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ISO/IEC 17025:2017 Requirement and risk management - 2 Days
ํ หร ับมาตรฐานห้องปฏิบ ัติการ)
ี6 งสา
(ความเข้าใจในข้อกําหนดและการจ ัดการความเสย
ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร :
เพือ
 ให ้ผู ้บริหาร เจ ้าหน ้าทีห
 ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารและผู ้ทีเ กีย
 วข ้องมีความเข ้าใจในข ้อกําหนด แนวทางการประยุกต์
และสามารถจัดทําระบบเอกสารของมาตรฐานห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารฉบับใหม่ ISO/IEC 17025:2017 (New version)
 ง Risk management ซึง ต ้องประเมินครอบคลุมทุกกิจกรรมของห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
รวมทัง, แนวทางการบริหารจัดการความเสีย
 งต่อความเป็ นกลาง
ตามแนวทาง Laboratory Process Approach (การบริหารเชิงกระบวนการ) และความเสีย
 งและโอกาส
(Impartiality risk) โดยเนือ
, หาหลักสูตรเน ้นการตีความข ้อกําหนดและการนํ าไปใช ้ การประเมินความเสีย
(Risk & Opportunities) by process approach โดยการทํากิจกรรมกลุม
่ (Workshop) กับขอบข่าย (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 ้และ
เข ้าใจเนือ
, หาได ้เป็ นอย่างดี
ั
ห ัวข้ออบรมสมมนา
:
ว ันที6 1 - เชา้
 ประวัตค
ิ วามเป็ นมาของมาตรฐานห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร ISO/IEC 17025:2017
 สรุปข ้อกําหนดใหม่ (New requirement) ทีไ ม่เคยมีมาก่อน
 สรุปข ้อกําหนดทีม
 ก
ี ารเปลีย
 นแปลง (Minor and Major changes)
 ตีความข้อกําหนดและกิจกรรมกลุม
่
1.0 Scope - ขอบข่าย
2.0 Normative references – เอกสารอ ้างอิง
ั
3.0 Term and definition – คําศพท์
– New version
4.0 General requirement
(Impartiality, Confidentiality)
Workshop 1:
 งทีส
ระบุความเสีย
 ง่ ผลต่อความเป็ นกลาง/ความยุตธิ รรม
5.0 Structural requirement
(Legal, Organization, Management structure, range of activities, Document procedures)
Workshop 2:
กําหนด Range of activity และกําหนดโครงสร ้างห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร

บ่าย

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,
กําหนด Personnel competency
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ว ันที6 2 - เชา้
7.0 Process requirement
(Review of request, Method selection, validation, Sampling, Handling, Technical record,
Uncertainty, Validity of result, reporting, Complaint, Nonconforming work, control IT)
Workshop 4:
จัดทํา Process approach สําหรับกระบวนการทดสอบ/สอบเทียบตัง, แต่การทบทวนคําขอจนถึงการรายงาน
ผล
8.0 Management system requirement
(option A and B, Management system, Control of document, Control of record,
Risk and opportunities, Improvement, Corrective action, Internal audits, Management reviews
บ่าย
ี6 งและโอกาส
Risk and Opportunity management -ประเมินความเสย
 งต่อความเป็ นกลาง)
1. Impartiality risk (ความเสีย
 งจากกระบวนการหรือกิจกรรมทีเ กีย
2. Laboratory process risk (ความเสีย
 วข ้องกับห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร (all
activity)
โดย Process approach
 ง (Risk identification)
3. การระบุความเสีย
 ง (Risk assessment) โดยประเมิน Impact และ Likelihood
4. การประเมินความเสีย
 ง (Risk management)
5. การจัดการความเสีย
ี6 ง)
(กําหนดแนวทางปฏิบ ัติ Action plan เพือ
6 จ ัดการความเสย
 ง (Monitoring and review)
6. การติดตามและประเมินผลความเสีย
Workshop 5:
 งจาก Process approach และกําหนดมาตรการรองรับ
ประเมินความเสีย
 ถาม-ตอบ
 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
ี6 รึกษาและวิทยากรอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ท ี6 www.thequality-center.com)
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