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ระยะเวลาการอบรม

ขอกำหนดและการประยุกตระบบการบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 Quality Management System Requirement and Practice

หัวขอการฝกอบรม

ผูบริหาร หัวหนางานพนักงานทีี่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน ในระบบบริหารคุณภาพและผูสนใจทั่วไป

วันที่อบรม: 2-3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561)

                    จำนวน 2 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 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

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

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
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ระยะเวลาการอบรม

การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ

FMEA Requirement and Implementation Training Course (4th edition)

หัวขอการฝกอบรม

ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและคุณภาพ 

เชน วิศวกรรม,ฝายผลิต, ควบคุมคุณภาพ, ประกันคุณภาพ,วางแผนการผลิต,การตลาด,จัดซื้อ,คลังสินคา เปนตน

วันที่อบรม: 2-3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561)

จำนวน 2 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) เปนขอกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผูผลิตและสงมอบใน 

อุตสาหกรรมยานยนตที่มีการบริหารคุณภาพในองคกรภายใตระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ใชในการบริหารและวางแผน 

ระบบการผลิตของผูสงมอบ โดยใชกลวิธีเชิงวิเคราะหในขณะการออกแบบผลิตภัณฑ DFMEA (องคกรที่มีหนาที่ออกแบบและ 

พัฒนาผลิตภัณฑ) และ/หรือ ในขณะการออกแบบกระบวนการ PFMEA (ทุกองคกรที่มีการผลิตและบริการ) โดยผูเกี่ยวของ 

(คณะทำงานที่ประกอบดวยตัวแทนจากหลายแผนก) รวมกันประชุมในการนำกลวิธีวิเคราะหไปใชเปนแนวทางตอขอบเขตที่อาจ 

เปนไปไดวา ขอขัดของดานศักยภาพและกลไก สาเหตุที่กอตัวขึ้นในการสรางปญหา ซึ่งจะไดรับการพิจารณา และกำหนดมาตรการ 

ดำเนินการเพื ่อใหคุณภาพของชิ ้นสวนที ่ไดร ับมอบมีคุณภาพมีความปลอดภัยตอพนักงานประกอบของลูกคาและผู ใช 

(ผูขับขี่ยานยนต) และสอดรับกับความตองการ และความคาดหวังของลูกคา 

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหทราบถึงหลักการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และนำไปประยุกตใชในองคกรไดอยางถูกตอง

2. เพื่อใหทราบถึงความแตกตางระหวาง DFMEA และ PFMEA

3. เพื่อใหทราบถึง เขาใจหลักการคำนวณผลระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Priority Number) 

4. เพื่อใหทราบถึง เขาใจถึงบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน (Crosse Function Team) 

5. เพื่อใหทราบถึงการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และใครบางที่ควรรวมเปนคณะทำงาน

1. แนะนำการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)

2. รายละเอียดความตองการ DFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ

3. รายละเอียดความตองการ PFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ

4. การบริหาร DFMEA และ PFMEA ในองคกร โดยการเขียนเปนแผนภูมิ
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ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรการประยุกตใชระบบอัตโนมัติในการผลิตชิ้นสวนยานยนต

The Application of Automation for Automotive Production Parts

หัวขอการฝกอบรม

- ผูเขาอบรมในระดับหัวหนางาน,ระดับวิศวกร และระดับปฏิบัติการที่มีประสบการณที่เกี่ยวของกับระบบอัตโนมัติ

- บุคคลทั่วไป

วันที่อบรม: 2-3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561)

จำนวน 2 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 ปจจุบันนี้อุตสาหกรรมยานยนตของไทยมีการนำเอาระบบอัตโนมัติเขามาใชงานกันมากขึ้น ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ 

อัตโนมัติสำหรับบุคลากรภายในองคกรนั้น มีความสำคัญเปนอยางมาก ไมวาจะเปนความตองการในการใชระบบอัตโนมัติขององคกร, 

การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) และกระบวนการผลิต (Process Design) ใหเหมาะสมตองานดานการผลิต (Design for 

Manufacturing: DFM) รวมไปถึงตองานดานการประกอบ (Design for Assembly: DFA), การเลือกระบบอัตโนมัติใหสอดคลองกับ 

ประเภทงาน การออกแบบระบบอัตโนมัติ การดูแลและบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติ และความคุมคาในการลงทุน

 ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต อาจสื่อความหมายไดวาเปนการนำเอาเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบการควบคุมเขา 

มาประยุกตใชในกระบวนการผลิตยานยนต ซึ่งเปนกระบวนการผลิตที่ดำเนินการผลิตในปริมาณมากๆ (Mass Production) ในรูปแบบ 

ซ้ำๆ กันเปนสวนใหญ เพื่อชวยลดภาระงานในดานแรงงานคน รวมไปถึงความความแมนยำถูกตองในการผลิตใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ 

ที่คุณภาพ ตามความตองการของลูกคา

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูอบรมเขาใจในการหาความตองการในการใชระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

2. เพื่อใหผูอบรมเขาใจถึงความคุมคาในการลงทุนระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

3. เพื่อใหผูอบรมเขาใจการออกแบบระบบอัตโนมัติใหสอดคลองกับผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม

4. เพื่อใหผูอบรมสามารถประยุกตใชระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมได

5. เพื่อใหผูอบรมสามารถดูและและบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติเชิงปองกันได

1. การหาความตองการในการใชระบบอัตโนมัติ

2. การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design)

3. การออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design)

4. การเลือกระบบอัตโนมัติใหสอดคลองกับประเภทงานดานการผลิต (Manufacturing) และงานดานการประกอบ (Assembly)

5. การออกแบบระบบอัตโนมัติดานการผลิต (Manufacturing) และงานดานการประกอบ (Assembly)

6. การดูแลและบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติ

7. ความคุมคาในการลงทุน (Financial Evaluation)
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ระยะเวลาการอบรม

ขอกำหนดและการประยุกตใชการวิเคราะหระบบการวัด 4th edition

MSA Requirement and Implementation Training Course 4th edition

หัวขอการฝกอบรม

- ตัวแทนฝายบริหาร ISO/TS 16949 

- ฝายควบคุมคุณภาพ หรือฝายประกันคุณภาพ 

- เจาหนาที่สอบเทียบ 

- เจาหนาที่ควบคุมหองปฏิบัติการ (Lab Test)

วันที่อบรม: 6-7 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

จำนวน 2 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล

 การวิเคราะหระบบการวัด (MSA) เปนขอกำหนดที่สำคัญและหัวใจหลักในการบริหารระบบเครื่องมือวัด   การจัดหาเครื่องมือ 

และจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับลักษณะการวัด ในองคกรของทาน คูมือการวิเคราะหระบบการวัด (Measurement System 

Analyze) เปนขอกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผูผลิตและสงมอบในอุตสาหกรรม     ยานยนตที่มีการบริหารคุณภาพในองคกรภายใตระบบ 

บริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ใชในการบริหารและวางแผนระบบการผลิตของผูสงมอบ เพื่อใหคุณภาพของชิ้นสวนที่ไดรับมอบ 

มีคุณภาพตรงตามความตองการ

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชเทคนิคสถิติในการนำมาวิเคราะหระบบการวัดใหเหมาะสมกับขอกำหนด

    ลักษณะเครื่องมือและผลิตภัณฑที่ตองตรวจวัด ตรวจสอบในองคกรไดอยางถูกตอง

2. ดำเนินการจัดสรางระบบเอกสารที่ตองจัดทำใหสอดคลองตามระบบ และความตองการของลูกคา

3. เขาใจหลักการบริหารระบบการวิเคราะหระบบการวัด (MSA) ใหเกิดประสิทธิภาพ

1. แนะนำหลักการวิเคราะหระบบการวัด

2. การประยุกตใชระบบการวิเคราะหระบบการวัดกับเครื่องมือตรวจวัด หรือผลิตภัณฑ

3. หลักการและเทคนิคการวิเคราะหระบบการวัด (MSA) 

4. Resolution

5. การวิเคราะหระบบการวัดเสถียรภาพ (Stability)

6. การผลิตซ้ำและการทำซ้ำ (Gauge RR)

7. วิธีการวิเคราะหโดยอาศัยเฉลี่ยและคาพิสัย (X bar-Rang Method)

8. วิธีการวิเคราะห Gage R&R สำหรับขอมูลนับ (Attribute Gage R&R)
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ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรพัฒนาหัวหนางานอยางไรใหมีคุณภาพ

