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การจัดทำ Control Plan ตามขอกำหนดของ ISO/IATF 16949:2016
เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016
(IATF 16949:2016 Internal Quality Audit Technique)
การพัฒนาหัวหนางานอยางไรใหมีคุณภาพ (Effective Leader)
กระบวนการแกปญหาดวยเทคนิค 8D(Problem Solving by 8D)
หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบ TPS(TPS Concept)
การวิเคราะหขอมูลทางดานสถิติ(Statistical Data Analysis)
การออกแบบ Check Sheet ใหใชงานงายและมีประสิทธิภาพ
(Checksheet Design for Effective & Easy to Use)



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 Control 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

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

 หลักการและความสำคัญของ Control Plan
 เทคนิคการเขียน Control Plan แตละชนิด
 การนำ Control Plan ไปบูรณาการกับกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, และ SPC
 ฝกปฏิบัติการเขียน
 กิจกรรมกลุมและนำเสนอความคิดเห็นของกลุม

เปนผูที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต ประกันคุณภาพ 
และวิศวกรรม รวมทั้งผูเกี่ยวของกับกิจกรรม APQP, PPAP, 
FMEA, MSA, และ SPC

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 21 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ (14 มีนาคม 2562)



เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016
(IATF 16949:2016 Internal Quality Audit Technique)

หลักการและเหตุผล
 ระบบการบริหารคุณภาพ การตรวจประเมินหรือตรวจติดตามภายคุณภาพใน มีความสำคัญและเพื่อเปนการ 
ประเมินความสามารถในการจัดการและบริหารคุณภาพในองคกรไดรับการจัดทำและนำไปปฏิบัติใชสอดคลองตามขอกำหนด 
IATF 16949 หรือไม ภายหลังเมื่อเอกสารทั้งหลายไดถูกนำไปปฏิบัติใช และมีการรวบรวมบันทึกคุณภาพ (Quality Records) 
ไดระยะหนึ่งแลว จำเปนตองจัดใหมีการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) และภายหลังการผานการรับรองจะตองดำเนินการ
ตรวจติดตามอยางสม่ำเสมอ ดังนั้นการฝกอบรมพนักงานใหเปนเจาหนาที่ตรวจติดตามภายใน (Internal Auditors) 
ที่มีความรูและเชี่ยวชาญ จึงจำเปนตองไดรับการถายทอดและฝกอบรมโดยผูที่มีความรูและเชี่ยวชาญอยางแทจริง 

วัตถุประสงค

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

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม : 25-26 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ (18 มีนาคม 2562)

 รายละเอียดหลักสูตรนี้จะชวยในการสงเสริมใหผูเขารับฝกอบรมใหเขาใจ ถึงหลักการตรวจติดตามระบบ
การบริหารคุณภาพ IATF 16949 อยางมีประสิทธิภาพ และมีความรูความเขาใจตอขอกำหนดไดอยางกระจาง 
ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือประยุกตใชการบริหารคุณภาพในองคใหดียิ่งขึ้น ผานวิทยากรและกรณีศึกษาใหผูเขารับฝกอบรม
ไดทดลองการตรวจประเมินจริง

หัวขอการฝกอบรม
 แนะนำระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในการกำหนดวัตถุประสงค และการวางแผนการตรวจ
 การคัดเลือกทีมตรวจติดตามคุณภาพภายในประเด็นสำคัญของขอกำหนด IATF 16949 และกรณีศึกษา
 ประเด็นสำคัญของขอกำหนด IATF 16949 และกรณีศึกษา (ตอ) การเตรียมตัวกอนการตรวจประเมิน
 การตรวจสอบเอกสารการจัดเตรียมรายการตรวจสอบ (Check List)
 การเปดประชุม,เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 เทคนิคในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 แนะนำวิธีการเขียนใบแจงการแกไข , การปดประชุม

