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หลักสูตรการอบรมและการพัฒนาบุคลากรประจำเดือน
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คุณภาพในงานอุตสาหกรรมยานยนต
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ระบบการควบคุมคุณภาพที่หนางาน

และคิวซีสตอรี่ 
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เทคนิคการวิเคราะหขอมูล
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ขอกำหนดและการประยุกตระบบ

การบริหารคุณภาพ IATF16949:2016



 

ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรการสอนงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในงานอุตสาหกรรมยานยนต

 (High Productivity and Quality Training for Automotive Industry)

เนื้อหาหลักสูตร

- หัวหนางานทุกระดับ

วันที่อบรม: 9-10 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

- จำนวน 2 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
     ในการทำงานที่เปนอยูในปจจุบันนี้หัวหนามีหนาที่หลากหลายสวนหนึ่งที่สำคัญคือการทำใหเกิดผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตามที่กำหนด 

ซึ่งการที่จะทำใหเกิดการผลิตสินคาที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดีไดนั้นตองอาศัยพนักงานหรือลูกนองเปนผูดำเนินการในสินคาเหลานั้นกวา

ที่พนักงานจะเกิดความชำนาญในการผลิตตองอาศัยเวลาในการทำงานอยูนานและเกิดปญหาในการทำงานตลอดเวลาเพราะอาจเปนไดที่

หัวหนาสอนแลวไมเขาใจ หรือหัวหนาที่ทำงานเกงแตเมื่อมาสอนพนักงาน และหลงลืมสิ่งที่สำคัญไปเพราะไมรูจักแนวทางในการสอนงาน 

ที่ดีวาจะตองทำอยางไรเพื่อใหพนักงานเขาใจไดอยางรวดเร็ว และนำไปปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตรงตามความตองการ หลักสูตรนี้จึงเปน 

แนวทางในการที่จะทำใหหัวหนางานสามารถสอนงานกับลูกนองไดอยางงายดาย และลูกนองก็สามารถเขาใจไดงายนำไปปฏิบัติไดอยางที่ 

หัวหนาสอน อีกทั้งการสรางความสามารถในการจูงใจใหลูกนองที่ยังใชศักยภาพนอยไป หรือลูกนองที่เกิดความทอถอยใหเกิดแรงบันดาล 

เพิ่มศักยภาพตนเองขึ้นมาไดอีก จึงทำใหเกิดการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในงานอุตสาหกรรมยานยนต

วัตถุประสงค
          1. เพื่อใหหัวหนางานที่เขารับการฝกสามารถสอนงานไดอยางเปนขั้นเปนตอน เพื่อการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพ

          2. เพื่อใหหัวหนางานที่เขารับการฝกเขาใจในธรรมชาติของมนุษยและปรับใชในประโยชนของความเปนธรรมชาติ

             ของแตละบุคลเพื่อการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพ

          3. เพื่อใหหัวหนางานที่เขารับการฝกสามารถจูงใจใหพนักงานทำงานไดอยางเต็มสมรรถนะของตนเอง เพื่อการเพิ่มผลิตภาพ

             และคุณภาพ

1. บทบาทหนาที่ของหัวหนางาน 5 ประการ

2. ลักษณะการสอนงานที่ไมดี

   - การสอนงานแบบการพูดใหฟงเพียงอยางเดียว

   - การสอนงานแบบการทำใหดูเพียงอยางเดียว

3. เทคนิคการสอนงาน 4 ขั้นตอน

4. การแยกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

   - การกำหนดขั้นตอนหลัก

   - KEY POINT

   - เงื่อนไขของการกำหนดจุดสำคัญ

5. การกำหนดแผนการฝกอบรม

   - การกำหนดความจำเปนในการฝกอบรมจาก 3 มุมมอง

 

 

6. การเตรียมตัวกอนการสอนงาน

   - การจัดเตรียมอุปกรณและวัสดุเพื่อการสอน

   - การจัดเตรียมสถานที่ในการสอน 

7. การสอนงานในสถานที่ที่มีเสียงดัง 

8. การสอนงานที่ขั้นตอนยาว

   - เทคนิคการแบงงานเพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

9. Motivation Employee 
   - ความหมายของการจูงใจและแรงจูงใจ

   - การจูงใจลูกนองดวยวิธี D-R-I-V-E

   - เสนความสัมพันธระหวางบุคคล

   - เทคนิค 6 ขั้นตอนการสรางแรงจูงใจ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณสุวรรณ คุณธานินทร แผนกพัฒนาผูประกอบการ สถาบันยานยนต 

