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Khóa đào tạo

:

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO ISO
9001:2008

Thời lượng

:

Đào tạo 02 ngày

Đối tượng

:

Các nhân sự đã ĐƯỢC ĐÀO TẠO và CÓ KINH NGHIỆM đánh giá nội bộ

Mục tiêu

:

Nhằm nâng cao nhận thức của các đánh giá viên nội bộ về các yếu tố ảnh
hưởng đến hiệu quả của hoạt động đánh giá nội bộ và cung cấp cho học viên
các phương pháp, kỹ năng cần thiết cho việc thực hiện, kiểm soát các yếu tố
này trong quá trình hoạch định, chuẩn bị, thực hiện đánh giá nội bộ và theo dõi
sau đánh giá nội bộ.

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

Ngày thứ nhất
1 Giới thiệu về khóa học và các học viên

08:30 – 08:45

Phần 1: Củng cố nhận thức chung
2 Khảo sát nhanh với học viên về kinh nghiệm đánh giá nội bộ.

08:45 – 09:30

Củng cố nhận thức về các vấn đề mang tính nguyên tắc trong đánh giá nội bộ:
•
•
•
•
•
•

Mục đích/ý nghĩa,
Vai trò & tác dụng,
Đối tượng,
Tiếp cận,
Phương pháp.
Thảo luận 1

Phần 2: Nhận biết & kiểm soát các yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu quả đánh giá nội bộ
3 Hình thành và tận dụng Nhận thức & Cam kết của lãnh đạo:
•
•
•
•

Vai trò của đánh giá nội bộ,
Vai trò của các bên trong đánh giá nội bộ
Các yếu tố cần giám sát việc quản lý.
Thảo luận 2

09:30 – 10:00
10:15 – 12:00

Nâng cao Nhận thức & Tham gia của bên được đánh giá:
•
•
•
•
•

Sự hiện diện của lãnh đạo,
Tác dụng của đánh giá nội bộ,
Vai trò của đánh giá viên,
Vai trò của quản lý bộ phận.
Thảo luận 3

4 Nâng cao Nhận thức của đánh giá viên:

13:30 – 15:00

TT

NỘI DUNG
•
•
•

THỜI GIAN

Mục đích & tác dụng của đánh giá nội bộ,
Vai trò & thẩm quyền của đánh giá viên,
Thảo luận 4

Cải thiện tính hiệu lực của Hoạch định kế hoạch đánh giá:
•
•
•
•
•

Tần xuất đánh giá năm,
Xem xét đến các thay đổi,
Kế hoạch nhân sự,
Các hoạt xây dựng nhóm,
Thảo luận 5

Cải thiện hiệu quả giai đoạn Chuẩn bị đánh giá:
•
•
•
•

Thời gian/nhân sự/nội dung,
Tìm hiểu & chuẩn bị,
Truyền thông.
Thảo luận 6

5 Giải quyết bài toán về Tính hiệu lực của các hành động tiếp theo:
•

•

•

15:15 – 17:00

Phạm vi của hành động tiếp theo
o Sự khắc phục,
o Hành động khắc phục,
Tính hiệu lực của hành động tiếp theo
o Nguyên nhân & đối sách (HĐKP),
o Củng cố thay đổi,
Thảo luận 7

Tăng cường hoạt động quản lý đánh giá nội bộ
•
•
•

Áp dụng vòng tròn PDCA,
Cơ chế động viên & tạo động lực.
Thảo luận 8
Ngày thứ hai
Phần 3: Củng cố và thực hành phương pháp, kỹ năng đánh giá

6 Áp dụng mô hình phương pháp quá trình trong chuẩn bị và thực hiện đánh
giá:
•
•
•

08:30 – 10:00
10:15 – 12:00

Các yếu tố của phương pháp quá trình,
Đánh giá theo phương pháp quá trình.
Thảo luận 9

Tìm hiểu và chuẩn bị câu hỏi đánh giá:
•
•
•
•

Xác định & hiểu các điều khoản của tiêu chuẩn
Xác định & hiểu các tài liệu
Lập bảng câu hỏi đánh giá
Thảo luận 10

Thực hiện đánh giá
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TT

NỘI DUNG
•
•
•
•
•
•

THỜI GIAN

Kỹ năng xác lập các vết đánh giá
Kỹ năng thu thập bằng chứng đánh giá
Phỏng vấn
Xem xét tài liệu
Xem xét hồ sơ
Thảo luận 11

Kỹ năng ghi chép & liên kết bằng chứng đánh giá
Kỹ năng viết báo cáo phát hiện đánh giá.
Thảo luận 12
Phần 4: Hướng dẫn thực hành đánh giá một số trong điểu theo
ISO 9001:2008
7 Hướng dẫn thực hành đánh giá một số trọng điểm theo ISO 9001:2008 trong
doanh nghiệp sản xuất:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13:30 – 15:00
15:15 – 16:00

Kinh doanh,
Mua hàng,
Sản xuất,
Lưu kho & giao hàng,
Kiểm soát chất lượng,
Quản lý sản xuất,
Quản lý thiết bị,
Tuyển dụng/đào tạo/nhận thức.
Thảo luận 13

8 Làm bài kiểm tra trắc nghiệm

16:00 – 16:45

9 Tổng kết khóa học và đánh giá

16:45 – 17:00

•
•
•

Tổng kết khóa học,
Câu hỏi và trả lời,
Đánh giá khóa đào tạo.

Ghi chú:
•
•

Tài liệu cho khóa học do P & Q Solutions cung cấp bao gồm tài liệu bài giảng, tài
liệu thảo luận và các tài liệu tham khảo cho các chủ đề thảo luận.
Nghỉ giải lao giữa giờ vào 10:00-10:15 và 15:00-15:15, nghỉ trưa vào 12:00 – 13:30
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