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การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “Harmonized Assessor for
Uncertainty of Measurement for Testing”  วนัที ่  13–15  มถินุายน  2548
ณ โรงแรมกรงุศรรีเิวอร   จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

Workshop on Harmonized Assessor for Uncertainty of Measurement
for Testing from June 13 to 15, 2005 at Krungsri River Hotel, Ayutthaya
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สวสัดี...สมาชิก
บร.สาร ฉบบันี ้ออกสูสายตาทกุทานคอนขางลาชาไปบาง

แตมากดวยเนือ้หาสาระประโยชนดานวชิาการ  อาท ิ หนวยรบัรอง
ระบบงานหองปฏิบัติการตามขอกําหนด ISO/IEC 17011 : 2004
การทดสอบความชํานาญ : การจัดเตรียมตัวอยางสําหรับกิจกรรม
ทดสอบความชาํนาญหองปฏบิตักิาร  การสาํรวจขอมลูหองปฏบิตัิ
การของภาคอุตสาหกรรมการผลิต  ระบบฐานขอมูลตอนที่ 2 :
สถาปตยกรรมระบบฐานขอมลู  ขอมลูขาวสาร และกจิกรรมตาง ๆ

ทายสุดนี้ ขอประชาสัมพันธใหทุกทานไดทราบวาทางสํา
นักฯ จะจัดสัมมนาเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาความสามารถหอง
ปฏิบัติการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” ใหแกหองปฏิบัติการที่ตั้งอยูในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และบริเวณใกลเคียง เชน
จ.ระยอง และ จ.ชลบรุ ี  ซึง่อยูในขอบขายการรบัรองฯ ของสาํนกัฯ
และอบรมหลักสูตร  ISO/IEC 17025:2005 (ฉบับแกไขใหม)
ใหแกหองปฏบิตักิารในขอบขายการรบัรองฯ ของสาํนกัฯ เชนกนั
นอกจากนี้จะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใชและ
ดแูลรกัษาเครือ่งมอืวดั” จาํนวน 2 ครัง้ ผูสนใจโปรดแจงความจาํนง
โดยดวน  ตามรายละเอียดการอบรม/สัมมนาภายในเลม  สําหรับ
เอกสารเผยแพรทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดทําระบบคุณภาพหอง
ปฏบิตักิาร  ขณะนีส้าํนกัฯ ไดจดัทาํเสรจ็เรยีบรอยแลว ทานสมาชกิ
สามารถดาวนโหลดไดจากเวบ็ไซต  http://www.dss.go.th
From the editors

This issue Newsletter is come out quite late but it is still
much of useful information for instance Accreditation Body : ISO/
IEC 17011:2004, Proficiency testing: Test item management,
Database  System Section 2 : Database  Architecture, BLA News
and other activities inside the newsletter.

In July, BLA organises seminar in the topic of “efficiency
of planning for laboratory capability” for laboratory in eastern part
such as Rayong, Chonburi, and also the training in “New issue of
ISO/IEC 17025: 2005” and “How to use and take care your
instrumentation”. More information about the seminar and training
are in the newsletter

Finally, you are welcome to visit http://www.dss.go.th or
apply for member. The member is able to download for technical
documents and quality system document.
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ป ัจจุบันกรมวิทยาศาสตรบริการ สํานักบริหารและ
รับรองหองปฏิบัติการ เปนหนวยรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ
(Accreditation Body) หนวยหนึ่ง ในจํานวน 3 หนวยงานของ
ประเทศไทยทีท่าํหนาทีร่บัรองความสามารถหองปฏบิตักิารทดสอบ
ตามขอกําหนด ISO/IEC 17025: 1999  ดานฟสิกส เคมี และ
วิทยาศาสตรชีวภาพ โดยใหการรับรองใน 11 สาขาอุตสาหกรรม
ไดแก ดานอุตสาหกรรมน้ําตาลและผลิตภัณฑน้ําตาล อาหารสัตว
และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมรองเทา
และเครื่องหนัง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก อุตสาหกรรม
เซรามิกและแกว อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ (เฉพาะที่ไมไดใชทํายา)
อุตสาหกรรมปโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย) ดานสิ่งแวดลอม
และอตุสาหกรรมการผลติกระดาษและผลติภณัฑกระดาษ ซึง่หอง
ปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน
สากลดงักลาวนี ้จะเปนทีน่าเชือ่ถอืและไดรบัการยอมรบัในผลการ
ทดสอบในระดบัประเทศและระดบัสากล หองปฏบิตักิารทดสอบที่
ไดรับการรับรองแลวสามารถนําผลการทดสอบมาใชในการ
สงสินคาออกหรือสามารถใชผลการทดสอบกับหนวยงานที่
เกีย่วของได โดยไมตองมกีารตรวจสอบซ้าํอกีครัง้หนึง่จากประเทศ
ปลายทาง หรอืหนวยงานของประเทศคูคา

การรบัรองระบบงานหองปฏบิตักิาร คอื การยอมรบัอยาง
เปนทางการวาหนวยรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ มีความ
สามารถในการดําเนินการใหการรับรองผลการทดสอบและ/หรือ
การสอบเทยีบไดตามมาตรฐานสากล หนวยรบัรองระบบงานหอง
ปฏิบัติการจําเปนตองมีระบบคุณภาพและผานการประเมิน (peer
evaluation) ตามขอกําหนด ISO/IEC 17011: 2004 Conformity
assessment general requirements for accreditation bodies
accrediting conformity assessment bodies จากคณะผูประเมนิของ
Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)
นอกจากการประเมินใหหนวยรับรองมีระบบคุณภาพแลว หนวย
รบัรองจะตองทาํการประเมนิศกัยภาพขององคกรใหเปนไปตามตวั
ชีว้ดัทีก่าํหนดไวใน ILAC P7: 2003 (ILAC Mutual Recognition
Arrangement) โดยมีตัวชี้วัดจํานวน 13 ตัว (Key Performance
Indicators, KPIs)

At present the Department of Science Service (DSS),
Bureau of Laboratory Accreditation (BLA), is one of three
Accreditation bodies in Thailand, responsible for providing the
accreditation activities comply with the International Standard ISO/
IEC 17025 in the field of physical, chemical and biological testing
as follows:

a) Sugar and sugar products
b) Animal feed and related products
c) Food packaging and related materials
d) Natural rubber and rubber products
e) Chemical (non-pharmaceutical products)
f) Shoes and leather products
g) Plastic products
h) Ceramic and glass products
i) Environment
j) Petrochemical products (inter-mediate and downstream)
k) Paper making and paper products.
The accreditation services for testing laboratories

including cooperation with other countries and international
organisations in order to accomplish the Mutual Recognition
Arrangement.

These accredited testing laboratories facilitate mutual
recognition of test result for their products. These help the industry
continuously improve the quality of their products to meet the
international standards and can eliminate unnecessary retesting or
re-inspection of their products at the port of trading partner countries
in the modern global market.

