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วันที่จัด    รุ่น 84 : วันจันทร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 สมาชิก :  18,000 + 1,260 (Vat 7%) = 19,260 บาท 

เวลา 09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 24 ท่าน    (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 

สถานที ่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 บุคคลทัว่ไป :  20,000 +  1,400 (Vat 7%) = 21,400 บาท  

 

ช่างสอบเทียบเครื่องมือวดัอตุสาหกรรม Part II 
(Intermedia to Calibration of Measurement /Electrical Measuring Devices / Temperature Instruments / Pressure Gauge)

วัตถุประสงค์หลักสูตร 
 ให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะเป็นช่างสอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 
มืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ 
 
เนื้อหาหลักสูตรช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 
 แบ่งเป็น 2 Part ตามประเภทเคร่ืองมือวัดฯ พ้ืนฐาน ที่มีใช้งานกันมาก
ในอุตสาหกรรม  
 ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part I:   
 - หลักการสอบเทียบและการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด 

(Introduction & Uncertainty of Measurement Principle) 
- เครื่องมือวัดด้านขนาดและความยาว  
    (Micrometer & Caliper, Dial gauge & Dial Test Indicator) 
- เครื่องช่ังนํ้าหนัก (Electronic Balance) 

 ช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม Part II: 
 - เคร่ืองมือวัดด้านไฟฟ้า (Volt, Ohm, Amp.) 

- เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Glass Thermometer, RTD, TC, DTM) 
- เครื่องมือวัดความดัน (Pressure Gauge) 

 
สิ่งที่คุณจะได้รับ 

1. มีความรู้ในการสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือวัดฯ ที่มีใช้ในอุตสาหกรรม 
2. ฝึกฝนการสอบเทียบจริงและรู้วิธีในการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดฯ 

หลายประเภทที่มีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 
3. พัฒนาทักษะฝีมือการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดฯ สู่การเป็น 

ช่างสอบเทียบมืออาชีพ 
4. ได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม เม่ือมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% 

จุดเด่นของหลักสูตร 
 1. รวมการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดที่มีใช้ในโรงงานมารวมไว้ในหลักสูตร
เดียวกันเพ่ือให้ผู้ที่จะเป็นช่างสอบเทียบได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการสอบเทียบ
เคร่ืองมือวัดที่ครอบคลุมขอบข่ายการวัดที่ตนเองดูแลอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่กําลัง
จะจัดต้ังห้องปฏิบัติการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดขึ้นภายในหน่วงงาน 

 2. ได้ฝึกปฏิบัติงานกับช่างสอบเทียบฯ ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความ
ชํานาญ  ในการสอบเทียบเค ร่ืองมือวัดฯแต่ละสาขาที่ ปฏิบั ติงานใน
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC: 17025 
ครอบคลุมทุกประเภทเคร่ืองมือในหลักสูตร 

 3. ได้รับคําตอบในเร่ืองของการสอบเทียบฯ การจัดทํารายงานผลของ
การสอบเทียบ (Calibration Certificate) การทํา Intermediate Check 
การใช้ค่าแก้และการใช้ผลที่รายงานใน Certificate การคิดค่า Uncertainty 
ของการ   สอบเทียบฯ การเลือกเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีจะใช้ในการสอบเทียบ 
การเลือกอุปกรณ์เคร่ืองมือวัดให้เหมาะสมกับงาน การต้ังเกณฑ์การยอมรับ 

 4. ประหยัดค่าใช้จ่าย เม่ือเทียบกับจํานวนวันและเนื้อหากับการแยก
สมัครฝึกอบรมในแต่ละประเภทเครื่องมือ 
 
วิธีการอบรมและสมัมนา 
 - บรรยายทฤษฎีพร้อมฝึกปฏิบัติด้วยชุดสอบเทียบจริง  
 - แบ่งกลุ่มฝึกสอบเทียบเคร่ืองมือวัดกับช่างสอบเทียบฯ ประจําศูนย์
สอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 
คุณสมบัติของผู้เขา้รับการฝึกอบรมและสัมมนา 
 1. ผู้ที่มีระดับการศึกษาต้ังแต่ ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรีขึ้นไป 
 2. ผู้ที่ต้องการจะเป็นช่างสอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมใน

โรงงานฯ หรือห้องปฏิบัติการสอบเทียบฯ 
 3. ผู้รับผิดชอบดูแลการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดทีมีใชใ้นหนว่ยงาน 
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กรุณานํา Notebook Computer (ถ้ามี) และ 
Flash Drive มาเพื่อ save งานด้วย 
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หัวข้อการอบรมและสัมมนา  
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 
(ร.อ.พิชัย มะคาทอง) 
  หลักการในการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า 
  การสอบเทียบเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า 
  หลักการของ Multimeter และ Calibrator 
  การประมาณค่า Uncertainty ของการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า 
  ฝึกปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน Multimeter ในฟังก์ชั่นของDC: Volt,  
  AC: Volt, DC: Current, AC: Current, Resistance และ Frequency 
 
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 
(คุณธนัท  สุทธิเนตร) 
  International Temperature Scale of 1990 (ITS-90)  
  and Calibration Procedure 
  การสอบเทียบ Glass Thermometer และ Dial Thermometer 
  การสอบเทียบ  RTDs และ Thermocouples 
  การประมาณค่า Uncertainty ของการสอบเทียบ 
 

หัวข้อการอบรมสัมมนา (ต่อ)
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2565 
(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 
  ฝึกปฏิบัติการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดความดัน 
  การประมาณค่า Uncertainty ของการสอบเทียบ 
  เคร่ืองมือวัดความดัน 
 
วันที่ 19 มิถุนายน 2565 
ผู้เชี่ยวชาญงานสอบเทียบฯ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
  ฝึกปฏิบัติงานการสอบเทียบ 
    เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้า 
    เคร่ืองมือวัดทางด้านอุณหภูมิ 
    เคร่ืองมือวัดทางด้านความดัน 

 
 
 

ทีมวิทยากร 

เรืออากาศเอก พิชัย มะคาทอง ผู้จัดการกลุ่มคุณภาพและการวัด คณะบุคคลกลุ่มพัฒนาคุณภาพของการวัด 

คุณธนัท สุทธิเนตร   ผู้จัดการห้องปฏิบตัิการ บริษัท ควอลิตี้ รีบอร์น จํากดั 
 เรืออากาศเอกธวัช  ช่างปั้น  อดีตหวัหน้าฝา่ยมาตรวิทยาเชิงกล สถาบันมาตรวิทยาแหง่ชาติ 
 ผู้ช่วยวิทยากร   ผู้เช่ียวชาญงานสอบเทียบฯ สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
 

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


