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 หลักสูตร  การควบคมุคณุภาพและระบบควบคมุสารปนเป้ือนในอตุสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเลก็ทรอนิกส์ (RoHS, REACH, ELV, IMDS)  

 

วันที ่21  มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Arize  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์พทิกัษ์   บุญชม 
 

หลักการและเหตุผล 

   ในโลกแห่งการแข่งขนัท่ีรุนแรงเพ่ิมขึน้ทุกวันทุกๆ องค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเอง
อย่างสม า่เสมอเพ่ือให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุม
คุณภาพจึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะขาดไม่ได้ในการท่ีจะท าให้องค์กรบรรลุถึงความต้องการดังกล่าวข้างต้น การควบคุม
คุณภาพจะท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ขั้นตอนท่ีชัดเจนเป็นมาตรฐานต้ังแต่การ
ควบคุมคุณภาพวตัถดิุบระหว่างกระบวนการผลิต และสินค้าส าเร็จรูป รวมท้ังการน าเทคนิคทางสถิติเข้ามา
ประยกุต์ใช้ และส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือจะต้องสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริงในการท างาน 

เน่ืองจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจาก
เราต้องด าเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้สามารถท าการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามท่ีลูกค้า
ต้องการแล้วนั้น ส่ิงหน่ึงท่ีทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเป้ือนท่ีเป็นพิษและส่งผล
กระทบกับส่ิงแวดล้อมและมนุษย์ นั่นกคื็อสารเคมีท่ีจัดอยู่ในจ าพวกสารโลหะหนักนั่นเอง เช่น โครเมียม แคดเมียม 
ปรอท ตะกั่ว และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองยากถ้าผู้ประกอบการ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจาก
ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีว่าด้วยเร่ืองการควบคุมสารปนเป้ือน คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 
76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE, ตลอดจนข้อก าหนดสารเคมีชนิดอ่ืนๆ ท่ีทาง OEM และหน่วยงานท่ีท าการ
ควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือห้ามใช้ ซ่ึงเป็นข้อก าหนดท่ีทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International Material Data System หรือระบบข้อมลูวสัดุสากล ซ่ึง
เป็นระบบท่ีส าคัญมากท่ีเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า 

ดังน้ันทุกโรงงาน / บริษทั ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้ง จ าเป็นต้องด าเนินการท าข้อมูลในระบบน้ีเพือ่Support ให้กบั
คู่ค้าของตน หากบริษัทฯ ใดไม่ด าเนินการจะถูกส่ังห้ามไม่ให้ท าการผลิต ห้ามส่งออกและซ้ือขายสินค้าโดยเด็ดขาด 
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วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม :  

   1.  เพ่ือให้เข้าใจเป้าหมายและแนวคิดพืน้ฐานของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ 
   2.  เพ่ือให้เข้าใจขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนด
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
   3.  เพ่ือให้เข้าใจถึงเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
   4.  เพ่ือให้เข้าใจข้อก าหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเป้ือนในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
   5.  เพ่ือให้สามารถกรอกข้อมลูและจัดท ารายงานการควบคุมสารปนเป้ือนได้อย่างถกูต้องตามหลักข้อกฎหมายและ
มาตรฐานสากล 
   6.  เพ่ือให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายท่ีมีผลต่อส่ิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย 

เน้ือหาหลักสูตร : การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเป้ือนในอุตสาหกรรมยานยนต์  (RoHS, 
REACH, ELV, IMDS) 

* การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

   - ความหมายและแนวคิดพืน้ฐานของการควบคุมคุณภาพ 

   - ความรู้เบือ้งต้นในการควบคุมคุณภาพ 

   - ขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

   - บทบาทหน้าท่ีของแต่ละแผนก 

   - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) 

   - การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต 

   - เทคนิคการน าเคร่ืองมือมาใช้ในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

   - การน าเทคนิคทางสถิติมาใช้ในการควบคุมคุณภาพตามข้อก าหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

   - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) 
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* ระบบการควบคุมสารปนเป้ือนในอุตสาหกรรมยานยนต์  (RoHS, REACH, ELV, IMDS) 

   - ความรู้เบือ้งต้นการตรวจและทดสอบสารปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์ 

   - บทบาทหน้าท่ีของแต่ละแผนก 

   - หน่วยงานตรวจและทดสอบสารปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์ 

   - ความหมายของ SOC, RoHS, ELV, IMDS 

   - ข้อก าหนดและกฎระเบียบของประเทศ Norway 

   - ข้อก าหนดและกฎระเบียบของ REACH/SVHC 

   - ข้อก าหนดและกฎระเบียบการควบคุมสารปนเป้ือนท้ังหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

   - ขัน้ตอนการควบคุมสารปนเป้ือนท้ังหมดในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

   - การจัดท ารายงานสารปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

   - ฝึกปฏิบัติ (Workshop) 

 ระยะเวลาอบรม   
- 1 วนั (6 ช่ัวโมง) 

ลักษณะการอบรม :  
   1. การบรรยายส่ือสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %  
   2. ท า Workshop กิจกรรมกลุ่ม 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม :  
   - ฝ่าย New Model, R&D, Engineering  

   - ฝ่าย การตลาด 

   - ฝ่าย จัดซ้ือ  
   - ฝ่าย QC/QA  

   - บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ผู้ จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจท่ัวไป 

 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com


www.hrdzenter.com 

“Knowledge is no limited edition” 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel:089-773-7091, 089-606-0444 

 

ลักษณะการอบรม :  
   1. การบรรยายส่ือสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %  
   2. ท า Workshop กิจกรรมกลุ่ม 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม :  
   - ฝ่าย New Model, R&D, Engineering  
   - ฝ่าย การตลาด 
   - ฝ่าย จัดซ้ือ  
   - ฝ่าย QC/QA  
   - บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ผู้ จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจท่ัวไป 

วิทยากร :  อาจารย์พทิกัษ์  บุญชม 
ประวัติการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  สาขา วิศวกรรมเคร่ืองกล 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมนั) สาขา เคร่ืองกล 
ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม 
   ผู้จัดการอาวโุสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND) 
   หัวหน้าวิศวกรอาวโุสฝ่ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
   หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
   หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
   หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
   หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวฒิุ อินดัสทรี จ ากัด 
   วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเป้ือนในอุสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, REACH – 
SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเลก็ทริค แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด  
ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ 
   ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขัน้สูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์
ปัญหาหาสาเหตผุลิตภัณฑ์ขั้นสูง ท่ีบริษัท มาสด้า คอร์ปอเรช่ัน ณ ประเทศญ่ีปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน  
   ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขัน้สูงท่ีบริษัท ยังซิน เมทัล จ ากัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 
45 วัน 
ประสบการณ์ด้านวิทยากรที่ปรึกษา  
   หัวข้อ : International Material Data System (IMDS) และข้อก าหนดการควบคุมสารปนเป้ือนในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า ให้กับโรงงานและบริษัทฯ เป็นจ านวนมาก 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 280 120 4,160 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter     คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   

ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    
www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
http://www.hrdzenter.com/
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