ขอเชิญเข้าร่วมฝึ กอบรมสัมมนาเชิงรุก หลักสูตร

Internal Auditor Training
เพือ่ เป็นผูต้ รวจติดตามภายใน
สำหรับระบบ ISO 9001:2015
บทนํา
สําหรับผู้ทํา หน้าที เป็ น Internal Auditor จําเป็ นต้อ งผ่านการอบรมหลักสูต รข้อกํา หนดของระบบ ISO
9001:2015 Requirement และหลักสู ต ร Internal Audit เทคนิคการตรวจติ ดตามภายใน และต้ อ งได้รับ ใบ
วุฒ ิบัตร Certificate ของทังสองหลักสูตรก่อน จึงจะสามารถขึนทะเบี ยนเป็นผู้ ตรวจติ ดตามภายใน Internal
Auditor สําหรับระบบ ISO 9001:2015 ได้
หลักสูตรนีเหมาะสํ าหรับองค์กรทีต้ องการเพิมความรู้ความสามารถของบุ คลากรในการทํ าหน้าที เป็ น
ผู้ต รวจติ ดตามภายใน Internal Auditor หรือมีจํ านวน Internal Auditor ไม่ เพียงพอ สามารถส่ งบุ คลากรของ
ท่านเข้ารับการฝึกอบรม จนได้รับใบวุฒ ิบัตร เพือเป็ นผู้ ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor ตามระบบ ISO
9001:2015 และทํา หน้า ที ของการเป็ น Internal Auditor ได้อ ย่า งสมบูรณ์ ด้ วยเทคนิคการตังคําถามให้ต รง
ประเด็นกับแต่ล ะหน่วยงานอย่ างถูกต้ องตามข้อกําหนด พร้อมตัวอย่าง เทคนิคการตรวจเอกสารหลักฐาน หลัก
ปฏิ บัติ เมือลงมือ ตรวจจริง ความหมายของคํ าว่ า CAR/PAR เทคนิคในการพิจ ารณาออก CAR/PAR อย่ า ง
ถูกต้ อ งเพือลดข้ อ โต้ แย้ง เทคนิ คการเขียน CAR/PAR อย่า งถูกต้ อ ง และหลักการปิ ด CAR/PAR ให้ เสร็จ ทัน
ตามเวลาที กําหนด รวมถึ งการสรุป ผลของการตรวจติ ดตามภายในเพือนํา เสนอสู่ การประชุมทบทวนของฝ่ า ย
บริหาร Management Review ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพือให้อ งค์กรสามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็น Internal Auditor ผู้ตรวจติดตามภายใน ตามระบบการ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่ างเหมาะสม และเพียงพอ เพือทดแทนผู้ตรวจติ ดตามภายใน
ทีลาออก หรือต้ อ งการเพิมจํา นวนผู้ ตรวจติ ดตามภายใน Internal Auditor ให้ เหมาะสมกับความ
จําเป็นขององค์กร
2. เพือให้ผู้ จ ะมาทํ า หน้า ที ผู้ต รวจติดตามภายในมีความรู้ความเข้า ใจในบทบาท หน้ า ทีของ Internal
Audit ตามข้ อกําหนดของระบบ ISO 9001:2015 และสามารถเข้าใจเทคนิคการตรวจติ ดตามภายใน
เป็ นอย่างดี และสามารถนํ าไปปฏิบัติจริ งได้อ ย่างถู กต้อ ง สามารถจัดทําแผนการตรวจติ ดตาม การ
จัดทํา Audit Check Lists เทคนิคการตังคําถามและตรวจเอกสารในการตรวจติดตามแต่ ละแผนกได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อกําหนด

