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หลักสูตร IATF 16949:2016 Introduction & Implementation 

ข้อกาํหนดและการจัดทาํระบบบริหารคุณภาพ  IATF 16949:2016 

วันที ่19 เมษายน 2565 
เวลา 09.00-16.00 น.  Online 

หลักการและเหตุผล: 

รายละเอยีดหลกัสูตร: 

หลกัสตูรนีถ้กูออกแบบเพื่อใหผู้ท่ี้เขา้อบรมมีความรูแ้ละเขา้ใจในขัน้ตอนการจดัทาํเอกสารใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด

สาํหรบัมาตรฐานอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละการนาํระบบบรหิารคณุภาพไปปฏิบติัตามขอ้กาํหนดที่ถกูแสดงไวใ้น IATF 

16949:2009 ที่มีการประกาศใชใ้นวนัที่ 1 ตลุาคม 2559 ท่ีผ่านมา โดยท่ีผูเ้ขา้ร่วมอบรมจะไดเ้รียนรูถึ้งการตีความขอ้กาํหนด

แบบเจาะลกึทกุขอ้กาํหนด ซึ่งมีความสาํคญัในการราํไปหระยกุตใ์ชเ้ป็นอย่างมาก ประกอบกบั การพิจารณาความสอดคลอ้ง

กบัเอกสารและการปฏิบติัของสถานะปัจจบุนัขององคก์รเพื่อพิจารณาการจดัทาํเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการจดัทาํระบบบรหิารคณุภาพตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 สาํหรบัอตุสาหกรรมยานยนต ์ต่อไป  

โดยหลกัสตูรนีวิ้ทยากรผูบ้รรยายเนน้การถ่ายทอดโดยอาศยัการบรรยายจากวิทยากรผูช้าํนาญการและมีชื่อเสียงใน

วงการอตุสาหกรรมยานยนตค์วบคู่กบัการยกตวัอย่างประกอบ รวมทัง้การทาํกิจกรรมกลุม่รว่มกนั จึงทาํใหเ้กิดความมั่นใจได้

ว่าผูเ้ขา้อบรมจะสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นองคก์รอย่างมีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 

เมือ่จบหลกัสูตรนีแ้ลว้ ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะสามารถ: 

• สามารถเขา้ใจถึงความหมายของขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 สาํหรบัอตุสาหกรรมยานยนต ์

• สามารถเขา้ใจถึงหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการดาํเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด IATF 16949:2016 

สาํหรบัอตุสาหกรรมยานยนต ์และดาํเนินการไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

• สามารถจดัทาํแผนการดาํเนินการจดัทาํระบบบริหารคณุภาพตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ ของ IATF 16949:2009 สาํหรบั

อตุสาหกรรมยานยนต ์

• สามารถเขา้ใจถึงขัน้ตอนการจดัทาํระบบบรหิารคณุภาพตามขอ้กาํหนด IATF 16949:2016 

• สามารถเขา้ใจถึงการนาํระบบบรหิารคณุภาพตามขอ้กาํหนด IATF 16949:2016 ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : 

ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบติังานทกุระดบัของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัระบบบรหิารคณุภาพ 

NEW 
VERSION 
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เนือ้หาหลักสูตร : 

 แนะนาํหลกัสตูร  

 อธิบายภาพรวมของมาตรฐานระบบมาตรฐานระบบ IATF 16949:2016  

 ความเขา้ใจในหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบและบทบาทของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

 ประวติัความเป็นมาของ IATF16949:2016  

 การเปลี่ยนแปลงภาพรวมใน IATF16949:2016   

 ความสมัพนัธข์อง ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 

 โครงสรา้งขอ้กาํหนดของ IATF16949:2016  

 ตีความขอ้กาํหนดท่ีเปลี่ยนแปลง  

o ขอ้ 4 บริบทขององคก์ร 

o ขอ้ 5 ความเป็นผูน้าํ 

o ขอ้ 6 การวางแผน 

o ขอ้ 7 การสนบัสนนุ 

o ขอ้ 8 การดาํเนินการ 

o ขอ้ 9 การประเมินสมรรถนะ 

o ขอ้ 10 การปรบัปรุง 

 ความสมัพนัธข์องขอ้กาํหนดเฉพาะของลกูคา้กบั IATF16949:2016 

 ตารางเวลาและการเตรียมตวัเพื่อปรบัเปลี่ยนระบบไปสู ่IATF 16949:2016 

 การจดัทาํแผนการจดัทบทวนระบบบรหิารคณุภาพ 

 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. 
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• อัตราคา่ลงทะเบยีนตอ่ 1 ทา่น 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

บคุคลท ัว่ไป 2,500 175 (75) 2,600 

สมคัร 3 ทา่นๆละ 2,200 154 66 2,288 
 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลูชั่น 
 
 
การชาํระเงนิ: เช็ค/โอน “หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลชูั่น” (Professional Training Solution Ltd., Partnership) 

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 public.ptstraining@gmail.com 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: 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.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลชูั่น   

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 
 
 

mailto:public.ptstraining@gmail.com
mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com


Interpretation of IATF 
16949:2016 

Requirement  

  

 

Professional Training Solution  /www.ptstraining.co.th  02-1753330 4 
 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน  
IATF 16949:2016 Introduction & Implementation 

ขอ้กําหนดและการจดัทําระบบบรหิารคณุภาพ 
IATF 16949:2016 

 

สง่มาที ่email : public.ptstraining@gmail.com ,info.ptstraining@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: _____________________________________________________________________ 

4. 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) 

mailto:ptstraining@gmail.com

	รายละเอียดหลักสูตร:

