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เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต Control Plan 

วันท่ี 13 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

St.James Hotel   ซอยสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ ใกล ้BTS  สถานีพรอ้มพงษ ์** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์พทิกัษ์  บุญชม  

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที 
 (ราคาพิเศษท่านละ 3,900 บาท) 

 

หลักการและเหตุผล 

           ตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต “Control Plan” ถือเป็นเอกสารส าคัญอีกหน่ึงอย่างท่ีใช้แสดงขัน้ตอนโดยรวม
ของกระบวนการผลิต และผลสะท้อนขององค์กรว่าบรรลุถึงข้อก าหนดด้านคุณภาพ ต้นทุน การผลิต และการส่งมอบ 

          ซ่ึงตามมาตรฐานข้อก าหนด IATF 16949 ก าหนดให้มีขัน้ตอนการควบคุม 3 ขัน้ตอนคือ 
1.      Prototype Control Plan 
2.      Pre-Production / Pre-Lunch Control Plan 
3.      Mass Production Control Plan 

          Control Plan จะถกูจัดท าขึน้หลังจากการวิเคราะห์ PFMEA เสร็จแล้ว หรือ Output PFMEA นั่นเอง ดังนั้น การ
เขียนหรือการจัดท า Control Plan ต้องรวมถึงการระบุคุณลักษณะและคุณลักษณะพิเศษท้ังหมดด้วยวิธีการควบคุมท่ี
เหมาะสม  
            หลักสูตรนีจึ้งเหมาะกับผู้เรียนท่ีไม่มีความรู้ ไม่เข้าใจเก่ียวกับหรือการจัดท า Control Plan และพนักงานท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจัดท า Control Plan และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตและวางแผนเตรียมความพร้อมการ
ตรวจติดตาม (Audit) จากลูกค้า 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 
    1.  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนตารางกรรมวิธีควบคุมการผลิต (Control Plan) 
    2.  เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถน าข้อมลูจากข้อก าหนดลูกค้า Drawing และ PFMEA มาจัดท าเป็นตารางกรรมวิธี
ควบคุมการผลิต (Control Plan) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.  เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามจากลูกค้า 
    4.  เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เน้ือหาหลักสูตร : เทคนิคการเขียนตารางกรรมวิธีการผลิต Control Plan 

• ความหมายและวตัถปุระสงค์ของ Control Plan 

• ประเภทของ Control Plan 

• ส่วนประกอบของ Control Plan 

• เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรม (Drawing) 
- การก าหนดจุดตรวจวัด 
- การก าหนดเคร่ืองมือวัด 
- การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต 

• เทคนิคการอ่านค่าพิกัดความคลาดเคล่ือน GD&T 
- การก าหนดจุดตรวจวัด 
- การก าหนดเคร่ืองมือวัด 
- การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต 

• เทคนิคการอ่าน Process Flow Diagram (PFD) และ PFMEA เพ่ือน ามาเขียน Control plan 

• วิธีการน าเอาข้อก าหนดของลูกค้าใส่ลงใน Control Plan 

• การอ่านและการใช้ Control plan 

• การก าหนด Product / Process characteristic and Classification 

• การก าหนด Control Method 

• การก าหนด Re-action Plan 

• ขัน้ตอนการเขียน Control Plan 

• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + น าเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย 

 

 



www.hrdzenter.com 

(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 090 645 0992 ,089 606 0444 
 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพทุธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 

วิทยากร :  อาจารย์พทิกัษ์  บุญชม 

ประวัติการศึกษา 
-   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
-   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขาเคร่ืองกล 
ประสบการณ์ด้านโรงงานอตุสาหกรรม 
-  ผู้จัดการอาวโุสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND) 
-  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND) 
-  หัวหน้าทีมวิศวกรอาวโุสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
-  หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
-  หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 

    - หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
    - หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวฒิุ อินดัสทรี จ ากัด 
    - หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จ ากัด 
    - หัวหน้าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท เอสเจ มิโครน จ ากัด 
    - วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท อินเนอร์ย่ี ออโตโมทิฟ ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
    - วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเป้ือนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS, 

PFOA, DMF, Etc.) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเลก็ทริค แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
    - วิศวกรโรงงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอน็ ซี ไอ จ ากัด 
    - วิศวกรเคร่ืองกล บริษัท บิลเล่ียน เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด 
    - วิศวกรท่ีปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานหม้อไอน า้ บริษัท มาสเตอร์ คอม เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด 
ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ 

- ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคมุคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ
ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง ท่ีบริษัท มาสด้า คอร์ปอเรช่ัน ณ ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเวลา 4 เดือน 

- ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลักการควบคมุคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงท่ีบริษัท ยงัซิน เมทัล จ ากัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็นเวลา 45 วัน 
- ฝึกอบรม หัวข้อระบบวัสดสุากลขั้นพืน้ฐานและขั้นสูง 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 ประเทศอินเดีย 

ประสบการณ์ด้านวิทยากรที่ปรึกษา 
-   เป็นวิทยากรท่ีปรึกษาในด้านกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ อาทิ ระบบรายงานวัสดสุากลขั้นพืน้ฐานและขั้น

สูง Basic & Advance International Material Data System (IMDS), การพัฒนาพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิต, การ
วิเคราะห์ปัญหางาน, ภาวะผู้น า, การสร้างพนักงานคุณภาพในองค์กร, การควบคุมคุณภาพ, และการอนุรักษ์พลังงาน, ระบบการ
ควบคุมสารปนเป้ือนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ให้กับโรงงาน
และบริษัทฯ เป็นจ านวนมาก 

ลักษณะการอบรม :  
    1.  การบรรยายส่ือสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบัติ 70 %  
    2.  ท า Workshop กิจกรรมกลุ่ม + น าเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย 
    Note : สอนจากประสบการณ์ในการท างานจริง และการฝึกอบรมจากต่างประเทศ 
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ผู้ควรเข้ารับการอบรม  
*  ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเลก็ทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
*  วิศวกรทุกส่วนงาน,  
*  หัวหน้างาน QC/QA, R&D, New Model  
*  ช่างเทคนิค 
*  บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง หัวหน้างาน 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 เขา้ฟรอีีก 1 ท่าน   11,700 819 351 12,168 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 

วิธีการช าระเงนิ     
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140     เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

