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เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธก
ี ารผลิต Control Plan
ว ันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมอไร้ช สุขมุ วิท ซอย 26 (BTS พร้อมพงษ์)
หล ักการและเหตุผล
้
ตารางควบคุมกรรมวิธก
ี ารผลิต “Control Plan” ถือเป็ นเอกสารสําคัญอีกหนึง่ อย่างทีใ่ ชแสดงขั
น
้ ตอนโดยรวม
ของกระบวนการผลิต และผลสะท ้อนขององค์กรว่าบรรลุถงึ ข ้อกําหนดด ้านคุณภาพ ต ้นทุน การผลิต และการสง่
มอบ ซงึ่ ตามมาตรฐานข ้อกําหนด IATF 16949 กําหนดให ้มีขน
ั ้ ตอนการควบคุม 3 ขัน
้ ตอน คือ
1. Prototype Control Plan
2. Pre-Production / Pre-Lunch Control Plan
3. Mass Production Control Plan
Control Plan จะถูกจัดทําขึน
้ หลังจากการวิเคราะห์ PFMEA เสร็จแล ้ว หรือ Output PFMEA นั่ นเอง ดังนั น
้ การ
เขียนหรือการจัดทํา Control Plan ต ้องรวมถึงการระบุคณ
ุ ลักษณะและคุณลักษณะพิเศษทัง้ หมดด ้วยวิธก
ี ารควบคุมที่
เหมาะสม
หลักสูตรนีจ
้ งึ เหมาะกับผู ้เรียนทีไ่ ม่มค
ี วามรู ้ ไม่เข ้าใจเกีย
่ วกับหรือการจัดทํา Control Plan และพนั กงานทีม
่ ห
ี น ้าที่
รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทํา Control Plan และผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการผลิตและวางแผนเตรียมความพร ้อมการตรวจ
ติดตาม (Audit) จากลูกค ้า
ว ัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม
1. เพือ
่ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจหลักการเขียนตารางกรรมวิธค
ี วบคุมการผลิต (Control Plan)
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าข ้อมูลจากข ้อกําหนดลูกค ้า Drawing และ PFMEA มาจัดทําเป็ นตารางกรรมวิธ ี
ิ ธิภาพ
ควบคุมการผลิต (Control Plan) ได ้อย่างมีประสท
3. เพือ
่ เป็ นแนวทางในการวางแผนเตรียมความพร ้อมการตรวจติดตามจากลูกค ้า
้
ิ ธิภาพ
4. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าไปประยุกต์ใชในการทํ
างานได ้อย่างมีประสท
้ หาหล ักสูตร : เทคนิคการเขียน ตารางกรรมวิธก
เนือ
ี ารผลิต Control Plan
Ø ความหมายและว ัตถุประสงค์ของ Control Plan
Ø ประเภทของ Control Plan
Ø สว่ นประกอบของ Control Plan
Ø เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรม (Drawing)
- การกําหนดจุดตรวจวัด
- การกําหนดเครือ
่ งมือวัด
- การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต
Ø เทคนิคการอ่านค่าพิก ัดความคลาดเคลือ
่ น GD&T
- การกําหนดจุดตรวจวัด
- การกําหนดเครือ
่ งมือวัด
- การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต
Ø เทคนิคการอ่าน Process Flow Diagram (PFD) และ PFMEA เพือ
่ นํามาเขียน Control plan
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

่ งใน Control Plan
วิธก
ี ารนําเอาข้อกําหนดของลูกค้าใสล
การอ่านและการใช ้ Control plan
การกําหนด Product / Process characteristic and Classification
การกําหนด Control Method
การกําหนด Re-action Plan
ขนตอนการเขี
ั้
ยน Control Plan
กิจกรรมกลุม
่ Work shop case study + นําเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
ถาม - ตอบ

วิทยากร : อาจารย์พท
ิ ักษ์ บุญชม
ึ ษา
ประว ัติการศก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี สาขา วิศวกรรมเครือ
่ งกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขา เครือ
่ งกล
ประสบการณ์ดา้ นโรงงานอุตสาหกรรม
ผู ้จัดการอาวุโสฝ่ ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
หัวหน ้าวิศวกรอาวุโสฝ่ ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด ้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
หัวหน ้าฝ่ ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
หัวหน ้าฝ่ ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
หัวหน ้าฝ่ ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
หัวหน ้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน ้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวุฒ ิ อินดัสทรี จํากัด
วิศวกรฝ่ ายควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้ อนในอุสาหกรรมยานยนต์ (SOC, ELV, RoHS, REACH – SVHC,
IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด
ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ
ศึกษาดูงาน / ฝึ กอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขน
ั ้ สูงและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการวิเคราะห์
่ ณ ประเทศญีป
ปั ญหาหาสาเหตุผลิตภัณฑ์ขน
ั ้ สูง ทีบ
่ ริษัท มาสด ้า คอร์ปอเรชัน
่ น
ุ่ เป็ นเวลา 4 เดือน
ศึกษาดูงาน / ฝึ กอบรมหลักการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ขน
ั ้ สูงทีบ
่ ริษัท ยังซิน เมทัล จํากัด ณ ประเทศเกาหลีใต ้ เป็ นเวลา
45 วัน
ประสบการณ์ดา้ นวิทยากรทีป
่ รึกษา
หัวข ้อ : International Material Data System (IMDS) และข ้อกําหนดการควบคุมสารปนเปื้ อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้ า ให ้กับโรงงานและบริษัทฯ เป็ นจํานวนมาก
ล ักษณะการอบรม :
่ สาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบต
1. การบรรยายสือ
ั ิ 60 %
2. ทํา Workshop กิจกรรมกลุม
่
ผูค
้ วรเข้าร ับการอบรม
้ ฝ่ าย QC/QA
 ฝ่ าย New Model, R&D , Engineering ฝ่ าย การตลาด ฝ่ าย จัดซือ
 บุคลากรทีเ่ กีย
่ วข ้อง ผู ้จัดการ วิศวกร หัวหน ้างาน และผู ้สนใจทัว่ ไป

 อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ั
ค่าอบรมสมมนา/ท่
าน
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าสมมนา
1 ท่าน

3,500

245

(105)

3,640

สม ัคร 3 ท่านๆ ละ

3,200

224

(96)

3,328

วิธก
ี ารชําระเงิน:

 ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
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1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2
ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
1.1
1.2

ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

ติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ ้ม) 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752 Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
E-mail info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้ จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้ นไป)
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แบบฟอร์ มลงทะเบียน
เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธก
ี ารผลิต Control Plan
ส่งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี____________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
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