
รายละเอยีดหลกัสตูร  :  
1. หลกัการพื�นฐานแนวคดิดา้นความเสี�ยง  

2. ขอ้กําหนด 4.1 ความเสี�ยงตอ่ความเป็นกลาง  

3. ขอ้กําหนด 8.5 การดําเนนิการตอ่ความเสี�ยงและโอกาส 

4. กระบวนการหลกัที�ตอ้งประเมนิความเสี�ยง  

5. การประเมนิความเสี�ยงตามแนวทาง Process Approach   

6. การประเมนิความรนุแรง (Severity) และความเป็นไปได ้
(Likelihood) 

7. การกําหนดระดับความเสี�ยง (Risk level)และแผนจัดการความ
เสี�ยง (Risk action plan)  

8. Decision Rule for Conformity (ขอ้กําหนด 7.1.3, 7.8.6)   

9. Decision Rule & Measurement Uncertainty 

10. การประเมนิความเสี�ยงในการตัดสนิผลการวัด  

       (Measurement Decision Risk) 

11. แบบฝึกหดัเชงิปฏบิตักิารและกรณีศกึษา (Workshop)   

ตดิตอ่สอบถามไดท้ี� ออย : 089-695-2965 , Line ID : pabumas , E : pabumas@thequality-center.com , www.thequality-center.com 
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อบรมวันที่ 29 ตุลาคม 2563 

โปรสุดคุม้  เรยีนหนึ�งไดถ้งึสองหลกัสูตร พรอ้มรบั...ฟร!ี!! 

1. ระเบยีบปฏบิตั ิ(Procedure) การกาํหนดเกณฑก์ารตดัสนิ (Decision Rule) ในการประเมนิความสอดคลอ้ง (7.1.3, 7.8.6) 
2. ชดุเอกสารประเมนิความเสี�ยง (Risk assessment) จาํนวน 18 กจิกรรม (มูลคา่ 4,500.-) 
3. ตวัอย่างการประเมนิความเสี�ยงตอ่ความเป็นกลาง (Impartiality risk) ครอบคลุม 15 ประเดน็หลกั 

     บรรยายโดย อาจารยอ์งัคพล แชม่ชวลติ  

     วทิยากร ที�ปรกึษา และผูเ้ชี�ยวชาญดา้น 

1. ระบบบรหิารหอ้งปฏบิตักิาร ISO/IEC 17025:2017    

    ทั �งหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ 

2. ระบบมาตรฐานอตุสาหกรรมยานยนต ์IATF 16949:2016  

3. ระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015 

สถานที�อบรม  
รร. มารวย การเ์ดน้ ถ.พหลโยธนิ  

(ตรงขา้ม ม.เกษตร บางเขน)  

   ราคาท่านละ   3,900 บาท 
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        ส ิ�งที�ทา่นไดร้บัจากหลกัสตูรนี� : 

1. แนวทางการประเมนิ ความเสี�ยงตอ่ความเป็นกลาง (Impartiality Risk) ขอ้กําหนด 4.1 

2. การดาํเนนิการตอ่ความเสี�ยงและโอกาสสาํหรบัทกุกจิกรรม (all activity)  

ที�เกี�ยวขอ้งกับหอ้งปฏบิัตกิาร ตามขอ้กําหนด 8.5 

3. การกําหนดระดับความเสี�ยง (Risk level) ตามผลกระทบ (Impact) และ 

ความเป็นไปได ้(Likelihood) ที�เกดิขึ<น 

4. การกําหนด Risk action plan และการตดิตามผล (Follow up) 

5. Decision rule conformity assessment เกณฑก์ารตดัสนิสาํหรบัการระบคุวามสอดคลอ้ง 

6. การนําคา่ความไมแ่น่นอนของการวดั (measurement uncertainty) มาใชอ้ยา่งไรในการ 

ระบวุา่เป็นไปตามขอ้กําหนดเฉพาะ (Specified Requirement)  

7. การประเมนิและจดัการความเสี�ยงในการตดัสนิผลการวดั (Measurement Decision Risk) 

8. ฟร ี!! ชุดเอกสารประเมนิความเสี�ยง (Risk assessment) ครบทกุกจิกรรม  

(จํานวน 18 กจิกรรมหลกั) ตามแนวทาง Process approach (ราคา 4,500 บาท) 

          
 
