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    ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 Risk managementRisk managementRisk managementRisk management    ::::    (1 Day)(1 Day)(1 Day)(1 Day)    
การบริหารความเสี่ยงของการบริหารความเสี่ยงของการบริหารความเสี่ยงของการบริหารความเสี่ยงของระบบบริหารคุณภาพระบบบริหารคุณภาพระบบบริหารคุณภาพระบบบริหารคุณภาพ    

 

วัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงคของหลักสูตรของหลักสูตรของหลักสูตรของหลักสูตร    ::::    
    หลักสูตรน้ีตองการใหผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ มีความเขาใจในบริบทขององคกร (Context) ท้ังประเด็นภายใน 
(Internal Issue) และประเด็นภายนอก (External Issue) ท่ีเก่ียวของกับจุดประสงคขององคกร (Purpose) และเปาหมาย กลยุทธ 
ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญสําหรับการประเมินเพ่ือวางแผนดําเนินการตอความเส่ียงและโอกาส (Actions to address risks and  
Opportunities) ตามขอกําหนด 6.1 ของระบบบริการคุณภาพ ISO 9001:2015 เน้ือหาหลักสูตรแบงเปนหัวขอใหญดังน้ี 

 ความเขาใจบริบทขององคกร (Context of the Organization) 
(การวิเคราะห SWOT และการกําหนดทิศทางกลยุทธองคกร Organization Strategy)   

 ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย (Interested Parties) 
 การวางแผนเพ่ือดําเนินการตอความเส่ียงและโอกาส (Actions to address risks and Opportunities) 

คุคุคุคุณสมบติัของผูเขารบัการอบรมณสมบติัของผูเขารบัการอบรมณสมบติัของผูเขารบัการอบรมณสมบติัของผูเขารบัการอบรม :                                                                                                                           
หัวหนางาน, Engineer, ผูจัดการ, QMR, Internal Auditor และผูบริหารระดับสูง (Top management)                              

รูปแบบการอบรมสัมมนารูปแบบการอบรมสัมมนารูปแบบการอบรมสัมมนารูปแบบการอบรมสัมมนา    : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บรรยาย, ยกตัวอยางประกอบ สลับกิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถเรียนรูและเขาใจเน้ือหา         
เพื่อนําไปปรับใชกับงานจริงไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผล  

หัวขออบรมสัมมนาหัวขออบรมสัมมนาหัวขออบรมสัมมนาหัวขออบรมสัมมนา    :::: 

ชวงชวงชวงชวงเชาเชาเชาเชา    

 ปปปประวติัความเประวติัความเประวติัความเประวติัความเปนมาของนมาของนมาของนมาของมาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015     
 Context of the  OrganizationContext of the  OrganizationContext of the  OrganizationContext of the  Organization        

((((ความเขาใจองคกรและบริบทขององคกรความเขาใจองคกรและบริบทขององคกรความเขาใจองคกรและบริบทขององคกรความเขาใจองคกรและบริบทขององคกร))))    
                Workshop 1 :   กําหนดจุดประสงคองคกร (Purpose) 
                            กําหนดปจจัยภายใน (Internal issue) และปจจัยภายนอก (External issue)  
                            วิเคราะห SWOT และกําหนด SWOT Matrix , กําหนดกลยุทธและเปาหมาย (Strategic objective) 
 nnnneeds and expectations of the interested partieseeds and expectations of the interested partieseeds and expectations of the interested partieseeds and expectations of the interested parties     
       ความความความความตองการและความตองการและความตองการและความตองการและความคาดหวงัของผูมีสวนคาดหวงัของผูมีสวนคาดหวงัของผูมีสวนคาดหวงัของผูมีสวนไดสวนเสียไดสวนเสียไดสวนเสียไดสวนเสีย    

                Workshop 2 :   กําหนด Internal and External parties ท่ีเก่ียวของ 
                            ระบุความตองการและความคาดหวังของ parties ตางๆ 
                            ระบุหลักฐานหรือเอกสารสารสนเทศ (Document information) ท่ีสอดคลองกับความตองการเหลาน้ัน 
 
 



 

The The The The Quality Center (Thailand) Co.,Quality Center (Thailand) Co.,Quality Center (Thailand) Co.,Quality Center (Thailand) Co.,    Ltd.Ltd.Ltd.Ltd.    

