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ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาหลกัสูตร  
“การแกปั้ญหาโดยใชเ้ทคนคิ 8D Report และ Why Why Analysis 

วันที่  13 มกราคม 2565 
                      เวลา 09.00-16.00 น.  Online Training 

หลักการและเหตุผล 
การเกดิสิง่ทีไ่มส่อดคลอ้งขึน้ในระบบ จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งน าไปสูก่ารด าเนนิการขจัดสาเหตทุีแ่ทจ้รงิของ
ปัญหา เทคนคิหนึง่ทีท่างอตุสาหกรรมนยิมใชใ้นการด าเนนิการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้อยา่งกวา้งขวางก็คอื การ
ใชเ้ทคนคิของการแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลักการของ 8D Report, Why-Why Analysis Technique เขา้มาชว่ย
ในการแกปั้ญหาและป้องกันไมใ่หปั้ญหาทีไ่ดแ้กไ้ปแลว้กลับมาเกดิซา้อกี อันจะสง่ผลตอ่ความเชือ่มั่นโดยรวม
ของลกูคา้ทีม่ตีอ่องคก์ร 
 
วตัถปุระสงค ์
• เพือ่ใหอ้งคก์รเกดิความรูค้วามเขา้ใจในการน าเทคนคิการแกไ้ขปัญหาโดยใชร้ะบบของ Problem Solving 
Technique, 8D Report Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique 
• เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปใชใ้นการแกไ้ขปั้ญหาและชว่ยใหอ้งคก์รเพิม่ขดีความ
สามรถในการป้องกันปัญหาไมใ่หเ้กดิซ ้าได ้
 
เนือ้หา 
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบยีน 
9.00 - 10.00 น. ความเขา้ใจเรือ่งของปัญหาและความผดิปรกต ิ
10.00 - 11.00 น. ความรูเ้บือ้งตน้ของระบบการด าเนนิการแกไ้ขปัญหา (Corrective Action Process) 
• ขอ้ก าหนดดา้นคณุภาพทีเ่กีย่วขอ้งตอ่มมุมองดา้นการแกไ้ขและป้องกันปัญหา 
11.00 - 12.00 น. การหาสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ (Root Cause Analysis) 
13.00 - 15.00 น. เครือ่งมอืส าหรับการแกไ้ขปัญหา (Problem Solving Method) 
• เทคนคิการแกไ้ขปัญหาแบบ Pareto Diagram Technique 
• เทคนคิการแกไ้ขปัญหาแบบ Cause and Effect Diagram 
• เทคนคิการแกไ้ขปัญหาแบบ Why-Why Analysis Technique 
 
15.00 - 16.00 น. รายละเอยีดขัน้ตอนของการท า 8D 
• จัดตัง้คณะท างานขา้มสายงาน (CFT, CAT, PST) (Select the Team) 
• ท าความเขา้ใจกับปัญหาและลักษณะ/อาการปัญหา (Describe Problem) 
• วางแผนปฏบิัตกิารแกไ้ขทีอ่าการของปัญหาเพือ่ใหเ้กดิผล*คราว 
• ปฏบิัตแิละทวนสอบ (Implement and Verify Short Term Corrective Actions) 
• หาและทวนสอบสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ (Define and Verify Root Causes) 
• ทบทวนการปฏบิัตกิารแกไ้ข (Verify Corrective Actions) 
• ปฏบิัตกิารแกไ้ขอยา่งถาวรทีส่าเหต ุ(Implement Permanent Corrective Actions) 
• วางมาตรการการป้องกันการเกดิซ ้า (Prevent Recurrence) 
• แสดงความยนิดกีับคณะท างาน (Congratulate your Team) 
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รปูแบบการฝึกอบรม 
บรรยาย และ Workshop กรณีศกึษา ฝึกปฏบิัต ิ

 
คา่อบรม/ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไมร่วม VAT 7%)  

หรือ Promotion ช่วงนีม้า 4 จ่าย 3 
ระยะเวลาอบรม    1 วนั (6 ชัว่โมง) 
จ านวนผู้เข้าอบรม 

- ไมเ่กิน 20 คน 
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 

 

2. 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 ,  

www.ptstraining.co.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  ptstraining3@gmail.com 
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แบบฟอร์มลงทะเบียน 

หลกัสตูร  การแกปั้ญหาโดยใชเ้ทคนคิ 8D Report และ Why Why Analysis  

สง่มาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย สง่เอกสารมาท่ี 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลขูัน่   

เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  

 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 

 

 