        Note : ตวัอยา่งประเมนิทั <ง 18 รายการ (ไฟล ์Excel) จะจัดสง่ใหล้กูคา้หลงัการอบรม 

Public Training 
ISO/IEC 17025:2017  

Risk management and Decision rule with workshop     
  (การจดัการความเสี�ยงและเกณฑก์ารตดัสนิความสอดคลอ้ง-ภาคปฏบิตั)ิ 

วนัที� 29 ตลุาคม 2563 
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วนัที�อบรม 29 ตลุาคม 2563    สถานท ี โรงแรมมารวย การเ์ดน้ ถ.พหลโยธนิ (ตรงขา้ม ม.เกษตร บางเขน)   

 เวลา       9:00 – 16:30 น.              ราคา 3,900 บาท/ทา่น 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดหลกัสตูร (เนื�อหาเขม้ขน้) 
    

                                                                                                                                                                                                                                            

วตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร : 
 
    หลักสตูรสดุพเิศษนี<ตอ้งการใหผู้บ้รหิาร 
เจา้หนา้ที�หอ้งปฏบิัตกิารและผูท้ี�เกี�ยวขอ้งมคีวาม
เขา้ใจในการ 

1. ประเมนิความเสี�ยงตอ่ความเป็นกลาง 
2. ประเมนิความเสี�ยงและกําหนด Risk Action 

Plan สําหรับการจัดการความเสี�ยงของทกุ
กจิกรรมที�สอดคลอ้งกับขอบขา่ย  
(Lab scope)  

3. Decision Rule Conformity Assessment 
4. Uncertainty for Decision Rule 
5. การประเมนิและจัดการความเสี�ยง 

ในการตัดสนิผลการวัด  
(Measurement Decision Risk) 
 

ผูเ้ขา้รว่มการอบรม : 
1. เจา้หนา้ที�หอ้งปฏบิัตกิาร 
2. QM (Quality manager) 
3. TM (Technical management) 
4. Top management  
5. Laboratory Internal auditor team  
6. ผูส้นใจทั�วไป 

 

หวัขอ้อบรม :  
(รายละเอยีดดหูนา้ถดัไป) 
1. หลักการพื<นฐานแนวคดิดา้นความเสี�ยง  
2. ขอ้กําหนด 4.1 ความเสี�ยงตอ่ความเป็นกลาง  
3. ขอ้กําหนด 8.5 การดําเนนิการตอ่ความเสี�ยง

และโอกาส 
4. กระบวนการหลักที�ตอ้งประเมนิความเสี�ยง  
5. การประเมนิความเสี�ยงตามแนวทาง Process 

Approach   
6. การประเมนิความรนุแรง (Severity) และ

ความเป็นไปได ้(Likelihood) 
7. การกําหนดระดับความเสี�ยง (Risk level)และ

แผนจัดการความเสี�ยง (Risk action plan)  
8. Decision Rule for Conformity 

(ขอ้กําหนด 7.1.3, 7.8.6)    
9. Decision Rule & Measurement 

Uncertainty 
10. การประเมนิความเสี�ยงในการตัดสนิผลการวดั 

(Measurement Decision Risk) 
11. แบบฝึกหัดเชงิปฏบิัตกิารและกรณีศกึษา 

(Workshop) ครบทกุหัวขอ้ใหญ ่

 

ISO/IEC 17025:2017  
Risk management and Decision rule with workshop                                  

(การจดัการความเสี�ยงและเกณฑก์ารตดัสนิความสอดคลอ้ง-ภาคปฏบิตั)ิ 

วทิยากรผูบ้รรยาย 
อ. องัคพล แชม่ชวลติ 

         - วทิยากร ที�ปรกึษาและผูเ้ชี�ยวชาญระบบบรหิารหอ้งปฏบิัตกิาร 
            ISO/IEC 17025:2017 ทั <งหอ้งปฏบิัตกิารทดสอบและสอบเทยีบ 
         - วทิยากร ที�ปรกึษาและผูเ้ชี�ยวชาญระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2015 
           และมาตรฐานอตุสาหกรรมยานยนต ์IATF 16949:2016 
(ประวตัทิ ี�ปรกึษาและวทิยากร ดาวนโ์หลดไดท้ ี� www.thequality-center.com) 
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                                                                                                                                                                                                                                                กาํหนดการอบรมกาํหนดการอบรมกาํหนดการอบรมกาํหนดการอบรม    
ISO/IEC ISO/IEC ISO/IEC ISO/IEC 17025:2017 17025:2017 17025:2017 17025:2017 Risk management and Decision rule with WorkshopRisk management and Decision rule with WorkshopRisk management and Decision rule with WorkshopRisk management and Decision rule with Workshop    

เวลา วนัที� 29 ตลุาคม 2563 

8.30 - 9.00 น.                                    ลงทะเบยีนและรบัเอกสาร 

9.00 - 9.45 น. 

