การควบคุมกระบวนการด้ วยวิธีการทางสถิติ (SPC)

(STATISTICAL PROCESS CONTROL : SPC)
Online Training

วันที ่ 26 พฤษภาคม 2564 / หรื อวันที2่ 5 มิ ถนุ ายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
หล ักการและเหตุผล
เนือ
่ งจากการแข่งขันทีส
่ งู มากของอุตสาหกรรมยานยนต์ ทาให ้บริษัทผู ้ผลิตรถยนต์ทวั่ โลก พยายามพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตของตนเองและ Suppliers โดยเน ้นด ้านคุณภาพสินค ้าหรือบริการทีส
่ งู การลดต ้นทุน และการปรับปรุง
้สถิ
อย่างต่อเนือ
่ ง การใช ตเิ พือ
่ ควบคุมกระบวนการผลิต (Statistical Process Control : SPC) เป็ นเทคนิคและเครือ
่ งมือที่
สาคัญอย่างหนึง่ ในการควบคุมกระบวนการต่างๆ สามารถนาไปประยุกต์ใช ้เพือ
่ การรับรู ้สภาพหรือความสามารถปั จจุบน
ั ของ
กระบวนการ ใช ้เป็ นข ้อมูลในการวางแผนและทาให ้สามารถควบคุมกระบวนการทีก
่ าลังดาเนินอยูใ่ ห ้ได ้ผลลัพธ์ตามทีต
่ ้องการ
่ ถือได ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต ้อง
ช่วยในการขับเคลือ
่ นกระบวนการผลิตให ้มีความถูกต ้องและมีความน่าเชือ
ประยุกต์ใช ้เทคนิคทางสถิตใิ นการควบคุมกระบวนการเพือ
่ การป้ องกันการเกิดของเสียและการปรับปรุงอย่างต่อเนือ
่ ง
ดังนัน
้ หลักสูตรนีจ
้ งึ มีการประยุกต์เครือ
่ งมือและเทคนิคด ้านสถิตเิ พือ
่ ควบคุมกระบวนการผลิตง่ายต่อการนามาใช ้งาน
่ มัน
่ ารการควบคุมและลดค่าความผันแปรต่างๆ ให ้มีความสอดคล ้องตาม
เพิม
่ ความเชือ
่ กับลูกค ้าได ้ในระยะยาวและนาไปสูก
้ ส่วนยานยนต์ทเี่ ป็ นมาตรฐานได ้อย่างถูกต ้องและอย่างเป็ นระบบต่อไป
เกณฑ์ ทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ตามกาหนดของผู ้ส่งมอบชิน
ว ัตถุประสงค์ / ประโยชน์ทจ
ี่ ะได้ร ับ
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมมีความรู ้และความเข ้าใจในหลักการใช ้สถิตเิ พือ
่ ควบคุมกระบวนการผลิต (SPC) ทีถ
่ ก
ู ต ้อง
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมใช ้เป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช ้การใช ้สถิตเิ พือ
่ ควบคุมกระบวนการผลิต (SPC) อย่างถูกต ้อง
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจในวิธก
ี ารวิเคราะห์คา่ คุณสมบัตด
ิ ้านต่างๆ และเทคนิคต่อคุณลักษณะทางสถิต ิ
4. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมทราบปั ญหา ข ้อควรระวัง และอุปสรรคในการใช ้สถิตเิ พือ
่ ควบคุมกระบวนการผลิต (SPC)
ั
ห ัวข้อการอบรม / สมมนา
1. แนวคิดและความสาคัญในการใช ้สถิตใิ นการควบคุมกระบวนการาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
2. ปั จจัยและความแปรผันในกระบวนการผลิตทีม
่ ผ
ี ลต่อผลผลิต
3. ความเข ้าใจพืน
้ ฐานทางสถิตแ
ิ ละการควบคุมกระบวนการตามหลักการของ SPC
4. ประเภทของข ้อมูล, และเทคนิคการเก็บข ้อมูลแบบต่างในกระบวนการผลิต
 แผนผังแสดงเหตุผล (ก ้างปลา)
 แผนภูมพ
ิ าเรโต ้ (Pareto)
5. เทคนิคการประมาณค่าและการตีความจากแผนภูมค
ิ วบคุม (Control Charts)
 ดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการผลิต Process Capability (Cp, Cpk)
 ดัชนีวัดสมรรถนะของกระบวนการ Process Performance (Pp , Ppk)
6. การวิเคราะห์และแนวทางการแก ้ไขปั ญหา
 ฮีสโตแกรม (Histogram) ลักษณะการกระจายตัวของข ้อมูลในกระบวนการผลิต
 แผนภูมก
ิ ารกระจาย (Scatter Diagram)
7. ขัน
้ ตอนและการวางแผนในการคานวณตามหลัก PDCA
8. การระบุ SPC ในเอกสาร PFMEA และ Control Plan
ึ ษาทีป
9. กรณีศก
่ ระสบความสาเร็จ (Best Practice)
10. สรุปการเรียนรู ้และถามตอบ
ั มงคล ศิลธร
วิทยากร อาจารย์ชย

ั
อ ัตราค่าอบรมสมมนา
ท่านละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท
เงือ
่ นไขการอบรม... ห้ามบ ันทึกภาพ วีดโี อ แชร์ หรือนาไปเผยแพร่
การชาระเงิน: โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้

ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ติดต่อ คุณตุ ้ม 086-8929330 02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com

แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเรี ยน Online Training
การควบคุมกระบวนการด้ วยวิธีการทางสถิติ (SPC)

(STATISTICAL PROCESS CONTROL : SPC)
ส่งมาที่ email

: ptstraining3@gmail.com

หรือ

info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________TAX ID________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________

