
 

การวางแผน 
คุณภาพผลิตภัณฑลวงหนา 

Advance Product Quality Planning (APQP) 
 
 

วตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร 

หลงัจากที�ไดร้บั Drawing ชิ�นงานตวัอย่าง และข้อกําหนดต่างๆ จากลูกคา้แล้ว ในขั �นตอนการวิจัยและ
พฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ของผูร้บัจ้างช่วงผลติ Suppliers นั �นในแต่ละขั �นตอน มคีวามสําคญัเป็นอย่างมากที�เราจะ
ดาํเนินกจิกรรมต่างๆ อย่างเป็นขั �นตอนตั �งแต่เร ิ�มต้นการออกแบบ การออกแบบเครื�องมือ เคร ื�องจักรที�จะใช้ใน
การผลติ ขั �นตอนการ Trial ในแต่ละเฟส ขั �นตอนการควบคมุคณุภาพผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลติภัณฑ์ (ทาง
กายภาพและสารปนเปื�อน) การยนืยนักระบวนการผลติ ไปจนถึง Mass Production และที�สําคญัคุณภาพของ
ชิ�นงานที�ผลตินั �นเป็นสิ�งที�สําคญัอย่างมากที�ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของลูกค้า ดงันั �น AIAG จึงได้จัดทํา
ข้อกําหนด การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า Advance Product Quality Planning (APQP) ขึ�นมา
เพื�อให้ผู้รบัจ้างช่วงผลิต (Suppliers) ทุกลําดบัขั �นได้นําไปปฏิบตั ิและประยุกต์ใช้ในองค์กรตามข้อกําหนด 
ISO/TS 16949 (IATF 16949) 
 
วตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรม 

1. เพื�อให้เข้าใจหลกัการดาํเนินการขั �นตอนการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ APQP ตามข้อกําหนด AIAG 
2. เพื�อให้เข้าใจและทราบหน้าที�และความรบัผิดชอบของทมีงานในการจัดทํา APQP  
3. เพื�อให้สามารถประยุกต์ใช้เอกสาร APQP & PPAP ไดอ้ย่างถูกต้อง 
4. เพื�อให้สามารถตคีวามข้อกําหนด APQP ตาม AIAG Manual ไดอ้ย่างถูกต้อง 
5. สามารถจดัทําเอกสาร APQP ตาม AIAG Manual ไดอ้ยา่งถูกต้อง 
6. เข้าใจข้อกําหนดการควบคมุ ทดสอบ และรายงาน สารปนเปื�อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไดอ้ย่างถูกต้อง 

 
เนื�อหาหลกัสูตร / กาํหนดการฝึกอบรม 
 

เวลา หวัขอ้การฝึกอบรม 

08.30 – 09.00 ลงทะเบยีน 
09.00 – 10.30 • ความเข้าใจพื�นฐานเกี�ยวกับ  Advance Product Quality Planning (APQP)  

• วตัถุประสงคข์อง  Advance Product Quality Planning (APQP) 
• ความหมายหมายของ  Advance Product Quality Planning (APQP) 
• ขั �นตอนการดาํเนินการ  Advance Product Quality Planning (APQP) 
   - Phase 1 : การวางแผนและกําหนดขั �นตอนการดาํเนินงาน  (Plan and Define 
program) 
   - Phase 2 : การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ (Product Design and 
Development) 

ขอเชิญเขา้ร่วมฝึกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลกัสูตร 



 

หมายเหต:ุ กําหนดการสามารถปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม 
 

ลกัษณะการอบรม :  

1. การบรรยายสื�อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎ ี 40 % ปฏบิตั ิ60 % 
2. ทํา Workshop กจิกรรมกลุม่ 

 

ระยะเวลา: หลกัสูตร 1 วนั   (� ชั �วโมง) 
 

วิทยากร : อาจารยพิ์ทักษ์  บญุชม 

ประวติัการศึกษา 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี สาขา วศิวกรรมเครื �องกล 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  วทิยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมนั) สาขา 

เครื �องกล 

ประสบการณ์ดา้นโรงงานอุตสาหกรรม 

  ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกนัคุณภาพ บริษทั YOUNGSIN METAL (THAILAND) 

