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หลกัการและเหตุผล 

   Advance Product Quality Planning คอื กจิกรรมเตรยีมกระบวนการผลติและบรกิาร  กอ่นทีจ่ะผลติสนิคา้ หรอืผลติภณัฑ ์

ใหแ้กลู่กคา้ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ลูกคา้ในกลุ่ม Big Three คอื Ford/GM/DaimlerChrysler) จะตอ้งมกีารเตรยีมการล่วงหนา้

อย่างเป็นระบบ ตัง้แต่การไดร้บัความตอ้งการหรอืแนวคดิจากทางลกูคา้ไปจนถงึการจดัตัง้ตัง้ทมีงาน,การวางแผน,การบรหิาร

โครงการ จนกระทัง้มกีระบวนการผลติจรงิเกดิขึน้ในโรงงานโดยอาศยับทเรยีนเกา่มาแกไ้ขไม่ใหเ้กดิปัญหาขอ้บกพรอ่งเดมิซ า้อกี 

วตัถุประสงคแ์ละประโยชนข์อง APQP 

 เพือ่ลดปัญหา ขอ้ขดัแยง้ และความเขา้ใจผดิ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณภาพของผลติภณัฑ ์

 เพือ่ใหเ้กดิการท างานทีเ่ป็นระบบ ท าใหเ้กดิความรวดเรว็ เสรจ็ทนัเวลาไม่มขีอ้ผดิพลาด ลดปัญหาดา้นคุณภาพ ลดการ

เปลีย่นแปลงโดยไม่จ าเป็น ประหยดัค่าใชจ้า่ยและลดความเสีย่ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ 

 มุ่งความพงึพอใจของลูกคา้ โดยมุ่งเนน้การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง 

     กระบวนการตรวจรบัรองชิน้ส่วนการผลติ (PPAP) เป็นขอ้ก าหนดทีก่ าหนดขึน้ส าหรบั การอนุมตัริบัรองชิน้ส่วนเพือ่การผลติ 

ซึง่ประกอบดว้ย วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติและชิน้สว่นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เพือ่ใหไ้ดข้อ้สรปุว่า บนัทกึการออกแบบทางวศิวกรรม

ของลกูคา้และขอ้ก าหนดดา้น Spec ตา่งๆเป็นทีเ่ขา้ใจตรงกบัเป็นอย่างดสี าหรบัลูกคา้และองคก์รผูผ้ลติ และมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะยงั

รกัษาความสม ่าเสมอของอตัราการผลติทีม่คีุณภาพตลอดชว่งระยะเวลาทีม่กีารท าธรุกจิรว่มกนั 

วตัถปุระสงค ์

 เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูแ้ละทกัษะเกีย่วกบัการวางแผนคณุภาพลว่งหนา้ตามแนวทางของคู๋มอื 

APQP2nd  

 เพือ่ใชผู้เ้ขา้รบัการอบรมมทีกัษะการจดัเตรยีมเอกสารเพือ่ตรวจรบัรองชิน้สว่นการผลติ New Modelตาม

แนวทางของคู๋มอื PPAP4th   

หวัขอ้การอบรม/ก าหนดการอบรม  

เวลา รายละเอยีด 

08.30-09.00  ลงทะเบยีน / ท าแบบทดสอบกอ่นเรยีน 

09.00-10.30 หลกัการและแนวคดิพืน้ฐาน APQP 

 วตัถุประสงคข์องการท า APQP 

 ขอ้ก าหนด IATF 16949 ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 แนวทางการวางแผนคณุภาพผลติภณัฑล์่วงหนา้ 

 เฟส 1 การวางแผนและการก าหนด 

 เฟส 2 การออกแบบและการพฒันาผลติภณัฑ ์

09.30-10.40  พกั 

10.40-12.00  เฟส 3 การออกแบบและการพฒันาการบวนการ 

 เฟส 4 การรบัรองผลติภณัฑแ์ละกระบวนการ 

 เฟส 5 ขอ้มูลยอ้นกลบั / การประเมนิและการแกไ้ข 

 Work Shop จดัท าแผน APQP 

12.00-13.00  พกั 
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เวลา รายละเอยีด 

13.00-14.30 หลกัการและแนวคดิพืน้ฐาน PPAP 

 แนวคดิและวตัถุประสงคข์องการตรวจรบัรองชิน้สว่นการผลติภายใต ้

 เงือ่นไขของ PPAP 

 การประยุกตใ์ชเ้ทคนิคของ PPAP ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดใน IATF 16949 

 เทคนิคในการเตรยีม Part Approved 

 Section  1  General (ขอ้ก าหนดทัว่ไป) 

 Section  2  Requirements (ขอ้ก าหนดกระบวนการอนุมตัผิลติภณัฑ)์ 

 Section  3  Customer Notification and SubmissionRequirements (การ

แจง้ลูกคา้และขอ้ก าหนดของการน าเสนอ) 

14.30-14.40  พกั 

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

– ระดบัของหลกัฐาน) 

 Section  5  สถานการณน์ าเสนอชิน้ส่วน (Part Submission Status) 

 Section  6  ระยะเวลาจดัเก็บบนัทกึ (Record Retention) 

16.00-16.30  ท าแบบประเมนิหลงัการอบรม 

 Q&A 

 กล่าวสรปุ 

16.30  จบการอบรม 

 

บรรยายหลกัสูตร : อาจารยว์ชัระ  ศรปีาน  

กลุม่เป้าหมาย : ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน และผูท้ีส่นใจ 

จ านวนผูเ้ขา้อบรม : 15 คน/รุน่ 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่วทิยากร เอกสารอบรม อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีช าระเงนิหนา้งาน 3,500 245 (105) 3,640 

สมคัร 3 ทา่นๆละ  3,200 224 (96) 3,328 

 

Payment : 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี  
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 



หลกัสูตร  

Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd  & 

Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสูตร Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd  & 

Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition 

 

ส่งมาท่ี  info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   ____________________________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี______________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: _________________________________________________________________________ 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

