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วันที่จัด    รุ่นที่ 8 : วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:30 น.                    รับจํานวน 30 ท่าน 

(Offline) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 
3,200 + 224 (VAT 7%) = 3,424 บาท  

(Online) สมาชิก: (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) 
2,500 + 175 (VAT 7%) = 2,675 บาท  

(Offline) บุคคลท่ัวไป: 
3,700 + 259 (VAT 7%)  = 3,959 บาท 

(Online) บุคคลท่ัวไป: 
2,800 + 196 (VAT 7%)  = 2,996 บาท 

การพิสูจน์วิธีวัด Non-Standard Method (ทดสอบ,สอบเทียบ )  
ตามข้อกําหนด ISO/IEC 17025 (Hybrid)    

 Validation of Measurement Method (Testing Calibration) for ISO/IEC 17025 

 การเลือกใช้วิธีวัด ทดสอบ สอบเทียบ(Selection of Measurement 
Method) ถือเป็นขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการวัดเพื่อท่ีจะให้แน่ใจว่าได้ผลวัด
ท่ีถูกต้อง ดังน้ันมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จึงกําหนดให้ห้องปฏิบัติการต้อง
เลือกใช้วิธีวัด ทดสอบ สอบเทียบท่ีเช่ือถือได้ซึ่งห้องปฏิบัติการต่างพยายาม
จัดหาวิธีวัดมาตรฐาน (Standard Method) มาใช้ อย่างไรก็ดีเป็นท่ีทราบกัน
ท่ัวไปว่าบ่อยคร้ังท่ีห้องปฏิบัติการไม่สามารถจัดหาวิธีวัดมาตรฐานได้และ
จําเป็นต้องใช้วิธีวัด ท่ี ไม่ เป็นมาตรฐาน  (Non-Standard Method) ซึ่ ง
หมายความรวมถึงการปรับแต่งวิธีวัดท่ีพอหาได้หรือจัดทําวิธีวัดขึ้นเอง   
(In-house method) ซึ่งการใช้วิธีวัด ทดสอบ สอบเทียบ Non-Standard 
Method เห ล่า น้ี จําเป็น ต้องพิ สูจน์ว่าวิธีวัด ท่ี นํ ามาใช้ น้ัน เป็นไปตาม
จุดประสงค์ในการใช้งาน (Validation of Method) 
 หลักสูตรน้ีจะนําเสนอการพิสูจน์ความใช้ได้  (Validation of 
Measurement Method) ของวิ ธี วั ด  ทดสอบ , สอบ เที ยบ  Non-
Standard Method โดยกล่าวถึงการประเมินองค์ประกอบต่างๆ ของ
ระบ บ วั ด  ท ด ส อบ , ส อ บ เที ย บ  เ ช่ น   Effective resolution, Bias, 
Repeatability and Reproducibility, บุคคล, เครื่องวัด เป็นต้น เพื่อพิสูจน์
ว่าวิธีวัด ทดสอบ สอบเทียบ ท่ีนํามาใช้น้ันถึงแม้จะเป็น Non-Standard 
Method แต่เป็นไปตามจุดประสงค์การใช้งาน(Intended Use)   โดยมี
เป้าหมายหลักเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้องตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานสากลต่างๆโดยเฉพาะมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
 
สิ่งท่ีคุณจะได้รับ 

1. รู้จักการวัดและองค์ประกอบของระบบการวัด 
2. เข้าใจถึงเน้ือหา Method Validation  

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
3. เข้าใจคํานิยามท่ีเกี่ยวกับการวัดและความใช้ได้ของวิธีวัดใน

ห้องปฏิบัติการ 
4. เข้าใจถึงการยืนยันความใช้ได้ของวิธีวัด (Method validation) 

ทดสอบ สอบเทียบ 
5. สามารถนําหลักการของ Method Validation ในการวัด 

ทดสอบ สอบเทียบไปประยุกต์ใช้ 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา 
ผู้รับผิดชอบการวัดทางกายภาพ, ผู้ทําการทดสอบ สอบเทียบทาง

กายภาพ, ผู้ให้การรับรองระบบวัด QC, QA ที่ต้องใช้วิธีวัดแบบ In-house -
method   
หัวข้อการอบรมและสัมมนา 
9.00-16.30 น. 

 การวัดและองค์ประกอบของระบบวดั 
 มาตรฐาน ISO/IEC17025:2017 ข้อ 7.2 
 Terminology ท่ีควรทราบ 
 การประเมินเชิงระบบถึงองค์ประกอบท่ีกระทบต่อวธิีวดั 

ทางกายภาพ 
 Method Validation สําหรับการวดัทางกายภาพ 
 Measurement Uncertainty 
 Effective Resolution 
 Bias, Stability, Linearity 
 Repeatability & Reproducibility 
 การประเมินความบกพร่องของผู้วัดและเครื่องวดั 
 Inter-laboratory comparison 
 การจัดองค์ประกอบของระบบวัด ทางกายภาพ  

(ทดสอบ, สอบเทียบ) ให้เหมาะสม 
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วิทยากร 
คุณสุรพล วัฒนวงศ์ 

วิทยากรและท่ีปรึกษาอิสระ 
(อดีต)รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

อบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom 


