กรุณาชําระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน
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การสอบเทียบไฮเกจ ด้วยเกจบล็อก (ภาคปฏิบัติ)
Dial Gauge, Dial Test Indicator Calibration: Theory & Practice
วันที่จัด รุ่น 17 : วันเสาร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

สมาชิก :

เวลา

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 24 ท่าน

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

สถานที่

ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 บุคคลทั่วไป : 6,500 + VAT 7% 455 = 6,955 บาท

ไฮเกจ (Height Gauge) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ สํ า หรั บ วั ด ความสู ง
ความกว้างขนาดของชิ้นงาน เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งความ
ถู ก ต้ อ งเที่ ย งตรงของเครื่ อ งมื อ เหล่ า นี้ จะส่ ง ผลโดยตรงต่ อ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ถ้าหากเกิดความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดอาจทําให้ผลิตภัณฑ์
ไม่มีคุณภาพตามข้อกําหนด
สมาคมฯ เล็ งเห็ น ว่ า มี ผู้ ใช้ เกจวั ด ความสู ง หรื อ ไฮเกจ (Height
Gauge) จํานวนไม่น้อยที่ต้องการจะสอบเทียบเครื่องวัดเอง แต่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดและ
วิธีการสอบเทียบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยที่ผู้ใช้สามารถที่จะทํ าการสอบ
เทียบได้เองภายในหน่วยงานหากได้รับการฝึกอบรมที่ถูกต้อง
สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1. เพื่ อ สามารถจั ด ทํ า แบบฟอร์ ม บั น ทึ ก ผลการสอบเที ย บโดยอ้ า งอิ ง
ข้อกําหนดจาก ISO 17025 ได้
2. เพื่ อทราบถึงทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการใช้ เครื่องมือสําหรับการสอบ
เทียบ เกจวัดความสูง
3. เพื่ อทราบถึงทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการใช้ เครื่องมือสําหรับการสอบ
เที ยบเกจวัด ความสู ง (Height Gauge) ตามาตรฐาน JISB 7503 และ
JISB 7510
4. เพื่ อทราบถึ งวิธีการการใช้ และการบํ ารุงรัก ษาเกจบล็ อก และเกจวั ด
ความสูง
5. เพื่อทราบถึงลําดับขั้นการสอบย้อนกลับด้านความสูงและมิติ
6. รู้ถึงวิธีการเขียนคู่มือการสอบเทียบเกจวัดความสูง
7. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเขียนโปรแกรมการเก็บและประมวลผล
ข้อมูลของการสอบเทียบโดยใช้ Microsoft Excel ได้
8. เพื่ อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเขียนโปรแกรมการประเมิน ค่าความไม่
แน่นอน (Uncertainty) ของการสอบเทียบด้วย Microsoft Excel ได้
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
เป็ นช่ างเทคนิค วุฒิ ปวส. ขึ้ นไป/วิศวกรผู้ ที่ ทํางานเกี่ยวข้อง, ช่าง
สอบเทีย บเครื่องมื อวัด, ผู้ ดู และระบบการสอบเที ยบ, ผู้ ดูแ ลระบบการสอบ
เทียบ, อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั่วไปและมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์

6,000 + VAT 7% 420 = 6,420 บาท

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก
• ความยาวมาตรฐานและการสอบกลับได้
• การกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
• นิยามคําศัพท์ทางมาตรวิทยาที่เกี่ยวข้อง
• วิธีการใช้งาน, การสอบเทียบ และการบํารุงรักษาเกจบล็อก
• การสอบเทียบเกจวัดความสูง (Height Gauge)
• การใช้และการบํารุงรักษาเกจวัดความสูง (Height Gauge)
• ภาคปฏิบัติ
oการสอบเทียบเกจวัดความสูง (Height Gauge) ด้วยเกจบล็อก
oการจดบันทึกผลการสอบเทียบ
วันที่สอง
• การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ
• การเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์ผลการสอบเทียบโดยใช้โปรแกรม
Microsoft Excel
• การเขียนโปรแกรมการคํานวณค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel
• ภาคปฏิบัติ
O เขียนคู่มือ(Calibration Procedure, CP) ของการสอบเทียบเกจ
วัดความสูง (Height Gauge) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

กรุณานําเครื่องคํานวณที่มีฟงกชั่นทาง
สถิติ และ Handy Drive มา Save งาน
หลักสูตรแนะนําที่เกี่ยวข้อง
-การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
-การสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์ด้วยเกจบล็อก
-ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part I
-ISO/IEC 17025 : Requirement
-ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกําหนด ISO 9001

วิทยากร
คุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

