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SPECIAL OFFER

10 % OFF
 DISCOUNT

1. พื้นฐานเทคโนโลยียานยนตไฟฟา
วันที่ 4-5 มิถุนายน 2563

2. เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
IATF 16949:2016 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2563

3. การเสนออนุมัติรับรองชิ้นสวนเพื่อการผลิต
แกไขครั้งที่ 4 วันที่ 22 มิถุนายน 2563

4. หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบ TPS
วันที่ 24 มิถุนายน 2563

5. กําหนดและการประยุกตใชการวิเคราะห
ระบบการวัด วันที่ 24-25 มิถุนายน 2563

6. ขอกําหนดและการประยุกตระบบ
การบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563

7. การจัดการคลังสินคาและควบคุมสินคา
คงคลังอยางมีประสิทธิภาพยุค 4.0
วันที่ 26 มิถุนายน 2563

8. การพัฒนาหัวหนางานอยางไรใหมีคุณภาพ
วันที่ 29 มิถุนายน 2563

9. ขอกําหนดและการประยุกตใชการควบคุม
กระบวนการทางสถิติฉบับแกไขครั้งที่ 2
วันที่ 29-30 มิถุนายน 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
หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนตไฟฟา 

Fundamentals of Electric Vehicle Technologies

หลักการและเหตุผล
“นวัตกรรมยานยนตไฟฟา” หรือที่หลายคนเรียกกันสั้น ๆ วา “EV” (Electric Vehicles) นั้น เปนกระแสที่มาแรงในปจจุบัน 

ซึ่งเปนเทคโนยานยนตสมัยใหมที่สามารถตอบโจทยตลาดรถยนตในยุคที่น้ำมันแพง คาแรงสูง รวมทั้ง มลพิษที่ทำลายสิ่งแวดลอม  

ดังนั้น ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน จึงตองตระหนักถึงความสำคัญและตองมีการปรับตัว เพื่อรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในหลาย ๆ เรื่อง อาทิเชน การรับมือกับสภาวะ การแขงขันในอุตสาหกรรมยานยนตที่สูงขึ้น หรือแมกระทั่ง 

การปรับกระบวนการผลิตใหสอดคลองกับพัฒนาการของเทคโนโลยียานยนตสมัยใหมที ่เปนเทคโนโลยียานยนตสีเขียวที่มุ งลด 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนตน จึงมีความจำเปนอยางมากที่ผูประกอบการควรตองมีความรูความเขาใจในเรื่องของพื้นฐาน 

เทคโนโลยียานยนตไฟฟา เพื่อเปนการเตรียม พรอมในการกาวเขาสูอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาอยางเต็มรูปแบบในอนาคต

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจพื้นฐานดานเทคโนโลยียานยนตไฟฟา

2. เพื่อใหผูเขาอบรมเตรียมความพรอมในการเขาสูอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนตไฟฟา

หัวขอการฝกอบรม 
1. เทคโนโลยียานยนตไฟฟา และระบบสงกำลังเบื้องตน
2. เทคโนโลยีแบตเตอรี่ และระบบการอัดประจุไฟฟาสำหรับยานยนตไฟฟา
3. วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกสเบื้องตน
4. ระบบขับเคลื่อนและระบบควบคุมมอเตอรไฟฟา

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

• ระดับวิศวกร

• ระดับหัวหนางาน

• ระดับพนักงานที่เตรียมจะเปนหัวหนางาน

• ระดับพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของ

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 4-5 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สํานักงานกลัวยน้ําไท กรุงเทพ 

คาอบรม: 4,000 บาท ลด 10% เหลือ 3,600 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ

โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6701-6703 โทรสาร: 02-712-2415
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Public Training 2020
เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016 
IATF 16949:2016 Internal Quality Audit Technique

หลักการและเหตุผล
ระบบการบริหารคุณภาพ การตรวจประเมิน หรือตรวจติดตามภายคุณภาพในมีความสำคัญและเพื่อเปนการประเมิน 

ความสามารถในการจัดการและบริหารคุณภาพในองคกรไดรับการจัดทำและนำไปปฏิบัติใชสอดคลอง ตามขอกำหนด IATF 16949

หรือไม ภายหลังเมื่อเอกสารทั้งหลายไดถูกนำไปปฏิบัติใช และมีการรวบรวมบันทึกคุณภาพ (Quality Records) ไดระยะหนึ่งแลว 

จำเปนตองจัดใหมีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) และภายหลังการผานการรับรองจะตองดำเนินการตรวจติดตามอยาง 

