แบบตอบรับการอบรม เรื่ อง

หลักการและเหตุผล

การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้ องปฏิบัตกิ าร
ตามข้ อกําหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563
เวลา 08.30-16.30 น.
แบบออนไลน์

ชื่อ-สกุล (นางสาว /นาง/ นาย)
1 ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4. ……………………………………………………
5. ……………………………………………………

การอบรม
เรื่ อง
การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้ องปฏิบัติการ
ตามข้ อกําหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017
วันที่ 2 -3 ธันวาคม 2563

6. ……………………………………………………
สถานที่ทาํ งาน/บริ ษทั (เพื่อออกใบเสร็ จรับเงิน)
……………..………………………………………………

จัดโดย

………………….………………………………………….
เลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี...……………………………………
สาขาที่.......................................
โทรศัพท์…………………………fax……………………..
โทรศัพท์มือถือ………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………..

หมายเหตุ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมควรมีความรู ้พ้ืนฐานด้าน

ระบบคุณภาพตาม ISO/IEC 17025 และหรื อ ISO 9001

ศู นย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ ง
ประเทศไทย (วว.)

การตรวจติดตามคุณภาพภายในและการทบทวน
ระบบการบริ หาร เป็ นข้อกําหนดหนึ่ง ในมาตรฐาน
ห้องปฏิบตั ิการ ISO/IEC 17025 ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่
ได้รับการฝึ กฝนและคัดสรรมาเพื่อทําหน้าที่ตรวจติดตามการ
ดําเนินงา นของห้องปฏิบตั ิการมาตรฐาน บุคลากรที่ทาํ
หน้าที่ตรวจติดตามคุณภาพของหน่วยงานมีความสําคัญใน
การทําให้เกิดความมัน่ ใจว่าห้องปฏิบตั ิการมีการรักษาการ
บริ หารงานทั้งด้านระบบและด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพ ผูท้ ี่
ทําหน้าที่เป็ นผูต้ รวจติดตามควรมีความรู ้และความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของการตรวจ บทบาทและพฤติกรรมที่มีผลต่อ
การตรวจติดตาม ลักษณะการตรวจติดตาม การวางแผนการ
ตรวจติดตาม และการเขียนรายงานการตรวจติดตามและ
เกณฑ์การตัดสิ นใจต่อข้อบกพร่ องที่พบในกิจกรรม
การทบทวนระบบบริ หารเป็ นข้อกําหนดหนึ่ง ใน
มาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ ISO/IEC 17025 และเป็ นปัจจัย
หนึ่งที่จะบอกถึงความเอาใจใส่ ของผูบ้ ริ หารในกิจกรรมของ
ห้องปฏิบตั ิการ ผลการดําเนินการของห้องปฏิบตั ิการต่าง ๆ
รวมทั้งข้อร้องเรี ยน จะนํามาสู่ การพัฒนา ปรับปรุ งเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การตามนโยบายที่ประกาศไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ในการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในและการทบทวนระบบการบริ หารตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

แบบฝึ กหัดที่ 1 : แผนโปรแกรมการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน
แบบฝึ กหัดที่ 2 : การจัดทํารายการตรวจ

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและฝึ กปฏิบตั ิใน
การตรวจติดตาม

กลุ่มเป้ าหมาย

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูต้ รวจ
ติดตามคุณภาพของห้องปฏิบตั ิการทดสอบและสอบเทียบ
และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
จํานวนรั บ : 20 คน

ค่ าลงทะเบียน
2,140 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % แล้ว
และได้รบั การยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จา่ ย 3%)
วิทยากร
นางวราสิ นี สนิทมาก

กําหนดการ วันที่ 2 ธันวาคม 2563

08.30-09.00 น.
09.00-10.30 น.

ลงทะเบียน /เปิ ดฝึ กอบรม
แนะนําหลักสู ตร ทบทวนข้อกําหนด
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น. ทบทวนข้อกําหนดมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 : 2017 (ต่อ)
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ความหมาย ประเภท ลักษณะการ
ตรวจการจัดทําแผนโปรแกรม
กําหนดการ ของการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน
14.45 – 16.30 น.

การเตรี ยมการก่อนการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน (ต่อ) ติดตาม

แบบแนวตั้ง

กําหนดการ วันที่ 3 ธันวาคม 2563
8.30-9.00 น.
9.00-10.30 น.

ลงทะเบียน

10.30-10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

การดําเนินการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในและพฤติกรรม จิตวิทยา ของ
ผูต้ รวจติดตามคุณภาพภายใน
การดําเนินการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในและพฤติกรรม จิตวิทยาของ
ผูต้ รวจติดตามคุณภาพภายใน (ต่อ)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. เทคนิคและประเภทของคําถามและการ

14.30-14.45 น.
14.45-16.30 น.

จัดทํารายงานสรุ ปในการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน
แบบฝึ กหัดที่ 3 การจัดทํารายการตรวจ
แบบแนวตั้ง

พักรับประทานอาหารว่าง

แบบฝึ กหัดที่ 4 : กรณี ศึกษาการเขียน
รายงานสิ่ งที่ตรวจพบ พร้อมนําเสนอ

วิธีสมัคร
1. ติดต่อสอบถามได้ ที่ คุณศิริสุข
โทร.0 2577 9517 หรื อ 061 423 7131
e-mail: training@tistr.or.th
2. ลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.tistr.or.th/knowledge/
คลิกที่ Online Training และ คลิกที่รูปรถเข็นเพื่อทําการ
สํารองที่นงั่
3. กรณี ไม่สามารถเข้ารับการฝึ กอบรมได้ กรุ ณาแจ้ง
ล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ก่อน 3 วันทําการ มิฉะนั้นผู ้
สมัครจะต้องชําระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา
(ฝึ กอบรมครบ 100% มีประกาศนียบัตรรับรอง)

วิธีการชํ าระเงิน
θ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุ งไทย สาขาบางปู
หมายเลขบัญชี 217-0-17160-6 และส่ ง
เมลล์ใบ Pay-in มายัง training@tistr.or.th

( วว. ไดรับการยกเวนการหักภาษี ณ ที่จาย 3% )

