โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การประกันคุณภาพผลทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อการยกระดับงานวิจัย”
๑. หลักการและเหตุผล
การวิจัยเปนการศึกษาคนควาอยางมีระบบ เพื่อคนหาคําตอบของปญหาหรือคําถาม หรือเพื่อ
คนหาความรูใหมอันจะใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติและความกาวหนาทางวิชาการ ดังนั้นในกระบวนการเก็บ
รวบรวมขอมูลการศึกษา จึงตองเปนขอมูลที่มีความถูกตอง เพื่อใหสามารถเปนคําตอบตามวัตถุประสงคงานวิจัย
ไดอยางถูกตอง
ในดานของขอมูลผลทดสอบ (Testing results) ที่ไดจากหองปฏิบัติการซึ่งถือเปนสวนหนึ่ง
ของขอมูลในกลุม Chemical data ที่จะตองมีความถูกตอง โดยหองปฏิบัติการที่ดําเนินงานตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 นั้น ถือไดวาเปนกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานที่ไดมาซึ่งผลทดสอบที่แมนยําถูกตอง
(validity of results) เพราะมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025 เปนมาตรฐานวาดวย
ความสามารถหองปฏิบัติการทดสอบและหองปฏิบัติการสอบเทียบ (ISO/IEC 17025 General requirements
for the competence of testing and calibration laboratories) ที่กําหนดใหหองปฏิบัติการตองมีระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพผลการทดสอบที่ เ หมาะสมกั บ งานทดสอบ เพื่ อ ให มั่ น ใจในความถู ก ต อ งของผลทดสอบ
(Ensuring the validity of results) โดยในกระบวนการทดสอบนั้น มักมีเทคนิคที่หลากหลายและซับซอน
มี ป จ จั ย ต า งๆ ที่ ส งผลกระทบต อ คุ ณ ภาพของผลทดสอบ ซึ่ ง นอกจากจะตอ งไดรั บ การควบคุ ม ดู แลอย า ง
เหมาะสมแลว ยังตองมีขั้นตอนหรือกระบวนการประเมินอยางเหมาะสมอีกดวย ดังนั้น เพื่อยกระดับงานวิจัยที่
เกิดจากการสนับสนุนของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) หรือ สวก. ใหมีคุณภาพมี
ความนาเชื่อถือในระดับสากล นักวิจัยจําเปนตองมีความรูในเรื่องของการประเมินคุณภาพผลการทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 หลักสูตรการฝกอบรมนี้จะเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหนักวิจัยยกระดับผลงานวิจัยของ
ตนเองและเพิ่มพูนความตระหนักที่จะทําใหงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน ประสบผลตามวัตถุประสงคที่มา
พรอมกับคุณภาพ
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการของระบบประกันคุณภาพ
หองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
๒. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจปจ จัย ที่สงผลกระทบตอคุณภาพของ
ผลทดสอบ
๓. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของหลักสูตร และ/หรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชทดสอบผลการทดลองในหองปฏิบัติการไดอยาง
ถูกตองและแมนยําตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

๔. กลุมเปาหมาย
จํ า นวน ๔๐ คน คื อ นั ก วิ จั ย ที่ ไ ด รั บ ทุ น โครงการวิ จั ย จาก สวก. หรื อ นั ก วิ จั ย ในสั ง กั ด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๕. ระยะเวลา
จํานวน ๒ วัน ระหวางวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
๖. สถานที่อบรม
ศูนยฝกอบรมและการประชุม บริษัท หองปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ
๗. รูปแบบการฝกอบรม
๑. การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญจาก บริษัท หองปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
๒. การฝกปฏิบัติและใหขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ บริษัท หองปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
๘. เนื้อหาของหลักสูตร
๑. ความสอบกลับไดทางมาตรวิทยา (Metrology Traceability)
๒. ความไมแนนอนของผลการวัด (Measurement Uncertainty)
๓. สมรรถนะของวิธีทดสอบ (Method Performance Characteristics)
๔. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ของผลการทดสอบ
๕. การจัดการเครื่องมือวัด (Instrument Management)
๖. การจัดการตัวอยาง (Sample Handling)
๗. การจัดการบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทดสอบ (Personnel Management)
๘. การจัดการที่เกี่ยวของกับเอกสารและขอมูล (Document & Record)

กําหนดการฝกอบรม
หลักสูตร “การประกันคุณภาพผลทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อการยกระดับงานวิจัย”
ระหวางวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ ศูนยฝกอบรมและการประชุม บริษัท หองปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนและทดสอบความรูเบื้องตน (Pre-test Excuting)
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิ ธี เ ป ด การฝ ก อบรม หลั กสู ต ร “การประกั น คุ ณ ภาพผลทดสอบตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 เพื่อการยกระดับงานวิจัย”
โดย ดร.สุวิทย ชัยเกียรติยศ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. Q&A งานวิจัย ตองประกันคุณภาพดวยหรือ?
Questioner: ดร.วิ สุ ท ธิ์ วี ร ะกุ ล พิ ริ ย ะ ผู อํ า นวยการศู น ย ต รวจประเมิ น และ
รับรองระบบ CLT
Answerer: นางดารณี สมบูรณจิตต ผูอํานวยการศูนยขับเคลื่อนมาตรฐานฯ CLT
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. Introduction: Good Laboratory Practice (OECD GLP)
โดย นางดารณี สมบูรณจิตต ผูอํานวยการศูนยขับเคลื่อนมาตรฐานฯ CLT
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐาน ISO/IEC 17025
- ความสอบกลับไดทางมาตรวิทยา (Metrology Traceability)
- ความไมแนนอนของผลการวัด (Measurement Uncertainty)
โดย นางดารณี สมบูรณจิตต ผูอํานวยการศูนยขับเคลื่อนมาตรฐานฯ CLT
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ตอ)
- สมรรถนะของวิธีทดสอบ (Method Performance Characteristics)
- การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ของผลการทดสอบ
Workshop: การประเมินผลการควบคุมคุณภาพของผลทดการทดสอบ
โดย นางดารณี สมบูรณจิตต ผูอํานวยการศูนยขับเคลื่อนมาตรฐานฯ CLT

วันศุกรที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. Registration
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 (ตอ)
- การจัดการเครื่องมือวัด (Instrument Management)
Workshop: การอานใบรับรองผลการสอบเทียบ
- การจัดการตัวอยาง (Sample Handling)
- การจัดการบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทดสอบ (Personnel Management)
- การจัดการที่เกี่ยวของกับเอกสารและขอมูล (Document & Record)
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การเลือกใชหองปฏิบัติการและการอานขอมูลใน Test Report
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. Post-test Executing
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. Discussion to Research Application
Fulfillment: เยี่ยมชมหองปฏิบัติการมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ มอก.2677 (ระบบการจั ด การด า นความปลอดภั ย ของ
หองปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับสารเคมี)
Discuss to Research Application
โดย ๑) นางดารณี สมบูรณจิตต
ผูอํานวยการศูนยขับเคลื่อนมาตรฐานและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
๒) ดร.วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
ผูอํานวยการศูนยตรวจประเมินและรับรองระบบ
๓) นางสาวธนิดา พิมพมา
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมและบริการที่ปรึกษา
๔) ผูแทนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
หมายเหตุ:

๑. Coffee Break เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.
๒. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.
๓. ผูมีสิทธิ์รับใบรับรอง (Certificate) ตองมีเวลาในการเขาฝกอบรม ไมนอยกวา ๘๐%
๔. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

