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ISO/IEC
ISO/IEC 17025:2017 Internal audit technique by laboratory Process approach (2 Day)
Day)
(เทคนิคการตรวจติดตามภายในเชิ
ั ก
ิ าร)
ตามภายในเชิงกระบวนการสํ
กระบวนการสําหรับหองปฏิบต
าร)
ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร :
หลักสูตร 2 วันนี ผู ้เข ้าอบรมจะได ้ทราบถึงกระบวนการตรวจติดตามภายในสําหรับมาตรฐานห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารฉบับใหม่

ึ
ิ
ISO/IEC 17025:2017 ซงเน้นการตรวจเชงกระบวนการ (Laboratory Process Approach) เพือ
6 ทวนสอบความ
สอดคล ้อง (Compliance) และประสิทธิผล (Effectiveness) ของระบบบริหารคุณภาพ (QMS) และขอบข่ายกิจกรรม
(Range of activity) ของห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารตัง แต่การทบทวนข ้อกําหนด (review requirement) การจัดทําโปรแกรมการ
ตรวจประเมิน,การจัดเตรียมรายการคําถาม (Audit Checklist) ทัง แบบ Horizontal (System audit) และ Vertical
(Compliance/Witness audit) ตามแนวทาง process approach, การทดลองตรวจจริงและการสืบค ้นหลักฐาน (Audit
Trial and Evidence), การเขียนรายงานความไม่สอดคล ้อง (NC : Non-Conformity Report / CAR) และเทคนิคการปิ ด
ประเด็น NC/CAR อย่างมีประสิทธิผลและสอดคล ้องตามแนวทางของ ISO 19011 Guidelines for auditing
management systems

คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าร ับการอบรม :
QM, TM, Internal Auditor, ลูกค ้าภายใน, support process อืน
6 ๆ
หมายเหตุ : ผู ้เข ้าอบรมต ้องผ่านหลักสูตรข ้อกําหนด ISOIEC 17025:2017

ั
รูปแบบการอบรมสมมนา
:
บรรยาย, ยกตัวอย่างประกอบ สลับกิจกรรมกลุม
่ เชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร (Workshop)
เพือ
6 ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถเรียนรู ้และเข ้าใจเนือ
 หา เพือ
6 นํ าไปปรับใช ้กับงานจริงได ้อย่างถูกต ้องและมีประสิทธิผล

ั
ห ัวข้ออบรมสมมนา
:
ว ันที 1
 นิยามและหลักการตรวจติดตามภายในสําหรับห ้องปฎิบต
ั ก
ิ าร
Workshop: นิยามและความหมายของการตรวจประเมินคืออะไร (แบ่งกลุม
่ )
 ทบทวนข ้อกําหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ข ้อ 4-8
 ประเภทของการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐานห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
(Horizontal audit and Vertical or witness audit)
 การตรวจติดตามภายในแบบ Laboratory process approach (การตรวจแบบมุง
่ เน้นกระบวนการ)
Workshop:
ทดลองจัดทํา Process approach โดยเทคนิค Turtle diagram (แผนภูมเิ ต่า)
โดยเลือกจากกระบวนการจริงของห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
 ขนตอนการตรวจประเมิ
ัP
นตามแนวทาง ISO 19001 (Conducting the audit (audit step))
 การจัดmตารางการตรวจประเมิน (Audit program) ทัง Horizontal และ Vertical
 การเตรียมหัวข ้อคําถาม (Audit Checklist) สําหรับการตรวจประเมิน
- การตรวจประเมินแบบ Horizontal audit (ตรวจตามข ้อกําหนดและความสอดคล ้องทีเ6 กิดขึน

Workshop:
- จัดทํารายการคําถามแนวนอน Horizontal audit ทีส
6 อดคล ้องกับข ้อกําหนดและ
ระบบเอกสาร (Documentation) จริงขององค์กร
- จัดทํา Laboratory Process approach และระบุ Risk and effective ทีเ6 กีย
6 วข ้อง
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-

-

การตรวจประเมินแบบ Vertical or Witness audit
(ตรวจตามกระบวนการทดสอบและหรือสอบเทียบตัง แต่เริม
6 ต ้นรับงานจนถึงส่งมอบผล)
Workshop:
เขียน Test/Calibration flow chart (กระบวนการทดสอบ/สอบเทียบ)
ตัง แต่รับคําร ้องจนถึงออกรายงานผล เพือ
6 เป็ นข ้อมูลในการตัง คําถาม
จัดทํารายการคําถามตาม Laboratory flow chart และระบุข ้อกําหนดทีเ6 กีย
6 วข ้อง

ว ันที 2
การดําเนินการตรวจประเมินจริง (Conduct the Audit)
 เทคนิคการประชุมเปิ ดและประชุมปิ ด
 แนะนํ าเทคนิคตรวจประเมิน (Audit trial) และการสืบหาหลักฐานจากการตรวจ (Audit evidence)
Workshop:
ทดลองตรวจจากกระบวนการจริงขององค์กร (กรณีได ้รับอนุญาต)
ตรวจแบบแนวนอน (Horizontal Audit)
Workshop:
ทดลองตรวจกระบวนการทดสอบหรือสอบเทียบแบบแนวตัง (Vertical Audit)
ตามขอบข่ายการรับรองของห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
การรายงานผลการตรวจประเมิน (Report the Audit)
 เทคนิคการตัดสินระดับความไม่สอดคล ้อง (CAR (Major/Minor)/ PAR/ Obs.) พร ้อมคําอธิบาย
 การเขียนสรุปผลรายงานการตรวจประเมิน (Audit report) – ระบุ NC, OBS
 การออก NC/CAR โดยเทคนิค 5W1H (What, When, Where, Who, Why and How Much)
Workshop:
ทดลองเขียน NC/CAR จากการตรวจจริงโดยเทคนิค 5W1H
และระบุเกณฑ์ตัดสิน Major หรือ Minor
การแก้ไขและติดตามผลการประเมิน (Corrective action & Follow-up)
 เทคนิคการตอบ NC/CAR อย่างมีประสิทธิผลโดยการวิเคราะห์ Why-Why analysis
Workshop:
วิเคราะห์หาสาเหตุโดยเทคนิค Why-Why,
กําหนดวิธก
ี ารแก ้ไขและการป้ องกันการเกิดซําของปํ ญหา
 ถาม-ตอบ และ ทําแบบทดสอบ (Post Test)
การประเมินผลผูเ้ ข้าอบรม :
1. เวลาทีเ6 ข ้าอบรมต ้องไม่น ้อยกว่า 80%
2. ประเมินผลจากการทํากิจกรรมกลุม
่
3. ประเมินผลจากข ้อสอบภาคทฤษฏี (Post Test)
4. ทุกท่านทีผ
6 า่ นเกณฑ์จะได ้รับเกียรติบต
ั ร (Training Certificate)
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