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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

Public Training 2020
หลักสูตรระบบไฟฟาในยานยนตไฟฟา

Electrical System in Electric Vehicle

หลักการและเหตุผล
 ในปจจุบัน เทคโนโลยียานยนตไฟฟาเริ่มเปนที่สนใจมากยิ่งขึ้น ผนวกกับภาครัฐไดมีนโยบายการสงเสริมการผลิต 
ยานยนตไฟฟาภายในประเทศอยางเปนรูปธรรม โดยในสวนของ “ระบบแมคานิค” นั้น ผูผลิตในประเทศไทยมีศักยภาพ 
และองคความรูในเรื่องดังกลาวเปนอยางดี แตในยานยนตไฟฟาเองยังมีสวนที่สำคัญอีกสวนหนึ่งนั่นคือ  “ระบบไฟฟา” 
ซึ่งเปนหัวใจสำคัญอีกสวนหนึ่งของยานยนตไฟฟา เนื่องจากเปนสวนของระบบกักเก็บพลังงานไฟฟา ระบบขับเคลื่อน และ 
ระบบอำนวยความสะดวกภายในยานยนตไฟฟา ซึ่งในสวนนี้เปนเรื่องใหมมากสำหรับผูผลิตยานยนตในประเทศไทย ดังนั้น 
จึงเปนที่มาของการเปดการจัดอบรมหลักสูตร “ระบบไฟฟาในยานยนตไฟฟา”

วัตถุประสงค
 1. เพื่อใหผูผลิตยานยนตไฟฟาไดเขาใจถึงระบบที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟาตาง ๆ ในยานยนตไฟฟา
 2. เพื่อสรางองคความรูเรื่องระบบไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟาในภาคการผลิต

หัวขอการฝกอบรม 
  เนนการบรรยายภาพรวมของเทคโนโลยี “ระบบไฟฟา” ของยานยนตไฟฟาท่ีมีในปจจุบัน และเทคโนโลยีในอนาคต  
โดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้
     1. ระบบไฟฟา      8. ระบบจัดการแบตเตอรี่
     2. ระบบอิเล็กทรอนิกส     9. ระบบขับเคลื่อนไฟฟา
     3. ระบบอิเล็กทรอนิกสกำลัง    10. ระบบปรับอากาศ
     4. ระบบชารจพลังงานไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟา 11. ระบบระบายความรอนสำหรับอุปกรณไฟฟา
     5. ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟา    12. ECU
     6. ระบบเบรกไฟฟา     13. สายไฟและหัวตอ
 7. ระบบไฟสองทางและระบบอำนวยความสะดวกในรถยนตไฟฟา

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
     1. ผูผลิตยานยนตไฟฟา
 2. ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไฟฟา
 3. ชางซอมยานยนตไฟฟา (ทั้งระบบไฟฟา 100% และระบบไฮบริด)
 4. ผูสนใจระบบยานยนตไฟฟา

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   4,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 29 เมษายน 2563  



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ
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Public Training 2020
หลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกสกำลังในยานยนตไฟฟา
Power Electronic System in Electric Vehicle

หลักการและเหตุผล
 ในปจจุบัน เทคโนโลยียานยนตไฟฟาเริ่มเปนที่สนใจมากยิ่งขึ้น ผนวกกับภาครัฐไดมีนโยบายการสงเสริมการผลิต 
ยานยนตไฟฟาภายในประเทศอยางเปนรูปธรรม โดยในสวนของ “ระบบแมคานิค” นั้น ผูผลิตในประเทศไทยมีศักยภาพ 
และองคความรูในเร่ืองดังกลาวเปนอยางดี แตในยานยนตไฟฟาน้ัน ยังมีสวนท่ีสำคัญอีกสวนหน่ึงคือ “ระบบอิเล็กทรอนิกสกำลัง” 
ซึ่งเปนระบบสำคัญของยานยนตไฟฟาจะประกอบไปดวย On Board Charger,  Electric Motor Drive System,        
Regenerative Braking,  DC-DC Converter และ Air Compressor Drive System จำเปนตองใชเทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิกสกำลังทั้งสิ้น ซึ่งในสวนนี้เปนเรื่องใหมมากสำหรับผูผลิตยานยนตในประเทศไทย ดังนั้น จึงเปนที่มาของ 
การจัด เปดอบรมหลักสูตร “ระบบอิเล็กทรอนิกสกำลังในยานยนตไฟฟา”

