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ระยะเวลาการอบรม

ขอกำหนดและการประยุกตระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice

หัวขอการฝกอบรม

ผูบริหาร หัวหนางานพนักงานทีี่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน ในระบบบริหารคุณภาพและผูสนใจทั่วไป

วันที่อบรม: 3-4 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

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

                    จำนวน 2 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มีประกาศใชฉบับใหมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และขอกำหนด ISO/TS 16949 

ไดประกาศบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เรียกวา IAFT 16949:2016 โดยไดปรับปรุงมาตรฐานทั้งในสวนของหลักการพื้นฐานและ 

โครงสรางมาตรฐาน รวมถึงขอกำหนดไปจากเดิมมาก เพื่อใหมั่นใจวาองคกรที่ประยุกตใชระบบบริหารคุณภาพจะสามารถปรับตัวใหอยูรอดได 

ในสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทวีคูณและมีความซับซอนมากขึ้น และสามารถประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน ดังนั้น 

ผูบริหารของทุกองคกรที่ตองจัดทำระบบบริหารคุณภาพ  จึงตองทำความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับใหม เพื่อสามารถที่จะ 

วางแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหารภายในองคกรใหสอดคลองกับขอกำหนดใหมและเกิดประโยชนกับองคกร สำหรับสถานประกอบการที่ 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยสวนใหญมีระบบบริหารคุณภาพ 2 ระบบ คือ ISO 9001 และ ISO/TS 16949 ดังนั้นจะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่มีอยูใหเกิดการผสมผสานที่สามารถประยุกตไดทั้ง 2 ระบบ เพื่อใหการบริหารองคกร และการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิผล

การอธิบายขอกำหนดหลักที่สำคัญ และการประยุกตใชโดยยึด ขอกำหนด ISO 9001:2015 เชื่อมโยงกับขอกำหนด IATF 16949:2016 

4. บริบทขององคกร : ความเขาใจในบริบทองคกร ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของ กำหนดขอบเขตระบบการบริหาร  

                            ระบบคุณภาพ และการบริหารระบบคุณภาพและกระบวนการ 

5. ภาวะผูนำ      : ภาวะผูนำและความมุงมั่น นโยบายคุณภาพ บทบาทองคกร และความรับผิดชอบและอำนาจ

6. การวางแผนสำหรับระบบคุณภาพ : การดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส วัตถุประสงค เปาหมาย แผนงานดานคุณภาพ การวางแผน  

                            ในการเปลี่ยนแปลง

7. การสนับสนุน      : ทรัพยากร ความสามารถ ทัศนคติ การสื่อสาร และขอมูลเอกสาร

8. การปฏิบัติ     : การวางแผน และการควบคุมตามแผนงาน การพิจารณาความตองการของตลาด และการสรางความสัมพันธกับลูกคา

                  การออกแบบและพัฒนา การควบคุมการไดมาจากภายนอก ของผลิตภัณฑและบริการ การผลิตสินคาและการจัดใหมี 

                            การบริการ การสงมอบผลิตภัณฑและบริการ การควบคุมสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนด 

9. การประเมินผลการดำเนินงาน : การเฝาติดตาม การวัด การวิเคราะห และการประเมิน การตรวจติดตามภายใน การตรวจสอบ  

                       การบริหารจัดการ 

10. การปรับปรุง      : การปรับปรุง ความไมสอดคลอง และการแกไข และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

บทนำ

- การเปลี่ยนแปลงจาก ISO 9001:2008 เปน ISO 9001:2015  - ISO/TS 16949 เปลี่ยนชื่อเปน IATF 16949 

- ความเปนมาของการจัดทำมาตรฐาน IATF16949:2016  - การอธิบายหลักการของ Process Approach

- การกำหนด Customer - Oriented Processes    - Support Processes และ Management Processes



 

ระยะเวลาการอบรม

การวิเคราะหปญหาดวยหลักการ Why-Why Analysis

(Why-Why Analysis)

หัวขอการฝกอบรม

 ฝายบริหาร หัวหนาฝาย หรือแผนกตางๆ ผูเกี่ยวของในการจัดเก็บขอมูลและทำรายงานผลสถิติ ทั้งนี้ควรประกอบไปดวย 

ตัวแทนจาก หนวยงานตางๆ เชน ฝายวิศวกรรม ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ เปนตน

วันที่อบรม 11 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561)

จำนวน 1 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 ในการบริหารงานหรือการทำงานยอมเกิดปญหามากมาย และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดมีความพยายามขจัดและแกไข แตมักจะ 

พบวาบอยครั้งที่ปญหาเดิมมักเกิดขึ้นซ้ำในภายหลัง แสดงวาการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (Problem Solving) ไมสัมฤทธิ์ผล 

ซึ่งเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุมีหลายวิธี แตที่ไดรับความนิยม คือ Cause-Effect Diagram และ Why – Why Analysis ซึ่งเปนพื้นฐาน 

สำคัญ ในการสรางแนวความคิดและมีหลักในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางมีที่มาที่ไป (แทนการใชแตความรูสึก หรือ มุมมองเดิมๆ 

