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การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis-MSA)   

ตามข้อก าหนดระบบที่ ISO/IATF 16949:2016) 
วันที ่ 4  กรกฎาคม  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม St.James   ซอยสุขุมวิท 26  ใกล้ BTS  พร้อมพงษ์   กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อาจารย์พทิักษ์  บุญชม   
 หลักการและเหตุผล 

  
การวิเคราะห์ระบบการวดั (MSA)  ถือว่าเป็นเทคนิคท่ีส าคัญอย่างหน่ึงต่อการยืนยนัผลการตรวจสอบคุณภาพ  

ท่ีมีการน ามาช ป้ประกอบการจัดท าระบบคุณภาพ  ชนส่วนอองอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแพร่หลายชนปัจจุบัน  ึ่ึงเป็น
ระบบพืน้ฐานท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นท่ีจะตปองมีการวิเคราะห์ ควบคุม การยืนยนัผลการตรวจสอบคุณภาพ้ิ้นงานท่ี
ผลิต้้ิน  ถึงแมปว่าระบบการผลิต จะมีความถกูตปองแต่ถปาระบบ การวดัมีความผิดพลาดเกิดอึน้แลปว  กอ็าจส่งผลต่อการ
ตัดสินชจท่ีคลาดเคล่ือนไดป  ถปาหากระบบการวดัอาดความถกูตปอง  (Accuracy) และอาดความแม่นย า  (Precision)  ชน
การช ป้งาน  อันจะท าชหป เกิดการอาดความเ้่ือมั่นจากทางลูกคปาไดปชนระยะยาว  และน าไปสู่การปรับปรุงเพ่ือลดค่าความ
ผนัแปรต่าง ๆ  ชหป มีความสอดคลปองตามเกณฑ์ท่ีไดปก าหนดไวปต่อไป 

ดังนั้น  หลักสูตรนี ้จึงมีการประยกุต์เคร่ืองมือและเทคนิคดปานคุณภาพชนระบบการวดัชหป มีความเท่ียงตรง  และ
ความแม่นย า  ึ่ึงจะส่งผลต่อการตัดสินชจการตรวจสอบ้ิ้นงานระบบการวดัจึงถือเป็นระบบพืน้ฐานท่ีส าคัญ  และ
จ าเป็นท่ีจะตปองมีการควบคุมและตปองลดความผนัแปร  ชนระบบการวัดึ่ึงจ าเป็นชน้่วงอองการทดลองผลิต  และการ
ผลิตจริง  ึ่ึงมีบทบาทหนปาท่ีส าคัญเป็นอย่างมากอององค์กร  และทีมงานผูปรับผิด้อบจึงจ าเป็นตปองมีความรูป   และความ
เอปาชนการด าเนินงานโดยละเอียด และตามอัน้ตอนการด าเนินงานต่าง ๆ  ท่ีถกูตปอง  ชหปสอดคลปองก าหนดส่งมอบไดประบุ
ไวป  จะสามารถท าชหปลดความผิดพลาดท่ีจะเกิดอึน้  รวมถึงสามารถวางแผนการผลิตจากงานท่ีเป็นมาตรฐานไดปอย่างถกู
ตปองการและอย่างเป็นระบบ 
 

วัตถุประสงค์ : 
1. เพ่ือชหปผูป เอปาอบรม มีความรูป  และความเอปาชจชนหลักการวิเคราะห์ระบบการวดัตามค าแนะน าออง AIAG  ท่ี

ถกูตปอง 
2. เพ่ือชหปผูป เอปาอบรม ช ป้แนวทางชนการประเมินผลความสามารถอองการวัดอองเคร่ืองมือวดั  , อุปกรณ์  

ตลอดจนตัวอองพนักงานท่ีท าการเกบ็ค่าอปอมลูชนองค์กรไดปอย่างถกูตปอง 
3. เพ่ือชหปผูป เอปาอบรม เอปาชจชนวิธีการวิเคราะห์ค่าคุณสมบัติดปานต่าง ๆ  และเทคนิคต่อคุณลักษณะทางสถิติออง

ระบบการวดั 
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4. เพ่ือชหปผูป เอปาอบรม ทราบถึงการเปล่ียนแปลงจากการประยกุต์ช ป้ ชนคู่มือ  MSA  จาก  3rd Edition มาเป็น  4th  
Edition  ไดปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือชหปผูป เอปาอบรมทราบถึงปัญหา  อปอควรระวงั  และ อุปสรรคชนการจัดวางระบบจากมมุมองการตรวจ
ประเมิน 
  

 

หัวข้อการอบรม 
1. แนวคิดและความส าคัญดปานการวดั ชนมมุมองอองอปอก าหนดชนระบบ ISO/IATF 16949:2016 
2. พืน้ฐานความรูป ทางดปานสถิติเบือ้งตปนท่ีน ามาช ป้กับการค านวณชน MSA 
3. หลักการออง MSA  และคุณสมบัติดปานการแยกแยะอองระบบการวดั  (Measurement System 

Discrimination) 
4. วตัถปุระสงค์และออบเอตออง MSA  ท่ีเก่ียวกับหลักการดปาน Calibration 
5. เนือ้หาการเปล่ียนแปลงจากการประยกุต์ช ป้ คู่มือ  MSA  จาก 3rd Edition   สู่ฉบับชหม่  (4th Edition) 
6. อัน้ตอนและการวางแผนชนการค านวณและการวิเคราะห์ระบบการวดั 
7. เทคนิควิธีการวิเคราะห์และการอ่านค่าส าหรับเคร่ืองมือท่ีสามารถอ่านค่าออกมาชนเ้ิงอองตัวเลอไดป  

