
  

 

 

  
การอบรมเรื่อง  

มาตรฐานสากลระบบการจัดการ ISO9001:2015 Standard และการตรวจประเมินภายใน 
(ISO9001:2015 Internal Audit)  และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง (NC CAP) รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2566 (พุธ-พฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  อาคาร วสท. 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

หลักการและเหตุผล 
 

ระบบมาตรฐานสากลที่เป็นที่นิยมและได้รับการเชื่อถือ คือ ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2015  ซึ่งได้ถูก
น ามาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปี ได้ถูกปรับแต่งให้ทันสมัยโดยการเริ่มน าหัวข้อ ประเด็นบริบท และ ระบบ
สากล ANNEX XL  มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างราบรื่น หัวข้อดังกล่าวข้างต้นเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจอย่าง
มาก สามารถท าให้ธุรกิจปรับตัว และ ปรับเปลี่ยนตัวเอง ลดความเสี่ยง เพ่ิมมาตรการเชิงรุกเป็นระบบได้อย่างรวดเร็ว 
สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงสภาวะธุรกิจต่าง ๆ ในโลกใบนี้ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ที่ 

 ในการแข่งขันทางธุรกิจ การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการแข่งขันใน
ปัจจุบัน และในอนาคต โดยระบบมาตรฐานสากล ISO9001:2015 นี้ได้น าจุดแข็งเรื่องนี้ มาพัฒนาเป็นมาตรฐานที่มี
ความมุ่งหวังไว้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการป้องกันความผิดพลาด จากภายนอก และภายในรวมทั้ง ผลเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้น ตามลักษณะบริบทขององค์กร ในแต่ละประเภทธุรกิจให้น ามาใช้งาน ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยยัง
ค านึงถึง ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น 

 การตรวจประเมินภายใน ( Internal Audit) เป็นหัวใจหลักตัวที่ 3 ของระบบการจัดการที่มีพลัง
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  และเพ่ือส่งเสริมจุดแข็ง และ ปรับปรุงจุดอ่อน และป้องกัน 
หายนะที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบการจัดการสมัยใหม่ น าไปสู่ความตระหนักถึง ความร่วมรับผิดชอบ และ
มาตรการเชิงป้องกัน ตามความเสี่ยงที่ประเมินล่วงหน้าไว้ ผลของเทคนิคนี้จะท าให้ มีกิจกรรมแก้ไข และป้องกันการเกิด
ซ้ า ส่งผลให้ลดการสูญเสีย และ ลดความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ และยังเกิดความเข้าใจในการน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานที่มีนัยส าคัญต่อการพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ
ภายนอกได้ดีอย่างเป็นระบบ 

วิทยากร 
 

นายศิริจักษ์ จรูญเวชธรรม  อุปนายก สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

 

  ตัวแทนฝ่ายบริหาร 
  ผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) 
  ผู้ประกอบการที่สนใจ ยกระดับขีดความสามารถขององค์กร สู่มาตรฐานสากล 
  ผู้บริหาร / ผู้จัดการที่ดูแลขั้นตอนส าคัญขององค์กร 
  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ ระบบการบริหารคุณภาพ 
  นิสิต / นักศึกษา ที่สนใจระบบการบริหารจัดการแบบสากล 

PDU 24 หน่วย 



  

 

 

วัตถุประสงค์ 
1.    เข้าใจ มาตรฐานสากล ISO9001:2015 
2. ผ่านการอบรม เพ่ือเป็น ผู้ตรวจประเมินภายใน 
3. เข้าใจ ขั้นตอนการเตรียมและแนวทางการตรวจประเมินภายใน 
4. เข้าใจ ขั้นตอนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
5. เข้าใจประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6. เข้าใจแนวทางการท างานประจ าวันให้สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันในระบบสากล 

ก าหนดการ 

วันพุธที่  1 มีนาคม พ.ศ.2566 
08:30-09:00 น.   ลงทะเบียน 
09:00-16:00 น.   - มาตรฐานสากล 
                       - ANNEX  XL 

                  - ข้อก าหนดในมาตรฐาน ISO9001:2015 
                       - ทดสอบความเข้าใจ  
 
*เรียนแบบ Active Learning  มี Study Case และ  
Workshop  เพื่อฝึกเสริมความเข้าใจ  
 
วันพฤหัสบดีที่  2 มีนาคม พ.ศ.2566 
08:30-09:00 น.    ลงทะเบียน 
09:00-16:00 น.     - วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมิน 

- การวางแผนการตรวจ Audit Plan 
- การด าเนินการตรวจประเมิน 
- การรายงานการตรวจประเมิน NC 
- การติดตามประสิทธิผลการแก้ไข 
- การปรับปรุงระดับความเสี่ยง Risk  

หมายเหตุ 
10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น.  
พักรับประทานอาหารว่าง 
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
ใบสมัครอบรม 

มาตรฐานสากลระบบการจัดการ ISO9001:2015 Standard และการตรวจประเมินภายใน 
(ISO9001:2015 Internal Audit)  และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง (NC CAP) รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2566 (พุธ-พฤหัสบดี) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  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 E-mail : pornnicha@eit.or.th  

 

 ค่าลงทะเบียน ราคา 

□ สมาชิก  วสท. , นิสติ/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 5,000 บาท 

□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 6,000 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. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) 24 หน่วย  เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรสภาวิศวกร 
4. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
5. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผูเ้ข้ารับการอบรมและทีอ่ยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามแฟกซ์หรืออเีมลที่แจ้งไว้  
6. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด การคืนเงินดังต่อไปนี้ 
 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 24 หน่วย 


