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VDA 6.3  การตีความหมาย และการน าไปใช้เพือ่รองรับการ audit จากลูกค้า 
(หลักสูตร 2 วัน) 

 

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ท่ี  23-24  มีนาคม 2566  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.   

@โรงแรมรัตนชล  อ.เมือง  จ.ชลบุรี  ** สถานท่ีอาจมีการเปลีย่นแปลง 

วิทยากร  : อาจารย์ ศศิร์อร  วงศ์กรณ์เจริญ 

Online  ราคาพเิศษสมัคร เพยีงท่านละ  4,900.- 
สมคัร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันท ี!!!     

 
หลักการและเหตุผล 

 มาตรฐานการจัดการคุณภาพในอุสาหกรรมยานยนต์ของยุโรป ผู้ผลิตยานยนต์ประเทศเยอรมนี ได้น า VDA 
6.3 มาใช้การตรวจประเมินผู้ ส่งมอบในระดับต่าง ๆ (Tier I, Tier II….) และคาดหวังให้ผู้ส่งมอบได้น า VDA 6.3 มาตรวจ
ประเมินตนเองและตรวจประเมินผู้ส่งมอบในระดับถัดไปด้วยเช่นกัน  VDA 6.3 คือ การตรวจประเมิน Process Audit ท่ี
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นระบบการตรวจประเมินหน้างานท่ีดีท่ีสุด เกณฑ์การตรวจประเมิน VDA เน้นท่ี
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เน้นท่ีความสามารถด้านการผลิตของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เน้นท่ีความ
เหมาะสมของกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ และหัวใจส าคัญคือความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิด NC และความล้มเหลว หรือ
ท าให้เกิดปัญหาในการใช้งาน ดังนั้นองค์กรใดท่ีคาดหวังระบบการตรวจประเมินหน้างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
เป็นองค์กรท่ีให้ความส าคัญกับของเสียสูงสุด ควรประยกุต์ใช้มาตรฐาน VDA 6.3 นีเ้ป็นอย่างย่ิง 
 
วัตถุประสงค์ 

• รู้จักมาตรฐาน, ภาพรวมของอนุกรม VDA ท้ังหมดและความส าคัญของระบบ VDA 6.3 

• เข้าใจในข้อก าหนด VDA 6.3 ทุกข้อก าหนดอย่างถ่องแท้ชัดเจนแบบหาไม่ได้จากสถาบันอ่ืน 

• เข้าใจและเห็นตัวอย่างการประยกุต์ใช้ในทุก ๆ ข้อก าหนดแบบท่ีสถาบันอ่ืนไม่เคยมี 
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• เข้าใจความแตกต่างและความสอดคล้องของระบบ VDA, IATF16949 เป็นอย่างดีในกรณีท่ีต้องการท าควบคู่หรือ

ใช้ IATF เป็นพืน้ฐาน ซ่ึงสถาบันอ่ืนไม่เคยสอน 

• เข้าใจวิธีการประเมินผล, การดาวน์เกรดต่าง ๆ และข้อก าหนดท่ีแยกย่อยระหว่างการตรวจประเมินเพ่ือคัดเลือก 

Supplier กับการตรวจประเมินระบบประจ าปี 

 
หัวข้อในการฝึกอบรม 

Day 1 

1)VDA introduction & Awareness  
•Guidelines, alignment and standard differentiate 

2)  VDA 6.3 Process Audit Overview 
•Overview of the contents of VDA 63  
•Meaning and Definition Concerned 
•Overview Summary Result P1 – Potential analysis 
•Audit assessment  
•Audit report using the VDA Excel® tool 
•Overview Summary Result P2-P7 
•Audit assessment and rules for down-grading 

Day 2 

3) VDA 6.3   Requirement และตัวอย่างการประยกุต์ใช้โดยละเอียด 
P2 - Project management 
P3 – Planning the product and process development 
P4 – Carrying out the product and process development 
P5 – Supplier management 
P6 – Full production 
P7 – Customer support/customer satisfaction/service 
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คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  
เจ้าของกิจการ, ผู้ รับผิดชอบโครงการ ,  ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) , ผู้ประสานงานและทีมงาน ,  หัวหน้าหน่วยงานและ
เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบทุกฝ่ายงาน 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online by Zoom 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 4,900 343 147 5,096 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 14,700 1,029 441 15.288 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จำกัด  เลขท่ีผูเ้สียภาษี 0105555113021 
เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
 
 
 
 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. 

กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   
หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน 30 %  ทันที    
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