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หลกัสูตร  Risk Assessment for  ISO 9001 : 2015 

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 
รุ่นถดัไปวนัท่ี 19 สิงหาคม 2563 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมไพร์ม เซ็นทรัล สเตชัน่ พระราม 4 
 

 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 
  

เนือ่งจากโครงสรา้งของขอ้ก าหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015  ทีป่ระกาศใชใ้หมใ่นปี ค.ศ 2015 มขีอ้บังคับให ้
องคก์รมกีารพจิารณาความเสีย่งในระบบการจัดการอันอาจจะมผีลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
แนวทางในการบรหิารความเสีย่งซึง่พจิารณาจากผูม้สีว่นรว่ม และปัจจัยดา้นตา่ง ๆ ทัง้ภายนอก และภายในจงึเป็น
ประเด็นทีน่่าสนใจและควรแกก่ารศกึษาเพือ่พัฒนาระบบการจัดการขององคก์รในอนาคต 
 
หลักสตูรนีไ้ดถ้กูพัฒนาขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยสง่เสรมิการท าความเขา้ใจในการบรหิารความเสีย่งของ
องคก์ร เพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนนิการระบบการบรหิารคณุภาพ โดยวทิยากรทีบ่รรยายหลักสตูรนี้
จะท าการบรรยายโดยเนน้ใหเ้กดิภาพทีช่ดัเจนควบคูก่ับการท ากจิกรรมกลุม่ (Workshop) เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมได ้
เขา้ใจหลักการ และวธิกีารในการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร ตามระบบบรหิารคณุภาพ 
 
วตัถปุระสงค ์ เมือ่จบหลักสตูรนีแ้ลว้ ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดรั้บ 

1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการ และวธิกีารในการระบคุวามเสีย่งขององคก์ร ในบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
ระบบคณุภาพขององคก์ร 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการ และวธิกีารในการประเมนิความเสีย่งทมีผีลกระทบระบบบรหิารคณุภาพ 
3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสามารถน าผลการประเมนิความเสีย่งไปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนควบคมุความเสีย่ง ตาม

ระบบบรหิารคณุภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 
 

หัวขอ้การอบรม/สมัมนา 

 ประเด็นการเปลีย่นแปลง เรือ่ง การบรหิารความเสยีงขององคก์ร 
 ขอ้ก าหนดขอ้ 6.1 “การด าเนนิการกับความเสยีง และโอกาส” เป็นขอ้ก าหนดใหมข่อง ISO 9001:2015 
 การพจิารณาก าหนดประเด็นภายในและภายนอก ทีเ่กีย่วกับวตัถปุระสงคแ์ละทศิทางกลยทุธ ์
 ผลกระทบตอ่ความสามารถในการบรรลผุลตามเจตนาของระบบบรหิารคณุภาพ 

 การระบปุระเด็นความเสีย่ง? 
 ตัวอยา่งของการระบปุระเด็นความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกับองคก์รทา่น? 
 การระบปุระเด็นภายนอก ภายใน 
 การประเมนิความเสีย่ง และการพจิารณาระดับความรนุแรง 
 การพจิารณาวธิกีารควบคมุความเสีย่ง 

 การวางแผนด าเนนิการความเสีย่ง และโอกาส 
 การพจิารณาผลกระทบตอ่วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายขององคก์ร 
 การวางแผนการบรหิารความเสีย่ง 
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 การวางแผนการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

 ถาม-ตอบทกุประเด็น 

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วนั 

 
คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรม  
 
ผูบ้รหิาร ตัวแทนฝ่ายบรหิาร ผูจั้ดการหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับระบบบรหิารคณุภาพ คณะท างานระบบบรหิาร
คณุภาพ รวมทัง้เจา้หนา้ทีค่วบคมุเอกสาร 
จ านวน  20 คน 
 

 
อตัราคา่ลงทะเบยีน/1ทา่น 
(รวมคา่วทิยากร  และเอกสารการอบรม อาหารกลางวนัและคอ๊ฟฟ่ีเบรค 2 มือ้ วฒุบิตัร) 
 

คา่อบรม (Seminar Fee) ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา / 1 ทา่น 3,200 224 96 3,324 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่
หลักสตูร 
2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 

Partnership) 
 

กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย ใหน้ าไปใหใ้นวนัทีจั่ดอบรม หรอืสง่ไปรษณีย ์
3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

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

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

 
กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

แบบฟอร์มยนืยนัการจดัอบรม 
หลกัสูตร  Risk Assessment for  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:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

