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ISO /IEC 17025:2017 Uncertainty of measurement and Method Validation with workshop
การรประมาณค
การรประมาณคาความไมแนนอนในการวั
อนในการวัดและการตรวจสอบความใช
และการตรวจสอบความใชไดของวิ
ของวิธี – ภาคปฏิบัติ (1 วัน)
วัตถุประสงคของหลั
ของหลักสูตร :
หลักสูตรพิเศษนีเ น ้นให ้ผู ้เกีย
 วข ้องมีความเข ้าใจทัง ภาคทฤษฎีและการนํ าไปปฏิบต
ั จ
ิ ริงเพือ
 รองรับข ้อกําหนดมาตรฐาน
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารฉบับใหม่ ISO/IEC 17025:2017 สําหรับ :
1. การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการว ัด (The uncertainty of measurement)
ตามข้อกําหนด 7.6 ของ ISO/IEC 17025:2017
ตัง แต่การพิจารณาแหล่งของความไม่แน่นอน (Source) การประเมิน Type A และ Type B,
 มัน
การกําหนดระดับความเชือ
 , การรวมแหล่งค่าความไม่แน่นอน, การขยายค่าความไม่แน่นอน,
 มัน
การรายงานค่าความไม่แน่นอนทีร ะดับความเชือ
 95% Confidence level
2. การตรวจสอบความใชไ้ ด้ของวิธ ี (Validation of method) ตามข้อกําหนด 7.2.2
ตัง แต่การเลือกคุณลักษณะเฉพาะ Performance Characteristic ให ้เหมาะกับขอบข่ายการทดสอบ/สอบเทียบ
ของห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร (เช่น Accuracy, % Recovery, Precision, Range, Linearity, LOD, LOQ เป็ นต ้น),
การประเมิน T- test, F-test และการประเมินค่า Z-Score สําหรับเปรียบเทียบผล Inter-laboratory comparison
แนวทางการอบรมเน ้นทดลองคํานวณและประเมินผลโดยข ้อมูลจริงของห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าร ับการอบรม :
หน่วยงานทีเ กีย
 วข ้องกับห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร, เจ ้าหน ้าทีห
 ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร, หัวหน ้างาน, วิศวกร, QM, TM, Internal Auditor
ั
รูปแบบการอบรมสมมนา
:
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ และกิจกรรมกลุม
่ เชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือ
 ให ้ผู ้เข ้าอบรมมีเข ้าใจและสามารถปฏิบต
ั ไิ ด ้จริง
ั
ห ัวข้ออบรมสมมนา
:
เชา้
-

ทบทวนข ้อกําหนด 7.6 การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

-

สถิตพ
ิ น
ื ฐานทีใ ช ้ในการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด

-

แหล่งของความไม่แน่นอนในการว ัด (Source of Uncertainty) ทงัK Type A และ Type B

-

ขัน
 ตอนการวิธป
ี ระมาณค่าความไม่แน่นอน
1. การคํานวณค่าความไม่แน่นอน Type A
2. การคํานวณแหล่งความไม่แน่นอน Type B และรูปแบบการกระจาย (Distribution)
3. การปรับแหล่งความไม่แน่นอน Type B เป็ น 68% Confidence level
4. การรวมและขยายค่าความไม่แน่นอน (Combined and Expanded Uncertainty)

- รูปแบบการรายงานค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty Report)
Workshop:
แบบฝึ กห ัดทดลองประมาณค่าความไม่แน่นอนสําหร ับงานทดสอบ (Testing)
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บ่าย
-

ทบทวนข ้อกําหนด 7.2.2 Validation of method ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

-

เมือ
 ใดทีต
 ้องทําและทบทวนความใช ้ได ้ของวิธ ี (Validation of method)

-

การพิจารณาเลือกคุณล ักษณะเฉพาะ (Performance characteristic) ทีเZ หมาะสมและ
สอดคล้องก ับกิจกรรมทดสอบ/สอบเทียบของห้องปฏิบ ัติการ
-

เทคนิคการคํานวณ Performance Characteristic แต่ละต ัว
(Accuracy, % Recovery, Precision, Range, Linearity, Limit of Detection,
Limit of Quantification, Selectivity/ Specificity, Repeatability, Reproducibility)

-

Workshop:
เลือก Performance characteristic ทีเZ หมาะสมและทดลองคํานวณ

-

ํ หร ับการทํา Method Validation
วิธก
ี ารประเมินอืน
Z ๆ สา

-

การประเมินความแม่นยําโดย T-Test

-

การประเมินความเทีย
 งตรงโดย F-Test

-

การประเมินค่า Z -SCORE สําหรับการทํา Inter-laboratory comparison

-

workshop:
ทดลองประเมิน T-test, F-test และ z-score

-

สรุปและถาม-ตอบ

การประเมินผลผูเ้ ข้าอบรม :
1.
2.
3.
4.

เวลาทีเ ข ้าอบรมต ้องไม่น ้อยกว่า 80%
ประเมินผลจากการทํากิจกรรมกลุม
่
ประเมินผลจากข ้อสอบภาคทฤษฏี (Post Test)
ทุกท่านทีผ
 า่ นเกณฑ์จะได ้รับเกียรติบต
ั ร (Training Certificate)

วิทยากรผูบ
้ รรยาย
่ ชวลิต
อ. อ ังคพล แชม

ี วชาญระบบบริหารห ้องปฏิบัตก
- วิทยากร ทีป
 รึกษาและผู ้เชย
ิ าร ISO/IEC 17025:2017
ทัง ห ้องปฏิบัตก
ิ ารทดสอบและสอบเทียบ
ี วชาญมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016
- วิทยากร ทีป
 รึกษาและผู ้เชย
และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
(ประว ัติทป
ีZ รึกษาและวิทยากรอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ท ีZ www.thequality-center.com)
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