
 
 
 

การอบรมเชิงวิชาชีพ 

เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ) 
(Industrial Instruments Calibration : Theory & Practice) 

รุ่นที่ 5 
วันที่ 29-30 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 

ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซอยรามค าแหง 39  
จัดโดย 

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

) 
  
 
ค าน า 
    อุตสาหกรรมการผลิตสินคา้หรือบริการที่มีคุณภาพจะต้องมีเครื่องมือวัดและทดสอบในการผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพดีคอืวัด
ได้ถูกต้องเที่ยงตรงและได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้มาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล เชน่ ISO-9000, ISO-16949, ISO-17025 ฯลฯ 
จึงมีข้อก าหนดให้อุตสาหกรรมท าการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration) เครื่องมือวัดและทดสอบที่มีผลต่อคุณภาพสนิค้าทีผ่ลิต
หรือบริการที่ใช้ในกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ แต่การปฎบิัติการสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดแต่ละชนิดก็มีหลักการและ
เครื่องมือมาตรฐานที่จะใช้ที่เหมาะสมกับแตล่ะชนิด ต้องรู้ค่าความไม่แนน่อนของการวัด (Uncertainty of Measurement) จึงจะ
เป็นที่ยอมรับ ดังนั้นการมีความรู้และวิธีการสอบเทียบมาตรฐานจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ วสท. จึงจัดอบรม
เร่ืองนี้ขึ้นส าหรับผูบ้ริหารและผูท้ี่ต้องปฎิบัติหรือรับผิดชอบงานสอบเทียบเครื่องมือวัดขององค์กร ได้เรียนรู้หลักการและได้ทดลอง
สอบเทียบฯ เครื่องวัดชนดิต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
 
วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อให้รู้หลักการสอบเทียบมาตรฐานของเคร่ืองมือวัดชนิดต่างๆ และการบริหารงาน 
2.  เพื่อให้รู้ความหมายของศัพท์ส าคัญทางการวัด รวมทัง้การค านวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 
3.  เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานที่เหมาะสมกับเครื่องวดัแต่ละชนิด 
4.    เพื่อให้ได้ทดลองปฎิบัติการสอบเทียบฯ เครื่องวัดชนิดตา่ง ๆ 
 
วิทยากร    

 คุณสุพจน์  ตุงคเศรวงศ ์   
 ผู้อ านวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา      บริษทั เมเชอร์โทรนกิซ์ จ ากัด, 
 อดีตผู้จัดการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุน่ 

 คุณเดชอุดร เมฆวิวัฒนาวงศ์    
       วิศวกร ศูนย์ฝึกอบรมและศูนยส์อบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมบางปะกง การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย                        

 คุณจริยา ทรัพย์บารมี 
อดีตหัวหน้ากลุ่มงานสอบเทียบมวลและปริมาตร บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 
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(รับจ านวน 30 ท่าน) 



หัวข้อการอบรมและก าหนดการ 
  
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 
08:30-09.00 น. ลงทะเบียน      
09:00-09.10 น. เปิดการอบรม 
09:10-12:00 น. 1.  หลักการพื้นฐานของการสอบเทียบมาตรฐานและสภาพแวดล้อม  

2.  ศัพท์มาตรวิทยาที่ส าคัญ การก าหนดระยะเวลาสอบเทียบ จ านวนคร้ังที่วัด 
3.  การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แน่นอน 

13:00-16:30 น. 4.  การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางอณุหภูมิ เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แนน่อน 
5.  การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางความดัน เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แนน่อน 

 
วันพุธที่ 30 กันยายน 3563 
08:30-09.00 น.  ลงทะเบียน    
09:00-10:45 น. 6.  การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางเคร่ืองชั่ง , Force gage เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่

 แน่นอน 
 7.  การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางมติิ เช่น ไมโครมิเตอร์และเวอร์เนีย ไดแแอลเกจ  เกจวัด  
  ความหนา เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แนน่อน 
 8. การค านวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 
10.45 – 16.30 น. 9. แบ่งกลุ่มทดลองปฎิบัติการสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดทางไฟฟา้ (DMM, DC V/I/R  

 source, อุณหภูมิ (TC/RTD,LIG), ความดัน (P-gauge), เครื่องชั่ง, ไมโครมิเตอร,์ เวอร์เนีย 
 ไดแอลเกจ เกจวัดความหนา ที่ใช้กันมากและทดลองค านวณคา่ความไม่แนน่อน 

 
หมายเหตุ -   มีอาหารว่าง น้ าชา กาแฟ บริการ ในช่วงเช้าและบ่าย  

- พักรับประท่านอาหารกลางวันเวลา 12:00 – 13:00 น. 
- ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม(รับ 26 คน) 
-    ผู้ปฏิบัตงิานสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดขององค์กร  
- ผู้เริ่มต้น ผู้บริหาร/ผู้รบัผิดชอบงานสอบเทียบฯ ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
- อาจารย์หรือผู้สนใจงานสอบเทยีบฯ 
 
ค่าลงทะเบียน 
 สมาชิก วสท.    6,500 บาท    
 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 8,000 บาท     
 
 

 

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์ (ส านกังานใหญ่) 

เลขที่ 487 ซ.รามค าแหง 39 (ซอยเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 521, 525 โทรสาร 0-2184-4662 

E-Mail : eit@eit.or.th  ,    www.eit.or.th 
 

mailto:eit@eit.or.th
http://www.eit.or.th/


 
ค่าลงทะเบียน 

ประเภทสมาชิก  ค่าลงทะเบียน 
 สมาชิก วสท.  6,000 บาท / คน 
 ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 8,000 บาท / คน 
 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงนิ โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  
  มาที่  Fax No.  :  0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 
 
โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปน้ี 

 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 

 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่งทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่าน
 เต็มจ านวน 
 
สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม 
 (ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชก าหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548) 
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  ซ่ึงก าหนดให้นายจ้างที่มี
 ลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด 
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร 
และ วิศวกรอาเซียน (AEC) 
การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 
-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรงุเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรงุไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 
 

 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
การอบรมเชิงวิชาชีพ 

เร่ือง การสอบเทียบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบตัิ) รุ่นที่ 5 
(Industrial Instruments Calibration : Theory & Practice) 

วันที่ 29-30 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 
ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซอยรามค าแหง 39  

จัดโดย 
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

  
ค่าลงทะเบียน 

ประเภทสมาชิก  ค่าลงทะเบียน 
 สมาชิก วสท.  6,000 บาท / คน 
 ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 8,000 บาท / คน 

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3% 
กรณี วสท. ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดงูานดูงานทั้งในและตา่งประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม จะคืนเงินให้ท่านเตม็จ านวน 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได ้
 โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียดการคืนเงินดงัต่อไปนี ้

1) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คนืเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
2) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คนืเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
3) แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วนั คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
4) แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คนืค่าลงทะเบียน 

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเปน็รายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเปน็ที่สิน้สุด 
(กรุณาเขียนอักษรตัวบรรจง  เพื่อความถูกต้องของใบก ากับภาษี) 

ชื่อ   นามสกุล  

เลขที่สมาชิก วสท.                           เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร                               เลขที่ใบ กว.  

หน่วยงาน   

เลขที่    หมู่   อาคาร    ซอย   

ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    

โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    

E-mail:   เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี :    

ผ ู้ประสานงาน :   โทรศัพท์ :    
   

โปรดส่งใบสมัครมาที่  โทรสาร 0-2184-4662 / E-mail:  eit@eit.or.th 
 ผู้ประสานงาน : คุณนพมาศ / คุณพรนิชา  โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 521, 525 / e-mail : eit@eit.or.th  
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