
PUBLIC TRAINING
ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
- การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)
- ขอกำหนดและการประยุกตใชการควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC)
- หลักสูตรความคิดบนความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016
- หลักสูตรการพัฒนาหัวหนางานยุค 4.0 (Supervisor 4.0 ERA)
- หลักสูตรกระบวนการแกปญหาดวยเทคนิค 8D (Problem Solving by 8D)
- หลักสูตรการวิเคราะหปญหาดวยหลักการ Why Why Analysis(Why Why Analysis)
- หลักสูตรเทคนิคการประยุกตใช PDCA ใหมีประสิทธิผล
- หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวย Q.C.D

www.thaiauto.or.th/training

ประชาสัมพันธ หลักสูตร



การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ
FMEA Requirement and Implementation Training Course (1st AIAG-VDA)

หลักการและเหตุผล

การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) เปนขอกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผูผลิตและ สงมอบ
ในอุตสาหกรรมยานยนต ที่มีการบริหารคุณภาพในองคกรภายใตระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ใชในการบริหาร
และวางแผนระบบการผลิตของผูสงมอบ โดยใชกลวิธีเชิงวิเคราะหในขณะการออกแบบผลิตภัณฑ DFMEA (องคกรที่มี
หนาที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ) และ/หรือ ในขณะการออกแบบกระบวนการ PFMEA (ทุกองคกรที่มีการผลิต
และบริการ) โดยผูเกี่ยวของ (คณะทำงานที่ประกอบดวยตัวแทนจากหลายแผนก) รวมกันประชุมในการนำกลวิธีวิเคราะห
ไปใชเปนแนวทางเพื่อประกันแตเนิ่นๆ ตอขอบเขตที่อาจเปนไปไดวาขอขัดของดานศักยภาพและ กลไก/สาเหตุที่กอตัวขึ้น
ในการสรางปญหา จะไดรับการพิจารณาและกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อใหคุณภาพของชิ้นสวนที่ไดรับมอบมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยตอพนักงานประกอบของลูกคาและผูใช (ผูขับขี่ยานยนต) และ สอดรับกับความตองการและ
ความคาดหวังของลูกคา

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

หัวขอการฝกอบรม
แนะนำการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)
รายละเอียดความตองการ DFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ ที่ครอบคลุม 6 steps ไดแก scope definition, 
structure analysis, function analysis, failure analysis, risk analysis และ optimization
รายละเอียดความตองการ PFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ ที่ครอบคลุม 6 steps ไดแก scope definition, 
structure analysis, function analysis, failure analysis, risk analysis และ optimization

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

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม : 21-22 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562  

วัตถุประสงค
หลักการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และนำไปประยุกตใชในองคกรไดอยางถูกตอง
ความแตกตางระหวาง DFMEA และ PFMEA
เขาใจหลักการกำหนด AP (Action priority) แทนการคำนวณผลระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Priority Number)
เขาใจถึงบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของ คณะทำงาน (Crosse Function Team ) การวิเคราะหขอขัดของ
ดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และใครบางที่ควรรวมเปนคณะทำงาน



ขอกำหนดและการประยุกตใชการควบคุมกระบวนการทางสถิติ
Statistical Process Control Requirement and Implement

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาวะการแขงขันทางดานธุรกิจในปจจุบันมีการแขงขันสูง ผูประกอบการจำเปนตองผลิตสินคาที่มี 
คุณภาพสูง แตขณะเดียวกันตองลดราคาขายลง เพื่อแขงขันกับผูผลิตรายอื่น ฉะนั้นการอยูรอดของผูประกอบการจึงขึ้น 
อยูกับความสามารถของผูประกอบการในการปรับปรุงตัวเองใหเขากับสภาวะการแขงขันที่สูง

