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สถาบันยานยนต์ 

Thailand Automotive Institute 
 

 
เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
         แผนกพัฒนำผู้ประกอบกำร สถำบันยำนยนต์ มีควำมประสงค์จะส ำรวจควำมต้องกำรเกี่ยวกับกำรอบรมและสัมมนำ  เพื่อน ำ 
ข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุงและเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำจัดท ำหลักสูตรหัวข้อต่ำงๆ เพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร 
ในอุตสำหกรรมยำนยนต์  ดังนั้น สถำบันยำนยนต์ จึงขอควำมกรุณำท่ำนในกำรกรอกแบบส ำรวจควำมต้องกำรของกำรอบรมและสัมมนำ 
 และ ส่งกลับมำยังแผนกพัฒนำผู้ประกอบกำรทำงโทรสำร: 02-712-2415 หรือ E-mail:hrd@thaiauto.or.th หรือ สอบถำมรำยละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่ 02-712-2414 ต่อ 6701-10 

                        ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ แผนกพัฒนำผูป้ระกอบกำร สถำบันยำนยนต ์

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

ชื่อบริษัท (ภำษำไทย) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
ที่อยู่ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
โทรศัพท:์ …………………………………..………โทรสำร:……………………………………………Website:……………………….…………..………………………. 
ชื่อ-สกุลผู้ประสำนงำน:…………………………………………………….………………………ต ำแหน่ง: ……………………………………………..…………………… 
โทรศัพท:์…………………………………………………………มือถือ: ……………………………..…………………… E-mail: …………………….……………….……. 
ประเภทอุตสำหกรรม : …………….……………………………………….………กระบวนกำรผลิตหลัก………………….……………………………………………. 
จ ำนวนพนักงำนทั้งหมด: …………คน จ ำนวนบริษัทในเครือ ………. แห่ง ได้แก ่(โปรดระบ…ุ……………………………..……………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....………) 
ข้อมูลทั่วไป  
1. ประเภทผู้ผลติ 

□ OEM □ REM  □ ระดับ 1st Tier  □ ระดับ 2nd Tier  □ ระดับ 3rd Tier 
2. บริษัทของท่ำน ได้ระบบรบัรองคุณภำพ อะไรบำ้ง (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

□ ระบบจัดกำรคุณภำพ ISO 9001              □ ระบบกำรจัดกำรด้ำนสิง่แวดล้อม ISO 14001 
□ ระบบจัดกำรด้ำนคุณภำพส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต ์IATF 16949/2016     
□ อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................................................................ 

3. บริษัทของท่ำนมีแผนกำรฝึกอบรมให้กับพนักงำนหรือไม่  
□ ไม่มี  
□ ม ี
 □ อบรมภำยใน(In-house) 
□ อบรมภำยนอก(Public) 

4. ค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสมในกำรฝึกอบรมแต่ละประเภท รำคำประมำณเท่ำไร 
4.1 กำรอบรมทั่วไป (Public Training) ค่ำใช้จ่ำยต่อคนต่อวัน 
      □ 1,500 - 2,000 บำท  □ 2,000 – 2,500 บำท   □ มำกกว่ำ 2,500 บำท ระบุ.................... 

4.2 กำรอบรมภำยในบริษัท (In-house Training) ค่ำใช้จ่ำยต่อวนั 
      □ 20,000 - 25,000 บำท  □ 25,000 - 30,000 บำท    □ มำกกว่ำ 30,000 บำท ระบุ.................... 

แบบส ารวจความต้องการของการอบรมประจ าปี 2563 
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5. ควำมเหมำะสมของกำรอบรม 
5.1 กำรอบรมทั่วไป (Public Training)      

      □ 1-2 วัน   □ 3-4 วัน  □ มำกกว่ำ 4 วัน ระบุ ................. 
 - หำกมีกำรจัดอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ของกำรอบรมทั่วไป(Public Training) ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัทของท่ำน 
ท่ำนสนใจเข้ำร่วมหรือไม่ 
 □ เข้ำร่วม       □ ไม่เข้ำร่วม 
5.2 กำรอบรมภำยในบริษัท (In-house Training) 
□ 1-2 วัน   □ 3-4 วัน  □ มำกกว่ำ 4 วัน ระบุ ................. 

