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ISO/IEC 17025:2017 Requirement & Risk & Internal audit (2 days
days)
(ขอกําหนด การประเมินความเสีย
่ ง และการตรวจติดตามภายในสําหรับมาตรฐานหองปฏิบัตก
ิ ารฉบับใหม)
ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร :
หลักสูตรสุดพิเศษนีได ้ออกแบบมาเพือ
 ให ้ผู ้บริหาร เจ ้าหน ้าทีห
 ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร และผู ้ทีเ กีย
 วข ้องมีความเข ้าใจในการ
 งและโอกาส (Risk and opportunities)
ประยุกต์ใช ้ข ้อกําหนดฉบับใหม่ ISO/IEC 17025:2017, การประเมินความเสีย
สําหรับทุกกิจกรรมทีอ
 ยูใ่ นขอบข่าย (Lab scope) และการตรวจติดตามภายใน (Internal audit) เชิงมุง่ เน ้นกระบวนการ
(Process approach audit) โดยเนือหาหลักสูตรแบ่งเป็ นหัวข ้อใหญ่ดังต่อไปนี :
ั ใหม่
 เปรียบเทียบข ้อกําหนด ISO/IEC 17025:2005 กับ ISO/IEC 17025:2017 เวอร์ชน
 สรุปข ้อกําหนดใหม่ (New) และข ้อกําหนดทีม
 ก
ี ารเปลีย
 นแปลง (Changes requirement)
 ตีความและการประยุกต์ใช ้ข ้อกําหนด 1 - 8
 งและโอกาส (Risk & Opportunities) by process approach
 การประเมินความเสีย
 เทคนิคการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานฉบับใหม่ by process approach
เนิอ
 หาหลักสูตรเน ้นการตีความและกิจกรรมกลุม
่ (Workshop) โดยใช ้ขอบข่าย (Scope/ range of activities)
ึ ษาเพือ
ทีอ
 งค์กรขอการรับรอง ISO/IEC 17025 เป็ นกรณีศก
 ให ้เกิดความเข ้าใจและนํ าไปประยุตใ์ ช ้อย่างมีประสิทธิผล
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าร ับการอบรม :
หน่วยงานทีเ กีย
 วข ้องกับห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร, เจ ้าหน ้าทีห
 ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร, หัวหน ้างาน, Engineer, QM, TM, Internal Auditor
ั
รูปแบบการอบรมสมมนา
:
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ สลับกิจกรรมกลุม
่ เชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร (Workshop) เพือ
 ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถเรียนรู ้และเข ้าใจ
เนือหาได ้เป็ นอย่างดี
ั
ห ัวข้ออบรมสมมนา
:
ว ันที! 1





ตารางเวลาและการเตรียมตัวเพือ
 ปรับเปลีย
 นระบบ ISO/IEC 17025:2017
สรุปข ้อกําหนดใหม่ (New requirement) ทีไ ม่เคยมีมาก่อน
สรุปข ้อกําหนดทีม
 ก
ี ารเปลีย
 นแปลง (Minor and Major changes)
ตีความข้อกําหนดและกิจกรรมกลุม
่
ข้อกําหนด 4.0 General requirement (Impartiality, Confidentiality)
Workshop 1:
 งทีส
ระบุความเสีย
 ง่ ผลต่อความเป็ นกลาง/ความยุตธิ รรมจากกิจกรรมหรือโครงสร ้างห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ข้อกําหนด 5.0 Structural requirement
(Legal, Organization, Management structure, range of activities, Document procedures)
Workshop 2:
กําหนด Range of activity และกําหนดโครงสร ้างห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ข้อกําหนด 6.0 Resource requirement
(Facilities and environmental, Competency, Equipment, traceability, External provider)
Workshop 3:
กําหนดโครงสร ้างด ้านทรัพยากรทัง หมดทีเ กีย
 วข ้องกับ Range of activity ของห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ข้อกําหนด 7.0 Process requirement
(Review of request, Method selection, validation, Sampling, Handling, Technical record,Measurement
uncertainty, Validity of result, reporting, Complaint, Nonconforming work, data control)

