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1. ขอบข่ ำย
เอกสารฉบับ นี ใ้ ช้ ส าหรั บ ก าหนดคุณ สมบัติข องผู้ป ระเมิ น ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ กิ จ กรรมการรั บ รอง
ระบบงานห้ องปฏิบตั กิ ารของสานักบริ หารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
2. นิยำม
2.1 สานัก หมายถึง สานักบริหารและรับรองห้ องปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์ บริการ
2.2 การรับรอง หมายถึง การรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความ
ชานาญห้ องปฏิบตั ิการ หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง ที่ให้ การยอมรับอย่างเป็ นทางการว่ามีความสามารถ
ในการทดสอบหรื อขอบข่ายนัน้ ๆ
2.3 คณะผู้ประเมิน หมายถึง คณะบุคคลตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปที่ได้ รับการแต่งตังโดยส
้
านักให้ ทาหน้ าที่ตรวจ
ประเมิ น ระบบงานห้ อ งปฏิ บัติ ก ารซึ่ ง ประกอบด้ ว ย หัว หน้ า ผู้ป ระเมิ น ผู้ป ระเมิ น ด้ า นวิ ช าการ
ผู้ประเมิน และผู้ประสานงาน แต่บางกรณีอาจกาหนดให้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านวิชาการร่วมด้ วย
2.4 หัวหน้ าผู้ประเมิน (Lead Assessor) หมายถึง ผู้ประเมินซึ่งได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบทังหมดใน
้
กิจกรรมการประเมินนัน้ ๆ โดยทาหน้ าที่ตรวจประเมินด้ านระบบการบริ หารงานและเป็ นผู้ดแู ลให้
คาปรึกษาแนะนาแก่สมาชิกในคณะผู้ประเมินด้ วย
2.5 ผู้ประเมิน (Assessor) หมายถึง ผู้ประเมินที่ได้ รับมอบหมายให้ ร่วมในการตรวจประเมินด้ านระบบ
การบริหารงาน
2.6 ผู้ประเมินด้ านวิชาการ (Technical Assessor) หมายถึง ผู้ประเมินที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่
ตรวจประเมินความสามารถด้ านวิชาการของระบบงานห้ องปฏิบตั กิ ารในขอบข่ายที่ขอรับการรับรอง
2.7 ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิชาการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรู้ หรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะในขอบข่ายที่ร่วม
ตรวจประเมินโดยเป็ นสมาชิกในคณะผู้ประเมินที่จะเป็ นผู้ให้ คาแนะนาด้ านวิชาการ แต่ยงั ไม่ได้ รับ
การพิจ ารณาขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ประเมิ นด้ านวิช าการ เนื่ องจากยัง ไม่ไ ด้ รับการอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินและไม่มีประสบการณ์ การตรวจประเมินในสาขาที่เกี่ ยวข้ อง ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิชาการจะ
ได้ รับการชี แ้ นะอย่างใกล้ ชิดตลอดการตรวจประเมิ นจากหัวหน้ าผู้ประเมิ น /ผู้ประเมิ น เกี่ ยวกับ
ข้ อกาหนดและขันตอนการด
้
าเนินการต่าง ๆ ของสานัก
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2.8 ผู้ประสานงาน (Case Officer) หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ของสานัก ซึ่งมีหน้ าที่ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับ
นโยบาย ขัน้ ตอนการดาเนินงาน ข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่ อนไขการรั บรองความสามารถ
ห้ องปฏิบตั ิการทดสอบ ข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่ อนไขการรับรองผู้จดั โปรแกรมการทดสอบ
ความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ และข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง
ของสานัก และอาจทาหน้ าที่เป็ นหัวหน้ า ผู้ประเมิน ผู้ประเมิ นด้ านวิช าการ หรื อผู้เชี่ยวชาญด้ าน
วิชาการถ้ ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามที่เกี่ยวข้ อง
3. เอกสำรอ้ ำงอิง
3.1 ILAC-G11: ILAC Guidelines on Qualification and Competence of Assessors and
Technical Experts
4. คุณสมบัตขิ องผู้ประเมินระบบงำนห้ องปฏิบัตกิ ำร
4.1 ผู้ประเมินประเภทต่าง ๆ ต้ องมีวุฒิการศึกษาขันต
้ ่าปริ ญญาตรี ที่มีพื ้นฐานด้ านวิทยาศาสตร์ และ
ผ่านการฝึ กอบรม มี ประสบการณ์ การทางาน และประสบการณ์ การตรวจประเมิ น อย่างน้ อย
ตามที่ระบุในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณสมบัตขิ องผู้ประเมินระบบงานห้ องปฏิบตั กิ าร
ตาแหน่ง
ประสบการณ์
การฝึ กอบรม
การทางาน
หัวหน้ าผู้ประเมิน มีประสบการณ์ด้าน
ผ่านหลักสูตรผู้ประเมิน
วิชาการอย่างน้ อย 4 ปี หลักสูตร ISO/IEC
โดยทางานในด้ านระบบ 17025 และ/หรื อ
การบริ หารงาน การ
ISO/IEC 17043 และ/
ประกันคุณภาพหรื อการ หรื อ ISO 17034 และ
ตรวจประเมินระบบการ หลักสูตรอื่นๆ ที่สานัก
บริหารงานในระบบงาน กาหนดไว้ หรื อจัดให้
ห้ องปฏิบตั กิ ารอย่าง
น้ อย 2 ปี
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ประสบการณ์
การประเมิน
มีประสบการณ์การ
ตรวจประเมินอย่างเต็ม
รูปแบบ อย่างน้ อย 5
ครัง้ ในฐานะผู้ประเมิน
หรื อผู้ประเมินด้ าน
วิชาการและผ่านการ
พิจารณาคุณสมบัติ
และความเหมาะสม
แล้ วจากสานัก
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ตาแหน่ง
ผู้ประเมิน

