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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------่ ดอบรม : ;วันที่ 26 เมษายน 2564
วันทีจั
เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเซนต ์เจมส ์ สุขม
ุ วิท 26
หลักการและเหตุผล
่ วยทาให ้องค ์กรสามารถ “ลดความผันแปรของกระบวนการผลิตและ
การควบคุมกระบวนการด้วยสถิต ิ (SPC) เป็ นวิธก
ี ารหนึ่งทีช่
่ าให ้สินค ้าเขา้ ใกล ้ SPEC กึงกลางที
่
่ กค ้ากาหนดมา และลดความเสียหายทีอาจเกิ
่
้
่ น
ผลิตภัณฑ ์” ได ้เพือท
ลู
ดขึนได
้จากสินค ้าด ้อยคุณภาพ ซึงเป็
่
้
หนึ งในดัชนี ชวัี ดความสาเร็จของระบบ IATF16949
่
่
้
่ กต ้องโดยมุ่งเน้นแต่การ
ปัญหาทีพบในการควบคุ
มกระบวนการโดยทัวไปคื
อผูด้ าเนิ นการไม่เข ้าใจขันตอนและวิ
ธก
ี ารควบคุมกระบวนการทีถู
่ การผลิตเสร็จเพือส่
่ งให ้ลูกค ้าเท่านั้นและอีกทังยั
้ งไม่เข ้าใจรูปแบบปัญหาทีเกิ
่ ดขึนจากการดู
้
เก็บข ้อมูลมาแสดงผลเมือมี
กราฟควบคุมและไม่
่
้
่
้
สามารถแจ ้งเตือนเมือเกิดปัญหาได ้ในกระบวนการวัดย่อยต ้องมีความแปรผันเกิดขึนซึงแบ่งเป็ น 2 ลักษณะดังนี



่ ดจากสาเหตุธรรมชาติ โดยค่าความผันแปรมีลก
สาเหตุธรรมชาติ (Common cause) เป็ นความผันแปรทีเกิ
ั ษณะเสถียรภาพ
สามารถคาดการณ์ได ้
่ ดจากสาเหตุผด
สาเหตุผด
ิ พลาด (Special cause) เป็ นความผันแปรทีเกิ
ิ พลาด เนื่องจากปัจจัยภายนอก ค่าดังกล่าวจะไม่เสถียร
และคาดการณ์ไม่ได ้

่ าคัญและหัวใจหลักในการบริหารระบบเครืองมื
่ อวัด การจัดหาเครืองมื
่ อและจัด
การวิเคราะห ์ระบบการวัด (MSA) เป็ นข ้อกาหนดทีส
สภาพแวดล ้อมให ้เหมาะสมกับลักษณะการวัด ในองค ์กรของท่าน คู่มอ
ื การวิเคราะห ์ระบบการวัด (Measurement System Analyze) เป็ น
้
่
่ การบริหารคุณภาพในองค ์กรภายใต ้ระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS
ข ้อกาหนดหลักในขณะนี ทีผูผ
้ ลิตและส่งมอบในอุตสาหกรรมยานยนต ์ ทีมี
่
้ วนทีได
่ ้รบั มอบมีคุณภาพตรงตามความต ้องการ
16949 ใช ้ในการบริหารและวางแผนระบบการผลิตของผูส้ ่งมอบ เพือให
้คุณภาพของชินส่
วัตถุประสงค ์




่ อ และผลิตภัณฑ ์ทีต
่ ้อง
สามารถประยุกต ์ใช ้เทคนิ คสถิตใิ นการนามาวิเคราะห ์ระบบการวัดให ้เหมาะสมกับข ้อกาหนด ลักษณะเครืองมื
ตรวจวัดตรวจสอบในองค ์กรได ้อย่างถูกต ้อง
่ ้องจัดทาให ้สอดคล ้องตามระบบ และความต ้องการของลูกค ้า
ดาเนิ นการจัดสร ้างระบบเอกสารทีต
เข ้าใจหลักการบริหารระบบการวิเคราะห ์ระบบการวัด (MSA) ให ้เกิดประสิทธิภาพ

กาหนดการอบรม
เวลา
08.30-09.00
09.00-10.30

10.30-10.40

รายละเอียด
 ลงทะเบียน / ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
้
หลักการและแนวคิดพืนฐานการควบคุ
มกระบวนการด้วยสถิต ิ SPC
่
 SPC คืออะไร และแนวคิดการใช ้ SPC เพือควบคุ
มกระบวนการ
้
่
 ความรู ้พืนฐานด
้านสถิตเิ พือการควบคุ
มกระบวนการ
่ อควบคุมกระบวนการ

แผนภูมค
ิ วบคุม เครืองมื
 ความสัมพันธ ์ระหว่างแผนภูมค
ี วบคุมและฮิตโตแกรม
 การแจ ้งเตือน ( Alarm ) ระหว่างผูค้ วบคุมตัวแปรต ้นและผูต้ รวจสอบตัวแปรตาม
่ อควบคุมและประเมินผลกระบวนการ
 การเลือกใช ้เครืองมื
่
 แผนภูมค
ิ วบคุมค่าเฉลียและพิ
สยั X-R
้
 ขันตอนการควบคุ
มและศึกษาระหว่างผลิต
 เก็บข ้อมูลและกาหนดค่าควบคุม UCL , LCL
 WORKSHOP-1
 พัก
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12.00-13.00
เวลา
13.00-14.30

14.30-14.40
14.40-16.00

16.00-16.30

16.30








การศึกษาสมรรถนะของกระบวนการ Process Performance
การคานวณค่า Pp , Ppk
การคานวณค่า Cp , Cpk
เทคนิ คการประมาณค่าโดยไม่ต ้องใช ้การคานวณ
WORKSHOP-1
พัก

รายละเอียด
้
หลักการและแนวคิดพืนฐาน MSA
 ความสัมพันธ ์ระหว่าง MSA กับ ISO/TS16949:2009
 ความสัมพันธ ์ระหว่าง MSA กับ APQP, FMEA, Control Plans, SPC and PPAP
 ความแตกต่างระหว่าง MSA กับ Calibration
 ความสัมพันธ ์ระหว่าง MSA กับ CSR (Customer Specific Requirements)
่ อในการศึกษา MSA
 การเลือกเครืองมื
่
 การออกแบบการทดลองเพือการประเมิ
น
 Bias การศึกษาความเอนเอียงเทียบกับค่ามาสเตอร ์
 Linearity การศึกษาความเอนเอียงเทียบกับช่วงการวัด
 Stability การศึกษาความเอนเอียงเทียบกับช่วงเวลา

 พัก
 Gauge R & R การศึกษาความแม่นยาในระบบการวัดจากการวัดโดยคนหลาย ๆ คน
 Attribute R & R) การศึกษาความแม่นยาในการตัดสินเชิงคุณภาพ
 ปัญหาและแนวทางการแก ้ไข
 ทาแบบประเมินหลังการอบรม
 Q&A
 กล่าวสรุป
 จบการอบรม

บรรยายหลักสูตร : อาจารย ์วัชระ ศรีปาน
กลุ่มเป้ าหมาย : ผูจ้ ด
ั การ หัวหน้างาน และผูท้ สนใจ
ี่
จานวนผูเ้ ข ้าอบรม : 20 คน/รุน
่

ั
อ ัตราค่าอบรมสมมนา
1 ท่านๆละ 3,500 + Vat 245 = 3,745 บาท
(รวมค่าวิทยากร และเอกสารอบรม ค่าอาหารกลางวัน วุฒบ
ิ ต
ั ร)

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ ้ม) 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
Email info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
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