วัตถุประสงค
 1. เพื่อใหผูผลิตยานยนตไฟฟาไดเขาใจระบบที่เกี่ยวของกับระบบอิเล็กทรอนิกสกำลังในยานยนตไฟฟา
 2. เพื่อสรางองคความรูเรื่องระบบอิเล็กทรอนิกสกำลังสำหรับยานยนตไฟฟาในภาคการผลิต

หัวขอการฝกอบรม 
  เนนการบรรยายภาพรวมของเทคโนโลยีระบบไฟฟาในสวนตาง ๆ ในของยานยนตไฟฟาในปจจุบันและเทคโนโลยี 
ในอนาคต โดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้
 1. วงจรอิเล็กทรอนิกสกำลังสำหรับ On Board Charger
 2. วงจรอิเล็กทรอนิกสกำลังสำหรับ DC-DC Converter
 3. วงจรอิเล็กทรอนิกสกำลังสำหรับ Air Compressor Drive System
 4. มอเตอรไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟา
 5. วงจรอิเล็กทรอนิกสกำลังสำหรับ Electric Motor Drive System และ Regenerative Braking

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
     1. ผูผลิตยานยนตไฟฟา
 2. ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไฟฟา
 3. ชางซอมยานยนตไฟฟา (ทั้งระบบไฟฟา 100% และระบบไฮบริด)
 4. ผูสนใจระบบยานยนตไฟฟา

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

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



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ
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Public Training 2020
ขอกำหนดและการประยุกตใชการควบคุมกระบวนการทางสถิติ ฉบับแกไขครั้งที่ 2

Statistical Process Control Requirement and Implement 2edition

หลักการและเหตุผล
 เนื่องจากสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นในปจจุบัน ผูประกอบการจำเปนตองผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง 
แตขณะเดียวกันจะตองลดราคาขายลง เพื่อแขงขันกับผูผลิตรายอื่น ดังนั้น การอยูรอดของผูประกอบการ จึงขึ้นอยูกับ 
ความสามารถในการปรับปรุงองคกรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน 

วัตถุประสงค
 การบริหารระบบการผลิตโดยมุงใหผูปฏิบัติ และหัวหนางานไดจัดเก็บขอมูล เฝาติดตาม และวัดผลดำเนินการของ 
แตละหนวยงาน แตละกิจกรรม โดยการนำการควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) ไปประยุกตใชในการควบคุม 
กระบวนการ ซึ่งเปนหลักการบริหารระบบบริหารคุณภาพภายในองคกรโดยรวมทั้งหมด ระหวางผูสงมอบ ผูผลิต พนักงาน 
เครื่องจักรอุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการทำงาน ตลอดจนสภาพแวดลอมในการทำงาน ในเชิงการปองกันมากกวาการตรวจ 
จับความไมสอดคลองของผลิตภัณฑ และ/หรือกระบวนการ ดังนั้น ฝายบริหาร และผูปฏิบัติตองมีความเขาใจในการเลือก 
เครื่องมือสถิติ (SPC) ใหเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค

หัวขอการฝกอบรม 
  • แนะนำระบบการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
 • เทคนิคการใชแผนภูมิควบคุมแบบวัดคา (Variable Chart) เชน แผนภูมิ X คาเฉลี่ย-คาพิสัย และการนำไปปฏิบัติ
 • กรณีศึกษาและเสนอแนะในการประยุกตใช หรือปฏิบัติ
 • ขอมูลคุณลักษณะ (Attribute Chart) คืออะไร และนำแผนภูมิ  ควบคุมไปใช เพื่อควบคุมกระบวนการไดอยางไร  
 และการนำไปใชควบคุมกระบวนการอยางไร
 • รายละเอียดแผนภูมิอื่นๆ ที่สามารถนำไปใชในสภาวะกรณีพิเศษ เชน Probability base chart  ที่เหมาะสำหรับ  
 ระบบการผลิตที่เปน   JIT   TPS   และ  Lean  Manufacture  ซึ่งมีปญหาในการใชแผนภูมิควบคุมความผันแปร  
  (Variation) สาเหตุพิเศษและธรรมชาติ

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
     • ฝายบริหาร หัวหนาฝาย/แผนกตาง ๆ 

