
 
 
 
 
 
 
 

วันเสารท่ี  16 ธันวาคม  2560 
เวลา 09.00 – 16.30  น.  ณ  หองประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  (วสท.) 
 

วัตถุประสงค (Objectives) 
บรบิท (Context) ถือเปนเรื่องใหมของทุกองคกร ในการพยามประยุกตใช ISO 9001:2015 ซึ่งขอกําหนด บริบทองคกร                       

(4. Context of the organization) น้ันถูกนําไปแทนท่ีขอกําหนด 4.1 General requirements ของ ISO 9001:2008  โดยมีความตางกัน
คือ บริบทองคกร น้ันจะถูกขยายความในการพิจารณาการจัดทาํระบบการจัดการ ซ่ึงตองพิจารณาองคประกอบหลายดานที่จะมี
ผลกระทบตอผลลัพธุของการจัดการ (Intended result(s)) ดวยกันคือ กลยุทธุ (Strategic) นโยบาย (Policy) ความตองการและ
ความคาดหวงัของคูคา และผูเก่ียวของ (need and expectations of interested parties) การวางกรอบของระบบการจัดการ
คณุภาพ (Quality Management System) ไมไดเพียงแตพิจารณาแคกระบวนการที่จําเปน และความสัมพันธ ในกระบวนการ (ISO 
9001:2008) แตจะตองพิจารณาบริบท (Context) ความเปนมา (Culture) และขอจํากัด ขององคกร (Constrain) เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการวางกรอบและจัดสรางระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System) 
 

ผลคาดหวังและประโยชนที่ไดรับ (Benefit) 
1. เขาใจในการกาํหนดบรบิทขององคกร (Organization context) 
2. เขาใจในการเชื่อมโยงบริบท (Context) เขากับ กลยุทธขององคกร (Strategy) 

3. การกําหนด Interested parties และการวิเคราะห need and expectations 
4. การพิจารณาขอจํากดัขององคกร (Constrain) และการจัดระบบการจัดการคณุภาพ (Quality Management System) 
5. การกําหนดวัตถุประสงคคุณภาพ (Quality objectives) เพื่อใหสอดคลองกับบริบท (Context) 

6. การออกแบบ (design) และการสราง diagram ของระบบการจัดการคุณภาพ 
 

กําหนดการ 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. บริบท (Context) คืออะไร และการกาํหนดบริบทใหองคกร ทําอยางไร 
 การเช่ือมโยงกลยุทธขององคกร (Organization context) เขากับบริบท (Context) 
 การพิจารณาขอกฏหมาย (Legal) และความตองการของคูคา (Interested party need and expectations) 
 การพิจาราณาวัฒนธรรมองคกร (Organization culture) เพื่อเชื่อมโยงเขากับบริบท (Context) 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น. รูปแบบการกําหนกบริบทองคกร (Organization context) 
 การพิจารณาขอจํากัด (Constrain) ขององคกรในการสรางบริบทขององคกร 
 การสรางบริบทองคกร (Organization context) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. การใชบริบทขององคกร (Organization context) ในการออกแบบระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) 
 การพิจารณาการขับเคล่ือนระบบดวย PDCA 
 การสราง Diagram ของระบบการจดัการคุณภาพ (QMS) ภายใตบริบทขององคกร 
15.00 – 15.20 น. พักประทานอาหารวาง 
15.20 – 16.10 น. การวางโครงสรางเปาหมายการขับเคล่ือนระบบ (Objectives drive) 
 การออกแบบวัตถุประสงคคุณภาพ (Quality objectives, KPI) 
16.10 – 16.30 น. ถามตอบ  

การอบรมเรื่อง Context of the organization (ISO 9001:2015) 
บรบิทขององคก์ร ในความหมายของ ISO 9001:2015 และการนําลงปฏบิตั ิ



-ใบสมัคร- 

การอบรมเร่ือง Context of the organization (ISO 9001:2015) 
บรบิทขององคก์ร ในความหมายของ ISO 9001:2015 และการนําลงปฏบิตั ิ

วนัเสารท์ ี   ธนัวาคม    ณ หอ้งประชุม อาคาร วสท. 

จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ  วสท. 

 
หนวยงาน/บริษัท    ...................................................................................................................................................................................................  
เลขที่ ........................... หมูที่..................................... อาคาร .......................................................   ซอย   .................................................................  
ถนน ...................................................................................ตาํบล/แขวง ....................................................................................................................  
อําเภอ/เขต ...........................................................  จังหวัด .....................................................  รหัสไปรษณีย ..........................................................  
โทรศัพท......................................................................................... โทรสาร ...............................................................................................................  
E-mail : ......................................................................................................................................................................................................................  
ผูประสานงานโดย ..................................................................................................  โทรศัพท   ................................................................................  
เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ..........................................................................................    สํานักงานใหญ    สาขา  ........................................  
 

ขอสํารองรายช่ือเขารวมอบรมดังน้ี         (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกตองของวุฒิบัตร) 
1. ชื่อ – นามสกุล ...........................................................................................เลขท่ีสมาชิก วสท.  ..................................  
 E-mail:   ..................................................................  ................................................................................................  
2. ชื่อ – นามสกุล ...........................................................................................เลขท่ีสมาชิก วสท.  ..................................  
  E-mail:   .................................................................  ................................................................................................  
3. ชื่อ – นามสกุล ...........................................................................................เลขท่ีสมาชิก วสท.  ..................................  
  E-mail:   .................................................................  ................................................................................................  
 
 

อัตราคาลงทะเบียน 
   สมาชิก วสท.       2,000  บาท/ทาน 
   ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  / บุคคลท่ัวไป  2,800  บาท/ทาน 
     (อัตราน้ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  7%    คาอาหารและอาหารวาง   เอกสารประกอบบรรยาย    และ  วสท.  ไดรับการยกเวน 3%) 
 

การชําระเงิน 
เงินสด  ณ  ท่ีทําการสมาคม   
เช็ค        ส่ังจายสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ 
โอนเงิน      เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ   

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย     เลขท่ี 045-2-03026-1  
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ            เลขท่ี 147-4-32388-6 

หมายเหตุ :      กรณีโอนเงิน  กรุณา  fax  หลักฐานการชําระเงินมาท่ี  โทรสาร 0-2319-2710-11 
ระบุชื่อโครงการฯ   ช่ือผูเขารวม และท่ีอยูในการจัดสงใบเสร็จ 
 
 

ติดตอสอบถามและสมัครไดท่ี 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย     ในพระบรมราชูปถัมภ  (วสท.) 

เลขที่  487  ซ.รามคําแหง 39  (เทพลีลา)  ถ.รามคําแหง  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310 
โทร  0-2184-4600-09   โทรสาร  0-2319-2710-1 

E-mail: eit@eit.or.th     www.eit.or.th 

 


