
  ISO/IEC 17025:2017 
 Requirement and Implementation

(ข้อกําหนดและการประยุกต์ใช้ระบบบรหิารหอ้งปฏิบติัการ)

ประวัติความเป�นมาของมาตรฐานหอ้งปฏิบติัการ ISO/IEC 17025:2017 
หน่วยรบัรองหอ้งปฏิบติัการทดสอบและสอบเทยีบ (Accredit Body)
ตคีวามขอ้กําหนดและกิจกรรมกลุ่ม

       1.0  Scope - ขอบขา่ย
       2.0  Normative references – เอกสารอ้างอิง
       3.0  Term and definition - คําศพัท์และคําจํากัดความ                          
       4.0  General requirement – ขอ้กําหนดทั�วไป 
               (Impartiality, Confidentiality)
               Workshop : การประเมินความเสี�ยงที�สง่ผลต่อความเป�นกลาง
       5.0  Structural requirement – ขอ้กําหนดด้านโครงสรา้ง 
               (Legal, Organization, Management structure, Personnel responsible, 
               range of lab activities, Documenting its procedures, communication)
               Workshop : กําหนด Lab scope and lab organization
      6.0  Resource requirement – ขอ้กําหนดด้านทรพัยากร
               (Personnel, Facilities, Environmental, Equipment, Metrological traceability, 
                External providers)
              Workshop : กําหนด Environmental control และทวนสอบเครื�องมอืวัด
      7.0  Process requirement - ขอ้กําหนดด้านกระบวนการ
                (Review of request, Method selection, validation, Sampling, Handling, Technical records, 
                Uncertainty, Validity of result, reporting, Complaint, Nonconforming work, control of data and IT)

               Workshop : การทบทวนคําขอ, การจัดการและชี�บง่ตัวอยา่ง, การวางแผนประกันคณุภาพ, 
                                    การควบคุมงาน NC
       8.0  Management system requirement – ขอ้กําหนดด้านระบบบรหิารงาน
                (option A and B, Management system documentation, Control of document, Control of record, 
                Risk and opportunities, Improvement, Corrective action, Internal audits, Management reviews)

               Workshop : การควบคมุเอกสาร, การประเมนิความเสี�ยง, การตอบ CAR เพื�อแก้ไขป�ญหา

Online Public Training by Zoom
หลักสูตรที� 1 

  สิ�งที�องค์กรได้รบัจากหลักสูตรนี� : เวลาในการอบรม 9.00 - 16.30 น.

ราคาท่านละ 2,500 บ.
        อบรมวันที� 10 ก.พ. 66  

 
 
 

 
หลักสูตรนี�จะนําท่านไปสู ่ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ข้อกําหนด

ใหเ้หมาะกับหอ้งปฏิบัติการของท่าน
 ด้วยเนื�อหาและภาษาที�เข้าใจง่าย กระชบั นําไปใชไ้ด้จรงิ 



Online Public Training by Zoom
หลักสูตรที� 2 
ราคาท่านละ 2,500 บ.         อบรมวันที� 24 ก.พ. 66   

  สิ�งที�องค์กรได้รบัจากหลักสตูรนี� : เวลาในการอบรม 9.00 - 16.30 น.

การบรหิารเครื�องมอืวัดและการตคีวามใบรายงานผลการสอบเทยีบ
สําหรบั ISO 17025, ISO 9001 และ IATF 16949 

 
 
 

การควบคมุเครื�องมือวัดตามข้อกําหนด 6.4, 6.5 ของ ISO/IEC 17025 และ ขอ้กําหนด 7.1.5 ของ ISO 9001 

การสอบกลับได้ของการวัด (Measurement Traceability)

เทคนิคการกําหนด Spec/Range ของเครื�องมอืที�ถกูต้องตาม ISO 10012 - Workshop

การพิจารณาเครื�องมอื/เครื�องทดสอบที�ต้องได้รบัการสอบเทยีบ 

แนวทางการกําหนดความถี�ในการสอบเทยีบ (Calibration intervals)

