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บทน ำ 
 

ส ำนกับริหำรและรับรองห้องปฏิบตัิกำร กรมวิทยำศำสตร์บริกำร ตระหนกัว่ำควำมเช่ือถือใน
กระบวนกำรประเมินขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถของบคุลำกรท่ีด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถของผู้ประเมิน
รวมถึง กำรศึกษำ ประสบกำรณ์และทัศนคติ ผู้ ท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ ประเมินด้ำนวิชำกำรต้องมีควำมรู้ทำง
วิชำกำรท่ีเก่ียวข้อง เอกสำรฉบบันีเ้ป็นข้อแนะน ำทัว่ไปส ำหรับผู้ ท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ประเมิน 

ก) หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผู้ประเมินในกำรประเมิน 
ข) เทคนิคกำรประเมิน 
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1.  ขอบข่ำย 
เอกสำรฉบบันีใ้ช้ส ำหรับผู้ ท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ประเมิน 

 
2.  นิยำม 

2.1    กำรรับรอง หมำยถึง กำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบตัิกำรท่ีให้กำรยอมรับอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ 
ห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ ผลิตวัสดุ
อ้ำงอิงมีควำมสำมำรถในกำรทดสอบ หรือกำรจดัโปรแกรมทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร 
หรือกำรผลิตวสัดอุ้ำงอิงท่ีเฉพำะนัน้ ๆ 

 
2.2   ส ำนกั หมำยถึง ส ำนกับริหำรและรับรองห้องปฏิบตักิำร กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 

 
2.3   คณะอนกุรรมกำร หมำยถึง คณะอนกุรรมกำรพิจำรณำรับรองระบบงำนห้องปฏิบตัิกำร มีหน้ำท่ี

ควำมรับผิดชอบในกำรพิจำรณำควำมสำมำรถห้องปฏิบตัิกำรตำมข้อก ำหนด ISO/IEC 17025 
หรือ ผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำรตำมข้อก ำหนด ISO/IEC 17043 
หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงตำมข้อก ำหนด ISO 17034 และ APAC TEC1- 008 เพ่ือประกอบกำร
รับรอง 

 
2.4   คณะกรรมกำร หมำยถึง คณะกรรมกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบตัิกำร มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำร

พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรรับรอง และให้ค ำปรึกษำแนะน ำแนวทำงด ำเนินงำนด้ำนกำร
รับรองระบบงำนห้องปฏิบตักิำร 

 
3.  หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบและพันธะสัญญำของผู้ประเมิน 

3.1 กำรมีสว่นได้สว่นเสีย 
ผู้ประเมินต้องกรอกข้อมลูในแบบแจ้งกำรมีส่วนได้ส่วนเสีย (LA-F-13 or LA-F-213 or LA-F-
313) เม่ือได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ประเมินของห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบ
ควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้ำงอิงนัน้ ผู้ ประเมินต้องมั่นใจว่ำได้แจ้งกำร
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอ่กำรมีสว่นได้สว่นเสีย ตวัอยำ่งกำรมีสว่นได้สว่นเสีย อำจรวมถึง 
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ก) บริษัทพนัธมิตร และผู้ มีผลประโยชน์ร่วมทำงกำรค้ำ 
ข) กำรด ำเนินกำรทำงกำรค้ำ เชน่ ผู้ รับบริกำรกบัผู้จ ำหนำ่ย 
ค) กำรพิจำรณำเก่ียวกบัทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ง) กำรเป็นท่ีปรึกษำ (ปัจจบุนั และ/หรืออดีต) 
จ) บคุคลใกล้ชิด (ครอบครัว และ/หรือเพ่ือน) 

 
3.2 กำรมีเวลำในกำรประเมิน 

เม่ือยอมรับเป็นผู้ประเมิน ผู้ประเมินต้องมัน่ใจวำ่มีควำมเหมำะสมด้ำนควำมรู้ทำงวิชำกำร และมี
เวลำส ำหรับกำรประเมินนัน้ ๆ ในระยะเวลำท่ีส ำนักก ำหนด และผู้ประเมินมีหน้ำท่ีแจ้งให้           
ผู้ประสำนงำนท่ีเก่ียวข้องทรำบในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงใด ๆ 

 
3.3 กำรรักษำควำมลบั 

3.3.1 คณะผู้ประเมินมีสิทธิท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกำรประเมิน ซึ่งต้องรักษำเป็น
ควำมลบั ข้อมลูดงักลำ่วรวมถึง 
ก) กิจกรรมกำรประเมินทัง้หมด รวมทัง้ช่ือหนว่ยงำนท่ีถกูประเมินและผู้ประเมิน

ท่ีเก่ียวข้องทกุคน 
ข) เอกสำรกำรประเมิน เชน่ บนัทกึยอ่ และรำยงำน เป็นต้น 
ค) ข้อแนะน ำ หรือข้อซกัถำมจำกกำรประเมิน 
ง) ข้อมลูอ่ืน ๆ เก่ียวกบัหน่วยงำน และผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งเกิดขึน้ในระหว่ำง

กำรประเมิน โดยปกตแิล้วผู้ประเมินจะไมมี่ข้อมลูเหลำ่นี ้
 

3.3.2 กำรไม่รักษำควำมลับถือว่ำเป็นเร่ืองร้ำยแรง และจะมีผลต่อกำรพิจำรณำเลือก        
ผู้ประเมินในกำรประเมินครัง้ตอ่ไป 

 
3.4 ของก ำนลัและสิ่งจงูใจ 

3.4.1 ในกำรประเมิน เม่ือผู้ประเมินได้รับเชิญไปรับประทำนอำหำร และรับของก ำนลัใด  ๆ 
ผู้ประเมินพงึระวงัตำมข้อแนะน ำในเอกสำรฉบบันี ้

