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 หลักสูตรความคิดบนความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016

Risk-Based Thinking for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 

วันที่อบรม: 5-6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.-  (ราคารวม Vat 7%)  (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561)

ลผุตหเะลแรากกัลห

 คงสะรปุถตัว
  

 
 

มรบอกฝรากอขวัห

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

มรบอรากบัราขเูผิตับมสณุค ระยะเวลาการอบรม

 นัว 2 นวนำจ

การคิดแบบฐานความเสี่ยงจะชวยใหองคกรไดทราบปจจัยตางๆที่จะไมเปนเหตุใหกระบวนการและระบบบริหารคุณภาพ  

ขององคกรมีผลลัพธที่เบี่ยงเบนไปจากผลที่ไดคาดหวังหรือวางแผนไว ซึ่งวิธีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและโอกาส 

ขอกำหนดของ ISO 9001:2015 / IATF 16949:2016 ไมไดกำหนดไวอยางชัดเจนวา องคกรจะตองดำเนินการดวยวิธีใด 

เปนการเฉพาะ ดังนั้น หลักสูตรฝกอบรมนี้จึงมุงเนนวิธีการดำเนินการที่เปนรูปธรรม และเปนวิธีการที่ยอมรับโดยสากลหรือ 

สอดคลองกับขอกำหนดของ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 ใหมากที่สุด เพื่อใหไดมาตรการปองกันในการลด 

ผลกระทบในทางลบ และเพื่อใหไดใชโอกาสที่มีไดอยางสูงสุด

- ขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับ Risk-Based Thinking มากำหนด Preventive Action และการนำไปปฏิบัติอยางถูกตอง

- ระบบและเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเมิน และการจัดการความเสี่ยง / โอกาส

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการฝกอบรม
- รับทราบและเขาใจในรายละเอียดของขอกำหนดของ Risk-Based Thinking ใน ISO 9001:2015 /IATF 16949:2016        

  ผานการอธิบายโดยที่ปรึกษาพรอมทั้งตัวอยางประกอบคำบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุม   

  และการรวมแสดงความคิดเห็นระหวางการฝกอบรม

- การทำใหทราบ Inputs สำหรับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส

- การประยุกตระบบการประเมินความเสี่ยงที่สากลยอมรับ

- การนำความเสี่ยงและโอกาสที่ไดจากการประเมินมากำหนด Preventive Action เพื่อขจัด potential nonconformities

- การบูรณาการผลจากการ Addressing the risks/opportunities เขากับกระบวนการตางๆ เชน  การตลาด การขาย 

  การออกแบบและพัฒนา การจัดซื้อ และการผลิต

- ขอกำหนดวาดวย Addressing the risks/opportunities

- การกำหนด Inputs สำหรับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส

- เทคนิคการประเมินความเสี่ยงและโอกาส

- การกำหนด Actions จากการกำหนดความเสี่ยงและโอกาส

- QMR ผูจัดการ วิศวกร หัวหนางาน และผูสนใจทั่วไป
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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: 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561)

                    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
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ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรกระบวนการการแกปญหา 8D

Problem Solving by 8D

หัวขอการฝกอบรม

-  เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ 

-  Supervisor Leader หรือ ผูเกี่ยวของกับระบบงาน

วันที่อบรม: 7-8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2561)

จำนวน 2 วัน  (การฝกอบรมทฤษฏี 1 วัน และ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน)

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 การจัดการและการแกปญหาในงานมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยกระบวนการคิดอยางเปนระบบ มิฉะนั้นแลวปญหาที่ 

เกิดขึ้น อาจขยายความรุนแรงหรือกลับมาเกิดซ้ำอีก หลักสูตรนี้เนนสรางกระบวนการคิดในการแกปญหาอยางเปนระบบ และขั้นตอน 

การแกปญหาแบบขั้นตอขั้น ทันทีที่พบปญหาโดยเนนการปองกันการเกิดซ้ำ ปฏิบัติการแกไข (Corrective Action)” และ “ปฏิบัติการ 