Workshop 4:
กิจกรรมกลุม
่ ทีเ กีย
 วข ้องกับข ้อกําหนดใหม่ (New) และข ้อกําหนดทีม
 ก
ี ารเปลีย
 นแปลงสําคัญ(major change)
ข้อกําหนด 8.0 Management system requirement (refer ISO 9001:2015)
(option A and B, Management system, Control of document, Control of record,Risk and
opportunities, Improvement, Corrective action, Internal audits, Management reviews)
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ว ันที! 2
เชา้
 Laboratory process approach การวิเคราะห์เชิงกระบวนการคืออะไร
 แนวทางการจัดทํา Process approach โดยเทคนิคแผนผังเต่า (Turtle diagram)
Risk and opportunities management
 ง (Risk base thinking)
 หลักการพืน
 ฐานแนวคิดด ้านความเสีย
 งและโอกาสตามข ้อกําหนด 8.5 ของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
 การดําเนินการต่อความเสีย
 ง (activity and process risk)
 กิจกรรมและกระบวนการทีต
 ้องประเมินความเสีย
เช่น การรับคําร ้อง, กิจกรรมทดสอบ/สอบเทียบ, การจัดการตัวอย่าง เป็ นต ้น
 การวิเคราะห์เชงิ กระบวนการของห้องปฏิบ ัติการ (Laboratory process approach)
 ง่ ปั จจัยความเสีย
 ง (Input-process-output-resource-method-process indicator)
เพือ
 ชีบ
 ง (Risk identification) จาก process approach
 การระบุความเสีย
 ง (Risk assessment)
 การประเมินความเสีย
 ง
- เกณฑ์ประเมินความรุนแรง (Severity) จากผลกระทบของความเสีย
 ง
- การพิจารณาความเป็ นไปได ้ (Likelihood) ของการเกิดความเสีย
Workshop:
 งและ
แบ่งกลุม
่ และจัดทํา Laboratory process approach ระบุความเสีย
ประเมินความรุนแรง (Severity) และโอกาสในการเกิด (Likelihood)
 ง (Risk matrix) สูง - กลาง - ตํา
 การกําหนดระดับความเสีย
Workshop:
 งและพิจารณาแนวทางแก ้ไขหรือโอกาสในการปรับปรุงความเสีย
 งนั น
ประเมินความเสีย
 ๆ
 งหรือแนวทางการจัดการความเสีย
 ง (risk action plan)
 การจัดทําแผนความเสีย
 ง (Monitoring and review)
 การติดตามและประเมินผลความเสีย
บ่าย Internal audit by process approach for new version











ทบทวนข ้อกําหนด 8.8 การตรวจติดตามภายในของ ISO/IEC 17025:2017
การตรวจติดตามภายในแบบ Process approach audit (การตรวจแบบมุง่ เน ้นกระบวนการ)
การจัดเตรียมคําถามสําหรับตรวจ System audit (Horizontal audit)
การจัดเตรียมคําถามสําหรับตรวจ Compliance audit (Vertical or witness audit)
Workshop:
จ ัดทํา Audit checklist by process approach ทงัW Horizontal และ Vertical audit
เทคนิคการตรวจติดตามและการสืบหาหลักฐาน (Audit trial and audit evidence)
แนวทางการตัดสินความไม่สอดคล ้อง (Non-Conformity : CAR (Major/Minor)/ PAR/ Obs./ OFI)
การเขียนรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report)
เทคนิคการเขียน CAR โดยหลักการ 5W1H (What, When, Where, Who, Why and How Much)
เทคนิคการตอบ CAR โดย Why-Why Analysis
Workshop:
ทดลองเขียนและตอบ CAR และกําหนดมาตรการป้องก ันการเกิดซําW โดย Why-Why Analysis
ถาม-ตอบ และทําแบบทดสอบ (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)
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เอกสารแจก...ฟรี !!!
1. ตัวอยางเอกสารปรับระบบสําหรับเวอรชน
ั่ 2017 จํานวน 46 รายการ
(QM, Procedure, WI, format upgrade to new version)

2. Procedure การประเมินความเสีย
่ งและโอกาส + แบบฟอรมทีใ
่ ชประเมิน
3. Audit checklist new version ครบทุกขอกําหนดกวา 260 คําถาม

วิทยากรผูบ
้ รรยาย
่ ชวลิต
อ. อ ังคพล แชม
ี วชาญระบบบริหารห ้องปฏิบัตก
- วิทยากร ทีป
 รึกษา และผู ้เชย
ิ าร ISO/IEC 17025:2017
ทัง ห ้องปฏิบัตก
ิ ารทดสอบและสอบเทียบ (Testing and calibration lab)
ี วชาญมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016
- วิทยากร ทีป
 รึกษาและผู ้เชย
และมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
(ประว ัติทป
ี! รึกษาและวิทยากรอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ท ี! www.thequality-center.com)
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