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บทนำ
สำนักบริ หำรและรับรองห้ องปฏิบตั ิกำร กรมวิทยำศำสตร์ บริ กำร ตระหนักว่ำควำมเชื่อถือใน
กระบวนกำรประเมินขึ ้นอยูก่ บั ควำมสำมำรถของบุคลำกรที่ดำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถของผู้ประเมิน
รวมถึง กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และทัศนคติ ผู้ทำหน้ ำที่ เป็ นผู้ประเมิ นด้ ำนวิช ำกำรต้ องมี ควำมรู้ ทำง
วิชำกำรที่เกี่ยวข้ อง เอกสำรฉบับนี ้เป็ นข้ อแนะนำทัว่ ไปสำหรับผู้ที่ทำหน้ ำที่เป็ นผู้ประเมิน
ก) หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ประเมินในกำรประเมิน
ข) เทคนิคกำรประเมิน
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1. ขอบข่ ำย
เอกสำรฉบับนี ้ใช้ สำหรับผู้ที่ทำหน้ ำที่เป็ นผู้ประเมิน
2. นิยำม
2.1 กำรรับรอง หมำยถึง กำรรับรองระบบงำนห้ องปฏิบตั ิกำรที่ให้ กำรยอมรับอย่ำงเป็ นทำงกำรว่ำ
ห้ องปฏิ บัติกำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้ องปฏิบัติกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุ
อ้ ำงอิงมีควำมสำมำรถในกำรทดสอบ หรื อกำรจัดโปรแกรมทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร
หรื อกำรผลิตวัสดุอ้ำงอิงที่เฉพำะนัน้ ๆ
2.2 สำนัก หมำยถึง สำนักบริหำรและรับรองห้ องปฏิบตั กิ ำร กรมวิทยำศำสตร์ บริกำร
2.3 คณะอนุกรรมกำร หมำยถึง คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำรับรองระบบงำนห้ องปฏิบตั ิกำร มีหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบในกำรพิจำรณำควำมสำมำรถห้ องปฏิบตั ิกำรตำมข้ อกำหนด ISO/IEC 17025
หรื อ ผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำรตำมข้ อกำหนด ISO/IEC 17043
หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงตำมข้ อกำหนด ISO 17034 และ APAC TEC1- 008 เพื่อประกอบกำร
รับรอง
2.4 คณะกรรมกำร หมำยถึง คณะกรรมกำรรับรองระบบงำนห้ องปฏิบตั ิกำร มีอำนำจหน้ ำที่ในกำร
พิจำรณำให้ ควำมเห็นชอบกำรรับรอง และให้ คำปรึ กษำแนะนำแนวทำงดำเนินงำนด้ ำนกำร
รับรองระบบงำนห้ องปฏิบตั กิ ำร
3. หน้ ำที่ควำมรั บผิดชอบและพันธะสัญญำของผู้ประเมิน
3.1 กำรมีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ผู้ประเมินต้ องกรอกข้ อมูล ในแบบแจ้ งกำรมีส่วนได้ ส่วนเสีย (LA-F-13 or LA-F-213 or LA-F313) เมื่อได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ประเมินของห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบ
ควำมช ำนำญห้ อ งปฏิ บัติก ำร หรื อ ผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ ำ งอิ ง นัน้ ผู้ป ระเมิ น ต้ อ งมั่น ใจว่ำ ได้ แ จ้ ง กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรมีสว่ นได้ สว่ นเสีย ตัวอย่ำงกำรมีสว่ นได้ สว่ นเสีย อำจรวมถึง
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ก)
ข)
ค)
ง)
จ)

บริษัทพันธมิตร และผู้มีผลประโยชน์ร่วมทำงกำรค้ ำ
กำรดำเนินกำรทำงกำรค้ ำ เช่น ผู้รับบริกำรกับผู้จำหน่ำย
กำรพิจำรณำเกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปั ญญำ
กำรเป็ นที่ปรึกษำ (ปั จจุบนั และ/หรื ออดีต)
บุคคลใกล้ ชิด (ครอบครัว และ/หรื อเพื่อน)

3.2 กำรมีเวลำในกำรประเมิน
เมื่อยอมรับเป็ นผู้ประเมิน ผู้ประเมินต้ องมัน่ ใจว่ำมีควำมเหมำะสมด้ ำนควำมรู้ทำงวิชำกำร และมี
เวลำส ำหรับกำรประเมิ นนัน้ ๆ ในระยะเวลำที่ส ำนักกำหนด และผู้ประเมินมีหน้ ำที่ แจ้ งให้
ผู้ประสำนงำนที่เกี่ยวข้ องทรำบในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ
3.3 กำรรักษำควำมลับ
3.3.1 คณะผู้ประเมินมีสิทธิที่จะได้ รับข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับกำรประเมิน ซึ่งต้ องรักษำเป็ น
ควำมลับ ข้ อมูลดังกล่ำวรวมถึง
ก) กิจกรรมกำรประเมินทังหมด
้
รวมทังชื
้ ่อหน่วยงำนที่ถกู ประเมินและผู้ประเมิน
ที่เกี่ยวข้ องทุกคน
ข) เอกสำรกำรประเมิน เช่น บันทึกย่อ และรำยงำน เป็ นต้ น
ค) ข้ อแนะนำ หรื อข้ อซักถำมจำกกำรประเมิน
ง) ข้ อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับหน่วยงำน และผลกำรดำเนินงำน ซึ่งเกิดขึ ้นในระหว่ำง
กำรประเมิน โดยปกติแล้ วผู้ประเมินจะไม่มีข้อมูลเหล่ำนี ้
3.3.2 กำรไม่รั กษำควำมลับถื อว่ำ เป็ นเรื่ อ งร้ ำยแรง และจะมี ผ ลต่อกำรพิจ ำรณำเลื อ ก
ผู้ประเมินในกำรประเมินครัง้ ต่อไป
3.4 ของกำนัลและสิ่งจูงใจ
3.4.1 ในกำรประเมิน เมื่อผู้ประเมินได้ รับเชิญไปรับประทำนอำหำร และรับของกำนัลใด ๆ
ผู้ประเมินพึงระวังตำมข้ อแนะนำในเอกสำรฉบับนี ้
3.4.2 ห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อ
ผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง ส่วนใหญ่จะจัดหำอำหำรกลำงวัน และเครื่ องดื่ม เช่น น ้ำชำ กำแฟ