ปองกัน (Preventive Action)” ตามแนวทางของ 8D รวมถึงการเลือกใชเครื่องมือชวยในการวิเคราะหปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

ใหเกิดการพัฒนาความสามารถพนักงาน เชิงระบบใหพนักงานแสดงความคิด หรือสรางสรรค ในการบงชี้ปญหาและแนวทางแกไขได 

ดวยตนเอง 

วัตถุประสงค
 เพื่อเขาใจถึงกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบเปนขั้นเปนตอนดวย 8D ทั้งในภาคทฤษฏี และในเชิงประยุกตใชกับงานจริง

-  แนวความคิดการแกปญหาปองกันไมใหเกิดซ้ำ

-  ประเภทปญหาและแนวทางวิเคราะห

-  หลักการ 5 Why ที่มาและความจำเปน

-  เครื่องมืออยางงายในการวิเคราะหปญหา เชน พาเรโต แผนภาพกางปลา Why-why Analysis 

-  กระบวนการแกปญหา 8D 

 D1 จัดตั้งทีมงาน 

 D2 ทำการศึกษาสภาพปญหา 

 D3 ทำการแกไขปญหาเฉพาะหนา

 D4 ทำการระบุพรอมพิสูจนสาเหตุรากเหงา พรอมระบุจุดหลบหนี 

 D5 ทำการเลือกและทวนสอบมาตรการแกไขปญหาสำหรับสาเหตุรากเหงาและจุดหลบหนี 

 D6 ทำการประยุกตและทดสอบผลของมาตรการแกไขปญหา 

 D7 ทำการปองกันการเกิดซ้ำ

 D8 การใหการยอมรับตอทีมงานและรายบุคคลผูมีสวนรวมในการแกปญหา 

-  บทสรุป ถาม-ตอบ
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ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรขอกำหนดและการประยุกตใชการควบคุมกระบวนการทางสถิติ

Statistical Process Control Requirement and Implement

หัวขอการฝกอบรม

ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและคุณภาพ เชน วิศวกรรม,ฝายผลิต, ควบคุมคุณภาพ, 

ประกันคุณภาพ,วางแผนการผลิต,การตลาด,จัดซื้อ,คลังสินคา เปนตน

วันที่อบรม: 29-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)

จำนวน 2 วัน 

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาวะการแขงขันทางดานธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันสูงประกอบการจำเปนตองผลิตสินคาที่มี คุณภาพสูง 

แตขณะเดียวกันตองลดราคาขายลง เพื่อแขงขันกับผูผลิตรายอื่น มิฉะนั้นการอยูรอดของผูประกอบการจึงขึ้นอยูกับความสามารถ

ของผูประกอบการในการปรับปรุงตัวเองใหเขากับ 

วัตถุประสงค
การบริหารระบบการผลิตโดยมุงใหผูปฏิบัติ และหัวหนางานไดจัดเก็บขอมูล เฝาติดตามและวัดผลดำเนินการของแตละหนวยงาน 

แตละกิจกรรม โดยการใช SPC ไปประยุกตใชควบคุมกระบวนการ เปนหลักการบริหารระบบบริหารคุณภาพภายในองคกรโดยรวมทั้งหมด 

ระหว างผ ู ส งมอบ, ผ ู ผล ิต, พนักงาน, เคร ื ่องจ ักรอ ุปกรณ, ว ัตถ ุด ิบ, ว ิธ ีการทำงาน ตลอดจนสภาพแวดลอมในการทำงาน 

ในเช ิงการปองก ันมากกวาการตรวจจับความไมสอดคลองของผลิตภัณฑ และ/หร ือกระบวนการ ด ังน ั ้นฝ ายบร ิหาร และ 

ผูปฏิบัติตองมีความเขาใจในการเลือกเครื่องมือสถิติ (SPC) ใหเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค

วันแรก
• ทบทวนสถิติพื้นฐานสำหรับการควบคุมกระบวนการ - เนนความหมายในเชิงประยุกต

• การแจกแจงของขอมูลแบบปกติ (Normal Distribution)

• ความนาจะเปน (Probability)

• แนวความคิดดานความผันแปร (Types of Variation)

• กลไกของแผนภูมิควบคุม

• ขั้นตอนการสรางแผนภูมิควบคุม

• แผนภูมิควบคุมประเภทตางๆ

• Variable Control Charts

วันที่สอง

• Attribute Control Charts

• การวิเคราะหขอมูล/แผนภูมิควบคุม (Analysis of the Chart)

• แผนงานแกปญหาแบบครั้งคราว (OCAP)

• การประมาณคาความผันแปร

• การประเมินความสามารถกระบวนการระยะสั้น Cp, Cpk

• การประเมินความสามารถกระบวนการระยะยาว Pp, Ppk

• การวิเคราะหและกำหนดแนวทางปรับปรุง

• การประเมินความสามารถกระบวนการผานแผนภูมิควบคุม

รูปแบบ: การบรรยายหลักการทฤษฎี, การฝกปฏิบัติผาน กรณีศึกษา/ตัวอยางเชิงประยุกต/Work shop เนนการทำความเขาใจความหมาย

เชิงวิเคราะหเพื่อนำไปสูมาตรการแกปญหา/การควบคุมและปรับปรุงงาน
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ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรขอกำหนดและการประยุกตใชการวิเคราะหระบบการวัด

MSA Requirement and Implementation Training Course

หัวขอการฝกอบรม

ตัวแทนฝายบริหาร ISO/TS 16949 ฝายควบคุมคุณภาพ หรือฝายประกันคุณภาพ เจาหนาที่สอบเทียบ 

และเจาหนาที่ควบคุมหองปฏิบัติการ (Lab Test)

วันที่อบรม: 29-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)

จำนวน 2 วัน 

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
การว ิ เคราะห ระบบการว ัด (MSA) เป นข อกำหนดท ี ่สำค ัญและห ัวใจหล ักในการบร ิหารระบบเคร ื ่องม ือว ัด 

การจัดหาเครื ่องมือและจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับลักษณะการวัด ในองคกรของทาน คู มือการวิเคราะหระบบการวัด 
(Measurement System Analyze) เป นข อกำหนดหล ักในขณะน ี ้ท ี ่ ผ ู  ผล ิตและส  งมอบในอ ุตสาหกรรมยานยนต  
ที่มีการบริหารคุณภาพในองคกรภายใตระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ใชในการบริหารและวางแผนระบบการผลิตของผูสงมอบ 

วัตถุประสงค

• สามารถประยุกตใชเทคนิคสถิติในการนำมาวิเคราะหระบบการวัดใหเหมาะสมกับขอกำหนด ลักษณะเครื่องมือ และผลิตภัณฑ

ที่ตองตรวจวัดตรวจสอบในองคกรไดอยางถูกตอง

• ดำเนินการจัดสรางระบบเอกสารที่ตองจัดทำใหสอดคลองตามระบบ และความตองการของลูกคา

• เขาใจหลักการบริหารระบบการวิเคราะหระบบการวัด (MSA) ใหเกิดประสิทธิภาพ

• แนะนำระบบการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ

• แนะนำหลักการวิเคราะหระบบการวัด

• การประยุกตใชระบบการวิเคราะหระบบการวัดกับเครื่องมือตรวจวัด หรือผลิตภัณฑ

• หลักการและเทคนิคการวิเคราะหระบบการวัด (MSA)

• Resolution

• การวิเคราะหระบบการวัดเสถียรภาพ (Stability)

• การผลิตซ้ำและการทำซ้ำ (Gauge RR)

• วิธีการวิเคราะหโดยอาศัยเฉลี่ยและคาพิสัย (X bar-Rang Method)

• วิธีการวิเคราะห Gage R&R สำหรับขอมูลนับ (Attribute Gage R&R)




