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การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑใหม
Advance Products Quality Planning (APQP)

หลักการและเหตุผล

 ในการบริหารการผลิตเพื่อใหผลิตภัณฑหรือบริการตอบสนองตอความตองการของลูกคาและสรางความเชื่อมั่นตอ 
คุณภาพผลิตภัณฑ ที่องคกรดำเนินการผลิตและสงมอบใหแกลูกคา  ใหความสำคัญในดานคุณภาพ ตนทุนการผลิตที่ต่ำ และ 
การสงมอบตรงเวลา จำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ แตละรุนของผลิตภัณฑ (New products / New 
Project) 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 : 27 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562  

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



การจัดทำ Control Plan ตามขอกำหนดของ IATF 16949 : 2016
(Control Plan for IATF 16949:2016)

หลักการและเหตุผล

 ในการดำเนินกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, และ SPC นั้น จำเปนตองใช Control Plan 
เปนเครื่องมือประกอบที่สำคัญ ซึ่งชนิดของ Control Plan มีอยู 3 ชนิดดวยกัน ไดแก Prototype Control Plan, Pre - 
Luanch Control Plan และ Production Control Plan ที่ผูรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, 
และ SPC จะตองเขาใจและนำไปใชไดอยางถูกตองและอยางเหมาะสม

วัตถุประสงค

 1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูและความเขาใจในหลักการและเทคนิคของ Control Plan แตละชนิด
 2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำความรูที่ไดไปบูรณาการกับกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, และ SPC
    ไดอยางถูกตอง

หัวขอการฝกอบรม

 หลักการและความสำคัญของ Control Plan
 เทคนิคการเขียน Control Plan แตละชนิด
 การนำ Control Plan ไปบูรณาการกับกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, และ SPC
 ฝกปฏิบัติการเขียน
 กิจกรรมกลุมและนำเสนอความคิดเห็นของกลุม

เปนผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต ประกันคุณภาพ 
และวิศวกรรม รวมทั้งผูเกี่ยวของกับกิจกรรม APQP, PPAP, 
FMEA, MSA, และ SPC

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 25 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ (18 มิถุนายน 2562)

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



เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016
IATF 16949:2016 Internal Quality Audit Technique

หลักการและเหตุผล
 ระบบการบริหารคุณภาพ การตรวจประเมินหรือตรวจติดตามภายคุณภาพใน มีความสำคัญและเพื่อเปนการ 
ประเมินความสามารถในการจัดการและบริหารคุณภาพในองคกรไดรับการจัดทำและนำไปปฏิบัติใชสอดคลองตามขอกำหนด 
IATF 16949 หรือไม ภายหลังเมื่อเอกสารทั้งหลายไดถูกนำไปปฏิบัติใช และมีการรวบรวมบันทึกคุณภาพ (Quality Records) 
ไดระยะหนึ่งแลว จำเปนตองจัดใหมีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) และภายหลังการผานการรับรองจะตองดำเนินการ
ตรวจติดตามอยางสม่ำเสมอ ดังนั้นการฝกอบรมพนักงานใหเปนเจาหนาที่ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditors) 
ที่มีความรูและเชี่ยวชาญ จึงจำเปนตองไดรับการถายทอดและฝกอบรมโดยผูที่มีความรูและเชี่ยวชาญอยางแทจริง 

วัตถุประสงค

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม : 26-27 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ (19 มิถุนายน 2562)

 รายละเอียดหลักสูตรนี้จะชวยในการสงเสริมใหผูเขารับฝกอบรมใหเขาใจ ถึงหลักการตรวจติดตามระบบ
การบริหารคุณภาพ IATF 16949 อยางมีประสิทธิภาพ และมีความรูความเขาใจตอขอกำหนดไดอยางกระจาง 
ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือประยุกตใชการบริหารคุณภาพในองคใหดียิ่งขึ้น ผานวิทยากรและกรณีศึกษาใหผูเขารับฝกอบรม
ไดทดลองการตรวจประเมินจริง