- หลกัการพื<นฐานแนวคดิดา้นความเสี�ยง (Risk base thinking) 
- อะไรคอืความเสี�ยงตอ่ความเป็นกลาง (Impartiality risk) ตามขอ้กําหนด 4.1  
- ตัวอยา่งความเสี�ยงตอ่ความเป็นกลางที�เกดิจากกจิกรรมตา่ง ๆ         
  Workshop: 
  ระบคุวามเสี�ยงตอ่ความเป็นกลางและแนวทางจดัการหรอืลดความเสี�ยงของประเด็นดงักลา่ว 

9.45 - 10.30 น.                                            

- ตคีวามขอ้กําหนด 8.5 การดําเนนิการตอ่ความเสี�ยงและโอกาสของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
- กจิกรรมและกระบวนการที�ตอ้งประเมนิความเสี�ยงและโอกาสสําหรับหอ้งปฏบิตักิารทดสอบและสอบเทยีบ 
- ข ั�นตอนการประเมนิความเสี�ยง (Risk evaluation)   

1. กําหนดปัจจัยความเสี�ยงตามแนวทาง Process approach  
(กําหนด Input-output-resource-method-process indicator)                                                                                                                                                         

2. ชี<บง่ความเสี�ยง (Risk identification) ที�มโีอกาสเกดิขึ<น 
3. ประเมนิความรนุแรง (Severity) ของผลกระทบจากความเสี�ยง (Risk impact) 
4. ประเมนิความเป็นไปได ้(Likelihood) ของการเกดิความสี�ยง 

10.30 - 10.45 น.                                                                                    พกัรบัประทานอาหารวา่งและเครื�องดื�ม 

10.45 - 12.00 น.                                            

Workshop: 

1. จดัทํา Process approach กบัวธิกีารทดสอบหรอืสอบเทยีบของหอ้งปฏบิตักิาร 
2. ชี�บง่ประเด็นความเสี�ยง  
3. ประเมนิความรนุแรงและความเป็นไปไดข้องทกุความเสี�ยงที�เก ี�ยวขอ้ง 

12.00 - 13.00 น.                                               พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.30 น.                                               

ข ั�นตอนการประเมนิความเสี�ยง (Risk evaluation) - ตอ่ 
5. การพจิารณาระดบัความเสี�ยง (Risk level)  

-High risk, Medium risk, Low risk 
6. การจัดทําแผนดําเนนิการกบัความเสี�ยง (risk action plan) สําหรับความเสี�ยงสงู 
7. การตดิตามและประเมนิผลความเสี�ยง (Monitoring and review)       

Workshop:   
จดัทํา Risk action plan แผนดาํเนนิการกบัความเสี�ยและต ั�งเป็นตวัชี�วดัเพื�อประเมนิผลเป็นระยะ 

14.30 - 14.45 น.                                              พกัรบัประทานอาหารวา่งและเครื�องดื�ม 

14.45 - 16.30 น.                                                

Decision Rule for Conformity 
- ความหมายและความสําคญัของ Decision rule ตามนยิามของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
- ขอ้กําหนด ISO/IEC 17025:2017 ที�เกี�ยวขอ้งกบั Decision rule (6.2.6 c, 7.1.3, 7.8.6.1, 7.8.6.2) 
- ข ั�นตอนการประเมนิ Decision rule 
    1. การกําหนดเกณฑก์ารยอมรับ (MPE) หรอืเกณฑก์ารตัดสนิใจที�ใชป้ระเมนิความสอดคลอ้ง 
    2. การรวมคา่ความไมแ่น่นอนของการวัด (Uncertainty) มาใชใ้นเกณฑก์ารตัดสนิ Decision Rule 
    3. การประเมนิผลความสอดคลอ้ง (Conformity assessment) 
    4. การตคีวามผลการประมนิตาม Decision Rule Curve (A, B, C, D) 
    5. การจัดการความเสี�ยงในการตัดสนิผลการวดั (Measurement Decision Risk) 
Workshop:  
ทดลองประเมนิความสอดคลอ้งและตคีวามผลการประเมนิโดย Decision Rule  
- ถาม-ตอบ และจบการสมัมนา 
 





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื�อผู้ประสานงาน ...................................................................................ตาํแหน่ง....................................................................................... 

