


สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ

โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6701-6703 โทรสาร: 02-712-2415

อีเมล: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑใหม
Advance Products Quality Planning (APQP)

หลักการและเหตุผล

    ในการบริหารการผลิตเพื่อใหผลิตภัณฑหรือบริการตอบสนองตอความตองการของลูกคาและสรางความเชื่อมั่น 

ตอคุณภาพผลิตภัณฑที่องคกรดำเนินการผลิตและสงมอบใหแกลูกคาใหความสำคัญในดานคุณภาพ ตนทุนการผลิตที่ต่ำ 

และการสงมอบตรงเวลาที่จำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑแตละรุนของผลิตภัณฑ (New products,  

New Project) อยางเปนระบบ

วัตถุประสงค

  การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูงและแผนควบคุมเปนคูมือที่ผูผลิตยานยนตไดกำหนดหลักการวางแผน 

คุณภาพผลิตภัณฑแตละชวงเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งภายหลังการผลิตตอเนื่อง (Mass Production) จะตองมี 

การจัดเตรียมและดำเนินการอยางไร ดังนั้นหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูง และแผนควบคุม จึงเปนกลยุทธที่ 

องคกรของทานสามารถนำมาใชในการบริหารระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หัวขอการฝกอบรม 

              • หลักการในการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ

              • การจัดเตรียม และวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิตแตละชวงเวลาอยางเปนระบบ

              • บทบาทหนาที่ของคณะผูวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ

              • การติดตามผล การประเมินผลจากการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตเม่ือไมเปนไปตามแผน

              • แผนควบคุม (Control Plan)

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

              ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิต และคุณภาพ 

เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ และ คลังสินคา เปนตน

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   2,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563  



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ

โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6701-6703 โทรสาร: 02-712-2415

อีเมล: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

หลักสูตรจิตสำนึกดานคุณภาพ 
(Quality Awareness)

วัตถุประสงค

    • เพื่อใหผูเขารวมสัมมนามีความเขาใจหลักการ แนวความคิด มุมมองทางดานคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต และ 

ใหเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของแตละสวนงานและตอธุรกิจ

    • เพ่ือใหเกิดความเขาใจในแนวทางในการนำหลักการทางดานคุณภาพและ มาประยุกตใชกับกระบวนการภายใน 

และนำไปสูการแกไขปญหาที่มีประสิทธิผลได

     • เพื่อใหเขาใจถึงหลักการ และเทคนิคในภาพรวมที่สามารถนำไปประยุกตใชเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถควบคุม 

งานประจำดวยตนเอง

หัวขอการฝกอบรม 

             • แนวคิดของคุณภาพในโลกแหงการแขงขัน

     • การประกันคุณภาพ

     • การบริหารคุณภาพ

     • แนวคิดของลูกคา (กลยุทธเพื่อสรางความตระหนักในคุณภาพใหกับพนักงาน)

     • การสรางความพอใจใหกับลูกคาภายในและลูกคาภายนอก

     • แนวทางการสรางความตระหนักในคุณภาพ

     • การบริหารใหเกิดการควบคุมงานดวยตนเอง 

     • การกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

     • สรุป/ตอบขอซักถาม

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

              เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ Supervisor Leader Section หรือผูเกี่ยวของกับระบบงาน 

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   2,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563  



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ

โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6701-6703 โทรสาร: 02-712-2415

อีเมล: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑใหม
Advance Products Quality Planning (APQP)