การกําหนดจุดในการสอบเทยีบ (Calibration point) - Workshop

เทคนิคการกําหนดเกณฑ์การยอมรบัเครื�องมอืวัด (Maximum Permissible Error : MPE)

Uncertainty of measurement กับการประเมนิผลการสอบเทยีบ

คําศพัท์ทางมาตรวิทยา (Metrology) ที�เกี�ยวขอ้งกับใบรายงานผลการสอบเทยีบ 

ตคีวามสว่นประกอบที�สาํคัญในใบรายงานผลการสอบเทยีบ

ตัวอยา่งใบรบัรองผลการสอบเทยีบ (Calibration Certificate)

การนําผลการสอบเทยีบ (ค่า Error/Correction) มารวมกับค่า Uncertainty - Workshop

การพิจารณาผลการสอบเทยีบเทยีบกับเกณฑ์การยอมรบั (MPE) - Workshop

เกณฑ์การตัดสนิผลการสอบเทยีบ (Decision rule) ตามหลัก ILAG-G8 - Workshop

เกณฑ์การตัดสนิผลการสอบเทยีบ (Decision rule) ตามหลัก EUROLAB - Workshop

ทดลองประเมินผลการสอบเทยีบเทยีบกับ MPE และ Uncertainty - Workshop

การคํานวณหาค่าแก้ที�ได้จากการสอบเทยีบ (Correction factor)

Chapter 1 : Measurement management (การบรหิารเครื�องมอืวัด)

       และ 7.1.5.2.1, 7.5.31, 7.5.3.2 ของ IATF 16949  ที�เกี�ยวขอ้งกับการตคีวามและการไปใช ้ 

       ตามแนวทางของ ISO 10012 - Workshop

Chapter 2 : การตคีวามใบรายงานและการนําไปใช ้(Interpretation and use)

 หากท่านมปี�ญหาในการบรหิารเครื�องมอืวัด
 (เชน่ การกําหนดความถี�การสอบเทยีบ การกําหนดจุดสอบเทยีบ การดแูลบาํรุงรกัษาเครื�องมอืวัด) 

และโดยเฉพาะการตคีวามใบรายงานการสอบเทยีบ 
ว่าค่าที�ได้จากการสอบเทยีบผา่นเกณฑ์หรอืไม ่ เทยีบกับมาตรฐานอะไร 

หากไมผ่า่นเกณฑ์ต้องดําเนินการอยา่งไร  Uncertainty มผีลอะไรกับการวัด 
และการนําเครื�องมือไปใชห้ลังตคีวาม หลักสตูรนี�มคํีาตอบ



 
 
 

Online Public Training by Zoom

หลักสูตรที� 3 
ราคาท่านละ 2,500 บ.

        อบรมวันที� 10 ม.ีค. 66   

  สิ�งที�องค์กรได้รบัจากหลักสูตรนี� : เวลาในการอบรม 9.00 - 16.30 น.

  ISO/IEC 17025:2017 
 Internal auditing and CAR/PAR technique

(การตรวจติดตามภายในและเทคนิคการตอบ CAR/PAR อยา่งมปีระสทิธิผล)

                                           

Part 1 : Internal audt technique

1. ISO/IEC 17025:2017 Internal audit model รูปแบบการตรวจติดตามภายใน

2. การจัดทํา Audit yearly plan

3. การจัดทํา Audit program/schedule plan (Horizontal and vertical scope)

4. ทักษะและความสามารถของ internal auditor (Workshop)

5. การจัดทํา Horizontal audit checklist (ตรวจตามข้อกําหนด/ระเบยีบปฏิบติั) (Workshop)

6. การจัดทํา Technical audit checklist ตั�งแต่รบัตัวอยา่งจนถึงการออกรายงานผล (Workshop)

7. เทคนิคการตรวจและสบืหาหลักฐาน (Audit role play and evidence) 

