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หล ักการและเหตุผล
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบันนี้ ได ้มีการปรับเปลีย
่ นมาตรฐาน FMEA จากเดิมเป็ น AIAG-VDA FMEA 1st
ิ้ งานเข ้าสูก
่ ระบวนการผลิต
edition เกิดปั ญหาหรือผลกระทบล่วงหน ้า เพือ
่ เป็ นการป้ องกันไม่ให ้ปั ญหาเกิดขึน
้ เมือ
่ ชน
้
่
ึ
ิ้ งานนั น
หรือ ต่อผู ้ใชรถ ตัง้ แต่ขน
ั ้ ตอนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ซงพนั กงานทีท
่ ํ างานเกีย
่ วกับชน
้
้ างถ่องแท ้ เพือ
ิ ธิภาพสูงสุดในการวิเคราะห์ตามหลักการ
ควรทีจ
่ ะเข ้าใจหลักการและการประยุกต์ใชอย่
่ ให ้เกิดประสท
ของ FMEA AIAG-VDA 1st edition new version ทัง้ PFMEA และ DFMEA
โดยเนื้อหาในหลักสูตรของ FMEA จะชว่ ยให ้องค์กรมีความรู ้พืน
้ ฐานทีส
่ ําคัญในการเตรียมการเพือ
่ วิเคราะห์
ความล ้มเหลวและผลกระทบอย่า งเป็ นขัน
้ ตอนตั ง้ แต่ต ้นจนจบของกระบวนการผลิต และหาวิธ ีก ารป้ องกั น ความ
ิ ธิภาพ
ล ้มเหลวได ้อย่างมีประสท
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเข ้าใจหลักการของ FMEA AIAG-VDA 1st edition
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเข ้าใจหัวข ้อหลักทีเ่ ปลีย
่ นจาก version เดิม เป็ น version ใหม่
3. 3.เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเข ้าใจประเภทของ FMEA ทัง้ PFMEA และ DFMEA
4. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเข ้าใจ 6 ขัน
้ ตอน(Step) ในการจัดทํา FMEA AIAG-VDA 1st edition
ี่ ง SOD (SOD Ranking chart)
5. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเข ้าใจการจัดลําดับความเสย
6. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเข ้าใจการกําหนด Action priority (AP)
7. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเข ้าใจการประยุกต์ใชข้ ้อกําหนดลูกค ้ากับการประเมิน FMEA new version
8. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเข ้าใจขัน
้ ตอนการปรับเปลีย
่ นเพือ
่ ให ้สอดคล ้องตาม FMEA new version
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ั
ห ัวข้อการอบรมและการสมมนา
ื่ มโยงกับ FMEA
• 1. ข ้อกําหนด IATF 16949 ทีเ่ ชอ
• 2. FMEA คืออะไร
• 3. ประเภทของ FMEA
o DFMEA
o PFMEA
o FMEA- MSR
• 4. ประโยชน์ทไี่ ด ้จากการทํา FMEA
• 7 ขัน
้ ตอน(Step) ในการจัดทํา FMEA AIAG-VDA 1st edition
o Step # 1 : Scope Definition
o Step # 2 : Structure Analysis
o Step #3 : Function Analysis
o Step #4 Failure analysis
o Step #5 Risk analysis
o Step #6 Optimization
ี่ ง SOD (SOD Ranking chart)
• การจัดลําดับความเสย
o การประเมินความรุนแรง (Severity)
o การประเมินโอกาสเกิด (Occurrence)
o การประเมินความสามารถในการตรวจจับ (Detection)
• วิธก
ี ารกําหนด Action priority (AP)
• การประยุกต์ใชข้ ้อกําหนดลูกค ้ากับการประเมิน FMEA new version
• ขัน
้ ตอนการปรับเปลีย
่ นเพือ
่ ให ้สอดคล ้องตาม FMEA new version
• กิจกรรมกลุม
่ การจัดทํา PFMEA
ั
ิ ธร
วิทยากร อาจารย์ชยมงคล
ศล
ั
คุณสมบ ัติผเู ้ ข้าอบรมและสมมนา
พนักงาน หัวหน ้างาน วิศวกร และผู ้สนใจทั่วไป

จํา นวน 20 คน/ ร น
ุ่

อัตราค่าลงทะเบียนต่อ 1 ท่าน
(รวมค่าเอกสารอบรม อาหารกลางวัน Coffee Break 2 มือ
้ และวุฒบ
ิ ัตร)
ั
ค่าอบรมสมมนา /1วัน
ราคาก่อน VAT
ภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย
VAT 7%
3%
ั มนา 1 คน
ค่าอบรม/สม

3,200

224

96

ราคา สุทธิ
3,328

กําหนดการฝึ กอบรม :
ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เริม
่ อบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ
เวลาพักคือ 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.
่ ั แนล เทรนนิง่ โซลูชน
่ ั ” (Professional Training Solution
การชําระเงิน: เช็ค/โอน “หจก.โปรเฟสชน
Ltd., Partnership)
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
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ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร E-mail info.ptstraining@gmail.com
พร ้อมระบุชอ
ติดต่อ คุณอรัญญา(ตุ ้ม) โทร 02-1753330 , 086-8929330 ,086-6183752
Email ; info.ptstraining@gmail.com , aranya.ptstraining@gmail.com

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

การวิเคราะห์ ข้อบกพร่ องและผลกระทบ
(AIAG VDA FMEA 1st edition)

ส่งมาที่ email : info.ptstraining@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________TAX ID________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
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