(Variable Measurement System) 
 Bias 
 Stability 
 Linearity 
 Gauge Repeatability & Reproducibility (GR&R) 

8. วิธีการวิเคราะห์และการอ่านค่าความแม่นย าอองระบบการวดั  Reproducibility 
9. เทคนิควิธีการวิเคราะห์และการอ่านค่าส าหรับเคร่ืองมือวัดท่ีไม่สามารถอ่านค่าออกมาชนเ้ิงตัวเลอไดป  

(Attribute Measurement System) 
10. เทคนิคการตีความและประเดน็ปัญหาท่ีเก่ียวอปองกับ MSA ึ่ึงพบบ่อยชนการตรวจประเมิน 
11. กรณีศึกษากิจกรรมการวิเคราะห์ระบบการวดั 
12. สรุปการเรียนรูป  และถามตอบ 

 
วิทยากร  อาจารย์พทิกัษ์  บุญชม 
ประวตัิการศึกษา 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลปาธนบุรี  สาอา วิศวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีรา้มงคล  วิทยาเอตออนแก่น (ไทย-เยอรมนั) สาอา เคร่ืองกล 
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ประวตัิการศึกษา 
 ผูป จัดการอาวโุสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ  บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND) 
 หัวหนปาทีมวิศวกรอาวโุสฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ชหม่ บริษัท มาสดคปา พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
 หัวหนปาฝ่ายประกันและควบคุมคณุภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
 หัวหนปาฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชหม่ และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
 หัวหนปาฝ่ายประกันและควบคุมคณุภาพ บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหา้น) 
 หัวหนปาโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชหม่ และรักษาการหัวหนปาแผนกประกันคุณภาพ บริษัท สุภาวฒิุ อินดัสทรี จ ากัด 
 หัวหนปาแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทเึอิ พลาส (ประเทศไทย) จ ากัด 
 หัวหนปาแผนกประกันและควบคมุคุณภาพ บริษัท เอสเจ มิโครน จ ากัด 
 วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเป้ือนชนอุตสาหกรรมยานยนต์ (SOC,ELV, RoHS, REACH-SVHC, 

IMDS, PFOS, PFOA, DMF, Etc.) บริษทั ไทยึัมมิท มิทึูบะ อิเลก็ทริค แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 
 วิศวกรโรงงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท เอน็ ึี ไอ จ ากัด 
 วิศวกรเคร่ืองกล บริษัท บิลเล่ียน เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด 
 วิศวกรท่ีปรึกษาดปานการอนรัุกษ์พลงังานหมปอไอน า้ บริษัท มาสเตอร์ คอม เอน็จิเนียร่ิง จ ากัด 

ประสบการณ์ฝึกอบรมต่างประเทศ  
 ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลกัการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อั้นสูง และเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและเทคนิคการ วิเคราะห์

ปัญหา หาสาเหตผุลิตภัณฑ์อั้นสูง ท่ีบริษทั มาสดปา คอร์ปอเร้่ัน ณ ประเทศญ่ีปุ่น เป็นเวลา 4 เดือน  
 ศึกษาดูงาน / ฝึกอบรมหลกัการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อั้นสูงท่ีบริษทั ยงัึิน เมทัล จ ากัด ณ ประเทศเกาหลีชตป  
 ฝึกอบรม หัวอปอระบบวสัดสุากลอั้นพืน้ฐานและอั้นสูง  Basic & Advance International Material Data System ( IMDS ), 

REACH / RoHS , Conflict Mineral, Carbon Footprint for Organization : CFO, Carbon Footprint for Product : CFP, Life 
Cycle Assessment : LCA, ISO 50001 อนุรักษ์พลงังาน ENSYS , EnMS ณ ประเทศอินเดีย  

ประสบการณ์ด้านวทิยากรทีป่รึกษา  
หัวอปอ: International Material Data System ( IMDS ), การวิเคราะห์ปัญหางาน, ภาวะผูปน า การ บริหารโครงการ การวางแผน

คุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหนปา การสรป างพนักงานคุณภาพชนองค์กร, การควบคุมคุณภาพ, ระบบการควบคุมสาร ปนเป้ือนชนอุตสาหกรรม
ยานยนต์อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟป า ชหปกับโรงงานและบริษทัฯ เป็นจ านวนมาก  
ผู้ควรเข้ารับการอบรม 

 ผูปบริหาร ผูปจัดการ หัวหนปางาน 
 บุคลากรท่ีเก่ียวอปอง ผูป ท่ีสนชจชนการบริหารโครงการ 

คณุสมบัตขิองผู้เข้าอบรม 
 ระดับหัวหนปางาน 
 ระดับวิศวกร 
 ระดับบริหาร 

 
 

ระยะเวลา  1 วัน  เวลา  09.00-16.00 น.:   บุ 
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คลากรด้ปค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

    ฟรี +++อบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนั เอกสารประกอบการอบรม-และชบรับรองวฒิุบัตร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ   3,900 203 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
 
วธีิการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจงัหวดั)  
 

 
 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่ช าระ
ค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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