
• ขอกำหนดและการประยุกตระบบการบริหารคุณภาพ IATF16949:2016

• การเสนออนุมัติรับรองชิ้นสวนเพื่อการผลิต(PPAP)

• ขอกำหนดและการประยุกตใชการควบคุมกระบวนการทางสถิติ(SPC)

• การพัฒนาหัวหนางานอยางไรใหมีคุณภาพ(Effective Leader)

• การวิเคราะหปญหาดวยหลักการ Why Why Analysis

• การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวยQuality Cost and Delivery

• การใชงาน PLC เบื้องตน(Basic Programmable Logic Controller)

Public Training
F e b r u a r y  2 0 2 0



หลักการและเหตุผล

 ระบบการบริหารงานคุณภาพ IS  001 มีประกาศใช บับใหมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2015 และขอกำหนด IS TS 
16 4  ไดประกาศบังคับใชเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2016 เรียกวา IAFT 16 4 :2016 โดยไดปรับปรุงมาตร านทั้งในสวนของ 
หลักการพื้น าน และโครงสรางมาตร าน รวมถึงขอกำหนดไปจากเดิมมาก เพื่อใหมั่นใจวาองคกรที่ประยุกตใชระบบบริหาร 
คุณภาพจะสามารถปรับตัวใหอยูรอดไดในสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทวีคูณและมีความ 
ซับซอนมากขึ้น และสามารถประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน ดังนั้นผูบริหารของทุกองคกรที่ตองจัดทำระบบบริหารคุณภาพ จึง 
ตองทำความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตร าน บับใหมนี้ เพื่อสามารถที่จะวางแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหาร 
ภายในองคกรใหสอดคลองกับขอกำหนดใหมนี้ และเกิดประโยชนกับองคกรอยางแทจริง
 สำหรับสถานประกอบการที่ผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยสวนใหญมีระบบบริหารคุณภาพสองระบบคือ IS  001 
และ IS TS 16 4  ดังนั้น จะตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เอกสารที่มีอยูใหเกิดการผสมผสาน ที่สามารถประยุกตไดทั้งสอง 
ระบบ เพื่อใหการบริหารองคกร และการผลิต เปนไปอยางมีประสิทธิผล

หลักสูตรนี้เหมาะส หรับ ระยะเวลาและวิธีการฝกอบรม

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

ผูแทนฝายบริหาร ผูบริหาร หัวหนางาน 
พนักงานทีี่เกี่ยวของกับการดำเนินงานในระบบ
บริหารคุณภาพ และผูสนใจทั่วไป

จำนวน 2 วัน

วันที่อบรม: 10-11 กุมภาพันธ 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ (3 กุมภาพันธ 2563)

ขอก หน และการประยุกตระบบการบริหารคุณภาพ AT  16 4 :2016
( AT  16 4 :2016 ualit  ana e ent ste  e uire ent and Practice)

AT  16 4 :2016



หัวขอการอบรม

 บทน
  - ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก IS  001: 200  เปน IS  001: 2015
  - IS TS 16 4  บับใหมประกาศใช 1 ตุลาคม 2016 แลว และเปลี่ยนชื่อเปน IATF 16 4     
   สิ่งที่องคกรตองดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลาที่ IATF กำหนด
  - ประวัติความเปนมาของการจัดทำมาตร าน IATF16 4 :2016
  - การอธิบายหลักการของ Process Approach
  - การกำหนด Customer- riented Processes, Support Processes และ Mana ement Processes

