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ISO/IEC
ISO/IEC 17025:2017 Requirement and Implementation – new version (2 Day)
Day)
(ขอกําหนดและการประยุกตใชมาตรฐานห
ั ก
ิ ารฉบั
าตรฐานหองปฏิบต
ารฉบับใหม)
ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร :
เพือ
 ให ้ผู ้บริหาร เจ ้าหน ้าทีห
 ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารและผู ้ทีเ กีย
 วข ้องมีความเข ้าใจในข ้อกําหนด แนวทางการประยุกต์ใช ้และ
สามารถจัดทําระบบเอกสารของมาตรฐานห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารฉบับใหม่ ISO/IEC 17025:2017 (New version)
ให ้สอดคล ้องกับกระบวนการทดสอบและ/หรือสอบเทียบขององค์กรครอบคลุมข ้อกําหนดใหม่ทัง. 8 ข ้อ และเป็ นแนวทาง
่ าตรฐานฉบับใหม่ภายในวันที 29 November 2020 (3 ปี )
สําหรับห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทีต
 ้องปรับระบบ (up version) สูม
โดยเนือ
. หาหลักสูตรแบ่งเป็ นหัวข ้อดังต่อไปนี. :
ั ใหม่
 เปรียบเทียบข ้อกําหนด ISO/IEC 17025:2005 กับ ISO/IEC 17025:2017 เวอร์ชน
 สรุปข ้อกําหนดใหม่ (New) และข ้อกําหนดทีม
 ก
ี ารเปลีย
 นแปลง (Changes requirement)
 ตีความข ้อกําหนดและการประยุกต์ใช ้ทัง. 8 ข ้อหลัก
 สรุปรายการเอกสารทัง. หมด (QM, Procedure, Form)สําหรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
่ าตรฐานฉบับใหม่
 แนวทางปรับระบบเอกสารเพือ
 Up version สูม
หลักสูตรนีว. ท
ิ ยากรเน ้นการตีความและกิจกรรมกลุม
่ (Workshop) โดยยกตัวอย่างขอบข่าย (Scope/ range of activities)
ึ ษาเพือ
 มโยงของแต่
ทีอ
 งค์กรขอการรับรอง ISO/IEC 17025 เป็ นกรณีศก
 ให ้ผู ้เข ้าอบรมมีความเข ้าใจและทราบถึงความเชือ
ละกระบวนการทีเ กีย
 วข ้องได ้ดียงิ ขึน
.
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าร ับการอบรม :
หน่วยงานทีเ กีย
 วข ้องกับห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร, เจ ้าหน ้าทีห
 ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร, หัวหน ้างาน, Engineer, QM, TM, Internal Auditor
ั
รปแบบการอบรมสมมนา
:
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ สลับกิจกรรมกลุม
่ เชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร (Workshop) เพือ
 ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถเรียนรู ้และเข ้าใจ
เนือ
. หาได ้เป็ นอย่างดี
ั
ห ัวข้ออบรมสมมนา
:

วันที 1

 ประวัตค
ิ วามเป็ นมาของมาตรฐานห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร ISO/IEC 17025:2017
 ตารางเวลาและการเตรียมตัวเพือ
 ปรับเปลีย
 นระบบ (up version)
; ั ใหม่
 เปรียบเทียบข้อกําหนด ISO/IEC 17025:2005 ก ับ ISO/IEC 17025:2017 เวอร์ชน
 สรุปข้อกําหนดใหม่ (New requirement) ทีไ; ม่เคยมีมาก่อน
 สรุปข้อกําหนดทีม
; ก
ี ารเปลีย
; นแปลง (Changes requirement)
 หน่วยรับรองห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทดสอบและสอบเทียบ (Accredit Body)

 ตีความข้อกําหนดและกิจกรรมกลุม
่

1.0 Scope - ขอบข่าย
2.0 Normative references – เอกสารอ ้างอิง
ั และคําจําก ัดความ – New version
3.0 Term and definition - คําศพท์
4.0 General requirement – ข้อกําหนดทว; ั ไป
(Impartiality, Confidentiality)
Workshop 1:
 งทีส
การบริหารความเป็ นกลางและประเมินความเสีย
 ง่ ผลต่อความเป็ นกลาง
5.0 Structural requirement – ข้อกําหนดด้านโครงสร้าง
(Legal, Organization, Management structure, Personnel responsible,
range of lab activities, Documenting its procedures, communication)
Workshop 2:
กําหนด Range of activity และกําหนดโครงสร ้างการบริหารและโครงสร ้างห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
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6.0 Resource requirement – ข้อกําหนดด้านทร ัพยากร
(Personnel, Facilities, Environmental, Equipment,
Metrological traceability, External providers)
Workshop 3:
กําหนดโครงสร ้างด ้านทรัพยากรทัง. หมดทีเ กีย
 วข ้องกับ Range of activity ของห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ว ันที; 2
 ทบทวนเนือ
. หาวันที 1
 ตีความข ้อกําหนดและกิจกรรมกลุม
่ – ต่อ
7.0 Process requirement - ข้อกําหนดด้านกระบวนการ
(Review of request, Method selection, validation, Sampling, Handling,
Technical records, Uncertainty, Validity of result, reporting, Complaint,
Nonconforming work, control of data and IT)
Workshop 4:
จัดทํา Process approach สําหรับกระบวนการทดสอบ/สอบเทียบตัง. แต่การทบทวนคําขอ
จนถึงการรายงานผล + การควบคุมงานทีไ ม่เป็ นไปตามข ้อกําหนด
8.0 Management system requirement – ข้อกําหนดด้านระบบบริหารงาน
(option A and B, Management system documentation, Control of document,
Control of record, Risk and opportunities, Improvement, Corrective action,
Internal audits, Management reviews)
Workshop 5:
- ออกแบบโครงสร ้างระบบเอกสารและการควบคุม,
 ง (Risk) สําหรับกิจกรรมของห ้องปฏิบต
- การประเมินความเสีย
ั ก
ิ าร
; ั ใหม่
 สรุปรายการเอกสารทงหมด
ัi
(Procedure, Format สําหร ับ ISO/IEC 17025:2017 เวอร์ชน
 ทําแบบทดสอบ (Post – test)
การประเมินผลผูเ้ ข้าอบรม :
1.
2.
3.
4.

เวลาทีเ ข ้าอบรมต ้องไม่น ้อยกว่า 80%
ประเมินผลจากการทํากิจกรรมกลุม
่ (Workshop)
ประเมินผลจากข ้อสอบภาคทฤษฏี (Post - test)
ทุกท่านทีผ
 า่ นเกณฑ์จะได ้รับเกียรติบต
ั ร (Training Certificate)

วิทยากรผูบ
้ รรยาย
่ ชวลิต
อ. อ ังคพล แชม

 วชาญระบบบริหารห ้องปฏิบต
- วิทยากร ทีป
 รึกษาและผู ้เชีย
ั ก
ิ าร ISO/IEC 17025:2017
ทัง. ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทดสอบและสอบเทียบ
 วชาญมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016
- วิทยากร ทีป
 รึกษาและผู ้เชีย
และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

(ประว ัติทป
ี; รึกษาและวิทยากรอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ท ี; www.thequality-center.com)
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