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IATF 16949:2016 Requirement and Implementation (Update SIs) : 2 Days 

(ขอ้กาํหนดและการประยกุตใ์ชม้าตรฐานอตุสาหกรรมยานยนต ์: ฉบบัอพัเดท Sis ลา่สดุ)    
 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร : 
       เพื�อใหผู้บ้รหิารและพนักงานทกุคน มคีวามเขา้ใจและสามารถนําขอ้กําหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016 ประยกุตใ์ช ้
กบัหน่วยงานของตนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สอดคลอ้งตามขอ้กําหนดและความตอ้งการของลกูคา้ (CSR) และการปรบัเปลีFยน
ตาม Sanctioned Interpretations (Sis) ของ IATF ฉบบัลา่สดุ     
       แนวทางการอบรม บรรยาย สลับกบักจิกรรมกลุม่เชงิปฏบิตักิารจํานวน 10 Workshop โดยใชข้อ้มลูจากกระบวนการผลติ
หรอืผลติภณัฑข์ององคก์รเป็นตัวอยา่งในการทํากจิกรรม (กรณีไดรั้บอนุญาต) ซึ�งจะชว่ยใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจขอ้กําหนดและ
ออกแบบระบบไดถ้กูตอ้งยิ�งขึDน 
หมายเหต ุ: หลกัสตูรนีKไดร้วมขอ้กําหนด ISO 9001:2015 ไวใ้นเนืKอหาดว้ย 
 
คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม :                                                                                                                      
พนักงานทั�วไป, หัวหนา้งาน, ผูจั้ดการ, QMR, Internal Auditor                                                                                         

รปูแบบการอบรมสมัมนา :                                                                                                                              
บรรยาย, ยกตัวอยา่งประกอบ สลับกจิกรรมกลุม่เชงิปฏบิตักิาร (Workshop) เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถเรยีนรูแ้ละ                 
เขา้ใจเนืDอหาเพื�อนําไปปรับใชก้บังานจรงิไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธผิล 

หวัขอ้อบรมสมัมนา : 
 
วนัทีF 1 

 ประวัตคิวามเป็นมาและโครงสรา้งของขอ้กําหนด IATF 16949:2016  
 ประโยชนท์ี�องคก์รไดรั้บ 
 การอพัเดท Sis ลา่สดุ (Sanctioned Interpretation by IATF 
 ภาพรวมขอ้กําหนดที� 1, 2 และ 3 : ขอบขา่ย, มาตรฐานอา้งองิ และคําศพัท ์คํานยิาม  

 
 ตคีวามขอ้กําหนดทีF 4 : บรบิทขององคก์ร  (Context of the organization)  

(ความเขา้ใจองคก์รและบรบิท, ความคาดหวังของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี, ขอบขา่ยและความสมัพันธข์อง 
ระบบบรหิารคณุภาพ)                                     

    Workshop:  
    วเิคราะห ์SWOT (ปจัจยัภายในและภายนอก), กาํหนด CSR, เขยีน Process Approach 
 
   ตคีวามขอ้กําหนดทีF 5 : ความเป็นผูนํ้า (Leadership)  

(ความเป็นผูนํ้าและความมุง่มั�น, การใหค้วามสําคญักบัลกูคา้, นโยบายคณุภาพ, หนา้ที�และความรับผดิชอบ) 
Workshop:  
กําหนด Effective and Efficiency ของ QMS ทกุกระบวนการ 
   

 ตคีวามขอ้กําหนดทีF 6 : การวางแผน (Planning)  
(การดําเนนิการกบัความเสี�ยงและโอกาส, แผนสํารองฉุกเฉนิ, วัตถปุระสงคค์ณุภาพ การวางแผน
เปลี�ยนแปลง) 

    Workshop:  
    ประเมนิความเสีFยงและกําหนดแผนรองรบั, กําหนดแผนสํารองฉุกเฉนิ (Contingency plan) 
    กําหนดตวัชีKวดัหลกั (KPI) 
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วนัทีF 2 
 
 ตคีวามขอ้กําหนดทีF 7 : กระบวนการสนบัสนนุ   (Support)                                                                                               

(บคุลากร, โครงสรา้งพืDนฐาน, สภาพแวดลอ้ม, เครื�องมอืวดั, ความรูข้ององคก์ร, ความสามารถ, ความ
ตระหนัก,  
การสื�อสาร, เอกสารสารสนเทศ) 

    Workshop:  
    การตคีวามผลการสอบเทยีบเครืFองมอืวดั, กําหนด Training need และรปูแบบการประเมนิ,  
    การสืFอสารภายในและภายนอก   
 

 ตคีวามขอ้กําหนดทีF 8 : การดาํเนนิการ (Operation) 
 8.1 Planning, 8.2 Requirement of product, 8.3 Design and develop of product and 

process  
  (การวางแผน, การรับและทบทวนขอ้กําหนดผลติภณัฑ,์ การออกแบบผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ) 
   Workshop:  
   การทบทวนคาํส ัFงซืKอ, การประเมนิ Feasibility สําหรบัผลติภณัฑใ์หม,่ การวางแผนผลติภณัฑใ์หม ่ 
  8.4 การจดัซืKอและควบคมุผูจ้ดัหาภายนอก 
   Workshop: 
   การประเมนิผูข้ายรายใหมสํ่าหรบั IATF, การพฒันาผูข้ายและการแบง่กลุม่ผูข้าย 
 
  8.5 การควบคมุการผลติและบรกิาร (Control of product and service) 
  Workshop: 
  จดัทํา Production process flow, กําหนด OEE, MTBF, MTTR, กําหนด PPE, Packaging 
standard 
 
  8.6 การตรวจปลอ่ยผลติภณัฑ ์ 
  8.7 การควบคมุงานทีFไมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด (Control of NC) 

    Workshop:  
    จดัทํามาตรฐานการตรวจ (Inspection standard), การ Rework และ Repair    
                                     
   ตคีวามขอ้กําหนดทีF 9 :การประเมนิสมรรถนะ (Performance Evaluation ) 
   (การประเมนิตัวชีDวดั, Process capability, เครื�องมอืทางสถติ,ิ ความพงึพอใจของลกูคา้, การวเิคราะห,์  
   การตรวจตดิตามภายใน, การทบทวนการบรหิาร) 
   Workshop:  
   การประเมนิความสามารถของกระบวนการ (Process Capability)   
 
   ตคีวามขอ้กําหนดทีF 10 :การปรบัปรงุ (Improvement )  
   (การปฏบิตักิารแกไ้ขและการปรับปรงุอยา่งตอ่เนื�อง) 
   Workshop: 
   การประยกุตใ์ช ้8D สําหรบัการแกไ้ข, กําหนดกจิกรรมสําหรบัการปรบัปรงุและการปรบัปรงุอยา่ง
ตอ่เนืFอง    
 
 ถาม-ตอบ  
 ทําแบบทดสอบ (Post Test)    

 


