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หลักสตูร  การแกป้ญัหาอยา่งเป็นระบบดว้ย 8D & Why Why Analysis 
วนัที ่11 ตุลาคม 2562 

โรงแรมอไร้ซ 
 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 

 ทา่นจะไดรั้บทราบวา่อะไรเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรับการน าเทคนคิการแกไ้ขปัญหาโดยใชร้ะบบของ 
Problem Solving Technique, 8D Report, Why-Why Analysis Technique, Cause and Effect Diagram 
and Pareto Diagram Technique. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาและชว่ยใหอ้งคก์รเพิม่ขดีความสามรถในการป้องกันปัญหาไมใ่หเ้กดิซ า้ได ้ เพือ่ใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ
ในการน าความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรงุกระบวนการอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
เนือ้หาหลักสตูร 

 ความเขา้ใจเรือ่งของปัญหาและความผดิปกต ิ

 ความรูเ้บือ้งตน้ของระบบการด าเนนิการแกไ้ขป ญหา (Corrective Action Process) 

 ขอ้ก าหนดดา้นคณุภาพทีเ่กีย่วขอ้งตอ่มมุมองดา้นการแกไ้ขและป้องกันปัญหา 

 การหาสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ (Root Cause Analysis) 

 เครือ่งมอื ส าหรับ การแกไ้ขปัญหา (Problem Solving Method) 

 เทคนคิการแกไ้ขปัญหาแบบ Pareto Diagram Technique 

 เทคนคิการแกไ้ขปัญหาแบบ Cause and Effect Diagram 

 เทคนคิการแกไ้ขปัญหาแบบ Why-Why Analysis Technique 

 รายละเอยีดขัน้ตอนของการท า 8D 

 กจิกรรมการแกไ้ขปัญหาในเชงิของ Problem Solving โดยใชห้ลักการของ 8D และ Why-Why Analysis 
 

ผูค้วรเขา้รับการอบรม 

บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการปรับปรงุองคก์ร ป้องกันปัญหาใหก้ับองคก์ร รวมทัง้ วศิวกร หัวหนา้งาน ในหน่วยงาน

ผลติ หน่วยงานออกแบบ หน่วยงานคณุภาพ หน่วยงานการตลาด ทมีงาน New Model ของแตบ่รษัิท 
 

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วนั 
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จ ำนวนคนเขำ้อบรม  ไมเ่กิน 20  คน 
 

Fee Seminar/ อตัราคา่ลงทะเบยีน ตอ่ 1 คน 
                              (รวมคา่วทิยากร  เอกสารบรรยาย อาหารกลางวนั Coffee Break วฒุบิตัร ) 

คา่อบรม (Seminar Fee) ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา / 1 ทา่น 3,500 245 (105) 3,640 

สมคัร 3 ทา่นๆละ 3,200 224 96 3,328 

การช าระคา่ธรรมเนยีม 
1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 
โอนเงนิเขา้บญัช ี

ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

กรณียกเลิกการเขา้สัมมนากรุณาแจง้ล่วงหนา้ 7 วนัก่อนวนัสัมมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระ 30% ของราคาค่าสัมมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอรม์การลงทะเบยีน 

หลกัสตูร  การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบดว้ย 8D & Why Why Analysis 
 

วนัสมัมนา___________________________ 
สง่มาที ่email : info.ptstraining@gmail.com;ptstraining3@gmail.com  

 
  บรษิทั____________________________________________________________________________จ ากดั 
 ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ___________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________TAX ID____________________________ส านกังานใหญ่/สาขา____________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ___________ 
   Fax: ___________________________     E-mail: ______________________________________________ 
  รายชื่อผูเ้ขา้อบรม(กรณุากรอกตวับรรจง) 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _____________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื(กรณฉุีกเฉิน) _____________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________ _____ 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื:(กรณฉุีกเฉิน)______________________ 
E-mail: __________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

วธิกีารช าระเงนิ: ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล  เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 

Ltd, Partnership) 
1. โอนผา่นบญัชธีนาคาร ดังนี ้

2. ช าระเงนิผ่านธนาคาร “บัญชีออมทรัพย์ [Saving Account]”    ในนาม: Professional Training Solution Ltd.,Partnership 

นาคาร สาขา เลขทีบ่ัญชี 

 กสิกรไทย (KBANK) เดอะมอลล์บางกะปิ 732-2-45823-8 

 กรุงเทพ  (BBL)  โลตสั รามอนิทรา 109 029-7-11049-6 

 
 

 