โทรศัพท 02-712-2417 ตอ 6701-6702  โทรสาร 02-712-2415  อีเมล hrd@thaiauto.or.th  เว็บไซต www.thaiauto.or.th



 

ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรระบบการควบคุมคุณภาพที่หนางานและคิวซีสตรอรี่

(QCC & QC Story)

 ในการที่จะสงเสริมเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการดำเนินการเพื่อการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง ระบบการควบคุมคุณภาพที่ 

หนางาน (Quality Control Circle; QCC) ถือวามีความจำเปนอยางยิ่งในการผลักดันใหเกิดการแกปญหา โดยทุกคนมีสวนรวมและ 

จะตองใหเกิด การดำเนินการแกปญหาอยางเปนระบบและเปนขั้นเปนตอนผานคิวซีสตรอรี่ (QC Story) การดำเนินกิจกรรมคิวซีเซอรเคิล 

โดยพนักงาน หนางานนี้อาจดำเนินการผานการนำเสนอผลงานในรูปของมหกรรมคิวซีเซอรเคิล โดยทั้งนี้ผูปฏิบัติงานมีความจำเปน    

ตองดึงจุดสำคัญที่ ตองการปรับปรุงมาดำเนินการในกลุมกิจกรรมตลอดจนการนำเอาบทเรียนที่ไดจากการดำเนินกิจกรรมมาถายทอด 

เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูใหมและแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ไดรับรวมกันตอไป 

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค
 1.เพื่อสรางความเขาใจในแนวความคิด ขั้นตอนและวิธีการ ในดำเนินการกิจกรรมคิวซีเซอรเคิลใหแกพนักงาน  

    ระดับปฏิบัติการและหัวหนางาน

 2. สามารถนำกลวิธีและเทคนิคเบื้องตนมาประยุกตใชในการดำเนินกิจกรรมคิวซีเซอรเคิลเพื่อสงเสริมใหเกิด

         ความยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรม

หัวขอการฝกอบรม
 แนวความคิดในการควบคุมคุณภาพ

  การควบคุมและปรับปรุงในสถานที่ทำงาน

  การทำกิจกรรมกลุมคิวซีเซอรเคิล

  วิธีดำเนินการกิจกรรมคิวซีเซอรเคิล

  กิจกรรมควบคุมและปรับปรุงสถานที่ทำงาน

  มาตรฐานการทำงาน

  เทคนิค QC

  กรณีศึกษา

  คิวซีสตอรี่ (QC Story)

  เครื่องมือการแกปญหาคุณภาพ

  7 QC Tools

 7 ขั้นตอนในการแกปญหาอยางเปนระบบ

  คนหาปญหา

  นิยามปญหา

  วิเคราะหสาเหตุ

  กำหนดมาตรการตอบโต

  ติดตามผล

  กำหนดเปนมาตรฐาน

  คนหาปญหาใหม

 กรณีศึกษา

 บทสรุป

 ถาม – ตอบ

- หัวหนางาน วิศวกร ชางเทคนิค     

- พนักงานในระดับปฏิบัติการ

- สมาชิกกิจกรรมกลุม QC

วันที่อบรม: 9-10 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

                    จำนวน 2 วัน
คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณสุวรรณ คุณธานินทร แผนกพัฒนาผูประกอบการ สถาบันยานยนต 

โทรศัพท 02-712-2417 ตอ 6701-6702  โทรสาร 02-712-2415  อีเมล hrd@thaiauto.or.th  เว็บไซต www.thaiauto.or.th



หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะหขอมูล 

(Data Analysis Techniques)

ในระบบการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการยอมมีการกำหนดใหมีการเก็บขอมูลตางๆอยางมากมายและ

เปนเรื่องที่ทราบกันดีวาการไดมาซึ่งขอมูลแตละอยางนั้น ตองมีการใชทรัพยากรทั้งคน เครื่องมือ วัตถุดิบ เวลา และคาใชจาย 

แตจะไมเกิดความคุมคาในการดำเนินการเก็บขอมูลเลย หากผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูลดังกลาวไมมีทักษะในการอานหรือแปลงขอมูล 

