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หลกัสูตร Internal Audit of IATF 16949: 2016 

การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ IATF 16949:2016 

วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. Online Training Zoom 

 
 

 

หลักการและเหตุผล: 

 

รายละเอยีดหลกัสูตร: 

หลกัสตูรนีถ้กูออกแบบเพ่ือใหค้วามรูแ้ละสรา้งทกัษะใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มอบรมใหม้คีวามสามารถในการจดัทาํการตรวจตดิตามคณุภาพภายใน

สาํหรบัระบบ IATF 16949:2016 สาํหรบัอตุสาหกรรมยานยนตใ์หแ้ก่องคก์รไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท่ีผูเ้ขา้รว่มอบรมจะไดเ้รียนรูถ้ึง

เทคนิคดา้นการต่างๆในการตรวจท่ีจาํเป็นไดแ้ก่ การวางแผน การจดัทีมตรวจ การทาํตารางการตรวจ วิธีการตรวจ การพิจารณาความไม่สอดคลอ้งและ

การติดตามปิดประเด็นท่ีเกดิประสิทธิผล รวมไปถึงการทาํกิจกรรมกลุ่มโดยทาํการตรวจสอบจรงิ ซึ่งจะช่วยเขา้ใจถงึทกัษะตา่ง ๆ ท่ีจาํเป็น และการรบั

สถานการณ ์ความขดัแยง้ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ และการรายงานความไม่สอดคลอ้งท่ีตรวจพบ  

โดยหลกัสตูรนีว้ิทยากรผูบ้รรยายเนน้การถา่ยทอดโดยอาศยัประสบการณก์ารตรวจจรงิควบคู่กบัการแสดงการตรวจโดยการยกตวัอย่างจาก

สถานการณต์รวจจรงิ จงึทาํใหเ้กดิความมั่นใจไดว้่าผูเ้ขา้อบรมจะสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รอย่างมีประสิทธิผล 

    
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 

เมือ่จบหลกัสูตรนีแ้ลว้ ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะสามารถ: 

 เขา้ใจถงึความจาํเป็นของการตรวจสอบภายใน 

 สามารถเขา้ใจถึงบทบาทและเป็นผูต้รวจสอบภายในองคก์ร และดาํเนินการตรวจอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สามารถจดัทาํรายการตรวจสอบตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ ของ IATF 16949:2016 

 สามารถนาํเสนอการรายงานผลการตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิผล 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : 

ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบตัิงานทกุระดบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบรหิารคณุภาพ 
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เนือ้หาหลักสูตร : 

 วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบคณุภาพภายใน  

 นิยามและคาํศพัทต่์าง ๆ 

 ประเภทของการตรวจติดตามคณุภาพ   

 ทกัษะของผูต้รวจติดตามคณุภาพภายใน 

 ความรูด้า้นเครื่องมือบรหิารระบบ IATF 16949:2016 (Core tools) สาํหรบัการตรวจ 

 วิธีการรบัสถานการณค์วามขดัแยง้ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการตรวจ 

 วงจรการตรวจติดตามคณุภาพภายใน, การเตรียมตวั, การดาํเนินการ, การรายงานผล และการติดตามผล 

 การตรวจตามขอ้กาํหนด IATF 16949:2016 (ขอ้ 4, 5, 6,7,8,9,10) 

 การจดัทาํรายการตรวจสอบ (Audit Checklist) ตามขอ้กาํหนด 

 การจาํลองสถานการณก์ารตรวจสอบจรงิ (Mock Audit) 

 การนาํเสนอและรายงานผลการตรวจสอบจากการจาํลองสถานการณ ์

 ถาม – ตอบ 

กําหนดการฝึกอบรม : 

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เริ่มอบรมเวลา 9:00 น. จนถงึ 16:30 น. โดยประมาณ  

เวลาพกัคือ 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.  

 
 

 อัตราคา่ลงทะเบยีนอบรม/1 ทา่น 
                                            (รวมคา่วทิยากร  คา่เอกสารการอบรม) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม / 1 ทา่น 2,200 154 66 2,288 
Pro สมัคร 4 ท่านๆละ 1,900 บาท 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 

การชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

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)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร E-mail aranya.chaidejsuriya@gmail.com 

mailto:aranya.chaidejsuriya@gmail.com
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2. ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 
Partnership) 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th  E-mail:  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน  
Internal Audit of IATF 16949: 2016 

การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ IATF 16949:2016 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com  

   

บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

      E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่าสมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD

	รายละเอียดหลักสูตร:

