ศูนย์ ฝึกอบรมมาตรวิทยาและเครื่องมือวัดละเอียด
การฝึ กอบรมและการศึกษาวันนี้สำ� หรับความต้องการของวันพรุ่ งนี้

หลักสูตรฝึ กอบรม

มิตูโตโย (ประเทศไทย) จ�ำกัด

หลักสู ตรมาตรวิทยา
ประเภทหลักสูตร

ระยะเวลา

การกำ�หนดขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต (GD&T)

1 วัน

 คำ�จำ�กัดความของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
 ความหมายของ Datum, feature, tolerance, and modifiers

พารามิเตอร์ความหยาบผิว

1 วัน

 ความหมายของสัญลักษณ์และพารามิเตอร์ความหยาบผิว

หลักสู ตรเครื่ องมือ3แกน (VMM)
ประเภทหลักสูตร
โปรแกรม QVPAK

ระยะเวลา
2 วัน**

**ฝึ กอบรมเพิ่มเติม 1 วันในสถานที่ของผูอ้ บรม

รายละเอียดหลักสู ตรโปรแกรม QVPAK
วันที่ 1

 ตั้งค่าก่อนการวัด
 ระบบการควบคุมการเคลื่อนที่
 ค�ำสัง่ Focusing, ตรวจจับขอบงาน,เครื่ องมือวัดงาน
 ชนิ ดของระบบพิกดั , การสร้างแกน, และการวัดชิ้นงาน

วันที่ 2

 การสร้าง แก้ไขและการจัดการ Part program
 การวัดด้วยเครื่ องมือต่างชนิ ด
 การค�ำนวณระยะ และมุม
 การใส่ ค่าพิกดั การวัดและดาตั้ม

วันที่ 3 (อบรบในสถานที่ของผูฝ้ ึ กอบรม)

 การใช้งาน QVNavigator
 การใช้งาน QVGraphics
 การประยุกต์ใช้ Point buffers
 การสร้างการวัดเเบบซ�้ำๆ (Step and repeat)

สิ่ งที่ได้ รับจาการฝึ กอบรม
สิ่งที่ได้รับ
ปรึกษาหลังการฝึกอบรมฟรี 1 ครั้ง
ใบรับรองการฝึกอบรม

ฟเอกรสาี รการฝึกอบรม
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หลักสู ตรเครื่ องมือ 3 แกน (CMM)
ประเภทหลักสูตร

ระยะเวลา

การใช้งาน MCOSMOS

3 วัน**

GEOPAK-WIN

การใช้งาน CAT1000P

1 วัน

การใช้งาน CAT1000S

1 วัน

**ฝึ กอบรมเพิ่มเติม 1 วันในสถานที่ของผูอ้ บรม

รายละเอียดหลักสู ตร CAT1000P

รายละเอียดหลักสู ตรโปรแกรม GEOPAK-WIN
วันที่ 1

 การบ�ำรุ งรักษาเบื้องต้น ของเครื่ อง
CMM

 ภาพรวมของ GEOPAK-WIN
 หน้าต่างโปรแกรม
 directory โปรแกรม
 การเริ่ มต้นใช้งาน Learn Mode

วันที 2

 การจัดการ Probe Data Management
 การสร้างการแกนจากค�ำสัง่ ส�ำเร็ จรู ป
 ค�ำสัง่ การวัดงาน
 การค�ำนวณแบบต่างๆ
 การสร้างแกนโดยก�ำหนดเอง
 ประเภทของโครงสร้าง

วันที่ 3

วันที่ 1

 การหาระยะและมุม
 ประเภทของระบบพิกดั แกน
 การใส่ ค่าพิกดั ผลการวัด
 การจัดการผลการวัด

รายละเอียดหลักสู ตร CAT1000S

วันที่ 4 (อบรบในสถานที่ของผูฝ้ ึ กอบรม)

 การสร้างโปรแกรม On/Off-Line

วันที่ 1

 การวัดงานเพื่อค�ำนวณส่ วนโค้งและพื้นผิว 3 มิติ

 ค�ำสัง่ และพารามิเตอร์ CNC
 ค�ำสัง่ วัดอัตโนมัติ
 เริ่ มและรันโปรแกรมอัตโนมัติ

หลักสู ตรเครื่ องมือประเภท FORM
ประเภทหลักสูตร

ระยะเวลา

การใช้งานโปรแกรม

2 วัน**

การใช้งานโปรแกรม

2 วัน

ROUNDPAK

FORMTRACEPAK

**ฝึ กอบรมเพิ่มเติม 1 วันในสถานที่ของผูอ้ บรม

รายละเอียดหลักสู ตรโปรแกรม ROUNDPAK
วันที่ 1

 อธิ บายโครงสร้างของเครื่ อง
 การสอบเทียบก่อนการใช้งาน
 การปรับ Centering และ Levelling บนชิ้นงาน
 การวัดแบบง่าย
 การ Output ผลการวัด

