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Role and responsibility Role and responsibility Role and responsibility Role and responsibility of top management of top management of top management of top management for ISO 9001:2015  for ISO 9001:2015  for ISO 9001:2015  for ISO 9001:2015  (1 Day)(1 Day)(1 Day)(1 Day)    
((((บทบาท หนาที ่ของบทบาท หนาที ่ของบทบาท หนาที ่ของบทบาท หนาที ่ของผูบรหิารระดบัสงูผูบรหิารระดบัสงูผูบรหิารระดบัสงูผูบรหิารระดบัสงูสําหรบัสําหรบัสําหรบัสําหรบัมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน    ISO 9001:2015 )ISO 9001:2015 )ISO 9001:2015 )ISO 9001:2015 )    

วัตถุประสงคของหลักสูตรวัตถุประสงคของหลักสูตรวัตถุประสงคของหลักสูตรวัตถุประสงคของหลักสูตร    ::::    
เพ่ือใหผูบริหารระดับสูง ตระหนักและเขาใจถึงบทบาทและหนาท่ี รวมถึงการปลี่ยนแปลงตางๆใน ISO 9001:2015   
เพ่ือสามารถสนับสนุนการปรับระบบในองคกรใหสอดคลองตามมาตรฐานการบริหารคุณภาพ 
คุณสมบตัขิองผูเขารบัการอบรมคุณสมบตัขิองผูเขารบัการอบรมคุณสมบตัขิองผูเขารบัการอบรมคุณสมบตัขิองผูเขารบัการอบรม :                                                                                                                           
Top management, QMR, management team  ผูบรหิารระดับสูง, ตัวแทนผูบริหาร, ทีมผูบริหาร    
รปูแบบการอบรมสมัมนารปูแบบการอบรมสมัมนารปูแบบการอบรมสมัมนารปูแบบการอบรมสมัมนา    : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บรรยาย, ยกตัวอยางประกอบ สลับกิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)     

หวัขออบรมสมัมนาหวัขออบรมสมัมนาหวัขออบรมสมัมนาหวัขออบรมสมัมนา    ::::    
� ประวตัิประวตัิประวตัิประวตัิและโครงสรางและโครงสรางและโครงสรางและโครงสรางของของของของขอกําหนดขอกําหนดขอกําหนดขอกําหนด    ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015         
� ตารางเวลาและการเตรยีมตัวเพือ่ปรบัเปลีย่นระบบ ตารางเวลาและการเตรยีมตัวเพือ่ปรบัเปลีย่นระบบ ตารางเวลาและการเตรยีมตัวเพือ่ปรบัเปลีย่นระบบ ตารางเวลาและการเตรยีมตัวเพือ่ปรบัเปลีย่นระบบ (Transition) (Transition) (Transition) (Transition) สูมาตรฐานใหมสูมาตรฐานใหมสูมาตรฐานใหมสูมาตรฐานใหม        

� การเปลีย่นแปลงภาพรวมของ การเปลีย่นแปลงภาพรวมของ การเปลีย่นแปลงภาพรวมของ การเปลีย่นแปลงภาพรวมของ ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015     
� สรุปขอกําหนดใหมและมีการปรับเปล่ียนสําคัญ (New and Change) ของ ISO 9001:2015  
� ตคีวามตคีวามตคีวามตคีวามขอกําขอกําขอกําขอกําหนดหลกัทีเ่ก่ียวกับหนดหลกัทีเ่ก่ียวกับหนดหลกัทีเ่ก่ียวกับหนดหลกัทีเ่ก่ียวกับบทบาท หนาทีข่องบทบาท หนาทีข่องบทบาท หนาทีข่องบทบาท หนาทีข่องผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิารผูบรหิารระดบัสงูระดบัสงูระดบัสงูระดบัสงู        
� ขอกาํหนดที ่ขอกาํหนดที ่ขอกาํหนดที ่ขอกาํหนดที ่4 : 4 : 4 : 4 : บรบิทขององคกร  บรบิทขององคกร  บรบิทขององคกร  บรบิทขององคกร  (Context of the organization)(Context of the organization)(Context of the organization)(Context of the organization)        

(ความเขาใจองคกรและบริบท, ความตองการและคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย, ขอบขายและความสัมพนัธของระบบ)                  
� ขอกาํหนดที ่ขอกาํหนดที ่ขอกาํหนดที ่ขอกาํหนดที ่5 : 5 : 5 : 5 : ความเปนผูนาํ ความเปนผูนาํ ความเปนผูนาํ ความเปนผูนาํ (Leadership)(Leadership)(Leadership)(Leadership)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(ความเปนผูนําและความมุงม่ัน, การใหความสําคัญกับลูกคา, นโยบายคุณภาพ, หนาที่และความรับผิดชอบ    
� ขอกาํหนดที ่ขอกาํหนดที ่ขอกาํหนดที ่ขอกาํหนดที ่6 : 6 : 6 : 6 : การวางแผน การวางแผน การวางแผน การวางแผน (Planning)(Planning)(Planning)(Planning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(การดําเนินการกับความเส่ียงและโอกาส, วัตถุประสงคคุณภาพ (KPI) และการวางแผนการเปล่ียนแปลง) 
� ขอกาํหนดที ่ขอกาํหนดที ่ขอกาํหนดที ่ขอกาํหนดที ่9 :9 :9 :9 :การประเมนิสมรรถนะการประเมนิสมรรถนะการประเมนิสมรรถนะการประเมนิสมรรถนะ    (Performance Evaluation )(Performance Evaluation )(Performance Evaluation )(Performance Evaluation )    
    (การประเมิน KPI, ความพงึพอใจของลูกคา, การวิเคราะห, การตรวจติดตามภายใน, การทบทวนการบริหาร) 
� ขอกาํหนดที ่ขอกาํหนดที ่ขอกาํหนดที ่ขอกาํหนดที ่10 :10 :10 :10 :    การการการการปรบัปรงุปรบัปรงุปรบัปรงุปรบัปรงุ    (Improvement ) (Improvement ) (Improvement ) (Improvement )     
                    (การปฏิบัติการแกไขและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง) 

� กิจกรรมกลุม กิจกรรมกลุม กิจกรรมกลุม กิจกรรมกลุม Workshop Workshop Workshop Workshop กบัขอกาํหนดใหมและขอกําหนดทีป่รบัเปลีย่นสําคญั กบัขอกาํหนดใหมและขอกําหนดทีป่รบัเปลีย่นสําคญั กบัขอกาํหนดใหมและขอกําหนดทีป่รบัเปลีย่นสําคญั กบัขอกาํหนดใหมและขอกําหนดทีป่รบัเปลีย่นสําคญั (Major Change(Major Change(Major Change(Major Change))))             
� ถามถามถามถาม----ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ และและและและทาํแบบทดสอบ ทาํแบบทดสอบ ทาํแบบทดสอบ ทาํแบบทดสอบ (Post Test)(Post Test)(Post Test)(Post Test)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

การประเมนิผลผูเขาอบรมการประเมนิผลผูเขาอบรมการประเมนิผลผูเขาอบรมการประเมนิผลผูเขาอบรม    ::::    
� เวลาที่เขาอบรมตองไมนอยกวา 80% 
� ประเมินผลจากการทํากิจกรรมกลุม  
� ประเมินผลจากขอสอบภาคทฤษฏี (Post Test)  
�  ทุกทานท่ีผานเกณฑจะไดรับเกียรติบัตร (Training Certificate)                                                                                                                 


