TRAINING COURSE

ระบบการจัดการคุณภาพทีม
" ีประสิทธิภาพเป็ นสิง" สําคัญสําหรับองค์กรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ช่วยให ้เกิดการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื"องทํ าให ้สามารถตอบสนองความต ้องการของลูกค ้า อีกทั งX ทําให ้แน่ใจว่าลูกค ้าพึงพอใจ นั" น คือ ระบบ ISO/TS16949:2009 ที"
เปลีย
" นจากเดิมกลายเป็ น IATF16949 นั"นเอง
ระบบ IATF16949:2016 สําหรับ version ใหม่พร ้อมด ้วยข ้อกําหนดที"เพิม
" ขึน
X เนืXอหาที"รัดกุมมากยิง" ขึน
X จนผู ้ทํ าระบบอาจ
รู ้สึกกังวลถึงความยุ่งยาก แต่เรามีแนวทางจัดทํ าระบบให ้ง่ายขึน
X ในฉับพลันถ ้าผู ้ทําระบบรู ้และเข ้าใจถึง “ว ัตถุประสงค์ขอ
้ กําหนด”
ปั ญหาจากการทําระบบทีพ
" บได ้ส่วนใหญ่เกิดจากการเลียนแบบจากบริษัทอืน
" เกิดจากผู ้ปฏิบัตจิ ําถึงวิธก
ี ารทีเ" ป็ นทีน
" ย
ิ ม เช่น การควบคุม
เอกสารต ้องกําหนดหมายเลข, การคัด เลือกผู ้ขายต ้องมีแบบฟอร์มการประเมิน ซึง" ทํ า ให ้เกิดปั ญหาระบบที"ไ ม่เข ้ากับ วัฒ นธรรมของ
องค์กร แท ้จริงแล ้ว ข ้อกําหนด IATF16949:2016 เป็ นเพียง Guideline ส่วนวิธก
ี ารทํางานองค์กรต ้องเป็ นผู ้กําหนดให ้เหมาะสม
กับตนเอง หลักสูตรนีXจงึ เน ้นความเข ้าใจต่อวัตถุประสงค์ข ้อกําหนดและการประยุกต์ใช ้ให ้เหมาะสม เพือ
: ให้ผูเ้ กีย
: วข้องทุกคนสามารถ

นํามาประยุกต์ใชใ้ นการทํางานได้อย่างแท้จริง
นอกจากนีX IATF16949:2016 ไม่ได ้เป็ นมาตรฐานเดีย
" วหรือสามารถใช ้มาตรฐานเดียวในการปฏิบัตแ
ิ ละประยุกต์ใช ้ แต่
จะต ้องประยุกต์ใช ้ร่วมกับ ข ้อกําหนดเฉพาะของลูกค ้า Customer Specific Requirements ( CSR ) และISO 9001:2015 โดย
วัตถุประสงค์ของ IATF 16949 นั น
X ต ้องการความสอดคล ้องกับข ้อกําหนด ISO 9001:2015 และมีการระบุขอ
้ กําหนดเพิม
: เตม
ิ ใน
เทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต ์ เพื"อสอดคล ้องกับการทิศทางการปฏิวต
ั อ
ิ ต
ุ สาหกรรมยานยนต์ในปั จจุบน
ั จนถึงอนาคต

OUTLINE:
มาตรฐาน IATF16949:2016 และความมุง่ หมายของ
ระบบ IATF ทีแ
" ท ้จริง
จุดเปลีย
" นแปลงทีส
" ําคัญของข ้อกําหนด IATF
16949:2016 เมือ
" เทียบกับ ISO/TS 16949:2009
การบริหารระบบโดยใช ้ Process Approach และการ
" ง (Risk)ให ้เป็ นประโยชน์ทแ
บริหารความเสีย
ี" ท ้จริงกับ
องค์กร
ตีความข ้อกําหนด IATF16949:2016 อย่างถูกต ้องและ
สร ้างสรร สามารถลดต ้นทุน และ เพิม
" ความร่วมมือได ้
การทําความเข ้าใจวัตถุประสงค์ทแ
ี" ท ้จริงของ
ข ้อกําหนด IATF16949:2016 และการนําไป
ประยุกต์ใช ้อย่างมีมล
ู ค่าเพิม
" (Value Added)
ข ้อกําหนด IATF16949:2016 และการนํ าไป
ประยุกต์ใช ้
Quality Management Principles
Process Approach
Risk Base Thinking
พร ้อมยกตัวอย่างการประยุกต์ใช ้ข ้อกําหนด IATF
16949:2016

ล ักษณะการอบรม :
" สาร 2 ทาง และมีตวั อย่าง
1. การบรรยายสือ
ประกอบ โดยเน ้นให ้เกิดการแลกเปลีย
" น และ
แสดงความคิดเห็น

2. กิจกรรมกลุม่ เพือ" สร ้างให ้เกิดความเข ้าใจ และ
สามารถนํ าไปปฏิบต
ั จ
ิ ริงได ้

3. ประเมินผล หลังการอบรม
ระยะเวลาอบรม : 2 ว ัน (9.00-16.00 น.)
ผูเ้ ข้าร่วมอบรม :
ISO Team ผู ้ทีท
" ํางานในอุตสาหกรรมยานยนต์
และผู ้สนใจทั"วไป
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