Accreditation body is officially recognized to conduct
accreditation activities for testing and calibration laboratories under
the international standard and the laboratory accreditation system
facilitate mutual recognition of the test result.

It is essential for the Accreditation Body to have the
quality system and peer evaluation under ISO/IEC 17011: 2004
Conformity assessment general requirements for accreditation
bodies accrediting conformity assessment bodies from the peer
evaluator of the Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation
(APLAC). In addition to this criteria, the Accreditation body will
conduct self evaluation with 13 KPIs (Key Performance Indicators)
under ILAC P7: 2003 (ILAC Mutual Recognition Arrangements)

 Accreditation Body :
 ISO/IEC 17011: 2004

Written by Saipin Suebsantikul

หนวยรับรองระบบงาน
หองปฏบิตักิารตามขอกาํหนด

 ISO/IEC 17011: 2004
สายพณิ  สบืสนัตกิลุ
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The Bureau of Laboratory Accreditation, Department of
Science Services (BLA,DSS) has been processing the laboratory
accreditation since 2002 and all the activities set by APLAC rule
i.e. Initial assessment, Surveillance and Reassessment ,will be fully
completed within December 2005. After the completion of all
activities, the BLA, DSS will apply for Mutual Recognition
Arrangement, MRA to APLAC. The industries will be guaranteed
with the test result for their products by accredited laboratories.
This helps the industries continuously improve the quality of their
products to meet the international standards and export promotion.

Should the laboratories have any further questions,
please do not hesitate to contact the Department of Science
Service, Bureau of Laboratory Accreditation,  Laboratory
Accreditation Section, 75/5 Rama VI Road, Ratchathewi
District Bangkok 10400 Tel. 0-2201-7132, Fax 0-2201-7126 or
website  http://www.dss.go.th.

ในปจจุบันหนวยรับรองระบบงานหองปฏิบัติการ กรม
วิทยาศาสตรบริการ (BLA,DSS) อยูในระหวางดําเนินการใหการ
รับรองความสามารถหองปฏิบัติการ ซึ่งจะดําเนินการครบถวนทุก
กิจกรรมภายในเดือนธันวาคม 2548 ตามหลักเกณฑของ APLAC
ไดแก การตรวจประเมินเพื่อใหการรับรอง (initial assessment)
การตรวจติดตามการรับรอง (surveillance) และการตรวจประเมิน
ใหม (reassessment) หลังจากดําเนินการครบทุกกิจกรรมดังกลาว
แลว กรมวทิยาศาสตรบรกิารจะไดทาํการยืน่ขอรบัการยอมรบัรวม
(Mutual Recognition Arrangement, MRA) จาก APLAC ตอไป
ตามกระบวนการรับรอง และหากผานการประเมินก็จะไดรับการ
ยอมรบัรวมจาก APLAC และถาสมคัรเปนสมาชกิ ILAC  กจ็ะได
รบัการยอมรบัรวมจาก  ILAC  ดวย ซึง่ผูประกอบการสามารถนาํ
ผลการทดสอบทีไ่ดรบัจากหองปฏบิตักิารดงักลาวไปใชประโยชน
ในทางการคาเพือ่สนบัสนนุการสงออกของประเทศตอไป

หองปฏิบัติการทดสอบใดสนใจขอรับการรับรองความ
สามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 1999
สามารถขอทราบรายละเอียดไดที่ กลุมกํากับดูแลมาตรฐานหอง
ปฏิบัติการ สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยา
ศาสตรบรกิาร เลขที ่75/5 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุงพญาไท เขต
ราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 โทรศพัท 0-2201-7132 โทรสาร 0-2201-7126
หรอืทางเวบ็ไซต http://www.dss.go.th
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           Written by Rachada Hemapattawee and *Teams

รชัดา  เหมปฐว ีและ*คณะ

ตัวอยางที่ใชสําหรับกิจกรรมทดสอบความชํานาญหอง
ปฏิบัติการนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินกิจกรรมทดสอบ
ความชํานาญหองปฏิบัติการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุ
ประสงคและมปีระสทิธภิาพ   ผูดาํเนนิกจิกรรมจะตองมกีารกาํหนด
แผนการจัดเตรียมตัวอยางที่เหมาะสมและมีระบบการควบคุมที่ดี
ซึ่งมีขั้นตอนโดยสังเขปดังนี้

1.  การเตรยีมตวัอยาง
การเตรียมตัวอยางจะตองดําเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู

และความชาํนาญในการจดัเตรยีมตวัอยางประเภทนัน้ๆ  ซึง่ตวัอยาง
ทีแ่จกจายใหแกหองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมกจิกรรม ควรมสีมบตัหิรอื
มีความเขมขนอยูในชวงเดียวกับตัวอยางที่หองปฏิบัติการทําการ
ทดสอบเปนประจาํ   ในกรณทีีไ่มสามารถจดัหาตวัอยางทดสอบที่
มสีมบตัดิงักลาวได   จะใชวธิกีารเตมิสารองคประกอบบางตวัลงไป
ในตัวอยางเพื่อใหมีสมบัติใกลเคียงกัน หรืออาจจะสังเคราะห
ตัวอยางที่ใชทดสอบขึ้นมาใหม  ปริมาณตัวอยางที่จัดเตรียมขึ้นจะ
ตองเพยีงพอโดยคาํนงึถงึปจจยัดงัตอไปนี้

- จาํนวนหองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมกจิกรรม
- การทดสอบความเปนเนื้อเดียวกัน และความ

เสถยีรของตวัอยาง
- ปริมาณตัวอยางที่เผื่อไวใหหองปฏิบัติการทํา

การทดสอบซ้าํกรณทีีจ่าํเปน

2.  การบรรจแุละจดัสงตวัอยาง
ตวัอยางทีจ่ดัเตรยีมขึน้จะถกูบรรจเุพือ่เตรยีมจดัสงใหแกหอง

ปฏิบัติการที่เขารวมกิจกรรม ภาชนะบรรจุจะตองเหมาะสมกับตัว
อยางนัน้ ๆ และมฉีลากระบอุยางชดัเจน โดยจะตองแนใจวาวธิกีาร
ขนสงนั้นเหมาะสมไมมีผลกระทบตอความเสถียรและสมบัติของ
ตวัอยาง กรณทีีต่วัอยางจะตองมกีารดแูลเปนพเิศษในการขนสงและ
ตลอดชวงระยะเวลาที่หองปฏิบัติการดําเนินการทดสอบ จะตองมี
เอกสารระบกุารจดัการตวัอยางและวธิกีารปองกนัอนัตรายไวอยาง
ชดัเจน

Test items distributed in proficiency testing programs are the most
important factor that has strong effect on the result of the PT
programs.  The proficiency testing provider (PT provider) shall
have overall process for appropriate sample preparation as follows:

1. Preparation of test items
Test item preparation shall be performed by competent

collaborator or coordinator.  The test items or materials to be
distributed in the program should generally be similar in nature to
those routinely tested by participating laboratories (in respect of
composition of the matrix and the concentration range or quantity
of the analyte).  The quatity of material including homogeneity
and stability must be tested before distribution to the participants.

