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ISOISOISOISO/IEC 17025:2017/IEC 17025:2017/IEC 17025:2017/IEC 17025:2017    Interpretation for calibration certificate and how to useInterpretation for calibration certificate and how to useInterpretation for calibration certificate and how to useInterpretation for calibration certificate and how to use    (1 Day)(1 Day)(1 Day)(1 Day)    
การการการการตคีวามใบรายงานผลการสอบเทยีบตคีวามใบรายงานผลการสอบเทยีบตคีวามใบรายงานผลการสอบเทยีบตคีวามใบรายงานผลการสอบเทยีบและการนาํไปใช และการนาํไปใช และการนาํไปใช และการนาํไปใช     

 

วัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงคของหลักสูตรของหลักสูตรของหลักสูตรของหลักสูตร    ::::    
       เพื่อใหผูเขาอบรมมีความเขาใจในกระบวนการตีความใบรายงานผลการสอบเทยีบและการจัดการเคร่ืองมือตาม
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ขอกาํหนด 6.4 เคร่ืองมือ (Equipment) และขอกําหนด 6.5 การสอบกลับได
ของการวัด (Measurement traceability) ซึ่งถือไดวาเปนหัวใจของหองปฏิบัตกิารทดสอบ/สอบเทียบ โดยผูรับผดิชอบมี
หนาที่ดแูล รักษาเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ใหเปนไปตามขอกาํหนด การจัดการเคร่ืองมือตางๆ เชน การจัดทําแผนการ
สอบเทียบ การกําหนดเกณฑการยอมรับเคร่ืองมือ (MPE) หลักการสอบเทียบ การทวนสอบ การตรวจสอบระหวางการ
ใชงาน การอานและตคีวามใบรายงานผลการสอบเทยีบการอานและตคีวามใบรายงานผลการสอบเทยีบการอานและตคีวามใบรายงานผลการสอบเทยีบการอานและตคีวามใบรายงานผลการสอบเทยีบ การประเมนิผลการสอบเทยีบกบัเกณฑการยอมรบัและคาความการประเมนิผลการสอบเทยีบกบัเกณฑการยอมรบัและคาความการประเมนิผลการสอบเทยีบกบัเกณฑการยอมรบัและคาความการประเมนิผลการสอบเทยีบกบัเกณฑการยอมรบัและคาความ 
ไมแนนอนไมแนนอนไมแนนอนไมแนนอน    (Uncertainty)(Uncertainty)(Uncertainty)(Uncertainty) การคํานวณเพื่อใชคาแก (Correction factor) ในรายงานการสอบเทียบและการสอบกลับได
ของการวัด (Traceability) โดยไมขาดชวงไปยัง SI unit 

       
 คณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรมคณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรมคณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรมคณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรม :                                                                                                                           
หัวหนาหองปฏิบตัิการ, เจาหนาที่หองปฏิบัตกิาร, วิศวกร, QM, TM, Internal Auditor 

รปูแบบการอบรมสมัมนารปูแบบการอบรมสมัมนารปูแบบการอบรมสมัมนารปูแบบการอบรมสมัมนา    : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บรรยาย, ยกตวัอยางประกอบ สลับกิจกรรมกลุมเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถเรียนรูและ
เขาใจเนื้อหาเพื่อนําไปปรับใชกับงานจริงไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผล 

หัวขออบรมสัมมนาหัวขออบรมสัมมนาหัวขออบรมสัมมนาหัวขออบรมสัมมนา    ::::    
- ISO/IEC 17025:2017 กับการจัดการเคร่ืองมือทดสอบและสอบเทียบ 
- ตีความขอกําหนด 6.4 การจัดการเคร่ืองมือ (Equipment) 
- คําศัพททางมาตรวทิยาที่เกีย่วของกบัใบรายงานผลการสอบเทียบ  
- การสอบกลับไดของการวัดตามขอกําหนด 6.5 (Traceability) 
- การพิจารณาเลือกเคร่ืองมือที่ตองไดรับการสอบเทียบ (ตามขอกําหนด 6.4.6) 
- การพิจารณาความถี่ในการสอบเทียบ  
- การกาํหนดจุดในการสอบเทียบ 
- Uncertainty of measurement กับการประเมินผลการสอบเทียบ 
- ตีความสวนประกอบที่สาํคัญในใบรายงานผลการสอบเทยีบ 
- ตัวอยางใบรับรองผลการสอบเทียบ (Calibration Certificate) 
- การประเมินเกณฑการยอมรับเคร่ืองมือหลังการสอบเทียบ 
- การพิจารณาผลการสอบเทยีบ 
- ทดลองประเมินผลการสอบเทียบเทียบกบั MPE และ Uncertainty  
- การคาํนวณหาคาแกที่ไดจากการสอบเทียบ 
- สรุปและถาม-ตอบ 
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                        การประเมินผลผูเขาอบรมการประเมินผลผูเขาอบรมการประเมินผลผูเขาอบรมการประเมินผลผูเขาอบรม    ::::    

1. เวลาที่เขาอบรมตองไมนอยกวา 80% 
2. ประเมินผลจากการทํากิจกรรมกลุม  
3. ประเมินผลจากขอสอบภาคทฤษฏี (Post Test)  
4.  ทุกทานที่ผานเกณฑจะไดรับเกียรติบัตร (Training Certificate)                                                                                                                 

    

วทิยากรผูบ้รรยาย 

    อ. องัคพล แชม่ชวลติ 

 วทิยากร ที
ปรกึษา และผูเ้ชี
ยวชาญระบบบรหิารหอ้งปฏบิัตกิาร ISO/IEC 17025:2017  

          ทั �งหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบและสอบเทยีบ 

 วทิยากร ที
ปรกึษา และผูเ้ชี
ยวชาญมาตรฐานอตุสาหกรรมยานยนต ์IATF 16949:2016  

         และระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015 

  (ประวตัทิ ี/ปรกึษาและวทิยากรอบรมสามารถดาวนโ์หลดไดท้ี/ www.thequality-center.com) 

    

 

      

                                                                            

 
 
 
 
 
 

 


