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Public Training 2020
หลักสูตรเครื่องมือการแกปญหาคุณภาพ 7 ชนิด

(7 QC Tools)

หลักการและเหตุผล
 7 QC Tools เปนเครื่องมือที่สำคัญที่ชวยใหเราสามารถแกไขปญหาไดอยางตรงจุด และยังสามารถใชควบคุมกระบวนการผลิต 

เพื่อปองกันการเกิดปญหาได เพื่อใหผูเขาอบรมบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว โดยเฉพาะการนำ 7 QC Tools “ไปใชไดจริง และประยุกต 

ใชเปน” เราจึงสรางหลักสูตรการฝกอบรมที่ใหเนนใหผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติ ไดรวมลงมือคิดและประยุกตใชเครื่องมือ QC 7 Tools 

ใหถูกตอง เหมาะสมในแตละสถานการณ และสามารถใชเครื่องมือ 7 QC Tools ใหเกิดประโยชนในระดับสูงสุด

 การประยุกตใช 7 QC Tools ไดอยางมีประสิทธิภาพจะทำใหงานของทานประสบความสำเร็จและบรรลุเปาหมาย พรอมทั้ง 

ยกระดับคุณภาพดวยการควบคุมกระบวนการเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาได

วัตถุประสงค 
 1. อธิบายแนวคิดของเครื่องมือ 7 QC Tools ไดอยางถูกตอง

 2. เขาใจปญหาการใชเครื่องมือ 7 QC Tools ที่ยังไมเต็มประสิทธิภาพ

 3. นำเครื่องมือ 7 QC Tools ไปใชไดเหมาะสมกับงานและสถานการณที่แตกตางกัน

 4. เขาใจเทคนิคการใชเครื่องมือ 7 QC Tools อยางมีประสิทธิภาพ

 5. แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูเขาอบรมกับวิทยากร ทำใหเกิดมุมมองและประสบการณที่หลากหลาย

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
 1. พื้นฐานการเกิดปญหา และ การวิเคราะหสาเหตุของปญหา
 2. ปญหาการใชเครื่องมือ 7 QC Tools ที่ยังไมเต็มประสิทธิภาพ
 3. เทคนิคการใช 7 QC Tools ( Check Sheet, Control Chart, Cause & Effect diagram Graph, 
 Pareto Chart, Scattering Diagram, Histogram) ใหมีประโยชนสูงสุด
 4. ฝกปฏิบัติการใช 7 QC Tools ในระดับเขมขนดวยสถานการณตางๆ

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

 • หัวหนางาน วิศวกร ชางเทคนิค พนักงานในระดับปฏิบัติการ และสมาชิกกิจกรรมกลุม QC 

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม: 2,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563



สถาบันยานยนต แผนกพัฒนาผูประกอบการ

โทรศัพท: 02-712-2414 ตอ 6701-6703 โทรสาร: 02-712-2415
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หลักสูตรความคิดบนความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016

(Risk-based think for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016)

หลักการและเหตุผล

  การคิดแบบฐานความเส่ียงจะชวยใหองคกรไดทราบปจจัยตางๆ ท่ีจะไมเปนเหตุใหกระบวนการ และระบบบริหาร 
คุณภาพขององคกรมีผลลัพธที่เบี่ยงเบนไปจากผลที่ไดคาดหวังหรือวางแผนไว ซึ่งวิธีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและ 
โอกาสนั้น ขอกำหนดของ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 ไมไดกำหนดไวอยางชัดเจนวาองคกรจะตองดำเนินการ 
ดวยวิธีใดเปนการเฉพาะ ดังนั้น หลักสูตรฝกอบรมนี้จึงมุงเนนวิธีการดำเนินการที่เปนรูปธรรม และเปนวิธีการที่ยอมรับ 
โดยสากล หรือสอดคลองกับขอกำหนดของ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 ใหมากที่สุด เพื่อใหไดมาตรการปองกัน 
ในการลดผลกระทบในทางลบ และเพื่อใหไดใชโอกาสที่มีไดอยางสูงสุด  

วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึง 

 • ขอกำหนดตางๆที่เกี่ยวของกับ Risk-Based Thinking มากำหนด Preventive Action และการนำไปปฏิบัติ 
   ไดอยางถูกตอง
 • ระบบและเทคนิคตางๆที่เกี่ยวของกับประเมิน และการจัดการความเสี่ยง/โอกาส