ผู้ประเมินด้ าน
วิชาการ

ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
วิชาการ
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ประสบการณ์
การทางาน
มีประสบการณ์ในงาน
ด้ านวิชาการอย่างน้ อย
2 ปี โดยทางานในด้ าน
ระบบการบริหารงาน
การประกันคุณภาพหรื อ
การตรวจประเมินระบบ
การบริ หารงานใน
ระบบงาน ห้ องปฏิบตั ิ
การอย่างน้ อย 2 ปี
มีประสบการณ์ในงาน
ทดสอบ/สอบเทียบใน
ห้ องปฏิบตั กิ ารอย่าง
น้ อย 4 ปี โดยมี
ประสบการณ์อย่างน้ อย
2 ปี ในงานที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ตรวจ
ประเมิน
มีประสบการณ์ในงาน
ทดสอบ/สอบเทียบใน
ห้ องปฏิบตั กิ ารอย่าง
น้ อย 4 ปี โดยมี
ประสบการณ์อย่างน้ อย
2 ปี ในงานที่ให้
คาแนะนาด้ านวิชาการ
แก่คณะผู้ประเมิน

การฝึ กอบรม

ประสบการณ์
การประเมิน
ผ่านหลักสูตรผู้ประเมิน เข้ าร่วมสังเกตการณ์
หลักสูตร ISO/IEC
การตรวจประเมินอย่าง
17025 และ/หรื อ
เต็มรูปแบบอย่างน้ อย
ISO/IEC 17043 และ/ 1 ครัง้ ในฐานะผู้
หรื อ ISO 17034 และ สังเกตการณ์และผ่าน
หลักสูตรอื่นๆ ที่สานัก การพิจารณา
กาหนดไว้ หรื อจัดให้
คุณสมบัตแิ ละความ
เหมาะสมแล้ วจาก
สานัก
ผ่านหลักสูตรผู้ประเมิน เข้ าร่วมสังเกตการณ์ใน
หลักสูตร ISO/IEC
การตรวจประเมิน
17025 และ/หรื อ
อย่างเต็มรูปแบบอย่าง
ISO/IEC 17043 และ/ น้ อย 1 ครัง้ ใน
หรื อ ISO 17034 และ สาขาวิชาการด้ านที่
หลักสูตรอื่นๆ ที่สานัก เกี่ยวข้ อง
กาหนดไว้ หรื อจัดให้
-

