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วันท่ีจัด    วันพฤหัสบดีท่ี 16 - วันศุกร์ท่ี 17 มิถุนายน 2565 เวลา  09:00 – 16:30 น.                    รับจ านวน  20 ท่าน  

(Offline) สมาชิก:     
5,700 + 399 (VAT 7%) = 6,099 บาท 

(Online) สมาชิก:   
4,800 + 336 (VAT 7%) = 5,136 บาท 

(Offline) บุคคลท่ัวไป:  
6,200 + 434 (VAT 7%) = 6,634 บาท 

(Online) บุคคลท่ัวไป:  
5,200 + 364 (VAT 7%) =  บาท  

Q22NO033P / Q22NO033DT (2130603021461-210-4210-0246007)

ช่ือหลักสูตร 

1. ความเขา้ใจและการประยกุตใ์ช้ขอ้ก าหนด ISO 9001 : 2015

2. การจดัท าและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

3. การควบคุมเอกสารและขอ้มลูของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 45001

4. การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

5. ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

การจัดท าและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Hybrid) 

ช่ือหลักสูตร 

1. ความเขา้ใจและการประยกุตใ์ช้ขอ้ก าหนด ISO 9001 : 2015

2. การจดัท าและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

3. การควบคุมเอกสารและขอ้มลูของระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, 45001

4. การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

5. ผูจ้ดัการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

คุณณุวัฒน์  จันทร์ถาวร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีที สแควร์ จ ากัด 

ผู้ตรวจประเมิน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016 
กรรมการตัดสินผลงาน Thailand Quality Prize 

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

ISO 9001:2015 Documentation 

หลักสูตรแนะน า 
 ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อก าหนด ISO 9001:2015 
 การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
 ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อก าหนด ISO 9001:2015      
 ข้อก าหนด GHPs&HACCP Rev.5 ส าหรับอุตสาหกรรมอาหาร 

 ข้อก าหนดท่ีส าคัญประการหน่ึงของมาตรฐาน ISO 9001 คือ การ
จัดท าและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ เน่ืองจากเอกสารระบบ
คุณภาพถือเป็นกุญแจส าคัญของการคงไว้ซ่ึงวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ได้คุณภาพ
ท่ีดีและสม่ าเสมอ สมาคมฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดท าและ
ควบคุมเอกสารดังกล่าวจึงจัดหลักสูตรน้ีขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการและเชิงปฏิบัติในการจัดท าและควบคุมเอกสารมาตรฐาน  ISO 
9001 
 โดยหลักสูตรน้ีเน้นการจัดแนวความคิดให้ผู้อบรมได้มีความเข้าใจ
หลายๆ แง่มุม และมีการปฏิบัติจริงในระหว่างอบรม เพื่อให้สามารถ
น าไปด าเนินการต่อในหน่วยงานของตนเอง  
 
สิ่งท่ีได้รับหลังอบรมและสัมมนา 

 เรียนรู้ถึงโครงสร้างของเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน  
     ISO 9001:2015 

 ฝึกปฏิบัติเขียนเอกสารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

 จัดเตรียมเอกสารระบบคุณภาพอย่างถูกต้อง และเข้าใจหลักใน 
     การควบคุมเอกสาร 
 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา 

** ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการอบรมหลักสูตร 
ISO 9001:2015 ขั้นพืน้ฐาน ** 

อบรม Online ผ่านโปรแกรม ZOOM 

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
วันแรก 
 หลักการพื้นฐานของมาตรฐาน ISO 9001:2015 
 ข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 
 หลักการพื้นฐานของการจัดท าเอกสาร 
 ค าประกาศนโยบายและวัตถุประสงค์ของคุณภาพ 
 เครื่องมือช่วยในการออกแบบระบบ ขั้นตอนและวิธีการ 
 กรณีศึกษาท่ี 1: การเขียนแผนผังแสดงขั้นตอนหรือวิธีท างาน  
 คู่มือคุณภาพ 
 กรณีศึกษาท่ี 2: การจัดท าคู่มือคุณภาพ (Quality Manual) 
 
วันที่สอง 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Procedure) 
 กรณีศึกษาท่ี 3: การจัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน (Procedure) 
 วิธีการท างาน (Work Instruction)  
 กรณีศึกษาท่ี 4: การจัดท าวิธีการท างาน (Work Instruction) 
 หลักและวิธีการควบคุมเอกสาร 
 สรุป/ตอบข้อซักถาม 

  

 

 

  

“จากข้อก าหนด ISO9001: 2015 สู่แนวปฏิบัติจริงที่เห็นผล” 


