
 
 

PDU:  9 หน่วย  
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ) 

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 (วันอังคาร-พุธ) 
ณ ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39  

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
  
 
 
ค าน า 
 ปัจจุบันและอนาคต ระบบคุณภาพสากลเช่น ISO 9000, IATF 16949, ISO/IEC 17025 ต่างก็มีข้อก าหนดในเรื่อง
ต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดคุมการผลิต การทดสอบคุณภาพ และซ่อมบ ารุงที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตสินค้าต่างๆ 
เนื่องจากอุตสาหกรรมมีเทคโนโลยีการผลิตสินค้าคุณภาพสูงขึ้น เป็นเหตุให้ต้องใช้เครื่องมือวัดเที่ยงตรงสูง ต้องการเครื่องมือ
สอบเทียบที่มีความเที่ยงตรงสูง รวมทั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ก็ต้องมีเครื่องมือระดับเที่ยงตรงสูงเพื่อบริการ
ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มี Working Standard ของตนเองที่มีความเที่ยงตรงสูงส าหรับสอบเทียบเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้ายุคดิจิตอลที่มีคุณภาพการวัดที่ดีข้ึนมาก บางองค์กรก็มีเครื่องมือมาตรฐานเที่ยงตรงสูงเป็นของตนเอง วสท. เห็น
ความส าคัญและความจ าเป็นที่บุคลากรผู้ท าการสอบเทียบจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องเพ่ือสามารถท าการสอบเทียบเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้าและ Calibrator ได้อย่างถูกต้อง ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้ จึงจัดอบรมนี้ขึ้นเพ่ือยกระดับฝีมือวิศวกร
และช่างสอบเทียบให้ดีขึ้นกว่าเดิม จึงเชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เข้า
รับการอบรมดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีความรู้ในการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ ที่ใช้ในงานต่างๆ 
2. เพ่ือให้มีความรู้ในการสอบเทียบ DMM ระดับ 3½ - 6 ½ Digit 
3. เพ่ือให้มีความรู้ในการสอบเทียบ Oscilloscope, Digital Storage Oscilloscope (DSO) 
4. เพ่ือให้มีความรู้ในการสอบเทียบ เครื่องวัดความถี่. Function Generator, Clock etc. 
5. เพ่ือให้มีความรู้ในการสอบเทียบ Insulation Tester, Megger , Resistor 
 
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม 
 วิศวกรหรือช่างสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดต่างๆในองค์กร ที่มบีริการการสอบเทียบภายนอกหรือมีการ
สอบเทียบภายในด้วยตนเองหรือมี Calibrator ชนิดต่างๆ  ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่ผลิตอุปกรณ์คุณภาพ
ค่อนข้างสูง 
 

รับจ านวนจ ากัด 30 ท่านแรกที่ช าระเงินก่อนเท่านั้น 

(เนื่องจากมีภาคปฏิบัติ ดังนั้น วสท. จึงขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ช าระเงินก่อน 



 
 

วิทยากร 
1. คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์   
 ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิคและมาตรวิทยา บริษัท เมเชอร์โทรนิกส์ จ ากัด 
2. คุณด าริห ์สุภาพ 
 อดีตผู้จัดการงานวิศวกรรมมาตรฐานเครื่องวัด บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
3. คุณเดชอุดร  เมฆวิวัฒนาวงศ์ 
 วิศวกร แผนกพัฒนาด้านบ ารุงไฟฟ้าและเครื่องมือวัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 
ก าหนดการ 
วันอังคารที ่28 มิถุนายน 2565 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00-12.00 น. 1 หลักการสอบเทียบทางไฟฟ้าด้วยวิธีต่าง ๆ เช่นวัดโดยตรง, วัดความแตกต่าง/เปรียบเทียบ ฯลฯ 

2 การอ่านและตีความ Specification ของเครื่องมือทางไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ 
3 หลักการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ และการค านวณโดยใช้ Excel ช่วย
 ค านวณ 
4 หลักการสอบเทียบ Insulation Tester, Megger , Resistor ไฟฟ้า ฯลฯ 
บรรยายโดย  คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์   

