
 
หลักการและเหตุผล  

TS 16949 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเชื่อมโยงกับ 
มาตรฐาน ISO 9001 , โดยสามารถให้ค าจ ากัดความได้ว่าเป็นมาตรฐานส าหรับ โรงงานออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์  
วิจัยและพัฒนา ผลิต ติดตั้ง หรือ บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ ชิ้นส่วนของยานยนต์ การเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานจากมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009   เป็น IATF 16949 :2016 IATF ได้ประกาศข้อก าหนดใหม่ IATF 
16949:2016 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2016 ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดี่ยวหรือสามารถใช้มาตรฐานเดียวในการปฏิบัติตาม แต่
จะต้องประยุกตใ์ช้ร่วมกับ ข้อก าหนดเฉพาะของลูกค้า Customer specific requirements ( CSRs ) และ ISO 
9001:2015 IATF 16949 นั้นต้องการความสอดคล้องกับข้อก าหนด ISO 9001:2015 โดยระบุข้อก าหนดเพ่ิมเติมใน
เทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ( ส่วนขยายข้อก าหนด) โดยส่วนใหญ่ยังคงไว้ซึ่ง ข้อก าหนด TS 16949:2009 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการทิศทางปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันจนถึงอนาคต 

                 วัตถุประสงค์ 
1) ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจ ข้อก าหนดของ ISO/TS16949:2009 ในการปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน 

IATF16949:2016 
2) ผู้เข้าอบรมสามารถการประยุกต์ใช้ข้อก าหนด IATF16949:2016 ได้ตรงตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

              เนื้อหาการอบรม 
ข้อก าหนดมาตรฐาน IATF16949:2016 (Requirements) 
1) ที่มา ความส าคัญ และโครงสร้างข้อก าหนด IATF16949:2016 
2) การเปรียบเทียบข้อก าหนดระหว่าง ISO/TS 16949:2009 กับ IATF16949:2016 
3) ความสัมพันธ์ของ ISO 9001:2015 กับ IATF16949:2016 
4) การบริหารข้อก าหนดของลูกค้าของระบบ IATF16949:2016 (CSRs & IATF 16949:2016 ) 
5) ค าศัพท์และนิยามส าหรับมาตรฐาน IATF16949:2016 
6) การตีความข้อก าหนด  IATF16949:2016 
7) Work Shop การวิเคราะห์และท าความเข้าใจข้อก าหนดในการน าไปใช้ภายในองค์กร 

วิธีการอบรม การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธีการหลักได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ 
 และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
   1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน ฝึกการ
               ท างานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพ่ือนร่วมงาน  
   2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) 
   ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง  

   -  การสรุปทบทวนแนวคิดส าคัญและค าส าคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words) 
            -  การตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning) 
            -  การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง 

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการท ากิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการท า 
workshop  โดยมีประเด็นส าคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการน าไปใช้ 

วิทยากร : ผู้ทรงคุณวุฒิ  
วิธีการอบรม: การบรรยาย , การฝึกปฏิบัติ   
สถานที่อบรม: บริษัทลูกค้า/สถานที่ลูกค้าจัดให้  
ผู้เข้าร่วมอบรม:  ตัวแทนฝ่ายบริหาร  หัวหน้างาน ผู้ที่เกี่ยงข้องกับการบริหารงานคุณภาพ IATF16949:2016 
ระยะเวลา:   2 วัน  ( เวลา 09.00 – 16.00 น.) 

หลกัสูตร : ขอ้ก ำหนด IATF 16949:2016 

(IATF 16949:2016 Requirements ) 

 



 
ก ำหนดกำร 

หลักสูตร ขอ้ก ำหนด IATF 16949:2016 

(IATF 16949:2016 Requirements) 

เวลา 
 

กิจกรรม 

  
วันแรก 

 
 
 9:00 น. – 12:00 น. 

