การตรวจติดตามค ุณภาพภายใน ISO/IEC 17025 : 2005
ISO/IEC 17025 : 2005 Internal Audit

วันที่จัด วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 (2 วัน)
เวลา

09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

สถานที่ ณ ห้ องสัมมนา ศูนย์ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
รับจํานวน 20 ท่าน

การจัด ทํ า ระบบมาตรฐานห้ อ งปฏิ บัติ ก ารทดสอบ/สอบเที ย บตาม
ข้ อกําหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อให้ ห้องปฏิบตั ิการมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติง านที่ถูก ต้ อง และเพื่ อให้ ผ้ ูใ ช้ บ ริ การได้ เกิ ด ความมั่น ใจในผลของการ
ทดสอบ/สอบเทียบที่ออกโดยห้ องปฏิบตั ิการนั ้น รวมถึงมีความมัน่ ใจในเครื่ องมือ
วัดของหน่วยงานของตนเองอีกด้ วย
แต่เนื่องจากการที่จะให้ ห้องปฏิบตั ิการเป็ นมาตรฐานหรื อเป็ นที่ยอมรับ
ในระดับสากลนั ้นห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ/สอบเทียบจะต้ องได้ รับการรับรองตาม
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และในข้ อกํ า หนดหนึ่งในระบบมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 ต้ องมีการจัด ทํา การตรวจประเมิน ภายในอย่างเป็ นระบบ
เนื่องจากการตรวจประเมินภายในเป็ นวิธีการที่จะทําให้ ระบบมีการดําเนินการไป
ได้ อย่างถูกต้ องตามที่กําหนดไว้ ในระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025
สิ่งที่คุณจะได้ รับ
1. ผู้เข้ าอบรมมีความรู้ความเข้ าใจในเรื่ อง การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ตามข้ อกําหนดระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อย่างถูกต้ อง
2. ผู้เข้ าอบรมสามารถนําหลักการของการตรวจติดตามคุณภาพภายในตาม
ข้ อกํ าหนดระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ไปจัด ทํา ระบบมาตรฐาน
ให้ กบั ห้ องปฏิบตั ิการของหน่วยงานตนเองได้
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
ผู้จดั การ/วิศวกร/ช่างเทคนิค/พนักงาน ที่ประจําห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ/
*
สอบเทียบที่มีความรู้พื ้นฐานด้ าน ISO/IEC 17025 และผู้ที่สนใจทัว่ ไป

ค่ าลงทะเบียน 4,400 บาท (ไม่มภี าษี มลู ค่าเพิ่ม)

หัวข้ อการอบรม
- ทบทวนและอธิบายข้ อกําหนด ISO/IEC 17025 : 2005
- หลักการในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
- วัตถุประสงค์ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
- ประเภทของการตรวจประเมิน
- นิยามของ ผู้ตรวจติดตาม (Auditor) และผู้ถกู ตรวจติดตาม (Auditee)
- การแต่งตังและมอบหมายหน้
้
าที่ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
- การวางแผนและการเตรี ยมการในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
- การจัดทําโปรแกรมในการตรวจติดตาม
- การจัดเตรี ยม Audit Check List
- ขันตอนและการดํ
้
าเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
- การจดบันทึกสิ่งที่ตรวจพบ
- การจําแนกประเภทของข้ อบกพร่องที่พบ
- การเขียนรายงานข้ อบกพร่องและการายงานผล
- ฝึ กภาคปฏิบตั ิ (Work Shop)
วิทยากร
คุณอรชิรา ศุภางค์วิพธุ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอบเทียบเครื่ องมือวัด

ผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันอบรมกรณีมีความจําเป็ น โดยจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันก่อนถึงกําหนดการอบรม
** ผู้ที่ได้ รับประกาศนียบัตรการอบรม จะต้ องผ่านการอบรมเต็มตามชัว่ โมงของหลักสูตรเท่านัน้

ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม

* กรุณาเขียนด้ วยตัวบรรจง เพื่อความถูกต้ องในการออกเอกสาร

หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025 : 2005 (ISO/IEC 17025 : 2005 Internal Audit)
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว .........................................................................นามสกุล.......................................................................................................
Name .......................................................................................Surname......................................................................................................................
ตําแหน่ง...................................................................บริ ษัท ............................................................................................................................................
ที่อยู่...............................................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์.......................................โทรสาร........................................มือถือ.............................................................
ผู้ประสานงาน .........................................................โทรศัพท์...........................................E-mail.....................................................................................
วิธีการชําระเงิน
 โอนเข้ าบัญชี “ศูนย์ ค้นคว้ าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม” เลขที่บญ
ั ชี 069-2-16854-5 บัญชีออมทรั พย์ ธนาคารทหารไทย
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรุ ณา FAX ใบลงทะเบียนการฝึ กอบรม พร้ อมใบ PAY-IN มาที่ ฝ่ ายการศึกษาและสัมมนา 0-2579-4576 หรื อ
E-mail : tst_rdipt@hotmail.com)
หมายเหตุ
1. กรุณาชําระเงินก่อนการอบรม อย่างน้ อย 7 วัน และผู้เข้ าอบรมเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนต่างๆ ของธนาคาร
2. ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมการอบรมได้ กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าก่อนการอบรมไม่น้อยกว่า 7 วัน มิฉะนั ้นผู้สมัครจะต้ องชําระค่าลงทะเบียนเต็มอัตรา
3. ศูนย์ฯ เป็ นหน่วยงานที่ได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 47 (7) (ข) จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ฝ่ ายการศึกษาและสัมมนา Tel. 086-990-7142 , 096-618-8503 Fax. 0-2579-4576 Email : tst_rdipt@hotmail.com Website : www.rdipt.ku.ac.th

