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การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ
FMEA Requirement and Implementation Training Course (FMEA)

หลักการและเหตุผล

 การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) เปนขอกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผูผลิตและ สงมอบ
ในอุตสาหกรรมยานยนต ที่มีการบริหารคุณภาพในองคกรภายใตระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ใชในการบริหาร
และวางแผนระบบการผลิตของผูสงมอบ โดยใชกลวิธีเชิงวิเคราะหในขณะการออกแบบผลิตภัณฑ DFMEA (องคกรที่มี
หนาที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ) และ/หรือ ในขณะการออกแบบกระบวนการ PFMEA (ทุกองคกรที่มีการผลิต
และบริการ) โดยผูเกี่ยวของ (คณะทำงานที่ประกอบดวยตัวแทนจากหลายแผนก) รวมกันประชุมในการนำกลวิธีวิเคราะห
ไปใชเปนแนวทางเพื่อประกันแตเนิ่นๆ ตอขอบเขตที่อาจเปนไปไดวาขอขัดของดานศักยภาพและ กลไก/สาเหตุที่กอตัวขึ้น
ในการสรางปญหา จะไดรับการพิจารณาและกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อใหคุณภาพของชิ้นสวนที่ไดรับมอบมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยตอพนักงานประกอบของลูกคาและผูใช (ผูขับขี่ยานยนต) และ สอดรับกับความตองการและ
ความคาดหวังของลูกคา

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
 แนะนำการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)
 รายละเอียดความตองการ DFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ
 รายละเอียดความตองการ PFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ
 การบริหาร DFMEA และ PFMEA ในองคกร โดยการเขียนเปนแผนภูมิ     

ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิต 
และคุณภาพ เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ 
ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ
คลังสินคา เปนตน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม : 20-21 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  

วัตถุประสงค
 หลักการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และนำไปประยุกตใชในองคกรไดอยางถูกตอง
 ความแตกตางระหวาง DFMEA และ PFMEA
 เขาใจหลักการคำนวณผลระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Priority Number)
 เขาใจถึงบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของ คณะทำงาน (Crosse Function Team ) 
 การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และใครบางที่ควรรวมเปนคณะทำงาน
 



ขอกำหนดและการประยุกตใชการควบคุมกระบวนการทางสถิติ
Statistical Process Control Requirement and Implement

หลักการและเหตุผล

 เนื่องจากสภาวะการแขงขันทางดานธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันสูง ผูประกอบการจำเปนตองผลิตสินคาที่มี 
คุณภาพสูง แตขณะเดียวกันตองลดราคาขายลง เพื่อแขงขันกับผูผลิตรายอื่น ฉะนั้นการอยูรอดของผูประกอบการจึงขึ้น 
อยูกับความสามารถของผูประกอบการในการปรับปรุงตัวเองใหเขากับสภาวะการแขงขันที่สูง

วัตถุประสงค

 การบริหารระบบการผลิตโดยมุงใหผูปฏิบัติ และหัวหนางานไดจัดเก็บขอมูล เฝาติดตามและวัดผลดำเนินการของ 
แตละหนวยงาน แตละกิจกรรม โดยการใช SPC ไปประยุกตใชควบคุมกระบวนการ เปนหลักการบริหารระบบบริหาร 
คุณภาพภายในองคกรโดยรวมทั้งหมด ระหวางผูสงมอบ ผูผลิต พนักงาน เครื่องจักรอุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการทำงาน ตลอด 
จนสภาพแวดลอมในการทำงาน ในเชิงการปองกันมากกวาการตรวจจับความไมสอดคลองของผลิตภัณฑ และ/หรือกระบวน 
การ ดังนั้นฝายบริหารและผูปฏิบัติตองมีความเขาใจในการเลือกเครื่องมือสถิติ (SPC) ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ 
วัตถุประสงค

หัวขอการฝกอบรม

วันแรก
    ทบทวนสถิติพื้นฐานสำหรับการควบคุมกระบวนการ
     - เนนความหมายในเชิงประยุกต
    การแจกแจงของขอมูลแบบปกติ (Normal Distribution)
    ความนาจะเปน (Probability)
    แนวความคิดดานความผันแปร (Types of Variation)
    กลไกของแผนภูมิควบคุม
    ขั้นตอนการสรางแผนภูมิควบคุม
    แผนภูมิควบคุมประเภทตางๆ
    Variable Control Charts 

