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การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ

ความคิดบนความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016

กระบวนการการแกปญหา 8D

ขอกำหนดและการประยุกตใชการวิเคราะหระบบการวัด 4th Edition

การบริหารเชิงกลยุทธและพัฒนาภาวะผูนำ

เทคนิคการปฎิบัติการแกไขและปองกัน



การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ
FMEA Requirement and Implementation Training Course (4th edition)

หลักการและเหตุผล

 การวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) เปนขอกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผูผลิต และสงมอบใน 
อุตสาหกรรมยานยนต ที่มีการบริหารคุณภาพในองคกรภายใตระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ใชในการบริหารและ 
วางแผนระบบการผลิตของผูสงมอบ โดยใชกลวิธีเชิงวิเคราะหในขณะการออกแบบผลิตภัณฑ DFMEA (องคกรที่มีหนาที่ 
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ) และ / หรือ ในขณะการออกแบบกระบวนการ PFMEA (ทุกองคกรที่มีการผลิตและบริการ) 
โดยผูเกี่ยวของ (คณะทำงานที่ประกอบดวยตัวแทนจากหลายแผนก) รวมกันประชุมในการนำกลวิธีวิเคราะหไปใชเปน 
แนวทางเพื่อประกันแตเนิ่นๆ ตอขอบเขตที่อาจเปนไปไดวาขอขัดของดานศักยภาพ และกลไก / สาเหตุที่กอตัวขึ้นในการ 
สรางปญหา จะไดรับการพิจารณาและกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อใหคุณภาพของชิ้นสวนที่ไดรับมอบมีคุณภาพและมี 
ความปลอดภัยตอพนักงานประกอบของลูกคาและผูใช (ผูขับขี่ยานยนต) และสอดรับกับความตองการและความคาดหวังของ 
ลูกคา 

วัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึง

 หลักการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และนำไปประยุกตใชในองคกรไดอยางถูกตอง
 ความแตกตางระหวาง DFMEA และ PFMEA
 เขาใจหลักการคำนวณผลระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Priority Number) 
 เขาใจถึงบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของ คณะทำงาน (Crosse Function Team) การวิเคราะหขอขัดของ   
 ดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และใครบางที่ควรรวมเปนคณะทำงาน

หัวขอการฝกอบรม

 แนะนำการวิเคราะหขอขัดของดานศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)
 รายละเอียดความตองการ DFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ
 รายละเอียดความตองการ PFMEA การสรางเอกสาร และทดลองปฏิบัติ
 การบริหาร DFMEA และ PFMEA ในองคกร โดยการเขียนเปนแผนภูมิ

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 2 วัน 

วันที่อบรม: 8-9 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน 2561)



กระบวนการการแกปญหา 8D (Problem Solving by 8D)

หลักการและเหตุผล

 การจัดการและการแกปญหาในงานมีความจำเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยกระบวนการคิดอยางเปนระบบ มิฉะนั้นแลว 
ปญหาที่เกิดขึ้นอาจขยายความรุนแรงหรือกลับมาเกิดซ้ำอีก หลักสูตรนี้เนนสรางกระบวนการคิดในการแกปญหาอยางเปน 
ระบบและขั้นตอนการแกปญหาแบบขั้นตอขั้น ทันทีที่พบปญหาโดยเนนการปองกันการเกิดซ้ำ ปฏิบัติการแกไข (Corrective 
Action)” และ “ปฏิบัติการปองกัน (Preventive Action)” ตามแนวทางของ 8 D รวมถึงการเลือกใชเครื่องมือชวยในการ 
วิเคราะหปญหาอยางมีประสิทธิภาพใหเกิดการพัฒนาความสามารถพนักงาน เชิงระบบ ใหพนักงานแสดงความคิด หรือสราง 
สรรค ในการบงชี้ปญหาและแนวทางแกไขไดดวยตนเอง 

วัตถุประสงค

 เขาใจถึงกระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบเปนขั้นเปนตอนดวย 8D ทั้งในภาคทฤษฏี และ ในเชิงประยุกตใชกับ 
งานจริง

หัวขอการฝกอบรม

 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

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

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ Supervisor, Leader หรือ 
ผูเกี่ยวของกับระบบงาน

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน
(การฝกอบรมทฤษฏี 1 วัน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน) 

วันที่อบรม: 10-11 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561)



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)
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

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: 16-17 พฤษภาคม 2561  เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561)



เทคนิคการปฎิบัติการแกไขและปองกัน (Corrective and Preventive Action: CPA)