5.3 เดือนที่ท่ำนคิดวำ่เหมำะสมส ำหรับจัดฝึกอบรม 
□ มกรำคม □ กุมภำพันธ ์  □ มีนำคม  □ เมษำยน □ พฤษภำคม □ มิถุนำยน   
□ กรกฏำคม  □ สิงหำคม  □ กันยำยน □ ตุลำคม  □ พฤศจิกำยน  □ ธันวำคม   

6. ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจส่งบุคลำกรของท่ำนเข้ำฝึกอบรมกับสถำบันยำนยนต์ ได้แก่ข้อใดบ้ำง (โปรดเรียงล ำดับควำมส ำคัญ 3 
อันดับแรก 

     1 =มำกที่สุด 3 = น้อยที่สุด) 
......หลักสูตร/หัวข้อฝึกอบรม  ..... อัตราค่าบริการฝึกอบรม ...... วิทยำกร 
….. สถำนที่ฝึกอบรม   ..... ใบประกำศนียบัตร  ...... ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 

 ......ชื่อเสียงหน่วยงำนที่เป็นผู้จดัฝึกอบรม ..... อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................  

7. ท่ำนเคยใชบ้ริกำรกำรฝึกอบรมของสถำบันยำนยนต์หรือไม่ 
 □ เคย       □ ไม่เคย 
8. ท่ำนได้รับข่ำวสำรกำรอบรมของสถำบนัยำนยนต์จำกช่องทำงใด  (เลือกได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

□ งำนสัมมนำ/นิทรรศกำร    □ วำรสำรสถำบันยำนยนต์  □ อีเมล์ 
□ Facebook     □ Line     □ Twitter 
□ เว็บไซตส์ถำบนัยำนยนต์ (www.thaiauto.or.th)    □ อ่ืนๆ ระบุ................................................................  

9. ภำพรวมของกำรจัดอบรมของสถำบันยำนยนต์ ทำ่นมีควำมพึงพอใจในระดับใด 
□ ด ี      □ พอใช้  □ ควรปรับปรุง ระบุ........................................................................................... 

10. ท่ำนเคยใชบ้ริกำรฝึกอบรมจำกหน่วยงำนใดบ้ำงที่นอกเหนือจำกสถำบันยำนยนต์ 
 □ สมำคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท)       □ สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ  
 □ สถำบันไทย-เยอรมัน (TGI)   □ สถำบันรับรองมำตรฐำน ISO  

 □ อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................................................................................................ 

11. หัวข้อหลักสูตรที่คำดว่ำสถำบันยำนยนต์มีแผนจัดอบรมในปี 2563 กรุณำใส่เครื่องหมำย   ในหัวข้อที่ท่ำนเห็นว่ำเปน็ 
ประโยชน์ต่อกำรปฏบิัติงำนในหน่วยงำนของท่ำน 

ล าดับ หลักสูตร ใส่เคร่ืองหมาย  

กลุ่มหลักสูตรระบบบริหำรคุณภำพ 

1  หลักสูตรข้อก าหนดและการประยุกต์ระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016 
(IATF16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice)  

 

2  หลักสูตรการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่  
(Advance Products Quality Planning : APQP)  

 

3  หลักสูตรการเสนอขออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต 
 (Production Part Approval Process : PPAP)  

 

http://www.thaiauto.or.th)/
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/IATF_16949-2016_%20Quality%20Management.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/IATF_16949-2016_%20Quality%20Management.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/APQP.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/APQP.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/PPAP.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/PPAP.asp
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ล าดับ หลักสูตร ใส่เคร่ืองหมาย  

4  หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ 
(FMEA Requirement and Implementation Training Course :1st edition AIAG-VDA)  

 

5  หลักสูตรข้อก าหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ 
(Statistical Process Control Requirement and Implement)  

 

6  หลักสูตรข้อก าหนดและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด 
(MSA Requirement and Implementation Training Course)  

 

7  หลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016 
(IATF 16949:2016 Internal Quality Audit Technique) 

 

8  หลักสูตรความคิดบนฐานความเสี่ยงส าหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 
(Risk-based thinking for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 )  

 

9  หลักสูตรข้อก าหนดและการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  
(ISO 14001:2015 Environmental Management Requirement) 

 

10  หลักสูตรการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 
(ISO14001:2015 International Environments Audit) 

 

11  หลักสูตรข้อก าหนดตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(ISO 45001:2018 Requirement) 

 

12  หลักสูตรการจัดท า Control Plan ตามข้อก าหนดของ ISO/IATF 16949:2016  
(Control Plan for ISO/IATF 16949:2016) 

 

13  หลักสูตรการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบในกระบวนการผลิต และ การจัดท า Control Plan 
 (Manufacturing Process Potential Failure Mode Effect Analysis & Control Plan)  

14  หลักสูตรการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ ISO/IEC17025:2017 
(Transition to ISO/IEC17025:2017)  

