การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบ
ISO 9001:2015 & IATF16949:2016
Public Training 2020

วันที่ 5 ตุลาคม 2563
St.James Hotel สุ ขุมวิท 26

หล ักการและเหตุผล
ในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016
ทีเ่ กีย
่ วกับการควบคุมเครือ
่ งมือวัดทีท
่ ุกองค์กรต ้องทํ าตามให ้สอดคล ้อง ไม่วา่ จะเป็ นการควบคุมเครือ
่ งมือวัดการสอบ
ี้ ง่ การทํ าประวัตก
เทียบเครือ
่ งมือวัด การอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบ การชบ
ิ ารสอบเทียบ รวมไปถึงการคัดเลือก
ห ้องปฏิบัตก
ิ ารสอบเทียบเครือ
่ งมือวัดให ้สอดคล ้องตามข ้อกําหนดทัง้ สอนมาตรฐาน
ดังนั น
้ บุคคลทีท
่ ํ าหน ้าทีร่ ับผิดชอบดูแลเครือ
่ งมือวัดต ้องเข ้าใจถึงขัน
้ ตอนต่างๆ อย่างถ่องแท ้เพือ
่ ไม่ให ้เกิดปั ญหาใน
การควบคุมหรือจากผู ้ตรวจภายนอก (CB)
หลักสูตรนีอ
้ อกแบบมาเพือ
่ ตอบโจทย์ทัง้ สองมาตรฐานโดยการเรียนหนึง่ ครัง้ ครอบคลุมทัง้ สองระบบ
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเข ้าใจข ้อกําหนดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเครือ
่ งมือวัดตามข ้อกําหนด ISO 9001 &
IATF16949
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเข ้าใจขัน
้ ตอนการขึน
้ ทะเบียน ควบคุมการกําหนดชว่ งการสอบเทียบ การทํา
ี้ ง่ เครือ
แผนการสอบเทียบ การชบ
่ งมือ
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเข ้าใจการอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบ การกําหนดเกณฑ์การยอมรับการสอบ
เทียบ
4. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมสามารถจัดทําประวัตก
ิ ารสอบเทียบ การนํ าข ้อมูลจากการสอบเทียบไปประยุกต์ใช ้
5. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเข ้าใจการคัดเลือกห ้องปฏิบัตก
ิ ารให ้สอดคล ้องตามข ้อกําหนด
ISO9001&IATF16949
ั
ห ัวข้อการอบรมและการสมมนา
• การตีความข ้อกําหนดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเครือ
่ งมือวัดตามมาตรฐาน ISO9001 & IATF16949
้
ี
• การขึน
้ ทะเบียน การชบง่ เครือ
่ งมือวัด การจัดทําแผนการสอบเทียบ
• การกําหนดเกณฑ์การยอมรับเครือ
่ งมือ และการอ่านใบรายงานการสอบเทียบเครือ
่ งมือวัดรวมไปถึง การ
วิเคราะห์ผลจากใบรายงานการสอบเทียบ
้
• การประยุกต์ใชคํ้ าแก ้ (Correction) เพือ
่ การใชงานได
้อย่างเหมาะสม
• การคัดเลือกห ้องปฏิบัตก
ิ ารให ้สอดคล ้องตามมาตรฐาน ISO9001 & IATF 16949
o การเลือกห ้องปฏิบัตก
ิ ารการสอบเทียบให ้สอดคล ้องตามมาตรฐาน ISO/IEC17025
• การตีความขอบข่าย (Scope) ของห ้องปฏิบัตก
ิ ารสอบเทียบ ก่อนสง่ เครือ
่ งมือไปทําการสอบเทียบ
•
ั
คุณสมบ ัติผเู ้ ข้าอบรมและสมมนา
พนักงาน หัวหน ้างาน วิศวกร และผู ้สนใจทั่วไป

จํา นวน 20 คน/ ร น
ุ่
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ั มนาลดเหลือ 2,500 บาท
Promotion ปกติราคา 6,250 บาท พิเศษ อัตราค่าสม
(รวมค่าเอกสารอบรม อาหารกลางวัน Coffee Break 2 มือ
้ และวุฒบ
ิ ัตร)
ั มนา
ค่าอบรมสม
ั มนา 1 คน
ค่าอบรม/สม

ราคาก่อน VAT
2,500

VAT 7%

ภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคา สุทธิ

175

75

2,600

กําหนดการฝึ กอบรม :
ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เริม
่ อบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ
เวลาพักคือ 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.
่ ั แนล เทรนนิง่ โซลูชน
่ ั ” (Professional Training Solution
การชําระเงิน: เช็ค/โอน “หจก.โปรเฟสชน
Limited Partnership)
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ info.ptstraining@gmail.com
และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร E-mail info.ptstraining@gmail.com
พร ้อมระบุชอ
ติดต่อ คุณอรัญญา(ตุ ้ม) โทร 02-1753330 , 086-8929330 ,086-6183752
Email ; info.ptstraining@gmail.com , aranya.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

การควบคุมเครื่องมือวัดตามระบบ ISO 9001:2015 & IATF16949:2016
ส่งมาที่ email : info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________TAX ID________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
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