8/1218/1218/1218/121    ซอยนวมินทร 85 แยก 2ซอยนวมินทร 85 แยก 2ซอยนวมินทร 85 แยก 2ซอยนวมินทร 85 แยก 2----5555        แขวงนวมินทรแขวงนวมินทรแขวงนวมินทรแขวงนวมินทร        เขตบงึกุม เขตบงึกุม เขตบงึกุม เขตบงึกุม     กรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานคร กรงุเทพมหานคร 10240102401024010240    

    Tel : Tel : Tel : Tel : 089089089089----695695695695----2965, 2965, 2965, 2965, 000062626262----328328328328----7955795579557955    www.thequalitywww.thequalitywww.thequalitywww.thequality----center.comcenter.comcenter.comcenter.com        
 

 

I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5  R i s k  m a n a g e m e n t  ( 1 D a y )   Page 2/2 

 

ชวงชวงชวงชวงบายบายบายบาย         

 AAAActions to address risk and opportunctions to address risk and opportunctions to address risk and opportunctions to address risk and opportunitieditieditieditied    
กกกการวางแผนเพ่ือการดําเนินการตอความเสี่ารวางแผนเพ่ือการดําเนินการตอความเสี่ารวางแผนเพ่ือการดําเนินการตอความเสี่ารวางแผนเพ่ือการดําเนินการตอความเสี่ยงและยงและยงและยงและโโโโอกาสอกาสอกาสอกาส    

- RRRRisk assessment technique isk assessment technique isk assessment technique isk assessment technique     
((((RRRRefer efer efer efer ISO 30001 ISO 30001 ISO 30001 ISO 30001 ::::    RRRRisk base thinkingisk base thinkingisk base thinkingisk base thinking))))    

- การระบุความเส่ียง การระบุความเส่ียง การระบุความเส่ียง การระบุความเส่ียง ((((RRRRisk isk isk isk IIIIdentidentidentidentificationficationficationfication))))        
(จากปยจัยภายใน, ปจจัยภายนอก, ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 
  ปจจัยอ่ืนๆท่ีอาจมีผลกระทบ) 

- การวิเคราะหการวิเคราะหการวิเคราะหการวิเคราะหความเส่ียง ความเส่ียง ความเส่ียง ความเส่ียง ((((RRRRisk analysisisk analysisisk analysisisk analysis))))    
                Workshop 3 :  การกําหนดความเส่ียง, วิเคราะหผลกระทบและโอกาสเกิดความเส่ียง  

- การประเมนิการประเมนิการประเมนิการประเมนิความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง ความเสี่ยง (Risk (Risk (Risk (Risk EEEEvaluationvaluationvaluationvaluation))))        
- การกาํหนดระดับความเสีย่ง การกาํหนดระดับความเสีย่ง การกาํหนดระดับความเสีย่ง การกาํหนดระดับความเสีย่ง (Risk Matrix) (Risk Matrix) (Risk Matrix) (Risk Matrix)     
- การจดัทาํแผนจดัการความเสีย่ง การจดัทาํแผนจดัการความเสีย่ง การจดัทาํแผนจดัการความเสีย่ง การจดัทาํแผนจดัการความเสีย่ง (Risk plan)(Risk plan)(Risk plan)(Risk plan)    

Workshop 4 :  ประเมินความเส่ียงและจัดทําแผนดําเนินการกับความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญ  

 ถถถถามามามาม----ตอบ และทําแบบทดสอบ ตอบ และทําแบบทดสอบ ตอบ และทําแบบทดสอบ ตอบ และทําแบบทดสอบ (Post(Post(Post(Post----    test)test)test)test)        
 
 
การประเมินผลผูเขาอบรมการประเมินผลผูเขาอบรมการประเมินผลผูเขาอบรมการประเมินผลผูเขาอบรม    ::::    

1. เวลาท่ีเขาอบรมตองไมนอยกวา 80% 
2. ประเมินผลจากการทํากิจกรรมกลุม  
3. ประเมินผลจากขอสอบภาคทฤษฏี (Post Test)  
4.  ทุกทานท่ีผานเกณฑจะไดรับเกียรติบัตร (Training Certificate)       

 

 