3. เพือให้ ผู้ ตรวจติ ดตามภายใน สามารถทํ าการตรวจติ ดตามได้อย่า งมีหลักการถูกต้อ ง ไม่ ก่อให้ เกิ ด
ความขัด แย้ง สามารถตั ดสิน ใจในการออก CAR หรือ PAR ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม เข้ า ใจ
ความหมายที แท้ จ ริ งของคํ า ว่ า CAR และ PAR เข้ า ใจเทคนิ ค ในการเขี ยนใบ CAR และ PAR
เทคนิคในการแก้ไ ขปรับปรุง และการปิ ด CAR และ PAR ได้อ ย่า งถู กต้ อ งเหมาะสมตามเวลาที
กําหนด
4. เพือให้ ผู้ ต รวจติ ดตามภายใน Internal Auditor สามารถทํ า การสรุป รายงานผลการตรวจติ ดตาม
ภายในได้อย่ า งถู กต้ อ งเหมาะสมตามข้อ กํา หนด เพือนําเข้ าสู่ การประชุ ม ทบทวนของฝ่ า ยบริ ห าร
Management Review ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิ ธีการฝึ กอบรม
1. บรรยายเนือหา หลักทฤษฎี ให้เข้าใจง่าย
2. อธิบายตัวอย่างประกอบทีชัดเจน
3. Workshop ฝึกลงมือปฏิบตั ิจริง
4. Pre-test, Post-test
5. มอบวุฒบิ ตั ร Certificate
เนื อหาหลักสูตร:
บทที 1: Internal Auditor ตามระบบการบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2015
 บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของ Internal Auditor
 คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor
 ปัจจัยหลักในการขึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor
 ตัวอย่างเอกสารการขึนทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน
บทที 2: การวางแผนการตรวจติ ดตามภายใน Internal Audit Plan
 การเตรียมตัวก่อนการวางแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Plan
 การจัดทําแผนการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015
 การจัดทําตารางการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Notification
 หลักสําคัญในการจัดทําตารางการตรวจติดตามภายใน
 ข้อห้ามในการจัดทําตารางการตรวจติดตามภายใน
 ตัวอย่างของการจัดทําตารางการตรวจติดตามภายใน
บทที 3: Internal Auditor Team ทีมผู้ตรวจติ ดตามภายใน
 หลักในการจัดตังทีม Internal Auditor สําหรับการตรวจติดตามภายใน
 บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของ Lead Auditor
 บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบของ Auditor Team
 องค์ประกอบสําคัญในการนําทีม Internal Auditor ให้ประสพผลสําเร็จ

บทที 4: Audit Check List สําหรับการตรวจติ ดตามภายใน
 Audit Check Lists คืออะไร มีความสําคัญอย่างไร
 องค์ประกอบสําคัญทีต้องมีในแบบฟอร์ม Audit Check Lists
 ตัวอย่างแบบฟอร์ม Audit Check Lists ทีดี
 Key Factors ในการเตรียม Audit Check Lists ทีมีประสิทธิภาพ
 เทคนิคการจัดทํา Audit Check Lists ทีถูกต้องตามข้อกําหนด
 หลักในการตังคําถามให้ตรงประเด็ นกับการตรวจติดตามแต่ละแผนก
 ตัวอย่างการทํา Audit Check Lists ทีถูกต้องเหมาะสมตรงตามข้อกําหนด
บทที 5: หลักปรัชญาของระบบการบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2015
 Timeline ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
 หลักการของระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle
 แนวคิดเชิงกระบวนการของระบบการบริหารคุณภาพ Process Approach
 วงจร PDCA กับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
บทที 6: ข้อกําหนดของระบบการบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2015
 บริบทขององค์กร Context of the Organization
 ความเป็นผู้นํา Leadership
 การวางแผน Planning
 การสนับสนุน Support
 การปฏิบตั ิการ Operation
 การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation
 การปรับปรุง Improvement
 Workshop #1 ทํากิจกรรมกลุ่ม เพือลงมือจัดทํา Audit Check Lists สําหรับการตรวจติดตามภายใน
Internal Audit ของแต่ละหน่วยงาน อย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อกําหนดของระบบ ISO 9001:2015
บทที 7: เทคนิ คการตรวจติ ดตามภายใน ตามระบบการบริ หารคุณภาพ
 สิงสําคัญในการกล่าวเปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ
 หลัก 3P ในการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ
 เทคนิคในการสอบถาม และการขอดูหลักฐานในการตรวจติดตามภายใน
 สิงทีควรทําและไม่ควรทําในระหว่างการตรวจติดตามภายใน
 เทคนิคในการจัดการข้อขัดแย้งหากมีขนระหว่
ึ
างการตรวจติดตามภายใน
 เทคนิคในการกล่าวปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015
บทที 8: เทคนิ คการจัดทํารายงานการตรวจติ ดตามภายใน ISO 9001:2015
 เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ

 สิงทีจะต้องระบุไว้ในการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายใน
 ตัวอย่างการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในทีมีประสิทธิภาพ
 สิงทีไม่สมควรระบุไว้ในรายงานการตรวจติดตามภายใน
บทที 9: หลักปฏิ บตั ิ เมือพบข้อบกพร่องในการตรวจติ ดตามภายใน
 หลักในการพิจารณาตัดสินใจออก CAR หรือ PAR เมือพบข้อบกพร่อง
 ทําอย่างไรเมือมีข้อโต้แย้งไม่ยอมรับการออก CAR สําหรับข้อบกพร่องทีพบ
บทที 10: เทคนิ คในการออก CAR และ PAR ทีมีประสิ ทธิภาพ
 องค์ประกอบในการเขียนใบ CAR และ PAR ทีสมบูรณ์ครบถ้วน
 ใครเป็นผู้ออกใบ CAR และ PAR, Flow ของการขับเคลือน CAR และ PAR
 ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการตอบ CAR และ PAR
 Workshop #2 ทํากิจกรรมกลุ่ม เพือมือออกใบ CAR และ PAR เมือพบข้อบกพร่องในการตรวจติดตาม
ภายใน Internal Audit ในแต่ละหน่วยงาน
บทที 11: เทคนิ คในการติ ดตามผลและการปิ ด CAR และ PAR
 แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เมือมีการออกใบ CAR และ PAR
 เทคนิคในการติดตามผลหลังการออกใบ CAR และ PAR
 หลักการพิจารณาปิด CAR หรือ PAR ทีถูกต้อง
บทที 12: เทคนิ คในการสรุปผลการตรวจติ ดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015
 เทคนิคในการจัดทํารายงานสรุปผลของการตรวจติดตามภายใน
 หัวใจสําคัญของสรุปผลการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ
 เทคนิคการนําเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ ายบริหาร
 เทคนิคการต่อยอด พัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนือง
 เคล็ดลับการนําองค์กรสู่ความสําเร็จด้วยระบบ ISO 9001:2015