หลักการและเหตุผล

 ปญหาที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพหรือปญหาอันเนื่องจากการปฏิบัติทางเทคนิคในกระบวนการอาจถูกเปดเผยออกมา 
ไดในหลายๆกิจกรรมการทำงาน เชน การควบคุมงานที่ไมเปนไปตามขอกำหนด  การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในหรือ 
ภายนอก การทบทวนระบบคุณภาพของฝายบริหาร ขอมูลยอนกลับจากลูกคาหรือจากการพบเห็นผูปฏิบัติ การปฏิบัติการ 
แกไขปญหาตองมีการวิเคราะหหาสาเหตุ การเลือกวิธีการแกไข การเฝาระวังการแกไข รวมทั้งการตรวจติดตามเพิ่มเติม 
และหาวิธีปองกันปญหาดังกลาวไมใหเกิดซ้ำขึ้นมาอีก (Corrective Action) หรือปองกันไมใหปญหาเกิดขึ้นมาเลย (Preven-
tive Action)

วัตถุประสงค

 เพื่อดำเนินการแกไขปญหาหรือขอบกพรอง  หรืองานที่เบี่ยงเบนไปจากนโยบายและขั้นตอนดำเนินการในระบบ   
 บริหารงาน รวมทั้งแนวทางและมาตรการการปองกัน
 เปนแนวทางในการปฏิบัติการแกไขปญหาหรือขอบกพรองของหนวยงาน  เมื่อพบวางานไมเปนไปตามขอกำหนด    
 หรือมีการปฏิบัติที่ตางไปจากนโยบาย และวิธีดำเนินการในระบบคุณภาพ 

รายละเอียดหลักสูตร

 ประเภทของปญหาคุณภาพ
 กระบวนการวินิจฉัย (Diagnosis) โดยหลักการวิเคราะหความผันแปร
 การควบคุมสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกำหนด (Control of Nonconformity)
 การเขียน Nonconforming Statement
 กระบวนการแกไขปญหา (Remedy Action)
 การแกไขปญหา (Corrective Action) และการปองกันปญหา (Preventive Action)
 เทคนิคการวิเคราะหสาเหตุรากเหงา (Root Cause Analysis)
  เทคนิคการปองกันการเกิดซ้ำ
  เทคนิคการปองกันการเกิดขึ้น
 กรณีศึกษา

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

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

หัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชาระดับตนถึงระดับกลาง วิศวกร 
ชางเทคนิค ที่มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการผลิตภายในโรงงาน

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561)



ขอกำหนดและการประยุกตใชการวิเคราะหระบบการวัด 4th Edition
(MSA Requirement and Implementation Training Course 4th Edition)

หลักการและเหตุผล

 การวิเคราะหระบบการวัด (MSA) เปนขอกำหนดที่สำคัญและหัวใจหลักในการบริหารระบบเครื่องมือวัด การจัดหา 
เครื่องมือและจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับลักษณะการวัด ในองคกรของทาน คูมือการวิเคราะหระบบการวัด (Mea-
surement System Analyze) เปนขอกำหนดหลักในขณะนี้ที่ผูผลิตและสงมอบในอุตสาหกรรมยานยนต ที่มีการบริหาร 
คุณภาพในองคกรภายใตระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 ใชในการบริหารและวางแผนระบบการผลิตของผูสงมอบ   
เพื่อใหคุณภาพของชิ้นสวนที่ไดรับมอบมีคุณภาพตรงตามความตองการ

วัตถุประสงค

 สามารถประยุกตใชเทคนิคสถิติในการนำมาวิเคราะหระบบการวัดใหเหมาะสมกับขอกำหนดลักษณะเครื่องมือ   
 และผลิตภัณฑที่ตองตรวจวัดตรวจสอบในองคกรไดอยางถูกตอง
 ดำเนินการจัดสรางระบบเอกสารที่ตองจัดทำใหสอดคลองตามระบบ และความตองการของลูกคา
 เขาใจหลักการบริหารระบบการวิเคราะหระบบการวัด (MSA) ใหเกิดประสิทธิภาพ

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

หัวขอการฝกอบรม

 แนะนำหลักการวิเคราะหระบบการวัด
 การประยุกตใชระบบการวิเคราะหระบบการวัดกับเครื่องมือตรวจวัด หรือผลิตภัณฑ
 หลักการและเทคนิคการวิเคราะหระบบการวัด (MSA) 
 Resolution
 การวิเคราะหระบบการวัดเสถียรภาพ (Stability)
 การผลิตซ้ำและการทำซ้ำ (Gauge RR)
 วิธีการวิเคราะหโดยอาศัยเฉลี่ยและคาพิสัย (X bar-Rang Method)
 วิธีการวิเคราะห Gage R&R สำหรับขอมูลนับ (Attribute Gage R&R)

