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ระยะเวลาการอบรม

 การเสนออนุมัติรับรองชิ้นสวนเพื่อการผลิตแกไขครั้งที่ 4

Production Part Approval Process (PPAP) 4th edition

วัตถุประสงค

หัวขอการฝกอบรม
 ขอกำหนดและวัตถุประสงคการขออนุมัติรับรองชิ้นสวน

 ระดับของการ submission ในกระบวนการอนุมัติชิ้นสวน และแนวทางในการเลือกระดับที่เหมาะสมในแตละ Contract 

 สิ่งที่สำคัญของ PPAP กับการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ 

 อะไรคือขอมูลทางสถิติที่จำเปนสำหรับการผลิตและมีผลตอความสำเร็จในการผลิตอยางไร 

 เมื่อใดถึงมีจำเปนตองใชกระบวนการอนุมัติชิ้นสวน 

 อะไรคือขอกำหนดของ Daimler-Chrysler, Ford , General Motors และ อุตสาหกรรมยานยนตชั้นนำ 

 วิธีการในการระบุในแบบฟอรม PPAP ที่ซึ่งแนะนำโดย Automotive Industry Action Group (AIAG)

 ความเชื่อมโยงของ AIAG "SPC" and "MSA" manuals กับ PPAP 

 อะไรคือ Part Submission Warrant (PSW) และ มีผลตอการจัดทำและควบคุมเอกสารในกระบวนการ 

 วิธีในการใช PPAP ในการวัดกระบวนการเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 ทราบปญหา ขอควรระวัง และ อุปสรรคในการจัดวางระบบ 

 กรณีศึกษา

   

ผูเขารับการฝกอบรมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการผลิตและคุณภาพ 

เชน วิศวกรรม ฝายผลิต ควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ 

วางแผนการผลิต การตลาด จัดซื้อ คลังสินคา เปนตน

วันที่อบรม: 3 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561)

                    จำนวน 1 วัน
คุณสมบัติผูรับเขาอบรม

หลักการและเหตุผล
 กระบวนการอนุมัติชิ้นสวนผลิต (PPAP) เปนขอกำหนดทั่วไปที่กำหนดขึ้นสำหรับการอนุมัติรับรองชิ้นสวนเพื่อการผลิต 

เพื่อใชกับ Suppliers ผูสงมอบชิ้นสวนใหมหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหลูกคาอนุมัติกอนที่จะทำการ ผลิตจริง (Mass Production) 

รวมทั้งเพื่อใหไดขอสรุปวาบันทึกการออกแบบทางวิศวกรรมของลูกคาและขอกำหนดของ Spec เปนที่เขาใจเปนอยางดีของ Supplier 

และกระบวนการผลิตมีความเปนไปไดในการที่จะผลิตสินคาใหไดตรงขอกำหนดอยางสม่ำเสมอตามอัตราการผลิตที่ไดแจงไวกับลูกคา

 1. เพื่อใหผูเชาอบรมเขาใจเกี่ยวกับขอกำหนดและวัตถุประสงคของ PPAP

 2. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการควบคุมคุณภาพและกำหนดวิธี

    การอนุมัติรับรองชิ้นสวนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ:   เนนการประยุกตใชอยางไรใหมีประสิทธิผลเพื่อการควบคุมคุณภาพ และการกำหนดวิธีการอนุมัติรับรองชิ้นสวน (PPAP) 

     สำหรับผูสงมอบ และใหจัดเตรียมตัวอยางเอกสารที่มีการจัดทำผานมา และทบทวนรวมกัน
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ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรระบบการควบคุมคุณภาพที่หนางานและคิวซีสตรอรี่

(QCC & QC Story)

 ในการที่จะสงเสริมเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของการดำเนินการเพื่อการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง ระบบการควบคุมคุณภาพที่ 

หนางาน (Quality Control Circle; QCC) ถือวามีความจำเปนอยางยิ่งในการผลักดันใหเกิดการแกปญหา โดยทุกคนมีสวนรวมและ 

จะตองใหเกิด การดำเนินการแกปญหาอยางเปนระบบและเปนขั้นเปนตอนผานคิวซีสตรอรี่ (QC Story) การดำเนินกิจกรรมคิวซีเซอรเคิล 

