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ISO 9001:2015 Internal Auditing Technique (2 Day)
(เทคนิคการตรวจติดตามภายในสาหรับมาตรฐาน ISO 9001:2015)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผต
ู้ รวจประเมินภายใน (Internal Auditor) มีความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการเป็นผูต
้ รวจประเมินที่มี
ความสามารถตามข้อกาหนด 9.2 ของระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตั้งแต่การกาหนดแผนการตรวจประเมิน (Audit Schedule),
การจัดทาหัวข้อการตรวจ (Audit Checklist) ตั้งแต่ตรวจบริบทองค์กร (Context) ตรวจความเป็นผูน
้ าของผู้บริหาร (Leadership)
ตรวจการจัดการความเสี่ยงและโอกาส (Risks and Opportunity) ตรวจการจัดสรรทรัพยากรและกระบวนการทางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ QMS โดยใช้เทคนิค Process Approach (Turtle Diagram), ทดลองตรวจจริงที่หน้างาน (Audit Trial), การเขียนรายงานความ
ไม่สอดคล้อง (NC : Non-Conformity/CAR) การวิเคราะห์สาเหตุโดยผังก้างปลาและเทคนิค Why-Why และการตอบปิด NC/CAR
อย่างมีประสิทธิผล
แนวทางการฝึกอบรมบรรยายสลับกับกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และทดลองตรวจประเมินจากกระบวนการจริง
ขององค์กร (กรณีได้รับอนุญาต)

คุณสมบัตข
ิ องผูเ้ ข้ารับการอบรม :
Internal Auditor, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, QMR
หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมควรผ่านหลักสูตรข้อกาหนด ISO 9001 : 2015 แล้ว

รูปแบบการอบรมสัมมนา :
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ สลับกิจกรรมกลุม
่ เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา
เพื่อนาไปปรับใช้กับงานจริงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา :
วันที่ 1
 นิยามและหลักการตรวจติดตามภายใน
 ทบทวนข้อกาหนด 9.2 การตรวจติดตามภายในของ ISO 9001:2015
 ขีดความสามารถและการคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน (Internal auditor qualification)
Workshop : การเลือกทีมผูต
้ รวจประเมินและการจัดทา Internal auditor matrix
 ขัน
้ ตอนการตรวจติดตามภายใน (ตามแนวทาง ISO 19011)
1. การวางแผนการตรวจติดตาม (Audit planning)
2. การจัดทาตารางการตรวจติดตาม (Audit program)
Workshop : จัดทาตารางการตรวจประเมิน (Audit program) ตาม Business process map
3. การจัดทารายการคาถามตามแนวทาง Process Approach by Turtle Diagram (แผนภูมิเต่า)
Workshop : จัดทารายการคาถาม (Audit checklist) โดยมุง่ เน้นกระบวนการแบบ Process approach
ทุกกระบวนการใน Business process map
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 ถาม-ตอบ

วันที่ 2
 ทบทวนเนื้อหาของวันที่ 1
 ขัน
้ ตอนการตรวจติดตามภายใน (ตามแนวทาง ISO 19011) – ต่อ
4.

ดาเนินการตรวจติดตาม (Conduct the audit)
- เทคนิคการตั้งคาถามและแนวทางการตรวจติดตาม (Audit trial)
- การรวบรวมและสืบหาหลักฐานจากการตรวจติดตาม (Audit evidence)
Workshop : ทดลองตรวจติดตามจากกระบวนการจริงขององค์กร (กรณีได้รบ
ั อนุญาต)

5. การรายงานผลการตรวจติดตาม (Report the Audit)
- เทคนิคการตัดสินระดับความไม่สอดคล้อง (Non-Conformity : CAR (Major/Minor)/ PAR/OBS)
- การเขียนรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report)
- เทคนิคการเขียน CAR ตามแนวทาง 5W1H
Workshop : เขียนรายงานความไม่สอดคล้อง NC/CAR
6. การแก้ไขผลการประเมินและการติดตามผล (Corrective action & Follow-up)
- การวิเคราะห์ก้างปลาและ Why-Why เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
Workshop : วิเคราะห์สาเหตุโดยก้างปลาและ Why-Why
- กาหนดวิธีการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้าของปัญหา
- การติดตามผลการแก้ไข
Workshop : กาหนดวิธก
ี ารแก้ไขและป้องกันและตอบ CAR จาก Workshop ทีแ
่ ล้ว
 ถาม-ตอบ
 ทาแบบทดสอบ (Post Test)

การประเมินผลผู้เข้าอบรม :
4. เวลาที่เข้าอบรมต้องไม่น้อยกว่า 80%
5. ประเมินผลจากการทากิจกรรมกลุ่ม
6. ประเมินผลจากข้อสอบภาคทฤษฏี (Post Test)
7.

ทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร (Training Certificate)
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