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ISO/IEC 17025:2017 Uncertainty of measurement and internal audit (1 Day)
การประมาณค
ั ก
ิ าร
การประมาณคาความไมแนนอนและการตรวจติ
อนและการตรวจติดตามภายในสําหรับมาตรฐานหองปฏิบต
ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร :
หลักสูตรพิเศษนีเ น ้นให ้ผู ้เกีย
 วข ้องมีความเข ้าใจทัง ภาคทฤษฎีและการนํ าไปปฏิบต
ั จ
ิ ริงเพือ
 รองรับข ้อกําหนด
มาตรฐานห ้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. เทคนิคการตรวจติดตามภาย (Internal audit) ตามข้อกําหนด 8.8 ของ ISO/IEC 17025:2017
ซงึI เน้นการตรวจเชงิ กระบวนการ (Process approach audit) เพือ
 ทวนสอบความสอดคล ้อง (Compliance)
และประสิทธิผล (Effectiveness) ของระบบบริหารคุณภาพ (QMS) และกิจกรรม (Activity) ของห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ตัง แต่การจัดทําโปรแกรมการตรวจประเมิน, การจัดเตรียมรายการคําถาม (Audit Checklist) ทัง แบบ Horizontal
(System audit) และ Vertical (Compliance/Witness audit), เทคนิคการตรวจและการสืบค ้นหลักฐาน
(Audit trial and evidence), การเขียนรายงานความไม่สอดคล ้อง (NC: Non-Conformity/CAR) และเทคนิค
การปิ ดประเด็น NC/CAR อย่างมีประสิทธิผล
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าร ับการอบรม :
ผู ้บริหารห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร, Lab manager, QM/TM, Internal Auditor, Technician
ั
รูปแบบการอบรมสมมนา
:
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ สลับกิจกรรมกลุม
่ เชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร (Workshop) เพือ
 ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถเรียนรู ้และ
เข ้าใจเนือ
 หาเพือ
 นํ าไปปรับใช ้กับงานจริงได ้อย่างถูกต ้องและมีประสิทธิผล
ั
ห ัวข้ออบรมสมมนา
:
เชา้ (Internal audit)
 ทบทวนข ้อกําหนด 8.8 การตรวจติดตามภายในของ ISO/IEC 17025:2017
 การตรวจติดตามภายในแบบ Process approach audit (การตรวจแบบมุง่ เน ้นกระบวนการ)
 การจัดเตรียมคําถามสําหรับตรวจ System audit (Horizontal audit)
 การจัดเตรียมคําถามสําหรับตรวจ Compliance audit (Vertical or witness audit)
Workshop:
จ ัดทํา Audit checklist by process approach ทงัS Horizontal และ Vertical audit
 เทคนิคการตรวจติดตามและการสืบหาหลักฐาน (Audit trial and audit evidence)
 แนวทางการตัดสินความไม่สอดคล ้อง (Non-Conformity : CAR (Major/Minor)/ PAR/ Obs./ OFI)
 การเขียนรายงานการตรวจติดตาม (Audit report)
 เทคนิคการเขียน CAR โดยหลักการ 5W1H (What, When, Where, Who, Why and How Much)
 เทคนิคการตอบ CAR โดย Why-Why analysis
Workshop:
ทดลองเขียนและตอบ CAR และกําหนดมาตรการป้องก ันการเกิดซําS โดย Why-Why Analysis


ถาม-ตอบ
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บ่าย (Uncertainty of measurement)
ทบทวนข ้อกําหนด 7.6 การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
สถิตพ
ิ น
ื ฐานทีใ ช ้ในการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด
แหล่งของความไม่แน่นอนในการว ัด (Source of Uncertainty) ทงัS 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:
ทดลองประมาณค่าความไม่แน่นอนสําหร ับงานทดสอบ (Testing)
ทีเI กีย
I วข้องก ับขอบข่ายขอห้องปฏิบ ัติการ






 ถาม-ตอบ
การประเมินผลผูเ้ ข้าอบรม :





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