ในระหว่ำงกำรประเมิ น นอกจำกนีห้ ้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบ
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ควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง อำจมอบของที่ระลึกให้ คณะผู้
ประเมินเป็ นรำยบุคคล เช่น เหยือก ปำกกำ เนคไท เป็ นต้ น กำรไปรับประทำนอำหำร
หรื อรั บของขวัญ ถื อว่ำเป็ นเรื่ องปกติของควำมมี มิ ตรไมตรี จิ ต ยกเว้ นของขวัญมี
มูลค่ำสูง อย่ำงไรก็ตำมผู้ประเมินควรระลึกไว้ ว่ำ กำรจัดหำอำหำร และเครื่ องดื่ม
ไม่ใช่ข้อผูกพันของกระบวนกำรประเมิน และไม่ว่ำ กรณี ใดๆ ผู้ประเมินไม่ควรคำด
หวังสิ่งของดังกล่ำวจำกห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญ
ห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง
3.4.3 เมื่อมีกำรเชิญรับประทำนอำหำร และ/หรื อให้ ของที่ระลึกแก่คณะผู้ประเมิน หัวหน้ ำ
ผู้ประเมินและผู้ประสำนงำน ควรร่ วมพิจำรณำตัดสินใจว่ำจะรับข้ อเสนอนันหรื
้ อไม่
และหำกมีกำรเชิญผู้ประเมินคนหนึ่งคนใดรับประทำนอำหำร ผู้ประเมินต้ องปรึกษำ
กับหัวหน้ ำผู้ป ระเมิ น แต่ห ำกเป็ นของที่ ระลึกให้ ผ้ ูประเมิ นพิ จ ำรณำว่ำจะรั บหรื อ
ปฏิเสธอย่ำงสุภำพ
4. กำรเตรียมกำรประเมิน
4.1 ห้ องปฏิบัติกำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้ องปฏิ บัติกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุ
อ้ ำงอิงต้ องรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรประเมิน รวมถึงที่พกั อำหำรและค่ำเดินทำงตำมควำม
เหมำะสม
4.2 ในกรณีที่ผ้ ปู ระเมินต้ องพักค้ ำงคืน ห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญ
ห้ อ งปฏิ บัติ ก ำร หรื อ ผู้ผ ลิ ต วัส ดุ อ้ ำ งอิ ง ต้ อ งจัด เตรี ย มยำนพำหนะ ส ำรองที่ พัก และเตรี ย ม
ค่ำใช้ จำ่ ยสำหรับกำรเตรี ยมกำรทังหมด
้
เมื่อมีกำรใช้ รถยนต์ส่วนตัวสำนักจะรับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำย
ในกำรเดินทำงโดยคิดตำมระยะทำง
4.3 ค่ำใช้ จ่ำยที่ เกิดขึน้ ต้ องเป็ นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยของกระทรวงกำรคลัง ผู้ประเมิ นต้ อง
ตรวจสอบควำมถูกต้ องของใบเสร็ จรับเงินก่อนลงนำม กำรเบิกค่ำใช้ จ่ำยคืนต้ องทำให้ เร็ วที่สุด
หลังกำรประเมิน
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5. กระบวนกำรประเมิน
5.1 ประเภทของกำรประเมิน
5.1.1 กำรประเมิน แบ่งออกได้ ดงั นี ้
ก) กำรตรวจเบื ้องต้ น
ข) กำรตรวจประเมิน
ค) กำรตรวจประเมินใหม่
ง) กำรตรวจประเมินในกรณีที่ขยำยขอบข่ำย
จ) กำรตรวจติดตำมกำรรับรอง
ฉ) กำรตรวจติดตำมกำรแก้ ไขข้ อบกพร่อง
5.1.2 นอกจำกกำรตรวจติดตำมกำรรับรอง และตรวจประเมินใหม่ สำนักขอสงวนสิทธิ์ ใน
กำรไปประเมิ น ห้ องปฏิ บัติ ก ำร หรื อ ผู้ จัด โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้ อ งปฏิ บัติ ก ำร หรื อ ผู้ ผลิ ต วัส ดุอ้ ำงอิ ง ได้ ทุ ก เวลำ โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ที่ มี ก ำร
เปลี่ ย นแปลงที่ ส ำคัญ ของห้ อ งปฏิ บัติก ำร หรื อ ผู้จัด โปรแกรมกำรทดสอบควำม
ชำนำญห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง
5.2 กำรเตรี ยมกำรประเมิน
ผู้ประสำนงำนมีหน้ ำที่เตรี ยมกำรเกี่ยวกับกำรประเมิน โดยเป็ นผู้ตดิ ต่อประสำนงำนกับผู้ประเมิน
5.3 กำรทบทวนเอกสำร
5.3.1 หัวหน้ ำผู้ประเมินมีหน้ ำที่ทบทวนเอกสำร คูม่ ือคุณภำพ และเอกสำรที่เกี่ยวข้ อง และ
จัดทำรำยงำนกำรทบทวนเอกสำร เพื่อยืนยันว่ำมีเอกสำรครบถ้ วนตำมข้ อกำหนด
ISO/IEC 17025 หรื อ ISO/IEC 17043 หรื อ ISO 17034 และ APAC TEC1- 008
และให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมถึงควำมไม่สอดคล้ องและไม่ชดั เจนของเอกสำร
5.3.2 ผู้ประเมินด้ ำนวิชำกำรมีหน้ ำที่ทบทวนเอกสำรด้ ำนวิชำกำรของห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อ
ผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง เช่น
วิธีทดสอบ วิธีสอบเทียบภำยใน ข้ อมูลกำรควบคุมคุณภำพ วิธีกำรทดสอบควำมเป็ น
เนื ้อเดียวกัน วิธีกำรทดสอบควำมเสถียร วิธีกำรประเมินสมรรถนะของห้ องปฏิบตั ิกำร
และอื่ นๆ ที่ จำเป็ น ผู้ประเมินควรตรวจสอบวิธีทดสอบ หรื อโปรแกรมกำรทดสอบ
ควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อกำรผลิตวัสดุอ้ำงอิง ก่อนกำรประเมิน และเตรี ยม
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คำถำมทำงวิชำกำรเฉพำะไว้ ล่วงหน้ ำ กำรทบทวนเอกสำรดังกล่ ำวผู้ประเมินต้ องชี ้
ประเด็นที่สำคัญให้ กบั ผู้ประสำนงำนทรำบ ดังนี ้
ก) เนื ้อหำสำคัญที่ต้องพิจำรณำ เช่น กำรตรวจสอบควำมใช้ ได้ ของวิธี หรื อกำร
ทดสอบควำมเป็ นเนื อ้ เดี ย วกัน กำรทดสอบควำมเสถี ย ร กำรประเมิ น
สมรรถนะของห้ อ งปฏิ บัติก ำร และต้ อ งประสำนงำนกับ ห้ อ งปฏิ บัติ ก ำร
ล่วงหน้ ำก่อนกำรประเมิน
