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ระยะเวลาการอบรม

ขอกำหนดและการประยุกตระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice

หัวขอการฝกอบรม

ผูบริหาร หัวหนางานพนักงานทีี่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน ในระบบบริหารคุณภาพและผูสนใจทั่วไป

วันที่อบรม: 28-29 มกราคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 21 มกราคม 2562)

                    จำนวน 2 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มีประกาศใชฉบับใหมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และขอกำหนด ISO/TS 16949 

ไดประกาศบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เรียกวา IAFT 16949:2016 โดยไดปรับปรุงมาตรฐานทั้งในสวนของหลักการพื้นฐานและ 

โครงสรางมาตรฐาน รวมถึงขอกำหนดไปจากเดิมมาก เพื่อใหมั่นใจวาองคกรที่ประยุกตใชระบบบริหารคุณภาพจะสามารถปรับตัวใหอยูรอดได 

ในสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทวีคูณและมีความซับซอนมากขึ้น และสามารถประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน ดังนั้น 

ผูบริหารของทุกองคกรที่ตองจัดทำระบบบริหารคุณภาพ  จึงตองทำความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับใหม เพื่อสามารถที่จะ 

วางแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหารภายในองคกรใหสอดคลองกับขอกำหนดใหมและเกิดประโยชนกับองคกร สำหรับสถานประกอบการที่ 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยสวนใหญมีระบบบริหารคุณภาพ 2 ระบบ คือ ISO 9001 และ ISO/TS 16949 ดังนั้นจะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่มีอยูใหเกิดการผสมผสานที่สามารถประยุกตไดทั้ง 2 ระบบ เพื่อใหการบริหารองคกร และการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิผล

การอธิบายขอกำหนดหลักที่สำคัญ และการประยุกตใชโดยยึด ขอกำหนด ISO 9001:2015 เชื่อมโยงกับขอกำหนด IATF 16949:2016 

4. บริบทขององคกร : ความเขาใจในบริบทองคกร ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของ กำหนดขอบเขตระบบการบริหาร  

                            ระบบคุณภาพ และการบริหารระบบคุณภาพและกระบวนการ 

5. ภาวะผูนำ      : ภาวะผูนำและความมุงมั่น นโยบายคุณภาพ บทบาทองคกร และความรับผิดชอบและอำนาจ

6. การวางแผนสำหรับระบบคุณภาพ : การดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส วัตถุประสงค เปาหมาย แผนงานดานคุณภาพ การวางแผน  

                            ในการเปลี่ยนแปลง

7. การสนับสนุน      : ทรัพยากร ความสามารถ ทัศนคติ การสื่อสาร และขอมูลเอกสาร

8. การปฏิบัติ     : การวางแผน และการควบคุมตามแผนงาน การพิจารณาความตองการของตลาด และการสรางความสัมพันธกับลูกคา

                  การออกแบบและพัฒนา การควบคุมการไดมาจากภายนอก ของผลิตภัณฑและบริการ การผลิตสินคาและการจัดใหมี 

                            การบริการ การสงมอบผลิตภัณฑและบริการ การควบคุมสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนด 

9. การประเมินผลการดำเนินงาน : การเฝาติดตาม การวัด การวิเคราะห และการประเมิน การตรวจติดตามภายใน การตรวจสอบ  

                       การบริหารจัดการ 

10. การปรับปรุง      : การปรับปรุง ความไมสอดคลอง และการแกไข และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

บทนำ

- การเปลี่ยนแปลงจาก ISO 9001:2008 เปน ISO 9001:2015  - ISO/TS 16949 เปลี่ยนชื่อเปน IATF 16949 

- ความเปนมาของการจัดทำมาตรฐาน IATF16949:2016  - การอธิบายหลักการของ Process Approach

- การกำหนด Customer - Oriented Processes    - Support Processes และ Management Processes



 

ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑใหมและแผนควบคุม

(Advance Products Quality Planning (APQP) and Control Plan)

 ในการบริหารการผลิตเพื่อใหผลิตภัณฑหรือบริการตอบสนองตอความตองการของลูกคาและสรางความเชื่อมั่นตอคุณภาพ 

ผลิตภัณฑที่องคกรดำเนินการผลิตและสงมอบใหแกลูกคา  ใหความสำคัญในดานคุณภาพ, ตนทุนการผลิตที่ต่ำ และการสงมอบตรงเวลา 

จำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ แตละรุนของผลิตภัณฑ (New products / New Project) อยางเปนระบบ

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค
 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูงและแผนควบคุมเปนคู มือที ่ผู ผลิตยานยนตไดกำหนดหลักการวางแผนคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ แตละชวงเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งภายหลังการผลิตตอเนื่อง (Mass Production) จะตองมีการจัดเตรียม 

