Professional Training Solution

การวางแผนคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ลว่ งหน้าและ
ิ้ สว่ นการผลิต (APQP & PPAP)
กระบวนการยืน
่ อนุม ัติชน
รุน
่ 2/2561 ว ันที่ 3 เมษายน 2561
จ ัดที่ โรงแรมเซนต์เจมส ์ สุขม
ุ วิท 26

เวลา 09.00-16.00 น.

ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร
หลังจากทีไ่ ด้รบั Drawing ชิน้ งานตัวอย่าง และข้อกําหนดต่างๆ จากลูกค้าแล้ว ในขัน้ ตอนการวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของผูร้ บั จ้างช่วงผลิต Suppliers นัน้ ในแต่ละขัน้ ตอน มีความสําคัญเป็ นอย่างมากทีเ่ ราจะดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ อย่างเป็ นขัน้ ตอนตัง้ แต่เริม่ ต้นการออกแบบ การออกแบบเครือ่ งมือ เครือ่ งจักรทีจ่ ะใช้ในการผลิต ขัน้ ตอน
การ Trial ในแต่ละเฟส ขัน้ ตอนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ (ทางกายภาพและสารปนเปื้ อน) การ
ยืนยันกระบวนการผลิต ไปจนถึง Mass Production และทีส่ าํ คัญคุณภาพของชิน้ งานทีผ่ ลิตนัน้ เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างมากที่
ต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของลูกค้า ดังนัน้ การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality
Planning (APQP) ขึน้ มาเพื่อให้ผรู้ บั จ้างช่วงผลิต (Suppliers) ทุกลําดับขัน้ ได้นําไปปฏิบตั แิ ละประยุกต์ใช้ในองค์กรตาม
ข้อกําหนด ISO/TS 16949 (IATF 16949)
หลังจากทีว่ จิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จนได้คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามข้อกําหนดของลูกค้าแล้ว การเตรียม
เอกสารเพื่อยืน่ ขออนุ มตั ชิ น้ิ ส่วนการผลิต Production Part Approval Process (PPAP) ภายใต้กรอบ PPAP-AIAG
Manual ระดับการ Submission เอกสาร และตามข้อกําหนดของลูกค้า เป็ นสิง่ สําคัญอย่างมากเนื่องจากเป็ นเอกสารทีม่ ผี ล
ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม
1.
เพือ
่ ให ้เข ้าใจหลักการดําเนินการขัน
้ ตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ APQP ตาม
ข ้อกําหนด AIAG
2.
เพือ
่ ให ้เข ้าใจและทราบหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของทีมงานในการจัดทํา APQP & PPAP
้
3.
เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์ใชเอกสาร
APQP & PPAP ได ้อย่างถูกต ้อง
4.
เพือ
่ ให ้สามารถตีความข ้อกําหนด APQP & PPAP ตาม AIAG Manualได ้อย่างถูกต ้อง
5.
สามารถจัดทําเอกสาร APQP & PPAP ตาม AIAG Manual ได ้อย่างถูกต ้อง
6.
เข ้าใจข ้อกําหนดการควบคุม ทดสอบ และรายงาน สารปนเปื้ อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ได ้อย่าง
ถูกต ้อง
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ิ้ สว่ นการผลิต
เนือ
้ หาหลักสูตร : การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ลว่ งหน ้าและกระบวนการยืน
่ อนุมัตช
ิ น
(APQP&PPAP)
• ความเข ้าใจพืน
้ ฐานเกีย
่ วกับ Advance Product Quality Planning (APQP)
• วัตถุประสงค์ของ Advance Product Quality Planning (APQP)
• ความหมายหมายของ Advance Product Quality Planning (APQP)
• ขัน
้ ตอนการดําเนินการ Advance Product Quality Planning (APQP)
- Phase 1 : การวางแผนและกําหนดขัน
้ ตอนการดําเนินงาน (Plan and Define program)
- Phase 2 : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Design and Development)
- Phase 3 : การออกแบบและพัฒนากระบวนการ (Process Design and Development)
- Phase 4 : การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product & Process Validation)
- Phase 5 : Mass Production และ ผลตอบกลับ การประเมิน และการดําเนินการแก ้ไข
Mass Production and Ramp up activity
- Phase 3 : การออกแบบและพัฒนากระบวนการ (Process Design and Development)
- Phase 4 : การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product & Process Validation)