2. Packing and dispatch of test items
Test items must be securely packed and clearly addressed

before dispatch. The PT provider should be aware of the relevant
safety, postal and carriage regulations. Because of the hazardous
nature or the chemical instability of some materials, specialist
courier and packaging procedures may be required.



ปที ่1 ฉบบัที ่3   กมุภาพนัธ - พฤษภาคม 2548   วารสารสาํนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิาร http://www.dss.go.th 7

3. Sampling
For reducing bias from selecting test items used for

homogeneity, stability testing and distribution to participants,
“simple random sampling”  is  routinely used.

4.  Homogeneity testing
The bulk material prepared for the proficiency testing must be
sufficiently homogeneous for each test parameter, to ensure that
all laboratories receive distribution units  that do not differ
significantly in the parameters to be analysed.

5.  Stability testing
The PT provider should provide evidence that the test items

are sufficiently stable  to ensure that they will not undergo any
significant change throughout the conduct of the proficiency testing.
When unstable analytes are to be assessed, it may be necessary for
the PT provider to prescribe a date by which the analysis must be
completed and any required special  pretesting procedures.

6.   Storage facilities and conditions
The PT provider shall provide secure storage areas and/or stock

rooms which prevent damage or deterioration of  test items between
preparation and distribution.

The PT provider shall study and prepare document clearly for
preparation of  test items and instruction to participants . All
participants shall follow instruction for success the aim of PT
scheme.

3.   การสุมตวัอยาง
ในการสุมตวัอยางเพือ่นาํไปทดสอบความเปนเนือ้เดยีวกนั ความ

เสถยีรและแจกจายแกหองปฏบิตักิารทีเ่ขารวมกจิกรรม จะทาํโดยใช
ตารางเลขสุม  เพือ่ลดความเอนเอยีงทีอ่าจเกดิขึน้เนือ่งจากการสุมตวั
อยาง

4.   การทดสอบความเปนเนือ้เดยีวกนัของตวัอยางทดสอบ
ชดุตวัอยางทีจ่ดัเตรยีมขึน้สาํหรบักจิกรรมจะตองมคีวามเปนเนือ้

เดยีวกนั เปนการประกนัคณุภาพของตวัอยางทีแ่ตละหองปฏบิตักิาร
ไดรับวามีสมบัติหรือความเขมขนของรายการที่ตองการทดสอบ
ไมแตกตางกัน การทดสอบความเปนเนื้อเดียวกันของตัวอยาง
เปนการแสดงใหเห็นวาในขบวนการเตรียมตัวอยางนั้นสมบัติของ
ตัวอยางไมมีการเบี่ยงเบนตั้งแตตัวอยางแรกจนถึงตัวอยางสุดทาย
โดยผูดาํเนนิกจิกรรมจะตองกาํหนดวธิกีาร และรปูแบบทางสถติเิพือ่
ตรวจสอบความเปนเนือ้เดยีวกนัของตวัอยาง

5.   การทดสอบความเสถยีรของตวัอยางทดสอบ
ตวัอยางทีใ่ชในกจิกรรมทดสอบความชาํนาญ  จะตองมคีวาม

เสถียรตลอดชวงระยะเวลาของการดําเนินกิจกรรม  ซึ่งวิธีการ
ทดสอบความเสถียรของตัวอยางนั้น  ผูดําเนินกิจกรรมจะตอง
กําหนดวิธีการและรูปแบบทางสถิติไวเชนเดียวกับการตรวจสอบ
ความเปนเนื้อเดียวกัน กรณีที่ตัวอยางมีชวงระยะเวลาความเสถียร
จาํกดักจ็ะตองแจงใหหองปฏบิตักิารทราบ โดยกาํหนดระยะเวลาที่
หองปฏบิตักิารจะตองดาํเนนิการทดสอบ

6.   การเกบ็รกัษาตวัอยาง
ชุดตัวอยางที่จัดเตรียมขึ้นจะตองมีวิธีการเก็บในสภาวะที่

เหมาะสมตลอดชวงระยะเวลาดาํเนนิกจิกรรม   เพือ่ปองกนัการปน
เปอนและรกัษาความเสถยีรหรอืสมบตัขิองตวัอยาง

ผูดําเนินกิจกรรมจะตองศึกษาการจัดเตรียมตัวอยางสําหรับ
กจิกรรมทดสอบความชาํนาญหองปฏบิตักิารในแตละเรือ่งใหเขาใจ
และจดัทาํเอกสารปฏบิตังิานเกีย่วกบักระบวนการจดัเตรยีมตวัอยาง
นัน้ๆ  โดยผูดาํเนนิการจะตองปฏบิตัติามอยางเครงครดัเพือ่ใหการ
ดาํเนนิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค

สาํหรบัการประเมนิความสามารถของหองปฏบิตักิารจะกลาว
ถงึในวารสารฉบบัตอไป

*คณะ:-พจมาน ทาจนี และ จริาวรรณ หาญวฒันกลุ *Teams:- Pochaman  Tagheen and Jirawan Hanwattanakul
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สวสัดคีรบั ในบร.สาร ฉบบัทีแ่ลวไดกลาวถงึ  แฟมขอมลู
โครงสรางไฟล  ฐานขอมูล  ระบบการจัดการฐานขอมูล และ
ประโยชนของฐานขอมูล สวนในฉบับนี้จะกลาวถึง  เคารางฐาน
ขอมลู  สถาปตยกรรมระบบฐานขอมลู  ความเปนอสิระของขอมลู
และภาษาทีใ่ชในระบบการจดัการฐานขอมลู

 เคารางของฐานขอมลู
ในการออกแบบฐานขอมลูใด  จาํเปนตองระบถุงึเอนทติี้

วามเีอนทติีอ้ะไรบาง  และในแตละเอนทติีป้ระกอบดวยแอททรบิวิต
อะไร รวมถึงความสัมพันธของขอมูลในเอนทิตี้ที่มีอยูวามีความ
สมัพนัธในลกัษณะใดบาง  รายละเอยีดโครงสรางของฐานขอมลูนี้
เรยีกวา  เคารางของฐานขอมลู

โดยทัว่ไปเคารางของฐานขอมลูไมคอยมกีารเปลีย่นแปลง
บอย  อาจมกีารเปลีย่นแปลงบางในบางครัง้ เพือ่ทาํใหฐานขอมลูสม
บรูณขึน้  ขอมลูทีถ่กูบนัทกึลงในฐานขอมลูขณะใดขณะหนึง่  เรยีก
วา อนิสแตนซ (Instance or Occurrence)

