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Khóa đào tạo

:

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ

Thời lượng

:

Đào tạo 03 ngày

Đối tượng

:

Cán bộ kiểm tra chất lượng và đảm bảo chất lượng

Mục tiêu

:

Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về thống kê số liệu và cách
thức mà các công cụ thống kê được sử dụng trong việc kiểm soát chất lượng
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Giới thiệu về chất lượng và kiểm tra chất lượng
• Khái niệm về chất lượng,
• Khái niệm về phương pháp quá trình trong quản lý chất lượng,
• Khái niệm, mục đích và yêu cầu với kiểm tra chất lượng

08:30-09:15

Giới thiệu về thống kê và quản lý chất lượng bằng phương pháp thống kê
• Khái niệm cơ bản về thống kê (dữ liệu, sai số, thống kê….),
• Mục đích và yêu cầu đối với hoạt động quản lý chất lượng bằng
phương pháp thống kê,
• Một số công cụ thống kê dùng trong quản lý chất lượng

09:15-10:00

Công cụ chất lượng – Lưu đồ
• Mục đích, phương pháp xây dựng lưu đồ trong quản lý chất lượng,
• Bài tập ứng dụng và thảo luận

10:15-10:45

Công cụ chất lượng – Bảng kiểm tra
• Mục đích, phương pháp xây dựng bảng kiểm tra trong quản lý chất
lượng,
• Bài tập ứng dụng và thảo luận

10:45-11:15

Công cụ chất lượng – Biểu đồ Pareto
• Mục đích, phương pháp xây dựng, sử dụng và diễn giải biểu đồ
Pareto,
• Các bài tập ứng dụng và thảo luận

11:15-12:00

Công cụ chất lượng – Biểu đồ nhân quả
• Mục đích, phương pháp xây dựng, sử dụng và diễn giải biểu đồ
nhân quả,
• Các bài tập ứng dụng và thảo luận

13:30-14:15

Công cụ chất lượng – Biểu đồ phân tán Công cụ chất lượng – Biểu đồ
phân tán
• Mục đích, phương pháp xây dựng và diễn giải biểu đồ phân tán,
• Các bài tập ứng dụng và thảo luận

14:15-15:00

Công cụ chất lượng – Biểu đồ tần xuất
• Phân bố chuẩn và các ứng dụng của phân bố chuẩn,

15:15-17:00
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Giá trị trung bình và độ lệch chuẩn,
Mục đích, phương pháp xây dựng và diễn giải biểu đồ tần xuất,
Các bài tập ứng dụng và thảo luận
Ngày thứ hai
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Công cụ chất lượng – Biểu đồ kiểm soát
•

Kiểm soát chất lượng là gì? SPC là gì - ứng dụng SPC

Thảo luận Cách kiểm soát chất lượng hiện nay của công ty, tại sao cần
thay đổi.
•

Phân loại số liệu trong đo đếm.

Bài tập thảo luận nhóm về các loại số liệu hiện có trong công ty
•

Khái niệm về một số đại lượng thống kê: giá trị trung bình, trung
bình nhóm, miền biến thiên, miền chạy, phương sai

08:30–12:00

Bài tập làm theo nhóm về cách tính trị số của các đại lượng thống kê
•

Phân loại VOC và VOP

Bài tập thảo luận nhóm về VOC và VOP
• Biểu đồ kiểm soát - Ý nghĩa của biểu đồ kiểm soát
• Các loại biểu đồ kiểm soát: I-MR, XTB, P, U
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Biểu đồ kiểm soát dùng cho số liệu biến thiên - Xây dựng biểu đồ Xtb – R

13:30-17:00

Bài tập làm theo nhóm về việc xây dựng biểu đồ Xtb – R
Ngày thứ ba
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Biểu đồ kiểm soát dùng cho số liệu biểu trưng – Xây dựng biểu đồ P

08:30-12:00

Bài tập làm theo nhóm về việc xây dựng biểu đồ P
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Các dạng sai hỏng của qui trình không được kiểm soát.

13:30-15:00
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Bài tập tổng hợp áp dụng vào thực tế.

15:15-16:15

16

Kiểm tra kết thúc khóa đào tạo

16:15–16:45

17

Tổng kết – trả lời thắc mắc của học viên

16:45-17:00

Ghi chú:
• Thời gian nghỉ trưa từ 12:00-13:30, nghỉ giải lao từ 10:00-10:15 và 15:00-15:15,
• Tài liệu cho khóa học do P & Q Solutions cung cấp bao gồm tài liệu bài giảng,

tài liệu thảo
luận và các tài liệu tham khảo cho các chủ đề thảo luận.
• Khóa đào tạo này có mục tiêu đặt ra là các học viên sau khi tham dự khóa học không chỉ
hiểu mà còn có khả năng áp dụng các công cụ thống kê vào thực tiễn công việc của mình
nên yêu cầu mức độ thực hành cao.
• Trong khóa học cần tối thiểu 01 máy tính cho một nhóm khoảng 05 người để thực hành,
• Các học viên cần có khả năng sử dụng Microsoft Excel,
• Mỗi học viên mang sẵn một ví dụ có ít nhất 15 số đo đếm của một loại sản phẩm/bán thành
phẩm của công ty.
• Nội dung đào tạo có thể được điều chỉnh sau buổi khảo sát trước đào tạo.
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