 
3.4.2 ห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือ

ผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง สว่นใหญ่จะจดัหำอำหำรกลำงวนั และเคร่ืองด่ืม เช่น น ำ้ชำ กำแฟ  
ในระหว่ำงกำรประเมิน นอกจำกนีห้้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบ
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ควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิงอำจมอบของท่ีระลึกให้คณะผู้
ประเมินเป็นรำยบคุคล เชน่ เหยือก ปำกกำ เนคไท เป็นต้น กำรไปรับประทำนอำหำร
หรือรับของขวัญ ถือว่ำเป็นเร่ืองปกติของควำมมีมิตรไมตรีจิต ยกเว้นของขวัญมี
มูลค่ำสูง อย่ำงไรก็ตำมผู้ประเมินควรระลึกไว้ว่ำ กำรจัดหำอำหำร และเคร่ืองด่ืม  
ไม่ใช่ข้อผูกพันของกระบวนกำรประเมิน และไม่ว่ำกรณีใดๆ ผู้ประเมินไม่ควรคำด 
หวงัสิ่งของดงักล่ำวจำกห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้องปฏิบตักิำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง 

 
3.4.3 เม่ือมีกำรเชิญรับประทำนอำหำร และ/หรือให้ของท่ีระลึกแก่คณะผู้ประเมิน หวัหน้ำ  

ผู้ประเมินและผู้ประสำนงำน ควรร่วมพิจำรณำตดัสินใจว่ำจะรับข้อเสนอนัน้หรือไม ่
และหำกมีกำรเชิญผู้ประเมินคนหนึ่งคนใดรับประทำนอำหำร ผู้ประเมินต้องปรึกษำ
กับหัวหน้ำผู้ ประเมิน แต่หำกเป็นของท่ีระลึกให้ผู้ ประเมินพิจำรณำว่ำจะรับหรือ
ปฏิเสธอยำ่งสภุำพ 

 
4.  กำรเตรียมกำรประเมิน 

4.1 ห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ ผลิตวัสดุ
อ้ำงอิงต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมิน รวมถึงท่ีพกั อำหำรและค่ำเดินทำงตำมควำม
เหมำะสม 

 
4.2 ในกรณีท่ีผู้ประเมินต้องพกัค้ำงคืน ห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ

ห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้ำงอิงต้องจัดเตรียมยำนพำหนะ ส ำรองท่ีพัก และเตรียม
คำ่ใช้จำ่ยส ำหรับกำรเตรียมกำรทัง้หมด เม่ือมีกำรใช้รถยนต์ส่วนตวัส ำนกัจะรับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรเดนิทำงโดยคดิตำมระยะทำง 

 
4.3 ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึน้ต้องเป็นไปตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยของกระทรวงกำรคลัง ผู้ประเมินต้อง

ตรวจสอบควำมถูกต้องของใบเสร็จรับเงินก่อนลงนำม กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยคืนต้องท ำให้เร็วท่ีสุด
หลงักำรประเมิน 
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5.  กระบวนกำรประเมิน 
5.1 ประเภทของกำรประเมิน 

5.1.1 กำรประเมิน แบง่ออกได้ดงันี ้
ก) กำรตรวจเบือ้งต้น 
ข) กำรตรวจประเมิน 
ค) กำรตรวจประเมินใหม ่
ง) กำรตรวจประเมินในกรณีท่ีขยำยขอบข่ำย 
จ) กำรตรวจตดิตำมกำรรับรอง 
ฉ) กำรตรวจตดิตำมกำรแก้ไขข้อบกพร่อง 

 
5.1.2 นอกจำกกำรตรวจติดตำมกำรรับรอง และตรวจประเมินใหม่ ส ำนกัขอสงวนสิทธ์ิใน

กำรไปประเมินห้องปฏิบัติกำร  หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้ำงอิงได้ทุกเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ท่ีมีกำร
เปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญของห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้องปฏิบตักิำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง 

 
5.2 กำรเตรียมกำรประเมิน 

ผู้ประสำนงำนมีหน้ำท่ีเตรียมกำรเก่ียวกบักำรประเมิน โดยเป็นผู้ตดิตอ่ประสำนงำนกบัผู้ประเมิน 
 

5.3 กำรทบทวนเอกสำร 
5.3.1 หวัหน้ำผู้ประเมินมีหน้ำท่ีทบทวนเอกสำร คูมื่อคณุภำพ และเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง และ

จดัท ำรำยงำนกำรทบทวนเอกสำร เพ่ือยืนยนัว่ำมีเอกสำรครบถ้วนตำมข้อก ำหนด  
ISO/IEC 17025 หรือ ISO/IEC 17043 หรือ ISO 17034 และ APAC TEC1- 008 
และให้ข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิถึงควำมไมส่อดคล้องและไมช่ดัเจนของเอกสำร 

 
5.3.2 ผู้ประเมินด้ำนวิชำกำรมีหน้ำท่ีทบทวนเอกสำรด้ำนวิชำกำรของห้องปฏิบตักิำร หรือ 
 ผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง เช่น 

วิธีทดสอบ วิธีสอบเทียบภำยใน ข้อมลูกำรควบคมุคณุภำพ วิธีกำรทดสอบควำมเป็น
เนือ้เดียวกนั วิธีกำรทดสอบควำมเสถียร วิธีกำรประเมินสมรรถนะของห้องปฏิบตัิกำร 
และอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น ผู้ ประเมินควรตรวจสอบวิธีทดสอบ หรือโปรแกรมกำรทดสอบ
ควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือกำรผลิตวสัดอุ้ำงอิง ก่อนกำรประเมิน และเตรียม
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ค ำถำมทำงวิชำกำรเฉพำะไว้ล่วงหน้ำ กำรทบทวนเอกสำรดงักล่ำวผู้ประเมินต้องชี ้
ประเดน็ท่ีส ำคญัให้กบัผู้ประสำนงำนทรำบ ดงันี ้
ก) เนือ้หำส ำคญัท่ีต้องพิจำรณำ เช่น กำรตรวจสอบควำมใช้ได้ของวิธี หรือกำร

ทดสอบควำมเป็นเนือ้เดียวกัน กำรทดสอบควำมเสถียร กำรประเมิน
สมรรถนะของห้องปฏิบัติกำร และต้องประสำนงำนกับห้องปฏิบัติกำร
ลว่งหน้ำกอ่นกำรประเมิน 

ข) วิธีทดสอบหรือบำงส่วนของกำรทดสอบ หรือโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือกำรผลิตวัสดุอ้ำงอิงท่ีจะเฝ้ำดูในระหว่ำงกำร
ประเมิน  

