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หลักการและเหตุผล

 ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มีประกาศใชฉบับใหมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2015 และขอกำหนด ISO/TS 
16949 ไดประกาศบังคับใชเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2016 เรียกวา IAFT 16949:2016 โดยไดปรับปรุงมาตรฐานทั้งในสวนของ 
หลักการพื้นฐาน และโครงสรางมาตรฐาน รวมถึงขอกำหนดไปจากเดิมมาก เพื่อใหมั่นใจวาองคกรที่ประยุกตใชระบบบริหาร 
คุณภาพจะสามารถปรับตัวใหอยูรอดไดในสภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทวีคูณและมีความ 
ซับซอนมากขึ้น และสามารถประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน ดังนั้นผูบริหารของทุกองคกรที่ตองจัดทำระบบบริหารคุณภาพ จึง 
ตองทำความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับใหมนี้ เพื่อสามารถที่จะวางแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหาร 
ภายในองคกรใหสอดคลองกับขอกำหนดใหมนี้ และเกิดประโยชนกับองคกรอยางแทจริง
 สำหรับสถานประกอบการที่ผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยสวนใหญมีระบบบริหารคุณภาพสองระบบคือ ISO 9001 
และ ISO/TS 16949 ดังนั้น จะตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เอกสารที่มีอยูใหเกิดการผสมผสาน ที่สามารถประยุกตไดทั้งสอง 
ระบบ เพื่อใหการบริหารองคกร และการผลิต เปนไปอยางมีประสิทธิผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ระยะเวลาและวิธีการฝกอบรม

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

 ผูแทนฝายบริหาร ผูบริหาร หัวหนางาน 
พนักงานทีี่เกี่ยวของกับการดำเนินงานในระบบ
บริหารคุณภาพ และผูสนใจทั่วไป

จำนวน 2 วัน

วันที่อบรม: 29-30 เมษายน 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ (22 เมษายน 2562)

ขอกำหนดและการประยุกตระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016
(IATF 16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice)

IATF 16949:2016



หัวขอการอบรม

 บทนำ
  - ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก ISO 9001: 2008 เปน ISO 9001: 2015
  - ISO/TS 16949 ฉบับใหมประกาศใช 1 ตุลาคม 2016 แลว และเปลี่ยนชื่อเปน IATF 16949    
   สิ่งที่องคกรตองดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลาที่ IATF กำหนด
  - ประวัติความเปนมาของการจัดทำมาตรฐาน IATF16949:2016
  - การอธิบายหลักการของ Process Approach
  - การกำหนด Customer-Oriented Processes, Support Processes และ Management Processes

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

 การอธิบายขอกำหนดหลักที่สำคัญ และการประยุกตใช โดยยึดขอกำหนด ISO 9001:2015 เชื่อมโยงกับขอกำหนด  
 IATF 16949:2016 
  - ขอกำหนดที่ 4. บริบทขององคกร (Context of Organization)
    o ความเขาใจในบริบทองคกร (Understanding the organization and its context)
    o ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของ (Understanding the need and expectations 
    o กำหนดขอบเขตระบบการบริหารระบบคุณภาพ (Determine the scope of the QMS)
    o การบริหารระบบคุณภาพและกระบวนการ (Quality Management system and its process)
  - ขอกำหนดที่ 5. ภาวะผูนำ (Leadership)
    o ภาวะผูนำ และความมุงมั่น (Leadership and commitment)
    o นโยบายคุณภาพ (Quality policy)
    o บทบาทองคกร ความรับผิดชอบและอำนาจ (Organizational roles, responsibilities and authorities)
  - ขอกำหนดที่ 6. การวางแผนสำหรับระบบคุณภาพ (Planning for the quality management system)
    o การดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risks and opportunities)
    o วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานดานคุณภาพ (Quality objectives and planning to achieve them)
    o การวางแผนในการเปลี่ยนแปลง (Planning of changes)
  - ขอกำหนดที่ 7 การสนับสนุน (Support)
    o ทรัพยากร (Resources)    o การสื่อสาร (Communication)
    o ความสามารถ (Competence)   o ขอมูลเอกสาร (Documented information)
    o ทัศนคติ (Attitude)
  - ขอกำหนดที่ 8. การปฏิบัติ (Operation)
    o การวางแผน และการควบคุมตามแผนงาน (Operation planning and control)
    o การพิจารณาความตองการของตลาด และการสรางความสัมพันธกับลูกคา (Determination of
       requirements for products and services)
    o การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ (Design and development of products and services) 
    o การควบคุมการไดมาจากภายนอกของผลิตภัณฑและบริการ (Control of external provision of goods  
       and services)
    o การผลิตสินคา และการจัดใหมีการบริการ (Production of goods and provision of services)
    o การสงมอบผลิตภัณฑ และบริการ (Release of products and services)
    o การควบคุมสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนด (Control of nonconforming)
  - ขอกำหนดที่ 9 การประเมินผลการดำเนินงาน (Performance evaluation)
    o การเฝาติดตาม การวัด การวิเคราะห และการประเมิน (Monitoring, measurement, analysis and
       evaluation)
    o การตรวจติดตามภายใน (Internal audit) 
    o การตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management review) 
  - ขอกำหนดที่ 10 การปรับปรุง (Improvement)
    o การปรับปรุง (Improvement)
    o ความไมสอดคลอง และการแกไข (Nonconformity and corrective action)
    o การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual improvement)



การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑใหม
(Advance Products Quality Planning : APQP)

หลักการและเหตุผล

 ในการบริหารการผลิตเพื่อใหผลิตภัณฑหรือบริการตอบสนองตอความตองการของลูกคาและสรางความเชื่อมั่นตอ 
คุณภาพผลิตภัณฑ ที่องคกรดำเนินการผลิตและสงมอบใหแกลูกคา  ใหความสำคัญในดานคุณภาพ ตนทุนการผลิตที่ต่ำ และ 
การสงมอบตรงเวลา จำเปนอยางยิ่งที่ตองมีการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ แตละรุนของผลิตภัณฑ (New products / New 
Project) อยางเปนระบบ

วัตถุประสงค

 การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูงและแผนควบคุมเปนคูมือที่ผู ผลิตยานยนตไดกำหนดหลักการวางแผน 
คุณภาพผลิตภัณฑ แตละชวงเวลาตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งภายหลังการผลิตตอเนื่อง (Mass Production) จะตองมี 
การจัดเตรียมและดำเนินการอยางไร ดังนั้นหลักการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑระดับสูงและแผนควบคุม จึงเปนกลยุทธที่ 
องคกรของทานสามารถนำมาใชในการบริหารระบบการผลิต และควบคุมคุณภาพใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หัวขอการฝกอบรม

 หลักการในการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ
 การจัดเตรียม และวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิตแตละชวงเวลาอยางเปนระบบ
 บทบาทหนาที่ของคณะผูวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ
 การติดตามผล และประเมินผลจากการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต    
 เมื่อไมเปนไปตามแผนจะตองดำเนินการอยางไร
 แผนควบคุม (Control Plan)

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

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

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

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



หัวหนางานยุค 4.0 (Supervisor in 4.0 Era)

หลักการและเหตุผล

 โดยหลักการท่ีวา “ผูนำคือผูท่ีทำงานผานคนอ่ืน (Leader is who works through others without working by 
himself)” และ “องคกรถูกขับเคล่ือนดวยคน (The organization is driven by people)” ซ่ึงสองประเด็นน้ี หัวหนาจักตอง 
"ทำอยางไร" ให "สอดคลองกัน (Alignment)" เพ่ือ "บรรลุ" ท้ัง "ประสิทธิภาพของคน" และ "ประสิทธิผลของงาน" 
ท่ีเปนไปตามการเปล่ียนผานสูการบรรลุเปาหมายท่ีองคกรไดกำหนดไวน่ันเอง
 ในยุคท่ีเรากำลังกาวสูความเปน 4.0 ท่ีองคกรตาง ๆ จะตองเผชิญการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาและไมใชการเปล่ียนแปลง
ในรูปแบบเดิม ๆ แตเปนการเปล่ียนแปลงในลักษณะท่ี Disrupt ท่ีทำใหรูปแบบ และวิธีการดำเนินธุรกิจ เดิม ๆ ลาสมัย 
ก็มีคำถามหน่ึงเกิดข้ึนวาแลวคุณลักษณะของผูนำในยุค 4.0 จะตองเปล่ียนหรือแตกตางจากในอดีตหรือไม? Global Center
for Digital Business Transformation ไดทำการสำรวจผูบริหารมากกวาพันคนทั่วโลก เพื่อแสวงหาพฤติกรรมและ
ความสามารถของผูนำในยุค Disruption วาควรจะประกอบดวยสิ่งใดบาง และพบวาสวนใหญแลวคุณลักษณะของผูนำ
ท่ีประสบความสำเร็จในยุค 4.0 ไมไดตางจากผูนำในอดีต แตก็มีคุณลักษณะส่ีประการท่ีโดดเดนออกมาสำหรับยุคปจจุบัน 
ดวยเชนกัน

