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หลกัสตูร 

ขอ้กําหนดและการประยุกตใ์ช ้IATF 16949:2016 

(Requirements and Application of IATF 16949:2016 Systems) 

 
หลกัการและเหตุผล 
 

  TS 16949 คอืระบบจดัการคุณภาพเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเชอืมโยงกบัมาตรฐาน ISO 

 , โดยสามารถให้คําจํากดัความได้ว่าเป็นมาตรฐานสําหรบั โรงงานออกแบบ พฒันาผลติภณัฑ์วจิยัและ

พฒันา ผลติ ตดิตงั หรอื บรกิารทเีกยีวขอ้งกบัผลติภณัฑ ์และชนิส่วนของยานยนต์ การเปลยีนแปลงมาตรฐาน

จากมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดยีวหรอืสามารถใช้มาตรฐานเดยีวในการปฏบิตัติาม 

แต่จะต้องประยุกต์ใชร่้วมกบั ขอ้กําหนดเฉพาะของลูกค้า Customer specific requirements (CSRs) และ ISO 

9001:2015  IATF 16949  นันต้องการความสอดคล้องกบัข้อกําหนด ISO9001:2015 โดยส่วนใหญ่คงไว้ซึง 

ขอ้กําหนดเพอืใหส้อดคลอ้งกบัการทศิทางปฏวิตัอิุตสาหกรรมยานยนตใ์นปัจจุบนัถงึอนาคต 
 

วตัถปุระสงค ์

1) ผูเ้ขา้อบรมเรยีนรูแ้ละเขา้ใจ ขอ้กําหนดของมาตรฐาน IATF 16949:2016 

2) ผูเ้ขา้อบรมสามารถประยุกตใ์ช้ขอ้กําหนด IATF 16949:2016 ไดต้รงตามมาตรฐานและมปีระสทิธภิาพ 
 

เนือหาการอบรม 

 ขอ้กําหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016(Requirements) 

1) ทมีา ความสําคญั และโครงสรา้งขอ้กําหนด IATF 16949:2016 

2) การเปรยีบเทยีบขอ้กําหนดระหว่าง ISO/TS 16949:2009 กบั IATF 16949:2016 

3) ความสมัพนัธ์ของ ISO 9001:  กบั IATF 16949:2016 

4) การบรหิารขอ้กําหนดของลูกคา้ระบบมาตรฐาน IATF 16949:2016 (CSRs & IATF 16949:2016) 

5) คาํศพัทแ์ละคํานิยามสําหรบัมาตรฐาน IATF 16949:2016 

6) การตคีวามขอ้กําหนด IATF 16949:2016 

7) Work shopการวเิคราะหแ์ละทาํความเขา้ใจขอ้กําหนดในการนําไปใชภ้ายในองคก์ร 

วิธีการอบรม การฝึกอบรมนจีะใช ้  วธิกีารหลกั ไดแ้ก ่การเรยีนรูแ้บบกลุ่ม การเรยีนรูแ้บบผูใ้หญ่และการ

เรยีนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ

1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลยีนความเหน็ระหว่าง 

กนั ฝึกการทาํงานเป็นทมีและการฟังความเหน็ของเพอืนร่วมงาน 

 

2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult leaning) เป็นการสอืสาร  ทาง (interpretive  

mode) ระหว่างวทิยากรกบัผูอ้บรมดว้ยกนัเอง 

   - การสรุปทบทวนแนวคดิสาํคญัและคาํสาํคญัต่างๆ (Key thoughts and key words) 
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   - การตงัคาํถามเพอืกระตุน้การคดิของผูอ้บรม(questioning) 

- การแลกเปลยีนระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนัเอง 

. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (action learning) เน้นการทํากจิกรรมภาคปฏบิตั ิกระตุ้นการฝึกความคดิและ

การทาํ Work shop โดยมปีระเดน็สาํคญัทเีชอืมโยงกบัการปฏบิตัแิละการนําไปใช ้

วทิยากร: ผูท้รงคุณวุฒ ิ

วธิกีารอบรม: การบรรยาย,  การฝึกปฏบิตั ิ

สถานทอีบรม: บรษิทัลูกคา้ / สถานทลีูกคา้จดัให ้

ผูเ้ขา้ร่วมอบรม: ตวัแทนฝ่ายบรหิาร หวัหน้างาน ผูท้เีกยีวขอ้งกบัการบรหิารคุณภาพ IATF 16949:2016 

ระยะเวลา:  วนั 6 ชวัโมง (เวลา . - .  น.) 
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หลกัสตูร 

ขอ้กําหนดและการประยุกตใ์ช ้IATF 16949:2016 

(Requirements and application of IATF 16949:2016 Systems) 
 

เวลา กิจกรรม 

.  น.- .  น. >ทีมา ความสาํคญั และโครงสร้างข้อกาํหนด IATF 16949:2016 Requirements)             