 
5.4 กำรตรวจเบือ้งต้น 

5.4.1 กำรตรวจเบือ้งต้น โดยทั่วไปแล้วจะด ำเนินกำรโดยหัวหน้ำผู้ ประเมิน และ                
ผู้ประสำนงำน (หวัหน้ำผู้ประเมินและผู้ประสำนงำนอำจเป็นคนเดียวกนั) 

 
5.4.2 กำรตรวจเบือ้งต้นมีจดุมุง่หมำย 

ก) ให้ข้อคดิเห็นแก่ห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้ำงอิงเพ่ือให้คู่มือคุณภำพและเอกสำรท่ี
เก่ียวข้องเป็นไปตำมข้อก ำหนด ISO/IEC 17025 หรือ ISO/IEC 17043 หรือ 
ISO 17034 และ APAC TEC1- 008 

ข) เพ่ือให้ส ำนกัมีโอกำสได้เห็นห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบ
ควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงน ำระบบกำรบริหำรงำน
ไปปฏิบตัติำมพนัธะสญัญำในกำรรับรองระบบงำนห้องปฏิบตักิำร 

ค) เพ่ือให้ห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้องปฏิบตักิำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงได้ชีแ้จงข้อสงสยั  

 
5.4.3 ภำยหลงักำรตรวจเบือ้งต้น หวัหน้ำผู้ประเมินมีหน้ำท่ีจดัท ำรำยงำน สิ่งท่ีพบและผล

ของกำรตรวจเบือ้งต้นส่งส ำนัก และส ำเนำเอกสำรให้ห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัด
โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง 

 
 

5.5 กำรตรวจประเมิน 
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5.5.1 ผู้ประสำนงำนร่วมกับผู้ประเมินจดัท ำหนังสือแจ้งก ำหนดกำรตรวจประเมิน ซึ่งมี    
หวัข้อดงันี ้
ก) วนัท่ีตรวจประเมิน 
ข) บุคลำกรท่ีจะไปประเมิน (กรณีท่ีผู้ ประเมินอยู่ไม่ครบทุกคนตลอดเวลำ      

ให้ระบวุนัท่ีผู้ประเมินแตล่ะคนปฏิบตังิำน) 
ค) กิจกรรมท่ีจะไปประเมิน รวมถึงวิธีทดสอบหรือบำงส่วนของวิธีทดสอบหรือ

โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำรหรือกำรผลิตวสัดอุ้ำงอิงท่ี
ต้องกำรเฝ้ำด ูและถ้ำเป็นไปได้ให้ระบช่ืุอผู้ทดสอบหรือผู้ รับผิดชอบกิจกรรม
ด้วย  

 
ผู้ ท่ีมีส่วนร่วมทัง้หมดในกำรประเมินต้องยืนยันกำรได้รับหนังสือแจ้งก ำหนดกำร
ตรวจประเมิน 

 
5.5.2 หวัหน้ำผู้ประเมินจดัประชมุวำงแผนกำรประเมินร่วมกบัคณะผู้ประเมิน (อำจไม่เป็น

ทำงกำรในกรณีจ ำเป็น) ผู้ ประเมินทุกคนควรเดินทำงไปห้องปฏิบัติกำร  หรือ
หน่วยงำนท่ีจดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือหน่วยงำนท่ี
ผลิตวสัดุอ้ำงอิงพร้อมกัน เพ่ือจะได้ร่วมวำงแผนกำรประเมิน ถ้ำคณะผู้ประเมินไม่
สำมำรถเดินทำงไปพร้อมกันได้ หัวหน้ำผู้ ประเมินต้องจัดสรรเวลำเล็กน้อยเพ่ือ
ซกัซ้อมวำงแผนกำรประเมินก่อนเร่ิมประเมิน  

 
5.5.3 ถึงแม้ว่ำกำรประเมินแตล่ะครัง้ขัน้ตอนกำรประเมินจะแตกตำ่งกนั แตข่ัน้ตอนในกำร

ประเมินจะมีรูปแบบเดียวกนั โดยมี 5 ขัน้ตอน คือ  
ก) คณะผู้ประเมินสรุปแผนกำรประเมิน 
ข) ประชมุเปิดกำรประเมินโดยหวัหน้ำผู้ประเมิน 
ค) ประเมินควำมสำมำรถห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำม

ช ำนำญห้องปฏิบตักิำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง ด้ำนระบบกำรบริหำรงำนและ
ด้ำนวิชำกำร 

ง) ประชมุเฉพำะคณะผู้ประเมิน 
จ) ประชมุปิดกำรประเมิน 

 
5.5.4 หวัหน้ำผู้ประเมินมีหน้ำท่ีบริหำรจดักำรในกำรประเมินเพ่ือให้ 
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ก) มัน่ใจได้วำ่ทกุกิจกรรมมีกำรประสำนงำนและเฝ้ำระวงั 
ข) ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำแก่ผู้ประเมิน 
ค) มัน่ใจได้ว่ำกำรปฏิบตัิงำนทุกอย่ำงท่ีเก่ียวข้องกับกำรทดสอบในขอบข่ำยท่ี

ขอกำรรับรองได้รับกำรประเมินอย่ำงครบถ้วนและเหมำะสม 
 

5.5.5 หวัหน้ำผู้ประเมินท ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรประชมุเปิดโดยกำร 
ก) แนะน ำคณะผู้ประเมินแก่เจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ จดัโปรแกรมกำร

ทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตักิำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง 
ข) ให้ผู้ เข้ำร่วมประชมุทกุคนลงช่ือ 
ค) อธิบำยวตัถปุระสงค์และขอบขำ่ยของกำรประเมิน รวมถึงเง่ือนไขกำรรับรอง 
ง) ก ำหนดหัวข้อและระยะเวลำในกำรตรวจประเมิน รวมถึงเวลำอำหำร

กลำงวนัและเวลำอำหำรวำ่ง 
จ) หวัข้อท่ีจะประเมิน 
ฉ) ยืนยนัเร่ืองก ำหนดกำรตรวจประเมินและวัตถุประสงค์ ขอบข่ำยกำรขอรับ