ข) วิธีทดสอบหรื อบำงส่วนของกำรทดสอบ หรื อโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ชำนำญห้ องปฏิ บตั ิกำร หรื อกำรผลิตวัสดุอ้ำงอิง ที่จ ะเฝ้ำดูในระหว่ำงกำร
ประเมิน
5.4 กำรตรวจเบื ้องต้ น
5.4.1 กำรตรวจเบื อ้ งต้ น โดยทั่ ว ไปแล้ วจะด ำเนิ น กำรโดยหั ว หน้ ำผู้ ประเมิ น และ
ผู้ประสำนงำน (หัวหน้ ำผู้ประเมินและผู้ประสำนงำนอำจเป็ นคนเดียวกัน)
5.4.2 กำรตรวจเบื ้องต้ นมีจดุ มุง่ หมำย
ก) ให้ ข้อคิดเห็นแก่ห้องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญ
ห้ องปฏิ บัติกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง เพื่ อให้ คู่มื อคุณภำพและเอกสำรที่
เกี่ยวข้ องเป็ นไปตำมข้ อกำหนด ISO/IEC 17025 หรื อ ISO/IEC 17043 หรื อ
ISO 17034 และ APAC TEC1- 008
ข) เพื่อให้ สำนักมีโอกำสได้ เห็นห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบ
ควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงนำระบบกำรบริ หำรงำน
ไปปฏิบตั ติ ำมพันธะสัญญำในกำรรับรองระบบงำนห้ องปฏิบตั กิ ำร
ค) เพื่ อ ให้ ห้ องปฏิ บัติ ก ำร หรื อ ผู้ จั ด โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงได้ ชี ้แจงข้ อสงสัย
5.4.3 ภำยหลังกำรตรวจเบื ้องต้ น หัวหน้ ำผู้ประเมิน มีหน้ ำที่จดั ทำรำยงำน สิ่งที่พบและผล
ของกำรตรวจเบื อ้ งต้ น ส่ง ส ำนัก และส ำเนำเอกสำรให้ ห้ อ งปฏิ บัติก ำร หรื อ ผู้จัด
โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง

5.5 กำรตรวจประเมิน
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5.5.1 ผู้ประสำนงำนร่ วมกับผู้ประเมินจัด ทำหนังสือแจ้ งกำหนดกำรตรวจประเมิน ซึ่งมี
หัวข้ อดังนี ้
ก) วันที่ตรวจประเมิน
ข) บุค ลำกรที่ จ ะไปประเมิ น (กรณี ที่ ผ้ ูป ระเมิ น อยู่ไ ม่ค รบทุก คนตลอดเวลำ
ให้ ระบุวนั ที่ผ้ ปู ระเมินแต่ละคนปฏิบตั งิ ำน)
ค) กิจกรรมที่จะไปประเมิน รวมถึงวิธี ทดสอบหรื อบำงส่วนของวิธีทดสอบหรื อ
โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำรหรื อกำรผลิตวัสดุอ้ำงอิง ที่
ต้ องกำรเฝ้ำดู และถ้ ำเป็ นไปได้ ให้ ระบุชื่อผู้ทดสอบหรื อผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ด้ วย
ผู้ที่มี ส่วนร่ วมทัง้ หมดในกำรประเมินต้ องยื นยันกำรได้ รับหนัง สือแจ้ ง กำหนดกำร
ตรวจประเมิน
5.5.2 หัวหน้ ำผู้ประเมินจัดประชุมวำงแผนกำรประเมินร่วมกับคณะผู้ประเมิน (อำจไม่เป็ น
ทำงกำรในกรณี จ ำเป็ น) ผู้ป ระเมิ น ทุก คนควรเดิ น ทำงไปห้ องปฏิ บัติ ก ำร หรื อ
หน่วยงำนที่ จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อหน่วยงำนที่
ผลิตวัสดุอ้ำงอิง พร้ อมกัน เพื่อจะได้ ร่วมวำงแผนกำรประเมิน ถ้ ำ คณะผู้ประเมินไม่
สำมำรถเดินทำงไปพร้ อมกัน ได้ หัว หน้ ำ ผู้ป ระเมิ น ต้ อ งจัด สรรเวลำเล็ กน้ อ ยเพื่ อ
ซักซ้ อมวำงแผนกำรประเมินก่อนเริ่มประเมิน
5.5.3 ถึงแม้ ว่ำกำรประเมินแต่ละครัง้ ขันตอนกำรประเมิ
้
นจะแตกต่ำงกัน แต่ขนตอนในกำร
ั้
ประเมินจะมีรูปแบบเดียวกัน โดยมี 5 ขันตอน
้
คือ
ก) คณะผู้ประเมินสรุปแผนกำรประเมิน
ข) ประชุมเปิ ดกำรประเมินโดยหัวหน้ ำผู้ประเมิน
ค) ประเมินควำมสำมำรถห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำม
ชำนำญห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง ด้ ำนระบบกำรบริ หำรงำนและ
ด้ ำนวิชำกำร
ง) ประชุมเฉพำะคณะผู้ประเมิน
จ) ประชุมปิ ดกำรประเมิน
5.5.4 หัวหน้ ำผู้ประเมินมีหน้ ำที่บริหำรจัดกำรในกำรประเมินเพื่อให้
LA-G-02-08/10-19

6/18

ก) มัน่ ใจได้ วำ่ ทุกกิจกรรมมีกำรประสำนงำนและเฝ้ำระวัง
ข) คำปรึกษำและข้ อแนะนำแก่ผ้ ปู ระเมิน
ค) มัน่ ใจได้ ว่ำกำรปฏิบตั ิงำนทุกอย่ำงที่ เกี่ยวข้ องกับกำรทดสอบในขอบข่ำยที่
ขอกำรรับรองได้ รับกำรประเมินอย่ำงครบถ้ วนและเหมำะสม
5.5.5 หัวหน้ ำผู้ประเมินทำหน้ ำที่ดำเนินกำรประชุมเปิ ดโดยกำร
ก) แนะนำคณะผู้ประเมินแก่เจ้ ำหน้ ำที่ห้องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำร
ทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง
ข) ให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมประชุมทุกคนลงชื่อ
ค) อธิบำยวัตถุประสงค์และขอบข่ำยของกำรประเมิน รวมถึงเงื่อนไขกำรรับรอง
ง) ก ำหนดหัว ข้ อ และระยะเวลำในกำรตรวจประเมิ น รวมถึ ง เวลำอำหำร
กลำงวันและเวลำอำหำรว่ำง
จ) หัวข้ อที่จะประเมิน
ฉ) ยืนยันเรื่ องกำหนดกำรตรวจประเมินและวัตถุประสงค์ ขอบข่ำยกำรขอรับ
กำรรับรอง
ช) คำร้ องขอที่มีกำรเปลี่ยนแปลงต้ องเข้ ำใจตรงกัน
ซ) ยื น ยัน ในกำรจัด กำรทดสอบ หรื อ โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อกำรผลิตวัสดุอ้ำงอิงที่เหมำะสมเพื่อกำรเฝ้ำดู
ฌ) ยืนยันเวลำและบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในกำรประเมิน
ญ) อธิบำยกำรแบ่งประเภทของสิ่งที่ตรวจพบจำกประเมิน
ฎ) อธิบำยวิธีกำรและเงื่อนไขในกำรรับรอง
ฏ) ให้ ควำมมัน่ ใจว่ำมีกำรรักษำควำมลับของกำรประเมิน
