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IATF IATF IATF IATF 16949:2016 16949:2016 16949:2016 16949:2016 Internal Auditing TechniqueInternal Auditing TechniqueInternal Auditing TechniqueInternal Auditing Technique    ((((1111DDDD))))    
((((เทคนคิเทคนคิเทคนคิเทคนคิการการการการตรวจตดิตามภายในตรวจตดิตามภายในตรวจตดิตามภายในตรวจตดิตามภายในมาตรฐานอตุสาหกรรมยานยนต)มาตรฐานอตุสาหกรรมยานยนต)มาตรฐานอตุสาหกรรมยานยนต)มาตรฐานอตุสาหกรรมยานยนต)    

 

วัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงคของหลักสูตรของหลักสูตรของหลักสูตรของหลักสูตร    ::::    
              หลักสูตรน้ีมุงเนนใหผูตรวจติดตามมีความรู ทักษะ และเทคนิคในการเปนผูตรวจติดตามภายใน (Internal Auditor)  
ท่ีมีความสามารถ (Competency) ตามขอกําหนด 7.2.37.2.37.2.37.2.3    Internal Auditor CompetencyInternal Auditor CompetencyInternal Auditor CompetencyInternal Auditor Competency และขอกําหนด 7.2.47.2.47.2.47.2.4    SecondSecondSecondSecond----party party party party 
auditor Competencyauditor Competencyauditor Competencyauditor Competency (New requirement) ซึ่งถือเปนขอกําหนดใหมสําหรับการเปนผูตรวจ Supplier หรือตรวจในนาม
ตัวแทนของลูกคา ซึ่งขอกําหนดท้ังสองน้ีไดระบุทักษะและความสามารถ (Competency and Qualification) ของผูตรวจติดตาม
ไวอยางชัดเจนวาตองมีความรูดานใดบาง และตองมีหลักฐานแสดงถึงความรูเร่ืองน้ันๆ กอนประกาศแตงต้ังหรือบรรจุอยูใน 
Internal auditor team  
       อีกท้ังหลักสูตรน้ีไดอธิบายกระบวนการตรวจติดตามภายใน (Internal audit Activity) ตามขอกําหนด 9.2 9.2 9.2 9.2 Internal auditInternal auditInternal auditInternal audit 
ของ IATF 16949:2016 ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยน    ((((Modified) Modified) Modified) Modified) อัพเกรดขอกําหนด อัพเกรดขอกําหนด อัพเกรดขอกําหนด อัพเกรดขอกําหนด ในสวนของการจัดทํา Internal audit Internal audit Internal audit Internal audit 
program, Quality management system audit, Manufacturing process auditprogram, Quality management system audit, Manufacturing process auditprogram, Quality management system audit, Manufacturing process auditprogram, Quality management system audit, Manufacturing process audit และ Product auditProduct auditProduct auditProduct audit 

คณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรมคณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรมคณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรมคณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรม :                                                                                                                           
Internal Auditor, หัวหนางาน, ผูจัดการ, QMR                                                                                                              
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุ: ผูเขาอบรมควรผานหลักสูตรขอกําหนด IATF 16949:2016 แลว 

รปูแบบการอบรมสมัมนารปูแบบการอบรมสมัมนารปูแบบการอบรมสมัมนารปูแบบการอบรมสมัมนา    : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บรรยาย, ยกตัวอยางประกอบ สลับกิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

หัวขออบรมสัมมนาหัวขออบรมสัมมนาหัวขออบรมสัมมนาหัวขออบรมสัมมนา    ::::    
 หลักการตรวจติดตามภายในตามขอกําหนด 9.2 การตรวจติดตามภายในของ IATF 16949:2016 
 การเปล่ียนแปลงขอกําหนด (Modified) ที่สงผลตอกระบวนการตรวจติดตามภายใน  

- Internal audit program, QMS audit, Manufacturing process audit, Product audit  

 ทักษะและความสามารถ (Qualification and Competency) ของผูตรวจติดตามภายในตามขอกําหนด 7.2.3 Internal 
auditor competency ของ IATF 16949:2016 

 ทักษะและความสามารถของ Second - party auditor competency ตามภายในตามขอกําหนด 7.2.4 ของ  
IATF 16949:2016 (ตรวจ Supplier หรือตรวจในนามตัวแทนของลูกคา)  

 การประยุกตใชแนวคิดที่คํานึงถึงความเสี่ยง (Risk – based Thinking) ในการจัดทํา audit program  
และในกระบวนการประเมิน 

 การจัดทํา Audit checklist ตามแนวทาง Automotive process approach (Automotive process approach (Automotive process approach (Automotive process approach (แผนภมูเิตาแผนภมูเิตาแผนภมูเิตาแผนภมูเิตา))))  
 การวางแผนและเทคนิคการตรวจประเมินขอกําหนดเฉพาะของลูกคา ((((CustomerCustomerCustomerCustomer    Specific Requirement : CSRs)Specific Requirement : CSRs)Specific Requirement : CSRs)Specific Requirement : CSRs) 

 เทคนิคการตรวจประเมิน Automotive core toolsAutomotive core toolsAutomotive core toolsAutomotive core tools (APQP/ PPAP/FMEA/ SPC and MSA)  
 เทคนิคการตรวจประเมิน Manufacturing process auditManufacturing process auditManufacturing process auditManufacturing process audit (ตรวจกระบวนการผลิต) และ Product auditProduct auditProduct auditProduct audit (ตรวจผลิตภัณฑ)  
 เทคนิคการรายงานผลการตรวจ (Audit report/ Nonconformity report), การออกการออกการออกการออก    CAR/CAR/CAR/CAR/PARPARPARPAR และ  

การปดประเดน็ปญหาการปดประเดน็ปญหาการปดประเดน็ปญหาการปดประเดน็ปญหา (Close out audit findings) ที่สอดคลองตามขอกําหนดของ IATF 16949:2016 
 ถาม-ตอบ และทําแบบทดสอบ (Post-test) 


