
หลักสูตร ความสอบกลับไดของการวัด – Q010  (Online) 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล   
 

ในสภาวะการแขงขันกันทางการคา ผลการวดัจากหองปฏิบัติการเปนสิง่จําเปนอยางมาก เพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ ทั้ง
ในกระบวนการผลิต และการคา ดังนั้นหองปฏิบัติการตองทําใหผลการวิเคราะหทดสอบ มีความนาเช่ือถือ และเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล สามารถเปรียบเทียบผลกับหนวยงานอ่ืนได ซึ่งผูปฏิบัติงานทางหองปฏิบัติการตองมีความรูความเขาใจหลักการควบคุมคุณภาพ
หองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ซึ่งความสอบกลับไดของการวัด เปนหัวขอหนึ่งท่ีสําคัญในการที่จะพัฒนาหองปฏิบัติการมุงสู
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

 

๒. วัตถุประสงค 
 

เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับความสอบกลับไดของการวดั  
 

๓. คุณสมบัตผูิเขารับการฝกอบรม 
 

 นักวิทยาศาสตร เจาหนาทีห่องปฏบิัติการ และผูที่เก่ียวของในหองปฏิบัติการท้ังภาครัฐและเอกชน 

 ควรมีคุณวุฒิอยางนอยปริญญาตรี หรือมีประสบการณการทํางานไมนอยกวา ๓ ป 
 

๔. วิทยากร 
 

ขาราชการกรมวิทยาศาสตรบริการ และผูเช่ียวชาญจากหนวยอ่ืน 
 

๕. หัวขอหลักสูตร  
 

 ขอกําหนดเก่ียวกับความสอบกลับไดของการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ๑.๐ ชม. 

 หนวยวัด SI        ๑.๐ ชม. 

 หลักฐานที่แสดงความสอบกลับไดของการวัด     ๓.๐ ชม. 

 การแปลผลใบรับรองของวัสดุอางอิง/วัสดุอางอิงรับรอง    ๑.๐ ชม. 
 

๖.  วิธีการฝกอบรม  บรรยายภาคทฤษฎ ี     ๖.๐  ชั่วโมง   

โดยอบรมผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Online) 
(โปรแกรม ZOOM) 

     
๗.  ระยะเวลาการฝกอบรม  ๑ วัน 

  
 
๘.  สถานท่ีฝกอบรม  อบรมผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Online)     

โทร. ๐๒-๒๐๑-๗๔๕๓, ๐๒-๒๐๑-๗๔๖๐   โทรสาร ๐๒-๒๐๑-๗๔๖๑ 
 

 

๙. คาใชจาย     คาลงทะเบียน ๘๐๐ บาท/คน  
 
  

๑๐. การรับรองการฝกอบรม  - ผูเขารับการฝกอบรมไมนอยกวา ๗๕% ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร  
- ผูเขารับการฝกอบรมจะตองทําแบบสอบถาม และแบบประเมินทั้ง Pre – Post test  
  ถึงจะไดรับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตรบริการ   
 
 
 



 
กําหนดการฝกอบรม  

หลักสูตร ความสอบกลับไดของการวัด  (Online) 
โดยอบรมผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

 
 

วันที ่๑  
 

เวลา หัวขอ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ขอกําหนดเก่ียวกับความสอบกลับไดของการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 

17025 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. หนวยวัด SI 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. หลักฐานที่แสดงความสอบกลับไดของการวัด 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. หลักฐานที่แสดงความสอบกลับไดของการวัด (ตอ) 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. การแปลผลใบรับรองของวัสดุอางอิง/วัสดุอางอิงรับรอง 
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ตอบขอซักถาม 

 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวาง ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การเตรียมเขารับการฝกอบรม 
 

1. ผูจัดฝกอบรมจะสง link และ meeting ID ใหกับผูเขาอบรมทาง Email 

2. การอบรมใหผูเขาอบรมใช Computer / Notebook 1 เครื่อง / 1 ทาน เทานั้น เพ่ือผูจัดฝกอบรม

จะสามารถเช็คชื่อทาน และจัดกลุมกิจกรรมได 

3. การลงทะเบียน (เช็คชื่อ) ผูจัดฝกอบรมจะเช็คชื่อออนไลนหลังจากเขาหองอบรม ดังนั้นทาน                     

จะตองเขาอบรมตามกําหนดการที่แจงเบื้องตน  มิเชนนั้นชั่วโมงการเขาอบรมอาจจะไมครบ 75%  

หมายเหต ุ ผูเขาอบรมทุกทานจะตอง เปดกลอง ไวตลอดเวลาของการฝกอบรม             
ทัง้นีท้างสํานักฯ จะมีการสุมเช็คการเขาอบรมของผูเขาอบรมเปนระยะ 

4. ขอปฏิบัติในการเขารวมการฝกอบรม 

4.1  คลิ๊กที่รูป “หูฟง” (Join Audio) แลวเลือก Device Audio หรือ Computer Audio เพื่อเปด                      
การใชเสียง มิเชนนั้นทานจะไมไดยินเสียง 

4.2  เปลี่ยนชื่อของทาน โดยใสลําดับที่ ตามดวยชื่อ-นาสกุล (ภาษาไทย) แลวตามดวยชื่อยอบริษัท 
(ภาษาอังกฤษ) หากไมมีใหใชเปนภาษาไทย 

4.3  ผูเขาฝกอบรมทุกทาน กรุณาตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อตามใบรายชื่อที่อยูใน                   
เลม เอกสารการฝกอบรมออนไลน  ที่ ท างสํ านักฯ จะส ง เข าอี เมลผู เข าฝกอบรม                           
(กอนการฝกอบรม) เพื่อนํารายชื่อไปออกประกาศนียบัตรหลังจากจบการฝกอบรม 

 
วิธีทํา participant เอาเมาสชี้ที่ชื่อตัวเอง จะปรากฏตัวเลือก mute/unmute และ more เลือก 
more แลวเลือก rename แลวเปลี่ยนชื่อโดยใสลําดับที่ ตามดวยชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) แลวตาม
ดวยชื่อยอบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ที่ทานลงทะเบียน 
 
กรณีผูเขาฝกอบรม 
 
   
 
สําหรับวิทยากร จะใชคําวา  DSS1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) , DSS2 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 
เรียงไปตามลําดับ 
 
กรณีวิทยากร 
 
       
4.3  ขณะฟงบรรยาย โปรดปดไมโครโฟน เพื่อปองกันเสียงรบกวนผูเขาอบรมทานอ่ืนในการติดตอ / 

การถามคําถามวิทยากรขณะบรรยาย ใหใชฟงกชั่นการยกมือ (raise hand) เพื่อขออนุญาต
วิทยากร 

4.4  สามารถใชชองทางการแชทกลุม ZOOM        เพ่ือติดตอกับวิทยากร / เจาหนาที่จัดการดูแล               
การอบรมได 

ลําดับเลขที่ (No.)...............ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย).................บริษัท................. 

DSS1  ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย).....................                                                          
DSS2  ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย)..................... 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