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

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
 
ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและ
คุณภาพ เชน วิศวกรรม,ฝายผลิต, ควบคุมคุณภาพ, 
ประกันคุณภาพ,วางแผนการผลิต,การตลาด,จัดซื้อ,คลังสินคา 

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: 21-22 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562)

วันที่สอง
    Attribute Control Charts
    การวิเคราะหขอมูล/แผนภูมิควบคุม (Analysis of the Chart)
    แผนงานแกปญหาแบบครั้งคราว (OCAP)
    การประมาณคาความผันแปร
    การประเมินความสามารถกระบวนการระยะสั้น Cp, Cpk
    การประเมินความสามารถกระบวนการระยะยาว Pp, Ppk
    การวิเคราะหและกำหนดแนวทางปรับปรุง
    การประเมินความสามารถกระบวนการผานแผนภูมิควบคุม



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: 15-16 พฤษภาคม  2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562)



การพัฒนาอยางตอเนื่องดวย Kaizen
(Kaizen Suggestion for Work Improvement)

หลักการและเหตุผล

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

หัวหนางาน , วิศวกร, ชางเทคนิค, พนักงานในระดับปฏิบัติการ

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562  

        ไคเซ็น หมายถึง การปรับปรุงงาน โดยไมจำกัดวิธีการ แนวทางหรือเทคนิคท่ีใช ซ่ึงในการปรับปรุงงานน้ันสามารถปรับปรุงได
ตั ้งแตเรื ่องใกลตัวในการทำงานอยางคอยเปนคอยไปและทำอยางตอเนื่องจนกระทั่งถึงเรื ่องเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ
ซ่ึงองคกรโดยท่ัวไปแลวใหความสำคัญกับการปรับปรุงอยางคอยเปนคอยไปและตอเน่ืองเปนอยางมาก ไมวาจะเปนเร่ืองของกิจกรรม
ขอเสนอแนะ 5ส กิจกรรมกลุมคุณภาพ ซ่ึงทายท่ีสุดแลวเปาหมายอยูท่ีการปรับปรุงงาน โดยท่ีทุกคนมีสวนรวมและเสริมสรางจิตสำนึก
ดานคุณภาพใหกับพนักงาน

วัตถุประสงค
 หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อใหความรูความเขาใจในการปรับปรุงงานตอพนักงานในองคกรโดยอาศัยแนวคิดไคเซ็น
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นในการทำงาน ผานการอธิบายแนวทางในการวางระบบและแนวคิดในการปรับปรุงงาน
โดยที่ปรึกษา กรณีศึกษา กิจกรรมกลุมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางการอบรม

 ทำความรูจักกับแนวคิดไคเซ็น   
 เคร่ืองมือท่ีใชในการปรับปรุงงาน   
 การพัฒนาองคกรแบบไคเซ็น    
 กิจกรรมขอเสนอแนะเพ่ือสงเสริมไคเซ็น     
 เคร่ืองมือ 7 ประการในการคนหาสาเหตุของปญหา   
  การนำไคเซ็นไปปรับปรุงการผลิต   
  5 ส กับการสงเสริมไคเซ็น    
  กิจกรรมกลุมคุณภาพกับการสงเสริมไคเซ็น    
  ไคเซ็นอยางไรใหพนักงานปฏิบัติตอเน่ืองและมีความตระหนัก
  กรณีศึกษาในการทำไคเซ็น



การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวย Q.C.D (Productivity Enhancement by Q.C.D)

หลักการและเหตุผล

 การแขงขันของผูผลิตชิ้นสวนยานยนต และการขนสงสินคาตองแขงขันในดานคุณภาพ (Quality) ตนทุน (Cost)
การสงมอบ (Delivery) ลูกคาหลักผู ผลิตยานยนตและผู ประกอบการใหความสำคัญกับ Q.C.D เปนอันดับแรก 
รวมทั้งการคัดเลือก Supplier จากผูผลิตยานยนต ดังนั ้นการใหความสำคัญกับ Q.C.D มีความจำเปนอยางยิ ่ง
ท่ีตองดำเนินการอยางเรงดวน เพ่ือสงเสริมการแขงขันทางดานการคาในระดับสากล Q.C.D ไดพิสูจนแลววาเปนระบบการควบคุม
กระบวนการผลิต การขนสงที่ดีที่สุดในปจจุบันและอนาคตมีการนำมาปรับใชอยางแพรหลาย สงผลใหเกิดการลดตนทุน
ในกระบวนการผลิตอยางเหมาะสมและสอดคลองกับตนทุนการผลิตอยางแทจริง

