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เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิ ต Control Plan
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
St.James Hotel ซอยสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์ ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : อาจารย์ พทิ กั ษ์ บุญชม

ส่ วนลดพิเศษ >> สมัคร 3 ท่ านเข้ าฟรีอีก 1 ท่ านทันที
(ราคาพิเศษท่านละ 3,900 บาท)

หลักการและเหตุผล
ตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต “Control Plan” ถือเป็ นเอกสารสาคัญอีกหนึ่งอย่ างที่ใช้ แสดงขัน้ ตอนโดยรวม
ของกระบวนการผลิต และผลสะท้ อนขององค์ กรว่ าบรรลุถึงข้ อกาหนดด้ านคุณภาพ ต้ นทุน การผลิต และการส่ งมอบ
ซึ่ งตามมาตรฐานข้ อกาหนด IATF 16949 กาหนดให้ มีขนั้ ตอนการควบคุม 3 ขัน้ ตอนคื อ
1. Prototype Control Plan
2. Pre-Production / Pre-Lunch Control Plan
3. Mass Production Control Plan
Control Plan จะถูกจัดทาขึน้ หลังจากการวิเคราะห์ PFMEA เสร็ จแล้ ว หรื อ Output PFMEA นั่นเอง ดังนั้น การ
เขียนหรื อการจัดทา Control Plan ต้ องรวมถึงการระบุคุณลักษณะและคุณลักษณะพิเศษทั้งหมดด้ วยวิธีการควบคุมที่
เหมาะสม
หลักสูตรนีจ้ ึงเหมาะกับผู้เรี ยนที่ไม่ มีความรู้ ไม่ เข้ าใจเกี่ยวกับหรื อการจัดทา Control Plan และพนักงานที่มี
หน้ าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทา Control Plan และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตและวางแผนเตรี ยมความพร้ อมการ
ตรวจติดตาม (Audit) จากลูกค้ า
วัตถุประสงค์ ในการฝึ กอบรม
1. เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจหลักการเขียนตารางกรรมวิธีควบคุมการผลิต (Control Plan)
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาข้ อมูลจากข้ อกาหนดลูกค้ า Drawing และ PFMEA มาจัดทาเป็ นตารางกรรมวิธี
ควบคุมการผลิต (Control Plan) ได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนเตรี ยมความพร้ อมการตรวจติดตามจากลูกค้ า
4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ในการทางานได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
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เนื้อหาหลักสู ตร : เทคนิคการเขียนตารางกรรมวิธีการผลิต Control Plan
• ความหมายและวัตถุประสงค์ ของ Control Plan
• ประเภทของ Control Plan
• ส่ วนประกอบของ Control Plan
• เทคนิคการอ่ านแบบทางวิศวกรรม (Drawing)
- การกาหนดจุดตรวจวัด
- การกาหนดเครื่ องมือวัด
- การควบคุมระหว่ างกระบวนการผลิ ต
• เทคนิคการอ่ านค่ าพิกัดความคลาดเคลื่อน GD&T
- การกาหนดจุดตรวจวัด
- การกาหนดเครื่ องมือวัด
- การควบคุมระหว่ างกระบวนการผลิ ต
• เทคนิคการอ่ าน Process Flow Diagram (PFD) และ PFMEA เพื่อนามาเขียน Control plan
• วิธีการนาเอาข้ อกาหนดของลูกค้ าใส่ ลงใน Control Plan
• การอ่ านและการใช้ Control plan
• การกาหนด Product / Process characteristic and Classification
• การกาหนด Control Method
• การกาหนด Re-action Plan
• ขัน้ ตอนการเขียน Control Plan
• กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นาเสนอผลการวิเคราะห์ และอภิปราย
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วิทยากร : อาจารย์พทิ กั ษ์ บุญชม
ประวัติการศึกษา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่ น (ไทย – เยอรมัน) สาขาเครื่ องกล
ประสบการณ์ ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริ ษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
- ผู้จัดการฝ่ ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริ ษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
- หั วหน้ าทีมวิศวกรอาวุโสฝ่ ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ใหม่ บริ ษัท มาสด้ า พาวเวอร์ เทรน แมนูแฟคเจอริ่ ง จากั ด
