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หลกัการและเหตุผล 

     หลังจากทีไ่ดรั้บ Drawing ชิน้งานตัวอยา่ง และขอ้ก าหนดตา่งๆ จากลกูคา้แลว้ ในขัน้ตอนการวจัิยและ
พัฒนาผลติภัณฑใ์หมข่องผูรั้บจา้งชว่งผลติ Suppliers นัน้ในแตล่ะขัน้ตอน มคีวามส าคัญเป็นอยา่งมากทีเ่รา
จะด าเนนิกจิกรรมตา่งๆ อยา่งเป็นขัน้ตอนตัง้แตเ่ริม่ตน้การออกแบบ การออกแบบเครือ่งมอื เครือ่งจักรทีจ่ะใช ้

ในการผลติ ขัน้ตอนการ Trial ในแตล่ะเฟส ขัน้ตอนการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ ์การทดสอบผลติภัณฑ ์
(ทางกายภาพและสารปนเป้ือน) การยนืยันกระบวนการผลติ ไปจนถงึ Mass Production และทีส่ าคัญ
คณุภาพของชิน้งานทีผ่ลตินัน้เป็นสิง่ทีส่ าคัญอยา่งมากทีต่อ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของลกูคา้ ดังนัน้ การ
วางแผนคณุภาพผลติภัณฑล์ว่งหนา้ Advance Product Quality Planning (APQP) ขึน้มาเพือ่ใหผู้รั้บจา้ง
ชว่งผลติ (Suppliers) ทกุล าดับขัน้ไดน้ าไปปฏบิัตแิละประยกุตใ์ชใ้นองคก์รตามขอ้ก าหนด ISO/TS 
16949 (IATF 16949)   

          หลังจากทีว่จัิยและพัฒนาผลติภัณฑใ์หมจ่นไดค้ณุภาพผลติภัณฑเ์ป็นไปตามขอ้ก าหนดของลกูคา้
แลว้ การเตรยีมเอกสารเพือ่ยืน่ขออนุมัตชิ ิน้สว่นการผลติ Production Part Approval Process (PPAP) 
ภายใตก้รอบ PPAP-AIAG Manual ระดับการ Submission เอกสาร และตามขอ้ก าหนดของลกูคา้ เป็นสิง่
ส าคัญอยา่งมากเนือ่งจากเป็นเอกสารทีม่ผีลตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 

สิง่ทีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรม 

1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลักการด าเนนิการขัน้ตอนการวจัิยและพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ APQP ตามขอ้ก าหนด AIAG 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจและทราบหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของทมีงานในการจัดท า APQP & PPAP 

3. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชเ้อกสาร APQP & PPAP ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

4. เพือ่ใหส้ามารถตคีวามขอ้ก าหนด APQP & PPAP ตาม AIAG Manual ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

5. สามารถจัดท าเอกสาร APQP & PPAP ตาม AIAG Manual ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

6. เขา้ใจขอ้ก าหนดการควบคมุ ทดสอบ และรายงาน สารปนเป้ือนในอตุสาหกรรมยานยนตไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

รายละเอยีดของหลกัสตูร 

• ความเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบั  Advance Product Quality Planning (APQP) 

การวางแผนคณุภาพผลติภณัฑล์ว่งหนา้และกระบวนการยืน่อนมุตั ิ
ชิน้สว่นการผลติ (APQP & PPAP) 

15 สงิหาคม 2561 
 

โรงแรมเซนตเ์จมส ์สขุมุวทิ 26 
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• วัตถปุระสงคข์อง  Advance Product Quality Planning (APQP) 

• ความหมายหมายของ  Advance Product Quality Planning (APQP) 

• ขัน้ตอนการด าเนนิการ  Advance Product Quality Planning (APQP) 

   - Phase 1 : การวางแผนและก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิงาน  (Plan and Define program) 

   - Phase 2 : การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ ์(Product Design and Development) 

   - Phase 3 : การออกแบบและพัฒนากระบวนการ (Process Design and Development) 

   - Phase 4 : การรับรองผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ (Product & Process Validation) 

   - Phase 5 : Mass Production และ ผลตอบกลับ การประเมนิ และการด าเนนิการแกไ้ข Mass Production 
and Ramp up activity 

   - Phase 3 : การออกแบบและพัฒนากระบวนการ (Process Design and Development) 

   - Phase 4 : การรับรองผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ (Product & Process Validation) 

   - Phase 5 : Mass Production และ ผลตอบกลับ การประเมนิ และการด าเนนิการแกไ้ข 

      Mass Production and Ramp up activity 

• การยืน่ PPAP 

• การผลติส าหรับ PPAP 

• PPAP Requirements (AIAG Manual) 