เมือ่เริม่กาํหนดเคารางของฐานขอมลู  จะยงัไมมขีอมลูอยู
คอืเปนอนิสแตนซวาง (Empty  Instance)  จนกวาจะบนัทกึขอมลู
ลงในฐานขอมลู ซึง่อาจมกีารปรบัเปลีย่นขอมลูใหถกูตองตามทีค่วร
จะเปนในขณะใดขณะหนึ่ง  ตัวอยางของเคารางฐานขอมูลการซื้อ
สินคา  ประกอบดวยเอนทิตี้ใบสั่งซื้อ (ORDER)  เอนทิตี้สินคา
(GOODS) เอนทิตี้การสั่งซื้อ (ORDERDETAIL) ดังรูป1.1

ORDER (ใบสัง่ซือ้)
POCODE ORDERDATE
เลขทีใ่บสัง่ซ้ือ วนัทีส่ัง่ซือ้

ORDERDETAIL (การสัง่ซือ้)
POCODE GOODSID COST TOTPRICE

เลขทีใ่บสัง่ซ้ือ รหัสสินคา จํานวนที่สั่งซื้อ ราคารวม

GOODS (สนิคา)
GOODSID GOODSDETAIL PRIZE
รหัสสินคา รายละเอยีดสนิคา ราคา

รูปที่1.1

ORDER
POCODE ORDERDATE

ORDERDETAIL
POCODE GOODSID COST TOTPRICE

GOODS
GOODSID GOODSDETAIL PRIZE

figure 1.1

ระบบฐานขอมูล
                    ตอนที ่2 สถาปตยกรรมฐานขอมลู

ธวชัชยั  สขุสาย

Database System
Section 2 :  Database Architecture

Written by Thawatchai  Suksai

In  the  previous  issue, we talked about file, file structure,
database,   database management system  and  advantage  of
database.  In  this  issue, we  are  talking about database schema,
database architecture  and  independent of data language of database
management system.

Database schema
Database  design,  needs  to  identify  entity  and  its

feature  attribute.  This  includes  relation  of  data  in  entity.  The
detail  of  database structure  is  called  “ Database Schema. ”

Generally  database  schema  is  rarely  changed,  there
may  be  some  changes  to  get  more completion  of  database,
Data  entry  into  database  at  any  time  is  called  “Instance or
Occurrence.”

At  the  time  of  define  database  schema,  no  data  is
exist.  It  is  empty  instance  until  data  entry  into  database  is
done,  and  at  that  time  the  data  may  be  correct  as  appropriated.
An example  of  database  schema  on  buy  product  (feature  order
entity,  goods  entity  and  orderdetail  entity)  is  shown  figure 1.1
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สถาปตยกรรมของฐานขอมลู
ระบบฐานขอมลูประกอบดวย  โครงสรางของขอมลูทีผู่

ใชหลายกลุม  สามารถเรยีกใชขอมลูไดการแบงระดบัของขอมลูออก
เปนระดับตางๆ  มีวัตถุประสงคเพื่อใหการใชขอมูลของผูใช
เปนไปอยางเหมาะสมนั่นคือ  สําหรับผูใชทั่วไป (End User)
ไมจําเปนตองทราบรายละเอียดในการเก็บขอมูลหรือขอมูลที่ไม
ตองการเรยีกใช  ระดบัของขอมลูม ี3 ระดบัดงันี้

1. ระดบัภายนอก  เปนระดบัของขอมลูที ่  ผูใชแตละคน
มองขอมลู (View) เคารางของขอมลูระดบันีเ้กดิจาก ความตองการ
ใชขอมลูของแตละคน  ตวัอยางเชน  ฐานขอมลูการซือ้สนิคา  จาก
รปูที ่ 1.1  ผูใชทัว่ไปคนแรก  ตองการใชขอมลู  รหสัสนิคา  และ
จํานวนที่สั่งซื้อ  ในขณะที่ผูใชคนที่สอง ตองการใชขอมูล  เลขที่
ใบสัง่ซือ้  รหัสสนิคา  และจาํนวนทีส่ัง่ซือ้  ดงัรปูที ่1.2

2. ระดับแนวคิด  ประกอบดวยเคารางที่อธิบายถึงฐาน
ขอมลู วามเีอนทติี ้ โครงสรางของขอมลู  ความสมัพนัธของขอมลู
กฎเกณฑและขอจาํกดัตางๆอะไรบาง  ขอมลูในระดบันีเ้ปนขอมลู
ทีผ่านการวเิคราะห และออกแบบโดยผูบรหิารฐานขอมลู  หรอืนกั
วเิคราะหและออกแบบระบบฐานขอมลู  เปนระดบัทีอ่อกแบบใหผู
ใชขอมลูตางๆ  ในระดบัภายนอกสามารถเรยีกใชขอมลูไดหลายรปู
แบบ

3. ระดบัภายใน  ประกอบดวยเคารางทีเ่กีย่วกบัการจดัเกบ็
ขอมูลจริงๆ  วามีโครงสรางการจัดเก็บรูปแบบใด  รวมถึงวิธีการ
ตางๆทีจ่ะเขาถงึฐานขอมลู

ระดบัภายนอก
ผูใชคนที ่1 (PASCAL)

VAR
GOODSID : STRING;
COST : INTEGER;

END
ผูใชคนที ่2 (COBOL)

01 ORDERDETAIL
02 POCODE PIC X(4)
02 COST PIC X(5)
02 GOODSID PIC X(4)
ระดบัแนวคดิ
ORDERDETAIL

POCODE CHARACTER (4)
GOODSID CHARACTER  (4)
COST CHARACTER (5)
TOTPRICE NUMERIC (6)

External level
user 1 (PASCAL)

VAR
GOODSID : STRING;
COST : INTEGER;

END
user 2 (COBOL)

01 ORDERDETAIL
02 POCODE PIC X(4)
02 COST PIC X(5)
02 GOODSID PIC X(4)
Conceptual level
ORDERDETAIL

POCODE CHARACTER (4)
GOODSID CHARACTER  (4)
COST CHARACTER (5)
TOTPRICE NUMERIC (6)

รปูที ่1.2

figure 1.2

Database Architecture
Database  system  feature  consists  of  data  structure  for

various  groups  of  users.  There are 3 data  levels  to  suit  end
users.

1.  External  level    :  is  a  data  level  that  can  be
viewed.  Database  schema consists  of   requirement  data  for  all
users.  As  in  figure 1.1,  general  user1  neesds  data  GOODSID
and  COST  as  user2   needs  data  POCODE,  GOODSID  and
COST  as  shown  in  figure 1.2

2.  Conceptual  level  :  consists  of  feature  schema
explaining  database  of  entity,  structure,   relation,  regulation
and  restriction.  Data  in  a  level   is analysed  and  designed
directly  to  database administrator  or  system  analyser  in  order
to  serve  the  need  of  users.

