
 

 
NY Training Center Co.,Ltd. 

Course outline : QES-002-01 REV00                                                                                                        

Effective ISO9001:2015 & ISO 14001:2015 Internal Auditing  

การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO9001:2015 & ISO14001:2015 
อย่างมีประสิทธิผล 

 
(จ ำนวนวนัอบรม 1 วนั) 

 

รายละเอียดหลักสูตร: 

หลกัสตูรนีถ้กูออกแบบเพ่ือให้ความรู้และสร้างทกัษะให้แก่ผู้ เข้าร่วมอบรมให้มีความสามารถใน
การจดัท าการตรวจติดตามคณุภาพและการจดัการสิ่งแวดล้อมภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
และ ISO 14001:2015 ให้แก่องค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท่ีผู้ เข้าร่วมอบรมจะได้
เรียนรู้ถึงเทคนิคด้านการตา่งๆในการตรวจท่ีจ าเป็นได้แก่ การวางแผน การจดัทีมตรวจ การท าตารางการ
ตรวจ วิธีการตรวจ การพิจารณาความไมส่อดคล้องและการติดตามปิดประเด็นท่ีเกิดประสิทธิผล รวมไปถึง
การท ากิจกรรมกลุม่โดยท าการตรวจสอบจริง ซึง่จะชว่ยเข้าใจถึงทกัษะตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็น และการรับ
สถานการณ์ ความขดัแย้งตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ และการรายงานความไมส่อดคล้องท่ีตรวจพบ  

โดยหลกัสตูรนีว้ิทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศยัประสบการณ์การตรวจจริงควบคูก่บั
การแสดงการตรวจโดยการยกตวัอยา่งจากสถานการณ์ตรวจจริง จงึท าให้เกิดความมัน่ใจได้วา่ผู้ เข้าอบรม
จะสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 

เมื่อจบหลกัสูตรนีแ้ล้ว ผูเ้ข้ำรับกำรอบรมจะสำมำรถ: 

• เข้าใจถึงความจ าเป็นของการตรวจสอบภายใน 

• สามารถเข้าใจถึงบทบาทและเป็นผู้ตรวจสอบภายในองค์กร และด าเนินการตรวจอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

• สามารถจดัท ารายการตรวจสอบตามข้อก าหนดตา่ง ๆ ของ ISO 9001:2015 และ ISO 
14001:2015 

• สามารถน าเสนอการรายงานผลการตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิผล 
 

คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม : 
ผู้บริหารและผู้ ท่ีถกูก าหนดให้เป็นผู้ตรวจติดตามภายในของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบบริหาร

คณุภาพและระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม 
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เน้ือหาหลักสูตร : 
 

▪ แนะน าหลกัสตูร 
▪ วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
▪ นิยามและค าศพัท์ตา่ง ๆ 
▪ ประเภทของการตรวจติดตาม   
▪ ทกัษะของผู้ตรวจตดิตามภายใน 
▪ วิธีการรับสถานการณ์ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการตรวจ 
▪ วงจรการตรวจติดตามภายใน, การเตรียมตวั, การด าเนินการ, การรายงานผล และการ

ตดิตามผล 
▪ การตรวจตามข้อก าหนด ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 
▪ การจดัท ารายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ตามข้อก าหนด 
▪ การจ าลองสถานการณ์การตรวจสอบจริง (Mock Audit) 
▪ การน าเสนอและรายงานผลการตรวจสอบจากการจ าลองสถานการณ์ 
▪ กิจกรรมกลุม่ 
▪ ถามตอบ 
▪ สรุปการอบรม 

 
ก าหนดการฝึกอบรม : 

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เร่ิมอบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ เวลาพกัคือ 
10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.  
 