> ที่มา ความส าคัญ และโครงสร้างข้อก าหนด IATF16949:2016 
การเปรียบเทียบข้อก าหนดระหว่าง ISO/TS 16949:2009 กับ IATF16949:2016 
> ความสัมพันธ์ของ ISO 9001:2015 กับ IATF16949:2016 

• ประเด ็นท ี่ม ีการเปล ี่ยนแปลงจาก ISO 9001: 2008 เปน  ISO 9001: 2015 
• ISO/TS 16949 ฉบ ับใหมประกาศใช  1 ตุลาคม 2016 แลว และเปล ี่ยนช ื่อเปน IATF 
16949 ส ิ่งท ี่องคกรตองด  าเนินการ  ตามกรอบระยะเวลาท ี่  IATF  ก  าหนด 
•  ประว ัติความเปนมาของการจ ัดท  ามาตรฐาน ISO/TS 16949 
>  การบริหารข้อก าหนดของลูกค้าของระบบ IATF16949:2016 (CSRs & IATF 
16949:2016 ) 
• การอธ ิบายหล ักการของ Process Approach  
• การก  าหนด customer-oriented processes, support processes และ management 
processes 

12:00 น. – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  13:00 น. – 16:00 น. > ค าศัพท์และนิยามส าหรับมาตรฐาน IATF16949:2016 
> การตีความข้อก าหนด  IATF16949:2016 
ขอก าหนดที่ 4. บริบทขององคกร (Context of Organization) 
  • บริบทคืออะไร 
  • ขอก าหนดความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งขอก าหนดลูกคา 
  • การก าหนดขอบเขตในการขอรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ 
  • กระบวนการที่เกี่ยวของกับระบบบริหารคุณภาพ (QMS Process) และระบบ
เอกสาร 
ขอก าหนดที่ 5.  ภาวะผูน า (Leadership) 
•บทบาทหนาที่ของผูบริหารระดับ ตองรับผิดชอบตอระบบ QMS อยางไร 
•การก าหนดกลยุทธ วิสัยทัศน และนโยบายคุณภาพ 
•การจัดโครงสรางองคกรในระบบ QMS บทบาทหนาที่และอ านาจบริหาร ของผู
รับผิดชอบ เหลานั้น 
 

 
  
 
 
 

 

* พักรับประทานอาหารว่าง และเคร่ืองดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น 



 

 

เวลา 
 

กิจกรรม 

  
วันที่สอง 

 
 
 9:00 น. – 12:00 น. 

 
> ค าศัพท์และนิยามส าหรับมาตรฐาน IATF16949:2016 
> การตีความข้อก าหนด  IATF16949:2016 (ต่อ) 
ขอก าหนดที่ 6. การวางแผนส าหรับระบบคุณภาพ (Planning for the 
QMS) 
•หลักการวิเคราะหความเสี่ยงและโอกาสของกระบวนการในระบบ QMS 
และกระบวนการผลิต คืออะไร แตกตางอยางไร 
•หลักการบริหารเชิงนโยบาย (Policy Deployment) และวัตถุประสงค
คุณภาพ 
•การจัดท าแผนงานดานคณุภาพใหบรรลุเปาหมายอยางไร 
ขอก าหนดที่ 7  การสนับสนุน (Support) 
หลักการวางแผน และบริหารทรัพยากร (Resources) ที่เก่ียวของกับการ
ผลิต 
การพัฒนาบุคคลากรใหเกิดความสามารถ (Competence)  และรับรอง
ความสามารถ 
o การสรางความตระหนักใหกับพนักงานถึง ผลกระทบตอผลิตภัณฑ รวม
ถึงขอก าหนดเฉพาะของลูกคา (CSRs) 
o การควบคุมเอกสารสารสนเทศ QMS และเอกสารเชิงวิศวกรรม 
(Engineering document) 

12:00 น. – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13:00 น. – 16:00 น. ขอก าหนดที่ 8 การปฏิบัติ (Operation) 

•การวางแผน และการควบคุมเมื่อสรางผลิตภัณฑใหม และการบริหาร
โครงการ 
•การพิจารณาความตองการของตลาด  และการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
•การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ-บริการ และการออกแบบและพัฒนา
กระบวนการผลิต services) 
•การควบคุมกระบวนการจัดซื้อ วาจางจากภายนอก (external  provider)  
ในการคัดเลือก ประเมินความผลสมรรถนะ และการพัฒนาระบบ  QMS 
•การบริหารกระบวนการผลิตสินคา และใหบริการ 
•การตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ และบริการที่ตองสงมอบ และการ
ควบคุมสิ่งที่ไมเปนไปตามขอก าหนด (Control of nonconforming) 
ขอก าหนดที่ 9 การประเมินผลการด าเนินงาน (Performance 
evaluation) 
o การเฝาติดตาม การวัด การวิเคราะห และการประเมินขีดความสามารถ
กระบวนการผลิต (Cpk/Cp) 
และความพึงพอใจลูกคา 
o การตรวจตดตามภายใน (Internal Audit) 
o การประชุมทบทวนฝายบริหาร (Management review) 

* พักรับประทานอาหารว่าง และเคร่ืองดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น 




