
 

DFMEA (FMEA 1st Edition AIAG & VDA)  

การวเิคราะห์โอกาส และผลกระทบของข้อล้มเหลว  

ของการออกแบบผลิตภณัฑ์  

วนัที ่7 มกราคม 2565  เวลา 09.00-16.00 น. 

 

รายละเอียดหลักสูตร: 

หลกัสตูรนี ้ได้ถกูออกแบบส ำหรับผู้ เข้ำร่วมอบรม เพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์โอกำส และผลกระทบของข้อ
ล้มเหลวของกำรออกแบบผลิตภณัฑ์ ฉบบัใหม ่(1st Edition) เพ่ือให้สำมำรถน ำไปประยกุต์ใช้ในองค์กรอยำ่งมีประสิทธิผล โดย
ใช้กำรบรรยำยควบคูไ่ปกบักำรยกตวัอยำ่งกรณีศกึษำ (Case Study) เพ่ือให้เกิดภำพท่ีชดัเจนโดยกำรกลำ่วถึงเคร่ืองมือ
หลกักำรจดัท ำระบบบริหำรคณุภำพตำมมำตรฐำนยำนยนต์ IATF 16949:2016 ได้แก่ DFMEA เพ่ือให้สำมำรถน ำไป
ประยกุต์ใช้ในองค์กรได้อยำ่งมีประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: 

เมื่อจบหลกัสูตรนีแ้ล้ว ผูเ้ข้ารับการอบรมจะสามารถ: 

 เข้ำใจกระบวนกำรส ำหรับกำรตรวจตดิตำมด้ำนกำรควบคมุผลิตภณัฑ์ใหมแ่ละกำรด ำเนินกำรเป็นอยำ่งดี  
 เข้ำใจถึงรำยกำรทีเปล่ียนแปลง รวมทัง้เทคนิคตำ่งๆท่ีถกูพฒันำส ำหรับคูมื่อ FMEA ฉบบัเพิ่มเตมิใหม ่ เพ่ือท่ีจะ
สำมำรถปฏิบตัไิด้อยำ่งสอดคล้อง  

 เข้ำใจและประยกุต์ใช้ส ำหรับกำรออกแบบกระบวนกำรโดยใช้กำรวิเครำะห์โอกำส และผลกระทบของข้อล้มเหลว 
Design Failure Mode & Effect Analysis (DFMEA) อย่ำงมีประสิทธิผล 

 
คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรม : 

ผู้ เข้ำร่วมอบรมทกุท่ำนควรมีพืน้ฐำนด้ำนควำมเข้ำใจส ำหรับข้อก ำหนดของระบบบริหำรคณุภำพมำตรฐำน IATF 
16949:2016 
 

 

 

 

 

 



 
เน้ือหาหลักสูตร : 

 แนะน ำหลกัสตูร (Course Overview)  

 พืน้ฐำนของกำรวิเครำะห์ FMEA 

 อธิบำยภำพรวมและรำยละเอียดของรำยกำรท่ีเปล่ียนแปลงของคูมื่อ FMEA ฉบบัเดมิ (Old Version Overview)  

 ประวตัิควำมเป็นมำของกำรจดัท ำ FMEA ฉบบัเพิ่มเตมิ 

 รำยละเอียดกำรเปลียนแปลงท่ีส ำคญัใน FMEA ฉบบัเพิ่มเตมิ 

 AIAG และ VDA ร่วมกนั เพ่ือให้เกิดโครงสร้ำงเดียวกนัในอตุสำหกรรมยำนยนต์  

 กำรสร้ำงทีมงำน (Formation of the team) 

 ขัน้ตอนเบือ้งต้นของกำรวิเครำะห์ (Basic procedure for analysis) 

 ควำมเช่ือมโยงกบั FMEAs (Connection to FMEAs) 

 กำรทบทวน FMEA และแผนควบคมุ (Review of FMEA & Control plan) 

 DFMEA (Method for established of DFMEA) 

 วิธีกำรท ำ DFMEA แบบ 7 ขัน้ตอน (DFMEA Methods 7 steps (มำจำก VDA))  

o กำรวำงแผนและเตรียมกำร (Planning and Preparation) 

o วิเครำะห์โครงสร้ำง (Structure Analysis) 

o วิเครำะห์หน้ำท่ี (Function Analysis) 

o วิเครำะห์ควำมล้มเหลว (Failure Analysis) 

o วิเครำะห์ควำมเส่ียง (Risk Analysis)  

o กำรจดักำรให้ดี และเหมำะสมท่ีสดุ (Optimization)  

o กำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปจดัท ำเป็นเอกสำร (Results Documentation)  

 ตำรำงกำรประเมินคะแนนส ำหรับ ควำมรุนแรง (Severity) โอกำสเกิด (Occurrence) และกำรตรวจจบั 
(Detection) 

 กำรวิเครำะห์โอกำส และผลกระทบของข้อล้มเหลวของกำรออกแบบแมคำทรอนิกส์ (FMEA -MSR) 

 ตวัอยำ่ง DFMEA 

 แบบฟอร์มใหมใ่น FMEA ฉบบัใหม ่ 



 

 เทคนิค 5T   

 InTent : ระบวุตัถปุระสงค์ และขอบขำ่ย  

 Timing : ชว่งเวลำสอดคล้องกบัAPQP  

 Team : ก ำหนดบทบำท ควำมรับผิดชอบของทีมงำน  

 Task : ใช้  steps approach  

 Tool : ใช้ software หรือตำรำงแบบฟอร์ม FMEA   

 ไมมี่กำรใช้ RPN แตจ่ะเปล่ียนเป็น AP (Action Priority)  

 กำรปรับเปล่ียน DFMEA ปัจจบุนัให้เข้ำกบัฉบบัเพิ่มเตมิ  

 กิจกรรมกลุม่ 

 ถำม- ตอบ (Questions – Answer)  
วิทยำกร  อำจำรย์โยธิน  ศรีดำรำ 
ก าหนดการฝึกอบรม : 

ลงทะเบียนเวลำ 8:30 น. เร่ิมอบรมเวลำ 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมำณ  

เวลำพกัคือ 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.  

คุณสมบัตผู้ิเข้าอบรมและสัมมนา 
พนกังำน หวัหน้ำงำน วิศวกร และผู้สนใจทัว่ไป 

วธิกีารสมัมนา  บรรยาย ในรปูแบบ Online  

อตัราคา่ลงทะเบยีน 

(รวมคา่เอกสาร คา่วทิยากร) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

ราคาทา่นละ 3,000 210 90 3,120 

 

 

 

 

วธิกีารช าระเงนิ: โอนผา่นบญัชธีนาคารเทา่น ัน้ 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1. ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 



 

2. ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย ใหน้ าไปใหใ้นวนัทีจั่ดอบรม หรอืสง่ไปรษณีย ์

2.  หกั ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 

เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th    Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

  

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสูตร DFMEA (FMEA 1st Edition AIAG & VDA)  

Design failure mode and effect analysis 

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

   

บรษิทั__________________________________________________________________________ 

 ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   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: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

