
Internal Audit For ISO 9001:2015

ISO9001 Standard: Quality Management System

Effective audits can greatly increase the efficiency of business organizations, such as the 
efficiency of business processes and customer satisfaction.  Therefore, increasing the auditing 
skills of internal auditor for ISO 9001: 2015 standards at the international level is extremely 
important. This is to increase confidence in the planning and implementation of effective 
assessments, reports and corrective actions.

This course helps develop the skills needed to assess, report compliance and process 
compliance according to ISO 9001: 2015. You will learn how to Initial assessment, preparation 
and implementation of audit activities collection and dissemination of audit reports and follow-
up activities to correct.
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Who should attend?

Everyone that involved in the planning, 
operation, management, and assessment of 
the ISO 9001: 2015 quality management 
system standards

Training Types & Period

Training Type: In-house /Public Training
Training Period: 2 days

Course Outline

• Guidelines for internal auditing within the management system according to ISO 19011: 2011 
standard.

• Implementation of internal auditing guidelines according to ISO 9001: 2015 standard.

• Planning, preparation and implementation of internal audit activities.

• Preparation and reporting of internal audits.

• The completion of the internal audit process and the internal audit results.



การตรวจตดิตามภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

มาตรฐาน ISO9001: ระบบการบรหิารจัดการคณุภาพ

การตรวจประเมนิทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัองคก์รธรุกจิไดอ้ยา่งมาก เชน่ 
ประสทิธภิาพทีด่ขีองกระบวนการทางธรุกจิ และความพงึพอใจของลกูคา้ ดังนัน้การเพิม่ทักษะการตรวจ
ประเมนิของหน่วยงานตดิตามภายในตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ในระดับสากลจงึมคีวามส าคญัอยา่ง
ยิง่ เป็นการเพิม่ความเชือ่มัน่ในการวางแผนและการด าเนนิการทีม่ปีระสทิธภิาพในการตรวจประเมนิ, การ
จัดท ารายงานและการด าเนนิการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง ในกรณีทีจ่ าเป็น

หลักสตูรนีช้ว่ยพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นในการประเมนิ, การรายงานความสอดคลอ้งและการ
ด าเนนิการของกระบวนการตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 คณุจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีาร การเริม่ตน้การตรวจ
ประเมนิ การเตรยีมการ และการด าเนนิกจิกรรมการตรวจประเมนิ การรวบรวมและเผยแพรร่ายงานการตรวจ
ประเมนิ และกจิกรรมการตดิตามด าเนนิแกไ้ข

คอรส์นีเ้หมาะกบัใคร

ทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งในการวางแผน การด าเนนิงาน 
การรักษา การก ากบัดแูลและการตรวจประเมนิ 
มาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001: 2015

ประเภท/ระยะเวลาในการอบรม

ประเภทของการอบรม: In-house / Public 
ระยะเวลาการอบรม: 2 วัน
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รายละเอยีดหลกัสตูร

• แนวทางการตรวจประเมนิภายในระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 19011: 2011

• การประยกุตใ์ชแ้นวทางการตรวจประเมนิภายในตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015

• การวางแผน, การเตรยีมการ และการด าเนนิกจิกรรมการตรวจประเมนิภายใน

• การจัดท าและการรายงานการตรวจประเมนิภายใน

• การเสร็จสิน้กระบวนการด าเนนิการตรวจประเมนิภายในและการตดิตามผลตรวจประเมนิภายใน


