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ISO/IEC 17025:2017 Understanding of new and changing requirements for laboratories (1 Day) 

(ความเขา้ใจในขอ้ก าหนดใหมแ่ละขอ้ก าหนดทีเ่ปลีย่นแปลงส าหรบัมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิารฉบบัใหม)่ 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : 

       เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่ห้องปฏบิัตกิารและผู้ที่เกีย่วข้อง มีความเขา้ใจในข้อก าหนดใหม่และข้อก าหนดที่เปล่ียนแปลง 

(new and changing requirements)  ของมาตรฐานห้องปฏิบัตกิารฉบับใหม่ ISO/ IEC 17025:2017  New  Version  

เพื่อเปน็แนวทางในการจัดท าและปรับระบบเอกสาร (Transition) สู่มาตรฐานฉบับใหม่ภายวันที่ 29 November 2020 (3 ปี) 

เนื้อหาหลักสตูรแบ่งเป็นส่วนดังต่อไปนี้ : 

 เปรียบเทียบขอ้ก าหนด ISO/IEC 17025:2005 กับ ISO/IEC 17025:2017 เวอร์ช่ันใหม ่

 สรุปข้อก าหนดใหม่ (New requirement)  

 สรุปข้อก าหนดที่มีการเปล่ียนแปลง (Changes) 

 สรุปข้อก าหนดที่ไม่มีการปรบัเปล่ียน (no change)  

 แนวทางปรบัระบบเอกสารเพื่อการ Transition สู่เวอร์ชัน่ใหม่  

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม :                                                                                                                           

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับห้องปฏิบัติการ, เจา้หน้าทีห่อ้งปฏบัิติการ, หัวหน้างาน, Engineer, QM, TM, Internal Auditor   

รปูแบบการอบรมสมัมนา :                                                                                                                                        

บรรยาย, ยกตัวอยา่งประกอบ สลับกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจเน้ือหา         

เพื่อน าไปปรับใช้กับงานจริงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล 

หัวข้ออบรมสัมมนา : 

เช้า 

 ประวตัิความเปน็มาของมาตรฐานห้องปฏิบัตกิาร ISO/IEC 17025:2017 

 ตารางเวลาเพื่อปรับเปล่ียนระบบสู่มาตรฐานใหม่ (Transition to new standard)  

 High Level Structure (HLS) of ISO/IEC 17025:2017 เทียบกับ ISO/IEC 17025:2005 

 สรุปข้อก าหนดใหม่และข้อก าหนดที่มีการปรับเปลี่ยนของ ISO/IEC 17025:2017  

 ข้อก าหนด 1. Scope 2. Normative references 3. Term and definition 

สรปุขอ้ก าหนดใหมแ่ละขอ้ก าหนดทีเ่ปลีย่นแปลง 

 ข้อ 4. General requirement – ข้อก าหนดทัว่ไป 

 ข้อ 5. Structural requirement – ข้อก าหนดดา้นโครงสรา้ง 

สรปุขอ้ก าหนดใหมแ่ละขอ้ก าหนดที่เปลีย่นแปลงของขอ้ 4 และ 5 

Workshop : กิจกรรมกลุ่มครัง้ที่ 1 
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บา่ย 

 ข้อ 6. Resource requirement – ข้อก าหนดดา้นทรัพยากร 

 สรปุขอ้ก าหนดใหมแ่ละขอ้ก าหนดที่เปลีย่นแปลงของขอ้ 6 

 ข้อ 7. Process requirement  - ข้อก าหนดดา้นกระบวนการ 

สรปุขอ้ก าหนดใหมแ่ละขอ้ก าหนดที่เปลีย่นแปลงของขอ้ 7 

Workshop : กิจกรรมกลุ่มครัง้ที่ 2 

 ข้อ 8 Management system requirement – ข้อก าหนดดา้นระบบบรหิาร 

- Option A 

- Option B 

สรปุขอ้ก าหนดใหมแ่ละขอ้ก าหนดที่เปลีย่นแปลงของขอ้ 8 

 

 Steps to update existing ISO/IEC 17025:2005 system to revised ISO/IEC 17025:2017   

laboratory management system (ขั้นตอนการปรับเปล่ียนระบบสู่มาตรฐานใหม่) 

 ท าแบบทดสอบ (Post – test) 

 

 

         การประเมินผลผู้เข้าอบรม : 

 เวลาที่เข้าอบรมต้องไม่น้อยกว่า 80% 

 ประเมินผลจากการท ากิจกรรมกลุ่ม (Workshop) 

 ประเมินผลจากข้อสอบภาคทฤษฏี (Post - test)  

  ทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร (Training Certificate)                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 


