
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกพัฒนาผูประกอบการ สถาบันยานยนต 

โทรศัพท 02-712-2417 ตอ 6701-6702 โทรสาร 02-712-2415 

อีเมล hrd@thaiauto.or.th เว็บไซต www.thaiauto.or.th

PUBLIC TRAINING
หลักสูตรการอบรมและการพัฒนาบุคลากรประจำเดือน

กันยายน 2561

3 - 4 

กันยายน

2561

5

กันยายน

2561

13

กันยายน

2561

หลักสูตร
ขอกำหนดและการประยุกตใชการควบคุมกระบวนการ

ทางสถิติ ฉบับแกไขครั้งที่ 2

หลักสูตร
การวิเคราะหปญหาดวยหลักการ 

Why-Why Analysis

หลักสูตร
การบริหารเชิงกลยุทธและพัฒนาภาวะผูนำ



 

ระยะเวลาการอบรม

ขอกำหนดและการประยุกตใชการควบคุมกระบวนการทางสถิติ ฉบับแกไขครั้งที่ 2

Statistical Process Control Requirement and Implement 2 edition

หัวขอการฝกอบรม

 ฝายบริหาร หัวหนาฝาย หรือแผนกตางๆ ผูเกี่ยวของในการจัดเก็บขอมูลและทำรายงานผลสถิติ ทั้งนี้ควรประกอบไปดวย 

ตัวแทนจาก หนวยงานตางๆ เชน ฝายวิศวกรรม ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ เปนตน

วันที่อบรม: 3-4 กันยายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561)

จำนวน 2 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 เนื่องจากสภาวะการแขงขันทางดานธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันสูง ผูประกอบจึงมีความจำเปนที่ตองผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง 

แตขณะเดียวกันนั้นจะตองลดราคาขายลง เพื่อแขงขันกับผูผลิตรายอื่น ฉะนั้นการอยูรอดของผูประกอบการจึงขึ้นอยูกับความสามารถของ 

ผูประกอบการ ในการปรับปรุงตัวเองใหเขากับสภาวะการแขงขันที่สูง

วัตถุประสงค

 การบริหารระบบการผลิตโดยมุงใหผูปฏิบัติ และหัวหนางานไดจัดเก็บขอมูลเฝาติดตามและวัดผลดำเนินการของแตละหนวยงาน 

แตละ กิจกรรมโดยการใช SPC ประยุกตใชควบคุมกระบวนการ เปนหลักการบริหารระบบบริหารคุณภาพภายในองคกร โดยรวมทั้งหมด 

ระหวางผูสงมอบ ผูผลิต พนักงาน เครื่องจักรอุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการทำงาน ตลอดจนสภาพแวดลอมในการทำงาน ในเชิงการปองกัน 

มากกวาการตรวจจับความไมสอดคลองของผลิตภัณฑ และ/หรือกระบวนการ ดังนั้นฝายบริหาร และผูปฏิบัติตองมีความเขาใจในการ 

เลือกเครื่องมือสถิติ (SPC) ใหเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค

1. แนะนำระบบการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ

2. เทคนิคการใชแผนภูมิควบคุมแบบวัดคา (Variable Chart) เชน แผนภูมิ X คาเฉลี่ย-คาพิสัยและการนำไปปฏิบัติ

3. กรณีศึกษาและเสนอแนะในการประยุกตใช หรือปฏิบัติ

4. ขอมูลคุณลักษณะ (Attribute Chart) คืออะไร และนำแผนภูมิควบคุมไปใชเพื่อควบคุมกระบวนการไดอยางไร และการนำไปใชควบคุม  

   กระบวนการอยางไร

5. รายละเอียดแผนภูมิอื่นๆ ที่สามารถนำไปใชในสภาวะกรณีพิเศษ เชน  Probability base chart  ซึ่งเหมาะสำหรับระบบการผลิตที่เปน 

   JIT, TPS และ Lean Manufacture ซึ่งมีปญหาในการใชแผนภูมิควบคุม ความผันแปร (Variation) สาเหตุพิเศษและธรรมชาติ 

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

การวิเคราะหปญหาดวยหลักการ Why-Why Analysis

(Why-Why Analysis)