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
 ตัวแทนฝายบริหาร ทีมหรือคณะกรรมการ(หัวหนาฝาย/แผนกตางๆ) ที่รวมจัดสรางเอกสาร ผูเกี่ยวของ
 ในการนำระบบไปปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติในระบบการบริหารคุณภาพ ทั้งนี้ควรประกอบไปดวยตัวแทน
 จากหนวยงานตางๆ เชน ฝายผลิต แผนกควบคุมคุณภาพ 
 มีความรูขอกำหนด IATF 16949 และ ผูมีประสบการณ และผูทำหนาที่ตรวจประเมินภายใน
 ผูที่ผานการฝกอบรมขอกำหนด IATF 16949 และขอกำหนดดานเทคนิค
 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนตมาแลว(Technical Tools: Six Packs)



หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบ TPS (TPS CONCEPT)

หลักการและเหตุผล

 ระบบการผลิต TPS (Toyota Production System) เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนตในดานของการเพิ่มผลิตภาพ 
(Productivity) การลดสินคาคงคลัง (Inventory) การลดปญหาของเสีย การจัดสงตรงเวลา รวมทั้งยังเปนการปลูกจิตสำนึก
ในการทำงานและการนำมาซึ่งการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดังนั้น ปรัชญาและหลักการพื้นฐานการบริหารการผลิตแบบ TPS 
จึงเปนพื้นฐานของการเรียนรูที่จำเปนสำหรับผูที่มีแนวความคิด และผูที่เริ่มตนในการนำระบบการผลิตแบบ TPS มาพัฒนาตนเอง 
และหนวยงาน ซึ่งโดยหลักการของ TPS นั้นจะประกอบไปดวย 2 เสาหลัก คือ “การผลิตแบบทันเวลาพอดี” (Just-In-Time) 
และ เปนจิโดกะ (JIDOKA) อันเปนหลักการซึ่งนำมาสูการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของสินคาอยางยั่งยืน

หัวขอการฝกอบรม

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

 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)

เปนบุคลากรที่มีประสบการณเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในระดับตางๆ ดังนี้

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 27 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ (20 มีนาคม 2562)

 ระดับผูบริหาร
 ระดับหัวหนางาน
 ระดับวิศวกรผูควบคุมงาน
 ระดับพนักงานที่เตรียมจะเปนหัวหนางาน
 ระดับพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของ



 ขอกำหนดและวัตถุประสงคการขออนุมัติรับรองชิ้นสวน
 ระดับของการ submission ในกระบวนการอนุมัติชิ้นสวน และแนวทางในการเลือกระดับที่เหมาะสมในแตละ  
 contract 
 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 
 กรณีศึกษา

การเสนออนุมัติรับรองชิ้นสวนเพื่อการผลิตแกไขครั้งที่ 4
Production Part Approval Process (PPAP) 4th edition

วัตถุประสงคของหลักสูตร

 กระบวนการอนุมัติชิ้นสวนผลิต (PPAP) : ขอกำหนดทั่วไปที่กำหนดขึ้นสำหรับการอนุมัติรับรองชิ้นสวนเพื่อการผลิต 
เพื่อใชกับ Suppliers ผูสงมอบชิ้นสวนใหมหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหลูกคาอนุมัติกอนที่จะทำการ ผลิตจริง (Mass 
Production)
 กระบวนการอนุมัติชิ้นสวนผลิต (PPAP) : เพื่อใหไดขอสรุปวาบันทึกการออกแบบทางวิศวกรรมของลูกคาและ 
ขอกำหนดของ Spec เปนที่เขาใจเปนอยางดีของ Supplier และกระบวนการผลิตมีความเปนไปไดในการที่จะผลิตสินคา 
ใหไดตรงขอกำหนดอยางสม่ำเสมอตามอัตราการผลิตที่ไดแจงไวกับลูกคา

หัวขอการฝกอบรม

 เนนการประยุกตใชอยางไรใหมีประสิทธิผลเพื่อการควบคุมคุณภาพ และการกำหนดวิธีการอนุมัติรับรองชิ้นสวน 
(PPAP) สำหรับผูสงมอบ และใหจัดเตรียมตัวอยางเอกสารที่มีการจัดทำผานมา และทบทวนรวมกัน

หมายเหตุ

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

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

 ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหาร 
การผลิตและคุณภาพ เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ 
ประกันคุณภาพ วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ คลังสินคา 
เปนตน

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: 29 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 22 มีนาคม 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