เบอร์โทร…................................................มือถือ.............................................E-Mail................................................................................. 

1. ชื�อและที�อยู่บริษัท สําหรับออกใบกํากับภาษ ี
ชื�อบรษัิท (ไทย)................................…......................................................................................................                                                                                         

ชื�อบรษัิท (องักฤษ).....................................................................................................................................                                                                               

ประเภทธุรกิจของบรษัิท..............................................................................................................................                             

เลขที�ประจาํตวัผูเ้สยีภาษีอากร.............................................................. 
 สาํนกังานใหญ่          สาขาที�.................................................... 

ที�อยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................              

.................................................................................................................................................................  

 

ใบสมัครอบรม Public Training 
หลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 Risk management and Decision rule with Workshop 

                (การจัดการความเสี�ยงและเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้อง-ภาคปฏิบัติ) 
อบรมวนัที� UV ตุลาคม UXYZ 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ข้อมูลผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรม (ชื�อภาษาอังกฤษสําหรับการออกใบ Cer t.) 

 

3. ค่าอบรมสัมมนา 

 

วธีิการสมคัรและการชําระเงนิ 
1. ส่งใบสมคัรมาที� pabumas@thequality-center .com และรอการยนืยนักลบัจากเจา้หนา้ที�ก่อนการชาํระเงิน 

2. กรุณาชาํระเงินก่อนวนัสมัมนาล่วงหนา้อยา่งนอ้ย $ วนั โดยโอนเงินเขา้บญัชี บริษัท เดอะควอลิตีd เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

        ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ 2  เลขที� Ukl-268582-8 
3. หลงัชาํระค่าอบรมแลว้รบกวนแจง้การชาํระเงินเขา้มาที�บริษทั หลงัจากตรวจสอบแลว้จะจดัส่งใบกาํกบัภาษีใหภ้ายใน - วนัทาํการ 

        และลูกคา้นาํเอกสารหกัภาษี ณ ที�จ่าย ฉบบัจริงมายื�นใหต้่อเจา้หนา้ที�หนา้งานในวนัอบรม 

4. ค่าใชจ่้ายในการอบรมสามารถหกัลดหยอ่นภาษีได ้344%  
ข้อมูลเพื�อออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที�จ่าย 
บริษัท เดอะควอลิตีd เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด (สํานักงานใหญ่)  / เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 4-1055-55002-86-5 
>/?3? ม.เดอะวชิั�น ลาดพร้าว-นวมินทร์ ซ.นวมินทร์ >C แยก 3-5 แขวงนวมินทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10240 

สอบถามข้อมูลเพิ�มเตมิได้ที� 
คุณพบูมาศ แช่มชวลิต (ออย)  Line ID : pabumas,  M : 089-695-2965,  E-mail : pabumas@thequality-center.com 
วทิยากร อ.อังคพล แช่มชวลิต     M : 062-328-7955,   E-mail : angcapol@thequality-center.com 

ลําดบั ชื�อ-นามสกุลผู้เข้าอบรม ตําแหน่ง เบอร์มือถือ E-mail 

1 
(ไทย)    

(อังกฤษ) 

2 
(ไทย)    

(อังกฤษ) 

จํานวนผู้เข้าอบรม ราคาท่านละ บวก VAT 7%  หัก ณ ที�จ่าย  ยอดสุทธิ 

ชําระเดือน ก.ย. 63 – หัก ณ ที�จ่าย 1.5%           3,900  273 58.50 4,114.50  

ชําระเดือน ต.ค. 63 – หัก ณ ที�จ่าย 3%           3,900 273 117 4,056.00 

       เง ื�อนไขการสมคัร                             
1. สามารถเปลียนตวัผูเ้ขา้รว่มสมัมนาได ้                                          
    โดยแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้                                                                     
2. กรณียกเลกิการอบรม  
   (กรณชํีาระเงนิแลว้)                                              
- หากแจง้ยกเลกิกอ่นวนัสมัมนา  
5 วนัทําการ  ทา่นจะไดค้า่สมัมนาคนื 50%                                                           
- หากแจง้ยกเลกิกอ่นวนัสมัมนานอ้ยกวา่  
5 วนัทําการ  ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ0ไม่
คนืคา่สมัมนา                                                                             