ุ ลาบ เจียมจิตรพานิช
วิ ทยากร อาจารย์กห
ผู้เชียวชาญด้าน
ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบการจัดการสิงแวดล้อม ISO
14001:2015
การควบคุมคุณภาพ การบริหารความเสียง การบริหารงานจัดซือ การบริหารฝ่ ายขาย
ระบบการบัญชีและการสอบบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทํางบประมาณ การ
ลดต้นทุน
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์
 ตัวแทนฝ่ ายบริหารระบบการบริหารคุณภาพ (QMR) ISO 9001:2015
 ตัวแทนฝ่ ายบริหารระบบการจัดการสิงแวดล้อม (EMR) ISO 14001:2015
 ผู้จดั การฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
 ผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายขาย
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซือ
 ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
กําหนดการ วันที ธันวาคม
เวลา
. - . น.
โรงแรมโนโวเทล
สถานที
สุขุมวิท ซ.

บุคคลทัวไป
สมาชิ ก, โอนเงิ นก่อน ธ.ค.
สมัคร คนขึนไป ท่านละ ,
สมัคร คนขึนไป ท่านละ ,

3,900 + 273 = 4,173
3,500 + 245 = 3,745
3,200 + 224 = 3,424
2,900 + 203 = 3,103

หมายเหตุ – ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหาร เครืองดืม นําชา กาแฟ
– ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้
บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ ง เซ็นเตอร์ จํากัด
98/83 หมู่ที 4 ต.บึงยีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 02-157-9083, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร -

%

-

, -

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com

-

ต่อ

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนา

………/………/………

หลักสูตร

Internal Auditor Training เพือเป็ นผู้ตรวจติดตามภายใน
สําหรับระบบ ISO 9001:2015

กําหนดการ

วันจันทร์ที

ธันวาคม

รายการค่าลงทะเบียน: 1 ท่าน
บุคคลทัวไป
สมาชิก, โอนเงินก่อน 8 ธ.ค.2563

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท ซ.

ราคา + vat 7%
 3,900 + 273 = 4,173
 3,500 + 245 = 3,745
 สมัคร 3 คนขึนไป ท่านละ 3,200
3,200 + 224 = 3,424
 สมัคร 5 คนขึนไป ท่านละ 2,900
2,900 + 203 = 3,103

ราคาหลังหก
ั ณ ทีจ่า ย3%
 4,173 – 117 = 4,056
 3,745 - 105 = 3,640
 3,424 - 96 = 3,328
 3,103 - 87 = 3,016

รายชือผู้เข้าร่วมสัมมนา
1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ...................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ...................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
3. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ...................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…
4. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ...................................................
Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..…

ทีอยู่เพือออกใบเสร็จ : (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชดั เจนเพือความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ชือ................................................เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี.......................................................
 สํานักงานใหญ่  สาขา...........เลขที..................หมู่................อาคาร/หมู่บา้ น......................................ชัน....................
ตรอก/ซอย............................ถนน...............................แขวง/ตําบล...........................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.์ ......................โทรศัพท์...............................โทรสาร.........................................
ผูป้ ระสานงาน.............................................มือถือ...................................E-mail : ................................................................
 ต้องการหักภาษี ณ ทีจ่ายหรือไม่  ต้องการ  ไม่ต้องการ
กรณี หักภาษี ณ ทีจ่าย บริ ษัท เคเอ็นซี เทรนนิ ง เซ็นเตอร์ จํากัด
/ หมู่ที ต.บึงยีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี : 0135556000220
โอนเงิ นเข้าบัญชี : บริ ษัท เคเอ็นซี เทรนนิ ง เซ็นเตอร์ จํากัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซียร์รงั สิต
เลขทีบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิ วเจอร์ พาร์ค รังสิต 2 เลขทีบัญชี 022-3-65013-9
กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงิน มาที 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิง เซ็นเตอร์ จํากัด
98/83 หมู่ที 4 ต.บึงยีโถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทร. 02-157-9083, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร - - , - e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com

ต่อ

