
  

การตรวจตดิตามเพือ่พฒันาผูข้าย 
 

(Supplier Development by Using Audit Aproach) 
 

 

รุ่นที ่9 - วนัองัคารที ่10-11พฤษภาคม 2565        
วนัพุธท่ี   8-9   มิถุนายน  วนัพุธท่ี 6-7 กรกฎาคม,  วนัองัคารท่ี  9-10 สิงหาคม 2565 

         วนัองัคารท่ี  6-7  กนัยายน,วนัพุธท่ี 5-6   ตุลาคม  2565 , วนัพุธท่ี   9-10 พฤศจิกายน    2565            

  Zoom online/ โรงแรม โนโวเทล (สขุมุวทิ 20)  
 

วทิยากร :   

คณุรมณีย ์กองแกว้ 

M.Eng.(Industrial Engineering), B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/ Lead Auditor Course No. : 

A18126/151/2016 Certification, IATF 16949 : 2016 Requirement ,  IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit , 

Core Tools….etc. ) วทิยากรมคีวามเชีย่วชาญดา้นระบบคณุภาพ ลดตน้ทนุการผลติ ในดา้นการออกแบบการทดลองเพือ่แกไ้ขปัญหางาน 
การออกแบบเอกสารใหเ้หมาะสมกบัองคก์ร รวมถงึการจัดท าแผนปฏบัิตกิารตา่งๆ การสรา้งคณุภาพในกระบวนการผลติ การปรับปรงุการ
ท างาน การแกไ้ขและป้องกันปัญหา การสรา้งจติส านกึคณุภาพ  การประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ เชน่ QCC Activity  , Visual Control , QC 

7 Tools , Why Why analysis และหลักสตูรอืน่ๆ ดว้ยประสบการณ์ทีส่ะสมมารว่ม 18 ปี ในบรษัิทฯชัน้น าทีผ่ลติชิน้สว่นยานยนต ์และชดุ

ประกอบโคมไฟ ในสว่นงานควบคุมคณุภาพ การปรับปรงุคณุภาพ การพัฒนาคณุภาพการผลติทัง้ในองคก์รและ Supplier 

แนะน าหลกัสตูร 

การพฒันาผูข้ายถอืเป็นสิง่ส าคญัของกระบวนการบรหิารคณุภาพของวตัถดุบิหรอืชิน้สว่นทีจ่ดัซือ้ โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่เป็น

การชว่ยใหผู้ข้ายมรีะบบคณุภาพทีไ่ดม้าตรฐานสอดคลอ้งกับ Supplier Manual หรอืขอ้ก าหนดระบบบรหิารคณุภาพ           
( Quality Management System Requirement ) ซึง่จะสง่ผลดตีอ่องคก์รเพราะถอืเป็นการประกนัคณุภาพของวตัถดุบิหรอื

ชิน้สว่นทีจั่ดซือ้ ปัจจบุนัการพัฒนาผูข้าย ทีน่ยิมท ากนัคอืการเขา้ไปพัฒนา หรอืเยีย่มกระบวนการผลติของผูข้าย ( Supplier 

Quality Control visiting ) ดว้ยการไปด าเนนิการตรวจตดิตามระบบบรหิารคณุภาพของผูข้าย ซึง่ปัญหาก็คอืผูด้ าเนนิการ
ตรวจ ( Auditor ) ไมใ่ชผู่ต้รวจอาชพีท าใหไ้มส่ามารถตรวจไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ท าใหข้าดประสทิธผิลทีด่ ีหลักสตูรนีจ้ะ

เนน้การตรวจตดิตามแบบเจาะลกึในแตล่ะกระบวนการทัง้การถามและการสุม่ตวัอยา่งเพือ่การพัฒนาผูต้รวจตดิตามใหม้ี
ศกัยภาพสงูขึน้ และเขา้ใจแนวทางการตรวจในแตล่ะกระบวนการ  
 

 

หวัขอ้การสมัมนา  เวลา 9.00 – 16.00 น.  
 

วนัที ่1 :  

1. ขอ้ก าหนดในการพัฒนาผูข้าย และ Supplier Manual  ( Requirement ) 
2. การวัดผล และประเมนิผลผูข้าย ( Supplier Evaluation ) และตัวอย่างการบันทกึ 
3. แนวทางการคัดเลอืกผูข้ายรายใหม ่และเพือ่การพัฒนา ( Supplier Selection )  
4. การบันทกึผูข้ายรายใหมล่ง AVL ( Approval Vendor List ) และตัวอยา่ง 
5. เทคนคิการออกแบบ Check List โดยใชแ้ผนภมูเิตา่ ( Process Approach ) และตัวอยา่งแบบฟอรม์ 
6. การตรวจตดิตามกระบวนการรับค าสั่งซือ้ ( Purchasing Order )  
7. การตรวจตดิตามการวางแผนการตรวจรับวัตถดุบิ ( Material Receiving ) 
8. การตรวจตดิตามกระบวนการวางแผนการผลติ ( Production Planning ) 

วนัที ่2 :  

9. การตรวจตดิตามกระบวนการวางแผนการสง่มอบ ( Customer Delivery ) 
10. การตรวจตดิตามกระบวนการอนุมัตกิารผลติ ( Production Approval Process ) 
11. การตรวจตดิตามกระบวนการควบคุมคณุภาพการผลติ (Production quality Control Process) 
12. การตรวจตดิตามกระบวนการผลติตามแผนควบคมุกระบวนการ ( Process Control Plan ) 
13. การตรวจตดิตามกระบวนการสอบเทยีบเครือ่งมอืวัด (Calibration Process) 
14. การตรวจตดิตามกระบวนการฝึกอบรม ( Training Process) 
15. การตรวจตดิตามกระบวนการบ ารงุรักษาเครือ่งจักรและอปุกรณ ์( Preventive Maintenance Process  ) 

การเสนอแนะแนวทางแกไ้ข( Corrective & Preventive Suggestions ) 
แนวทางการฝึกอบรม :  
ถา่ยทอดจากประสบการณ์จรงิ ประกอบการท า Workshop 
 

***อบรม 2 วนั เพยีงทา่นละ 5,800 บาท ** นติบิคุคลสามารถหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ยได ้ 3 % ( Zoom Online ลดท่านละ 800 บาท ) 

 ***หมายเหตุ ุ- ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีนสามารถน าไปบันทกึหักคา่ใชจ้่ายทางบัญชไีด ้200 % 
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สนใจหลักสตูรหรอืบรกิารของเรา สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ : 

บรษัิท เอสเอสอาร ์ควอลติี ้เซ็นเตอร ์(ไทยแลนด ์) จ ากดั (ส านักงานใหญ่) 
29/266 หมูท่ี ่2 ต าบลคลองสาม อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธาน ี  
TEL : 02-102 1898 , 092-835 2953 , 092-775 5853 FAX : 02-569 6537 
Email : ssr.qualitycenter@gmail.com  ,Web. : www.ssrqualitycenter.com   
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