แตเพียงผิวเผิน) ที่จะนำไปสูการปฏิบัติการแกไข (Corrective Action)” และ “ปฏิบัติการปองกัน (Preventive Action)”

วัตถุประสงค
 เพื่อเขาใจถึงเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุและผลโดย Why-Why Analysis

 บทสรุปเกี่ยวกับปญหาและความเบี่ยงเบน

 ประเภทของปญหา

  การสืบเบาะแสของปญหา

 แนวความคิดการวิเคราะหสาเหตุรากเหงา (RCA)

 ความหมายและประเภทของ Why-Why Analysis

  การมองจากสภาพที่ควรจะเปน

  การมองจากหลักเกณฑหรือทฤษฎี

 Workshop (เนนขั้นตอนการวิเคราะห)

 ขอควรระวังในการทำ Why-Why Analysis

 บทสรุป ถาม-ตอบ

ผลที่จะไดรับจาการฝกอบรม
 1. แนวคิดของปญหาและการสืบอาการของปญหาและวิเคราะหสาเหตุรากเหงาอยางมีระบบ

 2. สามารถนำเครื่องมือ CE Diagram & Why- Why Analysis ไปประยุกตใชไดถูกตองเหมาะสม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณสุวรรณ คุณธานินทร แผนกพัฒนาผูประกอบการ สถาบันยานยนต 

โทรศัพท 02-712-2417 ตอ 6701-6702  โทรสาร 02-712-2415  อีเมล hrd@thaiauto.or.th  เว็บไซต www.thaiauto.or.th
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ระยะเวลาการอบรม

การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ

FMEA Requirement and Implementation Training Course (4th edition)

หัวขอการฝกอบรม

ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและคุณภาพ 

เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อและคลังสินคา เปนตน

วันที่อบรม: 11-12 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561)

จำนวน 2 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) เปนขอกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผูผลิตและสงมอบใน 

อุตสาหกรรมยานยนตที่มีการบริหารคุณภาพในองคกรภายใตระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ใชในการบริหารและวางแผน 

ระบบการผลิตของผูสงมอบ โดยใชกลวิธีเชิงวิเคราะหในขณะการออกแบบผลิตภัณฑ DFMEA (องคกรที่มีหนาที่ออกแบบและ 

พัฒนาผลิตภัณฑ) และ/หรือ ในขณะการออกแบบกระบวนการ PFMEA (ทุกองคกรที่มีการผลิตและบริการ) โดยผูเกี่ยวของ 

(คณะทำงานที่ประกอบดวยตัวแทนจากหลายแผนก) รวมกันประชุมในการนำกลวิธีวิเคราะหไปใชเปนแนวทางตอขอบเขตที่อาจ 

เปนไปไดวา ขอขัดของดานศักยภาพและกลไก สาเหตุที่กอตัวขึ้นในการสรางปญหา ซึ่งจะไดรับการพิจารณา และกำหนดมาตรการ 

ดำเนินการเพื ่อใหคุณภาพของชิ ้นสวนที ่ไดร ับมอบมีคุณภาพมีความปลอดภัยตอพนักงานประกอบของลูกคาและผู ใช 

(ผูขับขี่ยานยนต) และสอดรับกับความตองการ และความคาดหวังของลูกคา 

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหทราบถึงหลักการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และนำไปประยุกตใชในองคกรไดอยางถูกตอง

2. เพื่อใหทราบถึงความแตกตางระหวาง DFMEA และ PFMEA

3. เพื่อใหทราบถึง เขาใจหลักการคำนวณผลระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Priority Number) 

4. เพื่อใหทราบถึง เขาใจถึงบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน (Crosse Function Team) 

   การวิเคราะหขอขัดของ ดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และใครบางที่ควรรวมเปนคณะทำงาน

1. แนะนำการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)

2. รายละเอียดความตองการ DFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ

3. รายละเอียดความตองการ PFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ

4. การบริหาร DFMEA และ PFMEA ในองคกร โดยการเขียนเปนแผนภูมิ



 

)รากบอกะรปูผานฒัพกนผแ( ตนยนายนับาถส
 รทนินาธณุค นตัรลกุศณุค ณรรวุสณุค

ht.ro.otuaiaht@nawus ,ht.ro.otuaiaht@drh :liam-E อืรห 5142-217-20 :xaF -1076 .txe 4142-217-20 :leT 2

ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรพัฒนาหัวหนางานอยางไรใหมีคุณภาพ

Effective Leader

หัวขอการฝกอบรม

- หัวหนางาน หรือผูเตรียมแตงตั้งเปนหัวหนางาน

- วิศวกรทุกระดับ และผูสนใจทั่วไป 

วันที่อบรม: 13 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561)

จำนวน 1 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 ความกาวหนาขององคกร ไมวาจะเปนรูปแบบใด ลวนแตตองอาศัยความรูความสามารถของผูบริหารทุกระดับในองคกร 