กำรรับรอง 
ช) ค ำร้องขอท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงต้องเข้ำใจตรงกนั 
ซ) ยืนยันในกำรจัดกำรทดสอบ หรือโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ

ห้องปฏิบตักิำร หรือกำรผลิตวสัดอุ้ำงอิงท่ีเหมำะสมเพ่ือกำรเฝ้ำด ู
ฌ) ยืนยนัเวลำและบคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในกำรประเมิน 
ญ) อธิบำยกำรแบง่ประเภทของสิ่งท่ีตรวจพบจำกประเมิน 
ฎ) อธิบำยวิธีกำรและเง่ือนไขในกำรรับรอง 
ฏ) ให้ควำมมัน่ใจวำ่มีกำรรักษำควำมลบัของกำรประเมิน 
ฐ) ให้ควำมมัน่ใจวำ่ได้ให้ค ำแนะน ำท่ีเหมำะสมแก่คณะผู้ประเมิน 
ฑ) ให้แนใ่จวำ่มีห้องหรือพืน้ท่ีส ำหรับคณะผู้ประเมินใช้ตลอดกำรประเมิน 
ฒ) ตอบค ำถำมใด ๆ ของตัวแทนของห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำร

ทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้ำงอิงเก่ียวกับกำร
ประเมิน 

 
5.5.6 ในกำรประชุมนี ห้ัวหน้ำผู้ ประเมินควรสร้ำงทัศนคติ ท่ี ดีต่อกำรประเมินแก่

ห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำรหรือ
ผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง ในกรณีท่ีผู้ประเมินบำงคนไม่เคยมำเย่ียมชมห้องปฏิบตัิกำรหรือ
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หน่วยงำนท่ีจดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือหน่วยงำนท่ี
ผลิตวสัดอุ้ำงอิงนีม้ำก่อน ควรใช้ระยะเวลำสัน้ ๆ ในกำรเย่ียมชมห้องปฏิบตัิกำร หรือ
หน่วยงำนท่ีจดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือหน่วยงำนท่ี
ผลิตวัสดุอ้ำงอิงเพ่ือคุ้นเคยกับห้องปฏิบัติกำร หรือหน่วยงำนท่ีจัดโปรแกรมกำร
ทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือหน่วยงำนท่ีผลิตวสัดอุ้ำงอิงและสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกตำ่ง ๆ 

 
5.5.7 โดยปกติหัวหน้ำผู้ ประเมินมีหน้ำท่ีประเมินระบบกำรบริหำรงำน อย่ำงไรก็ตำม

หวัหน้ำผู้ประเมินอำจมอบหมำยให้ผู้ประเมินคนอ่ืนท ำหน้ำท่ีตรวจประเมินเฉพำะใน
บำงสว่นของระบบกำรบริหำรงำน ขึน้กบัควำมสำมำรถและเวลำของผู้ประเมินนัน้ ผู้
ประเมินด้ำนวิชำกำรต้องรับผิดชอบประเมินเพ่ือให้มัน่ใจว่ำระบบกำรบริหำรงำนใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องได้น ำไปปฏิบตั ิ

 
5.5.8 ผู้ประเมินด้ำนวิชำกำรต้องตรวจสอบควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ของกำรปฏิบตัิงำน

ของห้องปฏิบตักิำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือ
ผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงรวมทัง้กำรประเมินเก่ียวกบั 
ก) ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรของเจ้ำหน้ำท่ีทดสอบ รวมทัง้ควำมรู้ทำงทฤษฎี

และเทคนิคกำรปฏิบตังิำน 
ข) รำยละเอียดของกำรทดสอบ หรือกำรจดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ

ห้องปฏิบตัิกำร หรือกำรผลิตวสัดอุ้ำงอิงทัง้หมด รวมถึงกำรเตรียมตวัอย่ำง 
เคร่ืองมือและวิธีกำรใช้  สภำวะแวดล้อมของกำรทดสอบ กำรตรวจสอบ
ควำมใช้ได้ของวิธีทดสอบ มำตรฐำนอ้ำงอิง กำรสอบเทียบ วสัดอุ้ำงอิง กำร
บนัทกึข้อมลู/กำรวิเครำะห์ข้อมลู และวิธีกำรรำยงำนผล 

ค) สมรรถนะในกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตักิำร 
ง) ลำยมือช่ือผู้ มีสิทธ์ิลงนำม (ในบำงกรณีจ ำเป็นต้องพิจำรณำร่วมกบัหวัหน้ำ 

ผู้ประเมิน) 
 

5.5.9 หัวหน้ำผู้ประเมินและผู้ประเมินด้ำนวิชำกำร ควรเตรียมท ำบนัทึกย่อเก่ียวกับกำร
ประเมิน เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรประเมินครอบคลมุทกุกิจกรรม 
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5.5.10 เม่ือผู้ประเมินพบสิ่งท่ีไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด ISO/IEC 17025 หรือ ISO/IEC 
17043 หรือ ISO 17034 และ APAC TEC1- 008 ต้องบนัทึกเป็นข้อบกพร่อง ผู้
ประเมินควรบันทึกสิ่งท่ีพบลงในแบบท่ีก ำหนดทันทีเพ่ือไม่ให้เสียเวลำในกำร
ปฏิบตังิำนแตล่ะวนั 

 
5.5.11 หัวหน้ำผู้ประเมินควรหำเวลำประชุมคณะผู้ประเมินในเวลำท่ีสะดวกระหว่ำงกำร

ประเมิน (เช่น เวลำอำหำรกลำงวัน) เพ่ือหำรือกับคณะผู้ ประเมินและทบทวน
ควำมก้ำวหน้ำกำรประเมิน แก้ไขปัญหำควำมแตกแตกต่ำงท่ีพบเก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนของห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้องปฏิบตักิำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงท่ีถกูมองข้ำมหรือไมไ่ด้ตรวจสอบอยำ่งเพียงพอ 

 
5.5.12 ก่อนกำรประชมุปิดกำรประเมิน คณะผู้ประเมินต้องประชมุหำรือเพ่ือหำข้อสรุปในสิ่ง

ท่ีตรวจพบจำกกำรตรวจประเมิน เพ่ือยืนยันสิ่งท่ีพบท่ีเป็นข้อบกพร่อง และจัดท ำ
รำยงำนสรุปข้อบกพร่องและข้อแนะน ำ  