หลักการและเหตุผล

    การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) เปนขอกำหนดหลักในขณะน้ีท่ีผูผลิตและสงมอบ 
ในอุตสาหกรรมยานยนตที่มีการบริหารคุณภาพในองคกรภายใตระบบบริหารคุณภาพ ISO/IATF 16949 ใชในการบริหาร 
และวางแผนระบบการผลิตของผูสงมอบ โดยใชกลวิธีเชิงวิเคราะหในขณะการออกแบบผลิตภัณฑ DFMEA (องคกรที่มี 
หนาที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ) และ/หรือ ในขณะการออกแบบกระบวนการ PFMEA (ทุกองคกรที่มีการผลิตและ 
บริการ) โดยผูเกี่ยวของ (คณะทำงานที่ประกอบดวยตัวแทนจากหลายแผนก) รวมกันประชุมในการนำกลวิธีวิเคราะหไปใช 
เปนแนวทางเพื่อประกันแตเนิ่นๆ ตอขอบเขตที่อาจเปนไปไดวาขอขัดของดานศักยภาพและ กลไก/สาเหตุที่กอตัวขึ้น 
ในการสรางปญหา จะไดรับการพิจารณาและกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อใหคุณภาพของชิ้นสวนที่ไดรับมอบมี 
คุณภาพ และมีความปลอดภัยตอพนักงานประกอบของลูกคาและผูใช (ผูขับขี่ยานยนต) และสอดรับกับความตองการและ 
ความคาดหวังของลูกคา 

วัตถุประสงค

     • หลักการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และนำไปประยุกตใชในองคกรไดถูกตอง
     • ความแตกตางระหวาง DFMEA และ PFMEA
     • เขาใจหลักการกำหนด AP (Action Priority) แทนการคำนวณผลระดับคะแนนความเส่ียง (Risk Priority Number)
     • เขาใจถึงบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน (Crosse Function Team ) การวิเคราะห  
ขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และใครบางที่ควรรวมเปนคณะทำงาน

หัวขอการฝกอบรม 

             • แนะนำการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)
     • รายละเอียดความตองการ DFMEA และ PFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ ที่ครอบคลุม 6 steps 
ไดแก scope definition, structure analysis, function analysis, failure analysis, risk analysis และ optimization
     • Step ที่ 7 เรื่องของการจัดทำรายงานและเอกสาร

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

             ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและคุณภาพ 
เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ  ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ และคลังสินคา เปนตน

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 22-23 เมษายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   4,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 15 เมษายน 2563  



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ

โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6701-6703 โทรสาร: 02-712-2415

อีเมล: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑใหม
Advance Products Quality Planning (APQP)

หลักการและเหตุผล

  การจัดการและการแกปญหาในงานมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีตองอาศัยกระบวนการคิดอยางเปนระบบ มิฉะน้ันแลว 
ปญหาท่ีเกิดข้ึนอาจขยายความรุนแรงหรือกลับมาเกิดซ้ำอีก หลักสูตรน้ีเนนสรางกระบวนการคิดในการแกปญหาอยางเปน 
ระบบ และข้ันตอนการแกปญหาแบบข้ันตอข้ันทันทีท่ีพบปญหาโดยเนนการปองกันการเกิดซ้ำ ปฏิบัติการแกไข (Corrective 
Action)” และ “ปฏิบัติการปองกัน (Preventive Action)” ตามแนวทางของ 8D รวมถึงการเลือกใชเคร่ืองมือชวยใน 
การวิเคราะหปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดการพัฒนาความสามารถพนักงาน เชิงระบบ ใหพนักงานแสดงความคิด 
หรือสรางสรรค ในการบงช้ีปญหาและแนวทางแกไขไดดวยตนเอง 

วัตถุประสงค

     เขาใจถึงกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบดวย 8D ทั้งในภาคทฤษฏี และ ในเชิงประยุกต ใชกับงานจริง