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการฝกอบรม

 • รับทราบและเขาใจในรายละเอียดของขอกำหนดของ Risk-Based Thinking ใน ISO 9001:2015/       
   IATF 16949:2016 ผานการอธิบายโดยที่ปรึกษาพรอมทั้งตัวอยางประกอบคำบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุม 
   และการรวม แสดงความคิดเห็นระหวางการฝกอบรม
 • การทำใหทราบ Inputs สำหรับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
 • การประยุกตระบบการประเมินความเสี่ยงที่สากลยอมรับ
 • การนำความเสี่ยงและโอกาสที่ไดจากการประเมินมากำหนด Preventive Action เพื่อขจัด potential  
   nonconformities
 • การบูรณาการผลจากการ Addressing the risks/opportunities เขากับกระบวนการตางๆ เชน การตลาด 
   การขาย การออกแบบและพัฒนา การจัดซื้อ และการผลิต เปนตน

หัวขอการฝกอบรม 
  • ขอกำหนดวาดวย Addressing the risks/opportunities
  • การประยุกตใชระบบการวิเคราะหระบบการวัดกับเครื่องมือตรวจวัด หรือผลิตภัณฑ
  • การกำหนด Inputs สำหรับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
  • เทคนิคการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
  • การกำหนด Actions จากการกำหนดความเสี่ยงและโอกาส

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม: QMR ผูจัดการ วิศวกร หัวหนางาน และผูสนใจทั่วไป 
ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 2 วัน 
วันที่อบรม: วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ
คาอบรม:   4,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563  
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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 23-24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม:   4,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563
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Public Training 2020
การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ

FMEA Requirement and Implementation Training Course:1st Editon 2019- AIAG-VDA

หลักการและเหตุผล
 การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) เปนขอกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผูผลิต และสงมอบใน 

อุตสาหกรรมยานยนต ที่มีการบริหารคุณภาพในองคกรภายใตระบบบริหารคุณภาพ ISO/IATF 16949 ใชในการบริหารและวางแผน 

ระบบการผลิตของผูสงมอบ โดยใชกลวิธีเชิงวิเคราะหในขณะการออกแบบผลิตภัณฑ DFMEA (องคกรที่มีหนาที่ออกแบบและ 

พัฒนาผลิตภัณฑ) และ/หรือ ในขณะการออกแบบกระบวนการ PFMEA (ทุกองคกรที่มีการผลิตและบริการ) โดยผูเกี่ยวของ 

(คณะทำงานที่ประกอบดวยตัวแทนจากหลายแผนก) รวมกันประชุมในการนำกลวิธีวิเคราะหไปใชเปนแนวทางเพื่อประกันแตเนิ่นๆ 

ตอขอบเขตที่อาจเปนไปไดวาขอขัดของดานศักยภาพและ กลไก/สาเหตุ ที่กอตัวขึ้นในการสรางปญหาจะไดรับการพิจารณาและ 

กำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อใหคุณภาพของชิ้นสวนที่ไดรับมอบมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยตอพนักงานประกอบของ ลูกคา 

และผูใช (ผูขับขี่ยานยนต) และสอดรับกับความตองการและความคาดหวังของลูกคา

วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึง

 • หลักการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และนำไปประยุกตใชในองคกร  

 ไดอยางถูกตอง

 • ความแตกตางระหวาง DFMEA และ PFMEA

 • เขาใจหลักการกำหนด AP (Action priority) แทนการคำนวณผลระดับคะแนนความเสี่ยง 

 (Risk Priority  Number)

 • เขาใจถึงบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของ คณะทำงาน (Crosse Function Team )  

 การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และใครบางที่ควรรวมเปนคณะทำงาน

หัวขอการฝกอบรม 
 • แนะนำการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)
 • รายละเอียดความตองการ DFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ ที่ครอบคลุม 6 steps ไดแก scope definition, 
 structure analysis, function analysis, failure analysis, risk analysis และ optimization
 • รายละเอียดความตองการ PFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ ที่ครอบคลุม 6 steps ไดแก scope definition,
 structure analysis, function analysis, failure analysis, risk analysis และ optimization
 • Step ที่ 7 เรื่องของการจัดทำรายงานและเอกสาร

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 

 • ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและคุณภาพ เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ  

 ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ และคลังสินคา เปนตน

ระยะเวลาการอบรม: จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00น. - 16.30น. ณ สถาบันยานยนต สำนักงานกลัวยน้ำไท กรุงเทพ

คาอบรม: 4,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ 8 ธันวาคม 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