Part 2 : CAR/PAR Technique

8. ความแตกต่างระหว่าง CAR กับ PAR/OBS

9. เทคนิคการตัดสนิประเด็นความไมส่อดคล้อง (CAR Major, CAR Minor, PAR/OBS)

10. เทคนิคการเขยีน CAR/PAR ที�ถกูต้องโดยหลักการ 4W1H (Workshop)

11. การวิเคราะหเ์พื�อค้นหาสาเหตโุดยหลักการทําไม-ทําไม (Why-Why) (Workshop)

12. แนวทางการตอบ CAR เพื�อระบุการแก้ไข (Corrective action) และ

       การป�องกันการเกิดซ�า (Preventive action) อยา่งมปีระสทิธิผล (Workshop)

13. การติดตามผลการแก้ไขและป�องกัน (CAR/PAR follow up) 

14. ฟร ี!! Horizontal audit checklist ครบทกุข้อกําหนดกว่า 250 คําถาม

15. ฟร ี!! Vertical audit checklist ตั�งแต่รบัใบคํารอ้ง-ออกรายงานผล 

 
หลักสูตรนี�ชว่ยให้ Internal Auditor สามารถตรวจติดตามภายใน

ได้อยา่งถกูต้อง ครบทกุขอ้กําหนดและขอบขา่ยการทดสอบ/สอบเทยีบขององค์กร  
รวมทั�งเทคนิคการป�ด CAR ที�จะไมเ่กิดป�ญหาซ�าอกีต่อไป 

 



Online Public Training by Zoom

หลักสูตรที� 4 
ราคาท่านละ 2,500 บ.

        อบรมวันที� 24 ม.ีค. 66   

  สิ�งที�องค์กรได้รบัจากหลักสูตรนี� : เวลาในการอบรม 9.00 - 16.30 น.

  ISO/IEC 17025:2017
 Estimate the Uncertainty of Measurement

(การประมาณค่าความไมแ่น่นอนในการวัดหอ้งปฏิบัติการทดสอบและสอบเทยีบ) 

 
 
 

 
  หากท่านไมรู่จ้ะเริ�มต้นประเมิน Uncertainty อยา่งไรให้สอดคล้องตามข้อกําหนด? 

Type A และ Type B คืออะไร?...หาได้จากไหน?...Test point value คืออะไร 
กรณต่ีางหน่วยวัดกันจะรวมกันอยา่งไร?..Ci และ RSU ใชต่้างกันอยา่งไร..และต้องใช ้Uncertainty เมื�อไหร ่?

...หลักสตูรนี�ชว่ยท่านได้ คอรส์นี�สอนครบทกุประเด็นป�ญหา...

ทบทวนขอ้กําหนด 7.6 การประมาณค่าความไมแ่น่นอนในการวัดของ ISO/IEC 17025:2017
ความจําเป�นของการประมาณค่าความไมแ่น่นอน
สรุปเอกสารอ้างอิง/ standard/ เอกสารทางวิชาการที�เกี�ยวขอ้งกับการคํานวณ Uncertainty ทั�งหมด
แหล่งของความไมแ่น่นอนในการวัด (Source of uncertainty) Type A และ Type B
5 ขั�นตอนการประมาณค่าความไมแ่น่นอน (Uncertainty step)

