กรุณาชําระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

I19NO073P (2160108021401-237-2410-0246007)

ช่างสอบเทียบเครืองมือวัดอุตสาหกรรม Part II
(Intermedia to Calibration of Measurement /Electrical Measuring Devices / Temperature Instruments / Pressure Gauge)
17,000 + Vat 7% 1,190 = 18,190 บาท

วันที่จัด รุ่น 73 : วันจันทร์ที่ 23 – วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

สมาชิก :

เวลา

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

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

สถานที่

ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 บุคคลทั่วไป : 19,000 + Vat 7% 1,330 = 20,330 บาท

วัตถุประสงค์หลักสูตร
ให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะเป็นช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
มืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ
เนื้อหาหลักสูตรช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
แบ่งเป็น 2 Part ตามประเภทเครื่องมือวัดฯ พื้นฐาน ที่มีใช้งานกันมาก
ในอุตสาหกรรม
ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part I:
- หลักการสอบเทียบและการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
(Introduction & Uncertainty of Measurement Principle)
- เครื่องมือวัดด้านขนาดและความยาว
(Micrometer & Caliper, Dial gauge & Dial Test Indicator)
- เครื่องชั่งน้ําหนัก (Electronic Balance)
ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part II:
- เครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า (Volt, Ohm, Amp.)
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Glass Thermometer, RTD, TC, DTM)
- เครื่องมือวัดความดัน (Pressure Gauge)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. มีความรู้ในการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดฯ ที่มีใช้ในอุตสาหกรรม
2. ฝึกฝนการสอบเทียบจริงและรู้วิธีในการสอบเทียบเครื่องมือวัดฯ
หลายประเภทที่มีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
3. พัฒนาทักษะฝีมือการสอบเทียบเครื่องมือวัดฯ สู่การเป็น
ช่างสอบเทียบมืออาชีพ
4. ได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม เมื่อมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80%

จุดเด่นของหลักสูตร
1. รวมการสอบเที ย บเครื่ อ งมื อวัด ที่ มี ใช้ ในโรงงานมารวมไว้ ในหลั ก สู ต ร
เดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ จ ะเป็ น ช่ า งสอบเที ย บได้ มี โ อกาสเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารสอบเที ย บ
เครื่องมือวัดที่ครอบคลุมขอบข่ายการวัดที่ตนเองดูแลอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่กําลังจะ
จัดตั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดขึ้นภายในหน่วงงาน
2. ได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านกั บ ช่ า งสอบเที ย บฯ ที่ มี ป ระสบการณ์ ความรู้ ค วาม
ชํานาญ ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดฯแต่ละสาขาที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่
ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ISO/IEC: 17025 ครอบคลุ ม ทุ ก
ประเภทเครื่องมือในหลักสูตร
3. ได้รับคําตอบในเรื่องของการสอบเทียบฯ การจัดทํารายงานผลของการ
สอบเที ยบ (Calibration Certificate) การทํ า Intermediate Check การใช้ค่ า
แก้ แ ละการใช้ ผ ลที่ ร ายงานใน Certificate การคิ ด ค่ า Uncertainty ของการ
สอบเที ย บฯ การเลื อ กเครื่ อ งมื อ มาตรฐานที่ จ ะใช้ ในการสอบเที ย บ การเลื อ ก
อุปกรณ์เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับงาน การตั้งเกณฑ์การยอมรับ
4. ประหยั ด ค่ าใช้ จ่ าย เมื่ อเที ย บกั บ จํ านวนวั น และเนื้ อ หากั บ การแยก
สมัครฝึกอบรมในแต่ละประเภทเครื่องมือ
วิธีการอบรมและสัมมนา
- บรรยายทฤษฎีพร้อมฝึกปฏิบัติด้วยชุดสอบเทียบจริง
- แบ่งกลุ่มฝึกสอบเทียบเครื่องมือวัดกับช่างสอบเทียบฯ ประจําศูนย์สอบ
เทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา
1. ผู้ที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป
2. ผู้ที่ต้องการจะเป็นช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมในโรงงานฯ
หรือห้องปฏิบัติการสอบเทียบฯ
3. ผู้รับผิดชอบดูแลการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีใช้ ในหน่วยงาน

กรุณานํา Notebook Computer (ถ้ามี) และ
Flash Drive มาเพื่อ save งานด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

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

กรุณาชําระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันที่ 23-24 กันยายน 2562
(ร.อ.พิชัย มะคาทอง)
- หลักการในการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
- การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
- หลักการของ Multimeter และ Calibrator
- การประมาณค่า Uncertainty ของการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า
- ฝึกปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน Multimeter ในฟังก์ชั่นของ
DC: Volt, AC: Volt, DC: Current, AC: Current, Resistance
และ Frequency

หัวข้อการอบรมสัมมนา (ต่อ)
วันที่ 27-28 กันยายน 2562
(ร.อ.ธวัช ช่างปั้น)
- Introduction to Pressure Calibration System
- Type and Classification of Pressure Standard
- Principle of Pressure Standard and Selection Guide
- Pressure Standard Calibration System and Procedure
- Calibration Uncertainty
- ฝึกปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน
- การประมาณค่า Uncertainty ของการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ความดัน

วันที่ 25-26 กันยายน 2562
(คุณวัลลภ ลาภเกิน)
- International Temperature Scale of 1990 (ITS-90) and
Calibration Procedure
- การสอบเทียบ Glass Thermometer และ Dial Thermometer
- การสอบเทียบ RTDs และ Thermocouples
- การประมาณค่า Uncertainty ของการสอบเทียบ

วันที่ 29 กันยายน 2562
ผู้เชี่ยวชาญงานสอบเทียบฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ฝึกปฏิบัติงานการสอบเทียบ
o เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
o เครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิ
o เครื่องมือวัดทางด้านความดัน

กรุณานํา Notebook Computer (ถ้ามี) และ
Flash Drive มาเพื่อ save งานด้วย

ทีมวิทยากร
เรืออากาศเอก พิชัย มะคาทอง
ผู้จัดการกลุ่มคุณภาพและการวัด คณะบุคคลกลุ่มพัฒนาคุณภาพของการวัด
คุณวัลลภ ลาภเกิน
หัวหน้าห้องปฏิบัติการสอบเทียบอุณหภูมิ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เรืออากาศเอก ธวัช ช่างปั้น
อดีตหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ผู้ช่วยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญงานสอบเทียบฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

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

