Product Code : 06-014-007

หลักสูตร การใช้ สถิตใิ นการควบคุมกระบวนการ สาหรั บ ISO/TS 16949
(STATISTICAL PROCESS CONTROL : SPC for ISO/TS 16949)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการแข่งขันที่สงู มากของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทาให้ บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ทวั่ โลก
พยายามพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของตนเองและ Suppliers โดยเน้ นด้ านคุณภาพสินค้ าหรื อ
บริ การที่สงู การลดต้ นทุน และการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ทาให้ แต่ละกลุม่ ได้ กาหนดมาตรฐานระดับ
บริ หารคุณภาพขึ ้นมา ซึ่ง ISO/TS16949 เป็ นมาตรฐานสากลที่เกิดจากองค์การ ISO ได้ กาหนดขึ ้น
เพื่อประยุกต์ใช้ กับผู้ส่งมอบชิน้ ส่วนยานยนต์ โดยองค์กรที่สามารถจัดทาระบบ ISO/TS16949
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้ องประยุกต์ใช้ เทคนิคทางสถิตใิ นการควบคุมกระบวนการ
เพื่อการป้องกันการเกิดของเสียและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ ข้ า รั บ การอบรมเกิ ด ความเข้ า ใจในแนวคิ ด พื น้ ฐานทางสถิ ติ และการควบคุม
กระบวนการโดยใช้ สถิติ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถนาสถิติมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
หัวข้ อการฝึ กอบรม
 ความเข้ าใจพื ้นฐานทางสถิติ และการนาสถิติไปใช้ ในการควบคุมกระบวนการ
 วิธีการใช้ ผงั ควบคุม (Control chart) แต่ละประเภท
 การประเมินขีดความสามารถของกระบวนการ
วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ในการ
อบรมและให้ คาปรึกษาแนะนาในระบบ ISO/TS 16949
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คุณสมบัติของผู้เข้ าอบรม
หลักสูตรนี ้ สาหรับผู้จดั การประกันคุณภาพ วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้จดั การ/หัวหน้ าฝ่ ายผลิต
รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบในการนาสถิติไปใช้ ในการควบคุมกระบวนการ
จานวนผู้เข้ าอบรม

25-30 คน

กาหนดการอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
กิจกรรม
9:00 – 16:00  ความเข้ าใจพื ้นฐานทางสถิติและการควบคุมกระบวนการ
 แนวการใช้ สถิ ติ ใ นการควบคุม กระบวนการและการปรั บ ปรุ ง อย่า ง
ต่อเนื่อง
 วิธีการเลือกใช้ ผงั ควบคุม
 วิธีการใช้ ผงั ควบคุม (Control chart) สาหรับข้ อมูล Variable
 การฝึ กปฏิบตั ิ
วันที่สอง
เวลา
9:00 –16:00

กิจกรรม
 วิธีการใช้ ผงั ควบคุม (Control chart) สาหรับข้ อมูล Attribute
 การฝึ กปฏิบตั ิ
 การประเมินขีดความสามารถของกระบวนการ
หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื ่องดืม่ เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
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Product Code : 06-014-007

หลักสูตร การใช้ สถิตใิ นการควบคุมกระบวนการ สาหรั บ ISO/TS 16949
(STATISTICAL PROCESS CONTROL : SPC for ISO/TS 16949)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน
อุปกรณ์ ประกอบการอบรม
รายการ
- เครื่ อง LCD PROJECTOR
- White board หรื อ FLIP CHART และปากกาเคมี

1 เครื่ อง
2-3 ชุด

ราคาค่ าบริการ
 วันจันทร์ – ศุกร์
ราคาวันละ
25,000 บาท
 วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ราคาวันละ
31,250 บาท
หมายเหตุ :
 สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 10 %
 ราคานี ้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พกั (ถ้ ามี) และยังไม่รวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม VAT 7 %
 สถาบันได้ รับยกเว้ นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
 สถาบันนาส่งต้ นฉบับเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 1 ชุด เพื่อให้ ทางบริ ษัทสาเนาแจกจ่าย
ให้ กบั ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรม
*** ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสามารถลดหย่ อนภาษีเงินได้
ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนาฝี มือแรงงาน ***

In-house Training – Thailand Productivity Institute
Tel.0-2-619-5500 ext. 571 Fax.0-2619-8071 or 0-2619-8090

Page 2 of 2

FM-PD-02/02

