การเตรียมความพร้อมเพือ
่ ขอการร ับรอง
มาตรฐานเข้าสูร่ ะบบ ISO 9001:2015

ปั จจุบนั ในการปฏิบตั งิ านในทุกองค์กรได้มกี ารขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ ISO แล้วเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับ
และมีความน่าชื่อถือในระบบการทางานแก่ลกู ค้า และเป็ นมาตรฐานให้พนักงานทุกคนในการทางาน แต่ยงั มีอกี หลาย
องค์กรที่กาลังเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานเข้าระบบ ISO แต่ประสบปั ญหา ในหลายๆ ด้าน ทัง้ ด้าน
บุคลากรที่ยงั ไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในระบบด้านเอกสาร ซึ่งหากไม่สามารถขอรับรองมาตรฐานเพื่อขอระบบ ISO
ได้แล้ว อาจทาให้เกิดผลกระทบในหลายๆ ด้านต่อธุรกิจทีด่ าเนินการอยู่ ดังนัน้ หลักสูตร “ การเตรียมความพร้อม
เพื่อขอการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระบบ ISO 90012015 ” จึงเป็ นอีกหลักสูตรหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้พนักงานของท่านได้
เข้าใจความสาคัญของระบบ ISO รวมถึงแนวทางในการเขียนเอกสาร และการจัดทาแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้เพื่อ
ขอรั บ รองมาตรฐานเพื่ อ เข้ า ระบบ ISO เช่ น การเขี ย น ROCEDURE, WORKINSTRUCTION, การจั ด ท า
SUPPORTING DOUCMENT, การเขียนปิ ดใบ CAR, การเขียนคาขอแก้ไขเอกสารใบ DAR รวมแนวทางการจัดทา
ความเสีย่ ง เพื่อให้ถูกต้องตรงตามข้อกาหนดของระบบ ISO

วัตถุประสงค์ / สิ่ งที่คณ
ุ จะได้รบั












เพื่อใหผูท้ เ่ี ข้ารับการอบรมได้ทราบถึงความสาคัญในระบบ ISO
ทราบถึงเอกสารต่างๆ ทีใ่ ช้ตอ้ งใช้ในระบบ ISO
ทราบถึงขัน้ ตอนและวิธกี ารเขียนเอกสารต่างๆ
ทราบถึงการจัดทาแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
ทราบถึงการกาหนดหน้าทีใ่ นการดูแลเอกสาร
ทราบถึงเอกสารต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบ ISO
ผูเ้ ข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางในการจัดทา KPI
ทราบถึงแนวทางในการจัดทาความเสีย่ งตามระบบ ISO
ทราบถึงแนวทางในการควบคุมจัดเก็บเอกสาร และระยะเวลาการทาลาย
ผูเ้ ข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางในการจัดทารายงาน เพื่อใช้ในการประชุมทบทวนคุณภาพ
ทราบถึงปั ญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาในการเข้าสู่ระบบ ISO
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หัวข้อการอบรมและสัมมนา













ความสาคัญการขอรับรองมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ระบบ ISO
เอกสารทีต่ อ้ งใช้ในระบบ ISO
การออกแบบฟอร์ม และจัดทาแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
การกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการดูแลเอกสาร
การจัดเก็บเอกสารในการควบคุมและทาลาย
แนวทางในการเขียน และจัดทาเอกสารของแต่ละหน่วยงาน
o ROCEDURE (การกาหนดวัตถุประสงค์ คานิยาม ขอบเขต เอกสารอ้างอิงและแบบฟอร์ม
ทีเ่ กีย่ วข้อง รายละเอียดระเบียบวิธปี ฎิบตั )ิ
o WORKINSTRUCTION (การเขียนขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน)
o การจัดทา SUPPORTING DOUCMENT
o การเขียน CAR, การเขียนคาขอแก้ไขเอกสารใบ DAR
แนวทางในการกาหนดและจัดทา KPI
แนวทางในการกาหนดและจัดทาความเสีย่ งตามระบบ ISO
การจัดทารายงานเพื่อใช้ในการประชุมทบทวนคุณภาพ
การกาหนดและแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบภายในตามระบบ ISO
ปญหาและแนวทางในการแก้ไขในด้านต่างๆ
WORKSHOP : การจัดทาแบบฟรอ์มต่างๆ การเขียน ROCEDURE, WORKINSTRUCTION,
การจัดทา SUPPORTING, DOUCMENT,การจัดทาและการกาหนด KPI,
การเขียน CAR และใบ DAR , การจัดทาความเสีย่ ง
กลุ่มเป้ าหมาย
1. องค์กรทีก่ าลังเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
2. องค์กรทีต่ อ้ งการขอรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ในอนาคต
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วิทยากร : อาจารย์นนทพ ัฒน์ โพธี
และอาจารย์ดา้ นระบบ ISO
กาหนดการ : เดือนมกราคม – ธ ันวาคม 2565
ั
สถาทีก
่ ารจ ัดฝึ กอบรมสมนา
: ภายในองกร์ของท่า (In-house),
ระบบออนไลน์
ั
** หล ักสูตรการจ ัดฝึ กอบรมสมนา
: ครึง่ ว ัน และเต็มว ัน**

หมายเหตุ - สอบถามราคาในการจัดฝึ กอบรมสัมนาได้ที่ บริ ษทั จีทอล์ค จากัด โทร. 089-7990890 ,
Line.Photee2511
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