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    IATF 16949:2016IATF 16949:2016IATF 16949:2016IATF 16949:2016    Risk Risk Risk Risk analysis analysis analysis analysis and Opportunity and Opportunity and Opportunity and Opportunity : 1 Day: 1 Day: 1 Day: 1 Day    

การวเิคราะหความเสีย่งและโอกาสสาํหรบัมาตรฐานยานยนต การวเิคราะหความเสีย่งและโอกาสสาํหรบัมาตรฐานยานยนต การวเิคราะหความเสีย่งและโอกาสสาํหรบัมาตรฐานยานยนต การวเิคราะหความเสีย่งและโอกาสสาํหรบัมาตรฐานยานยนต IATF 16949:2016IATF 16949:2016IATF 16949:2016IATF 16949:2016    
 

วัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงคของหลักสูตรของหลักสูตรของหลักสูตรของหลักสูตร    ::::    
       หลักสูตรน้ีตองการใหผูบริหารและเจาของกระบวนการ (Process owners) มีความเขาใจและ 
มีทักษะในการ    วเิคราะหวเิคราะหวเิคราะหวเิคราะหและและและและประเมนิความเสีย่ง ประเมนิความเสีย่ง ประเมนิความเสีย่ง ประเมนิความเสีย่ง (Risk)(Risk)(Risk)(Risk)    และโอกาส และโอกาส และโอกาส และโอกาส (Opportunity(Opportunity(Opportunity(Opportunity) ท่ีเก่ียวของกับหนวยงานของตนไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิผล โดยการใช Process approach เปนเคร่ืองมือในการ 
ช้ีบงความเสี่ยง (Risk identification)(Risk identification)(Risk identification)(Risk identification) ของหนวยงานเพ่ือประเมินผลกระทบ (Effect)(Effect)(Effect)(Effect) และความเปนไปไดในการเกิด 
(Occurrence)(Occurrence)(Occurrence)(Occurrence) เพ่ือกําหนด Risk and opportunity aRisk and opportunity aRisk and opportunity aRisk and opportunity action planction planction planction plan สําหรับการดาํเนินการกับความเสีย่งและโอกาสท่ีเก่ียวของ  
      รวมท้ังการประเมินความเสี่ยงตามขอกําหนด 6.1.2.1 ไดระบุไว เชน product recall, field returnproduct recall, field returnproduct recall, field returnproduct recall, field return, rework, repair, rework, repair, rework, repair, rework, repair        
หรอื หรอื หรอื หรอื complaint complaint complaint complaint เปนตนเปนตนเปนตนเปนตน  
        
คณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรมคณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรมคณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรมคณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรม :                                                                                                                           
หัวหนางาน, Engineer, ผูจัดการ, QMR, Internal Auditor และผูบริหาร 
รปูแบบการอบรมสมัมนารปูแบบการอบรมสมัมนารปูแบบการอบรมสมัมนารปูแบบการอบรมสมัมนา    : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บรรยาย, ยกตัวอยางประกอบ สลับกิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยการใชขอมูลจริงของหนวยงาน เพ่ือใหผูเขา
อบรมสามารถนําไปปรับใชกับงานจริงไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผล  
 
หวัขออบรมสมัมนาหวัขออบรมสมัมนาหวัขออบรมสมัมนาหวัขออบรมสมัมนา    :::: 

 นิยามและความหมายของการประเมินความเสี่ยงและโอกาสตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 
 แหลงความเสีย่งที ่แหลงความเสีย่งที ่แหลงความเสีย่งที ่แหลงความเสีย่งที ่1111    : : : : ปจจยัภายใน ปจจยัภายใน ปจจยัภายใน ปจจยัภายใน (Internal issue) (Internal issue) (Internal issue) (Internal issue) และและและและ    

ปจจยัภายนอก ปจจยัภายนอก ปจจยัภายนอก ปจจยัภายนอก ((((External issue) External issue) External issue) External issue) ตามขอกาํหนด ตามขอกาํหนด ตามขอกาํหนด ตามขอกาํหนด 4.14.14.14.1    
 SWOT analysis กับการประเมินความเสีย่ง (จุดแข็ง, จุดออน, โอกาส และอุปสรรค) 

                WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop: : : : กาํหนดปจจยัภายในและปจจยัภายนอกกาํหนดปจจยัภายในและปจจยัภายนอกกาํหนดปจจยัภายในและปจจยัภายนอกกาํหนดปจจยัภายในและปจจยัภายนอกโดยโดยโดยโดยการใชการใชการใชการใช    SWOT anSWOT anSWOT anSWOT analysisalysisalysisalysis    
 แหลงความเสีย่งที ่แหลงความเสีย่งที ่แหลงความเสีย่งที ่แหลงความเสีย่งที ่2222: : : : ความความความความตองการและความคาดหวงัของผูมสีวนไดสวนเสยีตองการและความคาดหวงัของผูมสีวนไดสวนเสยีตองการและความคาดหวงัของผูมสีวนไดสวนเสยีตองการและความคาดหวงัของผูมสีวนไดสวนเสยี    (4.2)(4.2)(4.2)(4.2)    
 ผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก (Internal & external party) 
 แหลงความเสีย่งที ่แหลงความเสีย่งที ่แหลงความเสีย่งที ่แหลงความเสีย่งที ่3333    : : : : จากจากจากจากกระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ กระบวนการ (Process) (Process) (Process) (Process) ตาง ๆ ทัง้ ตาง ๆ ทัง้ ตาง ๆ ทัง้ ตาง ๆ ทัง้ Core process Core process Core process Core process และ และ และ และ     

Support process Support process Support process Support process เชน เชน เชน เชน ขาย จัดซือ้ ตรวจรับ จัดเก็บ ตรวจสอบ ผลิต วางแผน ซอมบํารุง HR สโตร 
และหนวยงานตาง ๆ ท่ีระบุใน Business process map (ขอกําหนด 4.4) 

 แหลงความเสีย่งที ่แหลงความเสีย่งที ่แหลงความเสีย่งที ่แหลงความเสีย่งที ่4444: Risk analysis : Risk analysis : Risk analysis : Risk analysis ตามขอกาํหนด ตามขอกาํหนด ตามขอกาํหนด ตามขอกาํหนด 6.1.2.1 6.1.2.1 6.1.2.1 6.1.2.1 ของ ของ ของ ของ IATF 16949IATF 16949IATF 16949IATF 16949    
                Workshop: Workshop: Workshop: Workshop: ประเมนิความเสีย่งตามขอกาํหนด ประเมนิความเสีย่งตามขอกาํหนด ประเมนิความเสีย่งตามขอกาํหนด ประเมนิความเสีย่งตามขอกาํหนด 6.1.2.16.1.2.16.1.2.16.1.2.1    

 เทคนิคการเทคนิคการเทคนิคการเทคนิคการชี้บงความเสี่ยงโดยชี้บงความเสี่ยงโดยชี้บงความเสี่ยงโดยชี้บงความเสี่ยงโดย    Automotive Automotive Automotive Automotive Process approachProcess approachProcess approachProcess approach    
 การใช Turtle diagram ในการประเมินความเสี่ยง 
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 ขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งและโอกาสและโอกาสและโอกาสและโอกาส    ((((Risk Risk Risk Risk and opportunity evaluationand opportunity evaluationand opportunity evaluationand opportunity evaluation))))    

1. ระบคุวามเสีย่ง ระบคุวามเสีย่ง ระบคุวามเสีย่ง ระบคุวามเสีย่ง (Risk Identification)(Risk Identification)(Risk Identification)(Risk Identification)    ของกระบวนการของกระบวนการของกระบวนการของกระบวนการ    
                                                            Workshop: Workshop: Workshop: Workshop: จดัทาํจดัทาํจดัทาํจดัทาํ    Process approach Process approach Process approach Process approach ของกระบวนการและชีบ้งความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ของกระบวนการและชีบ้งความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ของกระบวนการและชีบ้งความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ของกระบวนการและชีบ้งความเสีย่งทีเ่กดิขึน้    

