กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

I21NO028P (2160101011431-237-2410-0246007)

การสอบเทียบสายวัด และตลับเมตรตามมาตรฐานญี่ปุ่น
Textile Tape and Steel Tape Calibration
วันที่จัด รุ่น 54 : วันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

สมาชิก :

เวลา

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

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

สถานที่

ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 บุคคลทั่วไป : 7,300 + 511 (VAT 7%) = 7,811 บาท

ตลั บ เมตรและสายวัด เป็ น เครื่อ งมื อ วั ดพิ้ น ฐานที่ ใช้ กั นอย่ าง
กว้างขวางในการวัด ขนาดชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ ความถูกต้องเที่ยงตรง
ของเครื่องมือเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณ ฑ์ โดยเฉพาะ
การผลิ ต ปริ ม าณมากที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ต่ ละชิ้ น ผลิ ต ขึ้ น จากการประกอบ
ชิ้ น ส่ ว นต่ า ง ๆ ความคลาดเคลื่ อ นของเครื่ อ งมื อ วั ด ขนาด อาจท าให้
ชิ้ น ส่ ว นต่ าง ๆ มี ข นาดไม่ ต รงตามข้ อ ก าหนด (Specification) และไม่
สามารถประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สาเร็จรูปได้ จะส่งผลเสียให้เกิดของ
เสียจานวนมาก เพื่อป้องกันปัญหาของระบบคุณ ภาพ ต่าง ๆ เช่น ISO
9001 ได้ ก าหนดให้ อ งค์ ก ารใช้ และดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งมื อ วัด ให้ มี ค วาม
ถูกต้องอยู่เสมอ การสอบเทียบเครื่องมือวัดจึงเป็นกิ จกรรมสาคัญและ
จาเป็นในการพิสูจน์ยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือวัด
สมาคมฯ เล็งเห็นว่าผู้ใช้ตลับเมตรและสายวัดจานวนไม่น้อย
สนใจในการสอบเทียบเพื่อยืนยันความถูกต้องของเครื่องมือเหล่านี้ อีกทั้ง
เห็ น ว่า เป็ น กิ จ กรรมที่ ผู้ ใช้ ส ามารถท าได้ เองหากได้ รั บ การฝึ ก อบรมที่
ถูก ต้ อง สมาคมฯ จึงได้จั ดหลัก สูต รนี้ ขึ้น เพื่ อให้ผู้ เข้ารับการฝึก อบรม
ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการทดสอบและสอบเทียบ
ตลับ เมตร และสายวัดตามวิธีมาตรฐานของประเทศญี่ ปุ่น JIS B 7512
(Steel tape) และ JIS B 7522 (Textile tape) ตามลาดับนอกจากนั้ น
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนคู่มือสอบเทียบตลับ
เมตรและสายวั ด และการใช้ โปรแกรม Microsoft Excel ช่ ว ยในการ
คานวณผลการสอบเทียบและประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. ทราบถึงโครงสร้างหลักการของเครื่องมือวัด และมาตรฐานของ
ความยาว
2. ทราบถึงสาเหตุของความคลาดเคลื่อนจากการวัดเพื่อเพิ่มความ
ระมัดระวังให้มากขึ้น
3. มี ค วามรู้ ทั้ งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ในการใช้ ง าน และสอบ
เทียบตลับเมตรและสายวัด

6,800 + 476 (VAT 7%) = 7,276 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ควรเป็นช่างเทคนิควุฒิ ปวส.ขึ้นไป วิศวกรผู้ที่ทางานเกี่ยวข้อง
อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั่วไป
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก
 เครื่องมือวัดและมาตรฐานของการวัดที่ใช้ในการวัดความยาว
 โครงสร้าง/หลักการการใช้ และการบารุงรักษาตลับเมตร (Steel
Tape และ Textile Tape)
 การทดสอบและการสอบเทียบตลับเมตร (Steel Tape) และสายวัด
(Textile Tape) ตามมาตรฐาน JIS B 7512 และ JIS B 7522
 ปฏิบัติการ : ทดสอบ และสอบเทียบตลับเมตร และสายวัด
โดยใช้ “Smart Lens”
วันที่สอง
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel
 การวิเคราะห์ผลการสอบ
 การคานวณค่าความไม่แน่นอนในการวัด

วิทยากร
คุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย
รองผู้อำนวยกำร สถำบันมำตรวิทยำแห่งชำติ
กระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กรุณานา Flash Drive
เพื่อใช้บันทึกไฟล์

ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้รบั Smart Lens ทีใ่ ช้ในการอบรม
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

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