สม่ำเสมอ ดังนั้นการฝกอบรมพนักงานใหเปนเจาหนาที่ ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditors) ที่มีความรูและเชี่ยวชาญ จึงจำเปน 

ตองไดรับการถายทอดและฝกอบรม โดยผูที่มีความรูและเชี่ยวชาญอยางแทจริง

วัตถุประสงค
หลักสูตรนี้จะชวยในการสงเสริมใหผูเขารับฝกอบรมใหเขาใจถึงหลักการตรวจติดตามระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949 

อยางมีประสิทธิภาพและมีความรูความเขาใจตอขอกำหนดไดอยางกระจางที่สามารถนำไปพัฒนา หรือประยุกตใชการบริหารคุณภาพใน 

องคกรใหดียิ่งขึ้นผานวิทยากร และกรณีศึกษาใหผูเขารับฝกอบรมไดทดลองการตรวจประเมินจริง

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

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

• ตัวแทนฝายบริหาร ทีมหรือคณะกรรมการ (หัวหนาฝาย/แผนกตางๆ) ที่รวมจัดสรางเอกสาร ผูเกี่ยวของในการนำระบบไป

ปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติในระบบการบริหารคุณภาพ ทั้งนี้ควรประกอบไปดวยตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ  เชน ฝายผลิต

แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกบุคคล-ธุรการ แผนกจัดซื้อ แผนกขาย แผนกการตลาด แผนกคลังวัตถุดิบ และสินคา เปนตน

• ผูที่มีความรูขอกำหนด IATF 16949 และ ผูมีประสบการณ และผูทำหนาที่ตรวจประเมินภายใน

• ผูที่ผานการฝกอบรมขอกำหนด IATF 16949 และขอกำหนดดานเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมยานยนตมาแลว

(Technical Tools: Six Packs)

ระยะเวลาการอบรม: จํานวน 2 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สํานักงานกลัวยนํ้าไท กรุงเทพ 

คาอบรม:   4,000 บาท ลด 10% เหลือ 3,600 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 2 มิถุนายน 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) เปนขอกำหนดทั่วไปที่กำหนดขึ้น สำหรับการอนุมัติ 

รับรองชิ้นสวนเพื่อการผลิต เพื่อใชกับ Suppliers ผูสงมอบชิ้นสวนใหมหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหลูกคาอนุมัติ 
กอนที่จะทำการผลิตจริง (Mass Production) เพื่อใหทราบวากระบวนการอนุมัติชิ้นสวนผลิต (PPAP) จัดทำขึ้นเพื่อใหได 
ขอสรุปวาบันทึกการออกแบบทางวิศวกรรมของลูกคาและขอกำหนดของ Spec เปนที่เขาใจเปนอยางดี ของ Supplier 
และกระบวนการผลิตมีความเปนไปไดในการที่จะผลิตสินคาใหไดตรงตามขอกำหนดอยางสม่ำเสมอตามอัตราการผลิต 
ที่ไดแจงไวกับลูกคา

หัวขอการฝกอบรม 
• ขอกำหนดและวัตถุประสงคการขออนุมัติรับรองชิ้นสวน
• ระดับของการ submission ในกระบวนการอนุมัติชิ้นสวน และแนวทางในการเลือกระดับที่เหมาะสม
ในแตละcontract
• สิ่งที่สำคัญของ PPAP กับการพัฒนา ผลิตภัณฑและบริการ
• อะไรคือขอมูลทางสถิติที่จำเปนสำหรับการผลิตและมีผลตอความสำเร็จในการผลิตอยางไร
• เมื่อใดถึงมีจำเปนตองใชกระบวนการอนุมัติชิ้นสวน
• อะไรคือขอกำหนดของ Daimler-Chrysler, Ford , General Motors และ อุตสาหกรรมยานยนตชั้นนำ
• 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 - เนนการประยุกตใชอยางไรใหมีประสิทธิผลเพื่อการควบคุมคุณภาพ และการกําหนดวิธีการอนุมัติรับรอง ชิ้น
สวน (PPAP) สําหรับผูสงมอบ และใหจัดเตรียมตัวอยางเอกสารที่มีการจัดทําผานมา และทบทวนรวมกัน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและคุณภาพ เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ 

ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ และคลังสินคา เปนตน

ระยะเวลาการอบรม: จํานวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สํานักงานกลัวยนํา้ไท กรุงเทพ

