
Interpretation of IATF 

16949:2016 

Requirement  

  

 

Professional Training Solution  /www.ptstraining.co.th  02-1753330 1 

 

 

IATF 16949:2016 Introduction & Implementation  

ข้อก ำหนดและกำรจดัท ำระบบบริหำรคุณภำพ  
IATF 16949:2016 
(จ ำนวนวนัอบรม 1 วนั) 

วนัที ่26 มกรำคม 2565 Online Training 

 

รำยละเอียดหลกัสูตร: 
หลกัสตูรนีถ้กูออกแบบเพื่อให้ผู้ทีเ่ข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขัน้ตอนการจดัท าเอกสารให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดส าหรับมาตรฐาน

อตุสาหกรรมยานยนต์และการน าระบบบริหารคณุภาพไปปฏิบตัติามข้อก าหนดทีถ่กูแสดงไว้ใน IATF 16949:2009 ที่มีการประกาศใช้ในวนัท่ี 1 
ตลุาคม 2559 ที่ผา่นมา โดยที่ผู้ เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถงึการตีความข้อก าหนดแบบเจาะลกึทกุข้อก าหนด ซึง่มคีวามส าคญัในการน าไป
ประยกุต์ใช้เป็นอยา่งมาก ประกอบกบั การพิจารณาความสอดคล้องกบัเอกสารและการปฏิบตัิของสถานะปัจจบุนัขององค์กรเพื่อพิจารณาการ

จดัท าเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเตมิเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดัท าระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 ส าหรับ
อตุสาหกรรมยานยนต์ ตอ่ไป  

โดยหลกัสตูรนีว้ิทยากรผู้บรรยายเน้นการถา่ยทอดโดยอาศยัการบรรยายจากวิทยากรผู้ช านาญการและมีช่ือเสยีงในวงการ
อตุสาหกรรมยานยนต์ควบคูก่บัการยกตวัอยา่งประกอบ รวมทัง้การท ากิจกรรมกลุม่ร่วมกนั จึงท าให้เกิดความมัน่ใจได้วา่ผู้ เข้าอบรมจะสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ในองค์กรอยา่งมีประสทิธิผล 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 
เมื่อจบหลกัสูตรนีแ้ลว้ ผูเ้ขำ้รบักำรอบรมจะสำมำรถ: 

 สามารถเข้าใจถึงความหมายของข้อก าหนดตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 
 สามารถเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการด าเนินการเพือ่ให้สอดคล้องกบัข้อก าหนด IATF 16949:2016 ส าหรับอตุสาหกรรม

ยานยนต์ และด าเนินการได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
 สามารถจดัท าแผนการด าเนินการจดัท าระบบบริหารคณุภาพตามข้อก าหนดตา่ง ๆ ของ IATF 16949:2009 ส าหรับอตุสาหกรรมยาน

ยนต์ 
 สามารถเข้าใจถึงขัน้ตอนการจดัท าระบบบริหารคณุภาพตามข้อก าหนด IATF 16949:2016 
 สามารถเข้าใจถึงการน าระบบบริหารคณุภาพตามข้อก าหนด IATF 16949:2016 ไปประยกุต์ใช้ได้อยา่งมีประสทิธิผล 

 

 

NEW 

VERSION 



Interpretation of IATF 

16949:2016 

Requirement  

  

 

Professional Training Solution  /www.ptstraining.co.th  02-1753330 2 

 

คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม : 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบตังิานทกุระดบัของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัระบบบริหารคณุภาพ 

 
เน้ือหาหลักสูตร : 

 แนะน าหลกัสตูร  
 อธิบายภาพรวมของมาตรฐานระบบมาตรฐานระบบ IATF 16949:2016  
 ความเข้าใจในหน้าท่ี ความรับผิดชอบและบทบาทของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 ประวตัิความเป็นมาของ IATF16949:2016  
 การเปล่ียนแปลงภาพรวมใน IATF16949:2016   

 ความสมัพนัธ์ของ ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 
 โครงสร้างข้อก าหนดของ IATF16949:2016  
 ตีความข้อก าหนดท่ีเปล่ียนแปลงเทียบกบัฉบบัเก่า 

 ความสมัพนัธ์ของข้อก าหนดเฉพาะของลกูค้ากบั IATF 16949:2016 
 ตารางเวลาและการเตรียมตวัเพ่ือปรับเปล่ียนระบบไปสู่  

IATF 16949:2016 
 การจดัท าแผนการจดัทบทวนระบบบริหารคณุภาพ 
 ถาม - ตอบ 

 
ก าหนดการฝึกอบรม : 

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เร่ิมอบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ  
เวลาพกัคือ 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.  

 
 อตัราคา่ลงทะเบยีนตอ่ 1 ทา่น 

                                     (รวมคา่เอกสาร วทิยากร และวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา 2,000 140 60 2,080 

 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจำกสถำบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
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กำรช ำระเงนิ: เช็ค/โอน “หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่” (Professional Training Solution Ltd., Partnership) 
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)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร E-mail  public.ptstraining@gmail.com

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: 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:public.ptstraining@gmail.com
mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน  
IATF 16949:2016 Introduction & Implementation 

ขอ้ก าหนดและการจดัท าระบบบรหิารคณุภาพ 
IATF 16949:2016 

 
สง่มาที ่email : public.ptstraining@gmail.com ,info.ptstraining@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: _____________________________________________________________________ 
4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
      E-mail: _____________________________________________________________________ 

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

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

mailto:ptstraining@gmail.com

