
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

จัดการอบรม 
หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นและการตีความข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 Requirements”  

  
หลักการและเหตผุล 
 

ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบมีความจําเป็นที่จะต้องมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจความถูกต้อง
แม่นยําของผลการตรวจสอบ อีกทั้งยังช่วยอํานวยความสะดวกในการสร้างความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบ
และหน่วยงานอ่ืนด้วยการสร้างการยอมรับอย่างกว้างขวางของผลระหว่างประเทศ รายงานการทดสอบห้องปฏิบัติการ
สามารถได้รับการยอมรับจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยไม่จําเป็นต้องทดสอบเพิ่มเติม ซึ่งช่วยปรับปรุงการค้า
ระหว่างประเทศได้  โดยขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025  และ
ปัจจุบันได้มีการ update Version เป็น 2017 เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2560  และมีอีกหลายหน่วยงานกําลัง 
ดําเนินการขอการรับรองหรือกําลังสนใจที่จะสร้างมาตรฐานให้กับห้องปฏิบัติการของตนเอง  การทําความเข้าใจและการ
ตีความของข้อกําหนด รวมทั้งความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของการให้บริการทดสอบ และสอบเทียบ เป็นสิ่งจําเป็นในการ
รักษาระบบคุณภาพให้ดํารงอยู่ตลอดไป ดังนั้นผู้ที่จะทําหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําระบบจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  
มีประสบการณ์ และความชํานาญในเรื่องข้อกําหนดของ ISO/IEC 17025   เพื่อให้องค์การสามารถที่จะดําเนินการยื่น
เอกสารขอการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นไปอย่างถูกต้องได้มาตรฐาน  

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ความรู้
เบื้องต้นและการตีความข้อกําหนดISO/IEC 17025:2017 Requirements” เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ สามารถ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองหรือกําลังจะขอรับการรับรอง
ตามระบบ ISO/IEC 17025  

 

วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) 
ข้อกําหนดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในงานดา้นการตรวจสอบและรับรอง  

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในข้อกําหนดของ ISO/IEC 17025   
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตังิานจริง  

ในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รบัการรับรองหรือกําลังจะขอรับการรับรองตามระบบ ISO/IEC 17025 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

1. ผู้ปฏิบัตงิานในห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ 
2. ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ  
3. ผู้จัดการคุณภาพ Quality Manager (QM) 
4. ผู้จัดการฝ่ายทดสอบ Technical Manager (TM) 
5. ผู้ที่จะยืน่ขอการรับรองระบบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025 
6. ผู้สนใจทั่วไป 

 
 

 



เนื้อหาวิชา 
 

1. ความรู้เบื้องต้น ของระบบห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 
2. โครงสร้างมาตรฐาน Structural of ISO/IEC 17025 
3. ขอบข่ายและนิยามคําศัพท์ที่สาํคัญ 

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 

ระหว่างวันที่  23-24  พฤศจิกายน 2563   (รวมระยะเวลา 2 วนั)  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)  

    

วิทยากร 
 
 ผศ. ดร.อิศรทัต  พึ่งอ้น   
           หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยซี่อมบํารุงรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจในหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและรับรอง (Conformity Assessment) 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจในข้อกําหนดของ ISO/IEC 17025   
3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนําความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในห้องปฏิบัติการ 

ทดสอบที่ได้รับการรับรองหรือกําลังจะขอรับการรับรองตามระบบ ISO/IEC 17025 
 

ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 
 

 ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็น เงิน  5 ,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน ) ราคานี้ รวม เฉพาะค่าเอกสาร  
ค่าอาหารกลางวัน  และอาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าที่พัก)  

 โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
            สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2 

 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”และ Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2470-9636 
 

หมายเหตุ :   
 

1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการชาํระเงินเพื่อสํารองที่นั่ง (รบัสมัครจํานวนไม่เกิน 30 คน) 
2. ชํ าระเงินค่ าลงทะเบี ยนก่อน  วันศุกร์ที่  13  พฤศจิ กายน  2563  มิฉะนั้ น จะถือว่ าท่ านสละสิท ธิ์ 

ในการเข้าร่วมการอบรม 
 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 

  คุณวรารักษ์  วิลัย 
 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  โทร. 0-2470-9630-4 โทรสาร 0-2470-9636  Email : icec@kmutt.ac.th 
  (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)  
 
 



 
ส ำนักวจิยัและบริกำรวทิยำศำสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 
 

ตำรำงกำรอบรม 

 
ก ำหนดกำรฝึกอบรม 

“ควำมรู้เบ้ืองต้นและกำรตคีวำมข้อก ำหนด ISO/IEC 17025:2017 Requirements”  
ระหว่ำงวนัที่ 23-24 พฤศจกิำยน 2563 

ณ ห้องพุทธรักษำ ช้ัน 3 อำคำรสัมมนำ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุรี (บำงมด) 
....................................................... 