15  หลักสูตรท าความรู้จัก 
ระบบมาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดเพื่อเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร  

16  International Material Data System (IMDS) User Manual  

กลุ่มหลักสูตร Mind Management 

1  หลักสูตรวิธีการสอนงาน (Job Instruction – How to Instruct Work : TWI-JI)   

2  หลักสูตรวิธีการปฏิบัติต่อคน (Job Instruction-How to Treat Person: TWI-JR)  

3  หลักสูตรการฝึกเป็นวิทยากร (Train the Trainer)  

4  หลักสูตรการสอนและการปฏิสมัพันธ์ในงานส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
(Job relation and instruction for automotive industries)  

 

5  หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจและจิตส านึกในการท างานด้วย 7 Q 
 (7Q For success works) 

 

6  หลักสูตรการรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  
(Hou Ren So) 

 

http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/FMEA.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/FMEA.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/SPC.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/SPC.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/MSA.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/MSA.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/IATF_16949-2016_Internal.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/IATF_16949-2016_Internal.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Risk-Based_Thinking.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Risk-Based_Thinking.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/ISO14001-2015_Environmental.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/ISO14001-2015_Environmental.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/ISO14001-2015_International.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/ISO14001-2015_International.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/ISO45001_1Day.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/ISO45001_1Day.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Control_Plan(Inhouse).asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Control_Plan(Inhouse).asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Manufacturing%20Process%20Potential.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Manufacturing%20Process%20Potential.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/ISOIEC170252017.html
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/ISOIEC170252017.html
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Metrology.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Metrology.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/TWI-JI.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/TWI-JR.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Train_the_trainer.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Job_relation.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Job_relation.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/7Q.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/7Q.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Hou_Ren_So.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Hou_Ren_So.htm
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ล าดับ หลักสูตร ใส่เคร่ืองหมาย  

7  หลักสูตรสุนทรียภาพแห่งการสือ่สาร (Dialogue of Communications)  

8  หลักสูตรการจัดการความเครียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน (Stress Management)  

9  หลักสูตรคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ (Positive and Creative Thinking for Excellence)  

10  หลักสูตรคิดบวกสร้างจิตส านึกรักองค์กร  

กลุ่มหลักสูตรการบริหารจัดการทั่วไป และ การบริหารดา้น Logistic 

1  หลักสูตรการออกแบบกระบวนการและระบบบริหาร  
(Process and Management System Design)  

2  หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธแ์ละการขับเคลื่อนสู่เปา้หมาย 
(Strategic Management and drive Achievement)  

3  หลักสูตรแผนธุรกิจ (Business Plan)  

4  หลักสุตรพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้น Logistic ด้วยหลักการ Lean Manufacturing 
ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์  

5  หลักสูตรการบริหารงานจดัซื้อแบบทนัเวลา  

6  หลักสูตรการจัดการคลังสนิค้าและการควบคุมสนิค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Inventory  Management & Control)  

7  หลักสูตร AI และ IOT ในภาคการขนส่งและคลังสินค้ายุค 4.0  

8  หลักสูตรการบริหารคลังสินคา้และการจัดสง่กระจายสินค้า  
(Logistic & Supply Chain Management)  

กลุ่มหลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างานและภาวะผูน้ า 

1  หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธแ์ละพัฒนาภาวะผูน้ า  
(Strategic Management and Leadership)  

2  หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานอย่างไห้มีคุณภาพ (Effective Leader)  

3  หลักสูตรบทบาทและทักษะหัวหน้างานส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  
(Role and Skill of Leader for Automotive Industry)  

4  หลักสูตรการบริหารการผลิตส าหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
(Manufacturing Management for Supervisor in Automotive Industry)  

5  หลักสูตรคิดอย่างผู้น าท าอย่างมเีชิง (Leadership Thinking Do the Best)  

6  หลักสูตรพัฒนาทักษะผู้บังคบับญัชา (Supervisory Skills Development : SSD)  

กลุ่มหลักสูตรเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา 

1  หลักสูตรเคร่ืองมือการแก้ไขปัญหาคุณภาพใหม่ 7 ชนิด (New 7 Tools)  

http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Dialogue_of_Communications.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Stress_Management.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Positive&Creative.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/positive_thinking.html
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Process&Management.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Process&Management.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Strategic_Management.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Strategic_Management.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/LogisticbyLean_Manufacturing.html
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/LogisticbyLean_Manufacturing.html
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Just%20for%20sale%20manufacturing.html
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Inventory_Management.html
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Inventory_Management.html
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/AI&IoT.html
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Logistics&SupplyChain.html
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Logistics&SupplyChain.html
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Strategic_Management.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Strategic_Management.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Effective_Leader.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Role_and_Skill.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Role_and_Skill.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Manufacturing_Management_for_Suervisor.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Manufacturing_Management_for_Suervisor.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/survey/Leadership_Thinking.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/SSD.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/New_7_Tools.asp
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ล าดับ หลักสูตร ใส่เคร่ืองหมาย  