โดยพนักงาน หนางานนี้อาจดำเนินการผานการนำเสนอผลงานในรูปของมหกรรมคิวซีเซอรเคิล โดยทั้งนี้ผูปฏิบัติงานมีความจำเปน    

ตองดึงจุดสำคัญที่ ตองการปรับปรุงมาดำเนินการในกลุมกิจกรรมตลอดจนการนำเอาบทเรียนที่ไดจากการดำเนินกิจกรรมมาถายทอด 

เพื่อนำไปสูการสรางองคความรูใหมและแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ไดรับรวมกันตอไป 

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค
 1.เพื่อสรางความเขาใจในแนวความคิด ขั้นตอนและวิธีการ ในดำเนินการกิจกรรมคิวซีเซอรเคิลใหแกพนักงาน  

    ระดับปฏิบัติการและหัวหนางาน

 2. สามารถนำกลวิธีและเทคนิคเบื้องตนมาประยุกตใชในการดำเนินกิจกรรมคิวซีเซอรเคิลเพื่อสงเสริมใหเกิด

         ความยั่งยืนในการดำเนินกิจกรรม

หัวขอการฝกอบรม
 แนวความคิดในการควบคุมคุณภาพ

  การควบคุมและปรับปรุงในสถานที่ทำงาน

  การทำกิจกรรมกลุมคิวซีเซอรเคิล

  วิธีดำเนินการกิจกรรมคิวซีเซอรเคิล

  กิจกรรมควบคุมและปรับปรุงสถานที่ทำงาน

  มาตรฐานการทำงาน

  เทคนิค QC

  กรณีศึกษา

  คิวซีสตอรี่ (QC Story)

  เครื่องมือการแกปญหาคุณภาพ

  7 QC Tools

 7 ขั้นตอนในการแกปญหาอยางเปนระบบ

  คนหาปญหา

  นิยามปญหา

  วิเคราะหสาเหตุ

  กำหนดมาตรการตอบโต

  ติดตามผล

  กำหนดเปนมาตรฐาน

  คนหาปญหาใหม

 กรณีศึกษา

 บทสรุป

 ถาม – ตอบ

 หัวหนางาน วิศวกร ชางเทคนิค    

 พนักงานในระดับปฏิบัติการ

 สมาชิกกิจกรรมกลุม QC

วันที่อบรม: 10-11 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 2 กรกฏาคม 2561)

                    จำนวน 2 วัน
คุณสมบัติผูรับเขาอบรม
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ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรจิตสำนึกดานคุณภาพ 

(Quality Awareness)

การผลิตสินคาและบริการใหมีคุณภาพ จะตองเกิดอยางสม่ำเสมอ ทุกชิ้นที่ลูกคาไดรับตอง ไมมีขอบกพรองที่ลูกคารูสึกได ดังนั้น 

เราจะตองใหพนักงานมีความรูในงานที่ทำ มีความรูในสิ่งใดถูกตอง สิ่งใดไมถูกตอง มีความรูถึงผลกระทบ (Effect) ที่อาจจะเกิด 

จากความบกพรองหรือผิดพลาด (Failures) และตองสรางใหพนักงานทุกคนมีความตระหนัก รับผิดชอบในงานที่เขาไดรับมอบหมายมี 

ความสำคัญตอลูกคา ผูใช และองคกรอยางไร การอบรมใหความรู และความตระหนักในดานคุณภาพ จึงควรดำเนินการตั้งแต 

เริ่มตนเขามาทำงาน และตลอดระยะเวลาที่พนักงานทำงานในองคกร

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นมา เพื่อใหความรูความเขาใจในการบริหารจัดการระบบคุณภาพอยางทั่วถึงทั้งองคกร โดยเนนเรื่องของ 

จิตสำนึกทางดานคุณภาพสำหรับพนักงานในองคกรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ในการปรับปรุงองคกรอยางตอเนื่อง โดยผานการอธิบาย 

