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ท่ านเป็ นอย่ างนี้ หรือเปล่ าเมื่ อผ่านการฝึ กอบรมการ ISO
17025, การประเมินค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) และการสอบ
เที ยบ (Calibration) เครื่องมื อวัดต่ าง ๆ มาแล้วแต่ พอมาทํ างานจริง
กลั บไม่ สามารถนํ าข้ อกํ าหนดต่ างๆ เหล่ านั้ นมาเขี ยนคู่ มื อการสอบ
เทียบและเขียนขั้นตอนการประเมินค่าความไม่แน่นอนได้เนื่องจากไม่รู้
ว่าจะเริ่มจากขั้นตอนไหนก่อนหลังดีดังนั้นหลักสูตรการเขียนคู่มือสอบ
เทียบฯ นี้จะช่วยชี้แนะนํา ขั้นตอนการสอบเทียบและการเขียนคู่มือ
การสอบเที ยบสํ าหรั บ ไดอั ลเกจและไดอั ลเทสอิ นดิ เคเตอร์ โดยใช้
Microsoft Word และการเขี ยนโปรแกรมการประเมิ น ค่ าความไม่
แน่นอนโดยใช้ Microsoft Excel
สมาคมฯ พบว่ ามี ผู้ ปฏิ บั ติ งานจํ านวนไม่ น้ อยที่ มี ปั ญ หา
ดังกล่าวข้างต้นอีกทั้งเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้เองหากได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้องสมาคมฯ จึงได้จัด
หลักสู ตรนี้ ขึ้นเพื่ อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ รับรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ปฏิ บั ติในการเขี ยนคู่ มือการสอบเที ยบฯและการเขียนโปรแกรมการ
คํ านวณค่ าความไม่ แ น่ น อนอี ก ทั้ งยั งสามารถนํ าขั้ น ตอนต่ างๆไป
ประยุกต์ใช้เขียนคู่มือการสอบเทียบเครื่องมือวัดอื่น ๆ ได้อีก
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1. เพื่ อให้ สามารถจั ดทํ าแบบฟอร์ มบั น ทึ ก ผลการสอบเที ยบ
(Worksheet) โดยอ้างอิงข้อกําหนดจาก ISO 17025 ได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถสอบเทียบไดอัลเกจ (JIS B 7503
: 1997) และไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ (JIS B 7533 : 1990) ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่ อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเขียนวิธีการสอบเทียบไดอัลเกจ
และไดอัลเทสอินดิเคเตอร์โดยใช้ MS. Word ได้
4. เพื่ อให้ ผู้ เข้ าฝึ กอบรมสามารถเขี ยนโปรแกรมการเก็ บและ
ประมวลผลข้อมูลของการสอบเทียบโดยใช้ MS. Excel ได้
5. เพื่ อให้ ผู้เข้ าฝึกอบรมสามารถเขียนโปรแกรมควบคุ มคุ ณภาพ
Chart ได้
6. เพื่ อให้ ผู้ เข้ าฝึ กอบรมสามารถเขี ยนโปรแกรมการประเมิ นค่ า
ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ของการสอบเทียบด้วย MS. Excel ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
เป็ น ช่ า งเทคนิ ค วุ ฒิ ป วส.ขึ้ น ไป/ วิ ศ วกรผู้ ที่ ทํ า งานเกี่ ย วข้ อ ง,
QMR, อาจารย์ ใ นสถาบั น การศึ ก ษาทั่ ว ไป และมี พื้ น ฐานทางด้ า น
คอมพิวเตอร์
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก
การกําหนดเกณฑ์ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของชิ้นงาน
และเครื่องมือวัด
หลั ก การทํ า งานของ Dial Gauge Tester และการอ่ า นใบ
Calibration Certificate
หลักการทํางานและข้อควรการใช้งาน Dial Gauge
วิธีการสอบเทียบไดอัลเกจและไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ด้วย Dial
Gauge Tester
ภาคปฏิบัติ
- การสอบเทียบไดอัลเกจและไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ด้วย Dial
- การจดบันทึกผลการสอบ
วันที่สอง
การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบไดอัลเกจด้วย
- ไดอัลเกจเทสเตอร์
การเขี ย นโปรแกรมการวิ เคราะห์ ผ ลการสอบเที ย บโดยใช้
โปรแกรมMS. Excel
การเขียนโปรแกรมการคํานวณค่าความไม่แน่นอนของการสอบ
เทียบโดยใช้โปรแกรมMS. Excel
ภาคปฏิบัติ
- เขียนคู่มือ (Calibration Procedure, CP) ของการสอบเทียบ
ไดอัลเกจและไดอัลเทสอินดิเคเตอร์โดยใช้โปรแกรม MS. Excel
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