กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

Q18SA130P (2132101011101-210-2510-0258023)

ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ข้อกาหนด IATF16949:2016
และ ISO9001:2015กับอุตสาหกรรมยานยนต์ รุ่นที่ 56
วันที่จัด วันพุธที่ 6 - วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

สมาชิก 7,500 + VAT 7% 525 = 8,025 บาท

เวลา

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่าน

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

สถานที่

ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 บุคคลทั่วไป : 8,000 + VAT 7% 560 = 8,560 บาท

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรรมที่มี
อัตราการเติบโตสูงสุดของประเทศไทย ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ได้
ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในประเทศไทยเป็นจานวนมากส่งผลให้
ผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศได้รับผลพลอยได้ในเชิงพาณิชย์
อย่างไรก็ ตาม การที่จ ะได้รับคัดเลือ กให้เป็นหนึ่ งในผู้ส่งมอบ
ชิ้ น ส่ ว น ใ ห้ แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต ร ถ ย น ต์ ดั ง ก ล่ า ว ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
ภายในประเทศจาเป็นที่จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน IATF
16949:2016 ซึ่ง เป็น มาตรฐานระบบคุ ณ ภาพสากลเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต์ภายในระยะเวลาที่ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละ
รายก าหนดไว้ หลั ก สู ต รนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ที่ จ ะอธิ บ าย
ข้อกาหนดมาตรฐาน IATF 16949:2016 อย่างละเอียดตาม
รายการตรวจสอบที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ การตรวจสอบ (Quality
Management System Assessment CheckList Based on
Process Audit Approach prepared by IATF) ฉบับเดียวกัน
กับที่ผู้ตรวจประเมินใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเพื่อการ
รับรอง พร้อมยกตัวอย่างในการประยุกต์ใช้จริงจากบริษัทฯ ที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หัวหน้าโครงการฯ ของบริษัทฯ เข้าใจในประเด็นที่
ผู้ตรวจประเมินใช้ตามมาตรฐาน IATF 16949:2016
2. เพือ่ แสดงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการประยุกต์ใช้
ข้อกาหนดมาตรฐานในแต่ละประเด็นอย่างละเอียด
เพื่อทาความเข้าใจในรายละเอียดของเครื่องมือเฉพาะ
(Automotive Core Tools) ของอุตสาหกรรมยานยนต์
3. เพื่อทาความเข้าใจในรายละเอียดของเครื่องมือเฉพาะ
(Automotive Core Tools) ของอุตสาหกรรมยานยนต์
4. เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างข้อกาหนด ISO/TS

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้บริหารงานด้านการผลิต ด้านการควบคุมคุณภาพการจัดซือ้
ผู้จัดการระบบคุณภาพ วิศวกร หัวหน้างาน และผูส้ นใจทั่วไป
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
หัวข้อการอบรม
 เจตนารมณ์ของมาตรฐาน IATF 16949:2016
 การปรับเปลี่ยนจาก QS-9000 สู่ IATF 16949:2016
(ในแง่ของ ตัวบริษัท ลูกค้า ผูส้ ่งมอบ และ ผู้ตรวจประเมิน)
 นิยาม และคาศัพท์ตามข้อกาหนด IATF 16949:2016
 ข้อกาหนด IATF 16949:2016
 หมวดที่ 4 ระบบบริหารคุณภาพ
 หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหาร
 หมวดที่ 6 การบริหารและจัดเตรียมทรัพยากร
 หมวดที่ 7 การควบคุมกระบวนการ
: Advanced Product Quality Planing : APQP
: Pre-launch and Mass-production Control Plan
: Production Parts Approval Process (4th Edition)
หรือ PPAP
: Measurement System Analysis : MSA
: Statistical Process Control : SPC
: Failure Mode and Effect Analysis : FMEA
 หมวดที่ 8 ข้อมูลและการวิเคราะห์
 ข้อกาหนดของ ISO/TS 16949:2009 และข้อแตกต่าง
IATF 16949:2016
 อภิปรายสรุปการบรรยายและแนวทางการบริหารโครงการ

16949:2009 และ IATF 16949:2016
วิทยากร
คุณณุวัฒน์ จันทร์ถาวร
กรรมการผู้จัดการ
CCT SQUARE CO., LTD
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