 • ผูเกี่ยวของในการจัดเก็บขอมูล และทำรายงานผลสถิติ ทั้งนี้ควรประกอบไปดวย ตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ  

 เชน ฝายวิศวกรรม ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ เปนตน

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   4,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 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

Public Training 2020
การเสนออนุมัติรับรองชิ้นสวนเพื่อการผลิตแกไขครั้งที่ 4

Production Part Approval Process (PPAP) 4th edition

วัตถุประสงค
 เพื่อใหทราบวา กระบวนการอนุมัติชิ้นสวนผลิต (PPAP)  เปนขอกำหนดทั่วไปที่กำหนดขึ้นสำหรับการอนุมัติ 
รับรองชิ้นสวนเพื่อการผลิต เพื่อใชกับ Suppliers ผูสงมอบชิ้นสวนใหมหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหลูกคาอนุมัติกอน 
ที่จะทำการผลิตจริง (Mass Production)
 เพื่อใหทราบวา กระบวนการอนุมัติชิ้นสวนผลิต (PPAP) จัดทำขึ้นเพื่อใหไดขอสรุปวาบันทึกการออกแบบทาง 
วิศวกรรมของลูกคาและขอกำหนดของ Spec เปนที่เขาใจเปนอยางดีของ Supplier และกระบวนการผลิต 
มีความเปนไปไดในการที่จะผลิตสินคาใหไดตรงตามขอกำหนดอยางสม่ำเสมอตามอัตราการผลิตที่ไดแจงไวกับลูกคา

หัวขอการฝกอบรม 
 • ขอกำหนดและวัตถุประสงคการขออนุมัติรับรองชิ้นสวน
 • ระดับของการ Submission ในกระบวนการอนุมัติชิ้นสวน และแนวทางในการเลือกระดับที่เหมาะสมใน 
 แตละ Contract
 • สิ่งที่สำคัญของ PPAP กับการพัฒนา ผลิตภัณฑและบริการ
 • เมื่ออะไรคือขอมูลทางสถิติที่จำเปนสำหรับการผลิตและมีผลตอความสำเร็จในการผลิตอยางไร
 • ใดถึงมีจำเปนตองใชกระบวนการอนุมัติชิ้นสวน
 • อะไรคือขอกำหนดของ Daimler-Chrysler  Ford  General Motors และอุตสาหกรรมยานยนตชั้นนำ
 • 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

หมายเหตุ   
 หลักสูตรเนนการประยุกตใชอยางไรใหมีประสิทธิผลเพื่อการควบคุมคุณภาพ  และการกำหนดวิธีการอนุมัติรับรอง 
ชิ้นสวน (PPAP) สำหรับผูสงมอบ และใหจัดเตรียมตัวอยางเอกสารที่มีการจัดทำผานมา และทบทวนรวมกัน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
     • ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและคุณภาพ เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ฝายควบคุม  

 คุณภาพ ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ และคลังสินคา เปนตน

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   2,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
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การวิเคราะหปญหาดวยหลักการ Why-Why Analysis

หลักการและเหตุผล
 ในการบริหารงาน หรือการทำงานยอมเกิดปญหามากมาย และไดมีความพยายามขจัดและแกไขปญหาตางๆ 
ที่เกิดขึ้น แตมักพบวา บอยครั้งที่ปญหาเดิม มักเกิดขึ้นซ้ำในภายหลัง แสดงวาการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (Problem 
Solving) ไมสัมฤทธิ์ผล โดยเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุมีหลายวิธี แตที่ไดรับความนิยม คือ Cause-Effect Diagram และ 
Why–Why Analysis ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญในการสรางแนวความคิด และมีหลักในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางมี 
ที่มาที่ไป (แทนการใชแตความรูสึกหรือมุมมองเดิมๆ แตเพียงผิวเผิน) ที่จะนำไปสูการปฏิบัติการแกไข (Corrective 
Action)” และ “ปฏิบัติการปองกัน (Preventive Action)”

วัตถุประสงค
 เพื่อใหเขาใจถึงเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุและผลโดย Why-Why Analysis

ผลที่จะไดรับจาการฝกอบรม
 • แนวคิดของปญหาและการสืบอาการของปญหาและวิเคราะหสาเหตุรากเหงาอยางมีระบบ
 • สามารถนำเครื่องมือ CE Diagram และ Why-Why Analysis ไปประยุกตใชไดถูกตองเหมาะสม

