เอกสารข้อมูลสาหรับลูกค้า
กระบวนการประเมินผล– ระยะที่ 1
ภาพรวม

เอกสารข้อมูลสาหรับลูกค้านี้อธิบายกระบวนการระยะที่ 1 ของการ
ประเมินผลระบบการจัดการและการรับรอง โปรดดู CIN อื่น ๆ ในชุดนี้
เพือ่ ดูคาอธิบายเกีย่ วกับกระบวนการอื่น ๆ ของเรา

วัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยม
ผูต้ รวจประเมินจะทบทวนระบบเพือ่ ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัตคิ รบตาม
เกณฑ์ของการตรวจประเมิน และครอบคลุมกิจกรรมทีม่ รี ายละเอียดอยู่
ภายในขอบเขตการตรวจประเมิน
ผูต้ รวจประเมินจะสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารอาวุโสของบริษทั เพือ่ ระบุวา่
บริษทั ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้:
• กาหนดบริบทขององค์กร
• ระบุหน่วยงานต่าง ๆ ทีอ่ งค์กรต้องให้ความสนใจ
• การวิเคราะห์ความเสีย่ งและโอกาสทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจของพวกเขา
• พวกเขาใช้ขอ้ มูลข้างต้นเป็ นตัวกาหนดบริบททีร่ ะบบจะ
ดาเนินการ ตลอดจนระบุขอบเขตของระบบการจัดการ และ
• บริษทั ได้กาหนดกรอบเกณฑ์ทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ
ทีม่ ผี ลบังคับใช้ ซึง่ ระบบจะต้องทาให้สอดคล้องกัน
จากนัน้ ผูต้ รวจประเมินจะใช้ขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้จากผลการสัมภาษณ์
เพือ่ ทบทวนการออกแบบระบบ เพือ่ กาหนดว่าคุณได้ทาการจัดการ
ความเสีย่ งและโอกาสทีเ่ ป็ นไปได้ภายในระบบ และเพือ่ กาหนดว่าได้ม ี
การระบุความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทีอ่ งค์กรต้องให้ความสนใจ
ของคุณลงไปด้วย
นอกจากนี้ผตู้ รวจประเมินจะตรวจสอบและยืนยันการเตรียมการเกีย่ วกับ
สัญญาทีค่ ุณมีกบั LRQA รวมถึงการเปลีย่ นแปลงทีจ่ าเป็ น ซึง่ เป็ นผลมา
จากผลของการตรวจเยีย่ มระยะที่ 1 (รวมถึงการเปลีย่ นแปลงขอบเขต
ของการตรวจประเมิน ระยะเวลาของการตรวจเยีย่ มระยะที่ 2 และ
ระยะเวลาของการตรวจประเมินเฝ้ าติดตามในภายหลัง) ผูต้ รวจประเมิน
จะกาหนดการวางแผน โลจิสติกส์ การสุม่ ตัวอย่าง เป็ นต้น ซึง่ จะใช้
ระหว่างการตรวจเยีย่ มระยะที่ 2