หัวขอการฝกอบรม

 ฝายบริหาร หัวหนาฝาย หรือแผนกตางๆ ผูเกี่ยวของในการจัดเก็บขอมูลและทำรายงานผลสถิติ ทั้งนี้ควรประกอบไปดวย 

ตัวแทนจาก หนวยงานตางๆ เชน ฝายวิศวกรรม ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ เปนตน

วันที่อบรม 5 กันยายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561)

จำนวน 1 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 ในการบริหารงานหรือการทำงานยอมเกิดปญหามากมาย และปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดมีความพยายามขจัดและแกไข แตมักจะ 

พบวาบอยครั้งที่ปญหาเดิมมักเกิดขึ้นซ้ำในภายหลัง แสดงวาการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (Problem Solving) ไมสัมฤทธิ์ผล 

ซึ่งเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุมีหลายวิธี แตที่ไดรับความนิยม คือ Cause-Effect Diagram และ Why – Why Analysis ซึ่งเปนพื้นฐาน 

สำคัญ ในการสรางแนวความคิดและมีหลักในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาอยางมีที่มาที่ไป (แทนการใชแตความรูสึก หรือ มุมมองเดิมๆ 

แตเพียงผิวเผิน) ที่จะนำไปสูการปฏิบัติการแกไข (Corrective Action)” และ “ปฏิบัติการปองกัน (Preventive Action)”

วัตถุประสงค
 เพื่อเขาใจถึงเทคนิคการวิเคราะหสาเหตุและผลโดย Why-Why Analysis

 บทสรุปเกี่ยวกับปญหาและความเบี่ยงเบน

 ประเภทของปญหา

  การสืบเบาะแสของปญหา

 แนวความคิดการวิเคราะหสาเหตุรากเหงา (RCA)

 ความหมายและประเภทของ Why-Why Analysis

  การมองจากสภาพที่ควรจะเปน

  การมองจากหลักเกณฑหรือทฤษฎี

 Workshop (เนนขั้นตอนการวิเคราะห)

 ขอควรระวังในการทำ Why-Why Analysis

 บทสรุป ถาม-ตอบ

ผลที่จะไดรับจาการฝกอบรม
 1. แนวคิดของปญหาและการสืบอาการของปญหาและวิเคราะหสาเหตุรากเหงาอยางมีระบบ

 2. สามารถนำเครื่องมือ CE Diagram & Why- Why Analysis ไปประยุกตใชไดถูกตองเหมาะสม 

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

หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธและพัฒนาภาวะผูนำ

 (Strategic Management and Leader ship)

รายละเอียดหลักสูตร

- ผูบริหารระดับสูง และระดับกลาง

- ระดับหัวหนางาน และระดับวิศวกรทุกระดับ 

วันที่อบรม: 13 กันยายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 6 กันยายน 2561)

จำนวน 1 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 ดวยกระแสโลกาภิวัฒนที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในทศวรรษที่21 ไดสงผลกระทบอยางยิ่งตอองคการ ผูนำระดับสูง จำเปน 

ตองปรับเปลี่ยนทิศทางวิธีการคิด และการบริการแบบใหมที่สอดคลองทันตอการเปลี่ยนแปลง  ไดมีความพยายามในการวางแผนกลยุทธ 

อยางสมบูรณที่ครอบคลุมกิจการทั้งหมดขององคการ ทำใหมีการนำกระบวนการบริหารงานและกลยุทธไปปฏิบัติ โดยผูนำระดับสูงของ 

องคกรตองมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารเชิงกลยุทธขององคการในทุกขั้นตอน ซึ่งปญหาใหญของผูบริหารในปจจุบัน คือ การไม 

สามารถทำใหงานสำเร็จตามเปาหมาย ที่วางไวไดเพราะทีมงาน ขาดประสิทธิภาพ ทำใหเปนที่สงสัยวาจะทำอยางไร จะทำใหงานสำเร็จ 

ลุลวงไดตามเปาหมายที่วางไวจาก เพราะผูบริหารระดับกลางสวนใหญขาดการคิดเชิงกลยุทธและขาดทักษะเรื่องบริหารคน ถึงแมวา 

จะมีความรูความสามารถในงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยูก็ตาม เพราะโดยตำแหนง แลวผูบริหารไมสามารถทำงานไดดวยตัวเองเพียงคนเดียว 

อีกตอไป ตองบริหารงานผานทีมงานเปนหลัก 

วัตถุประสงค
 1. เพื่อผูบริหารระดับกลาง และระดับสูงเกิดความเขาใจถึง ความรูภาวะผูนำ และบทบาทภาวะที่มุงผลสำเร็จ

 2. เพื่อใหเกิดความเขาใจถึง การคิดเชิงกลยุทธ และการวางแผนเชิงกลยุทธ

 3. เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงทักษะในการบริหารคน และการทำงานเปนทีม

1. ความหมายหลักการและวัตถุประสงคของการบริหารเชิงกลยุทธ

 - งานประเภทใดตองคำนึงถึง“กลยุทธ” เขามาชวย

 - กลยุทธในความสัมพันธกับยุทธวิธี

 - การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking )

2. การสรางวิสัยทัศน นโยบายสมพันธกับเปาหมายและกลยุทธ 

 - คุณลักษณะผูนำวิสัยทัศน 

 - การนำวิสัยทัศนเปาหมาย กลยุทธลงปฏิบัติในหนางาน 

 - ภารกิจทาทายความสำเร็จของผูใตบังคับบัญชา

3. เทคนิคการวางแผนกลยุทธพิชิตเปาหมายงาน 

 - การคัดเลือกทีมอัศวินในการวางแผนกลยุทธ 

 - การคัดกรองขอมูล 

 - การดำเนินการและการตรวจสอบ รวมถึงปองกันแผนลม 

4. จิตวิทยาในการสื่อสารจูงใจในการทำงานเปนทีมกลยุทธ 

 - การปลุกเราใจใหสูงานหนัก 

 - คำขวัญประโลมใจยามขมขื่น 

 - การรับมือกับคนตางวัย ตางความสามารถ

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

หลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบ TPS

(TPS CONCEPT)

หัวขอการฝกอบรม

 เปนบุคลากรที่มีประสบการณเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในระดับตางๆ ดังนี้

 • ระดับผูบริหาร

 • ระดับหัวหนางาน 

 • ระดับวิศวกรผูควบคุมงาน

 • ระดับพนักงานที่เตรียมจะเปนหัวหนางาน

 • ระดับพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของ

วันที่อบรม 26 กันยายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 19 กันยายน 2561)

จำนวน 1 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 ระบบการผลิต TPS (Toyota Production System) เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนตในดานของการเพิ่มผลิตภาพ(Productivity) 

การลดสินคาคงคลัง(Inventory) การลดปญหาของเสีย การจัดสงตรงเวลา รวมทั้งยังเปนการปลูกจิตสำนึก ในการทำงานและ

การนำมาซึ่งการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดังนั้น ปรัชญาและหลักการพื้นฐานการบริหารการผลิตแบบ TPS จึงเปนพื้นฐานของการเรียนรูที่จำเปนสำหรับ

ผูที่มีแนวความคิด และผูที่เริ่มตนในการนำระบบการผลิตแบบ TPS มาพัฒนาตนเอง และหนวยงาน ซึ่งโดยหลักการของ TPS

นั้นจะประกอบไปดวย 2 เสาหลัก คือ “การผลิตแบบทันเวลาพอดี” (Just-In-Time) และเปนจิโดกะ (JIDOKA) อันเปนหลักการ

ซึ่งนำมาสูการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของสินคาอยางยั่งยืน

 1. แนวคิดการจัดการ (Management Concept)

 2. หัวใจของระบบการผลิตแบบโตโยตา (Essence of the Toyota Production System)

 3. การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time Production: JIT)

 4. จิโดกะ (คุณภาพ) (JIDOKA)

 5. ผลที่ไดรับหลังการทำกิจกรรม (TPS Result after Starting TPS)

 6. การเตรียมสภาพกอนเริ่มทำกิจกรรม (TPS Pre-Condition to start TPS)
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