 
5.5.13 หัวหน้ำผู้ประเมินท ำหน้ำท่ีเป็นประธำนในกำรประชุมปิดกำรประเมิน โดยมีคณะ     

ผู้ ประเมินและตัวแทนจำกห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้องปฏิบตักิำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงร่วมด้วย ซึง่จะด ำเนินกำร ดงัตอ่ไปนี ้
ก) กลำ่วน ำหรือแนะน ำ (ถ้ำต้องกำร) 
ข) ผู้ เข้ำร่วมประชมุลงช่ือ 
ค) กลำ่วซ ำ้ถึงวตัถปุระสงค์ของกำรประเมินและเง่ือนไขกำรรับรอง 
ง) ยืนยนักำรรักษำควำมลบัของกำรตรวจประเมิน 
จ) กลำ่วออกตวัถึงข้อบกพร่องท่ีอำจมีอยู ่แตไ่มพ่บในกำรประเมินครัง้นี ้
ฉ) แจ้งให้ห้องปฏิบัติกำร  หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ

ห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้ำงอิง ซักถำมหลังจำกคณะผู้ ประเมิน
รำยงำนข้อบกพร่องเสร็จแล้ว 

ช) กลำ่วขอบคณุส ำหรับควำมร่วมมือ เอือ้เฟือ้ และควำมมีมิตรไมตรีจิต 
ซ) หวัหน้ำผู้ประเมินและผู้ประเมินแตล่ะคนรำยงำนผลกำรประเมิน 
ฌ) ห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร 

หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงซกัถำมปัญหำ 
ญ) อภิปรำยเก่ียวกบักำรแก้ไขข้อบกพร่อง 
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ฎ) รำยงำนสรุปกำรประเมิน และข้อแนะน ำ 
ฏ) ก ำหนดระยะเวลำกำรส่งแนวทำงกำรแก้ไขข้อบกพร่องภำยใน 15 วนัท ำกำร

และระยะเวลำกำรแก้ไขข้อบกพร่องให้เวลำไม่เกิน 3 เดือนส ำหรับกำรตรวจ
ประเมินครัง้แรก 

ฐ) จัดท ำส ำเนำรำยงำนสรุปกำรประเมินและรำยงำนข้อบกพร่อง ให้แก่
ห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร 
หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง 

ฑ) ปิดกำรประชมุ 
 

กำรประชมุปิดกำรประเมินอย่ำงมืออำชีพในช่วงเวลำท่ีเหมำะสมของคณะผู้ประเมิน
จะสร้ำงควำมประทับใจต่อห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้ำงอิงท ำให้ตระหนักถึงคุณค่ำของกำร
ประเมิน 

 
5.6 กิจกรรมหลงักำรประเมิน 

5.6.1 หลงักำรประเมินเสร็จสมบรูณ์ ต้องน ำรำยงำนกำรประเมินต้นฉบบัทัง้หมดกลบัมำท่ี
ส ำนกั 

 
5.6.2 ผู้ ประสำนงำนร่วมกับหัวหน้ำผู้ ประเมินจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน

ห้องปฏิบตัิกำรทดสอบ (LA-F-26) หรือรำยงำนผลกำรตรวจประเมินผู้ จดัโปรแกรม
กำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำร (LA-F-226) หรือรำยงำนผลกำรตรวจ
ประเมินผู้ผลิตวัสดุอ้ำงอิง (LA-F-326) พร้อมสรุปข้อคิดเห็นส่งให้ห้องปฏิบตัิกำร 
หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตักิำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง 

 
5.6.3 ห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือ

ผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง จดัสง่หลกัฐำนกำรแก้ไขข้อบกพร่องมำยงัส ำนกั 
 

5.6.4 ผู้ประสำนงำนทบทวนควำมเสร็จสมบูรณ์ของกำรแก้ไขข้อบกพร่อง และส่งให้แก่
คณะผู้ประเมิน 
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5.6.5 ผู้ประเมินแตล่ะคนตรวจสอบทบทวนเอกสำรกำรแก้ไขข้อบกพร่องท่ีได้รับ และยืนยนั
ว่ำห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือ
ผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง ได้แก้ไขข้อบกพร่องอย่ำงถกูต้องเรียบร้อยแล้ว โดยใช้แบบ LA-F-
24 หรือ LA-F-224 หรือ LA-F-324 

 
5.6.6 เม่ือผู้ประเมินแจ้งว่ำข้อบกพร่องยงัแก้ไขไม่ถกูต้องหรือเสร็จสมบูรณ์ ผู้ประสำนงำน

ต้องแจ้งห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร 
หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงเพ่ือขอข้อมลูหรือเอกสำรเพิ่มเตมิ  

 
5.6.7 ในกรณีท่ีจ ำเป็นต้องไปตรวจติดตำมกำรแก้ไขข้อบกพร่องท่ีห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดั

โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง กำรไปครัง้
นีจ้ะตรวจเฉพำะข้อบกพร่องเดิม เท่ำนัน้ หำกผู้ ประเมินท่ีไปตรวจติดตำมพบ
ข้อบกพร่องใหมต้่องแจ้งให้ส ำนกัทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

 
5.6.8 เม่ือข้อบกพร่องทัง้หมดได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผู้ประสำนงำนจดัท ำสรุปรำยงำนกำร

ประเมินควำมสำมำรถห้องปฏิบตัิกำรทดสอบ (LA-F-29) หรือสรุปรำยงำนกำรตรวจ
ประเมินควำมสำมำรถผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร (LA-
F-229) หรือสรุปรำยงำนกำรตรวจประเมินควำมสำมำรถผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง (LA-F-
329) และขอบข่ำย ท่ี เสนอให้กำร รับรอง  ใ ห้หัวหน้ำกลุ่ม รับรองระบบงำน
ห้องปฏิบตักิำรท่ีเก่ียวข้องทรำบ และเสนอตอ่คณะอนกุรรมกำร 

 
5.6.9 คณะอนกุรรมกำรพิจำรณำเอกสำรตำมข้อ 5.6.8 เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ 