-
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4.2 ผู้ประเมินประเภทต่าง ๆ ต้ องมีความรู้และทักษะด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
ก) การประยุกต์ใช้ ข้อกาหนด ISO/IEC 17025 และ/หรื อ ISO/IEC 17043 และ/หรื อ ISO 17034
และนโยบายของสานัก ตามขอบข่ายที่ได้ รับมอบหมายให้ ตรวจประเมิน
ข) การประเมินระบบการบริหารงาน และ/หรื อความรู้ด้านวิชาการทังทฤษฏี
้
และปฏิบตั ิ โดย
- สามารถประยุกต์ใช้ ความรู้กบั สถานการณ์ การตรวจประเมินจริ งที่อาจมีความแตกต่าง
กัน ได้ อย่างสม่าเสมอและเป็ นระบบ ความรู้ และทักษะเหล่านี ้ รวมถึงทุกขันตอนการ
้
ตรวจประเมินที่เป็ นการวางแผน การเตรี ยมการ การปฏิบตั ิ การทารายงาน การตรวจ
ติดตามกิจกรรมสาคัญ การทวนสอบผลการแก้ ไขข้ อบกพร่ องและการสรุปผลการตรวจ
ประเมิน
- มีเทคนิคการตรวจประเมินที่รวมถึง การสัมภาษณ์ การค้ นหาหรื อสืบค้ น การบริ หาร
เวลา การฟั ง การสุม่ ตรวจ การสื่อสารทางวาจาและการเขียน การรวบรวมหลักฐานจาก
การตรวจประเมินและการวิเคราะห์ผลการสังเกตการณ์ และการจัดทาสรุ ปผลการ
ตรวจประเมินโดยยังคงรักษาความลับและความปลอดภัยของข้ อมูลการตรวจประเมิน
- มี ค วามรู้ ทั่ว ไปในระบบการบริ ห ารงานและกระบวนการส าคัญ ของประเภทของ
ระบบงานห้ องปฏิบตั ิการที่ทาการตรวจประเมิน ซึ่งอาจรวมถึงนโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์ การวางแผนคุณภาพ วิธีการทดสอบและ/หรื อสอบเทียบ การพิสจู น์ความ
ถูกต้ องและการนาไปใช้ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ การปฏิบตั ิการแก้ ไข
และป้องกัน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ค) ผู้ประเมินด้ านวิชาการจะต้ องมีความรู้ด้านวิชาการทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิในระบบงาน
ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารเฉพาะด้ า นตามขอบข่ า ยที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ต รวจประเมิ น ซึ่ ง รวมถึ ง
ความสามารถในการทดสอบที่ เกี่ ยวข้ อง และวิธี การสอบเที ยบ การประมาณค่าความไม่
แน่นอนของการวัด ความสามารถในการวิเคราะห์ผลการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ
และความสามารถในการผลิตวัสดุอ้างอิง
4.3 คุณสมบัตอิ ื่น ๆ
ผู้ประเมินระบบงานห้ องปฏิบตั กิ ารที่เกี่ยวข้ องต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ก) เปิ ดเผยและเป็ นกลาง
ข) มีทกั ษะในการวิเคราะห์และมีความแม่นยา
ค) ตรวจประเมินจากหลักฐานที่มีอย่างยุตธิ รรมและเป็ นกลาง
ง) ตรวจประเมินตามความเป็ นจริงโดยปราศจากความกดดัน
จ) ปฏิบตั ิตอ่ บุคคลที่เกี่ยวข้ องในทางที่จะให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการตรวจประเมิน
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ฉ) ดาเนินการตรวจประเมินโดยปราศจากการนาไปสู่ความขัดแย้ ง
ช) สามารถตรวจประเมินได้ อย่างมีประสิทธิภาพแม้ สถานการณ์บีบคัน้
5. หน้ ำที่ของบุคลำกรที่เกี่ยวข้ องในกำรตรวจประเมิน
5.1 หัวหน้ าผู้ประเมิน
ก) ทาการตรวจประเมินระบบการบริหารงานและรับผิดชอบทังหมดในกิ
้
จกรรมการตรวจประเมิน
นัน้ ๆ รวมทัง้ ให้ ค าแนะน าแก่ ค ณะผู้ประเมิ น และตัด สิ น ใจในกรณี มี ป ระเด็น ข้ อ โต้ แย้ ง ที่
เกี่ยวข้ องกับการตรวจประเมิน
ข) เป็ นผู้นากลุม่ และประสานงานภายในคณะผู้ประเมิน
ค) ชี ้แจงนโยบาย ข้ อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองระบบงานห้ องปฏิบตั ิการของ
สานัก แก่ห้องปฏิบตั ิการ ผู้จดั โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั ิการ และผู้ผลิต
วัสดุอ้างอิง
ง) อาจเป็ นผู้ประเมินด้ านวิชาการและ/หรื อผู้ประสานงานในการตรวจประเมินนัน้ ๆ ด้ วย
5.2 ผู้ประเมิน
ตรวจประเมินระบบการบริหารงาน ตามที่หวั หน้ าผู้ประเมินมอบหมาย
5.3 ผู้ประเมินด้ านวิชาการ
ตรวจประเมินความสามารถด้ านวิชาการที่เฉพาะเจาะจงกับงานทดสอบ/งานสอบเทียบ/ผู้จัด
โปรแกรมการทดสอบความชานาญห้ องปฏิบตั กิ าร และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงในส่วนที่ได้ รับมอบหมาย
โดยอาจได้ รับมอบหมายให้ ดาเนินการตรวจประเมินระบบบริ หารงานด้ วย ถ้ าหัวหน้ าผู้ประเมิน
พิจารณาแล้ วเห็นว่าเหมาะสมและมีความสามารถปฏิบตั ไิ ด้
5.4 ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิชาการ
ให้ คาแนะนาด้ านวิชาการแก่คณะผู้ประเมิน
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