
  

PS-005 การตรวจตดิตามเพือ่พฒันา Supplier  
 

(Supplier Development by Using Audit Aproach ) 
 

 

รุ่นที่15 – วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 

ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย 

15 16 21 24 22 25 23 22 19 2 
  Zoom online/ โรงแรม โนโวเทล ( สุขุมวทิ 20 )  

วทิยากร :                      

อ.รมณีย ์กองแกว้ 

M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. 
: A18126/151/2016 Certi., 
IATF 16949 Requirement, IATF 16949 Internal Quality Audit , Core Tools, ISO9001, ISO 19011, ISO 14001 
….etc. ) 
 ประสบการณ์การท างานร่วม 18 ปีในบรษัิทชัน้น าทีผ่ลติชดุประกอบโคมไฟชิน้สว่นยานยนตม์คีวามเชีย่วชาญดา้นการประกัน
คุณภาพตัง้แต่การตรวจรับวัตถุดบิ การควบคุมกระบวนการผลติ, ระบบคุณภาพ, ลดตน้ทุนการผลติ, DOE, การออกแบบฟอรม์การท างาน, 
การสรา้งจติส านกึในคุณภาพ, การปรับปรุงคุณภาพงานดว้ย QCC 7 Tools, การวเิคราะห ์และตัดสนิใจดา้ย เทคนคิ Why Why , การ
จัดซือ้จัดจา้งในสว่นพัฒนา-ประเมนิ-คัดเลอืก Supplier, ตัวแทนดา้นสิง่แวดลอ้มของฝ่ายผลติ และฝ่ายจัดซือ้, คณะกรรมการ QCC ในการ
ประเมนิ และคัดเลอืกเขา้แข่งขันระดับองคก์ร 
 ปัจจุบันเป็นทีป่รกึษาโครงการใหก้ับภาครัฐ-เอกชน ไดแ้ก่ การเพิม่ขดีความสามารถของ SMEs, การสง่เสรมิผูป้ระกอบการผ่าน
ระบบ BDS ของสสว.ร่วมกับทางสถาบนัเหล็ก และเหล็กกลา้, การเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันผูป้ระกอบการ SMEs ตามกรอบ
แนวคดิ BCG, โครงการใหค้ าปรกึษาการด าเนนิกจิกรรมการจัดการสิง่แวดลอ้มแบบลนี เพือ่ลดการใชพ้ลังงาน,โครงการเสรมิจุดแข็ง แปลง
ประสบการณ์ ผ่านโมเดลธุรกจิ เป็นตน้ 

แนะน าหลกัสูตร 

การพฒันาผูข้าย (Supplier)ถอืเป็นสิง่ส าคญัของกระบวนการบรหิารคุณภาพของวตัถุดบิหรอืชิน้สว่นทีจ่ดัซือ้ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพือ่ให ้Supplier มรีะบบคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดสอดคลอ้งกับ Supplier Manual ซืงึหรอื

ขอ้ก าหนดระบบบรหิารคุณภาพ  ( Quality Management System Requirement ) ซึง่จะสง่ผลดตีอ่องคก์รเพราะถอืเป็น
การประกันคณุภาพของวัตถดุบิหรอืชิน้สว่นทีจั่ดซือ้ จัดจา้ง ปัจจุบัน ทีน่ยิมท ากันคอืการเขา้ไปพัฒนา หรอืเยีย่มกระบวนการ
ผลติของผูข้าย ( Supplier Quality Control visiting ) ดว้ยการไปด าเนนิการตรวจตดิตามระบบบรหิารคุณภาพของผูข้าย ซึง่
ปัญหาก็คอืผูด้ าเนนิการตรวจ ( Auditor ) ไม่เขา้ใจวธิกีารตรวจทีก่อ่ใหเ้กดิการพฒันา ท าใหไ้ม่สามารถตรวจไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ท าใหข้าดประสทิธผิลทีด่ ีหลักสตูรนี้จะเนน้การตรวจตดิตามแบบเจาะลกึในแตล่ะกระบวนการทัง้การถามและ
การสุม่ตัวอย่างเพือ่การพฒันาผูต้รวจตดิตามใหม้ศีักยภาพสงูขึน้ และเขา้ใจแนวทางการตรวจในแต่ละกระบวนการ  
 

 

หวัขอ้การสมัมนา  เวลา 9.00 – 16.00 น.  
 

1. อะไรคอืตรวจตดิตามทีก่อ่ใหเ้กดิการพัฒนา 

2. ขอ้ก าหนด และมาตรฐานสากลทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาผูข้าย  

3. ทีม่า และความส าคัญของ Supplier Manual   

4. การก าหนดเกณฑก์ารวัดผล และประเมนิผลผูข้าย ( Supplier Evaluation ) และตัวอย่างการบันทกึ 

5. การคัดเลอืกผูข้ายรายใหม ่( Supplier Selection )  

6. การจัดท า และน าAVL ( Approval Vendor List ) ไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุ และตัวอย่างแบบฟอรม์ 

7. แผนควบคุม (Control Plan ) ในแต่ละกระบวนการผลติ พรอ้มตัวอย่าง 

8. วางโปรแกรมการตรวจ อย่างไร เมือ่ผูข้าย หรอืSupplier มมีากมาย 

9. การออกแบบ Check List โดยใชแ้ผนภูมเิต่า ( Process Approach ) และตัวอย่างแบบฟอรม์ 

10. การเขยีนรายงานการตรวจตดิตาม 

11. กรณีศกึษา การตรวจตดิตามกระบวนการ โดยใชแ้ผนภมูเิต่า   ไดแ้ก่  รับค าส่ังซือ้ ( Purchasing Order ) ,                                

การวางแผนการตรวจรับวัตถุดบิ ( Material Receiving ), การวางแผนการผลติ (Production Planning), การควบคุมการสอบ

เทยีบเครือ่งมอืวัด (Calibration Process)  การบ ารุงรักษาเครือ่งจักรและอุปกรณ์ ( Preventive Maintenance Process  )แน

แนวทางการฝึกอบรม : ถา่ยทอดจากประสบการณ์จรงิ ประกอบการท า Workshop 

***เพยีงทา่นละ 3,900 บาท ** นติบิุคคลสามารถหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยได ้ 3 % ( Zoom Online ลดท่านละ 900 บาท ) 

 ***หมายเหตุุ  - ใบเสร็จค่าลงทะเบยีนสามารถน าไปบันทกึหักค่าใชจ่้ายทางบญัชไีด ้200 % 
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