Effective Leader

หัวขอการฝกอบรม

- หัวหนางาน หรือผูเตรียมแตงตั้งเปนหัวหนางาน

- วิศวกรทุกระดับ และผูสนใจทั่วไป 

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

คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561)

จำนวน 1 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 ความกาวหนาขององคกร ไมวาจะเปนรูปแบบใด ลวนแตตองอาศัยความรูความสามารถของผูบริหารทุกระดับในองคกร 

เหลานั้นทั้งสิ้น ผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ นั้นจำเปนตองมีความสามารถในดานการครองตน ครองงานและครองใจ นั่นหมายถึงตองมี 

ความรูความสามารถในการวางแผนการมอบหมายงาน และการตัดสินใจ โดยเฉพาะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พฤติกรรมของตน 

การจูงใจ การสรางขวัญ และกำลังใจ ตลอดจน การทำงานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ และยังคงความคุมสติ อารมณ เพื่อนำไปสู 

การตัดสินใจอยางสุขุมรอบคอบไดเปนอยางดี

 ดวยเหตุผลขางตนนี้ความสำคัญที่จะมุงพัฒนาผูบริหารระดับตน จึงมีความจำเปนอยางมากเพื่อใหเกิดความเขาใจในดานการ 

ปกครองตน และศิลปะในการบริหารอื่นๆ อันจะมีผลใหหนวยงาน หรือองคกร สามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย อยางราบรื่น 

และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหหัวหนางาน หรือบุคลากรที่เตรียมเปนหัวหนาเขาใจถึงบทบาทหนาที่การเปนหัวหนา (Leader) และความแตกตางกับพนักงาน 

2. เพื่อใหเกิดทักษะ ความรู ของหัวหนางานในประเด็นสำคัญยิ่ง คือ การครองตน ครองงาน และครองใจ  

3. เพื่อปรับทัศนคติและความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตน การจูงใจ การสรางขวัญ และกำลังใจ ใหกับลูกนอง เพื่อเปาหมาย  

   ของงาน หรือภารกิจใหบรรลุผล

1. แนวโนมการพัฒนาคนรุนใหมในระยะเปลี่ยนผาน

    - ปรากฏการณทางธุรกิจในยุคเปลี่ยนผาน

    - การยอมรับความแตกตาง-ความสามารถและศักดิ์ศรี

    - การฝกใหคนฉลาด คงมั่น แนวแนเปนในลักษณะผูนำ

2. บทบาทและความรับผิดชอบเพิ่มคาของหัวหนางานระดับตน  

   บทบาทหลักในความสัมพันธกับการสือสาร 

    - การปฏิบัติในหนางาน และการมีปฏิสัมพันธ 

    - ความรับผิดชอบ 8 ประการที่ตองรูจัก

    - บทบาทเสริมความแกรง ความนาเชื่อถือของตนและหัวหนา 

3. ขั้นตอนเทคนิคการพัฒนาตนเองเตรียมพรอมเปนหัวหนา 

    - วางจุดเริ่มตนและจุดสูงสุดของผูเปนหัวหนา

    - กลเม็ดเด็ดพราย การบริหารพัฒนาคนประเภทตาง ๆ 

    - บันได 7 ขั้นมุงสูความสำเร็จในการเปนหัวหนา 

4. การพัฒนาหัวหนาใหมีคุณภาพ

    - คนหาตัวอุปสรรคขวางกั้นการพัฒนา 

    - คนหาจุดเสริมความแข็งแกรง 

    - วิธีการปรับปรุง แกไขอยางเปนระบบ
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ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรเทคนิคการปฎิบัติการแกไขและปองกัน

Corrective and Preventive Action: CPA

หัวขอการฝกอบรม

- หัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชาระดับตนถึงระดับกลาง 

- วิศวกร ชางเทคนิค ที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิต ภายในโรงงาน

วันที่อบรม: 15 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561)

จำนวน 1 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล

 ปญหาที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ หรือปญหาอันเนื่องจากการปฏิบัติทางเทคนิคในกระบวนการ อาจถูกเปดเผยออกมาไดใน 

หลายๆ กิจกรรมการทำงาน เชน การควบคุมงานที่ไมเปนไปตามขอกำหนด  การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในหรือภายนอก 

การทบทวนระบบคุณภาพของฝายบริหาร ขอมูลยอนกลับจากลูกคาหรือจากการพบเห็นผูปฏิบัติ การปฏิบัติการแกไขปญหาตองมี 

