Product Code : 06-041-004

หลักสูตรการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
(QMS & EMS Integrated Internal Audit Training)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
การจัดระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นระบบที่หลายหน่วยงานได้นาไปประยุกต์ใช้ใน
องค์ กร ทั้ งนี้เ พื่อ ให้ เกิ ดประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิภาพในการนาไปปฏิ บัติแ ละลดค่า ใช้จ่ าย เวลา
ทรัพยากรในการจัดทาทั้ง 2 ระบบ หรือ บางระบบ สาหรับภาคปฏิบัตินั้นการจัดทาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในหลายกระบวนการสามารถที่จะดาเนินการไปได้พร้อมๆ กัน ความรู้และความเข้าใจใน
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถที่จะนาไปประยุกต์ใช้และสร้างแนวความคิดในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของการจัดทาระบบในแนวประยุกต์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการตรวจติดตามการดาเนินระบบคุณภาพและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 ภายในองค์การเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน
การจัดทาระบบของทีมงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน
และประสบการณ์จากวิทยากรผู้บรรยาย รวมถึงยกตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ
หัวข้อการฝึกอบรม
• มาตรฐาน ISO 19011
• หลักการตรวจติดตาม การจัดการโปรแกรมการตรวจติดตาม
• ความสามารถและการประเมินผลของผูต้ รวจติดตาม
• มาตรฐาน ISO 9001 & ISO 14001
• การรวมระบบการจัดการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
• ทีมงานในการจัดทาระบบ ISO 9001/ISO14001
• QMR/EMR
• ผู้รับผิดชอบการตรวจประเมินระบบมาตรฐานสากลในหน่วยงาน
จานวนผู้เข้าอบรม

30 คน

กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
9:00 – 16:00 







กิจกรรม
วัตถุประสงค์และโครงสร้างหลักสูตร
มาตรฐาน ISO 19011 (ISO 19011)
หลักการตรวจติดตาม (Principles of Auditing)
การจัดการโปรแกรมการตรวจติดตาม (Managing an Audit Program)
กิจกรรมกลุ่ม 1 (Work Group 1)
กิจกรรมการตรวจติดตาม (Audit Activities)
ความสามารถและการประเมินผลของผู้ตรวจติดตาม (Competence and
Evaluation of Auditor)
 มาตรฐาน ISO 9001 & ISO 14001 (Identify requirement in ISO 9001
and ISO 14001)

วิธีการฝึกอบรม
การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่ มผลผลิตแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ใน
การให้คาปรึกษาแนะนา กิจกรรมฝึกทักษะ และทดสอบ
In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext. 571 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

Page 1 of 2

FM-PD-02/02

Product Code : 06-041-004

หลักสูตรการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
(QMS & EMS Integrated Internal Audit Training)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
วันที่สอง
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 16:00  ความสัมพันธ์ของทั้ง 2 มาตรฐาน (Comparison matrix of requirements)
 กิจกรรมกลุ่ม 2 (Work Group 2)
 การรวมระบบการจัดการ (Integrated management system IMS)
 กิจกรรมกลุ่ม 3 (Work Group 3)
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการรวมระบบ (Benefits and pitfalls of integration
 คาถาม-คาตอบ (Question-Answer)
หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

ราคาค่าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 10 %
 ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันนาส่งต้นฉบับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 1 ชุด เพื่อให้ทางบริษัทสาเนาแจกจ่าย
ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

อุปกรณ์ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่อง LCD PROJECTOR
2. Microphone
3. กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี
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*** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน ***

1 เครื่อง
1 ตัว
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