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ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Introduction & Implementation 

ข้อก ำหนดและกำรจัดท ำระบบตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 และ  
ISO 14001:2015  

 
 

(จ ำนวนวนัอบรม 1 วนั) 
รายละเอียดหลักสูตร: 

เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงการตีความประเดน็มาตรฐานท่ีมีการปรับเปล่ียน และ
ผลกระทบตอ่ระบบการบริหารในปัจจบุนัของท่าน เม่ือเข้าอบรมสมัมนานี ้ผู้ เข้าเรียนจะมีความรู้และเข้าใจ
ข้อก าหนดและการน าระบบบริหารไปปฏิบตัติามข้อก าหนดท่ีถกูแสดงไว้ใน ISO 9001:2015 และ ISO 
14001:2015 ท่ีมีการปรับเปล่ียน  โดยท่ีผู้ เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดประกอบ
กบัการพิจารณาเอกสารและการปฏิบตัขิองสถานะปัจจบุนัขององค์กรเพ่ือพิจารณาการจดัท าเอกสารและ
กิจกรรมเพิ่มเตมิเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจดัท าระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO 
14001:2015 ฉบบัใหมท่ี่ประกาศใช้ตอ่ไป  

โดยหลกัสตูรนีว้ิทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศยัการบรรยายจากวิทยากรโดยแสดง
ถึงสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงและสิ่งท่ีต้องท าให้สอดคล้อง เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจได้วา่ผู้ เข้าอบรมจะสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 

เมื่อจบหลกัสูตรนีแ้ล้ว ผูเ้ข้ำรับกำรอบรมจะสำมำรถ: 

▪ ตระหนกัทราบข้อก าหนดท่ีมีการปรับเปล่ียนตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO 
14001:2015  

▪ ทราบแนวทางเพ่ือจดัการบริหารการเปล่ียนแปลง กบัระบบบริหารในปัจจบุนัของทา่น 
▪ สามารถจดัท าแผนการด าเนินการจดัท าระบบบริหารตามข้อก าหนดตา่ง ๆ ของ ISO 

9001:2015 และ ISO 14001:2015 
▪ สามารถเข้าใจถึงขัน้ตอนการจดัท าระบบบริหารตามข้อก าหนด ISO9001:2015 และ ISO 

14001:2015  
▪ สามารถเข้าใจถึงการน าระบบบริหารตามข้อก าหนด ISO9001:2015 และ ISO 14001:2015 

ไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งมีประสิทธิผล 
คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม : 

ผู้บริหารและผู้ปฏิบตังิานทกุระดบัของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบบริหาร ISO 9001:2015 และ
ISO 14001:2015  
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เน้ือหาหลักสูตร : 
 

• แนะน าหลกัสตูร 

• ข้อก าหนดท่ีมีการปรับเปล่ียนเบือ้งต้นของ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 
o โครงสร้าง 
o ข้อก าหนดใหม ่ค านิยามใหม ่
o หลกัการ และ สิ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัยะ 
o หลกัการบริหารความเส่ียง 
o ขอบเขต เทคนิค วิธีการบริหารความเส่ียง 
o เทคนิคการปรับใช้การบริหารความเส่ียงกบัระบบการบริหารคณุภาพ   

• วิเคราะห์รายละเอียดของข้อก าหนดรายข้อของ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015  
(ข้อก าหนดแตล่ะข้อ) 
o ข้อ 4. ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร , ความเข้าใจความจ าเป็นและความ

คาดหวงัของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง , การก าหนดขอบขา่ยระบบการบริหารคณุภาพ 
o ข้อ 5. ความเป็นผู้น า 
o ข้อ 6 การวางแผน 
o ข้อ 7. การสนบัสนนุ 
o ข้อ 8. การด าเนินการ 
o ข้อ 9. การประเมินสมรรถนะ 
o ข้อ 10. การปรับปรุง 

• ผลกระทบกบัการเปล่ียนแปลงกบัระบบการบริหารในปัจจบุนั 
o แผนการปรับเปล่ียน 
o โครงสร้างระบบการบริหารในปัจจบุนั 
o การน าระบบบริหารไปปฏิบตัิ 

• สรุปประเดน็ การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ 

• ถาม – ตอบ 
ก าหนดการฝึกอบรม : 

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เร่ิมอบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ เวลาพกัคือ 
10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.  
 