วัตถุประสงค

การบริหารระบบการผลิตโดยมุงใหผูปฏิบัติ และหัวหนางานไดจัดเก็บขอมูล เฝาติดตามและวัดผลดำเนินการของ 
แตละหนวยงาน แตละกิจกรรม โดยการใช SPC ไปประยุกตใชควบคุมกระบวนการ เปนหลักการบริหารระบบบริหาร 
คุณภาพภายในองคกรโดยรวมทั้งหมด ระหวางผูสงมอบ ผูผลิต พนักงาน เครื่องจักรอุปกรณ วัตถุดิบ วิธีการทำงาน ตลอด 
จนสภาพแวดลอมในการทำงาน ในเชิงการปองกันมากกวาการตรวจจับความไมสอดคลองของผลิตภัณฑ และ/หรือกระบวน 
การ ดังนั้นฝายบริหารและผูปฏิบัติตองมีความเขาใจในการเลือกเครื่องมือสถิติ (SPC) ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ 
วัตถุประสงค

หัวขอการฝกอบรม

วันแรก
    ทบทวนสถิติพื้นฐานสำหรับการควบคุมกระบวนการ

- เนนความหมายในเชิงประยุกต
การแจกแจงของขอมูลแบบปกติ (Normal Distribution)
ความนาจะเปน (Probability)
แนวความคิดดานความผันแปร (Types of Variation)
กลไกของแผนภูมิควบคุม
ขั้นตอนการสรางแผนภูมิควบคุม
แผนภูมิควบคุมประเภทตางๆ
Variable Control Charts

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
 
ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและ
คุณภาพ เชน วิศวกรรม,ฝายผลิต, ควบคุมคุณภาพ, 
ประกันคุณภาพ,วางแผนการผลิต,การตลาด,จัดซื้อ,คลังสินคา 

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: 13-14 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2562)

วันที่สอง
    Attribute Control Charts
    การวิเคราะหขอมูล/แผนภูมิควบคุม (Analysis of the Chart)
    แผนงานแกปญหาแบบครั้งคราว (OCAP)
    การประมาณคาความผันแปร
    การประเมินความสามารถกระบวนการระยะสั้น Cp, Cpk
    การประเมินความสามารถกระบวนการระยะยาว Pp, Ppk
    การวิเคราะหและกำหนดแนวทางปรับปรุง
    การประเมินความสามารถกระบวนการผานแผนภูมิควบคุม



QMR ผูจัดการ วิศวกร หัวหนางาน และผูสนใจทั่วไป

ความคิดบนความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016
(Risk-Based Thinking for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016)

หลักการและเหตุผล

การคิดแบบฐานความเสี่ยงจะชวยใหองคกรไดทราบปจจัยตางๆที่จะไมเปนเหตุใหกระบวนการและระบบบริหาร 
คุณภาพขององคกรมีผลลัพธที่เบี่ยงเบนไปจากผลที่ไดคาดหวังหรือวางแผนไว ซึ่งวิธีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงและ 
โอกาสนั้น ขอกำหนดของ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 ไมไดกำหนดไวอยางชัดเจนวา องคกรจะตองดำเนินการดวย 
วิธีใดเปนการเฉพาะ ดังนั้น หลักสูตรฝกอบรมนี้จึงมุงเนนวิธีการดำเนินการที่เปนรูปธรรม และเปนวิธีการที่ยอมรับโดยสากล 
หรือสอดคลองกับขอกำหนดของ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016 ใหมากที่สุด เพื่อใหไดมาตรการปองกันในการลดผล 
กระทบในทางลบ และเพื่อใหไดใชโอกาสที่มีไดอยางสูงสุด 

วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึง

ขอกำหนดตางๆที่เกี่ยวของกับ Risk-Based Thinking มากำหนด Preventive Action และการนำไปปฏิบัติ  
ไดอยางถูกตอง
ระบบและเทคนิคตางๆที่เกี่ยวของกับประเมิน และการจัดการความเสี่ยง/โอกาส

หัวขอการฝกอบรม

ขอกำหนดวาดวย Addressing the risks/opportunities
การกำหนด Inputs สำหรับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
เทคนิคการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
การกำหนด Actions จากการกำหนดความเสี่ยงและโอกาส