หัวขอการฝกอบรม
 • บทสรุปเกี่ยวกับปญหาและความเบี่ยงเบน
 • ประเภทของปญหา
  o การสืบเบาะแสของปญหา
 • แนวความคิดการวิเคราะหสาเหตุรากเหงา (RCA)
 • ความหมายและประเภทของ Why-Why Analysis
  o การมองจากสภาพที่ควรจะเปน
  o การมองจากหลักเกณฑหรือทฤษฎี
 • Workshop (เนนขั้นตอนการวิเคราะห)
 • ขอควรระวังในการทำ Why-Why Analysis
 • บทสรุป ถาม-ตอบ

วิธีการฝกอบรม: การบรรยาย และกรณีศึกษา

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
     • เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ    • Supervisor    • Leader    • Section Manager    • ผูเกี่ยวของกับระบบงาน

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   2,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
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หลักสูตรการพัฒนาอยางตอเนื่องดวย Kaizen

Kaizen Suggestion for Work Improvement

หลักการและเหตุผล
 “ไคเซ็น” หมายถึง การปรับปรุงงานโดยไมจำกัดวิธีการ แนวทางหรือเทคนิคที่ใช ซึ่งในการปรับปรุงงานนั้น 
สามารถปรับปรุงไดตั้งแตเรื่องใกลตัวในการทำงานจนกระทั่งถึงเรื่องเชิงนโยบายการบริหารจัดการองคกรโดยทั่วไปจะให 
ความสำคัญอยางมากกับการปรับปรุงและพัฒนาในลักษณะคอยเปนคอยไปและดำเนินการอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน 
กิจกรรมขอเสนอแนะ 5ส กิจกรรมกลุมคุณภาพ ซึ่งทายที่สุดแลวเปาหมายจะอยูที่การปรับปรุงงาน โดยที่ทุกคนตองมี 
สวนรวม และเสริมสรางจิตสำนึกดานคุณภาพใหกับพนักงาน

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือใหความรูความเขาใจในการปรับปรุงงานตอพนักงานในองคกรโดยอาศัยแนวคิดไคเซ็น เพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
ที่ดีขึ้นในการทำงาน
 2. เพ่ือใหความรูความเขาใจในแนวทางการจัดการ และเคร่ืองมือพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมผลผลิต (Productivity Improvement) 
 3. เพื่อใหความรูความเขาใจในแนวทางการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น การสรุปรายงาน และนำเสนอการปรับปรุง

หัวขอการฝกอบรม
 1. แนวคิดและปรัชญาของ Kaizen
 2. ประเด็นสำคัญของการปรับปรุง
 3. แนวคิดการจัดการเพื่อการปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) 
 4. แนวทางการคนหาจุดปรับปรุง
 5. แนวทางการปรับปรุง และเครื่องมือในการปรับปรุงตาง ๆ
  5.1 การปรับปรุงงานเชิงคุณภาพ
  5.2 การปรับปรุงการไหลเชิงการผลิต
  5.3 การปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ
 6. แนวทางการดำเนินกิจกรรม Kaizen การสรุปรายงานและนำเสนอการปรับปรุง
 7. Workshop: กลุมอภิปรายหัวขอปรับปรุง โดยวิทยากรใหคำแนะนำตามหลักการ

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
     • หัวหนางาน    • วิศวกร    • ชางเทคนิค    • พนักงานในระดับปฏิบัติการ

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   2,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
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ขอกำหนดและการประยุกตระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice

หลักการและเหตุผล
 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ไดมีการปรับปรุงมาตรฐานทั้งในสวนของหลักการพื้นฐาน และ 
โครงสรางมาตรฐาน รวมถึงขอกำหนดไปจากเดิมมาก ดังนั้น เพื่อใหมั่นใจวาองคกรที่ประยุกตใชระบบบริหารคุณภาพ 
จะสามารถปรับตัวใหอยูรอดไดในสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทวีคูณ และมีความซับซอน 
มากขึ้น ใหสามารถประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน ผูบริหารของทุกองคกรที่ตองจัดทำระบบบริหารคุณภาพ จึงตอง 
ทำความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับใหมนี้ เพื่อสามารถที่จะวางแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหาร 
ภายในองคกร ใหสอดคลองกับขอกำหนดฉบับใหม และเกิดประโยชนกับองคกรอยางแทจริง
              สำหรับสถานประกอบการที่ผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยสวนใหญมีระบบบริหารคุณภาพ  2 ระบบคือ ISO 9001 
และ ISO/TS 16949 ดังนั้น จึงตองปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เอกสารที่มีอยูใหเกิดการผสมผสานที่สามารถประยุกตไดทั้ง  
2 ระบบ เพื่อใหการบริหารองคกร และการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิผล

  หัวขอการฝกอบรม
  บทนำ
   • ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก ISO 9001:2008 เปน ISO 9001:2015
   • ISO/TS 16949 ฉบับใหมประกาศใช 1 ตุลาคม 2016 แลว และเปลี่ยนชื่อเปน
    IATF 16949 สิ่งที่องคกรตองดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่ IATF กำหนด
   • ประวัติความเปนมาของการจัดทำมาตรฐาน ISO/TS 16949
   • การอธิบายหลักการของ Process Approach
   • การกำหนด Customer-oriented processes, Support processes และ 
   Management processes

  การอธิบายขอกำหนดหลักที่สำคัญ และการประยุกตใช โดยยึดขอกำหนด 
  ISO 9001:2015 เชื่อมโยงกับขอกำหนด IATF 16949:2016

  บริบทขององคกร (Context of Organization)
   • ความเขาใจในบริบทองคกร 
   • ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของ
   • กำหนดขอบเขตระบบการบริหารระบบคุณภาพ 
   • การบริหารระบบคุณภาพและกระบวนการ

  ภาวะผูนำ (Leadership)
   • ภาวะผูนำ และความมุงมั่น
   • นโยบายคุณภาพ 
   • บทบาทองคกร ความรับผิดชอบและอำนาจ 
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หลักสูตรการพัฒนาอยางตอเนื่องดวย Kaizen

Kaizen Suggestion for Work Improvement
  การวางแผนสำหรับระบบคุณภาพ (Planning for the quality management system)
   • การดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 
   • วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานดานคุณภาพ
   • การวางแผนในการเปลี่ยนแปลง 

  การสนับสนุน (Support)
   • ทรัพยากร
   • ความสามารถ 
   • ทัศนคติ 
   • การสื่อสาร 
   • ขอมูลเอกสาร 

  การปฏิบัติ (Operation)
   • การวางแผน และการควบคุมตามแผนงาน
   • การพิจารณาความตองการของตลาด และการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
   • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ 
   • การควบคุมการไดมาจากภายนอกของผลิตภัณฑและบริการ 
   • การผลิตสินคา และการจัดใหมีการบริการ 
   • การสงมอบผลิตภัณฑ และบริการ
   • การควบคุมสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนด 

  การประเมินผลการดำเนินงาน (Performance evaluation)
   • การเฝาติดตาม การวัด การวิเคราะห และการประเมิน 
   • การตรวจติดตามภายใน 
   • การตรวจสอบการบริหารจัดการ 

  การปรับปรุง (Improvement)

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
     • ผูบริหาร หรือผูแทนฝายบริหาร       • หัวหนางาน 

 • พนักงานที่ดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ     • ผูสนใจทั่วไป

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   4,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  



สถานที่อบรม
สถาบันยานยนต (สำนักงานกลวยน้ำไท) ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) 
ซอยตรีมิตร กลวยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

www.thaiauto.or.th

วิธีการชำระเงิน
 ผานบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันยายนต
 ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี 026-2-95025-1 สาขา รามาธิบดี
 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 224-2-04477-5 สาขา สมุทรปราการ
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 369-1-45032-6 สาขา ยอยถนนแพรกษา

เงื่อนไขการชำระเงิน
 กรุณารอการยืนยันการอบรมจากสถาบันยานยนตกอนการชำระเงิน

หลักฐานการออกใบเสร็จ
 1. สำเนาใบ Pay-In  2. สำเนาใบ ภพ.20
**หมายเหตุ - อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต มีสถานะเปนองคกรหรือสาธารณกุศล ลำดับที่ 33 

ตามประกาศกระทรวงการคลัง จึงไดรับการยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา47(7) (ข) และไมอยูในเกณฑที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย

กรุณาสงใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ไดที่:
แผนกพัฒนาผูประกอบการ | คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร
โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6701-3       โทรสาร: 02-712-2415
อีเมล: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th