 การอธิบายขอก หน หลักที่ส คั  และการประยุกตใช ยย ขอก หน   001:2015 เชื่อม ยงกับขอก หน   
 AT  16 4 :2016 
  - บริบทขององคกร ( onte t o  r ani ation)
    o ความเขาใจในบริบทองคกร ( nderstandin  the or ani ation and its context)
    o ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของ ( nderstandin  the need and expectations 
    o กำหนดขอบเขตระบบการบริหารระบบคุณภาพ (Determine the scope o  the MS)
    o การบริหารระบบคุณภาพและกระบวนการ ( uality Mana ement system and its process)
  - ภาวะผูน  ( eaders ip)
    o ภาวะผูนำ และความมุงมั่น ( eadership and commitment)
    o นโยบายคุณภาพ ( uality policy)
    o บทบาทองคกร ความรับผิดชอบและอำนาจ ( r ani ational roles, responsibilities and authorities)
  - การวางแผนส หรับระบบคุณภาพ (Plannin  or t e ualit  ana e ent s ste )
    o การดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address ris s and opportunities)
    o วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานดานคุณภาพ ( uality ob ectives and plannin  to achieve them)
    o การวางแผนในการเปลี่ยนแปลง (Plannin  o  chan es)
  - การสนับสนุน ( upport)
    o ทรัพยากร ( esources)    o การสื่อสาร (Communication)
    o ความสามารถ (Competence)   o ขอมูลเอกสาร (Documented in ormation)
    o ทัศนคติ (Attitude)
  - การป ิบัติ ( peration)
    o การวางแผน และการควบคุมตามแผนงาน ( peration plannin  and control)
    o การพิจารณาความตองการของตลาด และการสรางความสัมพันธกับลูกคา (Determination o
       re uirements or products and services)
    o การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ (Desi n and development o  products and services) 
    o การควบคุมการไดมาจากภายนอกของผลิตภัณฑและบริการ (Control o  external provision o  oods  
       and services)
    o การผลิตสินคา และการจัดใหมีการบริการ (Production o  oods and provision o  services)
    o การสงมอบผลิตภัณฑ และบริการ ( elease o  products and services)
    o การควบคุมสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนด (Control o  noncon ormin )
  - การประเมินผลการ เนินงาน (Per or ance evaluation)
    o การเฝาติดตาม การวัด การวิเคราะห และการประเมิน (Monitorin , measurement, analysis and
       evaluation)
    o การตรวจติดตามภายใน (Internal audit) 
    o การตรวจสอบการบริหารจัดการ (Mana ement review) 
  - การปรับปรุง ( prove ent)
    o การปรับปรุง (Improvement)
    o ความไมสอดคลอง และการแกไข ( oncon ormity and corrective action)
    o การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual improvement)

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th



การวางแผนคุณภาพผลิตภัณ ใหม
Advance Products Quality Planning (APQP)

หลักการและเหตุผล

 ในการบริหารการผลิตเพื่อใหผลิตภัณฑหรือบริการตอบสนองตอความตองการของลูกคาและสรางความเชื่อมั่นตอ 
คุณภาพผลิตภัณฑ ที่องคกรดำเนินการผลิตและสงมอบใหแกลูกคา  ใหความสำคัญในดานคุณภาพ ตนทุนการผลิตที่ต่ำ และ 
การสงมอบตรงเวลา จำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ แตละรุนของผลิตภัณฑ ( ew products  ew 
Pro ect) อยางเปนระบบ

วัตถุประสงค

 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูงและแผนควบคุมเปนคูมือที่ผู ผลิตยานยนตไดกำหนดหลักการวางแผน 
คุณภาพผลิตภัณฑ แตละชวงเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งภายหลังการผลิตตอเนื่อง (Mass Production) จะตองมี 
การจัดเตรียมและดำเนินการอยางไร ดังนั้นหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูงและแผนควบคุม จึงเปนกลยุทธที่ 
องคกรของทานสามารถนำมาใชในการบริหารระบบการผลิต และควบคุมคุณภาพใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หัวขอการฝกอบรม

 หลักการในการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ
 การจัดเตรียม และวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิตแตละชวงเวลาอยางเปนระบบ
 บทบาทหนาที่ของคณะผูวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ
 การติดตามผล และประเมินผลจากการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต เมื่อไมเปนไปตามแผน 
  จะตองดำเนินการอยางไร
 แผนควบคุม (Control Plan)

ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิต 
และคุณภาพ เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ 
ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ
คลังสินคา เปนตน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 28 กุมภาพันธ 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563  

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th



 ขอกำหนดและวัตถุประสงคการขออนุมัติรับรองชิ้นสวน
 ระดับของการ submission ในกระบวนการอนุมัติชิ้นสวน และแนวทางในการเลือกระดับที่เหมาะสมในแตละ  
 contract 
 สิ่งที่สำคัญของ PPAP กับการพัฒนา ผลิตภัณฑและบริการ 
 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 
 

การเสนออนุมัติรับรองชิ้นสวนเพื่อการผลิตแกไขครั้งที่ 4
Production Part Approval Process (PPAP) 4th edition

วัตถุประสงคของหลักสูตร

 กระบวนการอนุมัติชิ้นสวนผลิต (PPAP) : ขอกำหนดทั่วไปที่กำหนดขึ้นสำหรับการอนุมัติรับรองชิ้นสวนเพื่อการผลิต 
เพื่อใชกับ Suppliers ผูสงมอบชิ้นสวนใหมหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหลูกคาอนุมัติกอนที่จะทำการ ผลิตจริง (Mass Production)
 กระบวนการอนุมัติชิ้นสวนผลิต (PPAP) : เพื่อใหไดขอสรุปวาบันทึกการออกแบบทางวิศวกรรมของลูกคาและ 
ขอกำหนดของ Spec เปนที่เขาใจเปนอยางดีของ Supplier และกระบวนการผลิตมีความเปนไปไดในการที่จะผลิตสินคา 
ใหไดตรงขอกำหนดอยางสม่ำเสมอตามอัตราการผลิตที่ไดแจงไวกับลูกคา

หัวขอการฝกอบรม

 เนนการประยุกตใชอยางไรใหมีประสิทธิผลเพื่อการควบคุมคุณภาพ และการกำหนดวิธีการอนุมัติรับรองชิ้นสวน 
(PPAP) สำหรับผูสงมอบ และใหจัดเตรียมตัวอยางเอกสารที่มีการจัดทำผานมา และทบทวนรวมกัน

หมายเหตุ

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิต 
และคุณภาพ เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ 
ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ คลังสินคา 
เปนตน

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: 20 กุมภาพันธ 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563)

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th



ขอก หน และการประยุกตใชการควบคุมกระบวนการทางสถิติ
Statistical Process Control Requirement and Implement

หลักการและเหตุผล

 เนื่องจากสภาวะการแขงขันทางดานธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันสูง ผูประกอบการจำเปนตองผลิตสินคาที่มี 
คุณภาพสูง แตขณะเดียวกันตองลดราคาขายลง เพื่อแขงขันกับผูผลิตรายอื่น ะนั้นการอยูรอดของผูประกอบการจึงขึ้น 
อยูกับความสามารถของผูประกอบการในการปรับปรุงตัวเองใหเขากับสภาวะการแขงขันที่สูง

วัตถุประสงค

 การบริหารระบบการผลิตโดยมุงใหผูป ิบัติ และหัวหนางานไดจัดเก็บขอมูล เฝาติดตามและวัดผลดำเนินการของ 
แตละหนวยงาน แตละกิจกรรม โดยการใช SPC ไปประยุกตใชควบคุมกระบวนการ เปนหลักการบริหารระบบบริหาร 
คุณภาพภายในองคกรโดยรวมทั้งหมด ระหวางผูสงมอบ ผูผลิต พนักงาน เครื่องจักรอุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการทำงาน ตลอด 
จนสภาพแวดลอมในการทำงาน ในเชิงการปองกันมากกวาการตรวจจับความไมสอดคลองของผลิตภัณฑ และ หรือกระบวน 
การ ดังนั้นฝายบริหารและผูป ิบัติตองมีความเขาใจในการเลือกเครื่องมือสถิติ (SPC) ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ 
วัตถุประสงค

