การสอบเทียบเครือ่ งวัดสามแกน
Coordinate Measuring Machine : CMM

วันที่จัด วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2561 (2 วัน)
09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

เวลา

สถานที่ ณ ห้ องสัมมนา ศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
จํานวน 20 ท่าน

ในระบบการผลิตในปั จจุบันเครื่ องมื อวัดทางด้ านมิติหรื อทางด้ านรู ปร่ างนัน้
ตามองค์กรธุรกิ จอุตสาหกรรม ได้ มีการใช้ งานกันอย่างแพร่ หลาย และในความสําคัญ
ของเครื่ องมือวัดนันถื
้ อได้ ว่าเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการชี ้วัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ออกมา และจะเห็ น ได้ ว่ า เครื่ องมื อ วั ด ที่ ใ ช้ งานในระบบงานอุ ต สาหกรรมนั น้ มี
ความสําคัญอย่างมาก โดยหากเกิดความผิดพลาดขึ ้นกับเครื่ องมือวัดที่ใช้ งานอยู่ ยิ่งจะ
ส่งผลให้ เกิดปั ญหาขึ ้นในการผลิตในลักษณะของค่าที่ใช้ ในการควบคุม (Specification)
เนื่องจากไม่ทราบว่าค่าที่กําหนดขึ ้นมานันมี
้ ความถูกต้ องมากน้ อยเพียงไร โดยเป็ นผลมา
จากการใช้ เ ครื่ องมื อวัดที่ มี ความผิดพลาด (Error) และถ้ า นํ า เครื่ องมื อวัดที่ มี ความ
ผิดพลาด (Error) มาใช้ ในการตรวจสอบชิน้ งานในงาน Q.C. จะส่งผลต่อการตัดสิน
ความใช้ ได้ ในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ โดยกระบวนการ
ที่สามารถทําการยืนยันความถูกต้ องของเครื่ องมือวัดได้ เรี ยกกระบวนการดังกล่าวว่า
การสอบเทียบ (Calibration) โดยในหลักสูตรนี จ้ ะเน้ นไปที่สาขาการวัดทางด้ านมิติจึง
โดยได้ ย กตัวอย่า งเรื่ องการสอบเที ยบเครื่ องวัดสามแกน (Coordinate Measuring
Machine :CMM) เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือวัดขันสู
้ ง ที่ใช้ หลักการวัดและการเคลื่อนที่ใน
แนวเชิงเส้ นมีระบบการวัดแบบ Manual และ Automatic และปั จจุบันมี เครื่ องมือวัด
มาตรฐานที่สามารถใช้ สอบเทียบและทวนสอบความใช้ ได้ ของเครื่ องวัดสามแกนที่มี
มาตรฐานยอมรั บได้ พร้ อมทังสามารถสอบกลั
้
บไปยังระบบ SI UNIT ได้ และเป็ นที่
ยอมรับในระบบการวัดสากล

สิ่งที่คุณจะได้ รับ
1.เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องการสอบเทียบเครื่ องวัดสามแกน
2.เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถทําการสอบเทียบเครื่ องวัดสามแกนได้ อย่างถูกต้ อง

ค่ าลงทะเบียน 4,400 บาท (ไม่มีภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
1.เป็ นผู้ที่ปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง วิศวกรหรื อช่างเทคนิคในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการ
ควบคุมคุณภาพ
2.เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานในด้ านการสอบเทียบเครื่ องมือวัด
หัวข้ อการอบรม
- ความสําคัญในการสอบเทียบ
- องค์ประกอบของเครื่ องมือวัด
- องค์ประกอบที่มีผลกระทบในการสอบเทียบเครื่ องมือวัด
- การสอบกลับได้ ของการวัด
- คุณลักษณะและการกําหนดเกณฑ์การใช้ เครื่ องมือวัด
- ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความถูกต้ องของเครื่ องมือวัด
- การสอบเทียบเครื่ องวัดสามแกน (Coordinate Measuring
Machine:CMM)
- ฝึ กปฏิบตั ิการ (Work Shop)
- การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด
- การรายงานผลการสอบเทียบ
- การทดสอบความรู้ความสามารถในการฝึ กอบรม
- สรุป/ตอบข้ อซักถาม
** ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันอบรมกรณีมีความจําเป็ น โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันก่อนถึงกําหนดการอบรม
** ผู้ที่ได้ รับประกาศนียบัตรการอบรม จะต้ องผ่านการอบรมเต็มตามชัว่ โมงของหลักสูตรเท่านัน้

ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม

* กรุณาเขียนด้ วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้ องในการออกเอกสาร
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