การเลือกใช้ตม้ ุ นํ้าหนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครือ่ งชัง่
Selecting standard weights for balance testing/calibration
วันที่จัด วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 (1 วัน)
เวลา

09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

สถานที่ ณ ห้ องสัมมนา ศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
รับจํานวน 20 ท่าน

ในปั จจุบั น เครื่ อ งชั่ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายใน
ห้ องปฏิบตั ิการของนักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งในการทําให้ เกิด
ความมั่นใจในผลการชั่งนัน้ เครื่ องชัง่ ที่ใช้ งานอยู่ควรได้ รับการตรวจสอบความ
ถูกต้ อง ซึง่ ก็คือการสอบเทียบนัน่ เอง สําหรับการสอบเทียบเครื่ องชัง่ นัน้ จะใช้ ต้ มุ
นํ ้าหนักมาตรฐานเป็ นเครื่ องมือมาตรฐานในการตรวจสอบความถูกต้ อง ถ้ าตุ้ม
นํ ้าหนักมาตรฐานที่นํามาใช้ งานมีค่าไม่ถกู ต้ อง ก็จะส่งผลให้ เกิดความผิดพลาด
ในการสอบเทียบเครื่ องชัง่ ได้ เช่นกัน ดังนัน้ ในหลักสูตรนีจ้ ึงจะกล่าวถึงเนือ้ หาที่
จําเป็ นสํา หรับตุ้มนํ า้ หนักมาตรฐานที่เหมาะสมในการนํ า มาทดสอบและสอบ
เทียบเครื่องชัง่
สิ่งที่คุณจะได้ รับ
เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้ ต้ มุ นํา้ หนัก
มาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่ องชัง่
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้จดั การ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั ช่างเทคนิค และพนักงาน
ที่เกี่ ยวข้ องในการประกัน/ควบคุมคุณภาพ ผู้ที่ใช้ งานเครื่ องชั่งในกระบวนการ
ผลิตหรือในห้ องปฏิบตั ิการต่างๆ และผู้ที่สนใจทัว่ ไป

ค่ าลงทะเบียน 2,800 บาท (ไม่มีภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

หัวข้ อการอบรม
1. ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับตุ้มนํ ้าหนักมาตรฐาน
2. ระบบการสอบกลับได้ ของตุ้มนํ ้าหนักมาตรฐาน
3. ข้ อกําหนดด้ านมาตรวิทยาของตุ้มนํ ้าหนักมาตรฐาน
4. ข้ อกําหนดด้ านเทคนิคของตุ้มนํ ้าหนักมาตรฐาน
5. การดูแลรักษาตุ้มนํ ้าหนักมาตรฐาน
6. การทวนสอบผลการสอบเทียบตุ้มนํ ้าหนักมาตรฐาน
7. การเลือกใช้ ต้ มุ นํ ้าหนักมาตรฐานสําหรับการทดสอบและสอบเทียบเครื่ องชัง่
8. สาธิตการทดสอบ/สอบเทียบเครื่ องชัง่ มาตรฐาน
9. สรุป ตอบข้ อซักถาม
วิทยากร
ดร.จิตตกานต์ อินเที่ยง
นักวิทยาศาสตร์ ชํานาญการ กลุม่ สอบเทียบเครื่ องมือวัดวิเคราะห์ทดสอบ
โครงการฟิ สิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ
จํานวน
20 ท่าน

* ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันอบรมกรณีมีความจําเป็ น โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันก่อนถึงกําหนดการอบรม
** ผู้ที่ได้ รับประกาศนียบัตรการอบรม จะต้ องผ่านการอบรมเต็มตามชัว่ โมงของหลักสูตรเท่านัน้

ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม

* กรุณาเขียนด้ วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้ องในการออกเอกสาร

หลักสูตร การเลือกใช้ ต้ ุมนํา้ หนักมาตรฐานเพื่อการทดสอบและสอบเทียบเครื่องชั่ง
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .........................................................................นามสกุล.......................................................................................................
Name .......................................................................................Surname......................................................................................................................
ตําแหน่ง...................................................................บริ ษัท ............................................................................................................................................
ที่อยู่...............................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์.....................................โทรสาร...................................มือถือ............................................................
ผู้ประสานงาน .........................................................โทรศัพท์.........................................E-mail..............................................................................
วิธีการชําระเงิน
 โอนเข้ าบัญชี “ศูนย์ ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม” เลขที่บญ
ั ชี 069-2-16854-5 บัญชีออมทรั พย์ ธนาคารทหารไทย
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรุ ณา FAX ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม พร้ อมใบ PAY-IN มาที่ ฝ่ ายการศึกษาและสัมมนา 0-2579-4576 หรื อ
E-mail : tst_rdipt@hotmail.com)
หมายเหตุ
1. กรุณาชําระเงินก่อนการอบรม อย่างน้ อย 7 วัน และผู้เข้ าอบรมเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนต่างๆ ของธนาคาร
2. ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมการอบรมได้ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการอบรมไม่น้อยกว่า 7 วัน มิฉะนั ้นผู้สมัครจะต้ องชําระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา
3. ศูนย์ฯ เป็ นหน่วยงานที่ได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 47 (7) (ข) จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ฝ่ ายการศึกษาและสัมมนา Tel. 086-990-7142 , 096-618-8503 Fax. 0-2579-4576 Email : tst_rdipt@hotmail.com Website : www.rdipt.ku.ac.th

