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ISOISOISOISO/IEC 17025:2017/IEC 17025:2017/IEC 17025:2017/IEC 17025:2017    Understanding of new and changing requirements for laboratories.Understanding of new and changing requirements for laboratories.Understanding of new and changing requirements for laboratories.Understanding of new and changing requirements for laboratories.    ((((1111    DayDayDayDay))))    
((((ความเขาใจความเขาใจความเขาใจความเขาใจในขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดทีเ่ปลีย่นแปลงสาํหรบัในขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดทีเ่ปลีย่นแปลงสาํหรบัในขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดทีเ่ปลีย่นแปลงสาํหรบัในขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดทีเ่ปลีย่นแปลงสาํหรบัมาตรฐมาตรฐมาตรฐมาตรฐานหองปฏบิตักิารานหองปฏบิตักิารานหองปฏบิตักิารานหองปฏบิตักิารฉบบัใหมฉบบัใหมฉบบัใหมฉบบัใหม))))    

 

วัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงควัตถุประสงคของหลักสูตรของหลักสูตรของหลักสูตรของหลักสูตร    ::::    
       เพ่ือใหผูบริหาร เจาหนาที่หองปฏิบัตกิารและผูที่เกีย่วของ มีความเขาใจในขอกําหนดใหมและขอกาํหนดที่เปล่ียนแปลง 
((((new new new new and changing requirementsand changing requirementsand changing requirementsand changing requirements))))  ของมาตรฐานหองปฏิบัตกิารฉบับใหม ISO/IEC 17025:2017 new versionISO/IEC 17025:2017 new versionISO/IEC 17025:2017 new versionISO/IEC 17025:2017 new version.  

เพื่อเปนแนวทางในการจัดทาํและปรับระบบเอกสาร (Transition) สูมาตรฐานฉบับใหมภายวันที่ 29 November 2020 (3 ป) 
เนื้อหาหลักสตูรแบงเปนสวนดังตอไปนี้ : 

 เปรียบเทียบขอกําหนด ISO/IEC 17025:2005 กับ ISO/IEC 17025:2017 เวอรช่ันใหม 

 สรุปขอกําหนดใหม (New requirement)  
 สรุปขอกําหนดที่มีการเปล่ียนแปลง (Changes) 
 สรุปขอกําหนดที่ไมมีการปรับเปล่ียน (no change)  
 แนวทางปรับระบบเอกสารเพื่อการ Transition สูเวอรช่ันใหม  

    
คณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรมคณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรมคณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรมคณุสมบตัขิองผูเขารบัการอบรม :                                                                                                                           
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับหองปฏิบัติการ, เจาหนาท่ีหองปฏบัิติการ, หัวหนางาน, Engineer, QM, TM, Internal Auditor   

รปูแบบการอบรมสมัมนารปูแบบการอบรมสมัมนารปูแบบการอบรมสมัมนารปูแบบการอบรมสมัมนา    : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
บรรยาย, ยกตัวอยางประกอบ สลับกิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถเรียนรูและเขาใจเน้ือหา         
เพ่ือนําไปปรับใชกับงานจริงไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผล 

หัวขออบรมสัมมนาหัวขออบรมสัมมนาหัวขออบรมสัมมนาหัวขออบรมสัมมนา    ::::    
เชาเชาเชาเชา    

 ประวตัิความเปนมาของมาตรฐานหองปฏิบัตกิาร ISO/IEC 17025:2017 
 ตารางเวลาเพื่อปรับเปล่ียนระบบสูมาตรฐานใหม (Transition to new standard)  
 High Level Structure (HLS) of ISO/IEC 17025:2017 เทียบกับ ISO/IEC 17025:2005 
 สรุปขอกําหนดใหมและขอกาํหนดที่มีการปรับเปล่ียนของ ISO/IEC 17025:2017  

 ขอกาํหนด 1. Scope 2. Normative references 3. Term and definition 
สรปุขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดทีเ่ปลีย่นสรปุขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดทีเ่ปลีย่นสรปุขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดทีเ่ปลีย่นสรปุขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดทีเ่ปลีย่นแปลงแปลงแปลงแปลง    

 ขอ 4. General requirement – ขอกําหนดท่ัวไป 
 ขอ 5. . . . Structural requirement – ขอกําหนดดานโครงสราง 

สรปุสรปุสรปุสรปุขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่ขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่ขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่ขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่เปลีย่นเปลีย่นเปลีย่นเปลีย่นแปลงแปลงแปลงแปลงของขอ ของขอ ของขอ ของขอ 4 4 4 4 และ และ และ และ 5555    
Workshop : กิจกรรมกลุมคร้ังท่ี 1    
    
                                                                                                    ----------------    Continue page 2 Continue page 2 Continue page 2 Continue page 2 ----------------    
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บายบายบายบาย    

 ขอ 6. Resource requirement – ขอกําหนดดานทรัพยากร 
 สรปุสรปุสรปุสรปุขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่ขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่ขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่ขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่เปลีย่นเปลีย่นเปลีย่นเปลีย่นแปลงแปลงแปลงแปลงของขอ ของขอ ของขอ ของขอ 6666    

 ขอ 7. Process requirement  - ขอกําหนดดานกระบวนการ 
สรปุสรปุสรปุสรปุขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่ขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่ขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่ขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่เปลีย่นเปลีย่นเปลีย่นเปลีย่นแปลงแปลงแปลงแปลงของขอ ของขอ ของขอ ของขอ 7777    
Workshop : กิจกรรมกลุมคร้ังท่ี 2 

 ขอ 8 Management system requirement – ขอกําหนดดานระบบบริหาร 
- Option A 
- Option B 
สรปุสรปุสรปุสรปุขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่ขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่ขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่ขอกาํหนดใหมและขอกาํหนดที่เปลีย่นเปลีย่นเปลีย่นเปลีย่นแปลงแปลงแปลงแปลงของขอ ของขอ ของขอ ของขอ 8888    

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

laboratory management system (ขั้นตอนการปรับเปล่ียนระบบสูมาตรฐานใหม) 
 ทําแบบทดสอบ (Post – test) 

 

    
                                    การประเมินผลผูเขาอบรมการประเมินผลผูเขาอบรมการประเมินผลผูเขาอบรมการประเมินผลผูเขาอบรม    ::::    

 เวลาที่เขาอบรมตองไมนอยกวา 80% 
 ประเมินผลจากการทํากิจกรรมกลุม (Workshop) 
 ประเมินผลจากขอสอบภาคทฤษฏี (Post - test)  
  ทุกทานที่ผานเกณฑจะไดรับเกียรติบัตร (Training Certificate)                                                                                                                 

    
วทิยากรผูบ้รรยาย 

    อ. องัคพล แชม่ชวลติ 
-  วทิยากร ที�ปรกึษาและผูเ้ชี�ยวชาญระบบบรหิารหอ้งปฏบิตักิาร ISO/IEC 17025:2017  
   ทั �งหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ 
 - วทิยากร ที�ปรกึษาและผูเ้ชี�ยวชาญมาตรฐานอตุสาหกรรมยานยนต ์IATF 16949:2016  
   และระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015 

   (ประวตัทิ ี/ปรกึษาและวทิยากรอบรมสามารถดาวนโ์หลดไดท้ี/ www.thequality-center.com)                                                                                                          
    
    
    
    


