
  
 

 เทคนคิการตรวจตดิตามภายใน 
Internal Audit 

ตามระบบ ISO 9001:2015 
 

บทนํา 
การตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015เป็นเร ือ่งที่สําคญัและ

จําเป็นต้องดาํเนินตามข้อกําหนดของระบบการบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015 เน่ืองจากเป็นการตรวจประเมิน
สมรรถนะและประสทิธภิาพของระบบการบรหิารคุณภาพของแต่ละกระบวนการในองค์กร เพื่อจะทําให้เกิด
โอกาสในการปรบัปรุงและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย นโยบายคุณภาพ และ
ทศิทางองคก์ร รวมถงึสอดคล้องกบัความต้องการของลูกคา้  

การตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ  ISO 9001:2015จะต้องดําเนินการอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของระบบและข้อกําหนดขององค์กร ผู้ที่จะทําหน้าที่ในการตรวจ
ตดิตามภายในตามระบบการบรหิารคณุภาพ จะต้องเป็นผู้ทีผ่่านการฝึกอบรมเกีย่วกบัข้อกําหนดของระบบการ
บรหิารคณุภาพ Requirement และหลกัสูตรการตรวจตดิตามภายในตามระบบการบรหิารคุณภาพ Internal Audit  
ซึง่จะครอบคลุมถงึการจดัทํา Audit Check List เทคนิคในการตรวจตดิตามภายในตามระบบการบรหิารคุณภาพ  
ISO 9001:2015 หลกัในการพจิารณาออก CAR/PAR เพื่อให้เกิดโอกาสในการปรบัปรุงแก้ไขประเดน็ต่างๆ ที่
บกพรอ่งในแต่ละกระบวนการ 

 

วตัถปุระสงค์ 
1. เพือ่ให้เกดิความเข้าใจข้อกําหนดของระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงข้อกําหนดที่

เกีย่วกบัการตรวจตดิตามภายในของระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้มัน่ใจในการ
กําหนดนโยบายคณุภาพ ทศิทาง วสิยัทศัน์ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย การควบคมุกระบวนการ การ
เฝ้าระวงั การตรวจวดั การตรวจประเมินสมรรถนะ และการปรบัปรงุโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าและสร้าง
ความพงึพอใจให้แก่ลูกคา้ ดว้ยกระบวนการต่างๆ ที่สอดคล้องกับข้อกําหนดของระบบการบรหิาร
คณุภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 

2. เพือ่ให้สามารถนําเทคนิคในการตรวจตดิตามภายในของระบบการบรหิารคุณภาพ ไปดําเนินการให้
เป็นไปตามข้อกําหนดของระบบ ISO 9001:2015 ตัง้แต่การวางแผนการตรวจติดตามภายใน การ
จดัทําบญัชรีายชือ่ผู้ตรวจติดตามภายใน การจัดทํา Audit Check Lists เทคนิคในการตรวจติดตาม
ภายในซึ่งรวมถึงการสอบถามและการดูหลักฐาน สิ่งที่ไม่ควรปฏิบตั ิในการตรวจติดตามภายใน 
เทคนิคและหลักในการพิจารณาออก CAR หรอื PAR เมื่อพบข้อบกพร่องใดๆ ที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนด รวมถงึเทคนิคในการจดัทํารายงานการตรวจตดิตามภายในของระบบการบรหิารคุณภาพ 
ISO 9001:2015 ทีถู่กต้องเหมาะสม 

3. เพื่อให้สามารถทําการสรุปรายงานการตรวจติดตามภายในของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2015 และการนําสรปุรายงานน้ีเข้าสู่การทบทวนของฝ่ายบรหิาร Management Review เพือ่ให้

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสมัมนาเชิงรุก หลักสตูร 



เกดิการปรบัปรงุพฒันากระบวนการต่างๆ ให้บรรลุผลตามความต้องการของลูกค้าและวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององคก์ร  
 

วิธีการฝึกอบรม 
1. บรรยายเน้ือหา หลกัทฤษฎ ีให้เข้าใจงา่ย 
2. อธบิายตวัอย่างประกอบทีช่ดัเจน 
3. Workshop ฝึกลงมอืปฏบิตัจิรงิ  
4. Pre-test, Post-test 

 