เหลานั้นทั้งสิ้น ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ นั้นจำเปนตองมีความสามารถในดานการครองตน ครองงานและครองใจ นั่นหมายถึงตองมี 

ความรูความสามารถในการวางแผนการมอบหมายงาน และการตัดสินใจ โดยเฉพาะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พฤติกรรมของตน 

การจูงใจ การสรางขวัญ และกำลังใจ ตลอดจน การทำงานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ และยังคงความคุมสติ อารมณ เพื่อนำไปสู 

การตัดสินใจอยางสุขุมรอบคอบไดเปนอยางดี

 ดวยเหตุผลขางตนนี้ความสำคัญที่จะมุงพัฒนาผูบริหารระดับตน จึงมีความจำเปนอยางมากเพื่อใหเกิดความเขาใจในดานการ 

ปกครองตน และศิลปะในการบริหารอื่นๆ อันจะมีผลใหหนวยงาน หรือองคกร สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย อยางราบรื่น 

และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหหัวหนางาน หรือบุคลากรที่เตรียมเปนหัวหนาเขาใจถึงบทบาทหนาที่การเปนหัวหนา (Leader) และความแตกตางกับพนักงาน 

2. เพื่อใหเกิดทักษะ ความรู ของหัวหนางานในประเด็นสำคัญยิ่ง คือ การครองตน ครองงาน และครองใจ  

3. เพื่อปรับทัศนคติและความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตน การจูงใจ การสรางขวัญ และกำลังใจ ใหกับลูกนอง เพื่อเปาหมาย  

   ของงาน หรือภารกิจใหบรรลุผล

1. แนวโนมการพัฒนาคนรุนใหมในระยะเปลี่ยนผาน

    - ปรากฏการณทางธุรกิจในยุคเปลี่ยนผาน

    - การยอมรับความแตกตาง-ความสามารถและศักดิ์ศรี

    - การฝกใหคนฉลาด คงมั่น แนวแนเปนในลักษณะผูนำ

2. บทบาทและความรับผิดชอบเพิ่มคาของหัวหนางานระดับตน  

   บทบาทหลักในความสัมพันธกับการสือสาร 

    - การปฏิบัติในหนางาน และการมีปฏิสัมพันธ 

    - ความรับผิดชอบ 8 ประการที่ตองรูจัก

    - บทบาทเสริมความแกรง ความนาเชื่อถือของตนและหัวหนา 

3. ขั้นตอนเทคนิคการพัฒนาตนเองเตรียมพรอมเปนหัวหนา 

    - วางจุดเริ่มตนและจุดสูงสุดของผูเปนหัวหนา

    - กลเม็ดเด็ดพราย การบริหารพัฒนาคนประเภทตาง ๆ 

    - บันได 7 ขั้นมุงสูความสำเร็จในการเปนหัวหนา 

4. การพัฒนาหัวหนาใหมีคุณภาพ

    - คนหาตัวอุปสรรคขวางกั้นการพัฒนา 

    - คนหาจุดเสริมความแข็งแกรง 

    - วิธีการปรับปรุง แกไขอยางเปนระบบ



 

)รากบอกะรปูผานฒัพกนผแ( ตนยนายนับาถส
 รทนินาธณุค นตัรลกุศณุค ณรรวุสณุค
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ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑใหม

Advance Products Quality Planning (APQP)

หัวขอการฝกอบรม

- ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิต และคุณภาพ เชน วิศวกรรม,ฝายผลิต, ควบคุมคุณภาพ, ประกันคุณภาพ, 

วางแผนการผลิต, การตลาด, จัดซื้อ, คลังสินคา เปนตน

วันที่อบรม: 13 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561)

จำนวน 1 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
ในการบริหารการผลิตเพื่อใหผลิตภัณฑหรือบริการตอบสนองตอความตองการของลูกคาและสรางความเชื่อมั่นตอคุณภาพผลิตภัณฑ 
ที ่องคกรดำเนินการผลิตและสงมอบใหแกลูกคา ใหความสำคัญในดานคุณภาพ, ตนทุนการผลิตที่ต่ำ และการสงมอบตรงเวลา 
จำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ แตละรุนของผลิตภัณฑ (New products/New Project) อยางเปนระบบ

วัตถุประสงค

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูงและแผนควบคุมเปนคูมือที่ผู ผลิตยานยนตไดกำหนดหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ 
แตละชวงเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งภายหลังการผลิตตอเนื่อง (Mass Production) จะตองมีการจัดเตรียมและดำเนินการอยางไร 
ดังนั้นหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูง และแผนควบคุม จึงเปนกลยุทธที่องคกรของทานสามารถนำมาใชในการบริหารระบบการผลิต 
และควบคุมคุณภาพใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

   - หลักการในการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ

   - การจัดเตรียม และวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต แตละชวงเวลาอยางเปนระบบ

   - บทบาทหนาที่ของคณะผูวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ

   - การติดตามผล และประเมินผลจากการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต เมื่อไมเปนไปตามแผนจะตองดำเนินการอยางไร

   - แผนควบคุม (Control Plan) 