3.  Internal  level  :  consists  of  feature  schema  relating
to  data  storage,  i.e.  store  structure  format  including  method
with  database.
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ความสัมพันธระหวางขอมูลระดับตางๆ ถูกจัดการโดย
ระบบการจดัการฐานขอมลู  ซึง่การแปลงความหมายจากระดบัหนึง่
ไปเปนอกีระดบัหนึง่  เรยีกวา  การแปลงสง (Mapping)   การแปลง
สงระหวางระดบัตางๆของขอมลู  ระบบจดัการฐานขอมลูจะจดัการ
โดยอตัโนมตัไิด ดงันี้

ก. การแปลงสงระหวางระดบัแนวคดิ  และระดบัภายใน
เชน  ขอมลูในระดบัแนวคดิถกูแสดงไวอยางไรในระดบัภายใน

 ข. การแปลงสงระหวางระดบัภายนอก  และระดบัแนวคดิ
เชน  การใชภาษาสาํหรบันยิามขอมลู  ในการแปลงขอมลูระดบัภาย
นอกเปนตาราง หรือ แอททรบิวิต

ความเปนอสิระของขอมลู
การแบงระดับขอมูลรวมถึงการเชื่อมโยงของขอมูลที่

กลาวขางตน เปนจดุเดนของฐานขอมลูในดานความเปนอสิระของ
ขอมลู ซึง่แบงออกได 2 ประเภท ดงันี้

ก. ความเปนอิสระของขอมูลในเชิงตรรกะ  เปนความ
อิสระของขอมูลในระดับแนวคิดกับระดับภายนอก  คือ ถามีการ
เปลีย่นแปลงขอมลูในระดบัแนวคดิ  จะไมมผีลตอเคารางในระดบั
ภายนอก  หรอืโปรแกรมประยกุตใชงาน  เชน  การเพิม่แอททรบิวิต
หรอืการเพิม่เอนทติีใ้หมเขาไปในฐานขอมลู

รปูที ่1.3  แสดงความสมัพนัธของขอมลูทัง้สามระดบั

ระดับภายนอก

ระดับแนวคิด

ระดับภายใน

ววิของผูใชคนที ่1 ววิของผูใชคนที ่2

เคารางแนวคดิ

เคารางภายใน

Relation  among  data  managing  can  be  done  by
database  management  system  which converts meaning  from
one  level  to  another  level  called  “Mapping”,  mapping  among
data  levels,  DBMS  is automatic  managed  by :

a.   Conceptual  level  / Internal  level  Mapping,  e.g.
data  in  conceptual  level  displays  in    internal  level

b.   External  level  /  Conceptual  level  Mapping,  e.g.
usability  data  definition  language  in  external  mapping  is
tabulated  or  in  attribute

Data Independent
Database  management  system  is  the  prominent  point

of  database  to  make  data   independent :
a.   Logical  data  independent  is  an  independent  of

data  in  conceptual  level  with  the  external,  i.e.  a  change  of
data  in  conceptual  level  is  no  effect  to  schema  of  external
level   or  application  software. For example,  to  add  attribute  or
entity  to  database.

figure 1.3 relation of data in 3 levels

External level

Conceptual level

Internal level

View of user 1 View of user 2

Conceptual schema

Internal schema
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ข. ความเปนอิสระในเชิงกายภาพ  เปนความอิสระของ
ขอมลูในระดบัภายในกบัระดบัแนวคดิ เชน  การเพิม่ประสทิธภิาพ
การเรียกดูขอมูลใหเร็วขึ้นโดยการปรับปรุงเคารางภายใน  โดยไม
กระทบเคารางแนวคดิ หรอื เคารางภายนอก
 
ภาษาทีใ่ชในระบบการจดัการฐานขอมลู

ในการจัดการฐานขอมูลสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช
ภาษาตางๆ  เชน Visual Basic   PASCAL   C++  JAVA  COBOL
นอกจากนี้ยังมีภาษาเฉพาะที่สามารถนํามาใชในการจัดการฐาน
ขอมลู ทีผู่ใชทัว่ไป โปรแกรมเมอร  สามารถนาํมาใช ซึง่เปนคาํสัง่
งายๆ ภาษาดงักลาวสามารถเรยีกใชผานระบบการจดัการฐานขอมลู
แบงออกเปน  3 ประเภท  ดงันี้

1. ภาษาสําหรับนิยามขอมูล  ประกอบดวยคําสั่งที่ใชใน
การกําหนดโครงสรางขอมูลวามีแอททริบิวตอะไร เก็บขอมูล
ประเภทใด การเพิม่แอททรบิวิต การกาํหนดววิของผูใช  เปนตน

จากเอนทติี ้ใบสัง่ซือ้ สามารถใชภาษาในการจดัการฐาน
ขอมูลกําหนดโครงสรางของตาราง ใบสั่งซื้อวาประกอบดวย
แอททริบิวตอะไรบาง   ภาษาที่ยกตัวอยาง คือ ภาษา SQL
(Structured  Query  Language)

CREATE   TABLE    ORDER
( POCODE  CHAR (4) PRIMARY KEY, ORDERDATE  DATE );

2. ภาษาสําหรับการจัดดําเนินการขอมูล  ประกอบดวย
คําสั่งที่ใชในการเรียกใชขอมูล  การเปลี่ยนแปลงขอมูล  การเพิ่ม
ขอมลู  เปนตน

SELECT  * FROM  GOODS;
3. ภาษาทีใ่ชในการควบคมุขอมลู ประกอบดวยคาํสัง่ทีใ่ช

ในการตรวจสอบความถกูตองของขอมลู  หรอืปองกนัเหตกุารณที่
ผูใชหลายคนเรยีกดขูอมลูพรอมกนั   นอกจากนีย้งัประกอบดวยคาํ
สัง่ทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัของฐานขอมลู เชน  การใหสทิธิผ์ูใช   NT
ในการเรยีกดขูอมลูจากตาราง ORDERDETAIL คาํสัง่ทีใ่ชคอื

GRANT   SELECT    ON  ORDERDETAIL   TO  NT;
ในบร.สารฉบับตอไปจะเปนตอนสุดทายซึ่งจะกลาวถึง

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธสําหรับฉบับนี้...สวัสดีครับ

b.   Physical  data  independent  is  independent  of  data
in  internal  level  with  conceptual level.  For example,  to  increase
efficiency  selected  data  suddenly  by  using  better  internal
schema. There  is  no  hit  of  conceptual  schema  or  external

schema.
Language  of  database  management  system

In   database  management,  it  can  be  able  to  do
programming   with   Visual Basic    PASCAL    C++    JAVA
COBOL.  Furthermore,  some  specific  language  can  be  used  to
DBMS,   i.e.  general  user   programmer  is  able  to  do  easily
command. They  are :

1.   Data   Definition   Language  :  consists  of  feature
command  that  determines  data   structure  relating  to  attribute,
data  type  and  view.  For example,  SQL    (Structured  Query
Language)

 CREATE   TABLE    ORDER
(POCODE  CHAR (4) PRIMARY KEY, ORDERDATE  DATE);

2.  Data  Manipulation  Language : It  is  a  feature
command  that  selects   alter,   adds   of  data,  etc

SELECT  * FROM  GOODS;
3.Data  Control  Language  : It   is  a  feature  command

check  to  rectify  data  or  protect  events  of  all  user  access  at  the
same  time.  Other  feature  command  is  about  to  be  safe  of
database,  e.g. privilege  NT  select  data   from  ORDERDETAIL,
command  is

 GRANT SELECT ON ORDERDETAIL TO NT;
In  the  next  issue,  we  will  know  more  about  database

and  relation  database.



