หลักสู ตร IATF 16949 Internal Audit by Using process approach

การตรวจติดตามคุณภาพตามระบบ IATF 16949:2016 ที่ม่ ุงเน้ นกระบวนการและการตรวจ
ติดตามผลิตภัณฑ์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 / วันที่ 19 สิงหาคม 2563/ วันที่ 23 กันยายน 2563
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 / วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 / วันที่ 22 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมโชนสุขมุ วิท
หลักการและเหตุผล:

รายละเอียดหลักสูตร:
หลักสูตรนี ้ถูกออกแบบเพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ าอบรมมีความรู้และสร้ างทักษะให้ แก่ผ้ เู ข้ าอบรมให้ มีความรู้ความสามารถในการจัดทา
การตรวจติดตามคุณภาพภายในสาหรับระบบ IATF 16949 : 2016 สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ แก่องค์กรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ผ้ เู ข้ าอบรมจะได้ เรี ยนรู้ถึงเทคนิคด้ านการต่าง ๆ ในการตรวจที่จาเป็ นได้ แก่ การวางแผน การจัด
ทีมตรวจ การทาตารางการตรวจ วิธีการตรวจ การพิจารณาความไม่สอดคล้ องและการติดตามปิ ดประเด็นที่เกิดประสิทธิผล รวมไป
ถึงการทากิจกรรมกลุม่ โดยทาการตรวจสอบจริง ซึง่ จะช่วยเข้ าใจถึงทักษะต่าง ๆที่จาเป็ นและการรับสถานการณ์ ความขัดแย้ งต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ ้น และการรายงานความไม่สอดคล้ องที่ตรวจพบ
โดยหลักสูตรนี ้วิทยากรผู้บรรยายเน้ นการถ่ายทอดโดยอาศัยประสบการณ์การตรวจจริ งควบคูก่ บั การแสดงการตรวจโดยการ
ยกตัวอย่างจากสถานการณ์ตรวจจริง
จึงทาให้ เกิดความมัน่ ใจได้ วา่ ผู้เข้ าอบรมจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในองค์กรได้ อย่างมี
ประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร:
เมื ่อจบหลักสูตรนี แ้ ล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะสามารถ:
เข้ าใจถึงความจาเป็ นของการตรวจสอบภายใน
 สามารถเข้ าใจถึงบทบาทหน้ าที่และเป็ นผู้ตรวจสอบภายในองค์กร และดาเนินการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ
 สามารถจัดทารายการตรวจสอบตามข้ อกาหนดต่าง ๆ ของ IATF 16949:2016
 สามารถนาเสนอการรายงานผลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล
คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าอบรม :
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ผู้บริ หารและผู้ปฏิบตั ิงานทุกระดับของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับระบบบริ หารคุณภาพ

เนื้อหาหลักสูตร :
 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคุณภาพภายใน
 นิยามและคาศัพท์ตา่ งๆ
 ประเภทของการตรวจติดตามคุณภาพ
 ทักษะของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 ความรู้ด้านเครื่ องมือบริหารระบบ IATF 16949 : 2016 (Core Tools) สาหรับการตรวจ
 วิธีการรับสถานการณ์ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างการตรวจ
 วงจรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน , การเตรี ยมตัว , การดาเนินการ ,การรายงานผล สาหรับการตรวจ
 การตรวจตามข้ อกาหนด IATF16949:2016 (ข้ อ 4,5,6,7,8,9,10)
 การจัดทารายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ตามข้ อกาหนด
 การจาลองสถานการณ์การตรวจสอบจริง (Muck Audit)
 การนาเสนอและการรายงานการตรวจสอบจากการจาลองสถานการณ์
 ถาม - ตอบ
กำหนดกำรฝึ กอบรม :
ลงทะเบียนเวลำ 8:30 น. เริม
่ อบรมเวลำ 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมำณ
เวลำพักคือ 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.

 อัตรำค่ำลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%
รำคำท่ำนละ

2,900

203

ราคาสุทธิ

(87)

3,016

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
การชาระเงิน:
1. โอนผ่ำนบัญชธี นำคำร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สำขำเดอะมอลล์บำงกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนำคำรกสก
ี อมทรัพย์ สำขำโลตัสรำมอินทรำ 109 เลขที่ 029-7110496
1.2 ธนำคำรกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจำ่ ย (ถ ้ำมี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่ำน และชอ
ื่ หลักสูตร E-mail aranya.chaidejsuriya@gmail.com
พร ้อมระบุชอ
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ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
2. ชำระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่ำย หจก.โปรเฟสชน
Partnership)
คุณอรัญญำ
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ:

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
หลักสู ตร IATF 16949 Internal Audit by Using process approach

การตรวจติดตามคุณภาพตามระบบ IATF 16949:2016 ที่ม่ ุงเน้ นกระบวนการและการตรวจ
ติดตามผลิตภัณฑ์
ส่งมำที่ email : ptstraining3@gmail.com , info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี__________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนำ_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา
ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่ำใช้ จ่ำยจริ ง
(พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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