คาอบรม:   2,000 บาท ลด 10% เหลือ 1,800 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563  
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Public Training 2020
หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบ TPS 

TPS Concept

หลักการและเหตุผล
ระบบการผลิต TPS (Toyota Production System) เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนตในดานของการเพิ่มผลิตภาพ 

(Productivity) การลดสินคาคงคลัง (Inventory) การลดปญหาของเสีย การจัดสงตรงเวลา รวมทั้งยังเปนการปลูกจิตสำนึกในการ 

ทำงานและการนำมาซึ่งการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดังนั้น ปรัชญาและหลักการพื้นฐานการบริหารการผลิตแบบ TPS จึงเปนพื้นฐาน 

ของการเรียนรูที่จำเปนสำหรับผูที่มีแนวความคิด และผูที่เริ่มตนในการนำระบบการผลิตแบบ TPS มาพัฒนาตนเองและหนวยงาน 

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)

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

เปนบุคลากรที่มีประสบการณเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในระดับตางๆ ดังนี้

• ระดับผูบริหาร

• ระดับหัวหนางาน

• ระดับวิศวกรผูควบคุมงาน

• ระดับพนักงานที่เตรียมจะเปนหัวหนางาน

• ระดับพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของ

ระยะเวลาการอบรม: จํานวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สาํนักงานกลัวยนํ้าไท กรุงเทพ 

คาอบรม:   2,000 บาท ลด 10% เหลือ 1,800 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 17 มิถุนายน 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
ขอกำหนดและการประยุกตใชการวิเคราะหระบบการวัด 
MSA Requirement and Implementation Training Course

หลักการและเหตุผล
การวิเคราะหระบบการวัด (MSA) เปนขอกำหนดที่สำคัญและหัวใจหลักในการบริหารระบบเครื่องมือวัด การจัดหาเครื่องมือ 

และจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับลักษณะการวัดในองคกรของทาน คูมือการวิเคราะหระบบการวัด (Measurement System 

Analyze) เปนขอกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผูผลิตและสงมอบในอุตสาหกรรมยานยนตที่มีการบริหารคุณภาพในองคกรภายใตระบบ 

บริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ใชในการบริหารและวางแผนระบบการผลิตของผูสงมอบ เพื่อใหคุณภาพของชิ้นสวนที่ไดรับมอบ

มีคุณภาพตรงตามความตองการ

วัตถุประสงค
• สามารถประยุกตใชเทคนิคสถิติในการนำมาวิเคราะหระบบการวัดใหเหมาะสมกับขอกำหนด ลักษณะเครื่องมือ และผลิตภัณฑ

ที่ตองตรวจวัดตรวจสอบในองคกรไดอยางถูกตอง

• ดำเนินการจัดสรางระบบเอกสารที่ตองจัดทำใหสอดคลองตามระบบ และความตองการของลูกคา

• เขาใจหลักการบริหารระบบการวิเคราะหระบบการวัด (MSA) ใหเกิดประสิทธิภาพ

หัวขอการฝกอบรม 
• แนะนำระบบการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
• 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: วันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สํานักงานกลัวยนํ้าไท กรุงเทพ 

คาอบรม:   4,000 บาท ลด 10% เหลือ 3,600 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 17 มิถุนายน 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
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



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ

โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6701-6703 โทรสาร: 02-712-2415
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Public Training 2020
ขอกำหนดและการประยุกตระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice

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 25-26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สํานักงานกลัวยนํ้าไท กรุงเทพ 

คาอบรม:   4,000 บาท ลด 10% เหลือ 3,600 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2563  
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Public Training 2020
การจัดการคลังสินคาและควบคุมสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพยุค 4.0 

Warehouse Management and Inventory Control for Industry 4.0

หลักการและเหตุผล
การจัดการคลังสินคา (Warehouse Management) เปนการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับการจัดเก็บสินคา 

และวัตถุดิบไดอยางรวดเร็วและถูกตองในสวนขาเขา (inbound) รวมถึงการหยิบสินคา ตรวจสอบ และจัดสงสินคาใหผูรับ เพื่อกิจกรรม 

การขายตามคำสั่งซื้อของลูกคาในสวนขาออก (Outbound) เปาหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในสวนที่เกี่ยวของกับ 

คลังสินคาก็เพื่อใหเกิดระบบที่ดีมีประสิทธิภาพและคุมกับการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินคาไดอยาง 

รวดเร็วและปลอดภัย การปองกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อใหตนทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด เพิ่มความพึงพอใจ 