12 ปที ่1 ฉบบัที ่3   กมุภาพนัธ - พฤษภาคม 2548   วารสารสาํนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิาร http://www.dss.go.th

สํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร
บริการ ไดรับความอนุเคราะหจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ชวย
สาํรวจขอมลูสถานประกอบการผลติทีม่หีองปฏบิตักิารทัว่ประเทศ
รวมไปกับการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2547  จาํนวนมากกวาหนึง่แสนองคกร พบวา  ในเขตปรมิณฑล
มีจํานวน 1,773 หอง ซึ่งมากที่สุด(แผนภูมิ 1) เนื่องจากมีสถาน
ประกอบการผลิตมากกวาภาคอื่นๆ ในขณะที่มีความตองการ
ชวยเหลือจากรัฐ พบวา ตองการเงินกู ดอกเบี้ยต่ําเพื่อนําไปสราง
หองLab มีจํานวนถึง 4,767 องคกร(แผนภูมิ 2) แสดงใหเห็นวา
จาํนวนหองปฏบิตักิารในสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลติ
มแีนวโนมเพิม่ขึน้ในอนาคต ถาไดรบัความชวยเหลอืจากรฐั

กรงุเทพมหานคร(Bangkok) 1,520
ภาคกลาง (Central) 378
ภาคใต(Southern) 329
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 973

(Northeastern)
ภาคเหนอื(Northern) 237  
ปรมิณฑล(Vicinity) 1,773  
รวม(Sum) 5,210

ภาค( Region) จาํนวนหองปฏบิตักิาร
(Number of laboratory units)

แผนภมู ิ1จาํนวนของสถานประกอบการผลติ ทีม่หีองปฏบิตักิารทดสอบวตัถดุบิ/ผลติภณัฑ จาํแนกตามภาคตางๆ
Chart I Number of manufacturing establishments with laboratory units for testing raw material/products by number of laboratory

and region

Bureau of Laboratory Accreditation , Department of
Science Service, with the assistance from National  Statistical Office
in providing information from the assistance surveyed of more than
100,000 manufacturers established with laboratory units and the
2004 Information & Communication Technology Survey,has
summarized the data as been shown in the charts. It is presented in
chart 1 that the vicinity  region contains 1,773 laboratory units ,
which is the highest number of laboratory units compare to  other
areas due to the large number of manufacturers. Chart 2 indicates
that most of the laboratorys demand  the help from the governmental
agencies, especially in financial aid, for example, the low interest
rate on  the loan for improving and expanding laboratories. With
the proper Government support, it can be expected  that the trial
numbers of laboratory units are going to increase in the near future.

การสํารวจขอมูลหองปฏิบัติการ
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต

Survey of laboratory for testing raw material /
products of manufacturing establishments

ทีม่า : รายงานผลการสํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร พ.ศ. 2547 สาํนกังานสถติแิหงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

Source : Report of the 2004 Information and Communication
Technology Survey,
National Statistical Office , Ministry of Information and
Communication Technology
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แผนภมู ิ2 จาํนวนของสถานประกอบการผลติ ทีต่องการความชวยเหลอืจากหนวยงานของรฐั
Chart II Number of manufactering establishments with the need aid from the governmental agencies

ที่มา : รายงานผลการสาํรวจขอมลูเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร พ.ศ. 2547
สาํนกังานสถติแิหงชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

Source : Report of the 2004 Information and Communication Technology Survey,
National Statistical Office , Ministry of Information and Communication Technology

พฒันาระบบงานหองปฏบิตักิาร(Improving laboratory competence system) 1134

ทดสอบความชาํนาญหองปฏบิตักิารทดสอบ (Providing proficiency testing for  test lab) 1175

ทดสอบความชาํนาญหองปฏบิตักิารสอบเทยีบ (Providing proficiency testing for calibration lab) 308

เงนิกูเพือ่สรางหองปฏบิตักิาร ดอกเบีย้ต่าํ (Financial aid low interest loan for improving lab) 4767

จาํนวน
(number)ความชวยเหลอืทีต่องการจากรฐั(Need aid from the government agencies)
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การอบรม ISO/IEC 17011 ที่ประเทศญี่ปุน
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “APLAC Lead Evaluator and ISO/IEC

17011workshop” ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2548 ณ โรงแรม
Nikko Winds Narita เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุน โดย Japan Laboratory
Accreditation Cooperation (JLAC)  ซึง่ประกอบดวยหนวยรบัรอง 4 หนวยงาน
คือ IA Japan, JAB, JCLA และ VLAC รวมกันเปนเจาภาพ  ผูเขารวมอบรม
เปน lead evaluator ของ APLAC ซึ่งจะอบรมทั้ง 3 วัน สวนผูแทนของประเทศ
สมาชิก APLAC ประเภท full member ซึ่งไมมีบุคลากรที่เปน lead evaluator
จะอบรมเพียงวันที่ 2 และ 3 ผูเขาอบรมมีทั้งหมด 42 คน จาก 20 เขตเศรษฐกิจ
โดยสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการก็ไดสง
ผูแทนเขาอบรม 1 คนดวย

การอบรมครั้งนี้เปดโอกาสใหผูเขาอบรมโดยเฉพาะผูที่เปน evaluator
ไดมาแลกเปลี่ยนประสบการณ อภิปราย และการนําขอกําหนด ISO/IEC
17011ไปใช  เนือ่งจากการประเมนิใดๆ ทีจ่ะทาํในป 2005 จะตองใหเปนไปตาม
ขอกําหนด ISO/IEC 17011

Training Course on ISO/IEC 17011 in Japan
The APLAC Lead Evaluator and ISO/IEC 17011 workshop was held

on 22-24 April 2005 at Hotel Nikko Winds Narita, Narita, Japan. Japan
Laboratory Accreditation Cooperation (JLAC), formed by four Japanese
accreditation bodies, namely IA Japan, JAB, JCLA, and VLAC hosted this
training. The APLAC lead evaluators participated in all 3 days of the course,
with representatives from APLAC full members that do not currently have
any lead evaluators attending on days 2 and 3. There were 42 participants
from 20 economies joining in this workshop including 1 representative from
the Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service.

This workshop provided an opportunity for participants especially
evaluators to share the experiences and discuss about the implementation of
ISO/IEC 17011, since any evaluations and visits done in 2005 must be
evaluated against ISO/IEC 17011.

