การสอบเทียบเครือ่ งมือวัดอ ุณหภ ูมิ
Temperature Measuring Instrument Calibration

วันที่จัด วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 (2 วัน)
เวลา

09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

สถานที่ ณ ห้ องสัมมนา ศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
รับจํานวน 20 ท่าน

ปั จจุบนั กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จะต้ องมีการ
วัดและควบคุมอุณหภูมิเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ดังนัน้ บุคลากรในสายงานดังกล่าวจึง
จําเป็ นที่จะต้ องพัฒนาเทคนิคการวัดอุณหภูมิ ตลอดจนเครื่ องมือวัดให้ สามารถ
วัดอุณหภูมิได้ ละเอียดมากยิ่งขึน้ เพื่อเป็ นหลักประกัน และให้ เป็ นที่เชื่อถือได้ ว่า
การวัด และการควบคุม อุณ หภูมิ มี ค วามถูก ต้ อ งในขอบเขตที่ ป ระสงค์ ข อง
ผู้ปฏิบตั ิงาน
ทางศูนย์ฯ ได้ เล็งเห็นความสํา คัญดังที่กล่าวมา จึงได้ จัดฝึ กอบรม
หลักสูตรนีข้ ึ ้น เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการฝึ กอบรมรู้ ถึงพื ้นฐานหลักการ และได้ ทดลอง
ปฏิ บัติเ กี่ ย วกั บ การสอบเที ยบเครื่ อ งมือ วัด อุณ หภูมิ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานในสถานที่ประกอบการของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตและ
คุณภาพสินค้ าต่อไป
สิ่งที่คุณจะได้ รับ
1. ทราบถึงมาตรฐานการวัดอุณหภูมิ และเครื่ องมือวัดอุณหภูมิที่สําคัญ
ในภาคอุตสาหกรรม
2. ทราบถึงหลักการพื ้นฐานเกี่ยวกับการสอบเทียบเครื่ องมือวัดอุณหภูมิ
ชนิดต่างๆ
3. ฝึ กปฏิบตั ิการ การสอบเทียบเครื่ องมือวัดอุณหภูมิและการประเมิน
ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม

ค่ าลงทะเบียน 4,400 บาท (ไม่มีภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
วิศวกร, ช่างเทคนิค, เจ้ าหน้ าที่ และพนักงานทางด้ านการทดสอบ/สอบ
เทียบเครื่ องมือวัด, หัวหน้ าห้ องปฏิบตั ิการ, ผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ านคุณภาพการผลิต
และผู้ที่สนใจทัว่ ไป
หัวข้ อการอบรม
- มาตรฐานการวัดอุณหภูมิ
- การเลือกเครื่ องมือวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมและถูกต้ องกับงาน
- หลัก การของเครื่ องมื อ วัด อุณ หภูมิ ชนิ ด ต่า งๆ ที่ สํ า คัญ และใช้ ใ นโรงงาน
อุตสาหกรรม
- การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ และการเลือกเครื่ องมือสอบเทียบ
- การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบเครื่ องมือวัดอุณหภูมิ
- การประเมินผลจากใบรับรองการสอบเทียบว่าเหมาะสมกับลักษณะงาน
- Workshop ปฏิบตั ิการทดสอบและสอบเทียบ
วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอบเทียบเครื่ องมือวัด

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

* กรุณาเขียนด้ วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้ องในการออกเอกสาร

หลักสูตร การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Temperature Measuring Instrument Calibration)
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

