หลักสู ตร Internal Audit of IATF 16949: 2016

การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ IATF 16949:2016
วันที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมเอ็น.วาย
หลักการและเหตุผล:

รายละเอียดหลักสูตร:
หลักสูตรนี ้ถูกออกแบบเพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ าอบรมมีความรู้และสร้ างทักษะให้ แก่ผ้ เู ข้ าอบรมให้ มีความรู้ ความสามารถในการจัดทํา
การตรวจติดตามคุณภาพภายในสําหรับระบบ IATF 16949 : 2016 สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ แก่องค์กรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยที่ผ้ เู ข้ าอบรมจะได้ เรี ยนรู้ถึงเทคนิคด้ านการต่าง ๆ ในการตรวจที่จําเป็ นได้ แก่ การวางแผน การจัด
ทีมตรวจ การทําตารางการตรวจ วิธีการตรวจ การพิจารณาความไม่สอดคล้ องและการติดตามปิ ดประเด็นที่เกิดประสิทธิผล รวมไป
ถึงการทํากิจกรรมกลุม่ โดยทําการตรวจสอบจริ ง ซึง่ จะช่วยเข้ าใจถึงทักษะต่าง ๆที่จําเป็ นและการรับสถานการณ์ ความขัดแย้ งต่าง ๆ
ที่อาจเกิดขึ ้น และการรายงานความไม่สอดคล้ องที่ตรวจพบ
โดยหลักสูตรนี ้วิทยากรผู้บรรยายเน้ นการถ่ายทอดโดยอาศัยประสบการณ์การตรวจจริ งควบคูก่ บั การแสดงการตรวจโดยการ
ยกตัวอย่างจากสถานการณ์ตรวจจริ ง
จึงทําให้ เกิดความมัน่ ใจได้ วา่ ผู้เข้ าอบรมจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ในองค์กรได้ อย่างมี
ประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร:
เมื ่อจบหลักสูตรนี แ้ ล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะสามารถ:
เข้ าใจถึงความจําเป็ นของการตรวจสอบภายใน
• สามารถเข้ าใจถึงบทบาทหน้ าที่และเป็ นผู้ตรวจสอบภายในองค์กร และดําเนินการตรวจอย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถจัดทํารายการตรวจสอบตามข้ อกําหนดต่าง ๆ ของ IATF 16949:2016
• สามารถนําเสนอการรายงานผลการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผล
คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าอบรม :
•

ผู้บริ หารและผู้ปฏิบตั งิ านทุกระดับของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับระบบบริ หารคุณภาพ
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เนื้อหาหลักสูตร :
 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคุณภาพภายใน
 นิยามและคําศัพท์ตา่ งๆ
 ประเภทของการตรวจติดตามคุณภาพ
 ทักษะของผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 ความรู้ด้านเครื่ องมือบริ หารระบบ IATF 16949 : 2016 (Core Tools) สําหรับการตรวจ
 วิธีการรับสถานการณ์ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างการตรวจ
 วงจรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน , การเตรี ยมตัว , การดําเนินการ ,การรายงานผล สําหรับการตรวจ
 การตรวจตามข้ อกําหนด IATF16949:2016 (ข้ อ 4,5,6,7,8,9,10)
 การจัดทํารายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ตามข้ อกําหนด
 การจําลองสถานการณ์การตรวจสอบจริ ง (Muck Audit)
 การนําเสนอและการรายงานการตรวจสอบจากการจําลองสถานการณ์
 ถาม - ตอบ
กําหนดการฝึ กอบรม :
ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เริม
่ อบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ
เวลาพักคือ 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.

 อัตราค่าลงทะเบียน

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

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,300

231

(99)

3,432

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,000

210

(90)

3,210

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน

การชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร E-mail aranya.chaidejsuriya@gmail.com
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Partnership)
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คุณอรัญญา
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
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การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ IATF 16949:2016
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี__________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้ จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้ นไป)
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