การนําค่าความไมแ่น่นอน (Uncertainty) ไปใชง้าน

        *** พเิศษ แจกฟร.ี..Format Excel ประเมิน Uncertainty ***  

           1. การพิจารณาแหล่งความไมแ่น่นอน Type A (Random error)
               1.1 การคํานวณค่าความไมแ่น่นอน Type A uncertainty ที�ระดับความเชื�อมั�น 68%
               Workshop : คํานวณ type A uncertainty จากผลการทดสอบ/สอบเทยีบของหอ้งปฏิบติัการ
           2. การพิจารณาแหล่งความไมแ่น่นอน Type B (Systematic error)
               2.1 การพิจารณาแหล่งความไมแ่น่นอน (Source of uncertainty)
               2.2 รูปแบบการแจกแจง (Distribution type)
               2.3 การปรบั Type B Uncertainty เป�น 68% Confidence level
                      (แบบ uncertainty coefficient: Ci และแบบ Relative Standard Uncertainty: RSU)
               Workshop : คํานวณ type B uncertainty ทั�งแบบ Ci และ RSU
           3. การรวมแหล่งความไมแ่น่นอน (Combined uncertainty) ที�ระดับความเชื�อมั�น 68%
               3.1 กรณหีน่วยวัดเดยีวกัน (same unit) โดยวิธ ีRSS
               3.2 กรณไีมม่หีน่วยวัด (ต่างหน่วยวัด ไมส่ามารถแปลงหน่วยได้) โดยวิธ ีRSU
               Workshop : รวมค่าความไมแ่น่นอนของ Type A + Type B ทั�งกรณหีน่วยวัดเดยีวกันและต่างหน่วยวัด
           4. การขยายค่าความไมแ่น่นอน (Expanded uncertainty) ที�ระดับความเชื�อมั�น 95% 
                4.1 การหา Effective Degree of Freedom (Veff)
                4.2 การหาค่า k-factor โดยตารางแจกแจง t – distribution
                4.3 การขยายค่าความไมแ่น่นอน (UE) และค่าความไมแ่น่นอนสมัพทัธ์เพื�อให้มหีน่วย (UR)
                Workshop : คํานวณหาค่า k-factor และคํานวณค่าความไมแ่น่นอนขยายทั�ง 2 วิธี
           5. การรายงานค่าความไมแ่น่นอน (Uncertainty reporting) 
                5.1 Report = C + UE               5.2 Report = C + UR



ISO/IEC 17025:2017 
 Risk management and Decision rule with workshop

(การจัดการความเสี�ยงและเกณฑ์การตัดสนิความสอดคล้อง-ภาคปฏิบติั)
 

                                           

1.แนวทางการประเมนิ ความเสี�ยงต่อความเป�นกลาง (Impartiality Risk) ขอ้กําหนด 4.1

2. การดําเนินการต่อความเสี�ยงและโอกาสสาํหรบัทกุกิจกรรม (all activity) 

     ที�เกี�ยวข้องกับห้องปฏิบติัการ ตามขอ้กําหนด 8.5

3. การกําหนดระดับความเสี�ยง (Risk level) ตามผลกระทบ (Impact) 

     และความเป�นไปได้ (Likelihood) ที�เกิดขึ�น

4. การกําหนด Risk action plan และการติดตามผล (Follow up)

5. Decision rule conformity assessment เกณฑ์การตัดสนิสาํหรบัการระบุความสอดคล้อง

6. การนําค่าความไมแ่น่นอนของการวัด (measurement uncertainty) มาใช้อยา่งไร

    ในการระบุว่าเป�นไปตามข้อกําหนดเฉพาะ (Specified Requirement) 

7. การประเมินและจัดการความเสี�ยงในการตัดสนิผลการวัด

    (Measurement Decision Risk) By ILAC – G8 และ Probability of Conformity (EUROLAB)

8. ฟร.ี.ชุดเอกสารประเมนิความเสี�ยง (Risk assessment) ครบทกุกิจกรรม (18 กิจกรรมหลัก) 

9. ฟร.ี.Procedure เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้อง (Decision rule) by ILAG-G8 และ EUROLAB

 
 
 
 

Online Public Training by Zoom

        อบรมวันที� 5 เม.ย. 66   

  สิ�งที�องค์กรได้รบัจากหลักสูตรนี� : เวลาในการอบรม 9.00 - 16.30 น.