ใหกับลูกคา และการใชประโยชนเต็มที่จากพื้นที่คลังสินคา การจัดการคลังสินคาจึงนับเปนองคประกอบที่สำคัญสวนหนึ่งในโซอุปทาน

การควบคุมสินคาคงคลัง (Inventory Control) สินคาคงคลังมีวัตถุประสงคในการสรางความสมดุลในซัพพลายเชน 

เพื่อใหระดับสินคาคงคลังต่ำสุด โดยไมกระทบตอระดับการใหบริการ โดยปจจัยนำเขาของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอยางยิ่งคือ 

วัตถุดิบ ชิ้นสวนและวัสดุตาง ๆ ที่เรียกรวมกันวาสินคาคงคลัง ตนทุนสินคาคงคลังเปนตนทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการ 

สินคาคงคลัง มีวัตถุประสงคหลักอยูที่สามารถมีสินคาคงคลังบริการลูกคาในปริมาณที่เพียงพอ และทันตอการความตองการของ 

ลูกคาเสมอ เพื่อสรางยอดขายและรักษาระดับของสวนแบงตลาดไว โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินคาคงคลังต่ำที่สุดเทาที่จะ 

ทำได เพื่อทำใหตนทุนการผลิตต่ำลงดวย

ด ังน ั ้นการจ ัดการคลังส ินค าและการควบคุมส ินค าคงคลังจ ึงเป นส ิ ่งจำเป นและตองทำร วมกันอยางสม่ำเสมอ 

เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาสามารถปอนวัตถุดิบใหกับสายการผลิตไดอยางตอเนื่องเพื่อผลิตและสงมอบสินคาไดทันตามเปาหมายที่ 

กำหนด ในขณะที่คลังสินคามีปริมาณสินคาวัตถุดิบในจำนวนที่เหมาะสม ไมมากและนอยจนเกินไปจนทำใหเกิดปญหาดานการผลิต 

ซึ่งจะทำใหตนทุนการจัดเก็บสินคาคงคลังต่ำอยางเหมาะสม สงผลใหผลดำเนินการทางธุรกิจดีขึ้น พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

มีกำไรมากขึ้น สามารถผลิตสินคาไดรวดเร็วและเพิ่มขึ้นโดยไมจำเปนตองมีพื้นที่คลังสินคาขนาดใหญอีกตอไป รวมถึงปญหา 

การดำเนินการตาง ๆ ภายในคลังสินคาลดลง ยิ่งกวานั้นโลกธุรกิจในยุคตอไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และจะยิ่ง 

เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตจนเราอาจตามไมทันก็ได โดยเฉพาะกับธุรกิจที่เขาสูรูปแบบที่เรียกวา Digital Platform 

ซึ่งเปนรูปแบบที่ใชเทคโนโลยี Internet ในการผลักดันธุรกิจใหเติบโตรวมถึงการปรับ Business Model ใหสอดคลองกับการเติบโต 

ที่รวดเร็วในยุค 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้



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
การจัดการคลังสินคาและควบคุมสินคาคงคลังอยางมีประสิทธิภาพยุค 4.0 

Warehouse Management and Inventory Control for Industry 4.0

วัตถุประสงค
1. เพื่อสามารถบริหารจัดการคลังสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถควบคุมและเพิ่มความรวดเร็ว ในการทำกิจกรรม

ตาง ๆ ภายในคลังสินคา

2. เพื่อลดตนทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินคาคงคลังจำนวนมาก

3. เพื่อสามารถจัดเก็บสินคาหรือวัตถุดิบไดอยางเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกคาตองการ

4. เพื่อสามารถทราบขอมูลสินคาคงคลังไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน เพื่อนำไปวิเคราะหและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพ

อยางตอเนื่อง

5. เพื่อเพิ่มรอบการหมุนเวียนของสินคาคงคลังไดมากขึ้น สามารถจัดเก็บสินคาไดมากขึ้นโดยไมตองเพิ่มพื้นที่คลังสินคา

6. เพื่อเรียนรูและเขาใจในเทคโนโลยีสมัยใหมในอุตสาหกรรมยุค 4.0 ไดอยางแทจริง

7. IoT (Internet of Things) อินเตอรเน็ตในทุกสรรพสิ่ง กับการจัดการคลังสินคาและควบคุมสินคาคงคลัง

หัวขอการฝกอบรม 
1. การบริหารจัดการกิจกรรมตางๆในคลังสินคาอยางมีประสิทธิภาพ
2. การควบคุมสินคาคงคลังอยางมืออาชีพ
3. การแบงกลุมสินคาคงคลังแบบ ABC
4. เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินคา
5. กรณีศึกษา การลดตนทุนการดำเนินงานคลังสินคาอยางไดผล