หวัขอ้การสมัมนา 
บทท่ี 1: หลกัการบริหารคณุภาพของระบบ ISO 9001:2015  

 Timeline ของระบบการบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015 
 หลกัพื้นฐานของระบบการบรหิารคณุภาพ Quality Management Principle 
 วงจร PDCA กบัระบบการบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015 
บทท่ี 2: ขอ้กาํหนดของระบบการบริหารคณุภาพ ISO 9001:2015  

 บรบิทขององคก์ร Context of the Organization 
 ความเป็นผู้นํา Leadership  
 การวางแผน Planning  
 การสนับสนุน Support 
 การปฏบิตักิาร Operation 
 การประเมนิสมรรถนะ Performance Evaluation 
 การปรบัปรงุ Improvement 
บทท่ี 3: การวางแผนการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคณุภาพ  

 การจดัทําแผนการตรวจตดิตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015 
 การจดัทําบญัชรีายชือ่ผู้ตรวจตดิตามภายใน ตามระบบการบรหิารคณุภาพ 
 เทคนิคการจดัทํา Audit Check Lists  
 องคป์ระกอบสําคญัทีต่้องมใีนแบบฟอรม์ Audit Check Lists 
 การเตรยีม Audit Check lists ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
บทท่ี 4: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคณุภาพ  

 สิง่สําคญัในการกล่าวเปิดการตรวจตดิตามภายใน ตามระบบการบรหิารคณุภาพ 
 หลกั 3P ในการตรวจตดิตามภายใน ตามระบบการบรหิารคณุภาพ 
 เทคนิคในการสอบถาม และการขอดหูลกัฐานในระหว่างการตรวจตดิตามภายใน 
 สิง่ทีค่วรทําและไม่ควรทําในระหว่างการตรวจตดิตามภายใน 
 เทคนิคในการจดัการข้อขดัแย้งหากมขีึ้นระหว่างการตรวจตดิตามภายใน 
 เทคนิคในการกล่าวปิดการตรวจตดิตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015 

 



บทท่ี 5: เทคนิคการจดัทํารายงานการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 

 เทคนิคการเขยีนรายงานการตรวจตดิตามภายในตามระบบการบรหิารคณุภาพ 
 หลกัในการพจิารณาตดัสนิใจออก CAR หรอื PAR เมือ่พบข้อบกพรอ่ง 
 เทคนิคในการเขยีนใบ CAR และ PAR  
บทท่ี 6: เทคนิคในการติดตามผลและการปิด CAR หรือ PAR 

 แนวทางในการปรบัปรงุแก้ไข เมือ่มกีารออกใบ CAR หรอื PAR 
 เทคนิคในการตดิตามผลหลงัการออกใบ CAR หรอื PAR 
 หลกัการพจิารณาปิด CAR หรอื PAR ทีถู่กต้อง 
บทท่ี 7: เทคนิคในการสรุปผลการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015 

 เทคนิคในการจดัทํารายงานสรปุผลของการตรวจตดิตามภายใน  
 หวัใจสําคญัของสรปุผลการตรวจตดิตามภายใน ตามระบบการบรหิารคณุภาพ 
 เทคนิคการนําเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบรหิาร  
 เทคนิคการต่อยอด พฒันาและการปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง  
 เคลด็ลบัการนําองคก์รสู่ความสําเรจ็ ดว้ยระบบการบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015 

 
 

วิทยากร อาจารยก์หุลาบ  เจียมจิตรพานิช 
ผู้เช่ียวชาญด้าน 
   ‐ ระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9001:2015  การควบคุมคุณภาพ  การบรหิารความเสี่ยง  
   ‐ ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001:2015 การบรหิารงานจดัซื้อ การบรหิารฝ่ายขาย 
   ‐  ระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคร าะห์งบการเงิน การจัดทํางบประมาณ  การลดต้นทุ น  
   ‐ ระบบการบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องค์กร การบรหิารคลงัสนิค้า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
ประวติัการศึกษา 
   -ปรญิญาโท : คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัรงัสติ 
   - ปรญิญาตร ี: คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 
ประสบการณ์ 

ตวัแทนฝ่ายบรหิารระบบการบรหิารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015 
ตวัแทนฝ่ายบรหิารระบบการจดัการสิง่แวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015 
ผู้จดัการฝ่ายการบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องค์กร TQM Manager 
ผู้จดัการฝ่ายควบคุมคุณภาพ    
ผู้จดัการอาวุโสฝ่ายขาย  
ผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ 
ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี

ความสามารถพิเศษ:  

 ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยภาษาองักฤษและภาษาญี่ปุ่น ทัง้การนําเขา้และส่งออก 
 ด้านการสนทนาภาษาญี่ปุ่น ทัง้ที่ใชใ้นชวีติประจําวนั และใชใ้นการทํางาน 

 
 

 



กาํหนดการ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2564 บคุคลทัว่ไป 3,900 + 273 = 4,173 
เวลา 09.00-16.00 น.  สมาชิก, โอนเงินก่อน 7 มิ.ย.2564 3,500 + 245 = 3,745 

สถานท่ี โรงแรมโนโวเทล สุขมุวทิ ซ.20 
สมคัร 3 คนขึน้ไป ท่านละ 3,200 3,200 + 224 = 3,424 
สมคัร 5 คนขึน้ไป ท่านละ 2,900 2,900 + 203 = 3,103 

 

หมายเหตุ– คา่ลงทะเบยีน รวมคา่เอกสาร, อาหาร เคร ือ่งดืม่ น้ําชา กาแฟ 
–คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมัมนาสามารถหกัลดหย่อนภาษีได ้200% 
…………………………….. 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์จาํกดั 
98/83 หมู่ที ่4 ต.บงึยีโ่ถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 
โทร.02-157-9083, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

หลกัสูตร เทคนิคการตรวจติดตามภายในInternal Audit ตามระบบ ISO 9001:2015 
กาํหนดการ  วนัพฤหสับดีท่ี 10 มิถนุายน 2564  เวลา 09.00-16.00 น.  โรงแรมโนโวเทล สุขุมวทิ 20 
 

รายการคา่ลงทะเบยีน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ทีจ่่าย3% 
บุคคลทั่วไป 3,900 + 273 = 4,173 4,173 – 117 = 4,056 
สมาชกิ, โอนเงนิก่อน 7 ม.ิย.2564 3,500 + 245 = 3,745 3,745 - 105 = 3,640 
 สมัคร 3 คนขึน้ไป ท่านละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 
 3,424 - 96 = 3,328 

สมัคร 5 คนขึน้ไป ท่านละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายช่ือผู้เข้าร่วมสมัมนา    

1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื...................................................

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

3. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

4. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื.................................................

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

 ท่ีอยู่เพ่ือออกใบเสรจ็ :(กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื่อความถกูต้องในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ชือ่......................................................................เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี....................................................... 

  สาํนกังานใหญ่    สาขา...........เลขที.่.................หมู่................อาคาร/หมู่บา้น............................................................ช ัน้.................... 

ตรอก/ซอย....................................ถนน.......................................แขวง/ตาํบล.................................อาํเภอ/เขต............................................ 

จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์.............................................โทรสาร............................................... 

ผูป้ระสานงาน.........................................................มือถอื....................................E-mail : .............................................................. 

  ตอ้งการหักภาษี  ณ  ทีจ่่ายหรอืไม่   ตอ้งการ   ไม่ตอ้งการ 
 กรณีหักภาษี ณ ทีจ่่าย ในนาม บรษัิท เคเอ็นซ ีเทรนนิง่ เซ็นเตอร ์ จํากัด  
 98/83 หมู่ที ่4 ต.บงึยีโ่ถ อ.ธัญบุร ีจ.ปทุมธาน ี12130 
 เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี  :  0135556000220 

โอนเงนิเขา้บัญช ี:  บรษัิท เคเอ็นซ ีเทรนนิง่ เซ็นเตอร ์ จํากัด   ประเภทบัญช ีออมทรพัย ์
  ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีรร์งัสติ    เลขทีบ่ัญช ี 364-236239-5 
  ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสติ 2 เลขทีบ่ัญช ี 022-3-65013-9 
กรณุาแฟกซใ์บลงทะเบยีนหรอืหลักฐานการโอนเงนิ มาที ่02-157-1599, 02-903-0080ต่อ 5283 

 

....../......../......... ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนน่ิง เซน็เตอร์ จาํกดั 
98/83 หมู่ที ่4 ต.บงึยีโ่ถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 

โทร.02-157-9083, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 
e-mail :knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 