การดาเนิ นการตรวจเยี่ยม

สานักงาน LRQA จะยืนยันรายละเอียดเกีย่ วกับทีมผูต้ รวจประเมินหรือทีม
ประเมิน วันที่ และระยะเวลาในการตรวจเยีย่ มกับคุณล่วงหน้า หัวหน้าทีม
ประเมินจะยืนยันเวลาการเข้าตรวจเยีย่ มและประเด็นด้านโลจิสติกส์กบั คุณ
ในการติดต่อครัง้ แรก
การตรวจเยีย่ มเริม่ ด้วยการประชุมเปิ ดการดาเนินการ ผูต้ รวจประเมินจะ
อธิบายให้ทมี ผูบ้ ริหารของคุณฟั งว่าเราจะทาการตรวจประเมินอย่างไร
วัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจเยีย่ ม และคุณจะมีโอกาสแนะนา
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บริษทั ของคุณด้วย ผูต้ รวจประเมินจะตกลงรายละเอียดแผนการตรวจ
เยีย่ มกับคุณ
ในส่วนหนึ่งของแผนสาหรับการตรวจเยีย่ ม ผูต้ รวจประเมินผลจะ:
• ตรวจสอบการออกแบบและเอกสารเกีย่ วกับระบบของคุณ
เทียบกับมาตรฐานการประเมินและขอบเขตการประเมินที่
นาเสนอ
• จัดทาแผนรายละเอียดสาหรับการตรวจเยีย่ มระยะที่ 2 และ
• สร้างรายงานทีม่ งุ่ เน้นซึง่ จะอธิบายถึงผลการตรวจสอบในเชิง
บวก และปั ญหาทีค่ ุณต้องให้ความสนใจก่อนการตรวจเยีย่ ม
ระยะที่ 2 รายงานจะระบุการจัดลาดับประเด็นเหล่านี้โดยถือว่า
เป็ นผลการตรวจสอบทีค่ งค้างอยูใ่ นตอนท้ายของการตรวจ
เยีย่ มระยะที่ 2
ผูต้ รวจประเมินจะต้องตรวจสอบ:
• ว่าบริบทขององค์กรได้รบั การจัดตัง้ รวมถึงการระบุ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีอ่ งค์กรต้องให้ความสนใจทีเ่ กีย่ วข้อง
• ว่ามีการกาหนดขอบเขตของระบบการจัดการ
• ว่าข้อมูลทีไ่ ด้ถกู นามาใช้ในการกาหนดนโยบายระบบการจัดการ
• บทบาทและความรับผิดชอบหลัก โดยเฉพาะของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการจัดการ
• กิ จกรรมภายในสถานที่ตรวจ– ผูต้ รวจประเมินจะสามารถ
เดินตรวจเยีย่ มสถานทีไ่ ด้ตามความเหมาะสม:
• ยืนยันกระบวนการและผลิตภัณฑ์ทค่ี รอบคลุมโดยระบบ
การจัดการ
• ระบุการควบคุมในปั จจุบนั และประสิทธิภาพการทางาน และ
• ทาความรูจ้ กั กับสถานทีท
่ พ่ี ร้อมสาหรับการประเมิน
ระยะที่ 2
• ผลิ ตภัณฑ์และข้อกาหนดตามกฎหมาย - ผูต้ รวจประเมิน
ของเราจะพิจารณาเกีย่ วกับผลงานของผลิตภัณฑ์และบริการ
หรือคากล่าวอ้างตามมาตรฐานทีค่ ุณทาขึน้ ในหนังสือบริษทั
นอกจากนี้ยงั จะตรวจสอบว่าข้อกาหนดทางกฎหมาย ตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบข้อบังคับเกีย่ วกับองค์กรของคุณและ
เกณฑ์การประเมินได้ถกู ระบุในระบบการจัดการของคุณหรือไม่
• การปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง – ผูต้ รวจประเมินจะตรวจสอบ
วัตถุประสงค์และประเมินผลว่ามันสะท้อนถึงนโยบายของคุณ
หรือไม่ ผูต้ รวจประเมินยังจะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า:
• มีการจัดตัง้ วัตถุประสงค์และสนับสนุ นการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• มีการวางแผนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และ
• การวัดและการรายงานผลการปฏิบตั งิ านได้รบั การจัดการ
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• การเตรียมการปฏิ บตั ิ งาน – ผูต้ รวจประเมินจะตรวจสอบว่าได้ม ี
การกาหนดกระบวนการและมาตรการกระบวนการเพือ่ ควบคุม
กระบวนการปฏิบตั งิ านของคุณแล้วหรือไม่
• การตรวจสอบและการวัดผล – ผูต้ รวจประเมินจะตรวจสอบว่ามี
กระบวนการวัดและตรวจสอบทีเ่ หมาะสม ซึง่ รวมถึงโปรแกรม
การตรวจประเมินภายในและรายงานเพือ่ วัดผลการปฏิบตั งิ าน เขา
หรือเธอจะตรวจสอบว่าระบบการจัดการของคุณมีประสิทธิภาพ
อย่างไร รวมทัง้ ความคืบหน้าของคุณเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

การตรวจเยีย่ มจะสิน้ สุดลงด้วยการปิ ดการประชุมเพือ่ นาเสนอรายงาน
ระยะที่ 1 และยอมรับระยะต่อไปของกระบวนการตรวจประเมิน

ผูต้ รวจประเมินของเราจะพิจารณาว่ามีองค์ประกอบของระบบ
ต่อไปนี้อยูห่ รือไม่:
• ระบบการจัดการเอกสารข้อมูล
• การดาเนิ นการแก้ไข
• การตรวจประเมิ นภายในรวมถึงการทบทวนโปรแกรม
การตรวจประเมินและรายงาน
• กระบวนการตรวจสอบการจัดการ รวมถึงการ
ทบทวนบันทึก

ในตอนท้ายของการตรวจเยีย่ ม เราจะจัดทารายงานซึง่ จะ
อธิบายรายละเอียดผลการตรวจเยีย่ มและผลการตรวจสอบทีม่ ี
การหยิบยกขึน้ มา

เอกสารทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบในระหว่างการเข้าตรวจเยีย่ มระยะที่ 1
จะใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการเข้าตรวจเยีย่ มในอนาคต
อย่างไรก็ตามคุณควรแก้ไขเอกสารระบบต่อเนื่องจากกิจกรรมการ
ปรับปรุงภายใน ในการตรวจเยีย่ มแต่ละครัง้ เราจาเป็ นต้องระบุ
การเปลีย่ นแปลงระหว่างประเด็นล่าสุดและข้อมูลพืน้ ฐาน

การรายงาน

ข้อมูลเพิ่ มเติ ม

สาหรับข้อมูลเพิม่ เติมว่า LRQA สามารถช่วยเหลือคุณในการเพิม่
ประสิทธิภาพและลดความเสีย่ งได้อย่างไร กรุณาเยีย่ มชมเว็บไซต์ของ
เราที่ www.th.lrqa.com โดยคุณสามารถเยีย่ มชมเว็บไซต์เฉพาะ
สาหรับแต่ละประเทศเพือ่ หาข้อมูลเกีย่ วกับการดาเนินงานของ LRQA
ในประเทศของคุณ
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