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

• ผูจัดการโรงงาน

• ผูบริหารระดับกลาง หรือเจาหนาที่ระดับบริหาร

• หรือ ฝายผลิต ฝายจัดซื้อ ฝายคลังสินคา วิศวกร

ระยะเวลาการอบรม: จํานวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สํานักงานกลัวยนํ้าไท กรุงเทพ 

คาอบรม:   2,000 บาท ลด 10% เหลือ 1,800 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563



Public Training 2020
การพัฒนาหัวหนางานอยางไรใหมีคุณภาพ 

Effective Leader
หลักการและเหตุผล

ความกาวหนาขององคกรไมวาจะเปนรูปแบบใด ลวนแตตองอาศัยความรูความสามารถของผูบริหารทุกระดับในองคกรทั้งสิ้น 

ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ นั้นจำเปนตองมีความสามารถในดานการครองตน ครองงาน และครองใจนั่นหมายถึง ตองมีความรู 

ความสามารถในการวางแผน การมอบหมายงาน และการตัดสินใจ โดยเฉพาะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตน 

การจูงใจ การสรางขวัญ และกำลังใจ ตลอดจน การทำงานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ และยังคง ความคุมสติอารมณเพื่อนำไปสูการ 

ตัดสินใจอยางสุขุมรอบคอบไดเปนอยางดี 

ดวยเหตุผลขางตนนี้ความสำคัญที่จะมุงพัฒนาผูบริหารระดับตน จึงมีความจำเปนอยางมาก เพื่อใหเกิดความเขาใจในดาน 

การปกครองตน และศิลปะในการบริหารอื่น ๆ อันจะมีผลใหหนวยงาน หรือองคกร สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายอยางราบรื่น 

และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
• เพื่อใหหัวหนางาน หรือบุคลากรที่เตรียมเปนหัวหนา เขาใจบทบาท หนาที่การเปนหัวหนา (Leader) และความแตกตาง

กับพนักงานอยางไร

• เพื่อใหเกิดทักษะ ความรู ของหัวหนางานในประเด็นสำคัญยิ่ง คือ การครองตน ครองงาน และครองใจ

• เพื่อปรับทัศนคติและความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตน การจูงใจ การสรางขวัญ และกำลังใจใหกับลูกนอง

เพื่อเปาหมายของงาน หรือภารกิจใหบรรลุผล

หัวขอการฝกอบรม 
1. แนวโนมการพัฒนาคนรุนใหมในระยะเปลี่ยนผาน
2. บทบาทและความรับผิดชอบเพิ่มคาของหัวหนางานระดับตน บทบาทหลักในความสัมพันธกับการสื่อสาร
3. ขั้นตอนเทคนิคการพัฒนาตนเองเตรียมพรอมเปนหัวหนา
4. Work shop การพัฒนาหัวหนาใหมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาตามโครงการ
1. การอบรมมีทั้งการบรรยาย และทดลองปฏิบัติกรณีศึกษา
2. การฝกอบรมเปนรูปแบบการเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) ซึ่งเนนใหเกิดความคิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
การเล็งเห็นประโยชน ของเนื้อหาเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริง

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

• หัวหนางาน หรือผูเตรียมแตงตั้งเปนหัวหนางาน

• วิศวกรทุกระดับ และผูสนใจทั่วไป
ระยะเวลาการอบรม: จํานวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สํานักงานกลัวยนํ้าไท กรุงเทพ

คาอบรม:   2,000 บาท ลด 10% เหลือ 1,800 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 23 มิถุนายน 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



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
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 29-30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สํานักงานกลัวยนํ้าไท กรุงเทพ 

คาอบรม:   4,000 บาท ลด 10% เหลือ 3,600 บาท(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 22 มิถุนายน 

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
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1. ข้อมูลบริษัท
ช่ือบรษัิท / โรงงาน.............................................................................. 
สมาชิกสถาบนัยานยนตเ์ลขที่............................................................. 
เลขที่.............  หมู.่....................  ตรอก/ซอย...................................... 
ถนน........................….  แขวง / ต าบล...............................................  
เขต / อ าเภอ.............…. ………… จงัหวดั..........................................  
รหสัไปรษณีย.์..................  E-mail …...…...................................….... 
โทรศพัท.์..................................  โทรสาร............................................ 

