ข้อกําหนดทัว่ ไปว่าด้วยความสามารถสําหรับห้องปฏิบตั ิการทดสอบ/สอบเทียบ ISO/IEC17025:2017
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories ISO/IEC 17025:2017
วันที่จัด วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2561 (2 วัน)
เวลา

09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

สถานที่ ณ ห้ องสัมมนา ศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
รับจํานวน 20 ท่าน

ในปั จจุบนั การทดสอบ/สอบเทียบมีความจําเป็ นต่อทุกๆภาคส่วนทังใน
้
ส่วนของงานบริการและอุตสาหกรรมการผลิต ซึง่ จะต้ องมี ความเที่ยงตรงแม่นยํา
เชื่อถือได้ เป็ นบรรทัดฐานในการวัด, ผลิตและการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ให้ มี
คุณภาพและเป็ นที่ยอมรับดังนันห้
้ องปฏิบตั ิการทดสอบ/สอบเทียบ จึงมีบทบาท
อย่างมาก โดยเป็ นหน่วยงานที่มีหน้ าทีท่ ําการทดสอบ/สอบเทียบ ให้ กบั
ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือวัด เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ได้ เกิดความมัน่ ใจผลิตภัณฑ์และ
เครื่องมือวัดของหน่วยงานตนเอง และเสริ มสร้ างความเชื่อมัน่ ในความสามารถ
ด้ านการทดสอบ/สอบเทียบของห้ องปฏิบตั ิการให้ ลกู ค้ าในระดับสากล ซึง่ ต้ องมี
องค์ประกอบที่สําคัญมากคือ การได้ รับการรับรองมาตรฐานของห้ องปฏิบตั กิ าร
ISO/IEC 17025:2017 เราจึงต้ องมีความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องในข้ อกําหนดและ
การเขียนเอกสารของมาตรฐานดังกล่าว และสามารถที่จะนําหลักการไปจัดทํา/
พัฒนา/ดูแล ตามระบบมาตรฐานให้ กบั ห้ องปฏิบตั ิการได้ อย่างสมบูรณ์ตอ่ ไป
สิ่งที่คุณจะได้ รับ
1. มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (New Version)

ค่ าลงทะเบียน 4,400 บาท (ไม่มีภาษี มลู ค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติผ้ ูเข้ าอบรม
วิศวกร, ช่างเทคนิค, นักวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการทดสอบ/สอบ
เทียบในห้ องปฏิบตั ิการ เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ที่ต้องร่วมจัดทํา/ดูแล
ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 และผู้สนใจด้ านการสอบเทียบเครื่ องมือวัด
หัวข้ อการอบรม
- ข้ อกําหนดทัว่ ไปว่าด้ วยความสามารถของห้ องปฏิบตั ิการทดสอบและสอบ
เทียบ (ISO/IEC 17025 : 2017)
- สร้ างความเข้ าใจให้ ชดั เจน ปั ญหาทางปฏิบตั ิและการปรั บปรุ งให้ ได้ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
- เน้ นความเข้ าใจ ยกปั ญหาเชิงปฏิบตั ิและการปรับปรุงให้ ได้ ตามข้ อกําหนด
- ขัน้ ตอนของการเตรี ย มการจัด ทํ า ระบบคุณภาพห้ องปฏิ บัติ ก ารและการ
ขอรับ การรับรอง
- เทคนิคการเขียนเอกสารระบบคุณภาพในห้ องปฏิบตั ิการ
- เน้ นความเข้ าใจ ยกปั ญหาเชิงปฏิบตั ิและการปรับปรุงให้ ได้ ตามข้ อกําหนด

2. สามารถนําหลักการของข้ อกําหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ไปจัดทํา
ระบบมาตรฐานให้ กบั ห้ องปฏิบตั ิการได้
3. สามารถเตรียมรูปแบบของเอกสารระบบคุณภาพได้ ตามข้ อกําหนด

ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม

* กรุณาเขียนด้ วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้ องในการออกเอกสาร

หลักสูตร ข้ อกําหนดทั่วไปว่ าด้ วยความสามารถสําหรับห้ องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ ISO/IEC 17025:2017
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