ก) ข้อบกพร่องทัง้หมดได้รับกำรแก้ไข 
ข) กำรประเมินได้ด ำเนินกำรอยำ่งเหมำะสม 
ค) ข้อแนะน ำของคณะผู้ประเมินสอดคล้องกบัสิ่งท่ีตรวจพบจำกกำรประเมิน 

 
5.6.10 เม่ือคณะอนกุรรมกำรมีข้อสงสยัเก่ียวกับกำรตรวจประเมินห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดั

โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตักิำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง อำจร้องขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือควำมชัดเจนจำกผู้ ประสำนงำน หัวหน้ำคณะผู้ประเมินหรือผู้
ประเมินด้ำนวิชำกำรตำมควำมเหมำะสม 
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5.6.11 เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรจดัท ำรำยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำให้
กำรรับรอง 

 
5.6.12 คณะกรรมกำรมีหน้ำท่ีตดัสินใจในกำรให้กำรรับรอง ต้องแจ้งผลให้ห้องปฏิบตัิกำร

หรือผู้ จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวัสดอุ้ำงอิง
ทรำบผลกำรตดัสินอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

 
5.6.13 เม่ือคณะกรรมกำรปฏิเสธให้กำรรับรอง  ต้องแจ้งให้ห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัด

โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงทรำบถึงผล
กำรตดัสินอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

 
5.7 กำรตรวจตดิตำมกำรรับรอง กำรตรวจประเมินใหม ่และกำรขยำยขอบขำ่ย 

5.7.1 ห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือ
ผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงต้องได้รับกำรตรวจติดตำมกำรรับรอง และกำรตรวจประเมินใหม่  
เพ่ือยืนยันว่ำยังคงรักษำควำมสำมำรถตำมข้อก ำหนด ISO/IEC 17025 หรือ 
ISO/IEC 17043 หรือ ISO 17034 และ APAC TEC1- 008 อย่ำงตอ่เน่ือง วิธีกำร
ด ำเนินกำรในกำรตรวจตดิตำมกำรรับรอง จะด ำเนินกำรเช่นเดียวกบักำรประเมินครัง้
แรก ส ำหรับกำรตรวจติดตำมกำรรับรองมีก ำหนดส่งแนวทำงกำรแก้ไขข้อบกพร่อง
ภำยใน 10 วนัท ำกำร และระยะเวลำกำรแก้ไขข้อบกพร่องเพียง 1 เดือน เท่ำนัน้ และ
หวัหน้ำกลุ่มรับรองระบบงำนห้องปฏิบตัิกำรท่ีเก่ียวข้องและผู้อ ำนวยกำรส ำนกัเป็นผู้
พิจำรณำให้คงไว้ซึง่กำรรับรอง 

 
5.7.2 กำรตรวจประเมินใหม่และกำรขยำยขอบข่ำยกำรรับรอง จะด ำเนินกำรเช่นเดียวกับ

กำรตรวจประเมินครัง้แรก โดยห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้ำงอิง มีก ำหนดส่งแนวทำงกำรแก้ไข
ข้อบกพร่องภำยใน 10 วนัท ำกำรและระยะเวลำกำรแก้ไขข้อบกพร่อง 1 เดือน และ
กำรรับรองต้องได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร 

 
6.  เทคนิคและกลยุทธ์ในกำรประเมิน 

6.1 ควำมเป็นมืออำชีพ 
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6.1.1 เป็นสิ่งส ำคญัและจ ำเป็นท่ีผู้ประเมินและผู้ เช่ียวชำญด้ำนวิชำกำรจะต้องปฏิบตัิตน
อยำ่งมืออำชีพในกำรตรวจประเมิน  
ในกำรเป็นมืออำชีพผู้ประเมินต้อง 
ก) มีกำรเตรียมตวัอยำ่งดี 
ข) ตัง้ค ำถำมท่ีชดัเจนและกระชบั 
ค) มีควำมสขุมุและมีอธัยำศยัท่ีดี 
ง) ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองตำ่ง ๆ อยำ่งเหมำะสม และมุง่เฉพำะประเด็นท่ีส ำคญั 

ในกำรประเมินทุกครัง้จะมีควำมผิดพลำดของคนและควำมขัดแย้ง ใน
ประเด็นเล็ก ๆ น้อย ๆ กำรติดตำมปัญหำย่อยทกุปัญหำท ำให้เสียเวลำและ
เกิดควำมบำดหมำงต่อบุคลำกรในห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำร
ทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำร  หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้ำงอิง  กำรโต้แย้ง
ประเดน็ยอ่ยจะท ำให้ข้อบกพร่องท่ีส ำคญัถกูละเลย 

จ) จ ำแนกควำมแตกต่ำงของเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึน้จุดเดียวหรือเป็นระบบ         
ข้อบกพร่องจ ำนวนมำกอำจชีบ้ง่ถึงระบบท่ีไม่มีประสิทธิภำพ แตข้่อบกพร่อง
ท่ีไม่ส ำคญัเพียง 2-3 ข้อ อำจแสดงถึงระบบท่ีต้องปรับปรุงหรือบุคลำกรไม ่ 
คุ้นเคยกบัระบบ 

ฉ) ควบคมุอำรมณ์ 
ช) ไวตอ่ควำมรู้สึก ผู้ประเมินไม่ควรวิจำรณ์และท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบตัิกำร

หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร  หรือผู้ผลิตวสัดุ
อ้ำงอิง เกิดควำมตงึเครียด  

ซ) มีควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำและตดัสินใจ 
ฌ) ผู้ประเมินควรมีชุดค ำถำมท่ีสำมำรถบรรลุถึงกำรเป็นไปตำมข้อก ำหนด

เฉพำะ อยำ่งไรก็ตำมเม่ือใดท่ีได้ข้อมลูเพียงพอในกำรตดัสินใจ ก็ไม่ควรถำม
ซ ำ้เร่ืองเดมิอีก 

ญ) จดักำรเวลำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยหลีกเล่ียงกำรสนทนำในประเด็นท่ี
ไมเ่ก่ียวข้อง 

