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วนัที่ 25 เมษายน 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. 

 
หลกัการและเหตผุล 

ในอุตสาหกรรมยานยนตปั์จจุบันน้ี ไดม้กีารปรับเปลีย่นมาตรฐาน FMEA จากเดมิเป็น AIAG-VDA FMEA 1st 
edition เกดิปัญหาหรอืผลกระทบล่วงหนา้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ใหปั้ญหาเกดิขึน้เมือ่ช ิน้งานเขา้สูก่ระบวนการผลติ
หรอื ต่อผูใ้ชร้ถ ตัง้แตขั่น้ตอนการออกแบบพัฒนาผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ ซึง่พนักงานทีทํ่างานเกีย่วกบัชิน้งานนัน้ 
ควรทีจ่ะเขา้ใจหลักการและการประยุกตใ์ชอ้ย่างถ่องแท ้เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุดในการวเิคราะหต์ามหลักการ
ของ FMEA AIAG-VDA 1st edition new version ทัง้ PFMEA และ DFMEA 

โดยเน้ือหาในหลักสูตรของ FMEA จะชว่ยใหอ้งคก์รมคีวามรูพ้ื้นฐานที่สําคัญในการเตรียมการเพื่อวเิคราะห์
ความลม้เหลวและผลกระทบอย่างเป็นขัน้ตอนตัง้แต่ตน้จนจบของกระบวนการผลติ และหาวธิีการป้องกันความ
ลม้เหลวไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจหลักการของ FMEA AIAG-VDA 1st edition 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจหัวขอ้หลักทีเ่ปลีย่นจาก version เดมิ เป็น version ใหม ่
3. 3.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจประเภทของ FMEA ทัง้ PFMEA และ DFMEA 
4. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจ 6 ขัน้ตอน(Step) ในการจัดทํา FMEA AIAG-VDA 1st edition 
5. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจการจัดลําดับความเสีย่ง SOD (SOD Ranking chart) 
6. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจการกําหนด Action priority (AP) 
7. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจการประยกุตใ์ชข้อ้กําหนดลกูคา้กบัการประเมนิ FMEA new version 
8. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจขัน้ตอนการปรับเปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลอ้งตาม FMEA new version 

 
หวัขอ้การอบรมและการสมัมนา 

• 1. ขอ้กําหนด IATF 16949 ทีเ่ชือ่มโยงกบั FMEA 
• 2. FMEA คอือะไร 
• 3. ประเภทของ FMEA 

o DFMEA 
o PFMEA 
o FMEA- MSR 

• 4. ประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการทํา FMEA 
• 7 ขัน้ตอน(Step) ในการจัดทํา FMEA AIAG-VDA 1st edition 

o Step # 1 : Scope Definition 
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o Step # 2 : Structure Analysis 
o Step #3 : Function Analysis 
o Step #4 Failure analysis 
o Step #5 Risk analysis 
o Step #6 Optimization 

• การจัดลําดับความเสีย่ง SOD (SOD Ranking chart) 
o การประเมนิความรนุแรง (Severity) 
o การประเมนิโอกาสเกดิ (Occurrence) 
o การประเมนิความสามารถในการตรวจจับ  (Detection) 

• วธิกีารกําหนด Action priority (AP) 
• การประยกุตใ์ชข้อ้กําหนดลกูคา้กบัการประเมนิ FMEA new version 
• ขัน้ตอนการปรับเปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลอ้งตาม FMEA new version 
• กจิกรรมกลุม่การจัดทํา PFMEA 

 
คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรมและสมัมนา 

พนักงาน หัวหนา้งาน วศิวกร และผูส้นใจทั่วไป 
 
จํานวน  20 คน/ ร ุน่ 

อัตราคา่ลงทะเบยีนตอ่ 1 ทา่น 
คา่สมัมนาทา่นละ 2,500 บาท (ไมร่วม VAT 7%) 

สมัคร 3 ทา่นๆ ละ 2,200 บาท  
(รวมคา่เอกสารอบรม วทิยากร และวฒุบิัตร) 

 
ลงทะเบยีนเวลา 8:30 น. เริม่อบรมเวลา 9:00 น. จนถงึ 16:30 น. โดยประมาณ  
เวลาพักคอื 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.  
 
การชําระเงนิ: เช็ค/โอน “หจก.โปรเฟสช ัน่แนล เทรนนิง่ โซลชู ัน่” (Professional Training Solution 
Ltd., Partnership) 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังน้ี 

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109  เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          
พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร E-mail info.ptstraining@gmail.com 

ตดิตอ่  คณุอรัญญา(ตุม้) โทร 02-1753330 , 086-8929330 ,086-6183752 
Email ; info.ptstraining@gmail.com  
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แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) AIAG –VDA 1st edition 

การวิเคราะหข้์อบกพร่องและผลกระทบ 

สง่มาที ่email : info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________TAX ID________________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
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