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ตารางที่ ๑ ผลการดําเนินงานด้านกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

สาขา รายการ 
จํานวน

ห้องปฏิบัติการ 
สิ่งแวดล้อม Total dissolved solids (TDS) in water ๒๖๑ 

 Total suspended solids (TSS) in water ๒๕๓ 
 Chemical Oxygen Demand (COD) in water ๒๓๐ 

เคมี 

Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic acid 
(EDTA) in Standard solution  

๘๕ 

Hydrochloric acid (HCl) and Ethylenediaminetetraacetic acid 
(EDTA) in Standard solution (round 2) 

๖๔ 

pH - value in shampoo (round 1) ๖๙ 
pH - value in dishwashing (round 1) ๖๙ 
pH - value in shampoo (round 2) ๖๗ 
pH - value in dishwashing (round 2) ๖๗ 

สอบเทียบ Electronic Balance in Mass ๔๕ 
 Vernier Caliper in Dimension ๕๐ 
 Analog Micrometer in Dimension ๔๔ 
 Steel Ruler in Dimension ๒๑ 

 
๒. ด้านการพัฒนาตัวอย่างควบคุม (Quality control sample)  

ศูนย์ฯได้ดําเนินการวิจัยพัฒนาการผลิตตัวอย่างควบคุม (Quality control sample) จากชุดตัวอย่าง
สําหรับกิจกรรมทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ โดยใช้แนวทางการดําเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่น 
การศึกษาความเสถียร (Stability) สภาวะการเก็บรักษาที่เหมาะสม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการ
ควบคุมคุณภาพผลทดสอบภายในห้องปฏิบัติการด้วย QC sample ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ QC sample ที่
ได้รับการพัฒนาจํานวน ๓ รายการ รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๒ 
ตารางที่ ๒ รายการ QC sample ที่ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

สาขา รายการ 
สิ่งแวดล้อม - Heavy metals (As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn) in water 

- Total suspended solids (TSS) in water 
- Total hardness  (as CaCO3) and Chlorides (as Cl) in water 

 
๓. ด้านการอบรม/สัมมนา/วิทยากร 

 ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ดําเนินการจัดให้มีการ
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม              
การพัฒนาศักยภาพการทดสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งผลการดําเนินงานด้านการอบรม ดังแสดงในตารางที่ ๓  

 



 

 

ตารางที่ ๓  ผลการดําเนินงานด้านการอบรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

วันที่ ช่ือหลักสูตรอบรม 
พ้ืนที่ดําเนินการ จํานวนผู้

เข้าอบรม 
(ราย) จังหวัด ภาค 

 ๗ พ.ย. ๕๖ การทดสอบความชํานาญเพื่อการประกันคุณภาพผลการทดสอบ
สําหรับห้องปฏิบัติการ 

กรุงเทพฯ กลาง ๒๐๔ 

 ๘ พ.ย. ๕๖ การแปลผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ กรุงเทพฯ กลาง ๒๐๔ 

๑๑ พ.ย. ๕๖ การทดสอบความชํานาญเพื่อการประกันคุณภาพผลการทดสอบ
สําหรับห้องปฏิบัติการ 

สงขลา ใต้ ๓๙ 

๑๒ พ.ย. ๕๖ การแปลผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ สงขลา ใต้ ๓๙ 

๑๒ ธ.ค. ๕๖ การทดสอบความชํานาญเพื่อการประกันคุณภาพผลการทดสอบ
สําหรับห้องปฏิบัติการ 

ขอนแก่น อิสาน ๓๖ 

๑๓ ธ.ค. ๕๖ การแปลผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ ขอนแก่น อิสาน ๓๖ 

๑๙ ธ.ค. ๕๖ การทดสอบความชํานาญเพื่อการประกันคุณภาพผลการทดสอบ
สําหรับห้องปฏิบัติการ 

เชียงใหม่ เหนือ ๓๑ 

๒๐ ธ.ค. ๕๖ การแปลผลการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ เชียงใหม่ เหนือ ๓๑ 

๒๗ ส.ค. ๕๗ แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัด กรุงเทพฯ กลาง ๒๙๓ 

๒๘ ส.ค. ๕๗ การจัดทํา Calibration curve และ Quality control chart กรุงเทพฯ กลาง ๒๘๓ 

๒๙ ส.ค. ๕๗ การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบเพื่อประโยชน์ของ
การประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ 

กรุงเทพฯ กลาง ๒๘๙ 
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