ฐ) ให้ ควำมมัน่ ใจว่ำได้ ให้ คำแนะนำที่เหมำะสมแก่คณะผู้ประเมิน
ฑ) ให้ แน่ใจว่ำมีห้องหรื อพื ้นที่สำหรับคณะผู้ประเมินใช้ ตลอดกำรประเมิน
ฒ) ตอบคำถำมใด ๆ ของตัวแทนของห้ องปฏิบัติกำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำร
ทดสอบควำมช ำนำญห้ องปฏิ บัติกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง เกี่ ยวกับกำร
ประเมิน
5.5.6 ในกำรประชุ ม นี ห้ ั ว หน้ ำผู้ ประเมิ น ควรสร้ ำงทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ กำรประเมิ น แก่
ห้ องปฏิ บัติกำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้ องปฏิ บัติกำรหรื อ
ผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง ในกรณีที่ผ้ ูประเมินบำงคนไม่เคยมำเยี่ยมชมห้ องปฏิบตั ิกำรหรื อ
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หน่วยงำนที่จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อหน่วยงำนที่
ผลิตวัสดุอ้ำงอิงนี ้มำก่อน ควรใช้ ระยะเวลำสัน้ ๆ ในกำรเยี่ยมชมห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อ
หน่วยงำนที่จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อหน่วยงำนที่
ผลิ ตวัส ดุอ้ ำงอิ ง เพื่ อคุ้น เคยกับห้ อ งปฏิ บัติก ำร หรื อ หน่วยงำนที่ จัด โปรแกรมกำร
ทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อหน่วยงำนที่ผลิตวัสดุอ้ำงอิง และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกต่ำง ๆ
5.5.7 โดยปกติ หัว หน้ ำ ผู้ป ระเมิ น มี หน้ ำ ที่ ป ระเมิ น ระบบกำรบริ ห ำรงำน อย่ำ งไรก็ ต ำม
หัวหน้ ำผู้ประเมินอำจมอบหมำยให้ ผ้ ปู ระเมินคนอื่นทำหน้ ำที่ตรวจประเมินเฉพำะใน
บำงส่วนของระบบกำรบริ หำรงำน ขึ ้นกับควำมสำมำรถและเวลำของผู้ประเมินนัน้ ผู้
ประเมินด้ ำนวิชำกำรต้ องรับผิดชอบประเมินเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำระบบกำรบริ หำรงำนใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องได้ นำไปปฏิบตั ิ
5.5.8 ผู้ประเมินด้ ำนวิชำกำรต้ องตรวจสอบควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ของกำรปฏิบตั ิงำน
ของห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อ
ผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงรวมทังกำรประเมิ
้
นเกี่ยวกับ
ก) ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของเจ้ ำหน้ ำที่ทดสอบ รวมทังควำมรู
้
้ ทำงทฤษฎี
และเทคนิคกำรปฏิบตั งิ ำน
ข) รำยละเอียดของกำรทดสอบ หรื อกำรจัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญ
ห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อกำรผลิตวัสดุอ้ำงอิง ทังหมด
้
รวมถึงกำรเตรี ยมตัวอย่ำง
เครื่ องมื อและวิธี กำรใช้ สภำวะแวดล้ อมของกำรทดสอบ กำรตรวจสอบ
ควำมใช้ ได้ ของวิธีทดสอบ มำตรฐำนอ้ ำงอิง กำรสอบเทียบ วัสดุอ้ำงอิง กำร
บันทึกข้ อมูล/กำรวิเครำะห์ข้อมูล และวิธีกำรรำยงำนผล
ค) สมรรถนะในกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั กิ ำร
ง) ลำยมือชื่อผู้มีสิทธิ์ ลงนำม (ในบำงกรณีจำเป็ นต้ องพิจำรณำร่ วมกับหัวหน้ ำ
ผู้ประเมิน)
5.5.9 หัวหน้ ำผู้ประเมินและผู้ประเมินด้ ำนวิชำกำร ควรเตรี ยมทำบันทึกย่อ เกี่ ยวกับกำร
ประเมิน เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรประเมินครอบคลุมทุกกิจกรรม
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5.5.10 เมื่อผู้ประเมิน พบสิ่งที่ ไม่เป็ นไปตำมข้ อกำหนด ISO/IEC 17025 หรื อ ISO/IEC
17043 หรื อ ISO 17034 และ APAC TEC1- 008 ต้ องบันทึกเป็ นข้ อบกพร่ อง ผู้
ประเมิ น ควรบัน ทึ ก สิ่ ง ที่ พ บลงในแบบที่ ก ำหนดทัน ที เ พื่ อ ไม่ ใ ห้ เ สี ย เวลำในกำร
ปฏิบตั งิ ำนแต่ละวัน
5.5.11 หัวหน้ ำผู้ประเมิน ควรหำเวลำประชุม คณะผู้ประเมินในเวลำที่สะดวกระหว่ำงกำร
ประเมิ น (เช่ น เวลำอำหำรกลำงวัน ) เพื่ อ หำรื อ กับ คณะผู้ป ระเมิ น และทบทวน
ควำมก้ ำวหน้ ำ กำรประเมิ น แก้ ไขปั ญ หำควำมแตกแตกต่ำ งที่ พ บเกี่ ย วกับ กำร
ด ำเนิ น งำนของห้ องปฏิ บัติ ก ำร หรื อ ผู้ จัด โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงที่ถกู มองข้ ำมหรื อไม่ได้ ตรวจสอบอย่ำงเพียงพอ
5.5.12 ก่อนกำรประชุมปิ ดกำรประเมิน คณะผู้ประเมินต้ องประชุมหำรื อเพื่อหำข้ อสรุปในสิ่ง
ที่ตรวจพบจำกกำรตรวจประเมิ น เพื่ อยืนยันสิ่งที่ พบที่เป็ นข้ อบกพร่ อง และจัดทำ
รำยงำนสรุปข้ อบกพร่องและข้ อแนะนำ
5.5.13 หัวหน้ ำผู้ประเมินทำหน้ ำ ที่ เป็ นประธำนในกำรประชุม ปิ ดกำรประเมิน โดยมีคณะ
ผู้ป ระเมิ น และตัว แทนจำกห้ องปฏิ บัติก ำร หรื อ ผู้จัด โปรแกรมกำรทดสอบควำม
ชำนำญห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงร่วมด้ วย ซึง่ จะดำเนินกำร ดังต่อไปนี ้
ก) กล่ำวนำหรื อแนะนำ (ถ้ ำต้ องกำร)
ข) ผู้เข้ ำร่วมประชุมลงชื่อ
