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Failure Mode & Effect Analysis  

การวเิคราะหโ์อกาสและผลกระทบส าหรบัขอ้ลม้เหลว 

วนัที ่19 มิถนุายน 2562  โรงแรมพาลาสโซ รชัดา 

 

รายละเอยีดหลกัสตูร: 

เทคนคิของ FMEA ก ำหนดเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่DFMEA และ PFMEA ในกำรออกแบบระดับระบบ 
ระบบยอ่ย สว่นเชือ่มตอ่ และระดับองคป์ระกอบ ของกำรออกแบบผลติภัณฑ ์และกระบวนกำรผลติและกำร
ประกอบ ซึง่ไดถ้กูน ำไปใชอ้ยำ่งแพรห่ลำยในทกุอตุสำหกรรม 

หลักสตูรนี ้ไดถ้กูออกแบบส ำหรับผูเ้ขำ้รว่มอบรมเพือ่ใหค้วำมรู ้ควำมเขำ้ใจในเทคนคิ FMEA โดยใช ้

กำรบรรยำยควบคูไ่ปกบักำรท ำกจิกรรมกลุม่เพือ่ใหเ้กดิภำพทีช่ดัเจนในกำรประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอื เพือ่ให ้
สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รไดอ้ยำ่งมปีระสทิธผิล 

    
วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร: 
เมือ่จบหลักสตูรนีแ้ลว้ ผูเ้ขำ้รับกำรอบรมจะสำมำรถ: 

 เขำ้ใจถงึเทคนคิ FMEA เพือ่ทีจ่ะสำมำรถปฏบิตัไิดอ้ยำ่งสอดคลอ้ง 
 เขำ้ใจและประยกุตใ์ชส้ ำหรับกำรออกแบบผลติภัณฑ ์และกระบวนกำรโดยใชก้ำรวเิครำะหโ์อกำส

และผลกระทบของขอ้ลม้เหลว Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) อยำ่งมปีระสทิธผิล 
 
คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรม : 

ผูท้ีรั่บผดิชอบส ำหรับกำรออกแบบ และควบคมุกระบวนกำรผลติ ไดแ้ก ่ ฝ่ำยผลติ ฝ่ำยประกนัคณุภำพ 
ฝ่ำยซอ่มบ ำรงุ ฝ่ำยวศิวกรรม ฝ่ำยคลังสนิคำ้ ฝ่ำยจัดสง่ ฝ่ำยขำย และฝ่ำยอืน่ๆในสำยโรงงำนทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
เนือ้หาหลกัสตูร : 

 แนะน ำหลักสตูร (Course Overview)  

 อธบิำยภำพรวมและรำยละเอยีดของคูม่อื FMEA (FMEA Overview) 
 กำรจัดท ำ FMEA (Method for established of FMEA) 

 ขอบเขตกำรวเิครำะห ์ (Scope of Analysis) 
 กำรใชแ้ผนภมูกิำรไหล (Use of flow diagram) 
 กำรสรำ้งทมีงำน (Formation of the team) 

 ขัน้ตอนเบือ้งตน้ของกำรวเิครำะห ์(Basic procedure for analysis) 
 แผนปฏบิตั ิ(Action plan) 
 กำรตดิตำม (Follow-up) 

 ควำมเชือ่มโยงกบั DFMEAs (Connection to DFMEAs) 
 กำรพัฒนำแผนควบคมุ (Development of control plan) 
 กจิกรรมกลุม่กำรจัดท ำ PFMEA  (Workshop for PFMEA)   

 น ำเสนอผลงำน (Presentation) 
 ถำม- ตอบ (Questions – Answer) 

 
อตัรำคำ่สมัมนำตอ่ 1 ทำ่น 
(รวมคำ่เอกสำร  อำหำรกลำงวัน และอำหำรวำ่งตลอดกำรสมัมนำ) 

คำ่อบรมสมัมนำ /ทำ่น รำคำกอ่น  VAT VAT  7% ภำษีหัก  ณ ทีจ่ำ่ย  3% รำคำ สทุธ ิ

บคุคลทั่วไป 3,500 245 (105) 3,640 

Early Bird ช ำระลว่งหนำ้
กอ่น 5 วัน 

3,000 210 (90) 3,120 

 
ก ำหนดกำรฝึกอบรม : 
ลงทะเบยีนเวลำ 8:30 น. เริม่อบรมเวลำ 9:00 น. จนถงึ 16:30 น. โดยประมำณ  
เวลำพักคอื 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.  
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ตดิตอ่  คณุอรัญญำ(ตุม้) โทร 02-1753330 , 086-8929330 ,086-6183752 
Email ; info.ptstraining@gmail.com , aranya.ptstraining@gmail.com 
 

แบบฟอรม์กำรลงทะเบยีน 

Failure Mode & Effect Analysis  

การวเิคราะหโ์อกาสและผลกระทบส าหรบัขอ้ลม้เหลว 
สง่มำที ่email : public.ptstraining@gmail.com , info.ptstraining@gmail.com 
 

บรษิทั____________________________________________________________________________ 
ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สภีาษ_ี_______________________________ 
  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: _____________________________________________________________________ 

การช าระเงนิ: เช็ค/โอน “หจก.โปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน” (Professional Training Solution Ltd., 
Partnership) 
1. โอนผำ่นบญัชธีนำคำร ดงันี ้

1.1  ธนำคำรกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนำคำรกรงุเทพ บญัชอีอมทรัพย ์สำขำโลตสัรำมอนิทรำ 109  เลขที ่029-7110496 
          ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีำ่ย (ถำ้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทำ่น และชือ่หลกัสตูร E-mail public.ptstraining@gmail.com 
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