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการฝกอบรม

รับทราบและเขาใจในรายละเอียดของขอกำหนดของ Risk-Based Thinking ใน ISO 9001:2015/IATF   
16949:2016 ผานการอธิบายโดยที่ปรึกษาพรอมทั้งตัวอยางประกอบคำบรรยาย กรณีศึกษา กิจกรรมกลุม  
และการรวมแสดงความคิดเห็นระหวางการฝกอบรม
การทำใหทราบ Inputs สำหรับการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
การประยุกตระบบการประเมินความเสี่ยงที่สากลยอมรับ
การนำความเสี่ยงและโอกาสที่ไดจากการประเมินมากำหนด Preventive Action เพื่อขจัด potential
noncon formities
การบูรณาการผลจากการ Addressing the risks/opportunities เขากับกระบวนการตางๆ เชน การตลาด  
การขาย การออกแบบและพัฒนา การจัดซื้อ และการผลิต

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: 22-23 สิงหาคม 2562  เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562)



สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

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

ผูบริหารและพนักงานในองคกร, บุคคลทั่วไป

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 6 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562  

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจหลักการในการบริหารคนยุค 4.0
เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูและเขาใจตอจิตวิทยาในการบริหารงานในยุค Industry/Thailand 4.0
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูแนวทางจากกรณีศึกษาการบริหารคนกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
และการแขงขันยุค 4.0



สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

หัวหนางานยุค 4.0 (Supervisor in 4.0 Era)

หัวขอการฝกอบรม

ผูบริหารและพนักงานในองคกร, บุคคลทั่วไป

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 6 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 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



สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

กระบวนการการแกปญหา 8D (Problem Solving by 8D)

หลักการและเหตุผล
การจัดการและการแกปญหาในงานมีความจำเปนอยางยิ ่งที ่ต องอาศัยกระบวนการคิดอยางเปนระบบ 

มิฉะนั้นแลวปญหาที่เกิดขึ้นอาจขยายความรุนแรงหรือกลับมาเกิดซ้ำอีก หลักสูตรนี้เนนสรางกระบวนการคิดในการแกปญหา
อยางเปนระบบและขั้นตอนการแกปญหาแบบขั้นตอขั้น ทันทีที่พบปญหาโดยเนนการปองกันการเกิดซ้ำ “ปฏิบัติการแกไข 
(Corrective Action)” และ “ปฏิบัติการปองกัน (Preventive Action)” ตามแนวทางของ 8 D รวมถึงการเลือกใชเครื่องมือ
ชวยในการวิเคราะหปญหาอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดการพัฒนาความสามารถพนักงาน เชิงระบบ ใหพนักงานแสดงความคิด
หรือสรางสรรค ในการบงชี้ปญหาและแนวทางแกไขไดดวยตนเอง

วัตถุประสงค

หัวขอการฝกอบรม

แนวความคิดการแกปญหาปองกันไมใหเกิดซ้ำ
ประเภทปญหาและแนวทางวิเคราะห
หลักการ 5 Why ที่มาและความจำเปน
เครื่องมืออยางงายในการวิเคราะหปญหา เชน พาเรโต, แผนภาพกางปลา, Why-why Analysis
กระบวนการแกปญหา 8D

จัดตั้งทีมงาน
ทำการศึกษาสภาพปญหา
ทำการแกไขปญหาเฉพาะหนา
ทำการระบุพรอมพิสูจนสาเหตุรากเหงา พรอมระบุจุดหลบหนี
ทำการเลือกและทวนสอบมาตรการแกไขปญหาสำหรับสาเหตุรากเหงาและจุดหลบหนี
ทำการประยุกตและทดสอบผลของมาตรการแกไขปญหา
ทำการปองกันการเกิดซ้ำ
การใหการยอมรับตอทีมงานและรายบุคคลผูมีสวนรวมในการแกปญหา