2. ระบุระบุระบุระบุผลกระทบผลกระทบผลกระทบผลกระทบจากจากจากจากความเสีย่ง ความเสีย่ง ความเสีย่ง ความเสีย่ง (Risk (Risk (Risk (Risk impactimpactimpactimpact))))    
3. ระบมุาตรการควบคมุหรอืปองกนัในปจจบุนั ระบมุาตรการควบคมุหรอืปองกนัในปจจบุนั ระบมุาตรการควบคมุหรอืปองกนัในปจจบุนั ระบมุาตรการควบคมุหรอืปองกนัในปจจบุนั (Current Prevention control)(Current Prevention control)(Current Prevention control)(Current Prevention control)    

                                                            Workshop: Workshop: Workshop: Workshop: ระบุระบุระบุระบุผลกระทบและมาตรการควบคมุในปจจบุนัผลกระทบและมาตรการควบคมุในปจจบุนัผลกระทบและมาตรการควบคมุในปจจบุนัผลกระทบและมาตรการควบคมุในปจจบุนั    
4. ประเมนิประเมนิประเมนิประเมนิความรนุแรง ความรนุแรง ความรนุแรง ความรนุแรง (Severity) (Severity) (Severity) (Severity) และโอกาสเกดิ และโอกาสเกดิ และโอกาสเกดิ และโอกาสเกดิ (Occurrence) (Occurrence) (Occurrence) (Occurrence) ความเสีย่งความเสีย่งความเสีย่งความเสีย่ง    
5. กาํหนดระดบัความเสีย่ง กาํหนดระดบัความเสีย่ง กาํหนดระดบัความเสีย่ง กาํหนดระดบัความเสีย่ง (Risk Matrix) (Risk Matrix) (Risk Matrix) (Risk Matrix) และแนวทางการดาํเนนิการและแนวทางการดาํเนนิการและแนวทางการดาํเนนิการและแนวทางการดาํเนนิการ    

                                                            Workshop: Workshop: Workshop: Workshop: ประเมนิความเสีย่งและจดัทาํแผนดาํเนนิการกรณคีวามเสีย่งสงูประเมนิความเสีย่งและจดัทาํแผนดาํเนนิการกรณคีวามเสีย่งสงูประเมนิความเสีย่งและจดัทาํแผนดาํเนนิการกรณคีวามเสีย่งสงูประเมนิความเสีย่งและจดัทาํแผนดาํเนนิการกรณคีวามเสีย่งสงู    
6. เลอืกประเดน็ความเสีย่งเพือ่พจิารณาเปนโอกาสสาํหรบัการปรบัปรงุเลอืกประเดน็ความเสีย่งเพือ่พจิารณาเปนโอกาสสาํหรบัการปรบัปรงุเลอืกประเดน็ความเสีย่งเพือ่พจิารณาเปนโอกาสสาํหรบัการปรบัปรงุเลอืกประเดน็ความเสีย่งเพือ่พจิารณาเปนโอกาสสาํหรบัการปรบัปรงุ    

(Opportunity for improvement)(Opportunity for improvement)(Opportunity for improvement)(Opportunity for improvement)    
                                                            Workshop: Workshop: Workshop: Workshop: กาํหนดหวัขอในการปรบัปรงุกาํหนดหวัขอในการปรบัปรงุกาํหนดหวัขอในการปรบัปรงุกาํหนดหวัขอในการปรบัปรงุ        

                                                    ----    ถามถามถามถาม----ตอบ และทาํแบบทดสอบ ตอบ และทาํแบบทดสอบ ตอบ และทาํแบบทดสอบ ตอบ และทาํแบบทดสอบ (Post(Post(Post(Post----    test) test) test) test)     
    

               การประเมนิผลผูเขาอบรม :การประเมนิผลผูเขาอบรม :การประเมนิผลผูเขาอบรม :การประเมนิผลผูเขาอบรม : 

1. เวลาท่ีเขาอบรมตองไมนอยกวา 80% 
2. ประเมินผลจากการทํากิจกรรมกลุม  
3. ประเมินผลจากขอสอบภาคทฤษฏี (Post Test)  
4.  ทุกทานท่ีผานเกณฑจะไดรับเกียรติบัตร (Training Certificate)                                                                                                        

 
 

 
 

 

 

 

    
    
    
    
    
    
    


