
 

1 บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จ ากัด | สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามท าซ ้ าหรือเผยแพร่ก่อนได้รับอนญุาต โทร 063-446-2488 

 
 

รายละเอียดหลักสูตร 
Course Outline 

https://vimamsatraining.com 

 
 

หลกัสตูร Introduction ISO 9001 : 2015 Requirement 
 
หลักการและเหตผุล 
 ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง รวมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ลูกค้ามีความต้องการท่ีหลากหลายมากข้ึน การสิ่งมอบสินค้าหรือการบริการถือเป็นสิ่งส าคัญท่ีลูกค้าจะให้ความ
เช่ือม่ันในอันดับต้นๆคือในเร่ืองของคุณภาพ เพื่อความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจในระยะยาว ระบบการจัดการ
คุณภาพ (QMS) จะสามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ในระยะยาวและเพิ่มความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าได้เป็นอย่างด ี
  ISO 9001 เป็นมาตรฐานท่ีองค์กรธุรกิจท่ัวโลกให้ความส าคัญ และยอมรับเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการ
แข่งขันด้านคุณภาพ รวมทัง้ความมีประสิทธิภาพในแง่ของการด าเนินการภายในองค์กร 

 
วตัถปุระสงค ์

• เรียนรู้การระบุข้อก าหนดท่ีส าคัญ และการน าไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001:2015 
• มีการจัดการคุณภาพท่ีถูกต้องและการขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองรวมทัง้ช่วยดึงดูดการรักษา

ลูกค้าโดยการท าตามข้อก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
• ลูกค้าเกิดความม่ันใจในสินค้าและบริการมากยิ่งข้ึน 
• มีการจัดการภายในอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับในการเพิ่มศกัยภาพการ

แข่งขัน 
 

กลุม่เป้าหมาย 
• พนักงาน หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน การด าเนินงานก ากับดูแลระบบมาตรฐาน ISO 

9001:2015 
• และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

 

รูปแบบการอบรมสมัมนา 
1. อบรมภายใน In-house Training 
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre) 
4. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ท าให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที 

5. การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop  
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.30 ความรู้ท่ัวไปกับการปรับเปลี่ยน
มาตรฐาน 

เข้าใจพืน้ฐานหลักการมาตรฐาน 

9.30-10.00 ก าหนดขอบเขตธุรกิจและทิศทาง
ของธุรกิจ 

การอธิบายแสดงให้เห็นภาพรวมเร่ืองการจัดการคุณภาพ
อันเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ 

10.00-10.30 การก าหนดโครงสร้างองค์กร และ
แผนการบริหารเชิงกระบวนการ 

การวางพืน้ฐานโครงสร้างองค์กร ท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองการ
จัดการคุณภาพ 

10.30-11.20 ข้อก าหนด ISO 9001 : 2015 1. ขอบข่าย (Scope) 
2. มาตรฐานอ้างอิง (Normative references) 
3. ค าศพัท์และนิยาม (Terms and definitions) 

11.20-12.00 ข้อก าหนด ISO 9001 : 2015 
4. บริษัทขององค์กร (Context 
of the organization) 

4.1 ความเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร  
4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการ และความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.3 การก าหนดขอบข่ายระบบบริหารงานคุณภาพ 
4.4 ระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการ 

12.00-13.00 พักกลางวัน - 

13.00-13.30 ข้อก าหนด ISO 9001 : 2015 
5. ความเป็นผู้น า (Leadership) 

5.1 ความเป็นผู้น าและความมุ่งม่ัน 
5.2 นโยบายคุณภาพ 
5.3 บทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบและอ านาจหน้าท่ีใน
องค์กร 

13.30-14.00 ข้อก าหนด ISO 9001 : 2015 
6. การวางแผน 
 

6.1 การปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 
6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ และการวางแผนงานเพือ่ให้
บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ 
6.3 การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

14.00-14.30 ข้อก าหนด ISO 9001 : 2015 
7. การสนับสนุน 

7.1 ทรัพยากร 
7.2 ความสามารถ 
7.3 ความตระหนัก 
7.4 การสื่อสาร 
7.5 เอกสารสารสนเทศ 
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เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

14.30-15.00 ข้อก าหนด ISO 9001 : 2015 
8. การด าเนินงาน 

8.1 การวางแผนและการควบคุม การด าเนินงาน 
8.2 ข้อก าหนดผลิตภัณฑ์และการบริการ 
8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
8.4 การควบคุมกระบวนการจัดหาจากภายนอก 
ผลิตภัณฑ์และบริการ 
8.5 ข้อก าหนดการผลิตและบริการ 
8.6 การปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ 
8.7 การควบคุมผลลัพธ์ท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 

15.00-15.20 ข้อก าหนด ISO 9001 : 2015 
9. การประเมินสมรรถนะผลการ
ด าเนินงาน 

9.1 การติดตาม การวัด การวิเคราะห์ การประเมินผล 
9.2 การตรวจประเมินภายใน 
9.3 การทบทวนฝ่ายบริหาร 

15.20-15.40 ข้อก าหนด ISO 9001 : 2015 
10. การปรับปรุง 

10.1 ท่ัวไป 
10.2 สิง่ท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและการปฏิบัติแก้ไข 
10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

15.40-16.00 สรุป สรุปแทรกการแสดงความคิดเห็น และบรรยายปิดท้าย 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 น. 
 
ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 

 
ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

• สามารถเข้าใจรูปแบบ และระบบมาตรฐานได้ 
• เข้าใจการจัดการคุณภาพที่ถูกต้องและน ามาปรับใช้ได้ 
• ได้รับการรับรองมาตรฐานตามท่ีองค์กรต้องการ 
• ยกระดับความรู้ของพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 
• สร้างความเช่ือม่ันให้แก่องค์กร และคู่ค้า ลูกค้า 

วทิยากร 
 อ. พลกฤต โสลาพากุล (ดูประวัติ) 
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