2  หลักสูตรชุดเครื่องมือการแก้ไขปัญหาคุณภาพ 7 ชนิด (Basic and 7 QC Tools)  

3  หลักสูตรการใช้งานเครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด แบบเข้มข้น (QC 7 Tools in advance)  

4  หลักสูตรระบบควบคุมคุณภาพที่หน้างาน (QCC) และ QC Story (QCC & QC Story)  

5  หลักสูตรเทคนิคการปฎิบัติการแก้ไขและป้องกัน (Corrective and Preventive Action: CPA)  

6  หลักสูตรการป้องกันความผดิพลาดโดยมิได้ตัง้ใจ (Poka Yoke)  

7  หลักสูตรกระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D (Problem Solving by 8D)  

8  หลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ  Why Why Analysis  (Why Why Analysis)  

9  หลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาแบบ 3G 5 Why (ภาคปฏบิัติ) 
( Problem  Solving by 3G 5 Whys  ( Work Shop ) 

 

กลุ่มหลักสูตรระบบการผลิตแบบ TPS 

1  หลักสูตรหลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบ TPS (TPS Concept)  

2  หลักสูตรการควบคุมสภาพหนา้งาน (Worksite Control)  

3  หลักสูตรการผลิตอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow)  

4  หลักสูตรงานมาตรฐาน (Standardized Work)  

5  หลักสูตรการท าระบบดึง (Pull System)  

6  หลักสูตรระบบคัมบงั (Kanban System)  

7  หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Q.C.D (Productivity Enhancement by Q.C.D.)  

กลุ่มหลักสูตรด้านคุณภาพและการลดต้นทนุ 

1  หลักสูตรจิตส านึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)  

2  หลักสูตรการลดต้นทนุแห่งความสูญเปล่า 7 ประการ (Cost Reduction by 7 Wastes)  

3  หลักสูตรการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าเพื่อมุ่งสู่  Zero Defect 
 (Root Cause Analysis for Zero Defect) 

 

4  หลักสูตรการลดต้นทนุตามวิถีการผลิตแบบทนัเวลาพอดีในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
(Cost reduction by just in time way for automotive Industry) 

 

5  หลักสูตรต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality)  

http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Basic_and_7QC_Tools.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/QCC&QC_Story.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/CPA.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Poka_Yoke.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Problem_Solving_by_8D.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Why-Why_Analysis.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/survey/3G_5Why.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/survey/3G_5Why.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/TPS_CONCEPT.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Worksite_Control.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Continuous_Flow.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Standardized_Work.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Pull_System.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Kanban.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Q.C.D.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Quality_Awareness.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Cost_Reduction.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Zero_Defect(Root_Cause).asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Zero_Defect(Root_Cause).asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Cost_Reduction_by_jit.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Cost_Reduction_by_jit.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Cost_of_Quality.asp
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ล าดับ หลักสูตร ใส่เคร่ืองหมาย  

6  หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Techinques)  

7  หลักสูตรการลดความสูญเปล่าในกระบวนด้วย LRP (Loss Reduction Process: LRP)  

8  เทคนิคการควบคุมคุณภาพส าหรับหัวหน้างาน  
(Quality Control Technique for Supervisor)  

กลุ่มหลักสูตรการบริหารการผลติ 

1  หลักสูตรการการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องด้วย Kaizen 
 (Kaizen Suggestion for Work Improvement)  

2  หลักสูตรการบริหารงานประจ าวัน (Daily Management)  

3  หลักสูตรการบริหารพื้นที่หนา้งานของอุตสาหกรรมยานยนต์อยา่งมีระบบ 
 (Shop Floor Control for Automotive Industry) 

 

4  หลักสูตรการควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)  

5  หลักสูตรการบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมสี่วนร่วม (Total Productive Management)  

6  การออกแบบ check sheet ให้ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพ 
 (Check Sheet Design for Effective and Easy to use) 

 

7  เทคนิคการประยุกต์ใช้ PDCA ให้มีประสิทธิผล  
(The Effective PDCA Implementation Technique)  

