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VDA6.3 Process Audit  (2Day) 
วันจันทร์ที่ 17 และอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์2563  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.    

 โรงแรม Arize Hotel  ศรีราชา   จ.ชลบุรี *สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์คคนัมพร ใจวงษ์ 

พิเศษ ช ำระก่อนวนัท่ี  7 กุมภำพนัธ ์63  ลดเหลือท่ำนละ 7,500 บำท 

 (จำกรำคำปกติท่ำนละ  7,800 บำท) 

 

ท่ีมาของหลักสูตร 
• VDA คือ สมาคมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเยอรมนี เป็นผู้ จัดท ามาตรฐานการจัดการคุณภาพใน

อุสาหกรรมยานยนต์โดยก าหนดในชุดของVDA 6  ซ่ึง VDA 6.3 Process Audit เป็นส่วนหน่ึงในนั้น 

• ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศเยอรมนี ได้น า VDA 6.3 มาใช้การตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับต่าง ๆ (Tier I, 

Tier II….) และคาดหวังให้ผู้ส่งมอบได้น าVDA 6.3 มาตรวจประเมินตนเองและตรวจประเมินผู้ส่งมอบใน

ระดับถัดไปด้วยเช่นกัน 

• VDA 6.3 คือ การตรวจประเมินกระบวนการในการสร้างผลิตภัณฑ์ขึน้มานับตั้งแต่การรับสเป็คจากลูกค้า การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การผลิต และการบริการหลังการขาย 

หัวข้อการฝึกอบรม 

Day 1 

• ท่ีมาของ VDA 6.3  
• การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ในการตรวจประเมิน,   
• การวิเคราะห์กระบวนการโดยใช้แผนภูมิเต่า,   
• รายละเอียดของค าถามใน P2-P7 

o P2 : Project management (new) 
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Day 2 

o P3 : Planning the product and process development 
o P4 : Implementation of the product and process development 
o P5 : Supplier management 
o P6 : Process analysis / production 
o P7 : Customer Care, customer satisfaction, service 

• วิธีการตรวจประเมิน และการใช้แบบฟอร์มการตรวจประเมิน  
• การให้คะแนน 
• และการสรุปผล 

รูปแบบการฝึกอบรม 

• การบรรยาย  40 % 
• เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม  30% 
• การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน  30 % 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานท่ีด าเนินงานในระบบบริหารคุณภาพ 

ส่ิงที่ได้รับเมืออบรมเสร็จ 

• พนักงานในองค์กรมีทัศนคติท่ีดีในการท า process audit VDA6.3 
• พนักงานให้ความส าคัญกับการประยกุต์ใช้ process audit VDA6.3 ให้มีประสิทธิภาพ 
• พนักงานเข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบในการท างานของตนเองมากขึน้ 
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ค่ำใชจ้่ำยในกำรอบรม 

รวมค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม ค่ำอำหำรว่ำง 4 ม้ือ อำหำรกลำงวัน 1 ม้ือ และใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 7,800 546 234 8,112 

ช าระก่อนวนัที่ 7 ก.พ. 63 7,000 490 210 7,280 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  

>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com,  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง

บริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี  

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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