
ผลการด า เ นินการจัดโปรแกรม
ทดสอบความช านาญประจ า ปี  2560   

นางสาวธนาภรณ์ บริสุทธ์ิ  
นางสาวกุลธิดา ดวงศรี 
นางสาวทัศนีย์ แก่นสาร 
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ปี 2560 

โปรแกรมทางจุลชีววทิยา 28 

โปรแกรมทางเคม ี 12 

- รายงานโดยใส่เคร่ืองหมาย >,<  
      ลงหน้าผลการทดสอบ 
- รายงานโดยใช้หน่วยและทศนิยม 
     ไม่ตรงกับที่ก าหนดให้รายงานผล 
- รายงานเป็นเลขยกก าลังหรือ 
     ใช้ …E+…ซึ่งผู้จัดโปรแกรมก าหนด 
     ให้รายงานเป็นเลขจ านวนเตม็เท่านัน้ 

การจัด โปรแกรมทดสอบความช านาญ  

ปี 2561 

โปรแกรมทางจุลชีววทิยา 29 

โปรแกรมทางเคม ี 12 

- เพิม่รายการโปรแกรมทางจุลชีววทิยา 
NFI-PTM 28-2018: Enumeration of Coliforms (Ten 10-mL Portion are used)  
(MPN/100 mL) in Potable Water  
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ได้รับการรับรองการเป็นผู้จัด
โปรแกรมทดสอบความ

ช านาญจากกรมวิทยาศาสตร์
บริการ 
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โปรแกรมเชิงปริมาณ โปรแกรมเชิงคุณภาพ 
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ISO 13528 ver. 2015 

โปรแกรมเชิงปริมาณ 
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แบบเดมิ 

แบบใหม่ 
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ตัวหนาแสดงถงึค่า  
Z-score > 2.00 

เคม ี

จุลฯ 
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วิธีมาตรฐานที่ใช้ทดสอบ 
และแหล่งที่มาของค่า pt   
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การเปลีย่นแปลงวธีิการประเมนิค่าทางสถิติ 
ส าหรับประเมินผลโปรแกรมการทดสอบความช านาญ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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การเป ล่ียนแปลงวิ ธีการหาค่า 𝝈𝒑𝒕 จัดโปรแกรม  PT 

* ส าห รับโปรแกรมทาง จุล ชีววิทยาในหน่วย  MPN/g,  

MPN/ml 
* และโปรแกรมทาง เคมี  ยกเ ว้นรายการ  Oxolinic  
acid,  Tetracycl ine,  Chloramphenical  และ 
Moisture ในแป้ง  
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การเป ล่ียนแปลงวิ ธีการหา ค่า  𝝈𝒑𝒕 จัด โปรแกรม  PT( ต่อ)  
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การเป ล่ียนแปลงวิ ธีการหา ค่า  𝝈𝒑𝒕 จัด โปรแกรม  PT( ต่อ)  
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Retrospective Data  =  Pooled standard deviation  
is the standard deviation remaining after removing the 
effect of special cause variation as calculated by equation 

𝑅𝑆𝐷𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 =
(𝑛1 − 1)𝑅𝑆𝐷1

2+(𝑛2 − 1)𝑅𝑆𝐷2
2… + (𝑛𝑘 − 1)𝑅𝑆𝐷𝑘

2

𝑛1 + 𝑛2 … + 𝑛𝑘 − 𝑘
 

 This pooled RSD is applied to pt which are calculated by this equation 
       
   
  
    

(%pooled RSD) X (xpt) 
              100 
  

𝝈𝒑𝒕   

  
  

= 

   
  

การเป ล่ียนแปลงวิ ธีการหา ค่า  𝝈𝒑𝒕 จัด โปรแกรม  PT( ต่อ)  



การเปลีย่นแปลง website,  
การติดต่อประสานงาน 

และระบบการช าระค่าบริการ 
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http://pt.nfi.or.th/ 
 

จะเร่ิมใช้ website ใหม่ในโปรแกรมประจ าปีงบประมาณ 2562  

 
*** ผู้เข้าร่วมโปรแกรม 

สามารถแก้ไขรายงานผลการทดสอบในระบบออนไลน์ได้ 
จนถึงวนัที่ก าหนดรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ *** 