บทสรุป ถาม-ตอบ

เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ, Supervisor, Leader หรือ 
ผูเกี่ยวของกับระบบงาน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 
(การฝกอบรมทฤษฏี 1 วัน, การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน)

วันที่อบรม : 19-20 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสมัครภายในวันที่ (12 สิงหาคม 2562)

เขาใจถึงกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบเปนขั้นเปนตอนดวย 8D ทั้งในภาคทฤษฏี และ ในเชิงประยุกตใชกับงานจริง 



สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ Supervisor, Leader, Section Manager 
หรือผูเกี่ยวของกับระบบงาน

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

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

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

หัวหนางาน วิศวกร เจาหนาที่ ฝายผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ 
ฝายประกันคุณภาพ ฝายซอมบำรุง ฝายวิศวกรรม หรือ 
เจาหนาที่ฝายสำนักงานทุกแผนก

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม : 22 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562  

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th



การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดวย Q.C.D 
(Productivity Enhancement by Q.C.D)

หลักการและเหตุผล

 การแขงขันของผูผลิตชิ้นสวนยานยนต และการขนสงสินคาตองแขงขันในดานคุณภาพ (Quality) ตนทุน (Cost)
การสงมอบ (Delivery) ลูกคาหลักผู ผลิตยานยนตและผู ประกอบการใหความสำคัญกับ Q.C.D เปนอันดับแรก 
รวมทั้งการคัดเลือก Supplier จากผูผลิตยานยนต ดังนั ้นการใหความสำคัญกับ Q.C.D มีความจำเปนอยางยิ ่ง
ท่ีตองดำเนินการอยางเรงดวน เพ่ือสงเสริมการแขงขันทางดานการคาในระดับสากล Q.C.D ไดพิสูจนแลววาเปนระบบการควบคุม
กระบวนการผลิต การขนสงที่ดีที่สุดในปจจุบันและอนาคตมีการนำมาปรับใชอยางแพรหลาย สงผลใหเกิดการลดตนทุน
ในกระบวนการผลิตอยางเหมาะสมและสอดคลองกับตนทุนการผลิตอยางแทจริง

สถาบันยานยนต (แผนกพัฒนาผูประกอบการ)
คุณธานินทร คุณสุวรรณ คุณศุกลรัตน 
Tel: 02-712-2414 ext. 6701-3 Fax: 02-712-2415 หรือ E-mail: hrd@thaiauto.or.th, thanin@thaiauto.or.th, suwan@thaiauto.or.th

หัวขอการฝกอบรม
1.  QCD (Quality Cost Delivery)
2.  วัตถุประสงค
3.  เปาหมาย
4.  คุณภาพ
   Jidoka
   การเพิ่มคุณภาพ
   กระบวนการควบคุมคุณภาพ
   มาตรฐานการครวจสอบ
   เครื่องมือ และอุปกรณการตรวจสอบ   
 

    ชางเทคนิค, วิศวกร
    มีประสบการณดานสายผลิตและจัดสง มากกวา 1 ป
    ผูมีความมุงมั่น พัฒนาดานอุตสาหกรรมยานยนต

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม : 27-28 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) กรุณาสงใบสมัคร ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562  

วัตถุประสงค
 เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ Q.C.D
 เพ่ือใหผูอบรมสามารถนความรูไปประยุกตใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินคาในปริมาณท่ีเหมาะสม
 กับความตองการ สงมอบสินคาตามเวลาดวยราคาที่ยุติธรรม และนำไปสูตนทุนการผลิตที่ลดลง

5.  ตนทุน
   ความสูญเปลา 7 ประการ
   โครงสรางตนทุน
   การลดตนทุน
6.  ขนสง
   Just in time
   กระบวนการขนสง
   สโตร
   ระบบการขนสง
   Milk Run 
   Sequence Supply
   Karakuri   วิธีการอบรม

 บรรยาย 60%
 สาธิต 30%
 นำเสนอกรณีศึกษา 10% 



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