แนวทางในการทำระบบโดยที่ปรึกษา กรณีศึกษา กิจกรรมกลุมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางการสัมมนา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. พนักงานในองคกรมีทัศนคติที่ดีทางดานคุณภาพและมีจุดมุงหมายในการปรับปรุงองคกรรวมกัน

2. พนักงานใหความสำคัญกับการประยุกตใชระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008 ใหมีประสิทธิภาพ

3. พนักงานเขาใจหนาที่ความรับผิดชอบในการทำงานของตนเองมากขึ้น

หัวขอการฝกอบรม
- คุณภาพคืออะไร

- การสรางองคกรแหงคุณภาพ

- การบริหารคุณภาพ เพื่อรักษาคุณภาพ

- จิตสำนึกคุณภาพ

- ทัศนคติที่ดีกับการทำงาน

ผูบริหารและพนักงานในองคกร

บุคคลทั่วไป

วันที่อบรม: 13 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 2,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2561)

          จำนวน 1 วัน

คุณสมบัติผูรับเขาอบรม
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ระยะเวลาการอบรม

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะหขอมูล

(Data Analysis Techniques)

 ในระบบการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ยอมมีการกำหนดใหมีการเก็บขอมูลตางๆอยางมากมายและ 

เปนเรื่องที่ทราบกันดีวา การไดมาซึ่งขอมูลแตละอยางนั้นตองมีการใชทรัพยากรทั้งคน เครื่องมือ วัตถุดิบ เวลา และคาใชจาย แตจะไมเกิด 

ความคุมคาในการดำเนินการเก็บขอมูลเลย หากผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูล ดังกลาวไมมีทักษะในการอาน หรือ แปลงขอมูล ดังกลาว 

เปนสารสนเทศที่เปนประโยชนและจะสูญเปลามากขึ้นถาไมมีการนำสารสนเทศดังกลาวไปใชงาน ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมีความมุงหมาย 

ใหผูเขารับการฝกอบรมไดเกิดทักษะและไดรับประโยชนสูงสุดจากขอมูลและสารสนเทศที่ไดเกิดขึ้น 

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

 1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะในการอาน วิเคราะห และแปลผลขอมูลและสารสนเทศ รวมทั้งเรียนรูเครื่องมือที่ชวย  

 ในการวิเคราะหขอมูล

 2. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำความรูที่ไดไปใชการวางแผนเชิงยุทธศาสตร การนำองคกร การบริหารกระบวนการ  

 และการปรับปรุงผลการดำเนินการไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ

 1. ไดเรียนรูเทคนิคการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลแตละประเภทไดอยางถูกตอง

 2. สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสาร ความรู และปญญา

 3. สามารถกำหนด Action plan และวางแผนเชิงยุทธศาสตรจากการแปลผลของขอมูลและขาวสาร 

หัวขอการฝกอบรม
- ประเภทและแหลงของขอมูล 

- Hierarchy ของขอมูลและขาวสาร

- การระบุแหลงของขอมูลและขาวสารที่มีอยูองคกร

- การเตรียมการสำหรับการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ

- เครื่องมือที่ชวยเพิ่มทักษะในการวิเคราะหขอมูลและ

  สารสนเทศสำหรับขอมูลที่เปนตัวเลข

- การทำใหขอมูลและสารสนเทศเปนความรู และปญญา 

       - เครื่องมือที่ชวยเพิ่มทักษะในการวิเคราะหขอมูลและ

         สารสนเทศ สำหรับขอมูลที่เปนความคิดเห็น ความรูสึก

       - การนำขอมูลไปใชในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร การนำ      

         องคกรการบริหารกระบวนการ และการปรับปรุงผล             

         การดำเนินการไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

       - ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ

       - กิจกรรมกลุมนำเสนอความคิดเห็นของกลุม

QMR ผูจัดการ วิศวกร หัวหนางาน และผูสนใจทั่วไป

วันที่อบรม: 18-19 กรกฏาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองอบรม สถาบันยานยนต กรุงเทพฯ 

คาอบรม: 4,000 บาท.- (ราคารวม Vat 7%) (กรุณาสงใบสมัครภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2561)

          จำนวน 2 วัน
คุณสมบัติผูรับเขาอบรม
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