หัวขอการฝกอบรม

    แนะนำระบบการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
    เทคนิคการใชแผนภูมิควบคุมแบบวัดคา ( ariable Chart) เชน แผนภูมิ คาเ ลี่ย-คาพิสัยและการนำไปป ิบัติ
    กรณีศึก าและเสนอแนะในการประยุกตใช หรือป ิบัติ
    ขอมูลคุณลัก ณะ (Attribute Chart) คืออะไร และนำแผนภูมิ ควบคุมไปใชเพื่อควบคุมกระบวนการไดอยางไร 
    และการนำไปใชควบคุมกระบวนการอยางไร
    รายละเอียดแผนภูมิอ่ืน  ท่ีสามารถนำไปใชในสภาวะกรณีพิเศ  เชน Probability base chart ซ่ึงเหมาะสำหรับ
    ระบบการผลิตท่ีเปน IT, TPS และ ean Manu acture ซึ่งมีปญหาในการใชแผนภูมิควบคุม ความผันแปร ( ariation)      
    สาเหตุพิเศ และธรรมชาติ

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
 
ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและ
คุณภาพ เชน วิศวกรรม,ฝายผลิต, ควบคุมคุณภาพ, 
ประกันคุณภาพ,วางแผนการผลิต,การตลาด,จัดซื้อ,คลังสินคา 

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: 3-4 กุมภาพันธ 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 27 มกราคม 2563)

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและ
คุณภาพ เชน วิศวกรรม,ฝายผลิต, ควบคุมคุณภาพ, 
ประกันคุณภาพ,วางแผนการผลิต,การตลาด,จัดซื้อ,คลังสินคา 
คุณภาพ เชน วิศวกรรม,ฝายผลิต, ควบคุมคุณภาพ, 
ประกันคุณภาพ,วางแผนการผลิต,การตลาด,จัดซื้อ,คลังสินคา 
คุณภาพ เชน วิศวกรรม,ฝายผลิต, ควบคุมคุณภาพ, 

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 



หลักการและเหตุผล

ความกาวหนาขององคกร ไมวาจะเปนรูปแบบใด ลวนแตตองอาศัยความรูความสามารถของผูบริหารทุกระดับ 
ในองคการเหลานั้นทั้งสิ้น ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเปนตองมีความสามารถในดานการครองตน ครองงาน และ 
ครองใจ นั่นหมายถึง ตองมีความรูความสามารถในการวางแผนการมอบหมายงาน และการตัดสินใจ โดยเ พาะตองมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับพ ติกรรมของตน การจูงใจ การสรางขวัญ และกำลังใจ ตลอดจน การทำงานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 
และยังคง ความคุมสติอารมณเพื่อนำไปสูการ ตัดสินใจอยางสุขุมรอบคอบไดเปนอยางดี

ดวยเหตุผลขางตนนี้ความสำคัญที่จะมุงพัฒนาผูบริหารระดับตน จึงมีความจำเปนอยางมาก เพื่อใหเกิดความเขาใจ 
ในดานการปกครองตน และศิลปะในการบริหารอื่น  อันจะมีผลใหหนวยงานหรือองคกร สามารถป ิบัติงานใหบรรลุ 
เปาหมายอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค

เพื่อใหหัวหนางาน หรือบุคลากรที่เตรียมเปนหัวหนา เขาใจบทบาท หนาที่การเปนหัวหนา ( eader)  
และความแตกตางกับพนักงานอยางไร
เพื่อใหเกิดทัก ะ ความรู ของหัวหนางานในประเด็นสำคัญยิ่ง คือ การครองตน ครองงาน และครองใจ  
เพื่อปรับทัศนคติและความรูความเขาใจเกี่ยวกับพ ติกรรมของตน การจูงใจ การสรางขวัญ และกำลังใจ
ใหกับลูกนอง เพื่อเปาหมายของงาน หรือภารกิจใหบรรลุผล

