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Failure Mode & Effect Analysis
การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบสาหรับข้อล้มเหลว
วันที ่ 25 มี นาคม 2562 โรงแรมซี ทรัส สุขมุ วิ ท 11
รายละเอียดหล ักสูตร:
เทคนิคของ FMEA กำหนดเป็ น 2 ประเภท ได ้แก่ DFMEA และ PFMEA ในกำรออกแบบระดับระบบ
่ มต่อ และระดับองค์ประกอบ ของกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนกำรผลิตและกำร
ระบบย่อย ส่วนเชือ
ประกอบ ซึง่ ได ้ถูกนำไปใช ้อย่ำงแพร่หลำยในทุกอุตสำหกรรม
หลักสูตรนี้ ได ้ถูกออกแบบสำหรับผู ้เข ้ำร่วมอบรมเพือ
่ ให ้ควำมรู ้ ควำมเข ้ำใจในเทคนิค FMEA โดยใช ้
ั เจนในกำรประยุกต์ใช ้เครือ
กำรบรรยำยควบคูไ
่ ปกับกำรทำกิจกรรมกลุม
่ เพือ
่ ให ้เกิดภำพทีช
่ ด
่ งมือ เพือ
่ ให ้
สำมำรถนำไปประยุกต์ใช ้ในองค์กรได ้อย่ำงมีประสิทธิผล

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร:
เมือ
่ จบหลักสูตรนีแ
้ ล ้ว ผู ้เข ้ำรับกำรอบรมจะสำมำรถ:



เข ้ำใจถึงเทคนิค FMEA เพือ
่ ทีจ
่ ะสำมำรถปฏิบต
ั ไิ ด ้อย่ำงสอดคล ้อง
เข ้ำใจและประยุกต์ใช ้สำหรับกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนกำรโดยใช ้กำรวิเครำะห์โอกำส
และผลกระทบของข ้อล ้มเหลว Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) อย่ำงมีประสิทธิผล

คุณสมบ ัติผเู ้ ข้าอบรม :

ผู ้ทีร่ ับผิดชอบสำหรับกำรออกแบบ และควบคุมกระบวนกำรผลิต ได ้แก่ ฝ่ ำยผลิต ฝ่ ำยประกันคุณภำพ
ฝ่ ำยซ่อมบำรุง ฝ่ ำยวิศวกรรม ฝ่ ำยคลังสินค ้ำ ฝ่ ำยจัดส่ง ฝ่ ำยขำย และฝ่ ำยอืน
่ ๆในสำยโรงงำนทีเ่ กีย
่ วข ้อง

้ หาหล ักสูตร :
เนือ










แนะนำหลักสูตร (Course Overview)
อธิบำยภำพรวมและรำยละเอียดของคูม
่ อ
ื FMEA (FMEA Overview)
กำรจัดทำ FMEA (Method for established of FMEA)
 ขอบเขตกำรวิเครำะห์ (Scope of Analysis)
 กำรใช ้แผนภูมก
ิ ำรไหล (Use of flow diagram)
 กำรสร ้ำงทีมงำน (Formation of the team)
 ขัน
้ ตอนเบือ
้ งต ้นของกำรวิเครำะห์ (Basic procedure for analysis)
 แผนปฏิบต
ั ิ (Action plan)
 กำรติดตำม (Follow-up)
่ มโยงกับ DFMEAs (Connection to DFMEAs)
ควำมเชือ
กำรพัฒนำแผนควบคุม (Development of control plan)
กิจกรรมกลุม
่ กำรจัดทำ PFMEA (Workshop for PFMEA)
นำเสนอผลงำน (Presentation)
ถำม- ตอบ (Questions – Answer)

อัตรำค่ำสัมมนำต่อ 1 ท่ำน
(รวมค่ำเอกสำร อำหำรกลำงวัน และอำหำรว่ำงตลอดกำรสัมมนำ)
ค่ำอบรมสัมมนำ /ท่ำน
รำคำก่อน VAT
VAT 7%

ภำษี หัก ณ ทีจ
่ ำ่ ย 3%

รำคำ สุทธิ

บุคคลทัว่ ไป

3,500

245

(105)

3,640

Early Bird ชำระล่วงหน ้ำ
ก่อน 5 วัน

3,000

210

(90)

3,120

กำหนดกำรฝึ กอบรม :
ลงทะเบียนเวลำ 8:30 น. เริม
่ อบรมเวลำ 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมำณ
เวลำพักคือ 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.
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ติดต่อ คุณอรัญญำ(ตุ ้ม) โทร 02-1753330 , 086-8929330 ,086-6183752
Email ; info.ptstraining@gmail.com , aranya.ptstraining@gmail.com
แบบฟอร์มกำรลงทะเบียน
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1. โอนผ่ำนบัญชธี นำคำร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สำขำเดอะมอลล์บำงกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนำคำรกสก
ี อมทรัพย์ สำขำโลตัสรำมอินทรำ 109 เลขที่ 029-7110496
1.2 ธนำคำรกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจำ่ ย (ถ ้ำมี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่ำน และชอ
ื่ หลักสูตร E-mail public.ptstraining@gmail.com
พร ้อมระบุชอ
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