“Planning and evaluate the effectiveness of
Quality Management System (ISO9001:2015)”
หลักกำรและเหตุผล : การเปลี่ยนแปลงระบบ ISO9001 เวอร์ ชนั่ 2008 สู่ เวอร์ ชนั่ ใหม่ลา่ สุด “2015” การปรับเปลี่ยนครั ง้ ใหม่ และครั ง้ ใหญ่
ของข้ อกาหนดระบบบริ หารคุณภาพ ที่มงุ่ เน้ นการจัดการความเสีย่ งอันจะเกิดผลกระทบต่อองค์กร และ ปรับปรุงรูปแบบระบบเดิมๆ สู่ รูปแบบใหม่
ชัดเจน และสามารถประยุกต์ใช้ ได้ ทกุ ธุรกิจ ได้ อย่างแท้ จริ ง หลักสูตรนี ้จึงเน้ นเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถเข้ าใจถึงประเด็นมาตรฐานระบบบริ หาร
คุณภาพ ที่มีการปรับเปลี่ยน และผลกระทบต่อระบบการบริ หารคุณภาพในปั จจุบนั ของท่าน หลักสูตรนี ้มุ่งเน้ น, 1.ให้ ทราบถึงข้ อกาหนดที่มีการ
ปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพ ISO9001:2015, 2.ให้ ทราบถึงแนวทางเพื่อจัดการบริ หารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนาไปประยุกต์
สาหรับระบบบริ หารคุณภาพในปั จจุบนั ของท่าน 3. สามารถทาการประเมิน ทาการวางแผนดาเนินการจัดการกับข้ อกาหนดที่มีความแตกต่าง
ระหว่าง ISO9001:2008 กับ ISO9001:2015
OUTLINE: 1 ข้ อกำหนดที่มีกำรปรับเปลี่ยนเบือ้ งต้ น
- โครงสร้ าง
- ข้ อกาหนดใหม่ คานิยามใหม่
- หลักการ และ สิง่ ที่มีการเปลีย่ นแปลงที่มีนยั ยะ
2.หลักกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- ขอบเขต เทคนิค วิธีการบริ หารความเสีย่ ง
- เทคนิคการปรับใช้ การบริ หารความเสีย่ งกับระบบการริ หารคุณภาพ
3. วิเครำะห์ รำยละเอียดของข้ อกำหนดแบบข้ อต่ อข้ อ
- ข้ อกาหนดหมวดที่ 4. ความเข้ าใจองค์กรและบริ บทขององค์กร ความเข้ าใจความ
จาเป็ นและความคาดหวังของผู้มสี ว่ นเกี่ยวข้ อง ,การกาหนดขอบข่ายระบบการ
บริ หารคุณภาพ
- ข้ อกาหนดหมวดที่5 . ความเป็ นผู้นา
- ข้ อกาหนดหมวดที่ 6. การวางแผน
- ข้ อกาหนดหมวดที่ 7. การสนับสนุน
- ข้ อกาหนดหมวดที่ 8. การดาเนินการ
- ข้ อกาหนดหมวดที่ 9. การประเมินสมรรถนะ
- ข้ อกาหนดหมวดที่ 10. การปรับปรุง
4. ผลกระทบกับกำรเปลี่ยนแปลงกับระบบกำรบริหำรคุณภำพในปั จจุบนั
- เปรี ยบเทียบข้ อแตกต่างระหว่าง Version 2008 กับ Version 2015
- เทคนิค มุมมองการทา ISO ที่ให้ มูลค่าเพิ่มในแต่ละข้ อกาหนดนันๆ
้
- การทา ISO ที่มงุ่ เน้ นประสิทธิผลของกิจกรรม ให้ ประโยชน์กว่าเน้ นข้ อกาหนดและ
เอกสารเป็ นอย่างไร
- SMART แนวคิดใหม่ กิจกรรม -> ข้ อกาหนด-> เอกสาร
5. สรุ ปประเด็น กำรเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุ งระบบและกำรถำมตอบ

ล ักษณะการอบรม :
่ สาร 2 ทาง และมีตัวอย่าง
1. การบรรยายสือ
ประกอบ โดยเน ้นให ้เกิดการแลกเปลีย
่ น และ
แสดงความคิดเห็น
2. กิจกรรมกลุม
่ เพือ
่ สร ้างให ้เกิดความเข ้าใจ และ
สามารถนาไปปฏิบต
ั จ
ิ ริงได ้
3. ประเมินผล หลังการอบรม
ระยะเวลาอบรม : 1 ว ัน (9.00-16.00 น.)
ผูเ้ ข้าร่วมอบรม :
ISO Team ผู ้ปฏิบัตงิ านทีเ่ กีย
่ วข ้อง และผู ้สนใจ
ทัว่ ไป

Contact us
2/22 IYARA Tower, 7th Floor,
Chan Road, Tungwatdon,Sathorn
Bangkok 10120
Tel.(662) 678-5154
Fax.(662)-678-5155
http://www.ticacert.com
Facebook: Tica Iso Certified

Thai International Certified Assessment Co., Ltd.