หลักสูตร พัฒนาหัวหนางานอยางไรใหมีคุณภาพ
( ective eader)

goa l

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th



รายละเอีย หลักสูตร
 แนวโนมการพัฒนาคนรุนใหมในระยะเปลี่ยนผาน
  ปราก การณทางธุรกิจในยุคเปลี่ยนผาน
  การยอมรับความแตกตาง-ความสามารถและศักดิศรี
  การฝกใหคน ลาด คงมั่น แนวแนเปนในลัก ณะผูนำ
 บทบาทและความรับผิดชอบเพิ่มคาของหัวหนางานระดับตน บทบาทหลักในความสัมพันธกับการสื่อสาร 
  การป ิบัติในหนางาน และการมีป ิสัมพันธ 
  ความรับผิดชอบ  ประการที่ตองรูจัก 
  บทบาทเสริมความแกรง ความนาเชื่อถือของตัวตนและผูเปนหัวหนา 
 ขั้นตอนเทคนิคการพัฒนาตนเองเตรียมพรอมเปนหัวหนา 
  วางจุดเริ่มตน และจุดสูงสุดของผูเปนหัวหนาและความคิดเชิงบวกตออาชีพ 
  กลเม็ดเด็ดพราย การบริหารพัฒนาคนประเภทตาง  (คนเกงเลอเลิศใจแคบ คนเกงนอยใจ    
  คนเกงปานกลางแตมักเลินเลอ) 
  บันได 7 ขั้นมุงสูความสำเร็จในการเปนหัวหนา 
 Wor  shop การพัฒนาหัวหนาใหมีคุณภาพ
  คนหาตัวอุปสรรคขวางกั้นการพัฒนา 
  คนหาจุดเสริมความแข็งแกรง 
  วิธีการปรับปรุง แกไขอยางเปนระบบ 
 Wor shop: ฝกทดลองป ิบัติ การสอนงานแบบโคช

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
 - หัวหนางาน หรือผูเตรียมแตงตั้งเปนหัวหนางาน
 - วิศวกรทุกระดับ และผูสนใจ 

ระยะเวลาการอบรม
จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: 1  กุมภาพันธ 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2563)

หลักสูตร พัฒนาหัวหนางานอยางไรใหมีคุณภาพ
( ective eader)

แนวทางการพัฒนาตาม ครงการ
 การอบรมมีทั้งการบรรยาย และทดลองป ิบัติกรณีศึก า     
 การฝกอบรมเปนรูปแบบการเรียนรูแบบผูใหญ (Adult earnin ) ซึ่งเนนใหเกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ
 การเล็งเห็นประโยชนของเนื้อหาเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริง

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th



เจาหนาที่ระดับป ิบัติการ, Supervisor, eader, Section Mana er, 
หรือผูเกี่ยวของกับระบบงาน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม 3 กุมภาพันธ 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 27 มกราคม 2563

การวิเคราะหป หา วยหลักการ -  Anal sis

หัวขอการฝกอบรม

วิธีการฝกอบรม:  การบรรรยาย,กรณีศึก า 

หลักการและเหตุผล

 ในการบริหารงาน หรือการทำงานยอมเกิดปญหามากมาย และปญหาตาง  ที่เกิดขึ้นไดมีความพยายาม
ขจัดและแกไข แตมักพบวาบอยครั้งที่ปญหาเดิม มักเกิดขึ้นซ้ำในภายหลัง แสดงวาการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา 
(Problem Solvin ) ไมสัม ทธิผล ซ่ึงเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุมีหลายวิธี แตท่ีไดรับความนิยม คือ Cause-E ect 
Dia ram และ Why  Why Analysis ซ่ึงเปนพ้ืน านสำคัญในการสรางแนวความคิดและมีหลักในการวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาอยางมีท่ีมาท่ีไป (แทนการใชแตความรูสึกหรือมุมมองเดิม แตเพียงผิวเผิน) ท่ีจะนำไปสูการป บัิติการแกไข
(Corrective Action)  และ ป ิบัติการปองกัน (Preventive Action)