8  หลักสูตรการใช้งานโหลดเซลล์อย่างมืออาชีพ  
(Processional Load Cell Utilization)  

9  หลักสูตรการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)  

10  หลักสูตรการวางแผนและควบคมุการผลิต ส าหรับฝ่ายผลิต 
(Production Planning and Control by Production) 

 

11  หลักสูตรการควบคุมการผลิตประจ าวัน (Production Daily Shop Floor Control)  

12  หลักสูตรกิจกรรม 5 ส. เพื่อเพิ่มผลผลติส าหรับอุตสาหกรรม  

กลุ่มหลักสูตรยำนยนต์สมัยใหมแ่ละระบบอัตโนมัติ 

1  หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟา้  
(Fundamentals of Electric Vehicle Technologies) 

 

2  กำรใช้รถยนต์ไฟฟ้ำอย่ำงปลอดภัย  

3  ระบบก ำลังในยำนยนต์ไฟฟ้ำ  

4  ระบบขับเคลื่อนส ำหรับยำนยนต์ไฟฟ้ำ  

5  ระบบบริหำรจัดกำรแบตเตอรี่ (Battery Management System ; BMS)  

http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Data_Analysis_Techniques.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/LRP.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Quality%20Control%20Technique%20for%20Supervisor.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Quality%20Control%20Technique%20for%20Supervisor.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Kaizen.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Kaizen.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Daily_Management.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Shop_Floor_Control.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Shop_Floor_Control.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Visual_Control.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/TPM.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Check_Sheet.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/Check_Sheet.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/PDCA.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/PDCA.asp
หลักสูตรการใช้งานโหลดเซลล์อย่างมืออาชีพ%20(Professional%20Load%20Cell%20Utilization)
หลักสูตรการใช้งานโหลดเซลล์อย่างมืออาชีพ%20(Professional%20Load%20Cell%20Utilization)
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Autonomuous_Maintenance.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Production_Planning.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/Production_Planning.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/survey/5s.html
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/EV.asp
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/course/Public/EV.asp
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ล าดับ หลักสูตร ใส่เคร่ืองหมาย  

6  ระบบกำรชำร์จแบตเตอรี่ยำนยนต์ไฟฟ้ำ  

7  วัสดุโครงสร้ำงน้ ำหนักเบำ  

8  ระบบปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligent ; AI)  

9  หุ่นยนต์ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ (ช่ำงควบคุมหุ่นยนต์)  
(Robotic for automotive Industry : Operator)  

10  กำรสื่อสำรส ำหรับระบบอัตโนมัติในอุตสำหกรรมยำนยนต์ 
(Communication for Automation System in Automotive Industry)  

11.ท่ำนมีควำมประสงค์จะอบรมหลักสูตรใดบ้ำง ทีน่อกเหนือจำกหลักสูตรในหัวข้อ 10 (โปรดระบุ) 

1) ชื่อหลักสูตร: ……………………………………………………………….................................................……………………ระยะเวลำ……………วัน 
2) ชื่อหลักสูตร: ……………………………………………………………….................................................……………………ระยะเวลำ……………วัน 
3) ชื่อหลักสูตร: ……………………………………………………………….................................................……………………ระยะเวลำ……………วัน 
4) ชื่อหลักสูตร: ……………………………………………………………….................................................……………………ระยะเวลำ……………วัน 
5) ชื่อหลักสูตร: ……………………………………………………………….................................................……………………ระยะเวลำ……………วัน 

12.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
     .....……………………….…………………………………………………….………….……………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………….……………………………………………………………………..……………………………………… 
     .....……………………….…………………………………………………….………….……………………………………………………………………………… 
     .....……………………….…………………………………………………….………….……………………………………………………………………………… 
     .....……………………….…………………………………………………….………….……………………………………………………………………………… 

 
สถำบันยำนยนต์  ขอขอบคุณ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่วมมือจำกท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำมเพ่ือจักได้เป็น  
ประโยชน์ส ำหรับกำรปรับปรุ งหลักสู ตร เ พ่ือให้ เกิดประโยชน์ต่อสมำชิกสู งสุด  โปรดส่ งแบบตอบรับกลับมำยั ง 
แผนกพัฒนำผู้ประกอบกำร  โทรศัพท์  0-2712-2414  ต่อ 6701-6710   โทรสำร 0-712-2415 e-mail : hrd@thaiauto.or.th 

http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/survey/Robotic.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/survey/Robotic.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/survey/Communication_for_Automation.htm
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/services/survey/Communication_for_Automation.htm
mailto:hrd@thaiauto.or.th