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
1.  QCD (Quality Cost Delivery)
2.  วัตถุประสงค
3.  เปาหมาย
4.  คุณภาพ
   Jidoka
   การเพิ่มคุณภาพ
   กระบวนการควบคุมคุณภาพ
   มาตรฐานการครวจสอบ
   เครื่องมือ และอุปกรณการตรวจสอบ   
 

    ชางเทคนิค, วิศวกร
    มีประสบการณดานสายผลิตและจัดสง มากกวา 1 ป
    ผูมีความมุงมั่น พัฒนาดานอุตสาหกรรมยานยนต

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม : 28-29 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562  

วัตถุประสงค
 เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ Q.C.D
 เพ่ือใหผูอบรมสามารถนความรูไปประยุกตใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินคาในปริมาณท่ีเหมาะสม
 กับความตองการ สงมอบสินคาตามเวลาดวยราคาที่ยุติธรรม และนำไปสูตนทุนการผลิตที่ลดลง

5.  ตนทุน
   ความสูญเปลา 7 ประการ
   โครงสรางตนทุน
   การลดตนทุน
6.  ขนสง
   Just in time
   กระบวนการขนสง
   สโตร
   ระบบการขนสง
   Milk Run 
   Sequence Supply
   Karakuri   



QMR ผูจัดการ วิศวกร หัวหนางาน และผูสนใจทั่วไป

ความคิดบนความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016
(Risk-Based Thinking for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016)

หลักการและเหตุผล

 การคิดแบบฐานความเสี่ยงจะชวยใหองคกรไดทราบปจจัยตางๆที่จะไมเปนเหตุใหกระบวนการและระบบบริหาร 
คุณภาพขององคกรมีผลลัพธที่เบี่ยงเบนไปจากผลที่ไดคาดหวังหรือวางแผนไว ซึ่งวิธีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและ 
โอกาสนั้น ขอกำหนดของ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 ไมไดกำหนดไวอยางชัดเจนวา องคกรจะตองดำเนินการดวย 
วิธีใดเปนการเฉพาะ ดังนั้น หลักสูตรฝกอบรมนี้จึงมุงเนนวิธีการดำเนินการที่เปนรูปธรรม และเปนวิธีการที่ยอมรับโดยสากล 
หรือสอดคลองกับขอกำหนดของ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 ใหมากที่สุด เพื่อใหไดมาตรการปองกันในการลดผล 
กระทบในทางลบ และเพื่อใหไดใชโอกาสที่มีไดอยางสูงสุด 

วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึง

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

หัวขอการฝกอบรม

 ขอกำหนดวาดวย Addressing the risks/opportunities
 การกำหนด Inputs สำหรับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
 เทคนิคการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
 การกำหนด Actions จากการกำหนดความเสี่ยงและโอกาส

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

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการฝกอบรม

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

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: 27-28 พฤษภาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562)



สถานที่อบรม
สถาบันยานยนต (สำนักงานกลวยน้ำไท)
ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กลวยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 โทร: 02-712-2414 

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

วิธีการชำระเงิน
ชำระเงินผาน บัญชีออมทรัพย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันยานยนต  
 ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่บัญชี  026 - 2 - 95026-1  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  มีสถานะเปนองคกรหรือสาธารณการกุศล ลำดับที่ 333 ตามประกาศกระทรวงการคลัง จึงไดรับ
การยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 47(7) (ข) และไมอยูในเกณฑที่ตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย

กรุณาสงใบสมัครและหลักฐานการชำระเงิน มาที่
แผนกพัฒนาผูประกอบการ
คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน คุณธานินทร 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 
Fax: 02-712-2415 หรือ
E-mail: hrd@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

จัดโดย แผนกพัฒนาผูประกอบการ 
สถาบันยานยนต
ชั้น 4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
ซอยตรีมิตร กลวยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4
แขวง/เขตคลองเตย กทม.10110