ุ ประสงค
  • เขาใจถึงเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุและผลโดย Why-Why Analysis

ผลที่ ะไ รับ าการฝกอบรม

  • แนวคิดของปญหาและการสืบอาการของปญหาและวิเคราะหสาเหตุรากเหงาอยางมีระบบ
  • สามารถนำเครื่องมือCE Dia ram  Why- Why Analysis ไปประยุกตใชไดถูกตองเหมาะสม

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

  • บทสรุปเกี่ยวกับปญหาและความเบี่ยงเบน
  • ประเภทของปญหา
   - การสืบเบาะแสของปญหา
  • แนวความคิดการวิเคราะหสาเหตุรากเหงา ( CA)
  • ความหมายและประเภทของ Why-Why Analysis
   - การมองจากสภาพที่ควรจะเปน
   - การมองจากหลักเกณฑหรือท ี
  • Wor shop (เนนขั้นตอนการวิเคราะห)
  • ขอควรระวังในการทำ Why-Why Analysis
  • บทสรุป ถาม-ตอบ

เจาหนาที่ระดับป ิบัติการ, Supervisor, eader, Section Mana er, 
หรือผูเกี่ยวของกับระบบงาน
เจาหนาที่ระดับป ิบัติการ, Supervisor, eader, Section Mana er, 
หรือผูเกี่ยวของกับระบบงาน
เจาหนาที่ระดับป ิบัติการ, Supervisor, eader, Section Mana er, 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 



การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วย ualit  ost and eliver
Productivit  n ance ent  ualit  ost and eliver

หลักการและเหตุผล
 การแขงขันของผูผลิตชิ้นสวนยานยนต และการขนสงสินคาตองแขงขันในดานคุณภาพ ( uality) ตนทุน 
(Cost) การสงมอบ (Delivery) ลูกคาหลักผูผลิตยานยนตและผูประกอบการใหความสำคัญกับ .C.D เปนอันดับแรก 
รวมทั้งการคัดเลือก Supplier จากผูผลิตยานยนต ดังนั้นการใหความสำคัญกับ .C.D 

วัตถุประสงค

หัวขอการฝกอบรม

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: 18-1  กุมภาพันธ 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563)

• เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ .C.D
• เพื่อใหผูอบรมสามารถนความรูไปประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินคาในปริมาณที่เหมาะสม
  กับความตองการ สงมอบสินคาตามเวลาดวยราคาที่ยุติธรรม และนำไปสูตนทุนการผลิตที่ลดลง

1. CD ( uality Cost Delivery)
2. วัตถุประสงค
3. เปาหมาย
4. คุณภาพ
    • ido a
    • การเพิ่มคุณภาพ
    • กระบวนการควบคุมคุณภาพ
    • มาตร านการครวจสอบ
    • เครื่องมือ และอุปกรณการตรวจสอบ

5. ตนทุน
    • ความสูญเปลา 7 ประการ
    • โครงสรางตนทุน
    • การลดตนทุน
6. ขนสง
    • ust in time
    • กระบวนการขนสง
    • สโตร
    • ระบบการขนสง
    • Mil  un
    • Se uence Supply
    • ara uri

วิธีการอบรม
• บรรยาย 60
• สาธิต 30
• นำเสนอกรณีศึก า 10

• ระดับหัวหนางาน,ชางเทคนิค, วิศวกร และ ระดับป ิบัติการ
• มีประสบการณดานสายผลิตและจัดสง มากกวา 1 ป
• ผูที่สนใจทั่วไป

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน • ระดับหัวหนางาน,ชางเทคนิค, วิศวกร และ ระดับป ิบัติการ
• มีประสบการณดานสายผลิตและจัดสง มากกวา 1 ป
• ผูที่สนใจทั่วไป



การใชงาน P  เบื้องตน
( asic Pro ra a le o ic ontroller)