 
หากยังสบัสนกับการประเมินความเสี�ยง (Risk) ที�เกี�ยวขอ้งกับทกุกิจกรรมของห้องปฏิบติัการ

และการกําหนด Decision Rule สาํหรบัการตัดสนิผล 
 หลักสูตรนี�ชว่ยให้ท่านประเมินความเสี�ยงและกําหนดเกณฑ์การตัดสนิ

ที�เหมาะสมกับหอ้งปฏิบติัการของท่านอยา่งมปีระสทิธิผล 
 

หลักสูตรที� 5 
ราคาท่านละ 2,500 บ.



Online Public Training by Zoom
หลักสูตรที� 6 

ราคาท่านละ 2,500 บ.         อบรมวันที� 21 เม.ย. 66   

  สิ�งที�องค์กรได้รบัจากหลักสูตรนี� : เวลาในการอบรม 9.00 - 16.30 น.

 
 
 

 
   ...อะไรคือ Method Validation องค์กรต้องทําอะไรบา้ง และต้องทําเมื�อไหร.่..

ป�ญหาของการทํา Validation คือ การเลือก Performance characteristic ไมถ่กูไมรู่จ้ะใชตั้วไหนดี
 คํานวณค่าอะไรด?ี_Accuracy & Precision คืออะไร_Bias & % Recovery คืออะไร_LOD, LOQ คืออะไร

T-Test & F-Test คืออะไร_PT กับ Interlab แตกต่างกันอยา่งไร_และใช้เกณฑ์อะไรในการประเมนิ? 
 

  ISO/IEC 17025:2017  Validation of Method
(การตรวจสอบความใชไ้ด้ของวิธทีดสอบและสอบเทยีบ)  

ชนิดของวิธแีบง่ออกเป�นกี�ประเภท (Type of standard method)
การทวนสอบวิธ ี(Verification of method) แตกต่างจากตรวจสอบความใช้ได้ ( Validation) อยา่งไร?
ตคีวามข้อกําหนด 7.2.2  Validation of method ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
เหตุผลที�ต้องทํา Validation of Method
เมื�อใดที�ต้องทํา Validation of method
การเปลี�ยนแปลงที�ต้องทํา Validation ใหม ่                                         
การเลือกวิธตีรวจสอบความใช้ได้ 

การกําหนด Performance Characteristic ให้เหมาะกับวิธขีองห้องปฏิบัติการ                         

การประเมินความแมน่ยํา (Accuracy) โดยวิธทีางสถิติ T-Test

การประเมินความเที�ยงตรง (Precision) โดยวิธทีางสถิติ F-Test

การประเมินโดยเปรยีบเทยีบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison)

       

       1. โดยใช้มาตรฐานอ้างอิงหรอืวัสดุอ้างอิงรบัรอง (CRM)
       2. เปรยีบเทยีบผลที�ได้กับวิธอืี�น
       3. เปรยีบเทยีบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Inter-laboratory comparison or PT)
       4. วิธทีางสถิติที�ใช้พิสูจน์ความถูกต้องของวิธี

       (Accuracy, % Recovery, Precision, Range, Linearity, Limit of Detection,                                       
         Limit of Quantification, Selectivity/ Specificity, Repeatability, Reproducibility)                                              
       Workshop : เลือก Performance characteristic ที�เหมาะสมกับหอ้งปฏิบติัการ 

       เงื�อนไขการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน T-test
       Workshop : ประเมิน T -test จากโจทยข์องวิทยากร

       เงื�อนไขการประเมินและเกณฑ์การตัดสิน F – test
       Workshop : ประเมิน F -test จากโจทยข์องวิทยากร

       เงื�อนไขการทํา Inter-laboratory
       เกณฑ์ประเมิน Z -Score สําหรบั Testing lab และการประเมิน En -Ratio สําหรบั Calibration lab
       Workshop : ประเมิน Z – Score สําหรบัหอ้งปฏิบติัการทดสอบ
       Workshop : ประเมิน En – Ratio สําหรบัหอ้งปฏิบติัการสอบเทยีบ      


