กรุณาชําระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน

I-19NO022P (2160103031401-237-2410-0246007)

การวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน ขั้นพื้นฐาน
Pressure Measurement and Calibration Part I
วันที่จัด รุ่น 26 : วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม – วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
เวลา

สมาชิก :

6,000 + VAT 7% 420 = 6,420 บาท

09:00 – 16:00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 24 ท่าน (สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

สถานที่ ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 บุคคลทั่วไป : 6,500 + VAT 7% 455 = 6,955 บาท
เครื่องมื อ วัด ทางด้ านความดั นเป็ นเครื่องมื อวัด อีก ชนิ ดหนึ่ งที่
เป็ น ปั จ จั ย สํ าคั ญ ในกระบวนการผลิ ต ในภาคอุ ต สาหกรรมนอกจากนี้ ยั งมี
ความสําคั ญ ในเรื่องของการใช้ งานที่ ถู กต้ อง โดยเป็ น เครื่องมื อที่ ใช้ในการ
ตรวจสอบหรือทําการวัดความดันของเหลว อากาศอัดหรือก๊าซ เพื่อกําหนด
หรือควบคุมของไหลในระบบให้มีแรงดันคงที่ตรงตามต้องการถ้าเครื่องมือวัด
ดังกล่าวที่ใช้งานอยู่เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น ย่อมจะส่งผลเสียหายให้ กับ
ระบบแรงดันในการผลิตผิดพลาด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต เครื่ องมื อ วั ด ความดั น ที่ ใช้ อยู่ จึ งควรจะมี บุ ค คลากรที่ มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและมีความสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดของ
โรงงานเองได้หากมีจํานวนเครื่องมือวัดมากๆ
โดยในหลั ก สู ต รนี้ เ ป็ น หลั ก สู ต รพื้ น ฐานของการสอบเที ย บ
เครื่ อ งมื อ วั ด ที่ จ ะเน้ น ในเรื่ อ งของทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ข องการสอบเที ย บ
เครื่ อ งมื อ วั ด ความดั น ประเภท Mechanical & Electromechanical
manometers โดยจะเน้นทางด้าน Low Accuracy เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการ
สอบเทียบ รวมไปถึงวิธีการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดความดัน
ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานของการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันขั้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ควรผ่านหลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดมาแล้ว
ช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการ, วิศวกร, อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป
วิธีการฝึกอบรมและสัมมนา : บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ
หัวข้อการอบรมและสัมมนา
เครื่องมือวัดความดันประเภทต่างๆ
การวัดความดันที่สูงกว่าบรรยากาศ ประเภทต่างๆของ Mechanical
pressure gauge และ การแบ่ง pressure gauge ตาม accuracy class
การสอบเทียบ Bourdon pressure gauge ตามมาตรฐาน BS EN 837-1
สิ่งที่ต้องพิจารณาในการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน
วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน ตามข้อกําหนด DKD R 6-1
สอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน (Mechanical pressure gauge)
โดยใช้ Pressure Calibrator เป็นเครื่องมือมาตรฐาน (ปฏิบัติ)
ความสําคัญของ Hydrostatic head correction
คํานวณผลการสอบเทียบเพื่อใช้สําหรับออกใบรับรองผลฯ (ปฏิบัติ)
ประเมินค่าความไม่แน่นอนของผลการสอบเทียบ (ปฏิบัติ)

สูง (High Accuracy) ต่อไป โดยมี วิท ยากรและผู้ ช่ วยวิ ทยากรดู แลอย่ าง
ใกล้ชิด
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. เพื่อให้เข้าใจในทฤษฎีของความดัน รวมทั้งหน่วยวัดต่างๆ ของความดัน
2. เข้าใจเหตุผลความจําเป็นของขั้นตอนต่างๆ ที่ถูกนํามากําหนดเป็น

วิทยากร
ร.อ.ธวัช ช่างปั้น
อดีตหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน ประเภท Mechanical &
Electromechanical manometers
3. เข้ าใจวิธีก ารสอบเที ย บเครื่องมื อวัดความดั น ประเภท Mechanical
&Electromechanical manometers ตามข้อกําหนด DKD R 6-1
4. แหล่ งที่ ม า และวิ ธีการประมาณค่ าความไม่ แ น่ น อนของผลการสอบ
เทียบเครื่องมือวัดความดัน Low Accuracy

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