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

 ตัวแทนฝายบริหาร ISO/TS 16949 ฝายควบคุม 
คุณภาพ หรือฝายประกันคุณภาพ เจาหนาที่สอบเทียบ 
และเจาหนาที่ควบคุมหองปฏิบัติการ (Lab Test)

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 2 วัน 

วันที่อบรม: 17-18 พฤษภาคม  2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561)



การบริหารเชิงกลยุทธและพัฒนาภาวะผูนำ (Strategic Management and Leader ship)

หลักการและเหตุผล

 ดวยกระแสโลกาภิวัฒนที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในทศวรรษที่ 21 ไดสงผลกระทบอยางยิ่งตอองคการ ผูนำระดับ 
สูงจำเปนตองปรับเปลี่ยนทิศทางวิธีการคิด และการบริการแบบใหมที่สอดคลองทันตอการเปลี่ยนแปลง  ไดมีความพยายาม 
ในการวางแผนกลยุทธอยางสมบูรณที่ครอบคลุมกิจการทั้งหมดขององคการ ทำใหมีการนำกระบวนการบริหารงาน 
โดยเฉพาะการนำกลยุทธไปปฏิบัติโดยผูนำระดับสูงของ องคการตองมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารเชิงกลยุทธของ 
องคการในทุกขั้นตอน
 ปญหาใหญของผูบริหารในปจจุบัน คือ ไมสามารถทำใหงานสำเร็จตามเปาหมายที่วางไวไดเพราะทีมงานขาด 
ประสิทธิภาพ ทำใหเปนที่สงสัยวาจะทำอยางไร จะทำใหงานสำเร็จลุลวงไดตามเปาหมายที่วางไวจาก เพราะผูบริหารระดับ 
กลางสวนใหญขาดการคิดเชิงกลยุทธและขาดทักษะเรื่องบริหารคน ถึงแมวาจะมีความรูความสามารถในงานที่ตัวเอง 
รับผิดชอบอยูก็ตาม เพราะโดยตำแหนงแลวผูบริหารไมสามารถทำงานไดดวยตัวเองเพียงคนเดียวอีกตอไป ตองบริหารงาน 
ผานทีมงานเปนหลัก 

วัตถุประสงค

 เพื่อผูบริหารระดับกลาง และระดับสูงเกิดความเขาใจถึง ความรูภาวะผูนำ และบทบาทภาวะที่มุงผลสำเร็จ
 เพื่อใหเกิดความเขาใจถึง การคิดเชิงกลยุทธ และการวางแผนเชิงกลยุทธ
 เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงทักษะในการบริหารคน และการทำงานเปนทีม

รายละเอียดหลักสูตร

 ความหมายหลักการและวัตถุประสงคของการบริหาร
 เชิงกลยุทธ
  - งานประเภทใดตองคำนึงถึง “กลยุทธ” เขามาชวย
  - กลยุทธในความสัมพันธกับยุทธวิธี
  - การคิดเชิงกลยุทธ (Strategic Thinking)
 การสรางวิสัยทัศน / นโยบายสัมพันธกับเปาหมาย
 และกลยุทธ 
  - คุณลักษณะผูนำวิสัยทัศน 
  - การนำวิสัยทัศนเปาหมาย กลยุทธลงปฏิบัติในหนางาน 
  - ภารกิจทาทายความสำเร็จของผูใตบังคับบัญชา 

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

 เทคนิคการวางแผนกลยุทธพิชิตเปาหมายงาน 
  - การคัดเลือกทีมอัศวินในการวางแผนกลยุทธ 
  - การคัดกรองขอมูล 
  - การดำเนินการและการตรวจสอบ รวมถึง
   ปองกันแผนลม 
 จิตวิทยาในการสื่อสารจูงใจในการทำงาน
 เปนทีมกลยุทธ 
  - การปลุกเราใจใหสูงานหนัก 
  - คำขวัญประโลมใจยามขมขื่น 
  - การรับมือกับคนตางวัย ตางความสามารถ 

คุณสมบัติผูเขารับการอบรม

 ผูบริหารระดับสูง และระดับกลาง
 ระดับหัวหนางาน และระดับวิศวกรทุกระดับ

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน 

วันที่อบรม: 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ
คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม VAT 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561)
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