วันที 2

 การสร้าง Part program
 การลบข้อมูลผลการวัด
 การวัดบนส่ วนโค้ง
 หน้างต่างผลการวัด

รายละเอียดหลักสู ตรโปรแกรม FORMTRACEPAK
วันที่ 1

 หน้างต่างโปรแกรม FORMTRACEPAK
 การท�ำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
 การตั้งค่าเริ่ มตั้นการวัด
 การตั้งค่าพิกดั แกน
 การค�ำนวณหาค่าการวัด

วันที 2

 การสร้าง Part program creation I
 การวัดและบันทึกผลการวัด
 การพิมพ์ผลการวัด
 การสร้างและแก้ไขหน้ากระดาษผลการวัด

วันที่ 3 (อบรบในสถานที่ของผูฝ้ ึ กอบรม)

 การสร้าง Part program creation II
 การวัดชิ้นงานแบบซ�้ำๆของโปรแกรม
 การวัดชิ้นงานแบบซ�้ำๆของแกน Y (optional)

ช่ องทางติดต่ อทาง Website
ส�ำหรั บตารางการฝึ กอบรมประจ�ำปี 2017
ของซอร์ แวร์ และมาตรวิทยา

เครื่ องมือวัดสามมิติ

ระบบเซ็นเซอร์ แบบละเอียด

เครื่ องมือวัดสามมิติแบบใช้กล้อง

เครื่ องทดสอบความเเข็ง

เครื่ องมือวัดรู ปทรง

ระบบสเกลแบบดิจิตอล

เครื่ องมือวัดด้วยเลนส์ขยาย

เครื่ องมือพื้นฐานแล
ะระบบจัดเก็บข้อมูล

เรามีหลักสู ตรการฝึ กอบรมด้านมาตรวิทยาหลากหลาย
รู ปแบบเริ่ มจากเครื่ องมือพื้นฐานจนถึงเครื่ องมือวัด
แบบ 3 มิติ.โดยผูเ้ ชียวชาญทางด้านงานอุตสาหกรรม
และงานมาตรวิทยา. เนื้ อหาหลักสู ตรจะปรับเปลี่ยน
ทุกปี เพื่อความเหมาะสม.ให้คำ� แนะน�ำและให้การ
สนับสนุ นอุตสาหกรรมในสาขางานมาตรวิทยา.
ในการฝึ กอบรมในแต่ละครั้ง ผูร้ ับการฝึ กจะได้ความรู ้
ทั้งทางด้านทฤษฏีและด้านการปฏิบตั ิ. จากเครื่ องมือที่
หลากหลายและทันสมัยของ มิตูโตโย.
ในกรณี มีความต้องการฝึ กอบรมที่นอกเหนื อจาก
หลักสู ตร เพียงแจ้งให้เราทราบ. ทางเราจะจัดหลักสู ตร
ตามที่ลูกค้าต้องการทั้งในและนอกสถานที่.
ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมทุกคนจะได้ใบรับรองมาตรฐาน เพื่อ
ยืนยันถึงความส�ำเร็ จ.

หมายเหตุ : ทั้งหมดในเอกสารนี่เป็ นเพียงภาพประกอบเท่านั้น. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะข้อมูลทางเทคนิค,เป็ นเพียงข้อก�ำหนดตามที่ได้ตกลงกัน.
MITUTOYO และ MiCAT เป็ นเครื่ องหมายการค้าและการจดทะเบียนของ Mitutoyo Corp. ในประเทศญี่ปุ่น / ประเทศอื่นๆ / ภูมิภาคอื่น ๆ.
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และชื่อบริ ษทั ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นข้อมูลและเป็ นเครื่ องหมายการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น

Thailand
มิตูโตโย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
76/3-5, ถนนเเจ้งวัฒนะ,
แขงอนุเสาวรี ย,์ เขตบางเขน,
กรุ งเทพมหานคร 10220, ประเทศไทย
โทร: (66) 2080 3500
แฟกซ์: (66) 2521 6136
อีเมล: office@mitutoyo.co.th

สาขาชลบุรี

7/1, หมู่ 3 ต�ำบลบ่อวิน,
อ�ำเภอ ศรี ราชา,
จังหวัดชลบุรี 20230, ประเทศไทย
โทร: (66) 2080 3563
แฟกช์: (66) 3834 5788
อีเมล: office@mitutoyo.co.th

สาขาอมตะนคร

700/199, หมู่ 1, ต�ำบลบ้านเก่า,
อ�ำเภอพานทอง,
จังหวัดชลบุรี 20160, ประเทศไทย
โทร: (66) 2080 3565
แฟกช์: (66) 3846 8978
อีเมล: office@mitutoyo.co.th

www.mitutoyo.co.th

