การทวนสอบผลการสอบเทียบเครือ่ งมือวัด
Verification of Calibration Results

วันที่จัด วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (1 วัน)
เวลา

สถานที่ ณ ห้ องสัมมนา ศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม

09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) รับจํานวน 20 ท่าน

หลักการและเหตุผล
ในสภาวะการแข่งขันกันทางการค้ า ผลการวัดจากห้ องปฏิบตั ิการ
เป็ นสิ่งจําเป็ นอย่างมาก เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจ ทังในกระบวนการผลิ
้
ต
และการค้ า ดังนัน้ ห้ องปฏิบัติการต้ องทํา ให้ ผ ลการวิเคราะห์ ท ดสอบ มีค วาม
น่าเชื่อถือ และเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถเปรี ยบเทียบผลกับหน่วยงาน
อื่น ได้ ซึ่งผู้ป ฏิบัติงานทางห้ องปฏิ บัติ การต้ องมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจหลัก การ
ควบคุมคุณภาพห้ องปฏิบตั ิการตามมาตรฐานสากล ซึง่ การทวนสอบผลการสอบ
เทียบเครื่ องมือวัด เป็ นหัวข้ อหนึ่งที่สําคัญในการที่จะพัฒนาห้ องปฏิบตั ิการมุ่งสู่
มาตรฐาน ISO/IEC 17025
สิ่งที่คุณจะได้ รับ
เพื่อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ยวกับ การทวนสอบผลการ
สอบเที ย บเครื่ อ งมื อ วัด สํ า หรั บ การปฏิ บัติ ง านในห้ อ งปฏิ บัติ ก ารสอบเที ย บ
เครื่องมือวัด

ค่ าลงทะเบียน 2,800 บาท (ไม่มีภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
หัวข้ อการอบรม
1. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการสอบเทียบและการทวนสอบตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025:2005
2. หลักการของการสอบเทียบและการทวนสอบ
3. การนําผลการสอบเทียบไปใช้
4. การทวนสอบและตัวอย่างการทวนสอบเครื่ องมือวัด
5. สรุป ตอบข้ อซักถาม
วิทยากร
ดร.จิตตกานต์ อินเที่ยง
นักวิทยาศาสตร์ ชํานาญการ กลุม่ สอบเทียบเครื่ องมือวัดวิเคราะห์ทดสอบ
โครงการฟิ สิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้จดั การ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั ช่างเทคนิค และพนักงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ องในการประกั น /ควบคุม คุณ ภาพ ผู้ ที่ ส อบเที ย บเครื่ อ งมื อ วั ด ใน
ห้ องปฏิบตั ิการต่างๆ และผู้ที่สนใจทัว่ ไป

จํานวน
20 ท่าน

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

ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม

* กรุณาเขียนด้ วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้ องในการออกเอกสาร

หลักสูตร การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Verification of calibration results)
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .........................................................................นามสกุล.......................................................................................................
Name .......................................................................................Surname......................................................................................................................
ตําแหน่ง...................................................................บริ ษัท ............................................................................................................................................
ที่อยู่...............................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์...................................โทรสาร...................................มือถือ............................................................
ผู้ประสานงาน .........................................................โทรศัพท์............................................E-mail.............................................................................
วิธีการชําระเงิน
 โอนเข้ าบัญชี “ศูนย์ ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม” เลขที่บญ
ั ชี 069-2-16854-5 บัญชีออมทรั พย์ ธนาคารทหารไทย
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรุ ณา FAX ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม พร้ อมใบ PAY-IN มาที่ ฝ่ ายการศึกษาและสัมมนา 0-2579-4576 หรื อ
E-mail : tst_rdipt@hotmail.com)
หมายเหตุ
1. กรุณาชําระเงินก่อนการอบรม อย่างน้ อย 7 วัน และผู้เข้ าอบรมเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนต่างๆ ของธนาคาร
2. ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมการอบรมได้ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการอบรมไม่น้อยกว่า 7 วัน มิฉะนั ้นผู้สมัครจะต้ องชําระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา
3. ศูนย์ฯ เป็ นหน่วยงานที่ได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 47 (7) (ข) จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ฝ่ ายการศึกษาและสัมมนา Tel. 086-990-7142 , 096-618-8503 Fax. 0-2579-4576 Email : tst_rdipt@hotmail.com Website : www.rdipt.ku.ac.th

