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ISO/IEC 17025:2017 Risk management and internal audit technique (1 Day)
การจัดการความเสีย
่ งและเทคนิ
ั่ ใหม
งและเทคนิคการตรวจติดตามภายในสําหรับเวอรชน
ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร :

หลักสูตรพิเศษนีต
 ้องการให ้ผู ้บริหารและเจ ้าหน ้าทีข
 องห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทุกระดับมีความเข ้าใจในเรือ
 ง
ี งและโอกาส (Risk and opportunities) และเทคนิคการตรวจติดตามภายใน
การประเมินความเสย
(Internal audit) สําหร ับมาตรฐานฉบ ับใหม่ ISO/IEC 17025:2017 ทีเ กีย
 วข ้องกับทุกกิจกรรมของ
ิ
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร (all laboratory activities) โดยการวิเคราะห์เชงกระบวนการ (Process approach) ด ้วยเทคนิค
 ง่ ปั จจัยนํ าเข ้า (Input), เกณฑ์และวิธก
แผนผังเต่า (Turtle diagram) เพือ
 ชีบ
ี าร (Criteria and method), ทรัพยากร
(Resource), สิง ทีไ ด ้จากกระบวนการ (Output), และตัวชีว ัด (process indicators) เพือ
 ใช ้เป็ นข ้อมูลในการระบุปัจจัย


 ง (Action to risk) ได ้
ความเสียง วิเคราะห์และประเมินความเสียงเพือ
 จัดลําดับและกําหนดวิธด
ี ําเนินการต่อความเสีย
อย่างถูกต ้องและมีประสิทธิผลครอบคลุมทุกกระบวนการของระบบบริหารห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารและสอดคล ้องกับขอบข่ายทีข
 อ
การรับรอง (Scope of laboratory activities or Range of activity) และเป็ นข ้อมูลสําหรับการตรวจติดตามภายในซึง
ั 2017 เน ้นการตรวจเชิงกระบวนการ (Process approach audit)
เวอร์ชน

คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าร ับการอบรม :

ผู ้บริหารห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร, Lab manager, QM/TM, Internal Auditor, Technician

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

ั
ห ัวข้ออบรมสมมนา
:
เชา้ (Risk and opportunities)
 ง (Risk base thinking)
 หลักการพืน
 ฐานแนวคิดด ้านความเสีย

 การดําเนินการต่อความเสียงและโอกาสตามข ้อกําหนด 8.5 ของมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
 ง (all activity and process)
 กิจกรรมและกระบวนการทีต
 ้องประเมินความเสีย
เช่น การรับคําร ้อง, กิจกรรมทดสอบ/สอบเทียบ, การจัดการตัวอย่าง เป็ นต ้น
ี งต่อความเป็นกลาง) ตามข้อกําหนด 4.1
 Impartiality risk (ความเสย
Workshop:
จัดทํา Laboratory organization/Function และระบุความไม่เป็ นกลางหรือความกดดันต่างทีม
 น
ี ัยสําคัญ

และกําหนดแนวทางจัดการหรือลดความเสียงของประเด็นนัน
 ๆ
 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
 งนัน
ประเมินความเสีย
 ๆ
 งหรือแนวทางการจัดการความเสีย
 ง (risk action plan)
 การจัดทําแผนความเสีย
 ง (Monitoring and review)
 การติดตามและประเมินผลความเสีย
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บ่าย (Internal audit)










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:
จัดทํา Audit checklist by process approach ทัง 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 และกําหนดมาตรการป้ องกันการเกิดซําโดย Why-Why Analysis
ถาม-ตอบ และทําแบบทดสอบ (Post-test)



การประเมินผลผูเ้ ข้าอบรม :






เวลาทีเ ข ้าอบรมต ้องไม่น ้อยกว่า 80%
ประเมินผลจากการทํากิจกรรมกลุม
่
ประเมินผลจากข ้อสอบภาคทฤษฏี (Post Test)
ทุกท่านทีผ
 า่ นเกณฑ์จะได ้รับเกียรติบต
ั ร (Training Certificate)

เอกสารแจก...ฟรี !!!
1. Procedure การประเมิ น ความเสีย งและโอกาส + แบบฟอร์ม ที ใ ช้ป ระเมิ น
2. Audit checklist new version ครบทุก ข้อ กํา หนดกว่า 260 คํา ถาม

วิทยากรผูบ
้ รรยาย
่ ชวลิต
อ. อ ังคพล แชม

ี วชาญระบบบริหารห ้องปฏิบัตก
- วิทยากร ทีป
 รึกษา และผู ้เชย
ิ าร ISO/IEC 17025:2017
ทัง ห ้องปฏิบัตก
ิ ารทดสอบและสอบเทียบ
ี วชาญมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF 16949:2016
- วิทยากร ทีป
 รึกษา และผู ้เชย
และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
(ประว ัติทป
ี รึกษาและวิทยากรอบรมสามารถดาวน์โหลดได้ท ี www.thequality-center.com)
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