 หวัหนา้ทีมวศิวกรอาวุโสฝ่ายควบคุมและประกนัคุณภาพผลิตภณัฑใ์หม ่บริษทั มาสดา้ พาวเวอรเ์ทรน แมนูแฟค

เจอริ �ง จาํกดั 

 หวัหนา้ฝ่ายประกนัและควบคุมคุณภาพ บริษทั แอดวคิส แมนูแฟคเจอริ �ง จาํกดั 

   - Phase 3 : การออกแบบและพฒันากระบวนการ (Process Design and 
Development) 
   - Phase 4 : การรบัรองผลติภณัฑ์และกระบวนการ (Product & Process Validation)  
   - Phase 5 : Mass Production และ ผลตอบกลบั การประเมนิ และการดาํเนินการ
แก้ไขMass Production and Ramp up activity  

10.30 – 10.45 พกัเบรก 

10.45 – 12.00 • ขั �นตอนการดาํเนินการ  Advance Product Quality Planning (APQP) (ต่อ) 
   - Phase 3 : การออกแบบและพฒันากระบวนการ (Process Design and 
Development) 
   - Phase 4 : การรบัรองผลติภณัฑ์และกระบวนการ (Product & Process Validation)  
   - Phase 5 : Mass Production และ ผลตอบกลบั การประเมนิ และการดาํเนินการ
แก้ไข  Mass Production and Ramp up activity 

12.00 – 13.00 พกัเบรกกลางวนั 

13.00 – 14.00 • ข้อกําหนดการควบคมุและการทดสอบสารปนเปื�อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

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

• การจัดเก็บเอกสาร 
• การประยุกต์และบูรณการเอกสาร APQP รว่มกบั PPAP 

14.00 – 14.15 พกัเบรก 

14.15 – 16.00 • กจิกรรมกลุ่ม Work shop case study + นําเสนอผลการวเิคราะห์และอภปิราย 
ถาม - ตอบ 



 หวัหนา้ฝ่ายวจิยัพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และควบคุมคุณภาพ บริษทั มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ �ง จาํกดั 

 หวัหนา้ฝ่ายประกนัและควบคุมคุณภาพ บริษทั ปญัจวฒันาพลาสติก จาํกดั (มหาชน) 

 หวัหนา้โครงการวจิยัพฒันาผลิตภณัฑใ์หม ่และรกัษาการหวัหนา้แผนกประกนัคุณภาพ บริษทั สุภาวุฒิ อินดสัทร ี

จาํกดั 

 หวัหนา้แผนกควบคุมคุณภาพ บริษทั ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย ) จาํกดั 

 หวัหนา้แผนกประกนัและควบคุมคุณภาพ บริษทั เอสเจ มิโครน จาํกดั 

 วศิวกรฝ่ายประกนัคุณภาพ บริษทั อนิเนอรย์ี � ออโตโมทิฟ ซสิเต็มส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 วศิวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื�อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ( SOC, ELV, RoHS, 

REACH – SVHC, IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษทั ไทยซมัมิท มิทซบูะ อิเล็กทรคิ แมนูแฟคเจอริ �ง 

จาํกดั  

 วศิวกรโรงงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษทั เอน็ ซ ีไอ จาํกดั 

 วศิวกรเครื �องกล บริษทั บิลเลี �ยน เอ็นจิเนียริ �ง จาํกดั 

 วศิวกรที �ปรึกษาดา้นการอนุรกัษพ์ลงังานหมอ้ไอนํ �า บริษทั มาสเตอร ์คอม เอ็นจิเนียริ �ง จาํกดั 

ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ 

 ศึกษาดูงาน /  ฝึกอบรมหลกัการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑข์ ั�นสูงและเทคนิคการวเิคราะห์ป ัญหาและเทคนิคการ

วเิคราะหป์ญัหา หาสาเหตุผลิตภณัฑข์ ั�นสูง ที �บริษทั มาสดา้ คอรป์อเรช ั �น ณ ประเทศญี �ปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน  

 ศึกษาดูงาน /  ฝึกอบรมหลกัการควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑข์ ั�นสูงที �บรษิทั ยงัซนิ เมทลั จาํกดั ณ ประเทศเกาหลีใต ้ 

 ฝึกอบรม หวัขอ้ระบบวสัดุสากลข ั�นพื�นฐานและข ั�นสูง 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 อนุรกัษ์พลงังาน 

