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หลกัสูตรฝึกอบรม : การวเิคราะห์ใบรายงานการสอบเทียบ แนวคดิการตัดสินเคร่ืองมือวดัและ 
ผลการวดัจากการสอบเทียบ 

วนัที ่23 กมุภาพันธ ์2565 

เวลา 09.00-16.00 น.  โรงแรมจสัมินซิตี ้
หลักการและเหตุผล: 

 

           ในระบบการผลิตในปัจจุบันเคร่ืองมือวัดถือได้ว่ามีความส าคัญต่อการชีว้ัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตออกมา 
เน่ืองจากเคร่ืองมือวดัท่ีใช้งานในระบบงานอตุสาหกรรมนัน้ หากเกิดความผิดพลาดขึน้กบัเคร่ืองมือวดัท่ีใช้งานอยู่ ยิ่งจะส่งผล
ให้เกิดปัญหาขึน้ในการผลิตในลกัษณะของคา่ท่ีใช้ในการควบคมุ (Specification) เน่ืองจากไมท่ราบว่าคา่ท่ีก าหนดขึน้มานัน้มี
ความถกูต้องมากน้อยเพียงไร โดยเป็นผลมาจากการใช้เคร่ืองมือวดัท่ีมีความผิดพลาด (Error) และถ้าน าเคร่ืองมือวดัท่ีมีความ
ผิดพลาด (Error) มาใช้ในการตรวจสอบชิน้งานในงาน Q.C. จะสง่ผลตอ่การตดัสินความใช้ได้ในผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกมา ตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

   โดยกระบวนการท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือทางคณุภาพท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบและแสดงคา่ความผิดพลาดของเคร่ืองมือวดั นัน้
คือ การสอบเทียบ(Calibration) และในการสอบเทียบนัน้จะต้องมีการรายงานผลในรูปแบบของ Certificate of Calibration 
เพ่ือใช้เป็นหลกัประกนัในผลทางคณุภาพของเคร่ืองมือวดัท่ีผา่นการสอบเทียบ 

ดงันัน้ ผู้ จัดท าหลักสูตรการท าความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบจึงมองเห็นโอกาสท่ีจะท าให้ผู้ปฏิบตัิงานใน
ภาคอตุสาหกรรมมีความเข้าใจในการสอบเทียบและการน าผลการสอบเทียบในใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้งานได้อย่าง
ถกูต้องและเหมาะสม 

 
ขอบเขตของหลกัสูตร 
 1.  ด าเนินการฝึกอบรมเร่ืองการท าความเข้าใจใบรายงานผลการสอบเทียบ 

2.  ด าเนินการฝึกอบรมให้กบัผู้อบรมเข้าใจ ข้อมลูตา่ง ๆ ในใบรายงานผลสอบเทียบ 
3.  ด าเนินการฝึกอบรมให้กบัผู้ เข้าอบรมเข้าใจการน าข้อมลูท่ีจ าเป็นในการยอมรับผลการสอบเทียบ 
4.  ด าเนินการฝึกอบรมให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมน าข้อมลูจากใบรายงานผลไปประยกุต์ใช้งานได้อยา่งถกูต้อง         

    
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

1. พนกังานระดบัปฏิบตักิารในการใช้เคร่ืองมือวดั 
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2. หวัหน้างานระดบัปฏิบตักิารในการควบคมุคณุภาพในงานอตุสาหกรรม 
3. ผู้สนใจท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือวดัในงานอตุสาหกรรม 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในข้อมลูในใบรายงานผลการสอบเทียบ 
2. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ผลในใบรายงานผลการสอบเทียบได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจวิธีการยอมรับผลสอบเทียบจากข้อมลูในใบรายงานผลสอบเทียบ 
4. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจวิธีการน าข้อมลูในใบรายงานผลไปประยกุต์ใช้ได้อย่างถกูต้อง 

รายละเอยีดเน้ือหาหลกัสูตร 
หน่ึง วัน  :  ชว่งเช้า                                                                               ชว่งบา่ย 

1. ความส าคญัและข้อก าหนดในการออกใบรายงานผลการ

สอบเทียบ 

2. ข้อมลูท่ีส าคญัในใบรายงานผลการสอบเทียบ (ตอ่) 

    1.1 การสอบเทียบ (Calibration)     2.2 Ambient Condition of Calibration 

    1.2 หลกัการของเคร่ืองมือวดัทางอตุสาหกรรม      2.3 Uncertainty of  Measurement 

    1.3 องค์ประกอบของเคร่ืองมือวดัทางอตุสาหกรรม       2.4 ข้อมลูในใบ Certificate (Calibration Result) 

    1.4 หลกัการสอบเทียบ (Principles of Calibration) 3. การวิเคราะห์ผล/น าผลในใบ Certificate ไปใช้งาน 

    1.5 คณุลกัษณะและการก าหนดเกณฑ์การใช้เคร่ืองมือวดั        3.1 การน าข้อมลูในใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้งาน  

2. ข้อมลูท่ีส าคญัในใบรายงานผลการสอบเทียบ     3.2 การตดัสินความใช้ได้ของเคร่ืองมือวดั 

    2.1 การสอบกลบัได้ของการวดั (Traceability) 4. ตวัอยา่ง ใบรายงานผลการสอบเทียบ 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
           1 วนั (วนัละ 6 ชัว่โมง) 

รูปแบบในการฝึกอบรม 
         บรรยาย และฝึกปฏิบติักบัแบบทดสอบ 

จ านวนผู้เข้าอบรม 
           ตั้งแต่ 10 คน ข้ึนไป 
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ก ำหนดกำรฝึกอบรม :  
ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เร่ิมอบรมเวลา 9:00 น. จนถงึ 16:30 น. โดยประมาณ  
เวลาพกัคือ 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.  

 อตัราคา่สมัมนา/1 ทา่น 

 (รวมคา่วทิยากร  คา่เอกสารการบรรยาย คา่อาหารกลางวนั เครือ่งดืม่ 2 ม ือ้ วฒุบิตัร) 
คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 

VAT 7% 
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 
ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม / 1 ทา่น 2,900 203 87    3,016 

 
 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
 
 

การช าระเงนิ: เช็ค/โอน “หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่” (Professional Training Solution Ltd., Partnership) 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนาคารกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์สาขาโลตัสรามอนิทรา 109  เลขที ่029-7110496 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร E-mail public.ptstraining@gmail.com 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

  

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่   
เลขท่ี 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510  
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
 

 

mailto:public.ptstraining@gmail.com
mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน  

การวเิคราะห์ใบรายงานการสอบเทียบ แนวคดิการตดัสินเคร่ืองมือวดัและ ผลการวดัจากการสอบเทียบ 
 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com ,info.ptstraining@gmail.com 

   
บรษิทั__________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

      E-mail: _____________________________________________________________________ 
4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
      E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 30% ของราคาคา่สมัมนา 
ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 

(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

mailto:ptstraining3@gmail.com