และดำเนินการอยางไร ดังนั้นหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูงและแผนควบคุม จึงเปนกลยุทธที่องคกรของทานสามารถ 

นำมาใชในการบริหารระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หัวขอการฝกอบรม
 1. หลักการในการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ

 2. การจัดเตรียม และวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต แตละชวงเวลาอยางเปนระบบ

 3. บทบาทหนาที่ของคณะผูวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ

 4. การติดตามผล และประเมินผลจากการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต  เมื่อไมเปนไปตามแผนจะตอง

     ดำเนินการอยางไร

 5. แผนควบคุม (Control Plan)

ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและคุณภาพ ไดแก

- วิศวกรรม 

- ฝายผลิตควบคุมคุณภาพ 

- ประกันคุณภาพ 

- วางแผนการผลิต 

- การตลาด 

- จัดซื้อ

- คลังสินคา

วันที่อบรม: 30 มกราคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 23 มกราคม 2562)

          - จำนวน 1 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณสุวรรณ คุณธานินทร แผนกพัฒนาผูประกอบการ สถาบันยานยนต 

โทรศัพท 02-712-2417 ตอ 6701-6702  โทรสาร 02-712-2415  อีเมล hrd@thaiauto.or.th  เว็บไซต www.thaiauto.or.th
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ระยะเวลาการอบรม

 การเสนออนุมัติรับรองชิ้นสวนเพื่อการผลิต แกไขครั้งที่ 4

Production Part Approval Process (PPAP) 4th edition

วัตถุประสงค

หัวขอการฝกอบรม
 ขอกำหนดและวัตถุประสงคการขออนุมัติรับรองชิ้นสวน

 ระดับของการ submission ในกระบวนการอนุมัติชิ้นสวน และแนวทางในการเลือกระดับที่เหมาะสมในแตละ Contract 

 สิ่งที่สำคัญของ PPAP กับการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ 

 อะไรคือขอมูลทางสถิติที่จำเปนสำหรับการผลิตและมีผลตอความสำเร็จในการผลิตอยางไร 

 เมื่อใดถึงมีจำเปนตองใชกระบวนการอนุมัติชิ้นสวน 

 อะไรคือขอกำหนดของ Daimler-Chrysler, Ford , General Motors และ อุตสาหกรรมยานยนตชั้นนำ 

 วิธีการในการระบุในแบบฟอรม PPAP ที่ซึ่งแนะนำโดย Automotive Industry Action Group (AIAG)

 ความเชื่อมโยงของ AIAG "SPC" and "MSA" manuals กับ PPAP 

 อะไรคือ Part Submission Warrant (PSW) และ มีผลตอการจัดทำและควบคุมเอกสารในกระบวนการ 

 วิธีในการใช PPAP ในการวัดกระบวนการเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 ทราบปญหา ขอควรระวัง และ อุปสรรคในการจัดวางระบบ 

 กรณีศึกษา

   

ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและคุณภาพ 

เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ 

วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ คลังสินคา เปนตน

วันที่อบรม: 25 มกราคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 18 มกราคม 2562)

                    จำนวน 1 วัน
คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 กระบวนการอนุมัติชิ้นสวนผลิต (PPAP) เปนขอกำหนดทั่วไปที่กำหนดขึ้นสำหรับการอนุมัติรับรองชิ้นสวนเพื่อการผลิต 

เพื่อใชกับ Suppliers ผูสงมอบชิ้นสวนใหมหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหลูกคาอนุมัติกอนที่จะทำการ ผลิตจริง (Mass Production) 

รวมทั้งเพื่อใหไดขอสรุปวาบันทึกการออกแบบทางวิศวกรรมของลูกคาและขอกำหนดของ Spec เปนที่เขาใจเปนอยางดีของ Supplier 

และกระบวนการผลิตมีความเปนไปไดในการที่จะผลิตสินคาใหไดตรงขอกำหนดอยางสม่ำเสมอตามอัตราการผลิตที่ไดแจงไวกับลูกคา

 1. เพื่อใหผูเชาอบรมเขาใจเกี่ยวกับขอกำหนดและวัตถุประสงคของ PPAP

 2. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการควบคุมคุณภาพและกำหนดวิธี

    การอนุมัติรับรองชิ้นสวนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ:   เนนการประยุกตใชอยางไรใหมีประสิทธิผลเพื่อการควบคุมคุณภาพ และการกำหนดวิธีการอนุมัติรับรองชิ้นสวน (PPAP) 

     สำหรับผูสงมอบ และใหจัดเตรียมตัวอยางเอกสารที่มีการจัดทำผานมา และทบทวนรวมกัน


