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IATF 16949:2016 Internal audit and CAR/PAR writing technique  
(Plus core tools audit) 

(การตรวจตดิตามภายในและเทคนคิการตอบ CAR/PAR + ตรวจ Core tools) – 2 Days    
 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร : 
     หลักสตูรนี�มุง่เนน้ใหผู้ต้รวจตดิตามถายใน มคีวามรู ้ทักษะ และเทคนคิสําหรับการตรวจ QMS audit, Process audit,  
Product audit รวมทั �งการตรวจเครื3องมอืหลักของยานยนต ์(APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) และเทคนคิการปิดประเด็น NC  
(Close CAR) โดยผูต้รวจตอ้งมคีวามสามารถที3สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนด 7.2.3 Internal Auditor Competency  
และกระบวนการตรวจตดิตามภายในตามขอ้กําหนด 9.2 Internal audit ของ IATF 16949:2016  
โดยเนื�อหาหลักสตูรไดแ้บง่ออกเป็น 9 เนืLอหาหลกั ดังนี� 

 ทักษะและความสามารถ 12 ประการของ Internal auditor 
 การวางแผนและจัดทําตารางการตรวจ (Audit plan and audit program) 
 การตรวจประเมนิ QMS audit include CSR by Automotive process approach (แผนผังเตา่) 
 การตรวจประเมนิ Manufacturing process audit by FMEA & Control plan  
 การตรวจประเมนิ Product audit  
 การตรวจประเมนิ Automotive core tools (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) 
 ทดลองตรวจจรงิ (Role play) – กรณีไดร้บัอนุญาต 
 หลักการเขยีน NC/CAR โดย 4W1H และตามคําแนะนําของ IATF 
 เทคนคิการปิดประเด็น CAR/PAR โดย Why-Why analysis 
       

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม :                                                                                                                      
Internal Auditor, หัวหนา้งาน, ผูจั้ดการ, QMR                                                                                                              
หมายเหต ุ: ผูเ้ขา้อบรมควรผา่นหลักสตูรขอ้กําหนด IATF 16949:2016 แลว้ 
 
รปูแบบการอบรมสมัมนา :                                                                                                                                 
 บรรยาย, ยกตัวอยา่งประกอบ สลับกจิกรรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop)  
 
หวัขอ้อบรมสมัมนา : 
 
วนัทีS 1 
                     Part 1: Prepare internal audit  

 Audit model: นยิามและความหมายของคําวา่การตรวจตดิตามภายใน 
 ทบทวนขอ้กําหนด 9.2 การตรวจตดิตามภายในของ IATF 16949:2016  

(audit plan, audit program, audit evidence, audit report (QMS, Process, Product) 
 ความสามารถ 12 ประการของผูต้รวจตดิตามภายในตามขอ้กําหนด 7.2.3  Internal auditor competency  
 การจัดทําแผนและโปรแกรมการตรวจ (Audit program) ขอ้กําหนด 9.2.2.1  

Workshop: การจดัทํา Audit program ใหค้รบคลมุทกุกระบวนการขององคก์ร 
 

 Automotive Process Approach สําหรับการตรวจระบบรหิารคณุภาพ (QMS audit)  
            Workshop: จดัทํา Audit checklist ตามแนวทาง process approach อา้งองิเอกสารขององคก์ร 

 การตรวจขอ้กําหนดเฉพาะของลกูคา้ (Customer specific requirement : CSR) 

 การเตรยีมคําถามสําหรับการตรวจกระบวนการผลติ (Manufacturing Process audit)  

                    Workshop: จดัทํา audit checklist ตรวจ Process audit อา้งองิ FMEA กบั Control plan 
 

 การเตรยีมคําถามสําหรับการตรวจผลติภณัฑ ์(Product audit) 
Workshop: จดัทํา audit checklist ตรวจ Product audit 

 ถาม – ตอบ 
 จบวันที3 1 
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      วนัทีS 2  
                     

Part 2 : Core tools audit  
 

 Introduction to Automotive core tools - ความรูเ้บ ืLองตน้เกีSยวกบั Core tools 
       (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) 

   แนวทางการตั �งคําถามเพื3อตรวจประเมนิ Core tools  
                Workshop: จดัทํา Audit checklist เพืSอตรวจประเมนิ Core tools 

 
Part 3 : Internal audit role play (ทดลองตรวจจรงิ) 
 

 เทคนคิการตรวจประเมนิและการสบืหาหลักฐาน (Conduct the audit and evidence) 
                 Workshop: แบง่กลุม่และทดลองตรวจจรงิ (Role play) จาก QMS audit checklist ของวนัทีS 1 
 

 การตดัสนิระดับความไมส่อดคลอ้ง (CAR (Major/ Minor)/ PAR/ OBS/ OFI) 
 การเขยีนรายงานสรปุผลการตรวจผลการตรวจตดิตาม (Audit report) 

 
Part 4 : CAR/PAR writing technique (การตอบ CAR/PAR) อยา่งมปีระสทิธผิล 
 

 เทคนคิการเขยีนประเด็นความไมส่อดคลอ้ง (NC) โดยหลกั 4W1H และตามคําแนะนําของ IATF 
Workshop: เขยีนประเด็น NC (CAR/PAR) จากผลการตรวจจรงิ 
 

 การวเิคราะหเ์พื3อหาสาเหต ุ(Route cause) โดยหลักการ Why-Why technique 
 ขอ้ควรระวังในการใช ้Why-Why technique 

Workshop: วเิคราะหส์าเหตโุดย Why-Why จากกจิกรรมทีSแลว้ 
 

 เทคนคิการปิดประเด็นปัญหาและการป้องกนัการเกดิซํ�า (Close out audit findings & Prevent recurrence) 
                     Workshop: กําหนดวธิกีารแกไ้ข (Corrective action) และ 
                                         การป้องกนัการเกดิซํLาของปญัหา (Preventive action) 
 

 การตดิตามผลการแกไ้ขและการป้องกนัอยา่งมปีระสทิธผิล 
 

 ถาม – ตอบ 
 

 ทําแบบทดสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


