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สถาบันฝึกอบรม ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

การตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน

90001
: 2015ISO

ISO 9001:2015
INTERNAL AUDIT

90001
: 2015ISO

การตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน

หลักการและเหตุผล
“              การตรวจติดตามคุณภาพภายใน” เปนมาตรฐานที่ใชในการ

บริหารจัดการซึ่งสามารถตรวจสอบไดวาการดําเนินกิจกรรมขององคการมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับขอกําหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ตามขอกําหนดหรือไม รวมถึงองคการที่จัดทําระบบอยูแลว และตองการ 

ทบทวนมาตรฐานการดําเนินเพื่อใหมั่นใจวายังคงปฏิบัติตามขอกําหนดตาม

มาตรฐาน ซึ่งการตรวจติดตามคุณภาพภายในเปนการตรวจสอบ ทบทวน

ระบบ พบขอบกพรองในเรื่องใดบาง เพื่อหาทางแกไขปรับปรุงเพื่อใหไดรับ

การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานตอไป หากพบสิ่งบกพรองหรือไมเปนไป

ตามขอกําหนดตองจัดทําเปนรายงานสิ่งที่พบและลงมือปฏิบัติการแกไขเพื่อ

ใหบรรลุวัตถุประสงคคุณภาพใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบ

นโยบายคุณภาพที่กําหนด

วัตถุประสงค
                 1) เพื่อใหผูอบรมทบทวนและทําความเขาใจขอกําหนดดานคุณภาพ

และ ISO 9001:2015

2) เพื่อใหผูอบรมเขาใจแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015

3) เพื่อใหผูอบรมมีความรูและเขาใจในการตรวจติดตามคุณภาพตามขอกําหนด ISO 

9001:2015

4) เพื่อใหผูอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการตรวจติดตามภายในตาม

มาตรฐาน ISO 9001:2015 ของระบบบริหารคุณภาพขององคกรไดอยางถูกตอง

วิทยากร

วิทยากร & ที่ปรึกษา ดานระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล Auditor ISO 9001:2015

ผูทรงคุณวุฒิ

วัน / เวลา / สถานที่

วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2562
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) 

HROD Esie Center (บางแสน) จ.ชลบุรี

อัตราคาอบรมทานละ สมาชิก 5,500 บาท
บุคคลทั่วไป 5,225 บาท
(ราคานี้ยังไมรวม VAT 7%)

รายละเอียดคอร์ส
(สแกนเลย)



1. กรุณาสงใบตอบรับเขารวมอบรม/รายชื่อผูเขารวมอบรม ลวงหนาอยางนอย 7-10 วัน และชําระคาบริการกอน 5-7 วัน

2. กรณีที่ทานไดสมัครแลวไมสามารถเขารวมอบรมได ทานสามารถสงตัวแทนเขารวมอบรมโดยแจงเปล่ียนแปลงช่ือมาทางอีเมลลของบริษัทฯ กอนวันอบรม 3 วัน

3. กรณียกเลิกการสมัคร กรุณาแจงกอนวันอบรม 7-10 วัน หากแจงนอยกวา 7-10 วัน คิดคาดําเนินการ 50 % หากยกเลิกในวันอบรม คิดคาดําเนินการเต็มจํานวน 100%

** กรณีหักภาษี ณ ท่ีจาย ในนาม “บริษัท ทอป โปรเฟสชั่นแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จํากัด” เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0205550017049 (สํานักงานใหญ) 

** ที่อยู 7/77 หมู 5 ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ปณ. 20130

1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง .......................................................................................

E-mail................................................มือถือ ................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง .......................................................................................

E-mail................................................มือถือ ................................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู .....................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ................................

เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น.
หัวขอการบรรยาย

WWW.HRODTHAI.COM

รูปแบบการฝกอบรม
               1) เนนการเรียนรูแบบ Participation เพื่อใหเกิดการรับรูแบบ

ทุกคนมีสวนรวม 

2) เนนการตรวจติดตาม แบบ Process Approach และ Risk-based 

Thinking

3) กิจกรรม Workshop จัดทํา Checklists ในการตรวจติดตามภายใน

4) สรางสถานการณจําลอง Live audit (ในกรณีเปนการฝกอบรมแบบ 

In-house Training)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
               1) ผูเขาอบรมเขาใจขอกําหนดดานคุณภาพและ ISO 9001:2015

2) ผูอบรมทราบแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015

3) ผูอบรมมีความรูและเขาใจการตรวจติดตามคุณภาพตามขอกําหนด ISO 9001

: 2015

4) ผูอบรมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการตรวจติดตามภายในตาม

มาตรฐาน ISO 9001:2015 ของระบบบริหารคุณภาพ ขององคกรไดอยางถูกตอง

Lesson 1: การอธิบายขอกําหนดระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

        ความสําคัญและประโยชนของการตรวจติดตามภายใน

        ทบทวนขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 

ในมุมมองของผูตรวจติดตามภายใน

        หลักการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

Lesson 2: การเตรียมตรวจติดตามคุณภาพภายในตามขอกําหนด 

ISO 9001:201

        เทคนิคการตรวจติดตามภายใน 

        การวิเคราะหขอกําหนดที่เกี่ยวของกับแตละกระบวนการ 

ในการตรวจติด ตามภายใน

        เทคนิคการวางแผนการตรวจติดตามภายใน

Lesson 3: ขั้นตอนการตรวจติดตามภายในตามขอกําหนด ISO 

9001:2015

       ชั้นที่ 1 วางแผนการตรวจติดตาม

       ขั้นที่ 2 เตรียมการตรวจติดตาม

       ขั้นที่ 3 ดําเนินการตรวจติดตาม

       ขั้นที่ 4 รายงานผลการตรวจติดตาม

       ขั้นที่ 5 การปฏิบัติการแกไข / การตรวจติดตามซา (Follow up)

หมายเหตุ : พักเบรค (coffee break)  
                  ชวงเชา 10.30 น.  ชวงบาย 14.30 น.
                  พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.
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สนใจคอรสนี้สมัครสมาชิกหรือสำรองที่นั่ง Public & IN-house Training

รายละเอียดคอร์ส
(สแกนเลย)

บริษัทที่ไววางใจ ใชบริการของเรา


