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Measurement System Analysis (MSA: 4th Edition)

การวิเคราะห์ ระบบการวัด
วันที ่ 30 กันยายน 2564
เวลา 09.00-16.00 (Online Training)
รายละเอี ยดหลักสูตร:
MSA ฉบับที่ 4 ได้ ทำกำรประกำศใช้ อย่ำงเป็ นทำงกำรใน เดือน มิถนุ ำยน 2553 โดยคูม่ ือ MSA ฉบับที่ 4 ได้ กล่ำว
เพิ่มเติมอย่ำงชัดเจนสำหรับกำรสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจวัดและกำรใช้ สถิตใิ นกำรศึกษำระบบกำรวัดให้ ชดั เจนมำกขึ ้น
โดยหลักสูตรนี ้ได้ ถกู ออกแบบสำหรับผู้เข้ ำร่วมอบรมเพื่อให้ ควำมรู้และสำมำรถ นำควำมรู้สำหรับกำรวิเครำะห์ระบบ
กำรวัดได้ แก่ Bias, Linearity, Stability, Variable GR&R และ Attribute GR&R ไปประยุกต์ใช้ ในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิผลโดย
ใช้ กำรบรรยำยควบคูไ่ ปกับกำรยกตัวอย่ำงกรณีศกึ ษำ (Case Study) เพื่อให้ เกิดภำพที่ชดั เจนโดยกำรกล่ำวถึงเครื่ องมือหลักกำร
จัดทำระบบบริหำรคุณภำพตำมมำตรฐำนสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ ISO/TS 16949:2009ได้ แก่ MSA เพื่อให้ สำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ ในองค์กรได้ อย่ำงมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร:
เมื ่อจบหลักสูตรนี แ้ ล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะสามารถ:
 เข้ ำใจกระบวนกำรสำหรับกำรตรวจติดตำมด้ ำนกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ใหม่และกำรดำเนินกำรเป็ นอย่ำงดี
เข้ ำใจและประยุกต์ใช้ สำหรับกำรวิเครำะห์ระบบกำรวัด (Measurement System Analysis) อย่ำงมีประสิทธิผล
คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าอบรม :
ผู้เข้ ำร่วมอบรมทุกท่ำนควรมีพื ้นฐำนด้ ำนควำมเข้ ำใจสำหรับข้ อกำหนดของระบบบริหำรคุณภำพมำตรฐำน IATF 16949:2016ฃ
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เนื้อหาหลักสูตร :
 แนะนำหลักสูตร (Course Overview)
 รำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงของคูม่ ือกำรวิเครำะห์ระบบกำรวัดฉบับใหม่
(New change items for MSA manual)
 ระบบกำรสอบเทียบ (Calibration system)
 อธิบำยภำพรวมและรำยละเอียดของ MSA: ทำไมต้ องทำ MSA? (Overview MSA: Why MSA?)
 ชนิดของกำรวิเครำะห์ระบบกำรวัดด้ ำนควำมเที่ยงตรง (Accuracy)
- Bias, Linearity and Stability
 ชนิดของกำรวิเครำะห์ระบบกำรวัดด้ ำนควำมแม่นยำ (Precision)
- Variable & Attribute Gage R&R)
 วิธีกำรทำกำรวิเครำะห์ระบบกำรวัดแต่ละประเภท
(Method for Measurement System Analysis of each type)
 ถำม- ตอบ (Questions – Answer)
ระยะเวลาการฝึ กอบรม: 1 วัน
ั
อ ัตราค่าอบรมสมมนา
ท่านละ 1,500 + Vat 105 = 1,605 บาท
เงือ
่ นไขการอบรม... ห้ามบ ันทึกภาพ วีดโี อ แชร์ หรือนาไปเผยแพร่
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ
การชาระเงิน: โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้ ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
เลขที่ 732-2-458238 ชอ
ติดต่อ คุณตุ ้ม 086-8929330 02-1753330 Email : info.ptstraining@gmail.com
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
E-mail: info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรี ยน Online Training

หลักสูตร Measurement System Analysis (MSA: 4th Edition)
การวิเคราะห์ ระบบการวัด
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) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________

Professional Training Solution /www.ptstraining.in.th 02-1753330 3

