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การแก้ไขปัญหา และปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการสถิติขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 54
โดยอาศัยโปรแกรมสาเร็จรูป Minitab R18
Problem Solving with Basic Statistics by Minitab R18

วันที่จัด วันอังคารที่ 11 – วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
เวลา
09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่าน
สถานที่ ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18
ในปัจจุบันงานการแก้ไขปัญหา และปรับ ปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ
ถือเป็ นกุญ แจของความส าเร็ จของธุร กิจ การแก้ปัญ หา และปรับ ปรุงคุ ณภาพต้อ ง
อาศัยการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติ ซึ่งมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีความแม่นยาถูกต้อง เชื่อถือได้ และรวดเร็ว ความเข้าใจในด้าน
พื้นฐานทางสถิติ และเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ เช่น โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติจะมี
ส่วนช่วยผู้วิเคราะห์ปัญหาให้สามารถหาสาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้องและนาไปสู่
การแก้ปัญหาและปรับ ปรุงคุณภาพสินค้าและบริการได้อ ย่างแท้จริง ส.ส.ท. ได้
เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ กั บ องค์ ก ารต่ า งๆ เพื่ อ ให้ มี ขี ด
ความสามารถในการใช้วิธีการทางสถิติ และโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการ
แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถใช้หลักการทางสถิติและโปรแกรม Minitab R18 ในการ
วิเคราะห์ปัญหาด้านสถิติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. เพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและปรับ ปรุงคุณภาพโดยวิธีการทางสถิติขั้ พื้น
ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเรียนรู้และประยุกต์ใช้โปรแกรม Minitab R18 กับการวิเคราะห์
ปัญหาทางสถิติ
3. เพื่อเรียนรู้และประยุกต์ใช้โปรแกรม Minitab R18 กับการแก้ปัญหาและ
ปรับปรุงคุณภาพ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
หัวหน้างาน วิศวกร และผู้สนใจทั่วไปที่มีพื้นฐานด้านการผลิต และการ
ควบคุมคุณภาพ
วิธีการอบรมและสัมมนา
บรรยายประกอบกรณีศึกษา โดยใช้คอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง

ค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมสามารถหก
ั ลดหย่อนภาษีได้ 200%

สมาชิก

5,500 + VAT 7% 385 = 5,885 บาท

(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

บุคคลทั่วไป 6,000 + VAT 7% 420 = 6,420 บาท
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก
 หลักการและความสาคัญของวิธีการทางสถิติ
 การแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการทางสถิติพื้นฐาน
 หลักการและคาสั่งพื้นฐานของ Minitab R18/กรณีศึกษา
 หลักการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ
 หลักการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลทางสถิติ
 การใช้คาสั่ง Graph เพื่อการนาเสนอและประมวลผล
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น
 การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสถิติ เพื่อการแก้ปัญหาและปรับ ปรุง
คุณภาพ
 การประมวลผลข้อมู ลทางสถิ ติด้ วยคาสั่ ง Basic Statistics/
กรณีศึกษา
 การปรับปรุงคุณภาพด้วยคาสั่ง/กรณีศึกษา
- Run Chart
- Pareto Chart
- Cause and Effect Diagram
- Cause-and-Effect Diagram

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป
่ น)
ุ่ โทร. 0-2717-3000 ต่อ 81
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หัวข้อการอบรมและสัมมนา (ต่อ)
วันที่สอง
 การประยุกต์วิธีการทางสถิติเพื่อการควบคุมกระบวนการ
 หลักการสร้างและประยุกต์ใช้ Control Chart/กรณีศึกษา
- X bar Chart
- R Chart
- I-MR Chart
 หลักการสร้างและใช้แผนภูมิควบคุม/กรณีศึกษา
- np-Chart, p Chart, Laney P’ Chart
- c Chart, u-Chart, Laney u’ Chart
 หลักการของ Gauge R&R
 การวิเคราะห์ด้วยคาสั่ง Gauge R&R/กรณีศึกษา
 หลักการของการวิเคราะห์สมรรถนะกระบวนการ
 การวิเคราะห์ด้วยคาสั่ง Process Capability
 การวิเคราะห์หา Cpl, Cpu, และ Cpk / กรณีศึกษา

ค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมสามารถหก
ั ลดหย่อนภาษีได้ 200%
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