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ทําความรูจัก “ระบบมาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัด  
เพื่อเปนมูลคาเพิ่มใหกับองคกร” 

 
หลักการและเหตุผล 

ทานผูรับผิดชอบในองคกรทราบหรือไมวาเครื่องมือวัดที่มีใชอยูในองคกรของทาน ณ ปจจุบัน ไดสรางมูลคาเพิ่ม 
หรือเปนภาระและตัวปญหาในการปฏิบัติงานขององคกร ? 

จากคําถามขางตน ทางผูรับผิดชอบดานคุณภาพขององคกรจะตอบไดก็ตอเมื่อทานไดทําการสอบเทียบเครื่องมือ
วัดของทานเพื่อหาคาความผิดพลาดที่มีอยู (Error) ของตัวเครื่องมือวัด แลวนําไปใชเปนคาแก (Correction) ในการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามหลักมาตรวิทยา (Metrology) และเหมาะสมกับกิจกรรมการปฏิบัติงานจริงขององคกร 
แลวถาเครื่องมือวัดไดผานการสอบเทียบ (Calibrated) แลวจะถือวาเครื่องมือวัดดังกลาวสามารถยอมรับไดแลวหรือไม 
หรือ นอกจากการการอสอบเทียบแลวเราตองดําเนินการอยางไรกับเครื่องมือวัดที่เราใชงานอยูถึงจะถือวาการดําเนินการ
ดังกลาวเปนตามมาตรฐานสากลทางดานคุณภาพและสิ่งแวดลอม หรือคําถามอื่น ๆ ทางดานการควบคุมเครื่องมือวัด และ
ระบบมาตรวิทยาตาง ๆ โดยที่ทานสามารถหาคําตอบของคําถามเหลานี้ไดในการฝกอบรมเรื่อง ทําความรูจัก “ระบบมาตร
วิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อเปนมูลคาเพิ่มใหกับองคกร” 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเจาหนาที่ผูทําการสอบเทียบเครื่องมือวัด หรือผูที่เกี่ยวของกับเครื่องมือวัดเขาใจในระบบมาตรวิทยา 
(Metrology) ที่จําเปนตองรูในการสอบเทียบเครื่องมือวัด 

2. เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการดานคุณภาพ และ/หรือ ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม ทราบถึง
ความจําเปนและการปฏิบัติที่พอดีในการสอบเทียบเครื่องมือวัด ตามความคาดหวังและตองการของ
มาตรฐานสากลทางดานระบบคุณภาพและระบบสิ่งแวดลอม 

3. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดรวมกันระหวางผูเขารับการสัมมนากับวิทยากร 
 

หัวขอการสัมมนา 
 เพื่อใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการสัมมนา จึงไดกําหนดใหมีการสัมมนาเปน 2 วัน โดยมีหัวขอการสัมมนาดัง
ตอไปนี่ 

1. ทําความรูจักมาตรวิทยา (Metrology) ที่จําเปนตอการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
2. ศึกษาขอกําหนดเบื้องตนสําหรับการสอบเทียบตามมาตรฐานดานคุณภาพและสิ่งแวดลอม 
3. เรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคในการสอบเทียบทั่วไป 

 
คุณสมบัตผิูเขารวมสัมมนา 

 เจาหนาที่ผูทําการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
 ผูที่เก่ียวของกับการควบคุม หรือดูแลเครื่องมือวัดภายในองคกร 
 QMR / EMR / ผูจัดการ / ผูรับผิดชอบระบบการบริหารคุณภาพ และ/หรือ สิ่งแวดลอม 
 วิศวกร และผูสนใจทั่วไป 
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วิทยากร 
 นายทวี   ขุนสมุทร 

ที่ปรึกษาระบบการจัดการดานคุณภาพ / สิ่งแวดลอม และระบบการจัดการทางดานหองปฏิบัติการสอบเทียบและ
ทดสอบ 
QMS Approach Co.,Ltd. 