APLAC Workshop on Reference Material Producer Accreditation
Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) is the

international cooperation in the laboratory accreditation comprising the
accreditation bodies from Asia Pacific Economies. The Bureau of Laboratory
Accreditation is responsible for promotion and operation in testing laboratory
accreditation and has been the full member of APLAC since  July 2004

In November 2003  APLAC Working Group on Reference  Material
Producer Accreditation was set up to develop and review APLAC MR001:
Procedure for Establishing and Maintaining Mutual Recognition Arrangements
Amongst Accreditation Bodies for a possible extension of the APLAC Mutual
Recognition Arrangement (MRA) to cover accreditation of Reference Material
Producers (RMPs). In addition to the current MRA of Accreditation for
Calibration Laboratory, Testing Laboratory and Inspection body. The
workshop of  APLAC Reference  Material  Producer Accreditation  was held
on 11 and 12 March 2005  in Hong Kong and was attended by 20
representatives from 14 APLAC accreditation bodies from 12 economies
including a representative from the Bureau of Laboratory Accreditation

The following are some key conclusions of the workshop.
1. APLAC should proceed with the extension of the current APLAC

MRA to cover accreditation of RMPs. A timeframe of now to two years from
now has been suggested.

2. Some amendments have been identified at the workshop. ISO/
REMCO should be informed of the suggested amendments to ISO Guides
31, 34 and 35 and requested to consider them in the next revision of the
Guides.

3. Five modes of operation of RMPs were envisaged – ranging from
performing all testing activities by the RMP to outsourcing all testing activities.
A matrix showing the application of ISO/IEC 17025 and ISO Guide 34 to
these modes of operation should be developed.

4. Variations in the description of scopes of accreditation were
identified. Harmonization of the description of scopes of accreditation is
suggested.

5. A global workshop is suggested to discuss the interpretation and
implementation of ISO/IEC 17025, ISO Guide 34 (and other relevant ISO
Guides and Standards) and the accreditation body requirements for
accreditation of RMPs.

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ APLAC เรื่องการรับรองผูผลิตวัสดุอางอิง
Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)  เปน

องคกรระหวางประเทศดานการรับรองหองปฏิบัติการ ซึ่งประกอบ   ดวย
สมาชกิจากหนวยรบัรองความสามารถหองปฏบิตักิาร ประเทศตางๆยานเอเชยี
แปซฟิก    สาํนกับรหิารและรบัรองหองปฏบิตักิารซึง่มหีนาทีส่งเสรมิสนบัสนนุ
และดําเนินการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ   เปนสมาชิก
แบบ full member ของ APLAC ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547

ในเดือน พฤศจิกายน 2546    APLAC ไดจัดตั้งคณะทํางานดานการ
รับรองผูผลิตวัสดุอางอิง  เพื่อพัฒนานโยบายของ APLAC ในสวนของขอ
กาํหนดของการรบัรองผูผลติวสัดอุางองิและทบทวนเอกสาร APLAC MR001:
Procedure for Establishing and Maintaining Mutual Recognition Arrangements
Amongst Accreditation Bodies  ใหมขีัน้ตอนการดาํเนนิงานครอบคลมุถงึการ
ยอมรับรวมหนวยรับรองผูผลิตวัสดุอางอิง   นอกเหนือจากที่มีอยูเดิมไดแก
หน่วยรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  ห้องปฏิบัติการทดสอบ  และ/หรือ
หนวยตรวจสอบ    คณะทํางานดานการรับรองผูผลิตวัสดุอางอิง   ไดจัดใหมี
การสมัมนา  เชงิปฏบิตักิาร  “APLAC Reference  Material  Producer Accreditation
Worksho”  ในวนัที ่ 11-12 มนีาคม 2548 ณ ประเทศฮองกง   และใหสมาชกิ
APLAC สงเจาหนาที่เขารวมการสัมมนาดังกลาว   สํานักฯจึงสงเจาหนาที่เขา
รวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาว  เพื่อใหไดรับความรู   แลกเปลี่ยน
ขอมูลและรับทราบแนวทางในการเปนหนวยรับรองผูผลิตวัสดุอางอิง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “APLAC Reference  Material  Producer
Accreditation Workshop” มผีูเขารวมสมัมนา 20 คน จากหนวยรบัรอง 14 แหง
ของ 12 ประเทศกลุมเศรษฐกิจ  ผลการสัมมนาสรุปไดดังนี้

1. APLAC จะขยายขอบขายการยอมรับรวมหนวยรับรองผูผลิตวัสดุ
อางอิง  ภายใน 2 ป

2. ISO/REMCO ควรปรบัปรงุเอกสารทีเ่กีย่วกบัวสัดอุางองิ  ไดแก ISO
Guide 31,34 และ 35 ในการพิจารณาปรับปรุงเอกสารครั้งตอไปของ REMCO

3. การดําเนินงานของผูผลิตวัสดุอางอิง มี 5 รูปแบบโดยควรใช
มาตรฐาน  ISO/IEC 17025 และ ISO Guide 34

4. พจิารณาขอบขายการรบัรองผูผลติวสัดอุางองิใหเปนแนวเดยีวกนั
5. ควรมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของหนวยรับรองทั่วโลก  ในการตี

ความขอกําหนดและการนําขอกําหนดไปใช ตาม  ISO/IEC 17025 และ ISO
Guide 34 และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของ  รวมถึงขอกําหนดของหนวยรับรองผู
ผลิตวัสดุอางอิง

การประชมุ APLAC MRA Council ครัง้ที ่15 ทีป่ระเทศญีปุ่น
การประชุม APLAC MRA Council ครั้งที่ 15 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่

25-26 เมษายน 2548    ณ โรงแรม Nikko Winds Narita เมอืงนารติะ ประเทศ
ญีปุ่น โดย JLAC เปนเจาภาพ

ในฐานะสมาชิกประเภท full member ของ APLAC สํานักบริหาร
และรบัรองหองปฏบิตักิาร กรมวทิยาศาสตรบรกิาร ไดสงผูแทนเขารวมประชมุ
ครั้งนี้ดวย

The 15th APLAC MRA Council Meeting in Japan
The 15th APLAC MRA Council was arranged at the Hotel Nikko Winds

Narita, Narita, Japan hosted also by Japan Laboratory Accreditation
Cooperation (JLAC).

As the full member of APLAC, 1 delegate and 1 observer from the
Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service were
attended in this meeting.
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การอบรม / สมัมนา
         ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2548 ทางสํานักฯ
จะจดัการอบรม/สมัมนา ใหแกหองปฏบิตักิารทีอ่ยูในขอบ
ขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบ
ของสาํนกัฯ ดงัตาราง

Training/Seminar
From July to August 2005, the DSS has planned

to conduct Trainings/Seminars for laboratories with in its
scopes of accreditation as follows:

ผูสนใจเขารวมการสมัมนา : ตดิตอสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดที ่คณุวนดิา  ชลุกิาวทิย หรอื คณุขนษิฐา  อศัวชยัณรงค
โทร 0-2201-7194 ,  0-2201-7194

More information : Contact  Ms.Wanida Chulikawit or Ms.Kanitta Assawachainarong
Tel .0-2201-7191 , 0-2201-7194

4-5 ก.ค. 2548
(July 4-5,2005)

 28-29 ก.ค. 2548
(July 28-29, 2005)

8 ก.ค. 2548
(July 8, 2005)

ก.ย. 2548
(September , 2005)

วศ.
(DSS)
วศ.

