:

ข้อกำหนด IATF16949 และกำรนำไปใชง้ ำน
(IATF 16949 Requirement and Implementation)
ว ันที่ 18 พฤษภำคม 2564

เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขมุ วิท 26
รายละเอียดหลักสูตร:
หลักสูตรนี ้ถูกออกแบบเพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ าอบรมมีความรู้และเข้ าใจในขันตอนการจั
้
ดทาเอกสารให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนด
สาหรับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์และการนาระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดที่ถกู แสดงไว้ ใน
IATF
16949:2009 ที่มีการประกาศใช้ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยที่ผ้ เู ข้ าร่วมอบรมจะได้ เรี ยนรู้ถึงการตีความข้ อกาหนด
แบบเจาะลึกทุกข้ อกาหนด ซึ่งมีความสาคัญในการนาไปประยุกต์ใช้ เป็ นอย่างมาก ประกอบกับ การพิจารณาความสอดคล้ อง
กับเอกสารและการปฏิบตั ขิ องสถานะปัจจุบนั ขององค์กรเพื่อพิจารณาการจัดทาเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการจัดทาระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อไป
โดยหลักสูตรนี ้วิทยากรผู้บรรยายเน้ นการถ่ายทอดโดยอาศัยการบรรยายจากวิทยากรผู้ชานาญการและมีชื่อเสียงใน
วงการอุตสาหกรรมยานยนต์ควบคูก่ บั การยกตัวอย่างประกอบ รวมทังการท
้
ากิจกรรมกลุม่ ร่วมกัน จึงทาให้ เกิดความมัน่ ใจได้
ว่าผู้เข้ าอบรมจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร:
เมื ่อจบหลักสูตรนี แ้ ล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะสามารถ:








สามารถเข้ าใจถึงความหมายของข้ อกาหนดตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
สามารถเข้ าใจถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการเพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกาหนด IATF 16949:2016
สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และดาเนินการได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
สามารถจัดทาแผนการดาเนินการจัดทาระบบบริ หารคุณภาพตามข้ อกาหนดต่าง ๆ ของ IATF 16949:2009 สาหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์
สามารถเข้ าใจถึงขันตอนการจั
้
ดทาระบบบริหารคุณภาพตามข้ อกาหนด IATF 16949:2016
สามารถเข้ าใจถึงการนาระบบบริหารคุณภาพตามข้ อกาหนด IATF 16949:2016 ไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างมีประสิทธิผล
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คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าอบรม :
ผู้บริ หารและผู้ปฏิบตั ิงานทุกระดับของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ องกับระบบบริ หารคุณภาพ

เนื้อหาหลักสูตร :
ั
ห ัวข้อกำรสมมนำ
:

1.ประวัตค
ิ วามเป็ นมาและโครงสร ้างข ้อกาหนด ISO9001และ IATF 16949
2.ความสัมพันธ์ของ ISO9001:2015 และ IATF 16949 :2016
3. IATF 16949 Key Changes (การเปลีย
่ นแปลงทีส
่ าคัญ)
4. Context of the Organization
5. Product Safety
6. Leadership and Planning Process
7. Risk Analysis, Preventive Action and Contingency Plans
8. Auditor Competency
9. Operation Process
10. Supplier Management Process
11. Production Management and Total Productive Maintenance
12. Performance Evaluation and Improvement

วิทยากร คุณรมณีย ์ กองแก ้ว

M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS
2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016
Certification , IATF 16949 : 2016 Requirement , IATF 16949 : 2016
Internal Quality Audit , Core Tools….etc. )วิทยากรมีความเชีย่ วชาญด ้านระบบ

คุณภาพ ลดต ้นทุนการผลิต ในด ้านการออกแบบการทดลองเพือ
่ แก ้ไขปัญหางาน การ
ออกแบบเอกสารให ้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการจัดทาแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารต่างๆ การสร ้าง
คุณภาพในกระบวนการผลิต การปรับปรุงการทางาน การแก ้ไขและป้ องกันปัญหา การสร ้าง
จิตสานึกคุณภาพ การประยุกต์ใช ้เครือ
่ งมือต่างๆ เช่น QCC Activity , Visual Control , QC
7 Tools , Why Why analysis และหลักสูตรอืน่ ๆ ด ้วยประสบการณ์ทสี่ ะสมมาร่วม 18 ปี ใน
้ นาทีผ
้ ส่วนยานยนต์ และชุดประกอบโคมไฟ ในส่วนงานควบคุมคุณภาพ การ
บริษัทฯชัน
่ ลิตชิน
ปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพการผลิตทัง้ ในองค์กรและ Supplier

กาหนดการฝึ 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

ั
(รวมค่ำเอกสำร อำหำรกลำงว ัน และอำหำรว่ำงตลอดกำรสมมนำ)
ค่ำอบรม
รำคำก่อน VAT
ภำษีห ัก ณ ทีจ
่ ำ
่ ย
VAT 7%
3%
ราคาท่านละ

2,900

203

รำคำสุทธิ

(87)

3,016

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
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วิธก
ี ำรชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี)
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร E-mail aranya.chaidejsuriya@gmail.com
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
2. ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
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
รำยละเอียดเพิม
่ เติม กรุณำติดต่อ:

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
IATF 16949:2016 Introduction & Implementation

ข้อกำหนด IATF 16949:2016 และกำรนำไปใช ้
ส่งมาที่ email : info.ptstrainng@gmail.com ; ptstraining3@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: _____________________________________________________________________
3. 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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