Product Code : 06-033-002

หลักสูตร เทคนิคการสุ่มตัวอย่ างเพื่อการยอมรั บ (Acceptance Sampling Techniques)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
หลักการและเหตุผล
Acceptance Sampling Plan เป็ นเครื่ องมือที่องค์กรสามารถนาไปใช้ ในการสุม่ ตัวอย่าง
เพื่อการยอมรับ ชิ ้นส่วนที่สง่ มาจากผู้สง่ มอบ (Incoming Inspection) หรื อสุม่ ตัวอย่างสินค้ าสาเร็ จรูป
ก่ อ นที่ จ ะส่ ง ให้ ลูก ค้ า (Final Inspection) เพื่ อ ตรวจสอบว่ า สิ น ค้ าของเรามี ร ะดับ คุ ณ ภาพ
(Acceptance Quality Level : AQL) ตามที่ได้ ตกลงกับลูกค้ าหรื อไม่

กาหนดการอบรม
เวลา
9:00 – 12:00

หลักสูตรนี ้จะช่วยให้ ท่านทราบเทคนิคการสุม่ ตัวอย่างแบบต่างๆ อาทิ การสุ่มเชิงเดี่ยว
การสุม่ เชิงคู่ การสุม่ หลายเชิง พร้ อมการประยุกต์ใช้ ในการสร้ างมาตรฐานในการสุม่ ตัวอย่างเพื่อการ
ยอมรับ
วัตถุประสงค์
1. เรี ยนรู้ และเข้ าใจถึงกระบวนการในการสุม
่ ตัวอย่าง
2.

3.

เรี ยนรู้และเข้ าใจการใช้ ตารางมาตรฐานในการสุม่ ตัวอย่าง (MIL-STD-105 E) และสามารถ
นาไปใช้ ในการทางานได้

กิจกรรม
 แนวคิดของการตรวจสอบคุณภาพ
 แนวคิดของการชักสิง่ ตัวอย่างเพื่อการยอมรับและความหมาย AQL
 ประเภทของแผนการตรวจสอบ,ลอตและวิธีการชักสิง่ ตัวอย่าง

12:00 – 13:00
13:00 – 16:00

 ประเภทของแผนการชักสิง่ ตัวอย่าง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 การใช้ แผนการชักสิง่ ตัวอย่าง(แผนการสุม่ เชิงเดี่ยว (Single
Sampling Plan), แผนการสุม่ เชิงคู่ (Double Sampling Plan) ,
แผนการสุม่ ตัวอย่างหลายเชิง (Multiple Sampling Plan) )
 ฝึ กปฎิบตั ิ 1 (แผนการตรวจสอบ)
 กฎการสับเปลีย่ นแผนการสุม่ ตัวอย่าง

เรี ยนรู้และเข้ าใจกฎในการสับเปลีย่ นแผนการสุม่ ตัวอย่าง

 การประเมินสมรรถนะของแผนการ

วิธีการฝึ กอบรม
 การบรรยาย และฝึ กปฏิบตั ิ

 ฝึ กปฎิบตั ิ 2 (สมรรถนะของแผน)
พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
 ผู้จดั การแผนก/หัวหน้ างาน/พนักงานในส่วนควบคุมคุณภาพ
 พนักงานทีม่ ีสว่ นเกี่ยวข้ องในการสุม่ ตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
จานวนผู้เข้ าอบรม

30 คน
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หลักสูตร เทคนิคการสุ่มตัวอย่ างเพื่อการยอมรั บ (Acceptance Sampling Techniques)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
1. เครื่ อง LCD PROJECTOR
2. กระดานไวท์บอร์ ด หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 สถาบันจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการอบรมตามจานวนผู้เข้ าร่วมที่ระบุในเอกสารเสนองาน
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***
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