ค) กล่ำวซ ้ำถึงวัตถุประสงค์ของกำรประเมินและเงื่อนไขกำรรับรอง
ง) ยืนยันกำรรักษำควำมลับของกำรตรวจประเมิน
จ) กล่ำวออกตัวถึงข้ อบกพร่องที่อำจมีอยู่ แต่ไม่พบในกำรประเมินครัง้ นี ้
ฉ) แจ้ งให้ ห้ องปฏิ บัติ ก ำร หรื อ ผู้ จัด โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้ อ งปฏิ บัติก ำร หรื อ ผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ ำ งอิ ง ซัก ถำมหลัง จำกคณะผู้ป ระเมิ น
รำยงำนข้ อบกพร่องเสร็จแล้ ว
ช) กล่ำวขอบคุณสำหรับควำมร่วมมือ เอื ้อเฟื อ้ และควำมมีมิตรไมตรี จิต
ซ) หัวหน้ ำผู้ประเมินและผู้ประเมินแต่ละคนรำยงำนผลกำรประเมิน
ฌ) ห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร
หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงซักถำมปั ญหำ
ญ) อภิปรำยเกี่ยวกับกำรแก้ ไขข้ อบกพร่อง
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ฎ) รำยงำนสรุปกำรประเมิน และข้ อแนะนำ
ฏ) กำหนดระยะเวลำกำรส่งแนวทำงกำรแก้ ไขข้ อบกพร่องภำยใน 15 วันทำกำร
และระยะเวลำกำรแก้ ไขข้ อบกพร่องให้ เวลำไม่เกิน 3 เดือนสำหรับกำรตรวจ
ประเมินครัง้ แรก
ฐ) จัด ท ำส ำเนำรำยงำนสรุ ป กำรประเมิ น และรำยงำนข้ อบกพร่ อ งให้ แก่
ห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร
หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง
ฑ) ปิ ดกำรประชุม
กำรประชุมปิ ดกำรประเมินอย่ำงมืออำชีพในช่วงเวลำที่เหมำะสมของคณะผู้ประเมิน
จะสร้ ำงควำมประทับใจต่อห้ องปฏิ บัติก ำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้ อ งปฏิ บัติก ำร หรื อ ผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ ำ งอิ ง ท ำให้ ต ระหนัก ถึ ง คุณ ค่ำ ของกำร
ประเมิน
5.6 กิจกรรมหลังกำรประเมิน
5.6.1 หลังกำรประเมินเสร็ จสมบูรณ์ ต้ องนำรำยงำนกำรประเมินต้ นฉบับทังหมดกลั
้
บมำที่
สำนัก
5.6.2 ผู้ ประสำนงำนร่ ว มกั บ หั ว หน้ ำผู้ ประเมิ น จัด ท ำรำยงำนผลกำรตรวจประเมิ น
ห้ องปฏิบตั ิกำรทดสอบ (LA-F-26) หรื อรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน ผู้จดั โปรแกรม
กำรทดสอบควำมช ำนำญห้ อ งปฏิ บัติก ำร (LA-F-226) หรื อรำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง (LA-F-326) พร้ อมสรุ ปข้ อคิดเห็นส่งให้ ห้องปฏิบตั ิกำร
หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง
5.6.3 ห้ องปฏิ บตั ิกำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิ บตั ิกำร หรื อ
ผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง จัดส่งหลักฐำนกำรแก้ ไขข้ อบกพร่องมำยังสำนัก
5.6.4 ผู้ประสำนงำนทบทวนควำมเสร็ จสมบูรณ์ ของกำรแก้ ไ ขข้ อบกพร่ อง และส่งให้ แก่
คณะผู้ประเมิน
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5.6.5 ผู้ประเมินแต่ละคนตรวจสอบทบทวนเอกสำรกำรแก้ ไขข้ อบกพร่องที่ได้ รับ และยืนยัน
ว่ำห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อ
ผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง ได้ แก้ ไขข้ อบกพร่องอย่ำงถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยใช้ แบบ LA-F24 หรื อ LA-F-224 หรื อ LA-F-324
5.6.6 เมื่อผู้ประเมินแจ้ งว่ำข้ อบกพร่องยังแก้ ไขไม่ถกู ต้ องหรื อเสร็ จสมบูรณ์ ผู้ประสำนงำน
ต้ องแจ้ งห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร
หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงเพื่อขอข้ อมูลหรื อเอกสำรเพิ่มเติม
5.6.7 ในกรณีที่จำเป็ นต้ องไปตรวจติดตำมกำรแก้ ไขข้ อบกพร่องที่ห้องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั
โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง กำรไปครัง้
นี จ้ ะตรวจเฉพำะข้ อบกพร่ อ งเดิ ม เท่ ำ นัน้ หำกผู้ป ระเมิ น ที่ ไ ปตรวจติ ด ตำมพบ
ข้ อบกพร่องใหม่ต้องแจ้ งให้ สำนักทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
5.6.8 เมื่อข้ อบกพร่ องทังหมดได้
้
แก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ประสำนงำนจัดทำสรุปรำยงำนกำร
ประเมินควำมสำมำรถห้ องปฏิบตั ิกำรทดสอบ (LA-F-29) หรื อสรุปรำยงำนกำรตรวจ
ประเมินควำมสำมำรถผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร (LAF-229) หรื อสรุปรำยงำนกำรตรวจประเมิน ควำมสำมำรถผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง (LA-F329) และขอบข่ ำ ยที่ เ สนอให้ กำรรั บ รอง ให้ หั ว หน้ ำกลุ่ ม รั บ รองระบบงำน
ห้ องปฏิบตั กิ ำรที่เกี่ยวข้ องทรำบ และเสนอต่อคณะอนุกรรมกำร
5.6.9 คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำเอกสำรตำมข้ อ 5.6.8 เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ
ก) ข้ อบกพร่องทังหมดได้
้
รับกำรแก้ ไข
ข) กำรประเมินได้ ดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
ค) ข้ อแนะนำของคณะผู้ประเมินสอดคล้ องกับสิ่งที่ตรวจพบจำกกำรประเมิน