- หั วหน้ าฝ่ ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริ ษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ ง จากั ด
- หั วหน้ าฝ่ ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ และควบคุมคุณภาพ บริ ษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ ง จากั ด
- หั วหน้ าฝ่ ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริ ษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากั ด (มหาชน)
- หั วหน้ าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ และรั กษาการหั วหน้ าแผนกประกันคุณภาพ บริ ษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จากั ด
- หั วหน้ าแผนกควบคุมคุณภาพ บริ ษัท ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) จากัด
- หั วหน้ าแผนกประกันและควบคุมคุณภาพ บริ ษัท เอสเจ มิโครน จากัด
- วิศวกรฝ่ ายประกันคุณภาพ บริ ษัท อินเนอร์ ยี่ ออโตโมทิฟ ซิ สเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
- วิศวกรฝ่ ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื ้ อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC, IMDS, PFOS,
PFOA, DMF, Etc.) บริ ษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริ ค แมนูแฟคเจอริ่ ง จากั ด
- วิศวกรโรงงานฝ่ ายควบคุมคุณภาพ บริ ษัท เอ็น ซี ไอ จากัด
- วิศวกรเครื่ องกล บริ ษัท บิลเลี่ยน เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
- วิศวกรที่ปรึ กษาด้ านการอนุรักษ์ พลังงานหม้ อไอนา้ บริ ษัท มาสเตอร์ คอม เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
ประสบการณ์ ฝึกอบรมต่ างประเทศ
- ศึกษาดูงาน / ฝึ กอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขั้นสู งและเทคนิคการวิเคราะห์ ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์ ปัญหา หาสาเหตุ
ผลิตภัณฑ์ ขั้นสูง ที่บริ ษัท มาสด้ า คอร์ ปอเรชั่น ณ ประเทศญี่ปนุ่ เป็ นเวลา 4 เดือน
- ศึกษาดูงาน / ฝึ กอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ขั้นสู งที่บริ ษัท ยังซิ น เมทัล จากัด ณ ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นเวลา 45 วัน
- ฝึ กอบรม หั วข้ อระบบวัสดุสากลขั้นพืน้ ฐานและขั้นสูง 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 อนุรักษ์ พลังงาน ENSYS, EnMS ณ ประเทศอินเดีย
ประสบการณ์ ด้านวิทยากรที่ปรึ กษา
- เป็ นวิทยากรที่ปรึ กษาในด้ านกฎระเบียบต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกาหนดของผลิตภัณฑ์ อาทิ ระบบรายงานวัสดุสากลขั้นพืน้ ฐานและขั้น
สูง Basic & Advance International Material Data System (IMDS), การพัฒนาพนักงานฝ่ ายควบคุมคุณภาพและฝ่ ายผลิต, การ
วิเคราะห์ ปัญหางาน, ภาวะผู้นา, การสร้ างพนักงานคุณภาพในองค์ กร, การควบคุมคุณภาพ, และการอนุรักษ์ พลังงาน, ระบบการ
ควบคุมสารปนเปื ้ อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้ า และอุตสาหกรรมอื่ นๆ ให้ กับโรงงาน
และบริ ษัทฯ เป็ นจานวนมาก

ลักษณะการอบรม :
1. การบรรยายสื่ อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิ บัติ 70 %
2. ทา Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นาเสนอผลการวิเคราะห์ และอภิปราย
Note : สอนจากประสบการณ์ในการทางานจริง และการฝึ กอบรมจากต่ างประเทศ
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ผู้ควรเข้ ารั บการอบรม
* ผู้ปฏิ บัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิกส์ , อุตสาหกรรมอื่นๆ
* วิศวกรทุกส่ วนงาน,
* หัวหน้ างาน QC/QA, R&D, New Model
* ช่ างเทคนิค
* บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง หัวหน้ างาน

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาปกติท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้าฟรีอีก 1 ท่าน

11,700

819

351

12,168

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140 เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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