[8D Report & Why Why Analysis]

[Pick the date]

ขอเรียนเชิญร่ วมสัมมนาหลักสู ตร
้
“การแก ้ปั ญหาโดยใชเทคนิ
ค 8D Report และ Why Why Analysis
วันที่

13 มกราคม 2565

เวลา 09.00-16.00 น. Online Training
หลักการและเหตุผล
่ ารดาเนินการขจัดสาเหตุทแ
การเกิดสงิ่ ทีไ่ ม่สอดคล ้องขึน
้ ในระบบ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ
่ ะต ้องนาไปสูก
ี่ ท ้จริงของ
้
ปั ญหา เทคนิคหนึง่ ทีท
่ างอุตสาหกรรมนิยมใชในการด
าเนินการแก ้ไขปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ อย่างกว ้างขวางก็คอ
ื การ
้
้ กการของ 8D Report, Why-Why Analysis Technique เข ้ามาชว่ ย
ใชเทคนิ
คของการแก ้ไขปั ญหาโดยใชหลั
้ ก อันจะสง่ ผลต่อความเชอ
ื่ มั่นโดยรวม
ในการแก ้ปั ญหาและป้ องกันไม่ให ้ปั ญหาทีไ่ ด ้แก ้ไปแล ้วกลับมาเกิดซาอี
ของลูกค ้าทีม
่ ต
ี อ
่ องค์กร
วัตถุประสงค์
้
• เพือ
่ ให ้องค์กรเกิดความรู ้ความเข ้าใจในการนาเทคนิคการแก ้ไขปั ญหาโดยใชระบบของ
Problem Solving
Technique, 8D Report Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique
้
• เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมสามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปใชในการแก
้ไข ้ปั ญหาและชว่ ยให ้องค์กรเพิม
่ ขีดความ
สามรถในการป้ องกันปั ญหาไม่ให ้เกิดซ้าได ้
เนือ
้ หา
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 10.00 น. ความเข ้าใจเรือ
่ งของปั ญหาและความผิดปรกติ
10.00 - 11.00 น. ความรู ้เบือ
้ งต ้นของระบบการดาเนินการแก ้ไขปั ญหา (Corrective Action Process)
• ข ้อกาหนดด ้านคุณภาพทีเ่ กีย
่ วข ้องต่อมุมมองด ้านการแก ้ไขและป้ องกันปั ญหา
11.00 - 12.00 น. การหาสาเหตุทแ
ี่ ท ้จริง (Root Cause Analysis)
13.00 - 15.00 น. เครือ
่ งมือสาหรับการแก ้ไขปั ญหา (Problem Solving Method)
• เทคนิคการแก ้ไขปั ญหาแบบ Pareto Diagram Technique
• เทคนิคการแก ้ไขปั ญหาแบบ Cause and Effect Diagram
• เทคนิคการแก ้ไขปั ญหาแบบ Why-Why Analysis Technique
15.00 - 16.00 น. รายละเอียดขัน
้ ตอนของการทา 8D
• จัดตัง้ คณะทางานข ้ามสายงาน (CFT, CAT, PST) (Select the Team)
• ทาความเข ้าใจกับปั ญหาและลักษณะ/อาการปั ญหา (Describe Problem)
• วางแผนปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขทีอ
่ าการของปั ญหาเพือ
่ ให ้เกิดผล*คราว
• ปฏิบัตแ
ิ ละทวนสอบ (Implement and Verify Short Term Corrective Actions)
• หาและทวนสอบสาเหตุทแ
ี่ ท ้จริง (Define and Verify Root Causes)
• ทบทวนการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไข (Verify Corrective Actions)
• ปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขอย่างถาวรทีส
่ าเหตุ (Implement Permanent Corrective Actions)
• วางมาตรการการป้ องกันการเกิดซ้า (Prevent Recurrence)
• แสดงความยินดีกับคณะทางาน (Congratulate your Team)

Professional Training Solution

086-8929330

Page 1

[8D Report & Why Why Analysis]

[Pick the date]
รูปแบบการฝึ กอบรม
ึ ษา ฝึ กปฏิบัต ิ
บรรยาย และ Workshop กรณีศก

ค่าอบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
หรื อ Promotion ช่วงนี ้มา 4 จ่าย 3
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (6 ชัว่ โมง)
จานวนผู้เข้ าอบรม
- ไม่เกิน 20 คน
การชาระค่าธรรมเนียม
ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชาระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจาตัวผู ้เสย
2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี

ิ รไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752 ,
www.ptstraining.co.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์ มลงทะเบียน

หลักสูตร

้
การแก ้ปั ญหาโดยใชเทคนิ
ค 8D Report และ Why Why Analysis
ส่งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี__________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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