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หลกัสตูร 

“ISO/TS 16949:2009 Internal Quality Audit”  

ระยะเวลา :  2 วนั 

การทีจ่ะเพิม่ความสามารถ ในการแขง่ขนั องคก์รจ าเป็นตอ้งลดตน้ทุน เพิม่ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

องคก์รจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งปรับปรุงทัง้องคก์รตนเอง และ ผูส้ง่มอบ  

ระบบการบรหิารจัดการคณุภาพ ISO/TS 16949:2009 มปีระยุกตใ์ชก้ารตรวจตดิตามภายใน และการพัฒนา 

ผูส้ง่มอบในเชงิระบบการจัดการ หากท าไดด้ ีกจิกรรมทัง้สอง จะเป็นเครือ่งมอืทีม่ ีประโยชนใ์นการสรา้ง
ความสามารถ ในการแขง่ขนัได ้สิง่ทีส่ าคญัคอืตอ้งมทีมีงานทีม่ ีความรูค้วามสามารถ ของการเป็นผูต้รวจ 

ประเมนิภายใน และผูต้รวจเพือ่การพัฒนา ผูส้ง่มอบ ผูต้รวจตอ้งไดร้ับการฝึกอบรมอย่างจรงิจัง และถูกตอ้ง 
เพือ่ใหม้คีวามรู,้ ความเขา้ใจอย่างท่องแท ้ในเน้ือหาและวตัถุประสงค ์ของขอ้ก าหนดอย่างละเอยีดและ
ครบถว้น, สามารถน าเอาขอ้ก าหนด และวธิกีารทีไ่ดศ้กึษามาแลว้นัน้ ไปประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนา ระบบงาน

ใหเ้กดิมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลอย่างตอ่เน่ือง 

วตัถุประสงค ์
 

ท าไมถงึควรเขา้ร่วมการสมัมนา 
• เพือ่เป็นผูต้รวจตดิตามภายในทีม่คีวามสามารถตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:20029 

• เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในการน าขอ้ก าหนดมาประยุกตใ์ช ้ในการจัดท าระบบการบรหิารคณุภาพ 
  ใหเ้กดิมปีระสทิธผิลสอดคลอ้งตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009  
• สามารถเตรยีมการใหอ้งคก์รพรอ้มเขา้สุก่ารน าระบบการตรวจตดิตามภายในไปปฏบิัต ิ

• ทราบปัญหา ขอ้ควรระวงั และ อปุสรรคระหวา่งการตรวจตดิตามภายใน  
• ทราบมุมมองการตรวจประเมนิเพือ่การรับรอง 
• สามารถซกัถาม ขอ้สงสยั กบัทางผูส้อนทีซ่ ึง่เป็นผูต้รวจประเมนิระบบโดยตรง 
  

เนือ้หาหลกัสูตร 
วนัแรก 

 

• บทน า 

• การก าหนดและการประเมนิความสามารถผูต้รวจสอบ 
• Case studey: การก าหนด audit qualification 
• Automotive Process Approach Audit  

• Case study: Automotive Process Approach Audit 
• การจัดท าแผนการตรวจ  
• Case study: การจัดท าแผนการตรวจ 

• การเตรยีมรายการค าถามตาม 
• การประยุกตข์อ้ก าหนด TS 
• การประยุกตข์อ้ก าหนด Core tool  

• การประยุกตข์อ้ก าหนด Customer Specific Requirements 
• Process Approach 
• Case study: Audit check list 

 
 
 

 
 
 

http://www.training.moodyinfo.com/index.php/ts16949-course/96-isots-169492009-internal-quality-audit.html
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วนัทีส่อง 
 

• Review Day 1  
• Case study: check list 

• การไดม้าซึง่หลกัฐานและการประเมนิ 
• เทคนคิการตรวจ C-A-D-P 
• Case study: กจิกรรมการตรวจ 

• NCR management 
• Case study: NCR management 
• ขอ้บกพร่องทีพ่บบ่อยจากการตรวจของ Certify Body  

• สรุปเน้ือหา ตอบขอ้ซกัถาม 
 
ผูค้วรเขา้รบัการอบรม 
 

องคก์รทีไ่ดร้ับการกดดนัจากลกูคา้หรอืภาวะการแขง่ขนัทางการตลาด ใหต้อ้งท าการประยุกตใ์ชร้ะบบ 

ISO/TS 16949:2009 พรอ้มทัง้องคก์รทีไ่ดร้ับการรับรองระบบแลว้ หรอืระหวา่งการจัดท าระบบ ISO/TS 
16949:2009 
 

ผูท้ ีค่วรไดเ้ขา้รบัการสมัมนา 
 

ประธานบรษัิท • กรรมการผูจ้ัดการ • เจา้ของกจิการ • นักอตุสาหกรรม • ผูจ้ัดการฝ่ายจัดซือ้ • ผูจ้ัดการ
โรงงาน • ผูจ้ัดการฝ่ายการผลติ • ผูจ้ัดการฝ่ายซอ่มบ ารงุ • ผูจ้ัดการฝ่ายควบคมุคณุภาพ • ผูจ้ัดการฝ่ายวจิัย

และพัฒนา • ผูจ้ัดการฝ่ายบุคคล และฝึกอบรมหัวหนา้วศิวกร • ผูจ้ัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ • วศิวกร
ระบบ • โปรแกรมเมอร ์• วศิวกรโรงงาน • วศิวกรออกแบบ • วศิวกรฝ่ายผลติ • วศิวกรคณุภาพ • วศิวกร
ฝ่ายทดสอบ • หัวหนา้แผนก • ฝ่ายควบคมุคณุภาพ • ผูแ้ทนจ าหน่าย/ผูจ้ัดจ าหน่าย • และผูส้นใจใน

อตุสาหกรรมการผลติทุกท่าน 
  
รูปแบบการอบรม   : การบรรยาย การท ากจิกรรมกลุม่ การถาม-ตอบ 