การเปรียบเทียบข้อกาํหนดระหว่าง ISO/ 16949:2009 กบั IATF 16949:2016 

>ความสมัพนัธ ์IATF ISO 9001:2008 เป็น :2015 

 ประเดน็ทมีกีารเปลยีนแปลงจาก ISO 9001:  เป็น ISO 9001:2015 

 ISO/TS 16949 ฉบบัใหม่ประกาศแกไ้ข  ตุลาคม  แลว้ และเปลยีนชอืเป็น 

IATF 16949 สงิทอีงค์กรตอ้งดาํเนินการ ตามกรอบระยะเวลาท ีIATF กําหนด 

 ประวตัคิวามเป็นมาของการจดัทาํมาตรฐาน ISO/TS 16949 

>การบริหารขอ้กาํหนดของลูกค้าของระบบ IATF 16949:2016 (CSRs & IATF 

16949:2016) 

 การอธบิายหลกัการของ Process Approach 

 การกําหนด customer-oriented processes, support processes และ management  

processes 

. - .  น. > คาํศพัท์และนิยามสาํหรบัมาตรฐาน IATF 16949:2016 

>การตีความข้อกาํหนด IATF 16949:2016 

ข้อกาํหนดที  บรบิทขององคก์ร (Context of Organization) 

บรบิทคอือะไร 

ขอ้กําหนดความต้องการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี รวมทงัขอ้กําหนดลูกคา้ 

การกําหนดขอบเขตในการรบัรอง ระบบบรหิารคุณภาพ 

กระบวนการทเีกยีวขอ้งกบัการบรหิารคุณภาพ (QMS Process) และระบบเอกสาร 

ข้อกาํหนดที  ความเป็นผูนํ้า (Leadership) 

บทบาทหน้าทขีองผูบ้รหิารระดบัตอ้งรบัผดิชอบต่อระบบ QMS  อย่างไร 

การกําหนดกลยุทธ ์วสิยัทศัน์ และนโยบายคุณภาพ 

การจดัโครงสรา้งองค์กรในระบบ QMS บทบาทหน้าทแีละอํานาจบรหิาร ของผูร้บัผดิชอบ 

เหล่านนั 

12.00-13.00 น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
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. - .  น. >คาํศพัท์และนิยามสาํหรบัมาตรฐาน IATF 16949:2016 

>การตีความข้อกาํหนด IATF 16949:2016 (ต่อ) 

ข้อกาํหนดที  การวางแผนสาํหรบัคุณภาพ (Planning for the QMS) 

 หลกัการวเิคราะหค์วามเสยีงและโอกาสของกระบวนการในระบบ QMS และ

กระบวนการผลติ คอือะไร แตกต่างอย่างไร  

 หลกัการบรหิารเชงินโยบาย (Policy Deployment) และวตัถุประสงคค์ุณภาพ 

 การจดัการแผนงานตามคุณภาพใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างไร 

ข้อกาํหนดที  การสนับสนุน (Support) 

 หลกัการวางแผนและบรหิารทรพัยากร (Resources) ทเีกยีวขอ้งกบัการผลติ 

 การพฒันาบุคลากรใหเ้กดิความสามารถ (Competence) และรบัรองความสามารถ 

 การสรา้งความตระหนักใหก้บัพนักงานถงึผลกระทบต่อผลติภณัฑ ์รวมถงึขอ้กําหนด

ของลูกคา้ (CSRs) 

 การควบคุมเอกสารสารสนเทศ QMS และเอกสารเชงิวศิวกรรม (Engineering 

document) 

 ข้อกาํหนดที  การปฏบิตั ิ(Operation) 

 การวางแผน และการควบคุมเมอืสรา้งผลติภณัฑใ์หม่ และการบรหิารโครงการ 

 การพจิารณาความตอ้งการของตลาด และการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้ 

 การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ-์บรกิาร และการออกแบบและพฒันากระบวนการ

ผลติ (services)  

 การควบคุมกระบวนการจดัซอื ว่าจา้งจากภายนอก (external provider) ในการ

คดัเลอืก และประเมนิผลสมรรถนะ และการพฒันาระบบ QMS 

 การบรหิารกระบวนการผลติสนิคา้ และใหบ้รกิาร 

 การตรวจรบัรองคุณภาพผลติภณัฑแ์ละบรกิารทตี้องสง่มอบ และการควบคุมสงิทไีม่

เป็นไปตามขอ้กําหนด (Control nonconforming) 

ข้อกาํหนดที  การประเมนิสมรรถนะ (Performance evaluation)  

 การเฝ้าระวงัตดิตาม การวดั การวเิคราะห ์และการประเมนิขดีความสามารถและ

กระบวนการผลติ (Cpk/CP) และความพงึพอใจของลูกคา้ 

 การตรวจตดิตามภายใน (Internal Audit) 

 การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร (Management review) 

ข้อกาํหนดที 10 การปรบัปรงุ 

 สงิทไีม่เป็นไปตามขอ้กําหนดและการปฏบิตักิารแกไ้ข 

 เทคนิคการป้องกนัขอ้ผดิพลาด 

 ระบบบรหิารการรบัประกนัสนิคา้ 

 

* พกัรบัประทานอาหารว่าง และเครอืงดมื เวลา . - .  น. และ . - .  น. 