(DSS)

ระยอง
(Rayong)

โรงแรมเอเชีย
(Asia Hotel)

1. การอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร การใชและ
การดแูลรกัษาเครือ่งมอืวดั

  (How to use and take care your instrumentation)

2.กลยทุธการพฒันาความสามารถหองปฏบิตักิาร
ใหเกดิผลสมัฤทธิ์
(Efficiency of planning for laboratory capability)

3.อบรมหลกัสตูรขอกาํหนด
ISO/IEC 17025:2005 ฉบบัแกไขใหม
(New issue of  ISO/IEC 17025:2005)

จาํนวนผูเขารบั
การอบรม/
สมัมนา

(Amount)

35

35

100

100

สถานที่
(Place)วนัที ่(Dates)หลกัสตูร / เรือ่ง (Program /Titles)
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การอบรมหลักสูตร“ทักษะการ เขี ยนและการสื่ อสารภาษาอั งกฤษ”
วันที่ 5 มกราคม  – 4 เมษายน 2548 (40 ชั่วโมง) ณ  อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
กรมวทิยาศาสตรบรกิาร

Training on English Writing and Communication from January 5 to April 4 ,
2005 (40 hours)  at the Department of Science Service.

การสมัมนาเรือ่ง “สรปุประเดน็แนวทางการประเมนิใหเปนมาตรฐานเดยีวกนั เรือ่ง Method Validation”
วนัที ่ 11 มกราคม  2548   ณ  อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบิตั ิ กรมวทิยาศาสตรบรกิาร

Seminar on Harmonized Assessor of Method Validation for Testing  on January 11, 2005
at the Department of Science Service.
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สมัมนาพธิเีปดโครงการกจิกรรมการทดสอบความชาํนาญ
สาขาสิง่แวดลอม  รายการ โลหะหนกัในน้าํ

วนัที ่12  มกราคม 2548  อาคารตัว้  ลพานกุรม กรมวทิยาศาสตรบรกิาร
The opening meeting for laboratories participated in proficiency

testing program on Heavy Metals in water
on January 12, 2005 at the Department of Science Service.

พิธีมอบหนังสือรับรองความ
สามารถหองปฏิบัติการ ISO/IEC
17025/1999  แกหองปฏบิตักิารทดสอบ
ผลติภณัฑสดุทายบรษิทั น้าํตาลสระบรุี
จํากัดวันที่  14  มกราคม  2548  ณ
อาคารตัว้  ลพานกุรม   กรมวทิยาศาสตร
บรกิาร

 Final Product Saraburi Sugar
Industry  received accreditation
certificate in the field of sugar and sugar
products from Dr. Suchinda
Chotipanich , the Director of the
Department of Science Service (DSS)
on January 14, 2005 at the Department
of Science Service.
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สัมมนาปดกิจกรรมทดสอบความชํานาญ สาขา
จุลชีววิทยา รายการAerobic Plate Count in Starch
วนัที ่ 25  กมุภาพนัธ  2548  ณ  อาคารสถานศกึษาเคมี
ปฏบิตั ิกรมวทิยาศาสตรบรกิาร

The closing meeting for laboratories participated
in proficiency testing program on Aerobic Plate
Count in Starch on February 25, 2005 at the
Department of Science Service.

การสัมมนา “แนวทางการประเมินการสอบเทียบภายใน
หองปฏิบัติการทดสอบ : เครื่องชั่ง เครื่องแกวปริมาตร และ
เครือ่งมอืวดัอณุหภมู”ิ  วนัที ่24-25 กมุภาพนัธ  2548  ณ  หอง
310 อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบิตั ิ กรมวทิยาศาสตรบรกิาร

Seminar on Guidelines for assessing testing laboratories
performing internal calibrations including balance, volumetric
glassware and temperature controlled equipments from
February 24 to 25, 2005 at the Department of Science Service.

การสมัมนาเปดกจิกรรมทดสอบความชาํนาญ สาขาสิง่แวดลอม
รายการสารแขวนลอยในน้ําและความเปนกรด-ดางในน้ํา วันที่
16  มนีาคม 2548 อาคารตัว้ ลพานกุรม  กรมวทิยาศาสตรบรกิาร

The opening meeting for laboratories participated in proficiency
testing program on Suspended Solids and pH-Value  in water on
March 16, 2005 at the Department of Science Service.
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การอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร  Assessor Training Course
วนัที ่21 - 26 มนีาคม 2548  ณ โรงแรมเดอะ  รอยลั เจมส ลอดจ 2000 จงัหวดันครปฐม

Workshop on Assessor Training Course from March 21 to 26, 2005 at the Royal Jame Lord 2000 Hotel, Nakhonpratom

การสัมมนาปดกิจกรรมทดสอบความ
ชํานาญ สาขาสิ่งแวดลอม รายการ โลหะ
หนัก  สารแขวนลอยในน้ํา และความเปน
กรด-ดางในน้าํ วนัที ่20 พฤษภาคม 2548 ณ
อาคารตั้ว  ลพานุกรม  กรมวิทยาศาสตร
บริการ

The closing meeting for laboratories
participated in proficiency testing program
on Heavy Metals, Suspended Solids and
 pH-Value in water on May 20, 2005 at the
Department of Science Service.

อบรมหลกัสตูร “ขอกาํหนด ISO/IEC 17011”
วนัที ่25  พฤษภาคม  2548  ณ อาคารสถานศกึษาเคมปีฏบิตั ิ กรมวทิยาศาสตรบรกิาร

Training on Regulation of  ISO/IEC 17011 on May  25, 2005 at the Department of Science Service.
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กลุมกํากับดูแลมาตราฐานหองปฏิบัติการ : ใหการรับรองระบบงานหองปฏิบัติการทดสอบในสาขาฟสิกส เคมี และ วิทยาศาสตร
ชวีภาพใหเปนไปตามมาตราฐาน ISO/IEC 17025  Tel. 0-2201-7125,0-2201-7132

กลุมบริหารจัดการทดสอบความชํานาญ : ใหการทดสอบความชํานาญแกหองปฏิบัติการในสาขาฟสิกส เคมี และ วิทยาศาสตร
ชวีภาพตามมาตราฐานสากล   Tel. 0-2201-7332-3

กลุมทะเบียนและดัชนีความสามารถหองปฏิบัติการ : ใหบริการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหองปฏิบัติการทั่วประเทศโดยผานทาง
ระบบอนิเทอรเนต็   Tel. 0-2201-7165
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