ตดิต่อ   คณุอาภากร    โทร 0-29916292, 0-29916294-5, 098-2728195  
              แฟ๊กซ์   0-29916289          อีเมล์    service@ny-consult.com 

mailto:service@ny-consult.com
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ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Introduction & Implementation 

ข้อก ำหนดและกำรจัดท ำระบบตำมมำตรฐำน ISO 9001:2015 และ  
ISO 14001:2015  

 
 

(จ ำนวนวนัอบรม 2 วนั) 
รายละเอียดหลักสูตร: 

เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถเข้าใจถึงการตีความประเดน็มาตรฐานท่ีมีการปรับเปล่ียน และ
ผลกระทบตอ่ระบบการบริหารในปัจจบุนัของท่าน เม่ือเข้าอบรมสมัมนานี ้ผู้ เข้าเรียนจะมีความรู้และเข้าใจ
ข้อก าหนดและการน าระบบบริหารไปปฏิบตัติามข้อก าหนดท่ีถกูแสดงไว้ใน ISO 9001:2015 และ ISO 
14001:2015 ท่ีมีการปรับเปล่ียน  โดยท่ีผู้ เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดประกอบ
กบัการพิจารณาเอกสารและการปฏิบตัขิองสถานะปัจจบุนัขององค์กรเพ่ือพิจารณาการจดัท าเอกสารและ
กิจกรรมเพิ่มเตมิเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจดัท าระบบบริหารตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO 
14001:2015 ฉบบัใหมท่ี่ประกาศใช้ตอ่ไป  

โดยหลกัสตูรนีว้ิทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศยัการบรรยายจากวิทยากรโดยแสดง
ถึงสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงและสิ่งท่ีต้องท าให้สอดคล้อง เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจได้วา่ผู้ เข้าอบรมจะสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 

เมื่อจบหลกัสูตรนีแ้ล้ว ผูเ้ข้ำรับกำรอบรมจะสำมำรถ: 

▪ ตระหนกัทราบข้อก าหนดท่ีมีการปรับเปล่ียนตามมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO 
14001:2015  

▪ ทราบแนวทางเพ่ือจดัการบริหารการเปล่ียนแปลง กบัระบบบริหารในปัจจบุนัของทา่น 
▪ สามารถจดัท าแผนการด าเนินการจดัท าระบบบริหารตามข้อก าหนดตา่ง ๆ ของ ISO 

9001:2015 และ ISO 14001:2015 
▪ สามารถเข้าใจถึงขัน้ตอนการจดัท าระบบบริหารตามข้อก าหนด ISO9001:2015 และ ISO 

14001:2015  
▪ สามารถเข้าใจถึงการน าระบบบริหารตามข้อก าหนด ISO9001:2015 และ ISO 14001:2015 

ไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งมีประสิทธิผล 
คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม : 

ผู้บริหารและผู้ปฏิบตังิานทกุระดบัของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบบริหาร ISO 9001:2015 และ
ISO 14001:2015  
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เน้ือหาหลักสูตร : 
 
วันแรก 

• แนะน าหลกัสตูร 

• ข้อก าหนดท่ีมีการปรับเปล่ียนเบือ้งต้นของ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 
o โครงสร้าง 
o ข้อก าหนดใหม ่ค านิยามใหม ่
o หลกัการ และ สิ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัยะ 
o หลกัการบริหารความเส่ียง 
o ขอบเขต เทคนิค วิธีการบริหารความเส่ียง 
o เทคนิคการปรับใช้การบริหารความเส่ียงกบัระบบการบริหารคณุภาพ   

• วิเคราะห์รายละเอียดของข้อก าหนดรายข้อของ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015  
(ข้อก าหนดแตล่ะข้อ) 
o ข้อ 4. ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร , ความเข้าใจความจ าเป็นและความ

คาดหวงัของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง , การก าหนดขอบขา่ยระบบการบริหารคณุภาพ 
o ข้อ 5. ความเป็นผู้น า 
o ข้อ 6 การวางแผน 
o ข้อ 7. การสนบัสนนุ 

• สรุปการอบรม 
วันท่ีสอง 

• ทบทวนการฝึกอบรมวนัแรก 

• วิเคราะห์รายละเอียดของข้อก าหนดรายข้อของ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 
(ข้อก าหนดแตล่ะข้อ) – ตอ่ 
o ข้อ 8. การด าเนินการ 
o ข้อ 9. การประเมินสมรรถนะ 
o ข้อ 10. การปรับปรุง 

• ผลกระทบกบัการเปล่ียนแปลงกบัระบบการบริหารในปัจจบุนั 
o แผนการปรับเปล่ียน 
o โครงสร้างระบบการบริหารในปัจจบุนั 
o การน าระบบบริหารไปปฏิบตัิ 

• สรุปประเดน็ การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ 

• ถาม – ตอบ 
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ก าหนดการฝึกอบรม : 

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เร่ิมอบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ เวลาพกัคือ 
10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.  
 
ตดิต่อ   คณุอาภากร    โทร 0-29916292, 0-29916294-5, 098-2728195  
              แฟ๊กซ์   0-29916289          อีเมล์    service@ny-consult.com 
 

mailto:service@ny-consult.com

