การสอบเทียบเวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้เกจบล็อก
Calibration of Micrometer, Vernier and Dial Gauge with Gauge Block

วันที่จัด วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2561 (2 วัน)
เวลา

09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

สถานที่

ณ ห้ องสัมมนา ศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

รับจํานวน

การสอบเทีย บเครื่ อ งมือ วัด ในงานอุต สาหกรรมมี ค วามจํ า เป็ นและ
สํา คัญ อย่า งยิ่งต่อคุณ ภาพของชิน้ งานหรื อผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ผ ลิต ออกมา ซึ่งต้ องมี
ความเที่ยงตรงและถูกต้ องตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ โดยการสอบเทียบเวอร์ เนียร์
ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ อย่างถูกต้ องจึงเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการ
พิสูจน์ ผ ลการวัด ว่า เครื่ องมื อ วัด เหล่ า นี ม้ ี ค วามถูก ต้ อ งในระดับ ที่ ย อมรั บ ได้
หลัก สูต รนี เ้ น้ นหลัก การและองค์ ป ระกอบสํ า คัญ ในการสอบเที ย บ
วิธีการสอบเทียบ เวอร์ เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม โดยมีการลงมือปฏิบตั ิงานจริ ง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ และสามารถ
นําไปปฏิบตั ิจริงได้ อย่างถูกต้ อง
สิ่งที่คุณจะได้ รับ
1. เข้ าใจถึงทฤษฎีพื ้นฐานและองค์ประกอบในการสอบเทียบเวอร์ เนียร์
ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจได้ อย่างถูกต้ อง
2. สามารถดํ า เนิ นการทดสอบและการสอบเที ย บเวอร์ เนี ย ร์
ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ ได้ ตามมาตรฐานสากล
3. ทราบข้ อบกพร่ องที่ เกิ ดขึ น้ ได้ จากการปฏิบัติส อบเที ยบเครื่ องมื อ
ดังกล่าวด้ วยเกจบล็อก และวิธีการแก้ ไข
วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการสอบเทียบเครื่ องมือวัด

20 ท่าน ค่ าลงทะเบียน 4,400 บาท (ไม่มีภาษีมลู ค่าเพิ่ม)
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
วิศ วกร, ช่า งเทคนิ ค , เจ้ า หน้ า ที่ สอบเที ย บเครื่ องมื อวัด , พนักงานที่
เกี่ยวข้ องกับงานวัดละเอียดหรื อตรวจสอบขนาดชิ ้นงาน, พนักงานฝ่ ายควบคุม
คุณภาพ, พนักงานฝ่ ายผลิต และผู้ขายเครื่ องมือวัดละเอียดที่ต้องแนะนําลูกค้ า
ให้ ปฏิบตั ิได้ ตามมาตรฐาน
หัวข้ อการอบรม
- หลักพื ้นฐาน ความสําคัญ และองค์ประกอบของการสอบเทียบเครื่ องมือวัด
- การกําหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
- คุณลักษณะและเกณฑ์การทวนสอบกลับได้ ของเครื่ องมือวัดขนาด
- การใช้ OPTICAL FLAT
- การใช้ และการบํารุงรักษา GAUGE BLOCK
- การกําหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
- การทดสอบและสอบเทียบไมโครมิเตอร์ ตาม JIS B7502 และ ISO 3611
- การทดสอบและสอบเทียบเวอร์ เนียร์ ตาม JIS B7507 และ ISO 3599
- การใช้ DIAL GAUGE TESTER
- ข้ อบกพร่องที่อาจเกิดขึ ้นจากการสอบเทียบ และการป้องกัน แก้ ไข
- ฝึ กภาคปฏิบตั ิการ (Workshop)
- สรุป ตอบข้ อซักถาม

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

ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม

* กรุณาเขียนด้ วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้ องในการออกเอกสาร

หลักสูตร การสอบเทียบเวอร์ เนียร์ ไมโครมิเตอร์ และไดอัลเกจ โดยใช้ เกจบล็อก (Calibration of Micrometer Vernier and Dial Gauge with Gauge Block)
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