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ISO/IEC 17025:2017 Risk management and Decision rule with workshop (1 Day)
การบริ
่ งและการกํ
ั ก
ิ ารั ิ
การบริหารความเสี
ารความเสีย
งและการกําหนดเกณฑการตัดสินสําหรับหองปฏิบต
าร-ภาคปฏิบต
วัตถุประสงคของหลั
ของหลักสูตร :
หลักสูตรนี้มุงหวังใหผูบริหารและเจาหนาที่ของหองปฏิบัติการทุกระดับ มีความรูและความเขาใจ ในการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk evaluation) และการกําหนด Action Plan สําหรับการจั
การจัดการความเสี
การความเสี่ยง (Risk Management)
กับทุกกิจกรรมของหองปฏิบัติการ (ประมาณ 16 -18 กิจกรรมที่ตองประเมินความเสี่ยง) โดยใชการวิเคราะหเชิงกระบวนการ
(Process approach) เพื่อชี้บงปจจัยนําเขา (Input), เกณฑและวิธีการ (Criteria and method), ทรัพยากร (Resource), สิ่งที่
ไดจากกระบวนการ (Output), และตัวชี้วัด (process indicators) โดยการใชเทคนิคแผนผังเตา (Turtle diagram)
เปนเครื่องมือในการกําหนดและชี้บงความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกระบวนการหรือกิจกรรมนั้น ๆ
หลักสูตรนี้ยังไดแนะนําถึงแนวทางการกําหนด เกณฑการตัดสินความสอดคลอง (Decision Rule for conformity)
conformity) ซึง่ ตอง
นํา ค า ความไม แ น น อนของการวั ด (measurement uncertainty) มาใช ใ นการระบุ ว า เปน ไปตาม Decision rule ที่ กํ า หนด
หรือไม สําหรับหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบที่ตองรายงานผลที่ระบุการเปนไปตาม ขอกําหนด (Reporting
(Reporting statements
of conformity) ของข
ของขอกําหนด 7.8.6 ตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 แนวทางการอบรมเนนกิจกรรม Workshop กับ
กระบวนการจริงขององคกร เพื่อใหเกิดความเขาใจและนําไปประยุกตใชไดจริง
คุณสมบัตข
ิ องผูเ ขารับการอบรม :
ผูบริหารหองปฏิบัติการ, Laboratory manager, QM/TM, Internal Auditor, Technician
รูปแบบการอบรมสัมมนา :
บรรยาย, ยกตัวอยางประกอบ สลับกิจกรรมกลุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถเรียนรูและ
เขาใจเนือ
้ หาเพื่อนําไปปรับใชกับงานจริงไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผล
หัวขออบรมสัมมนา :

Part 1 : Risk Management
 หลักการพื้นฐานแนวคิดดานความเสีย
่ ง (Risk base thinking)
 อะไรคือความเสี่ยงตอความเปนกลาง (Impartiality risk) ตามขอกําหนด 4.1
 ตัวอยางความเสี่ยงตอความเปนกลางที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ
Workshop:
ระบุความเสี่ยงตอความเปนกลางที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ และ/หรือความสัมพันธสวนบุคคล
และกําหนดแนวทางจัดการหรือลดความเสี่ยงของประเด็นเหลานั้น
 ตีความขอกําหนด 8.5 การดําเนินการตอความเสีย
่ งและโอกาสของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
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 กิจกรรมและกระบวนการที่ตอ
 งประเมินความเสีย
่ งและโอกาสสําหรับหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ขัน
้ ตอนการประเมินความเสีย
่ ง (Risk evaluation)
1.

กําหนดปจจัยความเสีย
่ งตามแนวทาง Process approach
(กําหนด Input-output-resource-method-process indicator)

2. ชี้บงความเสี่ยง (Risk identification) ที่มีโอกาสเกิดขึ้น
3. ประเมินความรุนแรง (Severity) ของผลกระทบจากความเสี่ยง (Risk impact)
4. ประเมินความเปนไปได (Likelihood) ของการเกิดความสีย
่ ง
Workshop:
จัดทํา Laboratory process approach กับวิธีการทดสอบหรือสอบเทียบของหองปฏิบต
ั ิการ
ชี้บงความเสีย
่ ง ประเมินความรุนแรงและประเมินความเปนไปไดของทุกความเสีย
่ งที่เกีย
่ วของ
5. การพิจารณาระดับความเสีย
่ ง (Risk level)
-

High risk

-

Medium risk

-

Low risk

6. การจัดทําแผนดําเนินการกับความเสีย
่ ง (risk action plan) สําหรับความเสีย
่ งที่มีผลกระทบ
7. การติดตามและประเมินผลความเสีย
่ ง (Monitoring and review)
Workshop:
Workshop:
จัดทํา Risk action plan แผนดําเนินการกับความเสีย
่ และตั้งเปนตัวชีว
้ ัดเพื่อประเมินผลเปนระยะ

Part 2 : Decision Rule for Conformity
 ความหมายและความสําคัญของ Decision rule ตามนิยามของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
 ทบทวนขอกําหนด ISO/IEC 17025:2017 ที่เกีย
่ วของกับ Decision rule
(ขอกําหนด 6.2.6 c, 7.1.3, 7.8.6.1, 7.8.6.2)
 ขัน
้ ตอนการประเมิน Decision rule
1. การกําหนดเกณฑการยอมรับ (MPE) หรือเกณฑการตัดสินใจ (Decision rule)
ที่ใชสําหรับการประเมินความสอดคลอง
2. พิจารณาผลการทดสอบและหรือสอบเทียบที่ได
3. การนําคาความไมแนนอนของการวัด (measurement uncertainty)
มาใชในการประเมิน Decision rule
4. การประเมินผลการทดสอบและ/หรือสอบเทียบกับเกณฑ Decision rule ที่รวมคา Uncertainty ในขอที่ 3
5. การตีความผลการประมินตาม Decision Rule Curve (A, B, C, D)
6. การประเมินและจัดการความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัด
(Measurement Decision Risk)
 ถาม-ตอบ
 ทําแบบทดสอบ (Post- test)
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การประเมินผลผูเ ขาอบรม :
1.เวลาทีเ่ ขาอบรมตองไมนอยกวา 80%
2. ประเมินผลจากการทํากิจกรรมกลุม
3. ประเมินผลจากขอสอบ (Post Test)
4. ทุกทานที่ผานเกณฑจะไดรับเกียรติบัตร (Training Certificate)
วิทยากรผูบ
 รรยาย
อ. อังคพล
งคพล แชมชวลิต
- วิทยากร ที่ปรึกษา และผูเ ชีย
่ วชาญระบบบริหารหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017
ทั้งหองปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
- วิทยากร ที่ปรึกษา และผูเ ชีย
่ วชาญมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต IATF 16949:2016
และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
(ประวัตที
ิทป
่ี รึกษาและวิทยากรอบรมสามารถดาวน
ยากรอบรมสามารถดาวนโหลดไดที่ www.thequalitywww.thequality-center.com)
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