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ISO/IEC 17025:2017 New Quality control for laboratory (1 Day) 

การควบคมุคณุภาพส าหรบัหอ้งปฏบิตักิารตามมาตรฐานฉบบัใหม่ 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : 

       การเฝา้ระวังความถกูตอ้ง ความแม่นย า และความนา่เชื่อถือของผลการทดสอบและ/หรือสอบเทียบตาม ขอ้ก าหนด 7.7 

 การรบัรองความใชไ้ดข้องผล (Ensuring the validity of result) ของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ฉบบัใหม่   ซึ่งป็น  

การควบคมุคณุภาพ(Quality control) ของหอ้งปฎบิตักิาร   โดยแบ่งเป็นการควบคมุคุณภาพภายใน (Internal)  ทั้งหมด 11 

กิจกรรม  และการควบคุมคณุภาพภายนอก (External) 2  กิจกรรม   ซึ่งองค์กรต้องจัดท าแผนควบคุมคุณภาพประจ าป ี 

(Quality control yearly plan) โดยเลือกจากกิจกรรมขา้งต้น  รวมทั้งการน าเครื่องมือทางสถติิมาใช้ในเฝ้าระวงัและ 

การทบทวนผลด้วย  

               

 คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม :                                                                                                                          

เจ้าหนา้ที่ห้องปฏิบัตกิาร, หัวหน้างาน, วิศวกร, QM, TM, Internal auditor                                                                     

รปูแบบการอบรมสมัมนา :                                                                                                                                        

บรรยาย, ยกตวัอย่างประกอบ สลับกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) เพื่อใหผู้้เขา้อบรมสามารถเรียนรูแ้ละเขา้ใจ

เนื้อหาเพื่อน าไปปรับใชก้ับงานจริงได้อย่างถูกต้องและมีประสทิธิผล 

หวัขอ้อบรมสมัมนา : 

 ตีความข้อก าหนด 7.7 Ensuring the validity of result ของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 

 การควบคุมคณุภาพ (Quality control) คืออะไร 

 ขั้นตอนด าเนินงาน (Procedure) ส าหรับการควบคุมคณุภาพของผลการทดสอบ/สอบเทียบ 

 เทคนคิการควบคมุคณุภาพภายใน (Internal quality control) ตามขอ้ก าหนด 7.7.1  

a) use of reference materials or quality control materials; 

b) use of alternative instrumentation that has been calibrated to provide traceable results; 

c) functional check(s) of measuring and testing equipment; 

d) use of check or working standards with control charts, where applicable; 

e) intermediate checks on measuring equipment; 

f) replicate tests or calibrations using the same or different methods; 
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g) retesting or recalibration of retained items; 

h) correlation of results for different characteristics of an item; 

 เทคนคิการควบคมุคณุภาพภายใน (Internal quality control) ตามขอ้ก าหนด 7.7.1 - ตอ่ 

    i) review of reported results; 

    j) intra-laboratory comparisons; 

    k) testing of blind sample (s). 

 เทคนคิการควบคมุคณุภาพภายนอก (External quality control) ตามขอ้ก าหนด 7.7.2 

โดยการเปรยีบเทยีบผลกบัหอ้งปฏบิตักิารอืน่ 

    a) เขา้ร่วมการทดสอบความช านาญ (PT) 

               b) เข้ารว่มการเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏบิัติการ (Inter laboratory comparisons)  

 การใชส้ถติสิ าหรบัการควบคมุคณุภาพและการวเิคราะหผ์ล 

 

 การด าเนนิการแกไ้ข ปรบัปรงุ กรณขีอ้มลูออกนอกเกณฑค์วบคมุ 

 สรปุและถาม-ตอบ 

15.30 – 16.  

          การประเมินผลผู้เข้าอบรม : 

 เวลาที่เข้าอบรมต้องไม่น้อยกว่า 80% 

 ประเมินผลจากการท ากิจกรรมกลุ่ม  

 ประเมินผลจากข้อสอบภาคทฤษฏี (Post Test)  

  ทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร (Training Certificate)           

                                                                                                        

 
 