5.6.10 เมื่อคณะอนุกรรมกำรมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรตรวจประเมินห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั
โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง อำจร้ องขอ
ข้ อมูล เพิ่ม เติม เพื่ อ ควำมชัดเจนจำกผู้ประสำนงำน หัวหน้ ำ คณะผู้ประเมิ นหรื อผู้
ประเมินด้ ำนวิชำกำรตำมควำมเหมำะสม
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5.6.11 เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรจัดทำรำยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อ พิจำรณำให้
กำรรับรอง
5.6.12 คณะกรรมกำรมีหน้ ำที่ตดั สินใจในกำรให้ กำรรับรอง ต้ องแจ้ งผลให้ ห้องปฏิบตั ิกำร
หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง
ทรำบผลกำรตัดสินอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
5.6.13 เมื่ อคณะกรรมกำรปฏิ เ สธให้ กำรรั บรอง ต้ องแจ้ ง ให้ ห้ องปฏิ บัติกำร หรื อผู้จัด
โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงทรำบถึงผล
กำรตัดสินอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
5.7 กำรตรวจติดตำมกำรรับรอง กำรตรวจประเมินใหม่ และกำรขยำยขอบข่ำย
5.7.1 ห้ องปฏิ บตั ิกำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิ บตั ิกำร หรื อ
ผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง ต้ องได้ รับกำรตรวจติดตำมกำรรับรอง และกำรตรวจประเมินใหม่
เพื่ อยืนยันว่ำ ยัง คงรั กษำควำมสำมำรถตำมข้ อกำหนด ISO/IEC 17025 หรื อ
ISO/IEC 17043 หรื อ ISO 17034 และ APAC TEC1- 008 อย่ำงต่อเนื่อง วิธีกำร
ดำเนินกำรในกำรตรวจติดตำมกำรรับรอง จะดำเนินกำรเช่นเดียวกับกำรประเมินครัง้
แรก สำหรับกำรตรวจติดตำมกำรรับรองมี กำหนดส่งแนวทำงกำรแก้ ไขข้ อบกพร่ อง
ภำยใน 10 วันทำกำร และระยะเวลำกำรแก้ ไขข้ อบกพร่องเพียง 1 เดือน เท่ำนัน้ และ
หัวหน้ ำกลุ่มรับรองระบบงำนห้ องปฏิบตั ิกำรที่เกี่ยวข้ องและผู้อำนวยกำรสำนักเป็ นผู้
พิจำรณำให้ คงไว้ ซงึ่ กำรรับรอง
5.7.2 กำรตรวจประเมินใหม่และกำรขยำยขอบข่ำยกำรรับรอง จะดำเนินกำรเช่นเดียวกับ
กำรตรวจประเมินครัง้ แรก โดยห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้ องปฏิ บัติ ก ำร หรื อ ผู้ ผลิ ต วัส ดุอ้ ำงอิ ง มี ก ำหนดส่ ง แนวทำงกำรแก้ ไข
ข้ อบกพร่ องภำยใน 10 วันทำกำรและระยะเวลำกำรแก้ ไขข้ อบกพร่ อง 1 เดือน และ
กำรรับรองต้ องได้ รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
6. เทคนิคและกลยุทธ์ ในกำรประเมิน
6.1 ควำมเป็ นมืออำชีพ
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6.1.1 เป็ นสิ่งสำคัญและจำเป็ นที่ผ้ ปู ระเมินและผู้เชี่ยวชำญด้ ำนวิชำกำรจะต้ องปฏิบตั ิตน
อย่ำงมืออำชีพในกำรตรวจประเมิน
ในกำรเป็ นมืออำชีพผู้ประเมินต้ อง
ก) มีกำรเตรี ยมตัวอย่ำงดี
ข) ตังค
้ ำถำมที่ชดั เจนและกระชับ
ค) มีควำมสุขมุ และมีอธั ยำศัยที่ดี
ง) ให้ ควำมสำคัญในเรื่ องต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม และมุง่ เฉพำะประเด็นที่สำคัญ
ในกำรประเมิ น ทุก ครั ง้ จะมี ค วำมผิ ด พลำดของคนและควำมขัด แย้ ง ใน
ประเด็นเล็ก ๆ น้ อย ๆ กำรติดตำมปั ญหำย่อยทุกปั ญหำทำให้ เสียเวลำและ
เกิดควำมบำดหมำงต่อบุคลำกรในห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำร
ทดสอบควำมช ำนำญห้ อ งปฏิ บัติก ำร หรื อ ผู้ผ ลิ ต วัส ดุอ้ ำงอิ ง กำรโต้ แ ย้ ง
ประเด็นย่อยจะทำให้ ข้อบกพร่องที่สำคัญถูกละเลย
จ) จ ำแนกควำมแตกต่ ำ งของเหตุก ำรณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จุ ด เดี ย วหรื อ เป็ นระบบ
ข้ อบกพร่องจำนวนมำกอำจชี ้บ่งถึงระบบที่ไม่มีประสิทธิภำพ แต่ข้อบกพร่อง
ที่ไม่สำคัญเพียง 2-3 ข้ อ อำจแสดงถึงระบบที่ต้องปรับปรุ งหรื อบุคลำกรไม่
คุ้นเคยกับระบบ
ฉ) ควบคุมอำรมณ์
ช) ไวต่อควำมรู้สึก ผู้ประเมินไม่ควรวิจำรณ์ และทำให้ เจ้ ำหน้ ำที่ห้องปฏิบตั ิกำร
หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุ
อ้ ำงอิง เกิดควำมตึงเครี ยด
ซ) มีควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำและตัดสินใจ
ฌ) ผู้ป ระเมิ นควรมี ชุดค ำถำมที่ ส ำมำรถบรรลุถึ ง กำรเป็ นไปตำมข้ อ ก ำหนด
เฉพำะ อย่ำงไรก็ตำมเมื่อใดที่ได้ ข้อมูลเพียงพอในกำรตัดสินใจ ก็ไม่ควรถำม
ซ ้ำเรื่ องเดิมอีก
ญ) จัดกำรเวลำได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยหลีกเลี่ยงกำรสนทนำในประเด็นที่
ไม่เกี่ยวข้ อง
6.2 เทคนิคกำรรวบรวมข้ อมูล
6.2.1 กำรสังเกตกำรปฏิบตั ิงำนของห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำม
ชำนำญห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง
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กำรสังเกตกิจกรรมในห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญ
ห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง จะทำให้ เห็นระดับควำมสำมำรถของบุคลำกร
และลักษณะกำรปฏิบตั ิงำนของห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำม
ชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง ผู้ประเมินต้ องเฝ้ำสังเกตกำรทดสอบ
หรื อบำงส่วนของกำรทดสอบหรื อโปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร
หรื อกำรผลิตวัสดุอ้ำงอิงให้ เพียงพอ เพื่อพิจำรณำควำมสำมำรถห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อ
ผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้ องปฏิ บตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง ใน
ขอบข่ำยที่ขอกำรรับรอง
ถึงแม้ บำงกำรทดสอบจะใช้ เวลำนำน อย่ำงน้ อยผู้ประเมินควรเฝ้ำดูขนตอนที
ั้
่สำคัญ
ของกำรทดสอบ หรื อโปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อกำร
ผลิตวัสดุอ้ำงอิงนัน้ ทังนี
้ ้อำจรวมถึงกำรเตรี ยมกำรทดสอบล่วงหน้ ำเพื่อกำรประเมิน
ถึงแม้ จะไม่ใช่งำนประจำ
6.2.2 กำรตรวจสอบเอกสำรและสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกในห้ อ งปฏิ บัติ ก ำร หรื อ ผู้จัด
โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง
กำรตรวจสอบสิ่งอำนวยควำมสะดวกและบันทึกอย่ำงครบถ้ วนเป็ นสิ่งจำเป็ นที่จะทำ
ให้ กำรประเมินประสบควำมส ำเร็ จ คณะผู้ประเมินควรจะเลื อกตัวอย่ำงหลำย ๆ
แบบที่ ท ดสอบในห้ อ งปฏิ บัติ ก ำร หรื อ ผู้จัด โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง มำทวนสอบ ย้ อนกลับถึงกระบวนกำรทดสอบ
หรื อกำรดำเนินโปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อกำรผลิตวัสดุ
อ้ ำงอิง ตังแต่
้ ต้นจนจบ ทัง้ นีข้ ึน้ กับปริ มำณและประเภทของงำนในห้ องปฏิบตั ิกำร
กำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้ องปฏิบัติกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุ
อ้ ำงอิง บันทึกควรตรวจสอบเพื่อควำมชัดเจน สมบูรณ์และสอดคล้ องกัน
6.2.3 กำรทบทวนผลกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั กิ ำร
ห้ องปฏิบตั ิกำรส่วนใหญ่ใช้ กำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร เป็ นส่วนหนึ่ง
ของแผนกำรควบคุ ม คุ ณ ภำพ บำงกรณี ในกำรรั บ รองอำจจะก ำหนดให้
ห้ องปฏิบตั กิ ำรเข้ ำร่วมโปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำรเฉพำะบำง
กิจกรรมและได้ ผลเป็ นที่พอใจ รำยละเอียดกำรเข้ ำร่ วมกิจกรรมกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้ องปฏิ บัติ ก ำรจำกหน่ ว ยงำนภำยนอกควรจะรวมอยู่ ใ นเอกสำรที่ ใ ช้
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ประกอบกำรพิจำรณำระหว่ำงกำรประเมิน ผลที่ได้ จำกกำรทดสอบควำมชำนำญ
ห้ องปฏิบตั กิ ำรควรมีกำรทบทวนโดยผู้ที่เหมำะสม และพิจำรณำเกณฑ์ตำ่ ง ๆ ดังนี ้
ก) มีเอกสำรคำแนะนำของกิจกรรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั กิ ำร
ข) เกณฑ์กำรยอมรับผลที่ได้ ซึ่งสัมพันธ์กบั ค่ำที่กำหนด (assigned value) หรื อ
ค่ำที่ยอมรับ (consensus mean)
ค) วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรหำสำเหตุและแก้ ไขปั ญหำของห้ องปฏิบตั ิกำร เมื่อ
ผลกำรทดสอบออกนอกเกณฑ์กำหนดให้ ถกู ต้ อง
ง) กำรใช้ ผลที่ได้ จำกกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำรในกำรปรับปรุ ง
มำตรฐำนกำรทำงำนของห้ องปฏิบตั กิ ำร
6.2.4 กำรตังค
้ ำถำมแก่บุคลำกรในห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ชำนำญห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง
คำถำมที่ ดีเ ป็ นสิ่ ง จ ำเป็ นที่ จ ะท ำให้ ก ำรประเมิ นประสบควำมส ำเร็ จ ไม่ค วรเป็ น
คำถำมที่ก้ำวร้ ำว แต่ควรเป็ นคำถำมที่ ครอบคลุม ถึงแม้ บำงครัง้ อำจจะต้ องยืนกรำน
ค ำถำมนั น้ ก็ ต ำมเพื่ อ ให้ ได้ ค วำมจริ ง คณะผู้ ประเมิ น ควรจะท ำให้ เจ้ ำหน้ ำที่
ห้ องปฏิ บตั ิกำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิ บตั ิกำร หรื อ
ผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง รู้ สึกเป็ นกันเองเมื่อมีกำรสัมภำษณ์ หรื อตังค
้ ำถำม พึงระลึกไว้ ว่ำ
เจ้ ำหน้ ำที่เหล่ำนี ้อยู่ในระหว่ำงกำรประเมินดังนันจึ
้ งอำจมีปฏิกิริยำแสดงออกหลำย
รู ป แบบ เช่น กำรถอดใจ กำรต่อ ต้ ำ นหรื อ ถึ ง กับ แสดงกำรโต้ ต อบที่ ก้ ำ วร้ ำว ซึ่ ง
อำกัปกิริยำเหล่ำนี ้อำจเกิดจำกควำมกังวลใจ ส่งผลให้ เกิดกำรตอบคำถำมที่เป็ นกำร
กลบเกลื่อน คลุมเครื อและเป็ นกำรยำกที่คณะผู้ประเมินจะได้ รับรู้ควำมจริง
โดยทัว่ ไปคำถำมทำงอ้ อมจะได้ ผลมำกกว่ำคำถำมตรง ๆ ซึ่งจะเป็ นประเภทคำตอบ
ใช่/ไม่ใช่ ตัวอย่ำงเช่น
“ในกำรวิเครำะห์โดยวิธีนี ้มีสำรรบกวนอะไรบ้ ำง ?”
จำกนันค่
้ อยดำเนินกำรถำมต่อไป ดีกว่ำที่จะถำมด้ วยคำถำม เช่น
“คุณมีกำรป้องกันสำรรบกวน..........หรื อไม่ ?”
