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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 
ชิ้นสวน (PPAP) สำหรับผูสงมอบ และใหจัดเตรียมตัวอยางเอกสารที่มีการจัดทำผานมา และทบทวนรวมกัน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
 ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและคุณภาพ เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ 

ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ และคลังสินคา เปนตน

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

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



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ

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

trol 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

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

 • ผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต ประกันคุณภาพ และวิศวกรรม 

 • ผูเกี่ยวของกับกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, และ SPC 

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม: 2,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 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
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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 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   2,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 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
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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 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   2,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 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
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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
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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 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   2,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 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 
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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 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   4,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  
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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 26-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม: 4,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 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


