและโอกาส 

 

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน 

 
คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรม  
 
ผูบ้รหิาร, หวัหนา้งาน,วศิวกร, เจา้หนา้ที ่ISO, ผูต้รวจตดิตามภายใน และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
จ านวน  20 คน 
 

 
อตัราคา่สมัมนา/1 ทา่น 
(รวมคา่วทิยากร  และเอกสารการอบรม อาหารกลางวนั คอ๊ฟฟ่ี 2 มือ้และวฒุบิตัร) 
 

คา่อบรม (Seminar Fee) ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา / 1 ทา่น 3,200 224 (96) 3,328 

    Early Bird ช าระลว่งหนา้ 2,900 203 (87) 3,016 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดงันี ้

 ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 
2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 

Partnership) 
 

กรณีหกั ณ ทีจ่า่ย ใหน้ าไปใหใ้นวันทีจ่ัดอบรม หรอืสง่ไปรษณีย ์
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
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อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

แบบฟอร์มยนืยนัการจดัอบรม 
การวเิคราะหค์วามเสีย่งและโอกาสทางดา้น ISO 9001 :2015 

 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 
   
บรษิทั__________________________________________________________________________ 
 ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID________________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ
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