แนะน หลักสูตร

 อดีต ในโรงงานอุตสาหกรรมใชแรงงานคนในกระบวนการผลิตท้ังหมด ทำใหผลผลิตท่ีไดมีจำนวนนอยไมพอเพียงกับ
ความตองการของผูบริโภค จึงมีผูคิดคนวิธีการผลิตในรูปแบบใหมท่ีใชเคร่ืองจักรเขามาแทนแรงงานคนมากข้ึนซ่ึงเปนการพัฒนา
ทางดานอุตสาหกรรมในยุคตอมา เม่ือมีการใชงานเคร่ืองจักรมากข้ึน จึงมีการคิดคน การควบคุมการทำงานของเคร่ืองจักร
ใหทำงานเปนข้ันตอนและอัตโนมัติมากข้ึน จึงมีความจำเปนตองคิดคนหุนยนตและระบบอัตโนมัติข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความตองการ
ในการเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
 ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีการแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึน การเกิดตลาดใหม การเพ่ิมข้ึนของคูแขงในภูมิภาค 
และประเทศคูแขงทางการผลิตท่ีมีความพรอมของคาจางแรงงานสรางผลกระทบตอผูรับจางผลิตของไทย ท้ังดาน ตนทุน คุณภาพ 
และความสามารถในการผลิตมีความจำเปนตองปรับเปล่ียน เพ่ือเพ่ิมความสามารถการแขงขันกับคูแขงในระดับภูมิภาคและระดับโลก

วัตถุประสงค

ผูเขารับการอบรม
• เปนบุคลากรในหนวยงานภาคอุตสาหกรรมหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
• ควรมีพื้น านทางดานไฟฟาหรือทำงานที่เกี่ยวของกับระบบควบคุม
• จบการศึก าในระดับ ป.ว.ช ขึ้นไป ในสาขาชางหรือมีประสบการณตรง
• สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรได

สำเร็จการศึก าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของ หรือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และผูสนใจ

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 3 วัน 

วันที่อบรม : 25-27 กุุมภาพันธ 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 6,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563  

 เปนการแนะนำผูเขาอบรมใหเตรียมเขาสูพ้ืน านของระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยการใช P C เปนอุปกรณควบคุม 
หลักสูตรน้ีเหมาะสำหรับผูท่ีกำลังเร่ิมตนศึก า หรือตองการทบทวนพ้ืน านเดิมเพ่ิมเติม
 รายละเอียดของหลักสูตรจะกลาวถึงหลักการทำงานและการใชงาน P C โดยระดับพ้ืน าน ผูเขาอบรมสามารถเขาใจ
ความแตกตางระหวางระบบควบคุมโดยใชวงจรรีเลยกับการควบคุมแบบใช P C ผูเขาอบรมสามารถนำความรูท่ีไดไปประยุกตใชงาน P C 
รุนอ่ืน  ขณะเดียวกันยังสามารถนำความรูท่ีไดจากหลักสูตรไปพัฒนาการเขียนโปรแกรมควบคุม P C ไดดวยตนเอง

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th



การใชงาน P  เบื้องตน
( asic Pro ra a le o ic ontroller)

สำเร็จการศึก าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของ หรือ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และผูสนใจ

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม
จำนวน 3 วัน 

วันที่อบรม : 25-27 กุุมภาพันธ 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 6,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563  

การวั ผล    Pre-Test และ Post-Test

เนื้อหาหลักสูตร

ผลที่คา วาผูเขาอบรม ะไ รับ
 มีความรูความเขาใจถึงโครงสรางและหลักการทำงานของชุดควบคุมแบบ P C
 สามารถออกแบบและเดินสายตอวงจรชุดควบคุมการทำงานแบบ P C ได
 สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานแบบ P C ได
 มีความเขาใจในคำสั่งของโปรแกรมและการนำไปประยุกตใชงาน

หมายเหตุ
 กรุณานำ oteboo  มาในวันที่จัดอบรม เพื่อลงโปรแกรม G  W  2 ประกอบการเรียนการสอน
 P C ยี่หอ Mitsubishi