ดังกลาวเปนสารสนเทศที่เปนประโยชน และจะสูญเปลามากขึ้นถาไมมีการนำสารสนเทศดังกลาวไปใชงาน ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมี 

ความมุงหมาย ใหผูเขารับการฝกอบรมไดเกิดทักษะ และไดรับประโยชนสูงสุดจากขอมูลและสารสนเทศที่ไดเกิดขึ้น

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะในการอาน วิเคราะห แปลผลขอมูลและสารสนเทศรวมทั้งเรียนรูเครื่องมือที่ชวย

ในการวิเคราะหขอมูล

2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำความรูที่ไดไปใชการวางแผนเชิงยุทธศาสตร การนำองคกร การบริหารกระบวนการ

และการปรับปรุงผลการดำเนินการไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดเรียนรูเทคนิคการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลแตละประเภทไดอยางถูกตอง

2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสาร ความรู และปญญา

3. สามารถกำหนด action plan และวางแผนเชิงยุทธศาสตรจากการแปลผลของขอมูลและขาวสาร

หัวขอการฝกอบรม
1. ประเภทและแหลงของขอมูล

2. Hierarchy ของขอมูลและขาวสาร

3. การระบุแหลงของขอมูลและขาวสารที่มีอยูองคกร

4. การเตรียมการสำหรับการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ

5. เครื่องมือที่ชวยเพิ่มทักษะในการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศสำหรับขอมูลที่เปนตัวเลข

6. เครื่องมือที่ชวยเพิ่มทักษะในการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศสำหรับขอมูลที่เปนความคิดเห็น ความรูสึก

7. การทำใหขอมูลและสารสนเทศเปนความรูและปญญา

8. การนำขอมูลและสารสนเทศไปใชในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร การนำองคกร การบริหารกระบวนการ

และการปรับปรุงผลการดำเนินการไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

9. ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ

10. กิจกรรมกลุมนำเสนอความคิดเห็นของกลุม

QMR ผูจัดการ วิศวกร หัวหนางาน และผูสนใจทั่วไป

ระยะเวลาการอบรม 
จํานวน 2 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

วันที่อบรม: 18-19 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2561)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณสุวรรณ คุณธานินทร แผนกพัฒนาผูประกอบการ สถาบันยานยนต 

โทรศัพท 02-712-2417 ตอ 6701-6702  โทรสาร 02-712-2415  อีเมล hrd@thaiauto.or.th  เว็บไซต www.thaiauto.or.th



 

ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑใหมและแผนควบคุม

(Advance Products Quality Planning (APQP) and Control Plan)

 ในการบริหารการผลิตเพื่อใหผลิตภัณฑหรือบริการตอบสนองตอความตองการของลูกคาและสรางความเชื่อมั่นตอคุณภาพ 

ผลิตภัณฑที่องคกรดำเนินการผลิตและสงมอบใหแกลูกคา  ใหความสำคัญในดานคุณภาพ, ตนทุนการผลิตที่ต่ำ และการสงมอบตรงเวลา 

จำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ แตละรุนของผลิตภัณฑ (New products / New Project) อยางเปนระบบ

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค
 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูงและแผนควบคุมเปนคู มือที ่ผู ผลิตยานยนตไดกำหนดหลักการวางแผนคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ แตละชวงเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งภายหลังการผลิตตอเนื่อง (Mass Production) จะตองมีการจัดเตรียม 

และดำเนินการอยางไร ดังนั้นหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูงและแผนควบคุม จึงเปนกลยุทธที่องคกรของทานสามารถ 

นำมาใชในการบริหารระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หัวขอการฝกอบรม
 1. หลักการในการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ

 2. การจัดเตรียม และวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต แตละชวงเวลาอยางเปนระบบ

 3. บทบาทหนาที่ของคณะผูวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ

 4. การติดตามผล และประเมินผลจากการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต  เมื่อไมเปนไปตามแผนจะตอง

     ดำเนินการอยางไร

 5. แผนควบคุม (Control Plan)

ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและคุณภาพ ไดแก

- วิศวกรรม 

- ฝายผลิตควบคุมคุณภาพ 

- ประกันคุณภาพ 

- วางแผนการผลิต 

- การตลาด 

- จัดซื้อ

- คลังสินคา

วันที่อบรม: 22 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561)

          - จำนวน 1 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณสุวรรณ คุณธานินทร แผนกพัฒนาผูประกอบการ สถาบันยานยนต 