 
วนัจันทร์ที่ 23 พฤศจกิำยน 2563 
 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร  
09.00 - 10.30 น.  ความรู้เบ้ืองตน้ ของระบบหอ้งปฏิบติัการทดสอบ ISO/IEC 17025 

            - โครงสร้างมาตรฐาน Structural of ISO/IEC 17025 
             - ขอบข่ายและนิยามค าศพัทท่ี์ส าคญั 

10.30 - 10.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.00 น.  ขอ้ก าหนด ISO/IEC 17025 : Requirements 
             - Organization, Structural, and Resource Requirements 
12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น.                ขอ้ก าหนด ISO/IEC 17025 : Requirements (ต่อ) 
                        - Organization, Structural, and Resource Requirements  
              - Exercise 1 
14.30 - 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 - 16.00 น.  ขอ้ก าหนด ISO/IEC 17025 : Requirements (ต่อ) 

          - Process Requirements 
          - Exercise 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัองัคำรที่ 24 พฤศจกิำยน 2563 
 
09.00 - 10.30 น. ขอ้ก าหนด ISO/IEC 17025 : Requirements (ต่อ) 
            - Process Requirements 
            - Exercise 3 
10.30 - 10.45 น.                 รับประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.00 น.                 ขอ้ก าหนด ISO/IEC 17025 : Requirements (ต่อ) 
                                                - Process Requirements 
                 - Exercise 4 
12.00 - 13.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น.                  ขอ้ก าหนด ISO/IEC 17025 : Requirements (ต่อ) 

              - Management System Requirements 

              - Exercise 5, 6 

14.30 - 14.45 น.                  รับประทานอาหารวา่ง 

14.45 - 16.00 น.                   Examination  

 
                                                                            -----------------------------------  
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ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

(Application Form) 

 
หลักสูตร “ควำมรู้เบ้ืองต้นและกำรตคีวำมข้อก ำหนด ISO/IEC 17025:2017 Requirements”  

ระหว่ำงวนัที ่23-24 พฤศจกิำยน 2563 
ณ ห้องพุทธรักษำ ช้ัน 3 อำคำรสัมมนำ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุรี (บำงมด) 

  
 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) : ......................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน : ................................................................................แผนก/ฝ่าย :....................................................................... 
ระยะเวลาท างาน : .................................ปี.........................................เดือน      
ชื่อหน่วยงาน : ............................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่หน่วยงาน : 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ : ................................................................โทรศัพท์หน่วยงาน : ...................................................................... 
โทรสาร : ................................................................................E-mail: ...................................................................................... 
การศึกษาสูงสุด : ....................................................................สาขาวิชา.................................................................................... 
สถาบันการศึกษา : .....................................................................................................................................................................    
ข้อจ ากัดด้านอาหาร (ถ้ามี) :  O มังสวิรัติ  O มุสลิม  O อื่นๆ.............................................................. 
การออกใบเสร็จรับเงิน :  O ชื่อ - นามสกลุผู้สมัคร O ชื่อ - นามสกลุผู้สมัคร และชื่อหน่วยงาน 

O ชื่อหน่วยงานและที่อยู ่ O ชื่อ – นามสกลุผู้สมัคร ชื่อหนว่ยงาน และที่อยู่ 
     
 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
วันที.่.............................................................................. 

 
วิธีการช าระเงิน:   

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี : มจธ.  – บริการวิชาการ  บญัชีออมทรัพย ์ เลขที่ 330-1-16927-2      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ 
หรือแคชเชยีร์เช็ค:  สั่งจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวิชาการ 
กรุณาส่งเอกสารฉบบัน้ีมายัง (เจ้าหน้าที่)  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ.   

โทรศัพท์ 0-2470-9630-4   โดยทาง  E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636    
หมายเหต ุ:  

1. กรุณาส่งแบบลงทะเบยีนน้ี ก่อนการช าระเงิน เพื่อส ารองที่นั่ง (รับสมัครเพียงจ านวน 30 ท่าน ) 
2. กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนและสง่หลักฐานการช าระเงิน วันศกุร์ท่ี 13 พฤศจิกายน 2563  มิเช่นน้ันจะถือว่าท่านสละสิทธิ ์
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดังนัน้ ค่าลงทะเบยีนการฝึกอบรมน้ี ได้รบัการยกเว้น 
   ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3 %  และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  
4. กรณีที่ผู้สมัครไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน/ยกเลิก 

 



 
 

 
 
 

*** ส าหรับท่านที่น ารถมาสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ 14 ชั้น และน าเหรียญมาสแกนได้ที่ 
      จุดลงทะเบียน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) ***   
 