วันที่ เวลา รายละเอีย การฝกอบรม 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 10.30 น. ดิจิตอลพื้น านและระบบเลข าน 
10.30 -  10.45 น. พัก 15 นาที15 
10.45 – 12.00 น. องคประกอบและโครงสรางของ P CP C 
12.00 – 13.00 น. unch  
13.00 – 14.30 น. ระบบการทำงานของ P C P C  
14.30 – 14.45 น. พัก 15 นาที 
14.45 – 16.00 น. การติดตอสื่อสารและการใชงาน P C รวมกับอุปกรณตางP C 

2

 09.00 - 10.30 น. องคประกอบและการใชคำสั่งซอฟตแวร G -Wor  2G -
10.30 -  10.45 น. พัก 15 นาที 
10.45 – 12.00 น. การใชซอฟตแวร G -Wor  2 ในการปอนโปรแกรม-
12.00 – 13.00 น. unch  
13.00 – 14.30 น. การใชคำสั่งพื้น าน( D,A D, ,Coil)( ,Coil) 

การใชรีเลยชวย Auxiliary elay 
14.30 – 14.45 น. พัก 15 นาที15  
14.45 – 16.00 น. การใชคำสั่งควบคุมบิต(SET, ST,A T,P S,P F)(SET, ST,A T,P S,P F) 

การใชคำสั่งไทมเมอร เคาทเตอร(Timer,Counter)( ) 

3

 09.00 - 10.30 น. การใชคำสั่งเปรียบเทียบขอมูล(C MPA E)(C MPA E) 
การใชคำสั่งเลื่อนขอมูล(S IFT EGISTE )(S IFT EGISTE ) 
การใชคำสั่งเคลื่อนยายขอมูล(M E)(M E) 

10.30 -  10.45 น. พัก 15 นาที15  
10.45 – 12.00 น. เขียนโปรแกรมเบื้องตนและการประยุกตใชงานรวมกับอุปกรณภายนอก 
12.00 – 13.00 น. unch  
13.00 – 14.30 น. เขียนโปรแกรมเบื้องตนและการประยุกตใชงานรวมกับอุปกรณภายนอก 
14.30 – 14.45 น. พัก 15 นาที 
14.45 – 16.00 น. ทำแบบประเมินหลังการฝกอบรม Post-Test Post-Test 

 

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th



สถานที่อบรม
สถาบันยานยนต (สำนักงานกลวยน้ำไท)
ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กลวยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพ  10110 โทร: 02-712-2414 

วิธีการช ระเงิน
ชำระเงินผาน บัญชีออมทรัพย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันยานยนต  
 ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี  026 - 2 - 5026-1  สาขา รามาธิบดี
 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี  224 - 2 - 04477-5  สาขา สมุทรปราการ 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  เลขที่บัญชี  36  - 1 - 45032-6  สาขา ยอยถนนแพรก า
เงื่อนไขการช ระเงิน
 กรุณารอการยืนยันการอบรมจากสถาบันยานยนตกอนการชำระเงิน
หลัก านการออกใบเสร
 1. สำเนาใบ Pay-In 2. สำเนาใบ ภพ.20

หมายเหตุ  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต  มีสถานะเปนองคกรหรือสาธารณการกุศล ลำดับที่ 333 ตามประกาศกระทรวงการคลัง จึงไดรับ
การยกเวนภา ีเงินไดตามมาตรา 47(7) (ข) และไมอยูในเกณฑที่ตองถูกหักภา ี ณ ที่จาย

กรุณาสงใบสมัครและหลัก านการช ระเงิน มาที่
แผนกพัฒนาผูประกอบการ
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 
Fax: 02-712-2415 หรือ
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

ั ย แผนกพัฒนาผูประกอบการ 
สถาบันยานยนต
ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
ซอยตรีมิตร กลวยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4
แขวง เขตคลองเตย กทม.10110

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th




