Product Code : 06-041-018

หลักสูตร การบูรณาการระบบ GMP/HACCP และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000
(Introduction to Integrated GMP/HACCP and ISO 9000)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบันหลายหน่วยงานมี การประยุกต์ ใช้ ระบบบริ หารคุณภาพมากมาย เช่น GMP
HACCP และ ISO 9001 : 2008 ซึง่ ผลการดําเนินงานที่ตามมาพบว่า ผู้ประกอบการหลายรายประสบ
ปั ญ หาด้ า นการปฏิ บัติ ต ามระบบซึ่ง มี ข้ อ กํ า หนดต่า งๆ มากมาย ทํ า ให้ เ กิ ด ความสับ สนในการ
ประยุกต์ใช้ ระบบต่างๆ พร้ อมๆ กัน ดังนันเพื
้ ่อให้ สามารถประยุกต์ใช้ ระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ปู ระกอบการและผู้รับผิดชอบโครงการจะต้ องศึกษา และ
ทําความเข้ าใจถึงวิธีการ / แนวทางในการบูรณาการดังกล่าว เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร

คุณสมบัติของผู้เข้ าอบรม
 ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําระบบ GMP/HACCP และ ISO 9001:2008 รวมทังผู
้ ้ สนใจทัว่ ไป
 ผู้เข้ าอบรมควรมีความรู้พื ้นฐานระบบ GMP/HACCP และ ISO 9001:2008
จานวนผู้เข้ าอบรม
กาหนดการอบรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เห็นถึงความสําคัญในการจัดทําระบบ GMP/HACCP และ ISO 9001 :2008
2. เพื่อให้ ทราบถึงแนวทางการบูรณาการทัง้ 3 ระบบภายใต้ กรอบการบริ หารคุณภาพ
3. เพื่อให้ สามารถนําความรู้ มาประยุกต์ใช้ ในการจัดทําระบบภายในองค์กร

เวลา
9:00 – 16:00

หัวข้ อการฝึ กอบรม
 ความรู้พื ้นฐานและประโยชน์ในการการจัดทําระบบ GMP/HACCP และ ISO 9001:2008
 การประยุกต์ระบบ GMP/HACCP และ ISO 9001:2008 แบบบูรณาการ
ภายใต้ กรอบระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008
วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึ กษา GMP/HACCP และ ISO 9000 ที่มีประสบการณ์การให้
คําปรึกษาแนะนําในหน่วยงานต่างๆ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
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กิจกรรม

 ประโยชน์ในการบูรณาการระบบ ISO9001:2008/GMP/HACCP
 ขันตอนในการบู
้
รณาการระบบ ISO9001:2008/GMP/HACCP
 การรวมระบบระบบบริ หารคุณภาพ ISO9001:2008/GMP/HACCP
- ระบบบริ หารคุณภาพ
- การบริ หารทรัพยากร
- กระบวนการผลิต/บริ การ
- การวัด วิเคราะห์ และการปรับปรุง
 การรวมระบบเอกสาร ISO9001:2008/GMP/HACCP
 การติดตาม การทวนสอบระบบ ISO9001:2008/GMP/HACCP
หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
FM-PD-02/02

Product Code : 06-041-018

หลักสูตร การบูรณาการระบบ GMP/HACCP และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000
(Introduction to Integrated GMP/HACCP and ISO 9000)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. White board or Flip Chart และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 10 %
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันนําส่งต้ นฉบับเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 1 ชุด เพื่อให้ ทางบริ ษัทสําเนาแจกจ่าย
ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรม
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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