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Effective CAR/PAR Writing method for ISO 9001:2015 

(เทคนคิการเขยีน CAR/PAR อยา่งมปีระสทิธผิลส าหรบั ISO 9001:2015) 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : 

        ในปัจจุบันปัญหาอย่างนึงในการตรวจประเมินภายในที่ทุกองค์กรมักประสบเหมือนๆ กันคือ การเขียนและการตอบ  

CAR/PAR (Corrective and Preventive action request) ที่ไม่มีประสิทธิผล ทั้งการระบุปัญหา (NC/Problem) ที่ไม่ชัดเจนและ 

ไม่ตรงประเด็น, การวิเคราะห์ที่ไม่เจอต้นตอของสาเหตุ (Route Cause) ที่แท้จริง, การน าปัญหา (NC) มาตอบเป็นสาเหตู เช่น  

พบเครื่องมือวัดไม่ได้สอบเทียบ สาเหตุคือ เครื่องมือวัดไม่ได้สอบเทียบ เป็นต้น, การระบุวิธีการแก้ไข (Correction) และการป้องกัน 

การเกิดซ้ า (Prevent Occurrence) ที่ไม่มีประสิทธิผล ส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ าของปัญหานั้นๆได้ 

        หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องทั้งผู้เขียนและผู้ตอบ ทราบและเข้าใจถึงเทคนิคต่างๆ ทั้งการเขียนประเด็น NC,  

การวิเคราะห์สาเหตุโดยก้างปลา (Fish Bone) และ Why-Why , การแก้ไข (Corrective), การป้องกันการเกิดซ้ า  

(Prevent  Occurrence), การทวนสอบและติดตามผลการแก้ไขและป้องกัน (Verification and Follow up) 

 

 คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม :                                                                                                                           

วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, QMR, QC/QA, Production, Internal auditor 

  รปูแบบการอบรมสมัมนา :                                                                                                                                     

บรรยาย ยกตวัอย่างประกอบ และเน้นกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) โดยยกประเด็นปัญหา CAR/PAR ที่เกิดขึ้นในองค์กร                   

เป็นกิจกรรมในการวเิคราะหเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการอบรม 

 หวัขอ้อบรมสมัมนา : 

 นิยามและความหมายของ NC (Non-Conformity) 

 เหตุผลในการออก NC ตามข้อก าหนดหลักของ ISO 9001:2015  

            Workshop 1: ระบหุัวข้อปญัหา/NC จากการตรวจประเมิน, จากปัญหาภายในหรือ 

                                 ข้อรอ้งเรียนจากลูกคา้ 

 เกณฑต์ัดสินระดับความไม่สอดคล้อง (Grading Non-Conformity) – C, NC, CAR  

(Major, Minor), PAR/OBS/ OFI 

Workshop 2: ประเมินระดับความไม่สอดคล้องของปัญหาจาก Workshop 1 

- อธิบายข้อก าหนด 10.2 ความไม่สอดคล้องและการปฏบิตัิการแก้ไข  

ตามมาตรฐานของ ISO 9001:2015 

 อธิบายแบบฟอร์ม CAR/PAR (Corrective/Preventive action request) Format  

ที่ใช้กันโดยทั่วไป 
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 เทคนคิการเขียนประเด็นปญัหาหรือความไม่สอดคล้อง (Problem/NC) โดยหลัก 5W1H  

และแนวทางของ IATF  

(IATF : International Automotive Task Force องค์กรที่ออกมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต)์ 
 

Workshop 3: เลือกหัวข้อปญัหาจาก Workshop 1 อธิบายรายละเอยีดโดยหลัก 5W1H  

                    หรือวธิีของ IATF 

 ด าเนนิการแก้ไขเบื้องต้น (Corrective Action) เพื่อหยุดการไหลของปัญหา 

       Workshop 4: ระบุวิธกีารแก้ไขเบื้องต้นเพื่อก าจัดปญัหาที่ระบุใน Workshop 1 

                            และ Workshop 2 

 การวเิคราะหเ์พื่อหาต้นตอของสาเหตุ (Route Cause) โดยแผนผังกา้งปลา 

(Fish Bone Diagram) และเทคนคิท าไม-ท าไม (Why-Why analysis) 

        Workshop 5: ใช้แผนผังก้างปลาและ Why-Why Technique วิเคราะห์เพื่อ 

                              หาสาเหตุของปญัหา 

 การก าหนดแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ าของปัญหา 

       (Prevent Occurrence/ Preventive action) 

        Workshop 6: เลือกวธิีป้องกันการเกิดซ้ าที่ก าจัดต้นตอของสาเหตุ และก าหนด 

                             Action Plan เพื่อด าเนินการ 

 เทคนคิการติดตามผลและทวนสอบประสิทธผิลการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ  

(Follow up and Verification Corrective and Preventive action) 

 ถาม-ตอบ  

 ท าแบบทดสอบ (Post Test) 

 

  การประเมินผลผู้เข้าอบรม : 

1. เวลาที่เข้าอบรมต้องไม่น้อยกว่า 80% 

2. ประเมินผลจากการท ากิจกรรมกลุ่ม  

3. ประเมินผลจากข้อสอบภาคทฤษฏี (Post Test)  

4. ทุกทา่นทีผ่่านเกณฑ์จะได้รบัเกียรติบตัร (Training Certificate)                                                                                                                                         

                         

 
 

        

         

         

     

            

                 


