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ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกาหนด IATF 16949: 2016
IATF16949: 2016 Introduction and Implementation

“ผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ...ต้องผ่านการรับรอง IATF”
วันที่จัด รุ่น 60 : วันพุธที่ 24 – วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่าน

7,500 + 525 (VAT 7%) = 8,025 บาท

สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 บุคคลทั่วไป 8,000 + 560 (VAT 7%) = 8,560 บาท
อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรรมที่มีอัตรา
การเติบโตสูงสุดของประเทศไทย ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ได้ย้ายฐาน
การผลิตมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจานวนมากส่งผลให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน
ภายในประเทศได้รับผลพลอยได้ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามการที่จะ
ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในผู้ ส่ ง มอบชิ้ น ส่ ว นให้ แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต รถยนต์
ดังกล่าว ผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศจาเป็นที่จะต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐาน IATF 16949:2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพสากล
เฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในระยะเวลาที่ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละ
รายกาหนดไว้
หลั ก สู ต รนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ที่ จ ะอธิ บ ายข้ อ ก าหนด
มาตรฐาน IATF 16949: 2016 อย่างละเอียดตามรายการตรวจสอบที่
ระบุไว้ในคู่มือการตรวจสอบ (Quality Management System
Assessment CheckList Based on Process Audit Approach
prepared by IATF) ฉบับเดียวกันกับที่ผู้ตรวจประเมินใช้เป็นเกณฑ์
มาตรฐานในการตรวจเพื่ อ การรั บ รอง พร้ อ มยกตั ว อย่ า งในการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ จ ริ ง จากบริ ษั ท ฯ ที่ ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานดั ง กล่ า ว
เรียบร้อยแล้ว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้าโครงการฯ ของบริษัทฯเข้าใจในประเด็นที่ผู้ตรวจ
ประเมินใช้ตามมาตรฐาน IATF16949: 2016
2. เพื่อแสดงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการประยุกต์ใช้ข้อกาหนด
มาตรฐานในแต่ละประเด็นอย่างละเอียด เพื่อทาความเข้าใจใน
รายละเอียดของเครื่องมือเฉพาะ (Automotive Core Tools) ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร,ผู้จัดการ, หัวหน้างานฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ,
ฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการระบบคุณภาพ, วิศวกร
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก
 เจตนารมณ์ของมาตรฐาน IATF 16949: 2016
 การปรับเปลี่ยนจาก QS-9000 สู่ IATF 16949: 2016
(ในแง่ของ ตัวบริษัท ลูกค้า ผู้ส่งมอบและผู้ตรวจประเมิน )
 นิยาม และคาศัพท์ตามข้อกาหนด IATF 16949: 2016
 ข้อกาหนด IATF 16949: 2016
๐ หมวดที่ 4 ระบบบริหารคุณภาพ
๐ หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหาร
วันที่สอง
 ข้อกาหนด IATF 16949: 2016 (ต่อ)
๐ หมวดที่ 6 การบริหารและจัดเตรียมทรัพยากร
๐ หมวดที่ 7 การควบคุมกระบวนการ
: Advanced Product Quality Planning: APQP
: Pre-launch and Mass-production Control Plan
: Production Parts Approval Process (4th Edition)
หรือ PPAP
: Measurement System Analysis: MSA
: Statistical Process Control: SPC
: Failure Mode and Effect Analysis: FMEA
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81
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วันที่สาม
 ข้อกาหนด IATF 16949: 2016 (ต่อ)
๐ หมวดที่ 8 ข้อมูลและการวิเคราะห์
 ข้อกาหนดของ ISO/TS 16949:2009 และข้อแตกต่าง
IATF 16949: 2016
 อภิปรายสรุปการบรรยายและแนวทางการบริหารโครงการ

วิทยากร
คุณณุวัฒน์ จันทร์ถาวร
กรรมการผู้จัดการ
CCT SQUARE CO., LTD.

Course for Lead Auditor (IATF16949)
1. ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกาหนด IATF16949:2016
2. IATF16949: 2016 Internal Audit
3. IATF 16949: 2016 สาหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหาร (เสริม)
4. การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อกาหนด IATF16949 (เสริม)
5. การบริหารแผนฉุกเฉินให้สอดคล้องกับข้อกาหนด IATF16949
(เสริ
ม)
6. การบริ
หารการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับข้อกาหนด

IATF16949

Course for Lead Auditor (ISO9001)
1. ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกาหนด ISO9001: 2015
2. การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
3. การจัดทาและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015
4. การควบคุมเอกสารและข้อมูลของระบบมาตรฐาน ISO 9001,
ISO 14001, 45001
5. ผู้จัดการระบบคุณภาพ (QMR)
6. การประเมินความเสี่ยง ISO9001: 2015 (เสริม)
7. ISO9001: 2015 สาหรับผู้บริหารและตัวแทนฝ่ายบริหาร (เสริม)
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

