
0-2712-2414# 6701

hrd@thaiauto.or.th

www.thaiauto.or.th/training

0-2712-24144## 667700112712-241 11



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  • 

  • 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



หลักการและเหตุผล

 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มีประกาศใชฉบับใหมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2015 และขอกำหนด ISO/TS 
16949 ไดประกาศบังคับใชเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2016 เรียกวา IAFT 16949:2016 โดยไดปรับปรุงมาตรฐานทั้งในสวนของ 
หลักการพื้นฐาน และโครงสรางมาตรฐาน รวมถึงขอกำหนดไปจากเดิมมาก เพื่อใหมั่นใจวาองคกรที่ประยุกตใชระบบบริหาร 
คุณภาพจะสามารถปรับตัวใหอยูรอดไดในสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทวีคูณและมีความ 
ซับซอนมากขึ้น และสามารถประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน ดังนั้นผูบริหารของทุกองคกรที่ตองจัดทำระบบบริหารคุณภาพ จึง 
ตองทำความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับใหมนี้ เพื่อสามารถที่จะวางแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหาร 
ภายในองคกรใหสอดคลองกับขอกำหนดใหมนี้ และเกิดประโยชนกับองคกรอยางแทจริง
 สำหรับสถานประกอบการที่ผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยสวนใหญมีระบบบริหารคุณภาพสองระบบคือ ISO 9001 
และ ISO/TS 16949 ดังนั้น จะตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เอกสารที่มีอยูใหเกิดการผสมผสาน ที่สามารถประยุกตไดทั้งสอง 
ระบบ เพื่อใหการบริหารองคกร และการผลิต เปนไปอยางมีประสิทธิผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ระยะเวลาและวิธีการฝกอบรม

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

ผูแทนฝายบริหาร ผูบริหาร หัวหนางาน 
พนักงานทีี่เกี่ยวของกับการดำเนินงานในระบบ
บริหารคุณภาพ และผูสนใจทั่วไป

จำนวน 2 วัน

วันที่อบรม: 12-13 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ (4 ธันวาคม 2562)

ขอกำหนดและการประยุกตระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016
(IATF 16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice)

IATF 16949:2016



หัวขอการอบรม

 บทนำ
  - ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก ISO 9001: 2008 เปน ISO 9001: 2015
  - ISO/TS 16949 ฉบับใหมประกาศใช 1 ตุลาคม 2016 แลว และเปลี่ยนชื่อเปน IATF 16949    
   สิ่งที่องคกรตองดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลาที่ IATF กำหนด
  - ประวัติความเปนมาของการจัดทำมาตรฐาน IATF16949:2016
  - การอธิบายหลักการของ Process Approach
  - การกำหนด Customer-Oriented Processes, Support Processes และ Management Processes

 การอธิบายขอกำหนดหลักที่สำคัญ และการประยุกตใช โดยยึดขอกำหนด ISO 9001:2015 เชื่อมโยงกับขอกำหนด  
 IATF 16949:2016 
  - บริบทขององคกร (Context of Organization)
    o ความเขาใจในบริบทองคกร (Understanding the organization and its context)
    o ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของ (Understanding the need and expectations 
    o กำหนดขอบเขตระบบการบริหารระบบคุณภาพ (Determine the scope of the QMS)
    o การบริหารระบบคุณภาพและกระบวนการ (Quality Management system and its process)
  - ภาวะผูนำ (Leadership)
    o ภาวะผูนำ และความมุงมั่น (Leadership and commitment)
    o นโยบายคุณภาพ (Quality policy)
    o บทบาทองคกร ความรับผิดชอบและอำนาจ (Organizational roles, responsibilities and authorities)
  - การวางแผนสำหรับระบบคุณภาพ (Planning for the quality management system)
    o การดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risks and opportunities)
    o วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานดานคุณภาพ (Quality objectives and planning to achieve them)
    o การวางแผนในการเปลี่ยนแปลง (Planning of changes)
  - การสนับสนุน (Support)
    o ทรัพยากร (Resources)    o การสื่อสาร (Communication)
    o ความสามารถ (Competence)   o ขอมูลเอกสาร (Documented information)
    o ทัศนคติ (Attitude)
  - การปฏิบัติ (Operation)
    o การวางแผน และการควบคุมตามแผนงาน (Operation planning and control)
    o การพิจารณาความตองการของตลาด และการสรางความสัมพันธกับลูกคา (Determination of
       requirements for products and services)
    o การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ (Design and development of products and services) 
    o การควบคุมการไดมาจากภายนอกของผลิตภัณฑและบริการ (Control of external provision of goods  
       and services)
    o การผลิตสินคา และการจัดใหมีการบริการ (Production of goods and provision of services)
    o การสงมอบผลิตภัณฑ และบริการ (Release of products and services)
    o การควบคุมสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนด (Control of nonconforming)
  - การประเมินผลการดำเนินงาน (Performance evaluation)
    o การเฝาติดตาม การวัด การวิเคราะห และการประเมิน (Monitoring, measurement, analysis and
       evaluation)
    o การตรวจติดตามภายใน (Internal audit) 
    o การตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management review) 
  - การปรับปรุง (Improvement)
    o การปรับปรุง (Improvement)
    o ความไมสอดคลอง และการแกไข (Nonconformity and corrective action)
    o การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual improvement)
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คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
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