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

ผูบริหารและพนักงานในองคกร, บุคคลทั่วไป

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 9 เมษายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 2 เมษายน 2562  

 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจหลักการในการบริหารคนยุค 4.0
 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูและเขาใจตอจิตวิทยาในการบริหารงานในยุค Industry/Thailand 4.0
 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูแนวทางจากกรณีศึกษาการบริหารคนกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
 และการแขงขันยุค 4.0



หัวหนางานยุค 4.0 (Supervisor in 4.0 Era)

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

ผูบริหารและพนักงานในองคกร, บุคคลทั่วไป

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 9 เมษายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 2 เมษายน 2562  

1. Industries 4.0 และ Thailand 4.0 คืออะไร? มีความสำคัญ และสงผลตอการบริหารจัดการอยางไร?
2. สิ่งที่องค์กรต้องปรับเปลี่ยน เมื่อเข้าสู่ยุค Industry 4.0
 • ความเข้าใจเส้นทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน (วัตถ้ำดิบ) จนถึงปลายน้ำ (ผู้ใช้)
 • การบริหารข้อมูลเป็น (Big Data and Analytics)
 • การบริหารความร่วมมือกับทุกฝ่าย
 • การจัดการเรื่องการเพิ่มทักษะของบุคลากร
3. จากอดีต - ปัจจุบัน: สู่ยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการบริหารคนอย่างไร
 • การจัดการกับ "พฤติกรรม" กับการทำงานของคนในองค์กรทั้งสี่ช่วงวัย
   ๏ ช่วงวัย Baby Boom  ๏ ช่วงวัย Gen. X
   ๏ ช่วงวัย Gen. Y   ๏ ช่วงวัย Gen. Net
4. กระบวนทัศน์การบริหาร 4.0
 • แปลงคู่แข่งให้เป็นคู่ค้า   • เน้นที่ผลลัพธ์ ไม่ยึดติดที่ตัวบุคคลหรือวิธีการ
 • ใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องครอบครอง • กฎเกณฑ์ปรับเปลี่ยนได้
 • อย่าติดกับดักความสำเร็จในอดีต  • แสวงหาโอกาสจากข้อจํากัด
5. "ศาสตร์การบริหารคน 4.0" ประกอบด้วย
 • ดูคนออก ด้วยการวิเคราะห์คน 4 ยุค: Baby Boom, Gen. X, Gen. Y และ Gen. Net
 • บอกคนได้ด้วยการสอนคน 4 แบบ: Inquire, Inspire, Implement และ Integrate
 • ใช้คนเป็นด้วย "5ส.":
   ๏ สั่นกระดิ่ง  ๏ สนับสนุน/ส่งเสริม/สรรเสริญ
   ๏ สนุก   ๏ สร้างสิ่งใหม่
   ๏ สำนึกคุณ
6. เก่งจูงใจคน ด้วย "จิตวิทยาจูงใจคน" ทั้งที่เป็น "ตัวเงิน" และ "ไม่เป็นตัวเงิน"
7. ปั้นทายาท ด้วย "แผนสืบทอดตำแหน่ง" ควบคู่กับ "ภาพลักษณ์องค์กร (Branding)"
8. สิ่งที่ผู้บริหารต้อง "ใส่ใจ" ยุค 4.0
 • คู่ค้า - คู่แข่ง
 • ลูกค้าวงใน - ลูกค้าวงนอก
 • พนักงาน - องค์กร
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การวิเคราะหปญหาดวยหลักการ Why-Why Analysis

หัวขอการฝกอบรม

วิธีการฝกอบรม:  การบรรยายและกรณีศึกษา 

 บทสรุปเกี่ยวกับปญหาและความเบี่ยงเบน
 ประเภทของปญหา
   การสืบเบาะแสของปญหา
 แนวความคิดการวิเคราะหสาเหตุรากเหงา (RCA)
 ความหมายและประเภทของ Why-Why Analysis
   การมองจากสภาพที่ควรจะเปน
   การมองจากหลักเกณฑหรือทฤษฎี
 Workshop (เนนขั้นตอนการวิเคราะห)
 ขอควรระวังในการทำ Why-Why Analysis
 บทสรุป ถาม-ตอบ

