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หลักสูตร การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ (Process Validation) 

วันที่ 29 กันยายน 2564 
เวลา 09.00-16.00 น.  

Online Training By Zoom 

 
 

1. Introduction 
อ้างอิงตามข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 13485 ต้องท าการตรวจรับรองกระบวนการตา่งๆ ในการผลิตและการ

บริการในกรณีท่ีผลลพัธ์ท่ีออกมาไมส่ามารถท่ีจะถกูตรวจพิสจูน์โดยการติดตามและตรวจวดัท่ีเก่ียวเน่ืองกนั 
Process Validation คือ กระบวนการควบคุมอีกวิธีการหนึ่งท่ีต้องการทดสอบหรือการตรวจพิสูจน์ ท่ีมีการ

บนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่ในกระบวนการ 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการตรวจสอบความถกูต้องของกระบวนการ 

 สามารถวิเคราะห์ในกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้องว่าในกระบวนการท่ีจ าเป็นต้อง Validate 

 เลือกใช้เคร่ืองมือ หรือก าหนดวิธีการ Validate ได้อย่างเหมาะสม 

 เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในการตรวจสอบความถกูต้องของกระบวนการได้ 
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3. Course Outline  เนือ้หาหลกัสตูร 

1. Pre-test 
2. บทน ำและขอบเขตและวตัถปุระสงค ์
3. ควำมหมำย ค ำศัพท ์
4. ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง  
5.กระบวนกำรไหนทีต่อ้ง Validate 
6. วธิกีำรทำงสถติแิละเครือ่งมอืกำร Validation 
7. ขัน้ตอนกำร Validation 

 วำงแผน 
 Protocol development 
 Installation qualification (IQ) 
 Operation qualification (OQ) 
 Performance qualification (PQ) 

8. Maintain a state 
9. Summary of activities 
10. Workshop & Example 
Post –Test 

 
วทิยำกร  อำจำรยภ์วูดล  ฉำยำชวลติ 
จ ำนวนผูเ้ขำ้อบรม ไมเ่กนิ 20 คน  
กลุม่เป้ำหมำย   ฝ่ำยผลติ QC/QA/IT (โดยเฉพำะถำ้กระบวนกำรผลติใชร้ะบบ IT ควบคมุกำรผลติ) 
ผูบ้รหิำร ทมี QMS/GMP ผูจั้ดกำรแผนก หัวหนำ้งำน พนักงำนผูป้ฏบิัตงิำน  

                                
  ทกุหลกัสตูรมอบวฒุบิตัร 

 
 
 
 
 
 
 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผำ่นบัญชธีนำคำร ดังนี ้

1.1  ธนำคำรกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีำ่ย (ถำ้ม)ี ที ่ptstraining3@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทำ่น และชือ่หลกัสตูร 
1.2 ช ำระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จำ่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย หจก. โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิ่ง โซลชูัน่ 
เลขท่ี 89/161 หมูบ้่านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสเุรนทร์ 21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0103553030100 
 
 

อตัรำคำ่สมัมนำ ทำ่นละ 2,000 บำท  
(ไมร่วม VAT 7%) 
รวมคำ่วทิยำกร เอกสำรอบรม และวฒุบิตัร ในรปูแบบออนไลน์) 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญำ(ตุม้)  086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330 , 086-6183752  
 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  
ptstraining3@gmail.com 

 
                       ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
 

แบบฟอร์มลงทะเบียน 
 หลักสุตร การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ (Process Validation) 
สง่มำที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

   
  บรษิทั_________________________________________________________________________ 
  ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_____________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________
รหสัไปรษณีย_์______________________________TAX ID________________________________ 
    
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_____________ต่อ_______ 
   Fax: _____________________     E-mail: _________________________________________  
  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