การวิเคราะหหาสาเหตุ การเลือกวิธีการแกไข การเฝาระวังการแกไข รวมทั้งการตรวจติดตามเพิ่มเติม และหาวิธีปองกันปญหาดังกลาว 

ไมใหเกิดซ้ำขึ้นมาอีก (Corrective Action) หรือปองกันไมใหปญหาเกิดขึ้นมาเลย (Preventive Action)

วัตถุประสงค

1. เพื่อดำเนินการแกไขปญหาหรือขอบกพรอง หรืองานที่เบี่ยงเบนไปจากนโยบายและขั้นตอนดำเนินการในระบบบริหารงานรวมทั้ง

    แนวทางและมาตรการการปองกัน

2.เปนแนวทางในการปฏิบัติการแกไขปญหาหรือขอบกพรองของหนวยงาน เมื่อพบวางานไมเปนไปตามขอกำหนด หรือมีการปฏิบัติที่ 

   แตกตางไปจากนโยบาย และวิธีดำเนินการในระบบคุณภาพ

1. ประเภทของปญหาคุณภาพ

2. กระบวนการวินิจฉัย (Diagnosis) โดยหลักการวิเคราะหความผันแปร

3. การควบคุมสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนด (Control of Nonconformity)

4. การเขียน Nonconforming Statement

5. กระบวนการแกไขปญหา (Remedy Action)

6. การแกไขปญหา (Corrective Action) และการปองกันปญหา (Preventive Action)

7. เทคนิคการวิเคราะหสาเหตุรากเหงา (Root Cause Analysis)

    - เทคนิคการปองกันการเกิดซ้ำ

    - เทคนิคการปองกันการเกิดขึ้น

8. กรณีศึกษา
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ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรกระบวนการการแกปญหา 8D

Problem Solving by 8D

หัวขอการฝกอบรม

- เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ

- Supervisor Leader หรือ ผูเกี่ยวของกับระบบงาน

วันที่อบรม: 16 - 17 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561)

จำนวน 2 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
การจัดการและการแกปญหาในงานมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยกระบวนการคิดอยางเปนระบบ มิฉะนั้นแลวปญหาที่ 

เกิดขึ้น อาจขยายความรุนแรงหรือกลับมาเกิดซ้ำอีก หลักสูตรนี้เนนสรางกระบวนการคิดในการแกปญหาอยางเปนระบบ และขั้นตอน 

การแกปญหาแบบขั้นตอขั้น ทันทีที่พบปญหาโดยเนนการปองกันการเกิดซ้ำ ปฏิบัติการแกไข (Corrective Action)” และ “ปฏิบัติการ 

ปองกัน (Preventive Action)” ตามแนวทางของ 8D รวมถึงการเลือกใชเครื่องมือชวยในการวิเคราะหปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

ใหเกิดการพัฒนาความสามารถพนักงาน เชิงระบบใหพนักงานแสดงความคิด หรือสรางสรรค ในการบงชี้ปญหาและแนวทางแกไขได 

ดวยตนเอง 

วัตถุประสงค
เพื่อเขาใจถึงกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบเปนขั้นเปนตอนดวย 8D ทั้งในภาคทฤษฏี และในเชิงประยุกตใชกับงานจริง

- แนวความคิดการแกปญหาปองกันไมใหเกิดซ้ำ

- ประเภทปญหาและแนวทางวิเคราะห

- หลักการ 5 Why ที่มาและความจำเปน

- เครื่องมืออยางงายในการวิเคราะหปญหา เชน พาเรโต แผนภาพกางปลา Why-why Analysis

- กระบวนการแกปญหา 8D

D1 จัดตั้งทีมงาน 

D2 ทำการศึกษาสภาพปญหา 

D3 ทำการแกไขปญหาเฉพาะหนา

D4 ทำการระบุพรอมพิสูจนสาเหตุรากเหงา พรอมระบุจุดหลบหนี 

D5 ทำการเลือกและทวนสอบมาตรการแกไขปญหาสำหรับสาเหตุรากเหงาและจุดหลบหนี 

D6 ทำการประยุกตและทดสอบผลของมาตรการแกไขปญหา 

D7 ทำการปองกันการเกิดซ้ำ

D8 การใหการยอมรับตอทีมงานและรายบุคคลผูมีสวนรวมในการแกปญหา 

- บทสรุป ถาม-ตอบ
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