• กระบวนการอนุมัตชิ ิน้สว่นในการผลติ 

• เมือ่ใดทีต่อ้งแจง้ลูกคา้ 

• ระดับการส่งมอบ 

• สถานการณ์ยอมรับการสง่มอบชิน้สว่น 

• ขอ้ก าหนดการควบคุมและการทดสอบสารปนเป้ือนในอตุสาหกรรมยานยนต์ 

    - ELV, RoHS/REACH, IMDS, PFOS/PFOA, DMF, Conflict Mineral, CFO, CFP Life Cycle 
Assessment (LCA) 

• การจัดเก็บเอกสาร 

• การประยกุตแ์ละบรูณการเอกสาร APQP รว่มกับ PPAP 

• กจิกรรมกลุม่ Work shop case study + น าเสนอผลการวเิคราะหแ์ละอภปิราย 

ถาม – ตอบ 

วทิยากร - ประสบการณ์และผลงานดเีดน่ 
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อาจารยพ์ทิกัษ ์ บญุชม 

ประวตักิารศกึษา 
- มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีสาขา วศิวกรรมเครือ่งกล 
- มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล  วทิยาเขตขอนแกน่ (ไทย – เยอรมัน) สาขา เครือ่งกล 

ประสบการณ์ดา้นโรงงานอตุสาหกรรม 
- ผูจั้ดการอาวโุสฝ่ายควบคมุและประกันคณุภาพ บรษัิท YOUNGSIN METAL (THAILAND) 
- หัวหนา้ทมีวศิวกรอาวโุสฝ่ายควบคมุและประกันคณุภาพผลติภัณฑใ์หม ่บรษัิท มาสดา้ พาวเวอรเ์ท

รน แมนูแฟคเจอริง่ จ ากัด 
- หัวหนา้ฝ่ายประกันและควบคมุคณุภาพ บรษัิท แอดวคิส แมนูแฟคเจอริง่ จ ากัด 
- หัวหนา้ฝ่ายวจัิยพัฒนาผลติภัณฑใ์หมแ่ละควบคมุคณุภาพ บรษัิท มาคติะ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากัด 
- หัวหนา้ฝ่ายประกันและควบคมุคณุภาพ บรษัิท ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากัด (มหาชน) 

ประสบการณ์ฝึกอบรมตา่งประเทศ 
 - ศกึษาดงูาน /  ฝึกอบรมหลักการควบคมุคณุภาพผลติภัณฑข์ัน้สงูและเทคนคิการวเิคราะหปั์ญหาและ
เทคนคิการวเิคราะหปั์ญหา หาสาเหตผุลติภัณฑข์ัน้สงู ทีบ่รษัิท มาสดา้ คอรป์อเรชัน่ ณ ประเทศญีปุ่่ น 
เป็นเวลา 4 เดอืน 
  - ศกึษาดงูาน /  ฝึกอบรมหลักการควบคมุคณุภาพผลติภัณฑข์ัน้สงูทีบ่รษัิท ยังซนิ เมทัล จ ากัด ณ 
ประเทศเกาหลใีต ้
  - ฝึกอบรม หัวขอ้ระบบวัสดสุากลขัน้พืน้ฐานและขัน้สงู Basic & Advance International Material 
Data System (IMDS), REACH / RoHS, Conflict Mineral, Carbon Footprint for 
Organization : CFO, Carbon Footprint for Product : CFP, Life Cycle Assessment : LCA, ISO 
50001 อนุรักษ์พลังงาน ENSYS, EnMS  ณ ประเทศอนิเดยี 

  

 ลกัษณะการอบรม :  
   1.   การบรรยายสือ่สาร 2 ทาง โดยทฤษฎ ี30 % ปฏบิัต ิ70 %  
   2.   กรณีศกึษา ท า Workshop กจิกรรมกลุม่ 

ผูค้วรเขา้รบัการอบรม  
 Ø  ฝ่าย New Model, R&D , Engineering  
 Ø  ฝ่าย การตลาด 
 Ø  ฝ่าย จัดซือ้  
 Ø  ฝ่าย QC/QA  
 Ø  ฝ่ายผลติ 
 Ø  บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ผูจั้ดการ วศิวกร หัวหนา้งาน และผูส้นใจท่ัวไป 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 อตัราคา่อบรม 
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     (รวมคา่วทิยากร และเอกสารการอบรม รวมอาหารกลางวนั-ชากาแฟ อาหารวา่งและวฒุบิตัร) 

คา่อบรมสมัมนา/วนั ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม 1 ทา่น 4,000 273 (117) 4,056 

Early Bird 3,500 245 (105) 3,640 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 
1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 
กรณีหัก 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: คณุอรญัญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
การวางแผนคณุภาพผลติภณัฑล์ว่งหนา้และกระบวนการยืน่อนมุตัชิ ิน้สว่นการผลติ 

ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 
  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: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
  


