เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016
(IATF 16949:2016 Internal Audit Techniques)
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วิทยากร : คุณรมณีย ์ กองแก้ว
M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 2015 Auditor/Lead Auditor Course No. :
A18126/151/2016 Certification , IATF 16949 : 2016 Requirement , IATF 16949 : 2016 Internal Quality Audit
่ วชาญด ้านระบบคุณภาพ ลดต ้นทุนการผลิต ในด ้านการออกแบบการทดลองเพือ
, Core Tools….etc. )วิทยากรมีความเชีย
่
แก ้ไขปั ญหางาน การออกแบบเอกสารให ้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงการจัดทาแผนปฏิบัตก
ิ ารต่างๆ การสร ้างคุณภาพใน
กระบวนการผลิต การปรับปรุงการทางาน การแก ้ไขและป้ องกันปั ญหา การสร ้างจิตสานึกคุณภาพ การประยุกต์ใช ้เครือ
่ งมือ
ต่างๆ เช่น QCC Activity , Visual Control , QC 7 Tools , Why Why analysis และหลักสูตรอืน
่ ๆ ด ้วยประสบการณ์ที่
้ นาทีผ
้ ส่วนยานยนต์ และชุดประกอบโคมไฟ ในส่วนงานควบคุมคุณภาพ การ
สะสมมาร่วม 18 ปี ในบริษัทฯชัน
่ ลิตชิน
ปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพการผลิตทัง้ ในองค์กรและSupplier

แนะนาหล ักสูตร

การตรวจติดตามภายในจะต ้องเป็ นการตรวจทีม
่ งุ่ เน ้นกระบวนการ ไม่เพียงแค่ตรวจตามข ้อกาหนด หรือตามหน่วยงาน ซึง่
ั
กระบวนทีส
่ าคัญมากคือกระบวนการทีส
่ มพันธ์กับลูกค ้า (Customer Oriented Process) ซึง่ กระบวนการตรวจติดตาม
ภายในของ IATF16949 นอกจากการตรวจติดตามระบบแล ้ว จะต ้องมีการตรวจติดตามกระบวนการผลิต (Manufacturing
Process Audit) และการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ (Product Audit) ดังนัน
้ ผู ้ทีจ
่ ะมาเป็ นผู ้ตรวจติดตามจะต ้องเป็ นผู ้ทีม
่ ค
ี วามรู ้
ความสามารถอย่างแท ้จริง เพือ
่ ให ้เกิดการปรับปรุง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และอย่างยั่งยืน

ั
ห ัวข้อสมมนา
เวลา 09.00 – 16.00 น.
1. ทีม
่ า และความสาคัญของการตรวจติดตามภายใน
2. ภาพรวมของข ้อกาหนด IATF 16949 และประเด็นสาคัญ
่ มโยงระหว่างกระบวนการต่างๆภายในองค์กร MOP,
3. แนวคิดความสัมพันธ์ของข ้อกาหนด และการเชือ
COP, SOP
4. วงจรการตรวจประเมินแบบ Process Approach
5. การกาหนดโปรแกรมการตรวจประเมิน
6. ความสามารถทีจ
่ าเป็ นของ ผู ้ตรวจ (Auditor)
7. เทคนิคการเขียน NC Statement
8. การดาเนินการตรวจติดตามกระบวนการ (Process Audit)
9. การดาเนินการตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ (Product Audit)
่ ารทบทวนของฝ่ ายบริหารการทวนสอบ
10. การปิ ดสรุปรายงานการตรวจติดตาม เข ้าสูก

ค่าอบรม : ท่านละ 3,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,210 บาท (Online ZOOM)
ท่านละ 3,900 บาท + Vat 7% รวมเป็น 4,173 บาท (Onsite Hotel)
เงือ
่ นไขการอบรม... ห ้ามบันทึกภาพ วีดโี อ แชร์ หรือนาไปเผยแพร่
*หมายเหตุ เฉพาะนิตบ
ิ ค
ุ คลสามารถห ักภาษี ณ ทีจ
่ า
่ ย 3 % ได้ ราคานีร้ วมเอกสาร อาหารว่างและ
อาหารกลางว ันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนาไปบันทึกหักค่าใช ้จ่ายทางบัญชีได ้ 200 %
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