 
กําหนดการ  (11-01-2007) 
วันที่ 1 
 09.00 ~ 10.30  เรียนรูเกี่ยวกับมาตรวิทยา 

 ทําความรูจักระบบการวัด 
 นิยามศัพททางดานมาตรวิทยา 

 10.30 ~ 10.45  พักดื่มน้ําชา-กาแฟ 
 10.45 ~ 12.00  เรียนรูเกี่ยวกับมาตรวิทยา (ตอ) 

 การบอกคา Accuracy ในแบบตาง ๆ ของเครื่องมือวัด 
 การเลือกใช และเลือกซื้อเครื่องมือวัด 
 การดูแลรักษา และการจัดเก็บเครื่องมือวัด 

 
 12.00 ~ 13.00  พักรัปทานอาหารเที่ยง 
     
 13.00 ~ 14.30   เรียนรูเกี่ยวกับมาตรวิทยา (ตอ) 

 ทําความรูจักระบบการสอบเทียบ 
 มาตรฐานสากลที่ใชอางอิงในการสอบเทียบ 
 ระบบ Traceability ที่ตองรู 

 14.30 ~ 14.45  พักดื่มน้ําชา-กาแฟ 
 14.45 ~ 16.00  เรียนรูเกี่ยวกับมาตรวิทยา (ตอ) 

 เรียนรู Calibration Certificate 
 ศึกษาเงื่อนไขในการควบคุมหองปฏิบัติการสอบเทียบ 
 ทําความรูจักหองปฏิบัติการสอบเทียบภายนอก 

วันที่ 2 (12-01-2007) 
09.00 ~ 10.30  การสอบเทียบตามขอกําหนดของมาตรฐานดานคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

 รูจักเบื้องตนกับ ISO/IEC 17025 : 1999 
 มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 บอกอะไรไวบาง 

 
 10.30 ~ 10.45  พักดื่มน้ําชา-กาแฟ 
 
 10.45 ~ 12.00  การสอบเทียบตามขอกําหนดของมาตรฐานดานคุณภาพและสิ่งแวดลอม 

 มาตรฐานคุณภาพทางดานยานยนต (QS 9000 : 1998 และ ISO/TS 
16949 : 2002) ที่เกี่ยวของกับการสอบเทียบ 

 รูเพิ่มเติมสําหรับการสอบเทียบในระบบ ISO 14001 : 1996 
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 12.00 ~ 13.00  พักรัปทานอาหารเที่ยง 
     
 13.00 ~ 14.30   เรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคในการสอบเทียบทั่วไป (ตอ) 

 การบันทึกขอมูล และการรายงานผลการสอบเทียบ 
 การคํานวณคาผิดพลาด (Error) 
 การนําคาแก (Correction) ไปใชงาน 

 
 14.30 ~ 14.45  พักดื่มน้ําชา-กาแฟ 
 14.45 ~ 16.00  เรียนรูเกี่ยวกับมาตรวิทยา (ตอ) 

 ทําความรูจัก และเรียนรูซึ่งการไดมาของความไมแนนอนในการสอบเทียบ 
(Uncertainty of Measurement) 

 ทดลองคํานวณคา Uncertainty of Measurement 
 
วิธีการฝกอบรม 

 บรรยายทฤษฎ ีพรอมยกตัวอยางประกอบ 
 ปฏิบัติจริง แบบ On the Job Training 

หมายเหตุ : ขอใหผูเขารับการฝกอบรม จัดเตรียมเครื่องคิดเลขเพื่อใชในการฝกอบรมภาคปฏิบัติดวย 
 
จํานวนผูเขารบัการฝกอบรม 
 เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลไมควรเกิน 30 คน 
 
หมายเหตุ 

 ทางผูบรรยายมีเอกสารประกอบการฝกอบรมเปนตนฉบับให 1 ชุด สําหรับบริษัท ฯ ใชสําเนาใหผูเขารับการ
ฝกอบรม 

 
ติดตอ ทวี   ขุนสมุทร    
 QMS Approach Co.,Ltd. 
 8/1 สําลาลี ซ.2, หัวหมาก, บางกะป, กรุงเทพ ฯ 10240 
 Tel / Fax : 02-3793770 

มือถือ 01-6978244, E-mail : tkunsamut@hotmail.com
 
   

mailto:tkunsamut@hotmail.com

