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

การวเิคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ 

Online Training 2021 

                                                                                    วนัที่ 2 กรกฎาคม 2564 
เวลา 09.00-16.00 น 

หลกัการและเหตผุล 
ในอุตสาหกรรมยานยนตปั์จจุบันนี้ ไดม้กีารปรับเปลีย่นมาตรฐาน FMEA จากเดมิเป็น AIAG-VDA FMEA 1st 

edition เกดิปัญหาหรอืผลกระทบลว่งหนา้ เพือ่เป็นการป้องกันไมใ่หปั้ญหาเกดิขึน้เมือ่ช ิน้งานเขา้สูก่ระบวนการผลติ
หรอื ตอ่ผูใ้ชร้ถ ตัง้แตข่ัน้ตอนการออกแบบพัฒนาผลติภัณฑแ์ละกระบวนการ ซึง่พนักงานทีท่ างานเกีย่วกับชิน้งานนัน้ 
ควรทีจ่ะเขา้ใจหลักการและการประยกุตใ์ชอ้ยา่งถ่องแท ้เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุในการวเิคราะหต์ามหลักการ
ของ FMEA AIAG-VDA 1st edition new version ทัง้ PFMEA และ DFMEA 

โดยเนื้อหาในหลักสูตรของ FMEA จะชว่ยใหอ้งคก์รมคีวามรูพ้ื้นฐานที่ส าคัญในการเตรยีมการเพื่อวเิคราะห์
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) ในการจัดท า FMEA AIAG-VDA 1st edition 

5. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจการจัดล าดับความเสีย่ง SOD (SOD Ranking chart) 

6. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจการก าหนด Action priority (AP) 

7. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจการประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดลกูคา้กับการประเมนิ FMEA new version 

8. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจขัน้ตอนการปรับเปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลอ้งตาม FMEA new version 

 
หวัขอ้การอบรมและการสมัมนา 

 ความเป็นมาของการจัดท า FMEA ฉบับใหม ่
 ประเภทของ FMEA 

o DFMEA 
o PFMEA 

 ประเด็นส าคัญทีม่กีารเปลีย่นแปลงใน  FMEA ฉบับใหม ่
 ขัน้ตอน และวธิกีารจัดท า FMEA ฉบับใหม ่(6 ขัน้ตอน) 

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 

 การจัดล าดับความเสีย่ง SOD (SOD Ranking chart) 
o การประเมนิความรนุแรง (Severity) 

o การประเมนิโอกาสเกดิ (Occurrence) 

o การประเมนิความสามารถในการตรวจจับ  (Detection) 
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 วธิกีารก าหนด Action priority  (AP) 

 การประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดลกูคา้กับการประเมนิ  FMEA new version 
 ขัน้ตอนการปรับเปลีย่นเพือ่ใหส้อดคลอ้งตาม FMEA new version 
 กจิกรรมกลุม่การจัดท า  PFMEA 

 
วทิยากร  อาจารยช์ยัมงคล ศลิธร 
 

อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 1,900 + Vat 133 = 2,033 บาท 

เง ือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร ่
การช าระเงนิ:  โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี้ 

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

ตดิตอ่ คณุตุม้ 086-8929330   02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การวเิคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (AIAG VDA FMEA 1st edition) 
สง่มาที ่email : info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________TAX ID________________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 
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