ENSYS , EnMS  ณ ประเทศอินเดีย 

ประสบการณ์ดา้นวิทยากรที�ปรึกษา หวัขอ้ : International Material Data System ( IMDS ), การวิเคราะห์ป ัญหางาน, 

ภาวะผูน้ํา, อนุรกัษพ์ลงังาน, การสรา้งพนกังานคุณภาพในองค์กร, การควบคุมคุณภาพ, ระบบการควบคุมสารปนเปื� อนในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส ์อุตสาหกรรมไฟฟ้า ใหก้บัโรงงานและบริษทัฯ เป็นจาํนวนมาก 

กาํหนดการ วนัที� �� กรกฎาคม ���� บคุคลทั �วไป �,��� + ��� = �,��� 

เวลา ��.��-��.�� น. สมาชิก, โอนเงินก่อน �� ก.ค.���� �,��� + ��� = �,��� 

สถานที� โรงแรมเซนต์เจมส ์สขุมุวทิ ซ.�� 
สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 

สมคัร � คนขึ�นไป ท่านละ �,��� �,��� + ��� = �,��� 
 

หมายเหต ุ   – คา่ลงทะเบยีน รวมคา่เอกสาร, อาหาร เครื�องดื�ม นํ�าชา กาแฟ 

                  – คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมัมนาสามารถหกัลดหย่อนภาษีได ้���%            

บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซน็เตอร ์จาํกดั 

34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์ 2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร ��-���-����, ��-���-���� ต่อ ���� 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 
 
 
 
 



 
 

หลกัสูตร    การวางแผนคณุภาพผลิตภณัฑ์ลว่งหน้า 

    Advance Product Quality Planning (APQP) 

กาํหนดการ      วนัศกุร์ที�  �� กรกฎาคม ����  เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวทิ ซ.�� 
รายการคา่ลงทะเบยีน: 1 ท่าน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จา่ย 

บุคคลทั�วไป  3,900 + 273 = 4,173  4,173 – 117 = 4,056 
สมาชกิ, โอนเงนิก่อน 13 ก.ค. 2562  3,500 + 245 = 3,745  3,745 - 105 = 3,640 
  สมัคร 3 คนข ึ�นไป ท่านละ 3,200 

3,200 + 224 = 3,424 
 3,424 - 96 = 3,328 

 สมัคร 5 คนข ึ�นไป ท่านละ 2,900 
2,900 + 203 = 3,103 

 3,103 - 87 = 3,016 

รายชื�อผู้เข้าร่วมสมัมนา     

1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ.................................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

3. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

4. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

5. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถือ................................................. 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

 ที�อยู่เพื�อออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื�อความถูกต้องในการออกใบเสร็จ)   

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบคุคล) ชื�อ................................................เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี...................................................... 
 สาํนกังานใหญ่   สาขา...........เลขที�..................หมู่................อาคาร/หมู่บา้น......................................ช ั�น.................... 
ตรอก/ซอย............................ถนน...............................แขวง/ตาํบล...........................อาํเภอ/เขต............................................ 
จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์..............................โทรสาร......................................... 
ผูป้ระสานงาน.............................................มอืถอื...................................E-mail : ................................................................ 
 ต้องการหกัภาษี  ณ  ที�จ่ายหรือไม่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 

 กรณีหกัภาษี ณ ที �จ่าย �%  ในนาม บรษิทั เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร์  จํากดั เลขที� ��/��� หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ �   

            หมูท่ ี� � ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี����� เลขประจําตวัผู้เสยีภาษี  :  0135556000220 

โอนเงินเข้าบญัชี :  บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์ จํากดั   ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์

  ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีร์รงัสติ    เลขที�บญัช ี ���-������-� 
ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร์ พารค์ รงัสติ 2  เลขที�บญัช ี 022-3-65013-9 

      กรุณาแฟกซ์ใบลงทะเบยีนหรอืหลกัฐานการโอนเงนิ มาที� fax. 02-157-1599, 02-903-0080 ต่อ 5283 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนา 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จาํกดั 
34/289 หมู่บา้นไทยสมบรูณ์  2 หมู่ที� 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร ��-���-����, ��-���-���� ต่อ ���� 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

………/………/……… 