 
13.00-16.30 น. 5 หลักการสอบเทียบเครื่องมือด้านความถี่ Function Generator และการคิดความไม่แน่นอน 

6 หลักการสอบเทียบเครื่อง Oscilloscope แบบ Analog และแบบ Digital (DSO) และการคิดค่า
 ความไม่แน่นอน 

บรรยายโดย  คุณด าริห์ สุภาพ 
 
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 
09.00-12.00 น. 7  หลักการสอบเทียบ Digital Multimeter ระดับ 3 ½ ถึง 6 ½ Digit การคิดค่าความไม่แน่นอน 

8 หลักการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ DC, AC, Resistance Capacitance, Watt-meter การ
 คิดค่าความไม่แน่นอน 
บรรยายโดย  คุณเดชอุดร เมฆวิวัฒนาวงศ์ 

13.00-16.30  น.   ฝึกปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น (ข้อ 3 ถึงข้อ 8) 
   ฝึกค านวณค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ 

 โดย  คณะวิทยากร 
 
หมายเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น. 

  พักรับประทานอาหารกลางวนัเวลา 12.00-13.00 น. 

  สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ :  
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
 โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 521 (ฝ่ายวิชาการ และโครงการ), โทรสาร 0-2184-4662,   
 E-Mail : pinsuwan@eit.or.th      www.eit.or.th 

mailto:pinsuwan@eit.or.th


 
 

 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ) 
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 (วันอังคาร-พุธ) 

ณ ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามค าแหง 39 
 
 

ค่าลงทะเบียน        วสท. ขอสงวนสิทธิ์ ส าหรับผู้ที่ช าระเงินก่อนเท่านั้น  (จ ากัด 30 ท่าน) 
ประเภทสมาชิก 

  การสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองมือวัดไฟฟ้าชนิดต่างๆ 
ราคา/คน  

สมาชิก  วสท,  5,500 บาท 
ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ/บุคคลทัว่ไป    6,000 บาท 

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

 

 

 

 

การช าระค่าลงทะเบียน 
 เงินสด  ช าระท่ี อาคาร วสท.  ชั้น  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม  

  “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย   เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์    เลขที่ 147-4-32388-6 
 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีสแควร์   เลขที่ 162-0-09914-4 

หมายเหตุ :   

กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมรายละเอียด ชื่อหลักสูตร ระบุชื่อผู้เข้าอบรม เบอร์โทรศัพท์ 
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ เลขผู้เสียภาษีฯ ส่งมาท่ี E-mail:  pinsuwan@eit.or.th  หรือแนบไฟล์ในระบบการสมัครฯ  

 
   

สมัครได้ที่ลิงค์:           https://forms.gle/mmE5ohZkNz7r9Zu17 

 
   
หรือสแกน QR Code ได้ที่นี่         

 
 

mailto:pinsuwan@eit.or.th
https://forms.gle/mmE5ohZkNz7r9Zu17


 
 

 
การช าระค่าลงทะเบียน 

 เงินสด  ช าระที่ อาคาร วสท.  ช้ัน  5   (ออกจากลิฟต์ขวามือ)  
 เช็ค  สั่งจ่าย “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

 โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม   “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย เลขท่ี 045-2-03026-1 

 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์    เลขท่ี 147-4-32388-6 

 ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรสีแควร์   เลขท่ี 162-0-09914-4 

หมายเหตุ :  กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรณุาแฟกซ์ส าเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผูเ้ข้าอบรม ท่ีอยู่ในการออกใบเสร็จ 

 เลขผูเ้สียภาษีฯ   ส่งมาที่  E-mail:  pinsuwan@eit.or.th 

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  
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.จะคืนเงินให้

ท่านเต็มจ านวน 
 

สิทธิประโยชน์ 
1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 100 % 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 

และวิศวกรอาเซียน (AEC) 
 
 

 
 
 
  สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที ่:  
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส านกังานใหญ่) 
 เลขท่ี 487 ซ.รามค าแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
 โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 521, 525 (ฝ่ายวิชาการ และโครงการ), โทรสาร 0-2184-4662,   
 E-Mail : eit@eit.or.th      www.eit.or.th 

mailto:eit@eit.or.th