ตดิต่อ คณุอาภากร โทร 0-29916292, 0-29916294-5, 098-2728195  
            แฟ๊กซ์ 0-29916289 อีเมล์ service@ny-consult.com 
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Effective ISO9001:2015 & ISO 14001:2015 Internal Auditing  

การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO9001:2015 & ISO14001:2015 
อย่างมีประสิทธิผล 

 
(จ ำนวนวนัอบรม 2 วนั) 

รายละเอียดหลักสูตร: 

หลกัสตูรนีถ้กูออกแบบเพ่ือให้ความรู้และสร้างทกัษะให้แก่ผู้ เข้าร่วมอบรมให้มีความสามารถใน
การจดัท าการตรวจติดตามคณุภาพและการจดัการสิ่งแวดล้อมภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 
และ ISO 14001:2015 ให้แก่องค์กรได้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท่ีผู้ เข้าร่วมอบรมจะได้
เรียนรู้ถึงเทคนิคด้านการตา่งๆในการตรวจท่ีจ าเป็นได้แก่ การวางแผน การจดัทีมตรวจ การท าตารางการ
ตรวจ วิธีการตรวจ การพิจารณาความไมส่อดคล้องและการติดตามปิดประเด็นท่ีเกิดประสิทธิผล รวมไปถึง
การท ากิจกรรมกลุม่โดยท าการตรวจสอบจริง ซึง่จะชว่ยเข้าใจถึงทกัษะตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็น และการรับ
สถานการณ์ ความขดัแย้งตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ และการรายงานความไมส่อดคล้องท่ีตรวจพบ  

โดยหลกัสตูรนีว้ิทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศยัประสบการณ์การตรวจจริงควบคูก่บั
การแสดงการตรวจโดยการยกตวัอยา่งจากสถานการณ์ตรวจจริง จงึท าให้เกิดความมัน่ใจได้วา่ผู้ เข้าอบรม
จะสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 

เมื่อจบหลกัสูตรนีแ้ล้ว ผูเ้ข้ำรับกำรอบรมจะสำมำรถ: 

• เข้าใจถึงความจ าเป็นของการตรวจสอบภายใน 

• สามารถเข้าใจถึงบทบาทและเป็นผู้ตรวจสอบภายในองค์กร และด าเนินการตรวจอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

• สามารถจดัท ารายการตรวจสอบตามข้อก าหนดตา่ง ๆ ของ ISO 9001:2015 และ ISO 
14001:2015 

• สามารถน าเสนอการรายงานผลการตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิผล 
 

คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม : 
ผู้บริหารและผู้ ท่ีถกูก าหนดให้เป็นผู้ตรวจติดตามภายในของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบบริหาร

คณุภาพและระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม 
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เน้ือหาหลักสูตร : 
วันแรก 

▪ แนะน าหลกัสตูร 
▪ วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
▪ นิยามและค าศพัท์ตา่ง ๆ 
▪ ประเภทของการตรวจติดตาม   
▪ ทกัษะของผู้ตรวจตดิตามภายใน 
▪ วิธีการรับสถานการณ์ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการตรวจ 
▪ วงจรการตรวจติดตามภายใน, การเตรียมตวั, การด าเนินการ, การรายงานผล และการ

ตดิตามผล 
▪ กิจกรรมกลุม่ 
▪ ถามตอบ 
▪ สรุปการอบรม 

 
วันท่ีสอง 

▪ ทบทวนการอบรมวนัแรก 
▪ วงจรการตรวจติดตามภายใน, การเตรียมตวั, การด าเนินการ, การรายงานผล และการ

ตดิตามผล (ตอ่) 
▪ การตรวจตามข้อก าหนด ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 
▪ การจดัท ารายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ตามข้อก าหนด 
▪ การจ าลองสถานการณ์การตรวจสอบจริง (Mock Audit) 
▪ การน าเสนอและรายงานผลการตรวจสอบจากการจ าลองสถานการณ์ 
▪ กิจกรรมกลุม่ 
▪ ถามตอบ 
▪ สรุปการอบรม 

 
ก าหนดการฝึกอบรม : 

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เร่ิมอบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ เวลาพกัคือ 
10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.  
 
ตดิต่อ คณุอาภากร โทร 0-29916292, 0-29916294-5, 098-2728195  
            แฟ๊กซ์ 0-29916289 อีเมล์ service@ny-consult.com 
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