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: 

ขอ้ก ำหนด IATF16949 และกำรน ำไปใชง้ำน 
(IATF 16949 Requirement and Implementation) 

วนัที ่23 กนัยำยน 2564 

เวลา 09.00-16.00 น.   
Online Training 

 
 

รายละเอียดหลักสูตร: 

หลกัสตูรนีถ้กูออกแบบเพ่ือให้ผู้ ท่ีเข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขัน้ตอนการจดัท าเอกสารให้สอดคล้องกบัข้อก าหนด
ส าหรับมาตรฐานอตุสาหกรรมยานยนต์และการน าระบบบริหารคณุภาพไปปฏิบตัติามข้อก าหนดท่ีถกูแสดงไว้ใน IATF 
16949:2009 ท่ีมีการประกาศใช้ในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ท่ีผ่านมา โดยท่ีผู้ เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการตีความข้อก าหนด
แบบเจาะลกึทกุข้อก าหนด ซึ่งมีความส าคญัในการน าไปประยกุต์ใช้เป็นอยา่งมาก ประกอบกบั การพิจารณาความสอดคล้อง
กบัเอกสารและการปฏิบตัขิองสถานะปัจจบุนัขององค์กรเพ่ือพิจารณาการจดัท าเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเตมิเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการจดัท าระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ ตอ่ไป  
โดยหลกัสตูรนีว้ิทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศยัการบรรยายจากวิทยากรผู้ช านาญการและมีช่ือเสียงใน

วงการอตุสาหกรรมยานยนต์ควบคูก่บัการยกตวัอยา่งประกอบ รวมทัง้การท ากิจกรรมกลุม่ร่วมกนั จงึท าให้เกิดความมัน่ใจได้
วา่ผู้ เข้าอบรมจะสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในองค์กรอยา่งมีประสิทธิผล 

    
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 
เมื่อจบหลกัสูตรนีแ้ล้ว ผูเ้ข้ารับการอบรมจะสามารถ: 

 สามารถเข้าใจถึงความหมายของข้อก าหนดตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 สามารถเข้าใจถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อก าหนด IATF 16949:2016 

ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และด าเนินการได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
 สามารถจดัท าแผนการด าเนินการจดัท าระบบบริหารคณุภาพตามข้อก าหนดตา่ง ๆ ของ IATF 16949:2009 ส าหรับ

อตุสาหกรรมยานยนต์ 
 สามารถเข้าใจถึงขัน้ตอนการจดัท าระบบบริหารคณุภาพตามข้อก าหนด IATF 16949:2016 
 สามารถเข้าใจถึงการน าระบบบริหารคณุภาพตามข้อก าหนด IATF 16949:2016 ไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งมีประสิทธิผล 

คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม : 
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ผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานทกุระดบัของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบบริหารคณุภาพ 

 
เน้ือหาหลักสูตร : 
หวัขอ้กำรสมัมนำ : 

1.ประวัตคิวามเป็นมาและโครงสรา้งขอ้ก าหนด ISO9001และ IATF 16949 
2.ความสมัพันธข์อง ISO9001:2015 และ IATF 16949 :2016 
3. IATF 16949 Key Changes (การเปลีย่นแปลงทีส่ 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 

 
ก าหนดการฝึกอบรม : 
ลงทะเบยีนเวลา 8:30 น. เริม่อบรมเวลา 9:00 น. จนถงึ 16:30 น. โดยประมาณ  
เวลาพักคอื 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น. 
 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคำ่เอกสำร คำ่วทิยำกร และวฒุบิตัร) 

คำ่อบรม  รำคำกอ่น VAT 
VAT 7% 

ภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย  
3% 

รำคำสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 2,000 140 60 2,080 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
 

 
วธิกีำรช ำระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109  เลขที ่029-7110496 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร E-mail aranya.chaidejsuriya@gmail.com 

 
2. ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 

Ltd, Partnership) 
 

mailto:aranya.chaidejsuriya@gmail.com
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รำยละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณำตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่   
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน  
IATF 16949:2016 Introduction & Implementation 

ขอ้ก ำหนด IATF 16949:2016 และกำรน ำไปใช ้
 

สง่มาที ่email : info.ptstrainng@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com  

   
บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

      E-mail: _____________________________________________________________________ 
 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 
ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 

(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

mailto:info.ptstrainng@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