หัวขอการฝกอบรม
 แนะนำระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในการกำหนดวัตถุประสงค และการวางแผนการตรวจ
 การคัดเลือกทีมตรวจติดตามคุณภาพภายในประเด็นสำคัญของขอกำหนด IATF 16949 และกรณีศึกษา
 ประเด็นสำคัญของขอกำหนด IATF 16949 และกรณีศึกษา (ตอ) การเตรียมตัวกอนการตรวจประเมิน
 การตรวจสอบเอกสารการจัดเตรียมรายการตรวจสอบ (Check List)
 การเปดประชุม,เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 แนะนำวิธีการเขียนใบแจงการแกไข , การปดประชุม

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
 ตัวแทนฝายบริหาร ทีมหรือคณะกรรมการ(หัวหนาฝาย/แผนกตางๆ) ที่รวมจัดสรางเอกสาร ผูเกี่ยวของ
 ในการนำระบบไปปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติในระบบการบริหารคุณภาพ ทั้งนี้ควรประกอบไปดวยตัวแทน
 จากหนวยงานตางๆ เชน ฝายผลิต แผนกควบคุมคุณภาพ 
 มีความรูขอกำหนด IATF 16949 และ ผูมีประสบการณ และผูทำหนาที่ตรวจประเมินภายใน
 ผูที่ผานการฝกอบรมขอกำหนด IATF 16949 และขอกำหนดดานเทคนิค
 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนตมาแลว(Technical Tools: Six Packs)

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



การสรางจิตสำนึกที่ดีกับองคกรและเพื่อนรวมงาน
Creating conscious mind set to organization and colleagues

หลักการและเหตุผล

หัวขอการฝกอบรม
 วัตถุประสงคขององคกร
 การสรางทัศนคติท่ีดีในการทำงาน
 การกำหนดเปาหมาย
 มนุษยสัมพันธในการทำงาน
 การสรางแรงจูงใจ    

พนักงานทุกระดับ

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 4 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  

        ทำงานไปทำไม? เพื่อใหไดเงิน เปนประโยชนตางตอบแทน ไดเงินมาจากการทำงาน แตถาทำงานไมดี ทำงานเสียหาย 
อาจถูกลงโทษ ซึ่งอาจถึงการเลิกจางหากรายแรง แตถาทำงานงานดี มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ก็อาจไดรับเงินเพิ่ม 
ไมวาจะเปนเงินพิเศษ หรือข้ึนเงินใหเปนพิเศษ
        การมีจิตสำนึกในการทำงานที่ดีจะทำใหเกิดความรับผิดชอบ มุงงาน สามารถผลิตงานที่เปนสินคาหรือบริการอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐาน อยูเสมอ ซ่ึงจะเปนตัวท่ีชวยสรางความม่ันคงในชีวิตตนเองและครอบครัว ทำใหทำงานอยางมีความสุข 
อยูรวมกับผูอ่ืนได “มีการสรางความสำเร็จรวมกันระหวางตนเองกับเพ่ือนรวมงานและองคกร”

วัตถุประสงค
 เพ่ือใหพนักงานทุกระดับท่ีเขารับการอบรมเขาใจปญหาของตนเองเพ่ือการพัฒนาท่ีดีข้ึน   
 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจองคกรและธุรกิจ
 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีจิตสำนึกที่ดีในการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
 เพื่อใหผูเขารับการอบรมเขาใจตนเอง เพื่อนรวมงานและองคกร

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



การสรางทีมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพในการทำงาน
Team building for High productivity and Quality

หลักการและเหตุผล

หัวขอการฝกอบรม

ระดับหัวหนางาน และ ระดับพนักงาน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม : 11-12 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2562  

        ในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมไมมีใครที่สามารถทำงานไดเพียงลำพังแลวสัมฤทธิ์ผลไดตามความตองการของลูกคา
ไดอยางครบถวนตรงเวลาและตนทุนท่ีต่ำได แตเราตองการความชวยเหลือ หรือท่ีเรียกวาความรวมมือ รวมแรง และรวมใจจากบุคคลอ่ืนๆ 
มาชวยทำใหกิจกรรมน้ัน ๆ สำเร็จไดอยางรวดเร็วเพ่ือสนองตอบตาม P Q C D S M E E และความสำเร็จตามเปาหมายขององคกร
        การทำงานเปนทีม คือหัวใจของการปฏิบัติงานในทุกองคกร เนื่องจากเปนการดึงศักยภาพความสามารถสูงสุดของบุคลากร
แตละคนมาเขาไวดวยกันดวยความรวมมือ รวมแรงและรวมใจ เพื่อใหการดำเนินงานสำเร็จบรรลุเปาหมายขององคกร ดังนั้น 
การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งที่พึงปรารถนาอยางยิ่งของทุกองคกรที่ตองการใหทุกคนในทีมงานสามารถเรียนรู
วิเคราะหแกไขปญหารวมกัน ปรับปรุงความสัมพันธตางๆ ลดปญหาความขัดแยง เพ่ือใหการทำงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตลอดจนอยูรวมกันอยางมีความสุข

วัตถุประสงค
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจความตองการขององคกรเขาใจตนเองและเขาใจเพ่ือรวมงาน   
 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถประยุกตและปรับตัวในการทำงานรวมกับผูอื่นได
 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเห็นความสำคัญของการทำงานเปนทีม

รูปแบบการอบรม
 การบรรยายและรวมแสดงความคิดเห็น
 กิจกรรม Workshop

 ธรรมชาติขององคกรและการแกปญหา   เปาหมายและรูปแบบของการสื่อสาร
 ความตองการและเปาหมายขององคกร   กิจกรรมการสื่อสาร
 ลักษณะและที่มาของปญหา    การสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในการทำงานรวมกัน
 เครื่องมือในการแกปญหา     ธรรมชาติของมนุษย
 เทคนิคการสรางความไวใจตอกันในทีมงาน   การมีมนุษยสัมพันธ 10 ประการ
 ความตระหนัก 3 ดานของชีวิตคนทำงาน   10 วิธีสรางสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
 ความไววางใจกับความรวมมือ    การทำงานเปนทีมสูความเปนเลิศ
 เทคนิคการสื่อสารในองคกร    ความสำคัญของการเปนสวนหนึ่งของทีม
 ผลกระทบจากการสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพ   กิจกรรมการสรางทีม   

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



ตนทุนคุณภาพ (Cost of Quality)

หลักการและเหตุผล

หัวขอการฝกอบรม

พนักงานระดับ โฟรแมน หัวหนาแผนก หัวหนาฝาย 
พนักงานทั่วไป ฯลฯ

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 6 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  

        ผลกำไร ตนทุน และคุณภาพ เปนสิ่งที่มีความสัมพันธกันเปนอยางมาก เมื่อไหรก็ตามที่คุณภาพของผลิตภัณฑ การบริการ
หรือประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ยอมทำใหตนทุนสูงข้ึน และกระทบถึงผลกำไรตามไปดวย ดังน้ันตนทุนคุณภาพ จึงเปนปจจัยสำคัญ
ของทุกองคกรในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ตนทุนคุณภาพ เปนแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
ขององคกรอยางหนึ่ง ที่เปลี่ยนคุณภาพขององคกรเปนตัวเลขทางการเงิน ที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน เพื่อที่ทุกคนในองคกร 
จะตระหนักและสามารถหามาตรการในการใสตนทุนการปองกันไดอยางถูกตอง การปรับปรุงลดตนทุน โดยไมลดคุณภาพจะนำมาซ่ึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองคกร

วัตถุประสงค
 สามารถระบุปจจัยท่ีเก่ียวของกับตนทุนดานคุณภาพได   
 สามารถเก็บขอมูล วัด และคำนวณตนทุนดานคุณภาพไดอยางเหมาะสม