หลักการและเหตุผล

 ในการบริหารงาน หรือการทำงานยอมเกิดปญหามากมาย และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดมีความพยายามขจัดและ 
แกไข แตมักพบวาบอยครั้งที่ปญหาเดิม มักเกิดขึ้นซ้ำในภายหลัง แสดงวาการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (Problem 
Solving) ไมสัมฤทธิ์ผล ซึ่งเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุมีหลายวิธี แตที่ไดรับความนิยม คือ Cause-Effect Diagram 
และ Why–Why Analysis ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญในการสรางแนวความคิดและมีหลักในการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
อยางมีที่มาที่ไป (แทนการใชแตความรูสึกหรือมุมมองเดิมๆแตเพียงผิวเผิน) ที่จะนำไปสูการ “ปฏิบัติการแกไข (Correc-
tive Action)” และ“ปฏิบัติการปองกัน (Preventive Action)”

วัตถุประสงค

 เขาใจถึงเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุและผลโดย Why-Why Analysis

ผลที่จะไดรับจาการฝกอบรม

 แนวคิดของปญหาและการสืบอาการของปญหาและวิเคราะหสาเหตุรากเหงาอยางมีระบบ
 สามารถนำเครื่องมือ CE Diagram & Why-Why Analysis ไปประยุกตใชไดถูกตองเหมาะสม 



เทคนิคการประยุกตใช PDCA ใหมีประสิทธิผล
(The Effective PDCA Implementation Techniques)

หลักการและเหตุผล

 PDCA เปนระบบการทำงาน และระบบการคิดท่ีมีประสิทธิภาพสูง และไดรับการยอมรับในระดับสากล อีกท้ังในปจจุบัน
ยังเปนแมแบบโครงรางของระบบการมาตรฐาน หรือ ระบบ ISO เกือบทุกฉบับอีกดวย
 การท่ีเราสามารถประยุกตใช PDCA ในการทำงานจริงน้ัน จะทำใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิผลสูงสุดตองานทุกอยาง
หากแตผูใชตองมีความเขาใจ และสามารถใชกับงานท่ีหลากหลายไดอยางคลองแคลว
 หลักสูตรนี้ จะทำใหมองเห็นระบบการคิด และการประยุกตใช PDCA กับงานหลายชนิด ทั้งงานที่เปนโครงการ 
งานที่ทำเปนประจำหรืองานการปรับปรุงและการแกไขปญหา พรอมทั้งตัวอยางการประยุกตใชจริง เพื่อทำใหผูอบรม
สามารถนำหลักการ PDCA ไปประยุกตใชกับงานของตัวเองไดจริง โดยเนนการฝกปฏิบัติ

วัตถุประสงค

1. เขาใจหลักการ และหลักคิดของ PDCA ที่แทจริง
2. เขาใจกระบวนการทำงานตามหลักการ PDCA และวิธีการใชงานจริง
3. สามารถใชหลักการ PDCA กับงานของตัวเองไดอยางถูกตอง
4. สามารถประยุกตใชกระบวนการ PDCA กับงานหลากหลายประเภท
5. สามารถประยุกตใชกระบวนการ PDCA เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
6. สามารถประยุกตใชกระบวนการ PDCA เพื่อการแกไขปญหา หรือปรับปรุงงาน เชน Kaizen หรือ QCC ได

หัวขอการฝกอบรม
• หลักการ และหลักคิดของ PDCA และวิธีการใชงานตามหลักสากล
• กระบวนการทำงานตามหลักการ PDCA และตัวอยางวิธีการใชงานจริง
• ฝกปฏิบัติการประยุกตใชกระบวนการ PDCA กับงานที่ผูเขาอบรมทำอยูในปจจุบัน
• ฝกปฏิบัติการประยุกตใชกระบวนการ PDCA เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
• ฝกปฏิบัติการประยุกตใชกระบวนการ PDCA เพื่อการแกไขปญหา หรือปรับปรุงงาน รวมกับกิจกรรม Kaizen และ QCC
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