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Public Training
ประจำเดือน กันยายน 2562
- ขอกำหนดและการประยุกต ใชการวิเคราะหระบบการวัด 
  (MSA Requirement and Implementation Training Course)
- การจัดทำ Control Plan ตามขอกำหนดของ ISO/IATF 16949:2016
  (Control Plan for ISO/IATF 16949:2016)
- เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016
  (IATF 16949:2016 Internal Quality Audit Technique)
- หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบ TPS(TPS Concept)
- การวิเคราะหขอมูลทางดานสถิติ(Statistical Data Analysis)
- พื้นฐานเทคโนโลยียานยนตไฟฟา
  (Fundamentals of Electric Vehicle Technologies)
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ขอกำหนดและการประยุกตใชการวิเคราะหระบบการวัด 4th Edition
(MSA Requirement and Implementation Training Course 4th Edition)

หลักการและเหตุผล

 การวิเคราะหระบบการวัด (MSA) เปนขอกำหนดที่สำคัญและหัวใจหลักในการบริหารระบบเครื่องมือวัด การจัดหา 
เครื่องมือและจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับลักษณะการวัด ในองคกรของทาน คูมือการวิเคราะหระบบการวัด (Mea-
surement System Analyze) เปนขอกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผูผลิตและสงมอบในอุตสาหกรรมยานยนต ที่มีการบริหาร 
คุณภาพในองคกรภายใตระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ใชในการบริหารและวางแผนระบบการผลิตของผูสงมอบ   
เพื่อใหคุณภาพของชิ้นสวนที่ไดรับมอบมีคุณภาพตรงตามความตองการ

วัตถุประสงค

 สามารถประยุกตใชเทคนิคสถิติในการนำมาวิเคราะหระบบการวัดใหเหมาะสมกับขอกำหนดลักษณะเครื่องมือ   
 และผลิตภัณฑที่ตองตรวจวัดตรวจสอบในองคกรไดอยางถูกตอง
 ดำเนินการจัดสรางระบบเอกสารที่ตองจัดทำใหสอดคลองตามระบบ และความตองการของลูกคา
 เขาใจหลักการบริหารระบบการวิเคราะหระบบการวัด (MSA) ใหเกิดประสิทธิภาพ

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

 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)

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

ตัวแทนฝายบริหาร ISO/TS 16949 ฝายควบคุมคุณภาพ 
หรือฝายประกันคุณภาพ เจาหนาที่สอบเทียบ 
และเจาหนาที่ควบคุมหองปฏิบัติการ (Lab Test)

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: 25-26 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 19 กันยายน 2562)



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 : 19 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ (12 กันยายน 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 : 12-13 กันยายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ (5 กันยายน 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



หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบ TPS (TPS CONCEPT)

หลักการและเหตุผล

 ระบบการผลิต TPS (Toyota Production System) เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนตในดานของการเพิ่มผลิตภาพ 

(Productivity) การลดสินคาคงคลัง (Inventory) การลดปญหาของเสีย การจัดสงตรงเวลา รวมทั้งยังเปนการปลูกจิตสำนึก

ในการทำงานและการนำมาซึ่งการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดังนั้น ปรัชญาและหลักการพื้นฐานการบริหารการผลิตแบบ TPS 

จึงเปนพื้นฐานของการเรียนรูที่จำเปนสำหรับผูที่มีแนวความคิด และผูที่เริ่มตนในการนำระบบการผลิตแบบ TPS มาพัฒนาตนเอง 

และหนวยงาน ซึ่งโดยหลักการของ TPS นั้นจะประกอบไปดวย 2 เสาหลัก คือ “การผลิตแบบทันเวลาพอดี” (Just-In-Time) 

และ เปนจิโดกะ (JIDOKA) อันเปนหลักการซึ่งนำมาสูการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของสินคาอยางยั่งยืน

หัวขอการฝกอบรม

 แนวคิดการจัดการ (Management Concept)

 หัวใจของระบบการผลิตแบบโตโยตา (Essence of the Toyota Production System)

 การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time Production: JIT)

 จิโดกะ (คุณภาพ) (JIDOKA)

 ผลที่ไดรับหลังการทำกิจกรรม (TPS Result after Starting TPS)

 การเตรียมสภาพกอนเริ่มทำกิจกรรม (TPS Pre-Condition to start TPS)

 เมื่อกาวสูกระบวนการ TPS (When You Start TPS)

เปนบุคลากรที่มีประสบการณเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในระดับตางๆ ดังนี้

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

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

 ระดับผูบริหาร
 ระดับหัวหนางาน
 ระดับวิศวกรผูควบคุมงาน
 ระดับพนักงานที่เตรียมจะเปนหัวหนางาน
 ระดับพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของ

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



การวิเคราะหขอมูลทางดานสถิติ
(Application Statistical Data Analysis for Automotive Industries)

หลักการและเหตุผล

 ปญหาสวนใหญพบๆ ในหลายองคกร มีเรื่องที่คลายกันคือ การใชขอมูลที่มีในกระบวนการตัดสินใจการควบคุมกระบวนการ
การออกแบบการผลิต การกำนหดวัตถุประสงคเปาหมาย ไดไมถูกตองหรืออาจจะมีแตนอยมาก ในการนำขอมูลมาใช
รวมในการตัดสินใจกระบวนการทำงานเนื้อหาและสาระสำคัญ เหตุผลที่สำคัญสุด คือ ความเขาใจในตัวเลขทางสถิติ
การแปลความหมายทางสถิติ การอธิบายเหตุและผลของการตัดสินใจเชิงตรรกะ ไมชัดเจน 

วัตถุประสงค

วันที่อบรม : 9 กันยานยน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ (2 กันยายน 2562)

หัวขอการฝกอบรม

 สถิติเบื้องตนในงานวิศวกรรม
 แนวความคิดและจุดประสงคของการใชขอมูลทางสถิติ
 สถิติสำหรับการแกไขปญหา
 สถิติสำหรับการควบคุมกระบวนการ
 สถิติสำหรับการทดลองในงานการออกแบบการทดสอบ

 เพื่อใหผูอบรมเกิดความเขาใจในการจัดการขอมูลทางสถิติอยางถูกตองสำหรับการใชงานเชิงการตัดสินใจ   
 การควบคุมกระบวนการ การประมาณการณ และการคาดการณเพื่อเปนพื้นฐานการนำขอมูล Big data
  ในการวิเคราะหฐานขอมูลที่มีในการพัฒนาองคกรในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
 สามารถนำหลักการทางสถิติและแนวทางการใชขอมูลทางสถิติไปใชในงานวิเศวกรรมไดเพิ่มขึ้น

Work Shop
 การออกแบบการเก็บขอมูลทางสถิติ กับการใชงานเชิงขอมูลขอมูลที่เกี่ยวของกับตัววัดผล    
 การออกแบบขอมูลที่เกี่ยวของกับการควบคุมกระบวนการสถิติสำหรับ การวิเคราะหระบบการวัด 
 (Measurement System Analysis: MSA)
  การตัดสินใจดวยสถิติ กรณี 2 ตัวแปร

ผูอบรมควรมีพื้นฐานสถิติ เบื้องตนในการเรียนรู 
มีการใชขอมูลทางสถิติในการตัดสินใจ การแกไขปญหา 
การเฝาติดตามกระบวนการ เปนตน
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        “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
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