หัวขอการฝกอบรม 

             • แนวความคิดการแกปญหาปองกันไมใหเกิดซ้ำ
     • ประเภทปญหาและแนวทางวิเคราะห
     • หลักการ 5 Why ที่มาและความจำเปน
     • เครื่องมืออยางงายในการวิเคราะหปญหา เชน พาเรโต, แผนภาพกางปลา, Why-why Analysis 
     • กระบวนการแกปญหา 8D 
       จัดตั้งทีมงาน 
       ทำการศึกษาสภาพปญหา 
       ทำการแกไขปญหาเฉพาะหนา
       ทำการระบุพรอมพิสูจนสาเหตุรากเหงา พรอมระบุจุดหลบหนี 
      ทำการเลือกและทวนสอบมาตรการแกไขปญหาสำหรับสาเหตุรากเหงาและจุดหลบหนี 
       ทำการประยุกตและทดสอบผลของมาตรการแกไขปญหา 
      ทำการปองกันการเกิดซ้ำ
       การใหการยอมรับตอทีมงานและรายบุคคลผูมีสวนรวมในการแกปญหา 
     • บทสรุป ถาม-ตอบ 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

             เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ Supervisor Leader หรือ ผูเกี่ยวของกับระบบงาน

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 22-23 เมษายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   4,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 15 เมษายน 2563  



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ

โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6701-6703 โทรสาร: 02-712-2415

อีเมล: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

หลักสูตรความคิดบนความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016

(Risk-based think for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016)

หลักการและเหตุผล

  การคิดแบบฐานความเส่ียงจะชวยใหองคกรไดทราบปจจัยตางๆ ท่ีจะไมเปนเหตุใหกระบวนการ และระบบบริหาร 
คุณภาพขององคกรมีผลลัพธที่เบี่ยงเบนไปจากผลที่ไดคาดหวังหรือวางแผนไว ซึ่งวิธีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและ 
โอกาสนั้น ขอกำหนดของ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 ไมไดกำหนดไวอยางชัดเจนวาองคกรจะตองดำเนินการ 
ดวยวิธีใดเปนการเฉพาะ ดังนั้น หลักสูตรฝกอบรมนี้จึงมุงเนนวิธีการดำเนินการที่เปนรูปธรรม และเปนวิธีการที่ยอมรับ 
โดยสากล หรือสอดคลองกับขอกำหนดของ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 ใหมากที่สุด เพื่อใหไดมาตรการปองกัน 
ในการลดผลกระทบในทางลบ และเพื่อใหไดใชโอกาสที่มีไดอยางสูงสุด  

วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึง 

     • ขอกำหนดตางๆที่เกี่ยวของกับ Risk-Based Thinking มากำหนด Preventive Action และการนำไปปฏิบัติ 
ไดอยางถูกตอง
     • ระบบและเทคนิคตางๆที่เกี่ยวของกับประเมิน และการจัดการความเสี่ยง/โอกาส

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการฝกอบรม

   • รับทราบและเขาใจในรายละเอียดของขอกำหนดของ Risk-Based Thinking ใน ISO 9001:2015/IATF 
16949:2016 ผานการอธิบายโดยที่ปรึกษาพรอมทั้งตัวอยางประกอบคำบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุม และการรวม 
แสดงความคิดเห็นระหวางการฝกอบรม
     • การทำใหทราบ Inputs สำหรับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
     • การประยุกตระบบการประเมินความเสี่ยงที่สากลยอมรับ
     • การนำความเสี่ยงและโอกาสที่ไดจากการประเมินมากำหนด Preventive Action เพื่อขจัด potential  
nonconformities
     • การบูรณาการผลจากการ Addressing the risks/opportunities เขากับกระบวนการตางๆ เชน การตลาด 
การขาย การออกแบบและพัฒนา การจัดซื้อ และการผลิต เปนตน

หัวขอการฝกอบรม 
     • ขอกำหนดวาดวย Addressing the risks/opportunities
     • การประยุกตใชระบบการวิเคราะหระบบการวัดกับเครื่องมือตรวจวัด หรือผลิตภัณฑ
     • การกำหนด Inputs สำหรับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
     • เทคนิคการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
     • การกำหนด Actions จากการกำหนดความเสี่ยงและโอกาส

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม: QMR ผูจัดการ วิศวกร หัวหนางาน และผูสนใจทั่วไป 
ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 2 วัน 
วันที่อบรม: วันที่ 29-30 เมษายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ
คาอบรม:   4,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 22 เมษายน 2563  



