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เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธก
ี ารผลิตControl Plan

โดย อ.พิทกั ษ์ บุญชม
หลักการและเหตุผล
ตารางควบคุมกรรมวิธกี ารผลิต “Control Plan” ถือเป็ นเอกสารสาคัญอีกหนึ่งอย่างทีใ่ ช้แสดงขัน้ ตอนโดยรวมของกระบวนการ
ผลิต และผลสะท้อนขององค์กรว่าบรรลุถงึ ข้อกาหนดด้านคุณภาพ ต้นทุน การผลิต และการส่งมอบ
ซึง่ ตามมาตรฐานข้อกาหนด IATF 16949 กาหนดให้มขี นั ้ ตอนการควบคุม 3 ขัน้ ตอนคือ
1. Prototype Control Plan
2. Pre-Production / Pre-Lunch Control Plan
3. Mass Production Control Plan
Control Plan จะถูกจัดทาขึน้ หลังจากการวิเคราะห์ PFMEA เสร็จแล้ว หรือ Output PFMEA นันเอง
่
ดังนัน้ การเขียนหรือการ
จัดทา Control Plan ต้องรวมถึงการระบุคุณลักษณะและคุณลักษณะพิเศษทัง้ หมดด้วยวิธกี ารควบคุมทีเ่ หมาะสม
หลักสูตรนี้จงึ เหมาะกับผูเ้ รียนทีไ่ ม่มคี วามรู้ ไม่เข้าใจเกีย่ วกับหรือการจัดทา Control Plan และพนักงานทีม่ หี น้าที่
รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทา Control Plan และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการผลิต และวางแผนเตรียมความพร้อมการตรวจติดตาม
(Audit) จากลูกค้า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจหลักการเขียนตารางกรรมวิธคี วบคุมการผลิต (Control Plan)
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถนาข้อมูลจากข้อกาหนดลูกค้า Drawing และ PFMEA มาจัดทาเป็ นตารางกรรมวิธคี วบคุม
การผลิต (Control Plan)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามจากลูกค้า
4. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (6 ชัวโมง)
่
วิ ธีการฝึ กอบรม
1. การบรรยายสือ่ สาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 30 % ปฏิบตั ิ 70 %
2. ทา Workshop กิจกรรมกลุ่ม + นาเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
ผูค้ วรเข้ารับการอบรม
 ผูป้ ฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรมยานยนต์ , อุตสาหกรรมไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมอื่นๆ
 วิศวกรทุกส่วนงาน
 หัวหน้างาน QC/QA , R&D, New Model
 ช่างเทคนิค
 บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง หัวหน้างาน
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เวลา
08.30 – 09.00

09.00 – 10.30

10.30 – 10.45

www.สัมมนาเซ็นเตอร์.com

หัวข้ อการฝึ กอบรม
ลงทะเบียน
• ความหมายและวัตถุประสงค์ของ Control Plan
• ประเภทของ Control Plan
• ส่วนประกอบของ Control Plan
• เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรม (Drawing)
- การกาหนดจุดตรวจวัด
- การกาหนดเครื่องมือวัด
- การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต
• เทคนิคการอ่านค่าพิกดั ความคลาดเคลื่อน GD&T
- การกาหนดจุดตรวจวัด
- การกาหนดเครื่องมือวัด
- การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต

10.45 – 12.00

พักเบรก
• เทคนิคการอ่าน Process Flow Diagram (PFD) และ PFMEA เพื่อนามาเขียน
Control plan
• วิธกี ารนาเอาข้อกาหนดของลูกค้าใส่ลงใน Control Plan
• การอ่านและการใช้ Control plan

12.00 – 13.00

พักเทีย่ ง

14.30 – 14.45

• การกาหนด Product / Process characteristic and Classification
• การกาหนด Control Method
• การกาหนด Re-action Plan
• ขัน้ ตอนการเขียน Control Plan
พักเบรก

14.45 – 16.00

• กิจกรรมกลุม่ Work shop case study + นาเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย
ถาม - ตอบ

13.00 – 14.30
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