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จัดอบรมแบบออนไลน ์

วันที ่27 พฤษภาคม 2564  หรอื รุน่ถดัไปวันที ่22 มถินุายน 2564 

เวลา  09.00-16.00 น. 

หลกัการและเหตผุล 

   Advance Product Quality Planning คอื กจิกรรมเตรยีมกระบวนการผลติและบรกิาร  กอ่นทีจ่ะผลติสนิคา้ หรอื

ผลติภณัฑใ์หแ้กล่กูคา้ (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ลกูคา้ในกลุม่ Big Three คอื Ford/GM/DaimlerChrysler) จะตอ้งมกีาร

เตรยีมการลว่งหนา้อยา่งเป็นระบบ ตัง้แตก่ารไดรั้บความตอ้งการหรอืแนวคดิจากทางลกูคา้ไปจนถงึการจัดตัง้ตัง้ทมีงาน,

การวางแผน,การบรหิารโครงการ จนกระทัง้มกีระบวนการผลติจรงิเกดิขึน้ในโรงงานโดยอาศัยบทเรยีนเกา่มาแกไ้ขไมใ่ห ้

เกดิปัญหาขอ้บกพรอ่งเดมิซ า้อกี 

วัตถปุระสงคแ์ละประโยชนข์อง APQP 

 เพือ่ลดปัญหา ขอ้ขดัแยง้ และความเขา้ใจผดิ ระหวา่งหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุภาพของผลติภณัฑ ์

 เพือ่ใหเ้กดิการท างานทีเ่ป็นระบบ ท าใหเ้กดิความรวดเร็ว เสร็จทันเวลาไมม่ขีอ้ผดิพลาด ลดปัญหาดา้นคณุภาพ 

ลดการเปลีย่นแปลงโดยไมจ่ าเป็น ประหยดัคา่ใชจ้า่ยและลดความเสีย่ตา่งๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ 

 มุง่ความพงึพอใจของลกูคา้ โดยมุง่เนน้การปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

     กระบวนการตรวจรับรองชิน้สว่นการผลติ (PPAP) เป็นขอ้ก าหนดทีก่ าหนดขึน้ส าหรับ การอนุมตัรัิบรองชิน้สว่นเพือ่

การผลติ ซึง่ประกอบดว้ย วตัถดุบิทีใ่ชใ้นการผลติและชิน้สว่นตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เพือ่ใหไ้ดข้อ้สรปุวา่ บนัทกึการ

ออกแบบทางวศิวกรรมของลกูคา้และขอ้ก าหนดดา้น Spec ตา่งๆเป็นทีเ่ขา้ใจตรงกบัเป็นอยา่งดสี าหรับลกูคา้และองคก์ร

ผูผ้ลติ และมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะยงัรักษาความสม า่เสมอของอตัราการผลติทีม่คีณุภาพตลอดชว่งระยะเวลาทีม่กีารท า

ธรุกจิรว่มกนั 

ก าหนดการอบรม  

เวลา รายละเอยีด 

08.30-09.00  ลงทะเบยีน / ท าแบบทดสอบกอ่นเรยีน 

09.00-10.30 หลกัการและแนวคดิพืน้ฐาน APQP 
 วัตถปุระสงคข์องการท า APQP 

 ขอ้ก าหนด IATF 16949 ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 แนวทางการวางแผนคณุภาพผลติภณัฑล์ว่งหนา้ 
 เฟส 1 การวางแผนและการก าหนด 
 เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลติภณัฑ ์

09.30-10.40  พัก 

10.40-12.00  เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนาการบวนการ 
 เฟส 4 การรับรองผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ 
 เฟส 5 ขอ้มลูยอ้นกลับ / การประเมนิและการแกไ้ข 

 Work Shop จัดท าแผน APQP 

12.00-13.00  พัก 

 

 

 



 

เวลา รายละเอยีด 

13.00-14.30 หลกัการและแนวคดิพืน้ฐาน PPAP 

 แนวคดิและวตัถปุระสงคข์องการตรวจรับรองชิน้สว่นการผลติภายใต ้
 เงือ่นไขของ PPAP 
 การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิของ PPAP ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดใน IATF 

16949 

 เทคนคิในการเตรยีม Part Approved 
 Section  1  General (ขอ้ก าหนดทัว่ไป) 
 Section  2  Requirements (ขอ้ก าหนดกระบวนการอนุมตัผิลติภณัฑ)์ 
 Section  3  Customer Notification and SubmissionRequirements (การ

แจง้ลกูคา้และขอ้ก าหนดของการน าเสนอ) 
14.30-14.40  พัก 

14.40-16.00  Section  4  Submission to customer - Levels of evidence  (การยืน่ใหล้กูคา้ – 

ระดบัของหลกัฐาน) 
 Section  5  สถานการณ์น าเสนอชิน้สว่น (Part Submission Status) 

 Section  6  ระยะเวลาจัดเก็บบันทกึ (Record Retention) 

16.00-16.30  ท าแบบประเมนิหลงัการอบรม 

 Q&A 

 กลา่วสรุป 

16.30  จบการอบรม 

 

กลุม่เป้าหมาย : ผูจั้ดการ หัวหนา้งาน และผูท้ีส่นใจ 

อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท 

เง ือ่นไขการอบรม...  หา้มบนัทกึภาพ วดีโีอ แชร ์หรอืน าไปเผยแพร ่
การช าระเงนิ:  โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี้ 

 ธนาคารกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

ตดิตอ่ คณุตุม้ 086-8929330   02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
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สง่มาที ่email : info.ptstraining@gmail.com หรอื ptstraining3@gmail.com 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   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: _____________________________________________________________________ 

 

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 
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