โทรศัพท 02-712-2417 ตอ 6701-6702  โทรสาร 02-712-2415  อีเมล hrd@thaiauto.or.th  เว็บไซต www.thaiauto.or.th



 

ขอกำหนดและการประยุกตระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice
หลักการและเหตุผล

หัวขอการฝกอบรม

วันที่อบรม: 30-31 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณสุวรรณ คุณธานินทร แผนกพัฒนาผูประกอบการ สถาบันยานยนต 

โทรศัพท 02-712-2417 ตอ 6701-6702  โทรสาร 02-712-2415  อีเมล hrd@thaiauto.or.th  เว็บไซต www.thaiauto.or.th

 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มีประกาศใชฉบับใหมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 และขอกำหนด ISO/TS 16949 

ไดประกาศบังคับใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เรียกวา IAFT 16949:2016 โดยไดปรับปรุงมาตรฐานทั้งในสวนของหลักการพื้นฐานและ 

โครงสรางมาตรฐาน รวมถึงขอกำหนดไปจากเดิมมาก เพื่อใหมั่นใจวาองคกรที่ประยุกตใชระบบบริหารคุณภาพจะสามารถปรับตัวใหอยูรอดได 

ในสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทวีคูณและมีความซับซอนมากขึ้น และสามารถประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน ดังนั้น 

ผูบริหารของทุกองคกรที่ตองจัดทำระบบบริหารคุณภาพ  จึงตองทำความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับใหม เพื่อสามารถที่จะ 

วางแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหารภายในองคกรใหสอดคลองกับขอกำหนดใหมและเกิดประโยชนกับองคกร สำหรับสถานประกอบการที่ 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยสวนใหญมีระบบบริหารคุณภาพ 2 ระบบ คือ ISO 9001 และ ISO/TS 16949 ดังนั้นจะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

เอกสารที่มีอยูใหเกิดการผสมผสานที่สามารถประยุกตไดทั้ง 2 ระบบ เพื่อใหการบริหารองคกร และการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิผล

บทนำ
- การเปลี่ยนแปลงจาก ISO 9001:2008 เปน ISO 9001:2015  - ISO/TS 16949 เปลี่ยนชื่อเปน IATF 16949 

- ความเปนมาของการจัดทำมาตรฐาน IATF16949:2016  - การอธิบายหลักการของ Process Approach

- การกำหนด Customer - Oriented Processes    - Support Processes และ Management Processes

ผูแทนฝายบริหาร หัวหนางานพนักงานทีี่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน ในระบบบริหารคุณภาพและผูสนใจทั่วไป

จำนวน 2 วัน

การอธิบายขอกำหนดหลักที่สำคัญ และการประยุกตใชโดยยึด ขอกำหนด ISO 9001:2015 เชื่อมโยงกับขอกำหนด IATF 16949:2016 

4. บริบทขององคกร : ความเขาใจในบริบทองคกร ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของ กำหนดขอบเขตระบบการบริหาร  

                            ระบบคุณภาพ และการบริหารระบบคุณภาพและกระบวนการ 

5. ภาวะผูนำ      : ภาวะผูนำและความมุงมั่น นโยบายคุณภาพ บทบาทองคกร และความรับผิดชอบและอำนาจ

6. การวางแผนสำหรับระบบคุณภาพ : การดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส วัตถุประสงค เปาหมาย แผนงานดานคุณภาพ การวางแผน  

                            ในการเปลี่ยนแปลง

7. การสนับสนุน      : ทรัพยากร ความสามารถ ทัศนคติ การสื่อสาร และขอมูลเอกสาร

8. การปฏิบัติ     : การวางแผน และการควบคุมตามแผนงาน การพิจารณาความตองการของตลาด และการสรางความสัมพันธกับลูกคา

                  การออกแบบและพัฒนา การควบคุมการไดมาจากภายนอก ของผลิตภัณฑและบริการ การผลิตสินคาและการจัดใหมี 

                            การบริการ การสงมอบผลิตภัณฑและบริการ การควบคุมสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนด 

9. การประเมินผลการดำเนินงาน : การเฝาติดตาม การวัด การวิเคราะห และการประเมิน การตรวจติดตามภายใน การตรวจสอบ  

                       การบริหารจัดการ 

10. การปรับปรุง      : การปรับปรุง ความไมสอดคลอง และการแกไข และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

ระยะเวลาการอบรม




