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แนะน าหลกัสตูร  

MSA ฉบับที ่4 ไดท้ าการประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการในเดอืน มถินุายน 2553 โดยคูม่อื MSA ฉบับที ่4 ไดก้ลา่วเพิม่เตมิอยา่ง
ชดัเจนส าหรับการสอบเทยีบอปุกรณ์ตรวจวัดและการใชส้ถติใินการศกึษาระบบการวัดใหช้ดัเจนมากขึน้  

โดยหลักสตูรนี้ไดถ้กูออกแบบส าหรับการวเิคราะหร์ะบบการวัดไดแ้ก ่Bias, Linearity, Stability, Variable GR&R และ 

Attribute GR&R ไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รอยา่งมปีระสทิธผิลโดยใชก้ารบรรยายควบคู่ไปกับการยกตัวอยา่งกรณีศกึษา (Case Study) 
เพือ่ใหเ้กดิภาพทีช่ดัเจนโดยการกลา่วถงึเครือ่งมอืหลักการจัดท าระบบบรหิารคณุภาพตามมาตรฐานส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต ์ 

 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร: 
เขา้ใจกระบวนการส าหรับการตรวจตดิตามดา้นการควบคมุผลติภัณฑใ์หมแ่ละการด าเนนิการเป็นอย่างด ี
เขา้ใจและประยกุตใ์ชส้ าหรับการวเิคราะหร์ะบบการวัด (Measurement System Analysis) อยา่งมปีระสทิธผิล 

 

หวัขอ้การอบรม / สมัมนา 
1. แนวคดิและความส าคัญดา้นการวัด ในมมุมองของขอ้ก าหนดในระบบ ISO/TS16949:2009 
2. พืน้ฐานความรูท้างดา้นสถติเิบือ้งตน้ทีน่ ามาใชก้ับการค านวณใน MSA 
3. หลักการของ MSA และคณุสมบัตดิา้นการแยกแยะของระบบการวัด (Measurement System Discrimination) 
4. วัตถปุระสงคแ์ละขอบเขตของ MSA ทีเ่กีย่วกับหลักการดา้น Calibration 
5. เนื้อหาการเปลีย่นแปลงจากการประยกุตใ์ชใ้นคูม่อื MSA จาก 3rd Edition สูฉ่บับใหม ่(4th Edition) 
6. ขัน้ตอนและการวางแผนในการค านวณและการวเิคราะหร์ะบบการวัด 

 7. เทคนคิวธิกีารวเิคราะหแ์ละการอา่นคา่ส าหรับเครือ่งมอืวัดทีส่ามารถอา่นคา่ออกมาในเชงิของตัวเลขได ้(Variable 

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

8. วธิกีารวเิคราะหแ์ละการอา่นคา่ความแมน่ย าของระบบการวัด Repeatability & Reproducibility  
9. เทคนคิวธิกีารวเิคราะหแ์ละการอา่นคา่ส าหรับเครือ่งมอืวัดทีไ่มส่ามารถอา่นคา่ออกมาในเชงิของตัวเลขได ้(Attribute 

Measurement System)  
10. เทคนคิการตคีวามและ ประเด็นปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกับ MSA ซึง่พบบอ่ยในการตรวจประเมนิ 
11. กรณีศกึษากจิกรรมการวเิคราะหร์ะบบการวัด 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 
จ านวนผูอ้บรม ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  2 % ราคาสทุธ ิ

    1 ทา่น  3,500 บาท 245 บาท (70) 3,675 บาท 

    3 ท่าน  3,000 บาท 210 บาท (60) 3,150  บาท 
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M.Eng.(Industrial Engineering),B.S.(Operation Research),IRCA QMS 

2015 Auditor/Lead Auditor Course No. : A18126/151/2016 

Certification , IATF 16949 : 2016 Requirement , IATF 16949 : 2016 

Internal Quality Audit , Core Tools….etc. )วทิยากรมคีวามเชีย่วชาญดา้นระบบ
คณุภาพ ลดตน้ทนุการผลติ ในดา้นการออกแบบการทดลองเพือ่แกไ้ขปัญหางาน การ
ออกแบบเอกสารใหเ้หมาะสมกับองคก์ร รวมถงึการจัดท าแผนปฏบัิตกิารตา่งๆ การสรา้ง
คณุภาพในกระบวนการผลติ การปรับปรุงการท างาน การแกไ้ขและป้องกันปัญหา การสรา้ง
จติส านกึคณุภาพ  การประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ เชน่ QCC Activity  , Visual Control , QC 

7 Tools , Why Why analysis และหลักสตูรอืน่ๆ ดว้ยประสบการณ์ทีส่ะสมมาร่วม 18 ปี ใน

บรษัิทฯชัน้น าทีผ่ลติชิน้สว่นยานยนต ์และชดุประกอบโคมไฟ ในสว่นงานควบคมุคณุภาพ การ

ปรับปรุงคณุภาพ การพัฒนาคณุภาพการผลติทัง้ในองคก์รและ Supplier  


