
 

  

 

 

  
การอบรมเรือ่ง Context of the organization (ISO 9001:2015) 

บริบทขององค์กร ในความหมายของ ISO 9001:2015 และการน าลงปฏิบัติ 
ระหว่างวันเสาร์ที่  27  ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 
บริบท (Context) ถือเป็นเร่ืองใหม่ของทุกองค์กร ในการพยามประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015 ซึ่งข้อก าหนด บริบท

องค์กร  (4. Context of the organization) นั้นถูกน าไปแทนที่ข้อก าหนด 4.1 General requirements ของ ISO 
9001:2008  โดยมีความต่างกันคือ บริบทองค์กร นั้นจะถูกขยายความในการพิจารณาการจัดท าระบบการจัดการ ซึ่งต้อง
พิจารณาองค์ประกอบหลายดา้นที่จะมผีลกระทบต่อผลลพัธุ์ของการจัดการ (Intended result(s)) ด้วยกันคือ กลยุทธุ์ 
(Strategic) นโยบาย (Policy) ความต้องการและความคาดหวงัของคู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง (need and expectations of 
interested parties) การวางกรอบของระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System) ไม่ได้เพียงแตพ่ิจารณาแค่
กระบวนการที่จ าเป็น และความสัมพันธ์ ในกระบวนการ (ISO 9001:2008) แต่จะต้องพิจารณาบริบท (Context) ความเปน็มา 
(Culture) และข้อจ ากัด ขององค์กร (Constrain) เพื่อน ามาเปน็แนวทางในการวางกรอบและจัดสร้างระบบการจัดการคุณภาพ 
(Quality Management System) 

 

ผลคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับ (Benefit) 
  

1. เข้าใจในการก าหนดบริบทขององค์กร (Organization context) 
2. เข้าใจในการเชื่อมโยงบริบท (Context) เข้ากับ กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
3. การก าหนด Interested parties และการวิเคราะห์ need and expectations 
4. การพิจารณาข้อจ ากัดขององค์กร (Constrain) และการจัดระบบการจัดการคุณภาพ  

(Quality Management System) 
5. การก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality objectives) เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท (Context) 
6. การออกแบบ (design) และการสร้าง diagram ของระบบการจัดการคุณภาพ 
 

วิทยากร 
 

อ.อุเทน    เข้มขัน   ผู้จัดการฝ่ายบ ารุงรักษา  
 IBM  Storage  Product Thailand  
                               Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand ) 
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ก าหนดการ 
วันเสาร์ที่  27  ตุลาคม  2561 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. บริบท (Context) คืออะไร และการก าหนดบริบทให้องค์กร ท าอย่างไร 

 การเชื่อมโยงกลยุทธ์ขององค์กร (Organization context) เข้ากับบริบท (Context) 

 การพิจารณาข้อกฏหมาย (Legal) และความต้องการของคู่ค้า  

 (Interested party need and expectations) 

 การพิจาราณาวัฒนธรรมองค์กร (Organization culture) เพ่ือเชื่อมโยงเข้ากับบริบท (Context) 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. รูปแบบการก าหนกบริบทองค์กร (Organization context) 

 การพิจารณาขอจ ากัด (Constrain) ขององค์กรในการสร้างบริบทขององค์กร 

 การสร้างบริบทองค์กร (Organization context) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. การใช้บริบทขององค์กร (Organization context) ในการออกแบบระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) 

 การพิจารณาการขับเคลื่อนระบบด้วย PDCA 

 การสร้าง Diagram ของระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ภายใต้บริบทขององค์กร 

15.00 – 15.20 น. พักประทานอาหารว่าง 

15.20 – 16.10 น. การวางโครงสร้างเป้าหมายการขับเคลื่อนระบบ (Objectives drive) 

 การออกแบบวัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality objectives, KPI) 

16.10 – 16.30 น. ถามตอบ  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 

 
 

การอบรมเรือ่ง Context of the organization (ISO 9001:2015) 
บริบทขององค์กร ในความหมายของ ISO 9001:2015 และการน าลงปฏิบัติ 

ระหว่างวันเสาร์ที่  27  ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท. 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
ชื่อ – นามสกลุ.............................................................เลขที่สมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   
หน่วยงาน   
เลขที่    หมู่   อาคาร  ซอย   
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    
โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    
e-mail  :  
ผู้ประสานงาน :   

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ..................................................................... □ □ ส ำนกังำนใหญ่      □ สำขำ…………………………… 
 

  ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา  รอดชีวะ  โทรศัพท์  0-2184-4600-9 ต่อ 525   
 Fax : 0-2184-4662 e-mail : eit@eit.or.th 

 

 ค่าลงทะเบียน ราคา 

□ สมาชิก  วสท. , นิสติ / นักศึกษา (ปริญญาตรี) 2,500 บาท 

□ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 3,000 บาท 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร ์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการบันทึกเป็นผลงานการศึกษาต่อเนื่อง  (PDU)   9  หน่วย 
5. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เขา้รับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามแฟกซ์หรืออีเมลที่แจ้งไว้  
6. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด การคืนเงินดังต่อไปน้ี 
 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซ่ึงทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
7. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 

PDU 9 หน่วย 


