
Introduction for ISO 9001:2015 

ISO9001 Standard: Quality Management System

At present, there are many changes in the environment, both physical, business and 
living habits. Customers have more demand and more intense competition. Delivering quality 
products and services is more important than ever. And to make the business successful in the 
long run. The international Quality management system (QMS) standard can help your business 
increase the efficiency of the organization and increase customer satisfaction and 
competitiveness.

Identifying the structure and requirements of an effective quality management system 
are important for your business. A thorough understanding of the history and development of 
ISO 9001:2015, terminology, important definitions and the high-level structure of this standard. 
Interpreting and applying important concepts and principles of standards for quality processes 
that exist within your organization.
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Who should attend?

Everyone that involved in the planning, 
operation, management, and assessment of 
the ISO 9001: 2015 quality management 
system standards

Training Types & Period

Training Type: In-house Training
Training Period: 1 day

Course Outline

• Summary of important issues and changes in the requirements

• Overview of important changes for the correct understanding

• Important differences in vocabulary between ISO 9001: 2008 and ISO 9001: 2015

• The structure of the ISO 9001: 2015 standard includes Annex SL with the High-Level Structure 
(HLS) which has been developed and used in other international standards.

• Details of the specifications

• Important requirements and terminology, definitions of ISO 9001: 2015 standard

• Understand the context of the organization and the role of leaders in the quality management 
system



รายละเอยีดแนะน ามาตรฐาน ISO 9001:2015 

มาตรฐาน ISO9001: ระบบการบรหิารจัดการคณุภาพ

ในปัจจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทัง้ในทางกายภาพ, ทางธรุกจิและทางดา้นพฤตกิรรม
การใชช้วีติอยา่งมาก ลกูคา้มคีวามตอ้งการทีม่ากขึน้และมกีารแขง่ขนัทีร่นุแรงมากขึน้ การสง่มอบ
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีม่คีณุภาพเป็นสิง่ส าคญัมากขึน้กวา่เดมิ และเพือ่ใหธ้รุกจิประสบความส าเร็จใน
ระยะยาว เป็นทีย่อมรับในระดับสากล  ระบบการจัดการคณุภาพ (QMS) สามารถชว่ยใหธ้รุกจิของทา่นเพิม่
ประสทิธภิาพขององคก์รและเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้และความสามารถในการแขง่ขนั

การระบโุครงสรา้งและขอ้ก าหนดของระบบบรหิารคณุภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นสิง่ทีม่คีวามส าคัญ
ส าหรับธรุกจิของทา่น ความเขา้ใจอยา่งละเอยีดของประวัตคิวามเป็นมาและการพัฒนาการของมาตรฐาน 
ISO 9001: 2015, ค าศัพท,์ ค าจ ากดัความทีส่ าคญั และโครงสรา้งระดับสงูของมาตรฐาน ISO การตคีวาม 
และใชแ้นวคดิและหลกัการทีส่ าคญัของมาตรฐานส าหรับกระบวนการดา้นคณุภาพทีม่อียูภ่ายในองคก์รของ
ทา่น

คอรส์นีเ้หมาะกบัใคร

ทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งในการวางแผน การด าเนนิงาน 
การรักษา การก ากบัดแูลและการตรวจประเมนิ 
มาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001: 2015

ประเภท/ระยะเวลาในการอบรม

ประเภทของการอบรม: In-house
ระยะเวลาการอบรม: 1 วัน
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รายละเอยีดหลกัสตูร

• สรปุประเด็น และสาระการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของขอ้ก าหนด

• ภาพรวมของการเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ เพือ่สรา้งความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง

• ความแตกตา่งทีส่ าคญัในค าศพัทร์ะหวา่ง ISO 9001: 2008 และ ISO 9001: 2015

• โครงสรา้งของมาตรฐาน ISO 9001:2015 รวมถงึ Annex SL ทีม่ ีHigh Level Structure (HLS) ซึง่ไดรั้บ
การพัฒนาและน าไปใชใ้นมาตรฐานสากลอืน่ๆ

• รายละเอยีดของขอ้ก าหนด

• ขอ้ก าหนดทีส่ าคัญ และค าศพัท ์ค าจ ากดัความของมาตรฐาน ISO 9001: 2015

• เขา้ใจบรบิทขององคก์รและบทบาทของผูน้ าทีม่ตีอ่ระบบการจัดการดา้นคณุภาพ