ช่ือผู้ประสานงาน .................................................มือถือ ..........................................  E-Mail........................................................................ 

ทุนจดทะเบียน......................................  ช่ือผลติภัณฑ์หลกั 1…........................................ประเภทธุรกจิ.......................................................... 

2. ช่ือ และทีอ่ยู่บริษัทสําหรับออกใบเสร็จ
ช่ือบรษัิท / โรงงาน................................…............................................ 
เลขที่ประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร.............................................................. 
 ส  านกังานใหญ่          สาขาที่.................................................... 
เลขที่.......................  หมู.่....................  ตรอก/ซอย.................................. 
ถนน.........…….................….  แขวง / ต าบล.......................................... 
เขต / อ าเภอ...............................….  จงัหวดั..........................................  
รหสัไปรษณีย.์................................ (**กรุณาแนบส าเนา ภพ.20) 

ประเภทธุรกิจ...............................................
……………2………………………………3………………………………

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
หลกัสูตร ………………….…………………………………………….. 

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 

3. ข้อมูลผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรม Public Training

การยืนยันการอบรม:  1.สถาบนัจะแจง้ยนืยนัการอบรมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 1 สัปดาห์ ก่อนการอบรม หากท่านไม่ไดรั้บการการยืนยนักรุณาติดต่อกลบัเพ่ือตรวจสอบ 
2.กรุณาช าระเงินหลงัจากไดรั้บการยนืยนัจากสถาบนัยานยนต์

วธีิการชําระเงิน:    เงินสด ช าระดว้ยเช็คในนามเช็คส่ังจ่าย "อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ เพื่อสถาบนัยานยนต”์ 
   โอนเขา้บญัชี "อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ เพื่อสถาบนัยานยนต ์" บญัชีออมทรัพย์  เลขท่ี 026-2-95026-1 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 
   สาขารามาธิบดี    (***กรุณาแนบส าเนาใบ Pay-In เพ่ือยืนยนัการช าระเงิน) 

การยกเลิกการจอง   กรุณาแจง้ล่วงหนา้ก่อนการฝึกอบรม 5 วนัท าการ 
อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิ สถาบนัยานยนต ์  มีสถานะเป็นองคก์รหรือสาธารณการกุศล ล  าดบัท่ี 333  ตามประกาศกระทรวงการคลัง จึงไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้
ตามมาตรา  47 (7) (ข) และไม่อยูใ่นเกณฑท่ี์ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3 % 
ส่งใบสมัครหรือ สอบถามรายละเอียดเพิม่เติมที่  สถาบนัยานยนต ์กรุงเทพฯ : โทรศพัท ์(02) 712-2414   โทรสาร (02) 712-2415   E-mail: hrd@thaiauto.or.th 

สถาบันยานยนต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือน/หรือยกเลิกการฝึกอบรม 
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกลุผู้เข้าอบรม ตาํแหน่ง เบอร์มือถือ วุฒิการศึกษา วนัทีอ่บรม ค่าใช้จ่าย (รวม Vat)   

1 
(ไทย) 

(องักฤษ) 

2 
(ไทย) 

(องักฤษ) 

3 
(ไทย) 

(องักฤษ) 

4. ข้อมูลผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรม In-house Training
วนัท่ีตอ้งการอบรม ......................   ระยะเวลา .................. วนั    สถานท่ีจดัอบรม ................................................................................................. 
รูปแบบการอบรมท่ีตอ้งการ    บรรยาย  บรรยายและฝึกปฏิบติั   อ่ีนๆ ........................................................................ 
เน้ือหาท่ีตอ้งการเนน้เป็นพิเศษ  1) ........................................................................................................................................................................... 

 **รายช่ือผูอ้บรมกรุณากรอกแบบฟอร์มตามเอกสารท่ีแนบมาดว้ย** 

ท่านทราบข่าวการอบรมนีจ้าก 
 โบวช์วัร์    บคุลากรของ TAI  เวบ็ไซต ์    อีเมล ์  โทรสาร    โทรเขา้มาสอบถาม 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ 

  ยนืยนัการอบรม  ลงวนัที่.......................  
       ยกเลิกการอบรม ลงวนัที่........................ 

       ผูบ้นัทึก................................ 

เลขท่ีรับ..................................................... 
วนัที่................................เวลา..................น.. 
ผูบ้นัทึก...................................................... 

mailto:hrd@thaiauto.or.th



