
 

 

 

หลกัสูตร : การตรวจตดิตามภายในมาตรฐาน IATF 16949:2016 

วนัที ่22 กรกฎาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล กรงุเทพฯ สขุมุวทิ 20 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

ระบบการบรหิารจดัการคุณภาพ IATF 16949:2016 มปีระยุกตใ์ชก้ารตรวจตดิตามภายใน และการพฒันา ผูส้่งมอบในเชงิ

ระบบการจดัการ หากท าไดด้ ีกจิกรรมทัง้สอง จะเป็นเคร ือ่งมอืทีม่ ีประโยชนใ์นการสรา้งความสามารถ ในการแข่งขนัได ้สิง่ที่

ส าคญัคอืตอ้งมทีมีงานทีม่ ีความรูค้วามสามารถ ของการเป็นผูต้รวจ ประเมนิภายใน และผูต้รวจเพือ่การพฒันา ผูส้่งมอบ 

ผูต้รวจตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมอย่างจรงิจงั และถูกตอ้ง เพือ่ใหม้คีวามรู,้ ความเขา้ใจอย่างท่องแท ้ในเนือ้หาและวตัถุประสงค ์

ของขอ้ก าหนดอย่างละเอยีดและครบถว้น, สามารถน าเอาขอ้ก าหนด และวธิกีารทีไ่ดศ้กึษามาแลว้น้ัน ไปประยุกตใ์ชใ้นการ

พฒันา ระบบงานใหเ้กดิมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลอย่างต่อเน่ือง 

▪ เพือ่เป็นผูต้รวจตดิตามภายในทีม่คีวามสามารถตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 

▪ เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในการน าขอ้ก าหนดมาประยุกตใ์ช ้ในการจดัท าระบบ 

▪ การบรหิารคุณภาพใหเ้กดิมปีระสทิธผิลสอดคลอ้งตามมาตรฐาน IATF 16949:2016  

▪ สามารถเตรยีมการใหอ้งคก์รพรอ้มเขา้สุ่การน าระบบการตรวจตดิตามภายในไปปฏบิตัิ 

▪ ทราบปัญหา ขอ้ควรระวงั และ อุปสรรคระหว่างการตรวจตดิตามภายใน 

▪ ทราบมุมมองการตรวจประเมนิเพือ่การรบัรอง 

▪ สามารถซกัถาม ขอ้สงสยั กบัทางผูส้อนทีซ่ ึง่เป็นผูต้รวจประเมนิระบบโดยตรง 

สิง่ทีไ่ดร้บัเมอือบรมเสรจ็ 

▪ พนักงานมคีวามเขา้ใจกระบวนการตรวจประเมนิระบบคุณภาพภายในมากขึน้ 

▪ สามารถวางแผนการตรวจประเมนิไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

▪ สามารถน าไปประยุกตป์รบัใชร้ะบบการบรหิารคุณภาพใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐาน 

  



 

 

หวัขอ้การฝึกอบรม 

▪ ความเป็นมาของระบบ IATF16949:2016  

▪ ขอบข่ายและการประยุกตใ์ชม้าตรฐาน IATF 16949:2016 

▪ นิยามต่าง ๆ ตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 

▪ ขอ้ก าหนดของมาตรฐาน IATF16949:2016 

▪ การก าหนดและการประเมนิความสามารถผูต้รวจสอบ 

▪ Automotive Process Approach Audit  

▪ กระบวนการตรวจ QMS Audit ,Process Audit ,Product Audit 

▪ การประยุกตข์อ้ก าหนด Core tool / Customer specific requirement 

▪ การจดัท าแผนการตรวจ 

▪ การเตรยีมรายการค าถามตาม Audit check list 

▪ การประยุกตข์อ้ก าหนด Core tool / Customer specific requirement 

▪ การไดม้าซึง่หลกัฐานและการประเมนิ 

▪ เทคนิคการตรวจ การออกรายงานผลการตรวจ NCR management. 

▪ ขอ้บกพรอ่งทีพ่บบ่อยจากการตรวจของ Certify Body  

▪ สรุปและตอบขอ้ซกัถาม  

รปูแบบการฝึกอบรม 

▪ การบรรยาย  70 % และน าเสนอรูปแบบตวัอย่าง 

▪ ฝึกปฏบิตั ิWorkshop กรณีศกึษาและการน าเสนอผลงานกลุ่ม  30% 

▪ Onsite และ Online 

กลุ่มเป้าหมาย : ผูบ้รหิารขององคก์ร ,ตวัแทนฝ่ายบรหิารขององคก์ร ,คณะท างาน ,ทมีตรวจสอบคุณภาพภาพ 

ระยะเวลาการอบรม : 1 วนั เวลา 09.00-16.00 น. 

วทิยากร: อาจารยว์ชัระ ศรปีาน 

อัตราคา่ลงทะเบยีนตอ่ 1 ทา่น 
คา่สมัมนาทา่นละ 3,500 บาท (ไมร่วม VAT 7%) 

สมัคร 3 ทา่นๆ ละ 3,200 บาท  
(รวมคา่เอกสารอบรม อาหารกลางวัน  Coffee Break 2 มือ้ และวฒุบิัตร) 

วธิกีารช าระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี info.ptstraining@gmail.com 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 



 

 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

 

กรณีหักภาษี ณ ทีจ่า่ย ออกเอกสารภาษี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่   

เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510  

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน  

หลกัสูตร : การตรวจตดิตามภายในมาตรฐาน IATF 16949:2016 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________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 ุ กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะตอ้งช าระ 50% ของราคาค่าสมัมนา 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

