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วันที่จัด    รุ่น 12 : วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565  เวลา 09:00 – 16:30 น.                    รับจํานวน 20 ท่าน 

(Offline) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 

สมาชิก: 3,200 + 224 (VAT7%) = 3,424 บาท 
(Online) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 
สมาชิก: 2,500 + 175 (VAT7%) = 2,675 บาท  

(Offline)  
บุคคลท่ัวไป: 3,700 + 259 (VAT7%)  = 3,959 บาท 

(Online)  
บุคคลท่ัวไป: 2,800 + 196 (VAT7%) = 2,996 บาท 

แผนภูมิควบคุม (Control Chart) สําหรับระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบ 
ตามข้อกําหนด ISO/IEC 17025 (Hybrid) 

Control Chart for Measurement and Calibration System in ISO/IEC 17025 

แผนภู มิควบคุม (Control Chart) เป็นเครื่องมือคุณภาพที่ เป็นที่ รู้ จัก 
แพร่หลาย เนื่องจากมีการนํามาประยุกต์ใช้ในงานควบคุมคุณภาพต่างๆ มากมาย  รวมทั้ง
อุตสาหกรรมการผลิตด้วย  การประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุม (Control Chart) ดังกล่าวยัง
รวมไปถึงงานควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการด้วย โดยมาตรฐาน สากล ISO/IEC 
17025 กําหนดให้นําเทคนิคของแผนภูมิควบคุม (Control Chart)  มาเป็นเครื่องมือช่วยใน
การยืนยันความสมบูรณ์ของผลวัด ทดสอบสอบเทียบว่า มีความสมํ่าเสมอในระดับที่
ยอมรับได้  

ระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบ เป็นระบบงานที่ประกอบข้ึนจากองค์ 
ประกอบต่างๆ โดยมีการปฏิบัติงานในลักษณะของกระบวนการ (Process) ดังนั้นจึงมี
ความเปลี่ยนแปรในรูปแบบต่างๆ เกิดข้ึนในการปฏิบัติงานทั้งสาเหตุ โดยธรรมชาติ 
และสาเหตุอื่นซ่ึงผู้ปฏิบัติงานวัด ทดสอบ สอบเทียบ ต้องบริหาร จัดการให้ความ
เปลี่ยนแปรดังกล่าวอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้เท่านั้น ดังนั้น Control Chart จึงถูก
นํามาเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการควบคุม และบริหาร จัดการระบบวัด ทดสอบ สอบ
เทียบ 

หลักสูตรน้ีจะเป็นการอธิบายถึงหลักการของ Control Chart สําหรับ 
ระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบ การนําเทคนิคของ Control Chart ไปใช้ควบคุม 
ระบบวัดเพ่ือยืนยันความสมบูรณ์ของผลวัด การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ Controหl Chart 
และการจัดองค์ประกอบต่างๆ เพ่ือความสมบูรณ์ของระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบ 

 
ส่ิงท่ีคุณจะได้รับ  

o เข้าใจถึงโครงสร้างระบบวัด  ทดสอบ  สอบเทียบ  ผลกระทบของ 
องค์ประกอบ และแนวทางควบคุมองค์ประกอบต่าง ๆ ในทางเทคนิค 

o เข้าใจถึงข้อกําหนด มาตรฐานในการนําเทคนิค Control Chart มาใช้ 
ประกอบการวัด ทดสอบ สอบเทียบ 

o เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของ Control Chart สําหรับระบบวัด ทดสอบ 
สอบเทียบ 

o สามารถนําเทคนิค Control  Chart ไปใช้ควบคุมระบบวัด ทดสอบ สอบ
เทียบ และยืนยันความสมบูรณ์ของผลวัดตามข้อกําหนด ISO/IEC 17025 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา 
 ผู้บริหารจัดการระบบ ชั่ง ตวง วัด, พนักงานปฏิบัติงานวัด ทดสอบ  สอบเทียบใน
ห้องปฏิบัติการ ในสายการผลิต ผู้ตรวจติดตาม ผู้ให้การรับรอง ความสามารถระบบวัด 
ทดสอบ สอบเทียบ และผู้สนใจทั่วไป  
 
หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
9.00-16.30 น.    
 โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบวัด ทดสอบ สอบเทียบ  
 ผลวัดในรูปแบบ Point Estimation และ Interval Estimation     
 ผลกระทบของผลวัดกับการตัดสินใจคุณภาพของสินค้าในรูปแบบต่างๆ               
 หลักการของ Control chart 
 ข้อกําหนด ISO/IEC 17025 ส่วนที่เก่ียวกับความสมบูรณ์ของผลวัด                     
 คํานิยามที่เก่ียวกับการวัดและ Control chart                     
 การจําแนกความบกพร่องของผลวัดในหมวด Systematic error และ Random error   
 ความเชื่อมโยงระหว่าง Random error กับ Control chart                            
 แนวทางการยืนยนัผลวัดรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะ Control chart                    
 สถิติที่เก่ียวข้อง                                                                         
 ตัวอย่างผลการคํานวณ เพื่อนําข้อมูลมาจัดทํา Control chart                         
 การวิเคราะห์ผลของ Control chart                                                       
 การจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบวัดเพื่อความสมบูรณ์ 
 การใช้ประโยชน์ผลวัดในการตัดสินงานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน                    
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