- Phase 5 : Mass Production และ ผลตอบกลับ การประเมิน และการดําเนินการแก ้ไข
Mass Production and Ramp up activity
• การยืน
่ PPAP
• การผลิตสําหรับ PPAP
• PPAP Requirements (AIAG Manual)
ิ้ สว่ นในการผลิต
• กระบวนการอนุมัตช
ิ น
• เมือ
่ ใดทีต
่ ้องแจ ้งลูกค ้า
• ระดับการสง่ มอบ
ิ้ สว่ น
• สถานการณ์ยอมรับการสง่ มอบชน
• ข ้อกําหนดการควบคุมและการทดสอบสารปนเปื้ อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
- ELV, RoHS/REACH, IMDS, PFOS/PFOA, DMF, Conflict Mineral, CFO, CFP
Life Cycle Assessment (LCA)
• การจัดเก็บเอกสาร
• การประยุกต์และบูรณการเอกสาร APQP ร่วมกับ PPAP
• กิจกรรมกลุม
่ Work shop case study + นํ าเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
ถาม - ตอบ
วิทยากร : อาจารย์พท
ิ ักษ์ บุญชม
ประว ัติการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี สาขา วิศวกรรมเครือ
่ งกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขา เครือ
่ งกล
ประสบการณ์ดา้ นโรงงานอุตสาหกรรม
ผู ้จัดการอาวุโสฝ่ ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
หัวหน ้าวิศวกรอาวุโสฝ่ ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด ้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริง่
จํากัด
หัวหน ้าฝ่ ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
หัวหน ้าฝ่ ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
หัวหน ้าฝ่ ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
หัวหน ้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน ้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒ ิ
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อินดัสทรี จํากัด
วิศวกรฝ่ ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้ อนในอุสาหกรรมยานยนต์ ( SOC, ELV, RoHS,
REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc. ) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอ
ริง่ จากัด
ประสบการณ์ดา้ นวิทยากรทีป
่ รึกษา หัวข ้อ : International Material Data System ( IMDS ) และข ้อกําหนดการ
ควบคุมสารปนเปื้ อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้ า ให ้กับโรงงานและบริษัทฯ เป็ น
จํานวนมาก
ผูค
้ วรเข้าร ับการอบรม
้ ฝ่ าย QC/QA
 ฝ่ าย New Model, R&D , Engineering ฝ่ าย การตลาด ฝ่ าย จัดซือ
 บุคลากรทีเ่ กีย
่ วข ้อง ผู ้จัดการ วิศวกร หัวหน ้างาน และผู ้สนใจทัว่ ไป

 (รวมวิทยากร
ค่าอบรม

 อัตราค่าลงทะเบียนต่อ 1 ท่าน

ค่าเอกสารการบรรยาย อาหารกลางว ัน Coffee Break ตลอดการอบรม)
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
ราคาก่อน VAT
ราคาสุทธิ
VAT 7%

3%

ค่าอบรม / 1 ท่าน

3,500

245

(105)

3,640

Early Bird

3,200

224

(96)

3,328

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
่ บัญชี หจก.โปรเฟสชัน
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
ื่ บริษัทของท่าน และชือ
่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
1.2
ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัง่ จ่าย หจก.โปรเฟสชัน
Partnership)
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0103553030100
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชัน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ ้ม) 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752 Fax. 02-9030080 ext.9330
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www.ptstraining.in.th
E-mail info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

แบบฟอร์ มลงทะเบียน
การวางแผนคุณภาพผลิตภ ัณฑ์ลว่ งหน้าและ
ิ้ สว่ นการผลิต (APQP & PPAP)
กระบวนการยืน
่ อนุม ัติชน

ส่งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี____________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
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