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แบบประเมินความพร้ อมและการประเมินความเสี่ยงของการตรวจประเมินทางไกล (Remote Evaluation Checklist and Risk Assessment)
ส่ วนที่ (Part) I: ข้อมูลทั่วไป (General information)
1. ชื่อบริ ษทั /หน่วยงำน (Company name) …………………………………………………………………………………… รหัสห้องปฏิบตั ิกำร/หน่วยงำน (Customer code) ………………………………… วันที่ประเมิน ……………………………
2. ตรวจประเมินเพื่อ (Objective for)  ตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-assessment)  ตรวจประเมินใหม่ (New assessment)  ขยำยขอบข่ำย (Extended scope)
 ต่ออำยุใบรับรอง (Re-assessment)
 เฝ้ำระวัง (Surveillance)
 อื่น ๆ (Others) ..............................................
3. ตรวจประเมินตำมมำตรฐำน (Assessment according to the):  ISO/IEC 17025  ISO 15189  ISO 15190  ISO 22870  ISO 17034
ส่ วนที่ (Part) II: รายละเอียดการประเมินความพร้ อมการตรวจประเมินทางไกล (Remote evaluation detail)
กิจกรรมการประเมิน

เทคนิคที่ใช้ในการตรวจประเมินทางไกล
ซอฟต์แวร์

ความสมบูรณ์และความพร้อมของปัจจัยต่างๆของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ฮาร์ดแวร์
ระบบการ
การเข้าถึงข้อมูล
การทดสอบ
กิจกรรมที่ไม่
เชื่อมต่อ
และความปลอดภัย ก่อนการตรวจ สามารถตรวจ
ของข้อมูล
ประเมิน
ประเมินโดย ICT

รายชื่อคณะผูป้ ระเมินและรายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมประเมิน
ชือ่ -นามสกุล
ความสามารถ
วันที่
(ตาแหน่ง)
ในการใช้ ICT
ประเมิน

ตัวอย่ำง

การทบทวนเอกสาร รวมถึงบันทึก
ของหน่วยตรวจสอบและรับรอง
(CAB)

การสัมภาษณ์
การเฝ้ าดูการทดสอบและการตรวจ
วิเคราะห์ผ่านตัวกลางอิเล็กทรอนิกส์

1. การประชุมแบบออนไลน์ท่สี ามารถมี

การแชร์หน้าจอได้ระหว่างผูต้ รวจ
ประเมิน และ หน่วยตรวจสอบและ
รับรอง
2. การทบทวนไฟล์เอกสารของหน่วย
ตรวจสอบและรับรองจากข้อมูลที่
เก็บใน dropbox

Zoom meeting
File sharing via
DropBox
Zoom meeting

คอมพิวเตอร์มีกำร
เชื่อมต่อกับ
internet และ audio
ที่เหมำะสม ได้แก่
microphone,
headphone,
camera , wearable
technology

Standard online
access
arrangements and
internet speed.

ข้อมูลจะถูกแชร์ไปยัง
ผูต้ รวจประเมินโดย
ใช้ Zoom หรือกำร
เข้ำถึงไฟล์ขอ้ มูลและ
รหัสผ่ำนที่มีกำร
ป้องกันในระยะเวลำ
ที่จำกัด

ผูร้ ับรอง

ผูจ้ ดั ทำ
(นำงสำวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ทดสอบระบบ
เสร็จเมื่อวันที่ 6
กันยำยน 2564

ไม่มี

นำงสำวสีตไพสิฐ
เอกะจัมปกะ
(หัวหน้ำผูต้ รวจประเมิน)
นำงสำวจิรำ ดีสวัสดิ์
(ผูต้ รวจประเมินวิชำกำร)

สำมำรถใช้กำรประชุม
Online – Zoom

นำบปิ ยะ อมรชัย
(ผูป้ ระสำนงำน)
นำงสมศรี ทรัพย์ทวี
(ผูจ้ ดั กำรคุณภำพ)
นำยสมชำย รักชำติ
(ผูจ้ ดั กำรวิชำกำร)

สำมำรถใช้กำรประชุม
Online – Zoom
สำมำรถใช้กำรประชุม
Online – Zoom
สำมำรถใช้กำรประชุม
Online – Zoom

สำมำรถใช้กำรประชุม
Online – Zoom

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นำยสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

(นำงสำวภัทรวีร์ สร้อยสังวำลย์)

ผลการ
ประเมิน
ความ
เสี่ยง

หมาย
เหตุ
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ผลการประเมินความเสี่ยง ระดับต่า มีความเสี่ยงต่าหรื อน้อยมาก สามารถตรวจประเมินโดยใช้ Information and Communication Technology (ICT)
ผลการประเมินความเสี่ยง ระดับกลาง มีความเสี่ ยงปานกลาง สามารถตรวจประเมินโดยใช้ ICTได้ แต่ case officer ต้องเฝ้าดูการประเมินทางไกลอย่างใกล้ชิด สาหรับผูต้ รวจประเมินทางไกลที่ไม่คุน้ เคยกับ ICT
ต้องตรวจประเมินภายใต้การให้คาแนะนาจาก case officer และดาเนินการ ณ สานักมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ
ผลการประเมินความเสี่ยง ระดับสูง มีความเสี่ยงสูง ICP ไม่ผ่าน ไม่มีการตรวจประเมินทางไกล

Case officer Acceptance
 ยอมรับ (Acceptance)
 อื่น ๆ (other) ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................
(
)
Case Officer
วันที่ ................./……...……./…………

Approval
 อนุมตั ิดำเนินกำรตรวจประเมินทำงไกล (Approved)
 อื่น ๆ (other) ..................................................................................................................................
.........................................................
(
)
Head of accreditation section
วันที่ ................./………………./…………

ผูร้ ับรอง

ผูจ้ ดั ทำ
(นำงสำวสี ตไพสิ ฐ เอกะจัมปกะ)

ผูอ้ นุมตั ิใช้
(นำยสุ รศักดิ์ หมื่นพล)

(นำงสำวภัทรวีร์ สร้อยสังวำลย์)