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คำถำมโดยตรงมักจะมีในวิธีกำรถำมอยู่แล้ ว แต่จะมีแนวโน้ มให้ ผ้ ตู อบเกิดควำมรู้สึก
ในกำรตัง้ รั บ ซึ่ ง จะดูเ หมื อ นเป็ นกำรก้ ำ วร้ ำวหรื อ ขัด แย้ ง ค ำถำมโดยตรงนี จ้ ะ มี
ประโยชน์ในกรณีต้องกำรควำมชัดเจนในแต่ละประเด็นในระหว่ำงกำรอภิปรำย
ในกำรตังค
้ ำถำมควรประมวลจำกสิ่งที่เคยได้ ยินและไม่เคยได้ ยินมำก่อน ผู้ประเมิน
ควรระมัดระวังคำตอบที่ไม่เป็ นสำระสำคัญ หรื อกลบเกลื่อน และเตรี ยมคำถำมต่อไป
ถ้ ำคิดว่ำยังไม่ได้ คำตอบที่สมบูรณ์
ค ำถำมที่ เ ป็ นกำรสมมติ บ ำงครั ง้ อำจช่ ว ยในกำรท ำควำมเข้ ำใจกั บ ระบบของ
ห้ องปฏิบัติกำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้ องปฏิ บตั ิกำร หรื อ
ผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง และกำรพิจำรณำว่ำระบบกำรทำงำนครอบคลุมทุกเหตุกำรณ์ ที่
อำจเกิดขึ ้นอย่ำงสมเหตุสมผลหรื อไม่
ผู้ประเมิ นควรกล้ ำที่ จะยอมรั บว่ำไม่เข้ ำใจคำอธิ บำยหรื อกำรตอบสนองตอบของ
ห้ องปฏิบัติกำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้ องปฏิ บตั ิกำร หรื อ
ผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง ที่ไม่ชดั เจนหรื อไม่เป็ นที่พอใจ ผู้ประเมินควรจะสอบถำมต่อหรื อ
อำจเปลี่ยนคำถำมใหม่ (ถ้ ำจำเป็ น) จนกว่ำจะได้ คำตอบที่ชดั เจน
บำงครัง้ ขณะที่มีกำรสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่ระดับที่อ่อนอำวุโส เจ้ ำหน้ ำที่อำวุโสมักจะ
ตอบคำถำมแทนซึง่ ผู้ประเมินต้ องชี ้แจงมิให้ เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวอย่ำงสุภำพ
ขณะที่ สัม ภำษณ์ เจ้ ำหน้ ำที่ ห้ องปฏิ บัติกำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง ผู้ประเมินไม่ควรพูดจำดูหมิ่น ดูถูก
เพรำะในลักษณะกิ ริ ยำที่ แสดงควำมเหนื อกว่ำ เก่ง กว่ำนี จ้ ะทำให้ ไ ม่ไ ด้ รั บควำม
ร่วมมือในกำรให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ ง สิ่งสำคัญคือ ต้ องพูดชัดเจน ระมัดระวังตังค
้ ำถำมที่
เข้ ำใจ ได้ ง่ำย บำงครัง้ อำจต้ องอำศัยควำมน่ำเชื่อถือของผู้ประเมินด้ วยกำรใช้ ถ้อยคำ
สุภำพ เช่น “กรุณำ” หรื อ “ขอบคุณ” ในบำงโอกำสซึ่งจะก่อให้ เกิดประสิทธิภำพใน
กำรสื่อสำร
ประกำรสุดท้ ำยผู้ประเมินควรเตรี ยมพร้ อมกับข้ อมูลที่ได้ รับซึ่งแตกต่ำงกันในแต่ละ
แหล่งข้ อมูล ตัวอย่ำงเช่น คำตอบที่ขดั แย้ งกันจำกเจ้ ำหน้ ำที่แต่ละคน หรื อสิ่งที่ พดู ไม่
ตรงกับสิ่งที่เห็น สิ่งเหล่ำนี ้ควรได้ รับกำรพิสจู น์จนกว่ำจะได้ ควำมจริง
LA-G-02-08/10-19

16/18

6.3 กลยุทธ์ ในกำรเบี่ยงเบนควำมสนใจของห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ชำนำญห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง
กลยุทธ์ตอ่ ไปนี ้บำงครัง้ เกิดขึ ้นโดยเจ้ ำหน้ ำที่ห้องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำม
ชำนำญห้ องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง อำจจะโดยเจตนำ หรื อไม่เจตนำเนื่องจำกควำม
กดดันก็ตำม
6.3.1 เทคนิคในกำรประวิงเวลำ
ก) กำรพูดไร้ สำระ
เจ้ ำหน้ ำที่อำจจะพูดยืดยำวแต่ไม่ได้ เนื ้อหำ และตอบคำถำมไม่ตรงประเด็น
ข) กำรใช้ เวลำรับประทำนอำหำรนำน
โดยทั่ว ไปห้ อ งปฏิ บัติก ำร หรื อ ผู้จัด โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้ องปฏิ บตั ิกำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง จะจัดอำหำรกลำงวันให้ กับคณะผู้
ประเมิ น ถ้ ำจัด ที่ ภัต ตำคำรซึ่ ง ใช้ เวลำในกำรเดิ น ทำงก็ ย่ อ มท ำให้ เสี ย
เวลำนำน หำกสำมำรถจัดที่ห้องปฏิบตั ิกำร หรื อผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบ
ควำมชำนำญห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงได้ ก็จะเป็ นกำรดี
ค) กำรขัดจังหวะ
ในระหว่ ำ งกำรประเมิ น หำกเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ป ฏิ บัติ ง ำนมี โ ทรศัพ ท์ ขัด จัง หวะ
บ่อยครัง้ ผู้ประเมินควรขอร้ องอย่ำงสุภำพให้ ระงับกำรโทรศัพท์จนกว่ำกำร
ประเมินจะเสร็จสิ ้น
ง) บุคลำกรระดับสำคัญไม่อยู่
เนื่ อ งจำกห้ อ งปฏิ บัติ ก ำร หรื อ ผู้จัด โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงจะได้ รับกำรแจ้ งหลำยครัง้ เกี่ยวกับกำร
ประเมิน ดังนันบุ
้ คลำกรระดับสำคัญควรอยู่ในระหว่ำงกำรประเมิน นอกจำก
มีเหตุจำเป็ น เช่น ป่ วย หำกบุคลำกรเหล่ำนี ้ไม่อยู่ ผู้ประเมินอำจพิจำรณำให้
หยุดกำรประเมินและนัดวันเวลำใหม่
จ) กำรเยี่ยมชมสถำนที่ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกำรประเมิน
บำงห้ องปฏิ บั ติ ก ำร หรื อผู้ จั ด โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้ องปฏิ บัติก ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำ งอิง อำจจัดให้ ค ณะผู้ประเมิ นเยี่ ยมชม
สถำนที่ ที่ไ ม่เกี่ ยวข้ องกับกำรประเมิ นซึ่ง ใช้ เวลำนำน ผู้ประเมิ นควรจะได้
ปฏิเสธหรื อเลื่อนไปจนกว่ำกำรประเมินเสร็จสิ ้นก่อน
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6.3.2 กำรจัดเอกสำรล่วงหน้ ำก่อนกำรประเมิน
คณะผู้ประเมิ นอำจจะได้ รับ บันทึก กำรทดสอบหรื อ รำยงำนกำรทดสอบจำกห้ อ ง
ปฏิบตั ิกำร หรื อรำยงำนจำกผู้จดั โปรแกรมกำรทดสอบควำมชำนำญห้ องปฏิบตั ิ กำร
หรื อใบรับรองวัสดุอ้ำงอิงจำกผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง ซึง่ คณะผู้ประเมินไม่ควรเสียเวลำมำก
ในกำรพิจำรณำเอกสำรเหล่ำนี ้ แต่ควรมีกลยุทธ์ในกำรเลือกบันทึกและรำยงำนจำก
ระบบเอกสำรของห้ อ งปฏิ บัติก ำร หรื อผู้จัด โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้ องปฏิบตั กิ ำร หรื อผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงเอง
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