 แนวคิดการบริหารตนทุนสมัยใหม   
 ความหมาย ความสำคัญ และ จุดประสงคของการวัดตนทุนคุณภาพ   
 ตนทุนคุณภาพ Cost Of Quality (COQ)    
 การวัดตนทุนคุณภาพ     
 ข้ันตอนการสรางระบบตนทุนคุณภาพ   
   ข้ันท่ี 1 การเตรียมการสรางระบบตนทุนคุณภาพ(Preparation)   
   ข้ันท่ี 2 การระบุรายการตนทุนคุณภาพ    
   ข้ันท่ี 3 การรวบรวมและบันทึกขอมูล COQ    
   ข้ันท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล COQ
   ข้ันท่ี 5 จัดทำระบบการปรับปรุงคุณภาพและลดตนทุน
   ข้ันท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบตนทุนคุณภาพอยางตอเน่ือง
 การประยุกต COQ กับการเพ่ิมขีดความสามารถ
 ในการแขงขัน โดยลดตนทุนคุณภาพ
 Workshop
 สรุป ประโยชน COQ      

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



พื้นฐานเทคโนโลยียานยนตไฟฟา
Fundamentals of Electric Vehicle Technologies

หลักการและเหตุผล

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

หัวขอการฝกอบรม

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม : 20-21 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562  

        “นวัตกรรมยานยนตไฟฟา” หรือท่ีหลายคนเรียกกันส้ันๆ วา “EV” (Electric Vehicles) น้ัน เปนกระแสท่ีมาแรงในปจจุบัน 
ซ่ึงเปนเทคโนยานยนตสมัยใหมท่ีสามารถตอบโจทยตลาดรถยนตในยุคท่ีน้ำมันแพง คาแรงสูง รวมท้ังมลพิษท่ีลำลายส่ิงแวดลอม 
ดังน้ัน ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน จึงตองตระหนักถึงความสำคัญและตองมีการปรับตัวเพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในหลายๆ เร่ือง อาทิเชน การรับมือกับสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมยานยนตท่ีสูงข้ึน หรือแมกระท่ัง 
การปรับกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับพัฒนาการของเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมท่ีเปนเทคโนโลยียานยนตสีเขียว 

วัตถุประสงค

1.   เทคโนโลยียานยนตไฟฟา และระบบสงกำลังเบื้องตน
  เทคโนโลยียานยนตไฟฟา และระบบสงกำลังเบื้องตน 
  ระบบการอัดประจุไฟฟาและการกักเก็บพลังงาน
  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง
  ระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมมอเตอรไฟฟา  
2.   เทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบการอัดประจุไฟฟา สำหรับยานยนตไฟฟา
  ชนิดและหลักการทำงานของแบตเตอรี่ 
  ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบการจัดการพลังงานแบตเตอรี่ยานยนตไฟฟา
  ระบบการชารจแบบ AC (Type 1,2,3) และ DC (Chademo, tesla, CCS)
  ชนิดและหลักการทำงานของเซลเชื้อเพลิง      
3.   วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกสเบื้องตน
  การวิเคราะหวงจรไฟฟาและระบบไฟฟาเบื้องตน 
  อุปกรณอิเล็คทรอนิกสและวงจรอิเล็คทรอนิกส
  อุปกรณเซมิคอนดักเตอรกำลัง
  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา
4.   ระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมมอเตอรไฟฟา
  วงจรคอนเวอรเตอร DC-DC 
  วงจรอินเวอรเตอร DC-AC
  มอเตอรไฟฟากระแสตรง และวงจรควบคุมสำหรับยานยนตไฟฟา
  มอเตอรไฟฟากระแสสลับ และวงจรควบคุมสำหรับยานยนตไฟฟา

 เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจพ้ืนฐานดานเทคโนโลยียานยนตไฟฟา   
 เพ่ือใหผูเขาอบรมเตรียมความพรอมในการเขาสูอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนตไฟฟา   

 ระดับวิศวกร
 ระดับหัวหนางาน
 ระดับพนักงานที่เตรียมจะเปนหัวหนางาน
 ระดับพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของ



สถานที่อบรม
สถาบันยานยนต (สำนักงานกลวยน้ำไท)
ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กลวยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
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