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ

โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6701-6703 โทรสาร: 02-712-2415

อีเมล: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพ ควบคุมของเสียใหเปนศูนย 
(Zero Decfect)

ความเปนมา

     คุณภาพของสินคาคือส่ิงท่ีทุกองคกรตองสรางใหเกิดข้ึนในการทำงาน เพ่ือใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา 
ใหไดมากท่ีสุด การสรางคนใหสามารถยกระดับคุณภาพและการลดความผิดพลาดในการทำงาน เพ่ือไมใหเกิดของเสีย จึงเปนโจทย 
ท่ีทาทายของทุกองคกร เพราะถาเรามีพนักงานท่ีมีจิตสำนึกและสามารถยกระดับไวซ่ึงคุณภาพ และลดของเสีย องคกรยังจะ 
สามารถพัฒนาในดานตางๆ ตอไปไดงายและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อีกดวย
    ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินคานานาชนิดบอยคร้ังมักเกิดสินคาท่ีไมไดมาตรฐานหรือเกิดเปนของเสียข้ึน ซ่ึงบางคร้ัง 
ของเสียเหลาน้ันอาจเล็ดลอดผานกระบวนการควบคุมคุณภาพ ซ่ึงมีผลกระทบตอความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfac-
tion) และตองทำการแกไขผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐานเหลาน้ัน (Rework) ซ่ึงทำใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน อีกท้ังยังมีตนทุนทางออม 
อีกมากมาย คอรสฝกอบรมน้ีจะชวยใหทราบเทคนิคท่ีนำไปใชจัดการกระบวนการผลิต เพ่ือใหของเสียเปนศูนยไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปนเทคนิคท่ีปฏิบัติไดงาย และมีการฝกปฏิบัติเพ่ือใหสามารถใชแตละเทคนิคไดจริง

วัตถุประสงค 
     • พนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการใชหลักการลดของเสียไดอยางถูกตองชัดเจน
   • พนักงานเขามามีสวนรวมในการพัฒนาปรับปรุงงานเพื่อยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพและลดของเสียใน  
การทำงานอยางตอเนื่อง
     • เขาใจเทคนิคอยางงายที่ใชในการควบคุมคุณภาพที่หนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
     • เขาใจเทคนิคในการแกไขปญหา ปองกันปญหาและปรับปรุงหนางานใหมีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม: QMR ผูจัดการ วิศวกร หัวหนางาน และผูสนใจทั่วไป 
ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 1 วัน 
วันที่อบรม: วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ
คาอบรม:   2,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 23 เมษายน 2563

หัวขอการฝกอบรม 
1. ระบบการผลิต และการควบคุมคุณภาพ   
2. ตนทุน กำไร และการเติบโตขององคกร   
3. ปจจัยพื้นฐานในการผลิตและบริการตามหลัก 4M  
4. คุณภาพ คืออะไรในปจจุบัน       
5. จิตสำนึกดานคุณภาพเพื่อการลดของเสีย   
6. การเรียนรูของผูปฏิบัติงานตอการลดความผิดพลาด  
7. การควบคุมคุณภาพของเสียเปนศูนย (ZQC)   

8. เทคนิคการควบคุมคุณภาพที่หนางานอยางงายและไดผล
 • 3ส 
 • การควบคุมดวยสายตา/Visual Control
 • การซอมบำรุงเครื่องจักรดวยตัวเอง/Autonomous Maintenance
 • การผลิตแบบ 1 ชิ้น ตอ 1 ชิ้น/ 1 piece flow 
9. เทคนิคในการแกไขปญหา ปองกันปญหา และปรับปรุงหนางาน
ใหมีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น
 • การคนหาสาเหตุดวยหลัก Why Why
 • การวิเคราะหดวยหลัก 3G 
 • การพัฒนาหนางานดวยหลัก PDCA
 • การปองกันไมใหเกิดปญหา/Preventive Action
 • Poka Yoke


