
 
  

การอบรมเรอืง  Risk management  (ISO 9001:2015) 
การประเมินความเสียงและการบริหารจดัการความเสียง ISO 9001:2015 

วันเสารที่ 11  พฤศจิกายน  2560   ณ  หองประชมุ  อาคาร วสท. 
จัดโดย    คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ  (วสท.) 

 
วัตถุประสงค (Objectives) 
การบริหารจัดการความเส่ียง (Context) ถือเปนเร่ืองใหมของระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ซ่ึงไดเปล่ียนแนวคิดการบริหารจัดการระบบจาก 
corrective ไปเปน proactive มาตรฐานเวอรชั่นใหม 2015 ไดระบุไวชัด ในขอกําหนดที่ 6.1 Action to address risks and opportunities เพ่ือใหพิจารณา
การระบุเร่ืองความเส่ียง นอกจากน้ันยังไดขยายความใน Annex A.4 วาองคกรสามารถพจิารณาประยุกต หรือใชมาตรฐานแนะนําเพื่อมาเชื่อมโยงในการ
บริหารจัดการความเส่ียง (Risk management)  ดังนั้นการนํามาตรฐานแนะนําในการบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสมในการนํามาใชงาน คือ ISO 31000 
Risk management ซ่ึงจะทําใหเราสามารถประยุกตกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียง (Risk management process)  เขากบัมาตรฐาน ISO 9001:2015 
ไดอยางสมบูรณ โดยกระบวนการ (Process) และวิธีการ (Methodology) 

ผลคาดหวังและประโยชนที่ไดรับ (Benefit) 
 เขาใจในการนําระบบการบริหารจัดการความเส่ียงมาใชในขอกําหนด ของ ISO 9001:2105 
 เขาใจในกรอบการบริหารจัดการความเส่ียงของ ISO 9001:2105 
 การนํากระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงของ (Risk management processes) มาตรฐานแนะนํา ISO 31000 มาใชงาน 
 การพจิารณานํา Risk assessment technics ISO 31000 มาใชในการประเมินความเส่ียงใน ISO 9001:2015 
 การพจิารณานํา Risk treatment method เพื่อสรางเปนระบบ prevention ในระบบการจัดการคุณภาพ 
 การประเมินความเส่ียงในระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 

 

กําหนดการ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ความเส่ียง (Risk) ในระบบการจัดการคุณภาพคืออะไร  
Intended result(s) ผลลัพทที่คาดหวังและตั้งใจ 
- การบรรลุความตองการของลูกคา (Customer requirements) 
- การบรรลุวัตถุประสงคดานคุณภาพ (Quality objectives, KPI) 
- การบรรลุขอกฎหมายที่เกี่ยวของ (Legal and regulations) 
- การบรรลุมาตรฐานที่กําหนด (Standard reference) 
ขอบเขตของการประเมินความเส่ียง ISO 9001:2015  ตามขอกําหนด 
6.1 และ Annex A.4 
ISO 9001:2015 ตองการเพียงแค Risk assessment  หรือ Risk 
management 
การนํา Risk management processes ใน ISO 31000 มาใชงาน 
- Risk identification (4.4.1 f, 6.1.1) 
- Risk analysis  
- Risk evaluation (6.1.2 b) 
การประเมินความเส่ียงโดยการใช Intended result(s) เปนเปาหมาย
การประเมิน 

การเลือกใช Risk assessment technics ในการประเมินความเส่ียง 
- FMEA Technics 

เกณฑการประเมิน (Criteria) และการวัด 
การกําหนด Baseline decision ในการ Action หรือ Treatment 
ตัวอยางการประเมินความเส่ียง ดานความตองการลูกคา (Customer 
requirements)  
ตัวอยางการประเมินความเส่ียง ดานวัตถุประสงคคุณภาพ (Quality 
objectives, KPI) 
ถามตอบ 
 

หมายเหต ุ   พักรับประทานอาหารวาง   เวลา 10.30 - 10.45 น.  และ  15.30 – 15.45 น. 
    พักรับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 – 13.00 น. 

  



 
   

-ใบสมัคร- การอบรมเร่ือง   Risk management (ISO 9001:2015) 
 การประเมินความเส่ียงและการบริหารจัดการความเสี่ยง ISO 9001:2015 
 วนัเสารที ่ 11  พฤศจิกายน  2560   ณ หองประชุม อาคาร วสท. 

    จัดโดย คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมอุตสาหการ  วสท. 
 
หนวยงาน/บริษัท    ...................................................................................................................................................................................................  
เลขท่ี ............................ หมูที ่.................................... อาคาร ......................................................   ซอย   .................................................................  
ถนน ................................................................................... ตาํบล/แขวง ....................................................................................................................  
อําเภอ/เขต ...........................................................  จังหวัด .....................................................  รหัสไปรษณีย ..........................................................  
โทรศัพท ........................................................................................ โทรสาร ...............................................................................................................  
E-mail :......................................................................................................................................................................................................................  
ผูประสานงานโดย ..................................................................................................  โทรศัพท   ................................................................................  
เลขประจําตัวผูเสียภาษี  ..........................................................................................    สํานักงานใหญ    สาขา  .........................................  
 

ขอสํารองรายช่ือเขารวมอบรมดังน้ี         (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพื่อความถูกตองของวุฒิบัตร) 
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  / บุคคลทั่วไป  2,800  บาท/ทาน 
     (อัตรานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  7%    คาอาหารและอาหารวาง   เอกสารประกอบบรรยาย    และ  วสท.  ไดรับการยกเวน 3%) 
 

การชําระเงิน 
เงินสด  ณ  ท่ีทาํการสมาคม   
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.) 

เลขท่ี  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 