 
6.2 เทคนิคกำรรวบรวมข้อมลู 

6.2.1 กำรสงัเกตกำรปฏิบตัิงำนของห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้องปฏิบตักิำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง 
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กำรสงัเกตกิจกรรมในห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง จะท ำให้เห็นระดบัควำมสำมำรถของบคุลำกร
และลกัษณะกำรปฏิบตัิงำนของห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง  ผู้ประเมินต้องเฝ้ำสงัเกตกำรทดสอบ
หรือบำงส่วนของกำรทดสอบหรือโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร 
หรือกำรผลิตวสัดอุ้ำงอิงให้เพียงพอ เพ่ือพิจำรณำควำมสำมำรถห้องปฏิบตัิกำร หรือ
ผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร  หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้ำงอิงใน
ขอบขำ่ยท่ีขอกำรรับรอง 
ถึงแม้บำงกำรทดสอบจะใช้เวลำนำน อย่ำงน้อยผู้ประเมินควรเฝ้ำดขูัน้ตอนท่ีส ำคญั
ของกำรทดสอบ หรือโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือกำร
ผลิตวสัดอุ้ำงอิงนัน้ ทัง้นีอ้ำจรวมถึงกำรเตรียมกำรทดสอบล่วงหน้ำเพ่ือกำรประเมิน
ถึงแม้จะไมใ่ชง่ำนประจ ำ 

 
6.2.2 กำรตรวจสอบเอกสำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในห้องปฏิบัติกำร  หรือผู้ จัด

โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง 
กำรตรวจสอบสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและบนัทึกอย่ำงครบถ้วนเป็นสิ่งจ ำเป็นท่ีจะท ำ
ให้กำรประเมินประสบควำมส ำเร็จ  คณะผู้ประเมินควรจะเลือกตัวอย่ำงหลำย ๆ 
แบบท่ีทดสอบในห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง มำทวนสอบ ย้อนกลบัถึงกระบวนกำรทดสอบ 
หรือกำรด ำเนินโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือกำรผลิตวสัดุ
อ้ำงอิง ตัง้แต่ต้นจนจบ ทัง้นีข้ึน้กับปริมำณและประเภทของงำนในห้องปฏิบตัิกำร 
กำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ ผลิตวัสดุ
อ้ำงอิง บนัทกึควรตรวจสอบเพ่ือควำมชดัเจน สมบรูณ์และสอดคล้องกนั 

 

6.2.3 กำรทบทวนผลกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตักิำร 
ห้องปฏิบตัิกำรส่วนใหญ่ใช้กำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร เป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนกำรควบคุมคุณภำพ บำงกรณี ในกำร รับรองอำจจะก ำหนดใ ห้
ห้องปฏิบตักิำรเข้ำร่วมโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำรเฉพำะบำง
กิจกรรมและได้ผลเป็นท่ีพอใจ รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้องปฏิบัติกำรจำกหน่วยงำนภำยนอกควรจะรวมอยู่ในเอกสำร ท่ีใช้
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ประกอบกำรพิจำรณำระหว่ำงกำรประเมิน ผลท่ีได้จำกกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้องปฏิบตักิำรควรมีกำรทบทวนโดยผู้ ท่ีเหมำะสม  และพิจำรณำเกณฑ์ตำ่ง ๆ ดงันี ้
ก) มีเอกสำรค ำแนะน ำของกิจกรรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตักิำร 
ข) เกณฑ์กำรยอมรับผลท่ีได้ซึ่งสมัพนัธ์กบัคำ่ท่ีก ำหนด (assigned value) หรือ

คำ่ท่ียอมรับ (consensus mean) 
ค) วิธีกำรท่ีเหมำะสมในกำรหำสำเหตแุละแก้ไขปัญหำของห้องปฏิบตัิกำร เม่ือ

ผลกำรทดสอบออกนอกเกณฑ์ก ำหนดให้ถกูต้อง 
ง) กำรใช้ผลท่ีได้จำกกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำรในกำรปรับปรุง

มำตรฐำนกำรท ำงำนของห้องปฏิบตักิำร 
 

6.2.4 กำรตัง้ค ำถำมแก่บุคลำกรในห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้องปฏิบตักิำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง 
ค ำถำมท่ีดีเป็นสิ่งจ ำเป็นท่ีจะท ำให้กำรประเมินประสบควำมส ำเร็จ ไม่ควรเป็น       
ค ำถำมท่ีก้ำวร้ำว แตค่วรเป็นค ำถำมท่ีครอบคลมุ ถึงแม้บำงครัง้อำจจะต้องยืนกรำน
ค ำถำมนัน้ก็ตำมเพ่ือให้ได้ควำมจริง  คณะผู้ ประเมินควรจะท ำให้เจ้ำหน้ำท่ี
ห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือ
ผู้ผลิตวสัดุอ้ำงอิง รู้สึกเป็นกันเองเม่ือมีกำรสมัภำษณ์หรือตัง้ค ำถำม พึงระลึกไว้ว่ำ
เจ้ำหน้ำท่ีเหล่ำนีอ้ยู่ในระหว่ำงกำรประเมินดงันัน้จึงอำจมีปฏิกิริยำแสดงออกหลำย
รูปแบบ เช่น กำรถอดใจ กำรต่อต้ำนหรือถึงกับแสดงกำรโต้ตอบท่ีก้ำวร้ำว ซึ่ง
อำกปักิริยำเหลำ่นีอ้ำจเกิดจำกควำมกงัวลใจ ส่งผลให้เกิดกำรตอบค ำถำมท่ีเป็นกำร
กลบเกล่ือน คลมุเครือและเป็นกำรยำกท่ีคณะผู้ประเมินจะได้รับรู้ควำมจริง 
 
โดยทัว่ไปค ำถำมทำงอ้อมจะได้ผลมำกกว่ำค ำถำมตรง ๆ ซึ่งจะเป็นประเภทค ำตอบ 
ใช/่ไมใ่ช ่ ตวัอยำ่งเชน่ 
“ในกำรวิเครำะห์โดยวิธีนีมี้สำรรบกวนอะไรบ้ำง ?” 
 