 

http://pt.nfi.or.th/
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การติดต่อประสานงาน 
1. แผนกทดสอบความช านาญ (ตดิต่อเกีย่วกบัข้อมูลโปรแกรมทดสอบความช านาญ) 
       นางสาวธนาภรณ์ บริสุทธ์ิ,นางสาวกุลธิดา ดวงศรี และนางสาวทศันีย์ แก่นสาร 
       โทรศัพท์  0 2422 8688 ต่อ 5600-3  E-mail: pt@nfi.or.th  
       หรือ website pt.nfi.or.th 
2. แผนกบริการลูกค้า (ติดต่อเกีย่วกบัใบเสนอราคา) 
      นางมัยพสั พริาโตหิรัญชัย  โทรศัพท์ 0 2422 8688 ต่อ 5304  
      E-mail: maiyapass@nfi.or.th 
3. แผนกบัญชี (ติดต่อเกีย่วกบัใบแจ้งหนี)้ 
    นางสาวจิตรลดา ศักดิ์ศรีพพิฒัน์  โทรศัพท์ 0 2422 8688  ต่อ 1204   
     โทรสาร 0 2422 8563 
     E-mail: patcharee@nfi.or.th 
4. แผนกการเงนิ (ติดต่อเกีย่วกบัใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี) 
    นางสาววารินทร์ เรืองชัยวรสิทธ์ิ โทรศัพท์ 0 2422 8688  ต่อ 1704   
    E-mail: account@nfi.or.th 
 

mailto:pt@nfi.or.th
mailto:maiyapass@nfi.or.th
mailto:patcharee@nfi.or.th
mailto:account@nfi.or.th
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ระบบการช าระค่าบริการ PT 



การเปลีย่นแปลง ของ พรบ. เช้ือโรค  
และข้อก าหนด ISO 17025:2017 
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http://blqs.dmsc.moph.go.th/page-view/99 
 

http://blqs.dmsc.moph.go.th/page-view/99
http://blqs.dmsc.moph.go.th/page-view/99
http://blqs.dmsc.moph.go.th/page-view/99
http://blqs.dmsc.moph.go.th/page-view/99
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ประกาศใช้มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
ฉบับใหม่เม่ือวนัที่ พฤศจิกายน 2560 

โดย มกีารปรับเปลีย่นด้านโครงสร้างของมาตรฐาน พจิารณาความเส่ียง การปรับเปลีย่น
นิยามศัพท์ ปรับให้ทนัสมยักบัภาวการณ์ปัจจุบันทีม่กีารใช้ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์มาก ขึน้ เป็นต้น 

ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 
ต้องปรับเปลีย่นกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ภายในสามปีนับตั้งแต่ 
วนัที่ตพีมิพ์มาตรฐานฉบับใหม่ 
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SATISFACTION  SURVEY 



1. ด้านงานบริการทดสอบความช านาญ 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 

 
คะแนน 

เฉลี่ยปี 2016 

 
คะแนน 

เฉลี่ยปี 2017 

1 ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการ 4.4 4.5 

2 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว สุภาพ และ
เป็นมิตร 4.5 4.4 

3 การให้ค าแนะน าและข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 4.3 4.4 

4 ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่องานด้านการขาย 4.3 4.3 

20 

หมายเหต:ุ  จากข้อมูล จ านวน 315 ข้อมูล (ปี 2016) และ จ านวน 312 ข้อมูล (ปี 2017) 



2. ด้านเทคนิควิชาการ 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 

 
คะแนน 

เฉลี่ยปี 2016 

 
คะแนน 

เฉลี่ยปี 2017 
 

1  ความหลากหลายของโปรแกรมที่เปิดให้บริการ 4.2 4.3 

2  ความหลากหลายของ Matrix 4.0 4.1 

3  การส่งมอบบริการมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 4.4 4.6 

4  การให้ค าแนะน าและข้อมูลทางเทคนิคของเจ้าหน้าที่ 4.2 4.3 

5  เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว สุภาพและเป็นมิตร 4.4 4.4 

6 ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่องานทดสอบความช านาญ 4.3 4.4 

21 หมายเหต:ุ  จากข้อมูล จ านวน 315 ข้อมูล (ปี 2016) และ จ านวน 312 ข้อมูล (ปี 2017) 



3. ด้านการเงิน 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 

 
คะแนน 

เฉลี่ยปี 2016 

 
คะแนน 

เฉลี่ยปี 2017 
 

1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการช าระเงิน 4.2 4.1 

2 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว สุภาพ และเป็น
มิตร 4.3 4.2 

3 ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่องานด้านการเงิน 4.2 4.2 

22 หมายเหต:ุ  จากข้อมูล จ านวน 315 ข้อมูล (ปี 2016) และ จ านวน 312 ข้อมูล (ปี 2017) 



สรุป 

 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2016 

 
คะแนนเฉลี่ย 

ปี 2017 
 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกด้าน 
ของงานบริการทดสอบความช านาญ 

4.3 4.3 

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจ                                                  
ด้านงานบริการทดสอบความช านาญ 

23 หมายเหต:ุ  จากข้อมูล จ านวน 315 ข้อมูล (ปี 2016) และ จ านวน 312 ข้อมูล (ปี 2017) 



THANK YOU 



QUESTIONS? 


