หลักสู ตร Core Tools Management
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่ ดอบรม : วันที่ 23 เมษายน 2564
วันทีจั
เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่ โรงแรมเซนต ์เจมส ์ สุขม
ุ วิท 26
หลักการและเหตุผล
้ ผู
่ ผ
การวิเคราะห ์ข้อขัดข้องด้านศก
ั ยภาพและผลกระทบ (FMEA) เป็ นข ้อกาหนดหลักในขณะนี ที
้ ลิตและ ส่งมอบในอุตสาหกรรมยาน
่
ยนต ์ ทีมีการบริหารคุณภาพในองค ์กรภายใต ้ระบบบริหารคุณภาพ ISO/IATF 16949 ใช ้ในการบริหารและวางแผนระบบการผลิตของผูส้ ่ง
่ หน้าทีออกแบบและพั
่
มอบ โดยใช ้กลวิธเี ชิงวิเคราะห ์ในขณะการออกแบบผลิตภัณฑ ์ DFMEA (องค ์กรทีมี
ฒนาผลิตภัณฑ ์) และ/หรือ ในขณะ
่
่
่
การออกแบบกระบวนการ PFMEA (ทุกองค ์กรทีมีการผลิตและบริการ) โดยผูเ้ กียวข ้อง (คณะทางานทีประกอบด ้วยตัวแทนจากหลายแผนก)
่
่
ร่วมกันประชุมในการนากลวิธวี เิ คราะห ์ไปใช ้เป็ นแนวทางเพือประกั
นแต่เนิ่นๆ ต่อขอบเขตทีอาจเป็
นไปได ้ว่าข ้อขัดข ้องด ้านศักยภาพและ กลไก/
่
้
่
้ วนทีได
่ ้รับมอบมีคุณภาพ
สาเหตุทก่
ี อตัวขึนในการสร ้างปัญหา จะได ้รบั การพิจารณาและกาหนดมาตรการดาเนิ นการ เพือให ้คุณภาพของชินส่
่
และมีความปลอดภัยต่อพนักงานประกอบของลูกค ้าและผูใ้ ช ้ (ผูข
้ บ
ั ขียานยนต
์) และ สอดรบั กับความต ้องการและความคาดหวังของลูกค ้า
กาหนดการอบรม
่
วัตถุประสงค ์ เพือให
้ทราบถึง





หลักการวิเคราะห ์ข ้อขัดข ้องด ้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA) และนาไปประยุกต ์ใช ้ในองค ์กรไดอ้ ย่างถูกต ้อง
ความแตกต่างระหว่าง DFMEA และ PFMEA
่ (Risk Priority Number)
เข ้าใจหลักการกาหนด AP (Action priority) แทนการคานวณผลระดับคะแนนความเสียง
่
เข ้าใจถึงบทบาทและหน้าทีความรบั ผิดชอบของ คณะทางาน (Crosse Function Team ) การวิเคราะห ์ข ้อขัดข ้องด ้านศักยภาพ
่
และผลกระทบ (FMEA) และใครบา้ งทีควรร่
วมเป็ นคณะทางาน

เวลาการอบรม
เวลา
08.30-09.00
09.00-10.30

รายละเอียด
 ลงทะเบียน / ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
้
หลักการและแนวคิดพืนฐาน
 FMEA คืออะไรและความหมาย
 ความเป็ นมาและวัตถุประสงค ์ของ FMEA
่
 การเปลียนแปลง
FMEA4th เป็ น PFMEA AIAG & VDA 1st
 การแบ่งประเภทของ FMEA
่
่ ้นทา/ทบทวน FMEA
 เมือไหร่
จะเริมต
่ ยวข
่
 ข ้อกาหนด ข ้อกาหนด IATF ทีเกี
้อง
้
 7 ขันตอนการจัดทา PFMEA

09.30-10.40
10.40-12.00

 พัก
การจัดเตรียมข ้อมูลก่อนการวิเคราะห ์
 รายละเอียดผลิตภัณฑ ์
 Process Flow Chart หลัก และ Layout หลัก
้ มงานสาหรบั การวิเคราะห ์แต่ละกระบวนการ
 การจัดตังที
 Characteristics Product
 Process Flow Chart ย่อย และ Layout ย่อย
 Characteristics Matrix ความสัมพันธ ์ Product & Process
 Work Shop
 พัก

12.00-13.00
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เวลา
13.00-14.30

14.30-14.40
14.40-16.00

16.00-16.30

16.30

รายละเอียด
้
ขันตอนการวิเคราะห ์ PFMEA AIAG & VDA
 Step 1 Planning and Preparation การวางแผนและการเตรียมการ

Step 2 Structure Analysis การวิเคราะห ์โครงสร ้าง
้ วนย่อย ชือกระบวนการ
่
 ระบบรายการกระบวนการ,ระบบย่อย ,ชินส่
้
่
 ขันตอนกระบวนการหมายเลขสถานี และชือของรายละเอียดย่อยจุดสาคัญ
 รายละเอียดย่อยของกระบวนการทางาน 4M
 Function Analysis การวิเคราะห ์หน้าที่
่
่
้ วนหรือกระบวนการ
 หน้าทีของรายการกระบวนการ
หน้าทีของระบบ,
ระบบย่อย, ชินส่
่
้
 หน้าทีของล
าดับขันตอนกระบวนการและคุ
ณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ ์
่
 หน้าทีของกระบวนการย่อยและคุณลักษณะพิเศษของกระบวนการ
 Work shop
 พัก
 Step 4 Failure Analysis การวิเคราะห ์ความล ้มเหลว
่
 Step 5 PFMEA Risk Analysis การวิเคราะห ์ความเสียง
่
 Step 6 Optimization การเพิมประสิทธิภาพ







Step 7 Results Documentation เอกสารผลลัพธ ์
Workshop
ทาแบบประเมินหลังการอบรม
Q&A
กล่าวสรุป
จบการอบรม

บรรยายหลักสูตร : อาจารย ์วัชระ ศรีปาน
กลุ่มเป้ าหมาย : ผูจ้ ด
ั การ หัวหน้างาน และผูท้ สนใจ
ี่
จานวนผูเ้ ข ้าอบรม : 10 คน/รุน
่

ั
อ ัตราค่าอบรมสมมนา
1 ท่านๆละ 3,500 + Vat 245 = 3,745 บาท
(รวมค่าวิทยากร และเอกสารอบรม ค่าอาหารกลางวัน วุฒบ
ิ ต
ั ร)

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ ้ม) 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
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