จำกนัน้คอ่ยด ำเนินกำรถำมตอ่ไป ดีกวำ่ท่ีจะถำมด้วยค ำถำม เชน่  
“คณุมีกำรป้องกนัสำรรบกวน..........หรือไม ่?” 
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ค ำถำมโดยตรงมกัจะมีในวิธีกำรถำมอยู่แล้ว แตจ่ะมีแนวโน้มให้ผู้ตอบเกิดควำมรู้สึก
ในกำรตัง้รับ ซึ่งจะดูเหมือนเป็นกำรก้ำวร้ำวหรือขัดแย้ง ค ำถำมโดยตรงนีจ้ะ มี
ประโยชน์ในกรณีต้องกำรควำมชดัเจนในแตล่ะประเดน็ในระหวำ่งกำรอภิปรำย 
ในกำรตัง้ค ำถำมควรประมวลจำกสิ่งท่ีเคยได้ยินและไม่เคยได้ยินมำก่อน ผู้ประเมิน
ควรระมดัระวงัค ำตอบท่ีไมเ่ป็นสำระส ำคญั หรือกลบเกล่ือน และเตรียมค ำถำมตอ่ไป
ถ้ำคดิวำ่ยงัไมไ่ด้ค ำตอบท่ีสมบรูณ์ 
 
ค ำถำมท่ีเป็นกำรสมมติบำงครัง้อำจช่วยในกำรท ำควำมเข้ำใจกับระบบของ         
ห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร  หรือ
ผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง และกำรพิจำรณำว่ำระบบกำรท ำงำนครอบคลุมทุกเหตกุำรณ์ท่ี
อำจเกิดขึน้อยำ่งสมเหตสุมผลหรือไม ่
 
ผู้ประเมินควรกล้ำท่ีจะยอมรับว่ำไม่เข้ำใจค ำอธิบำยหรือกำรตอบสนองตอบของ   
ห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร  หรือ
ผู้ผลิตวัสดอุ้ำงอิง ท่ีไม่ชดัเจนหรือไม่เป็นท่ีพอใจ ผู้ประเมินควรจะสอบถำมต่อหรือ
อำจเปล่ียนค ำถำมใหม ่(ถ้ำจ ำเป็น) จนกวำ่จะได้ค ำตอบท่ีชดัเจน 
 
บำงครัง้ขณะท่ีมีกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีระดบัท่ีอ่อนอำวุโส เจ้ำหน้ำท่ีอำวุโสมักจะ
ตอบค ำถำมแทนซึง่ผู้ประเมินต้องชีแ้จงมิให้เกิดเหตกุำรณ์ดงักล่ำวอยำ่งสภุำพ 
 
ขณะท่ีสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวสัดุอ้ำงอิง  ผู้ประเมินไม่ควรพูดจำดูหมิ่น ดูถูก 
เพรำะในลักษณะกิริยำท่ีแสดงควำมเหนือกว่ำ เก่งกว่ำนีจ้ะท ำให้ไม่ได้รับควำม
ร่วมมือในกำรให้ข้อมลูท่ีเป็นจริง สิ่งส ำคญัคือต้องพดูชดัเจน ระมดัระวงัตัง้ค ำถำมท่ี
เข้ำใจ ได้ง่ำย บำงครัง้อำจต้องอำศยัควำมนำ่เช่ือถือของผู้ประเมินด้วยกำรใช้ถ้อยค ำ
สภุำพ เช่น “กรุณำ” หรือ “ขอบคณุ” ในบำงโอกำสซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภำพใน
กำรส่ือสำร 
 
ประกำรสุดท้ำยผู้ประเมินควรเตรียมพร้อมกับข้อมูลท่ีได้รับซึ่งแตกต่ำงกันในแต่ละ
แหล่งข้อมูล ตวัอย่ำงเช่น ค ำตอบท่ีขดัแย้งกนัจำกเจ้ำหน้ำท่ีแตล่ะคน หรือสิ่งท่ีพดูไม่
ตรงกบัสิ่งท่ีเห็น สิ่งเหลำ่นีค้วรได้รับกำรพิสจูน์จนกวำ่จะได้ควำมจริง 
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6.3 กลยุทธ์ในกำรเบี่ยงเบนควำมสนใจของห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำม

ช ำนำญห้องปฏิบตักิำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง 
กลยทุธ์ตอ่ไปนีบ้ำงครัง้เกิดขึน้โดยเจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำม
ช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้ผลิตวัสดอุ้ำงอิงอำจจะโดยเจตนำ หรือไม่เจตนำเน่ืองจำกควำม
กดดนัก็ตำม 

6.3.1 เทคนิคในกำรประวิงเวลำ 
ก) กำรพดูไร้สำระ 

เจ้ำหน้ำท่ีอำจจะพดูยืดยำวแตไ่มไ่ด้เนือ้หำ และตอบค ำถำมไมต่รงประเดน็ 
ข) กำรใช้เวลำรับประทำนอำหำรนำน 

โดยทั่วไปห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้องปฏิบตัิกำร  หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้ำงอิงจะจัดอำหำรกลำงวันให้กับคณะผู้
ประเมิน ถ้ำจัดท่ีภัตตำคำรซึ่งใช้เวลำในกำรเดินทำงก็ย่อมท ำให้เสีย
เวลำนำน หำกสำมำรถจดัท่ีห้องปฏิบตัิกำร หรือผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบ
ควำมช ำนำญห้องปฏิบตักิำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงได้ก็จะเป็นกำรดี 

ค) กำรขดัจงัหวะ 
ในระหว่ำงกำรประเมินหำกเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนมีโทรศัพท์ขัดจังหวะ
บอ่ยครัง้ ผู้ประเมินควรขอร้องอย่ำงสุภำพให้ระงบักำรโทรศพัท์จนกว่ำกำร
ประเมินจะเสร็จสิน้ 

ง) บคุลำกรระดบัส ำคญัไมอ่ยู ่
เน่ืองจำกห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้องปฏิบตักิำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงจะได้รับกำรแจ้งหลำยครัง้เก่ียวกบักำร
ประเมิน ดงันัน้บคุลำกรระดบัส ำคญัควรอยู่ในระหว่ำงกำรประเมิน นอกจำก
มีเหตจุ ำเป็น เชน่ ป่วย หำกบคุลำกรเหล่ำนีไ้ม่อยู่ ผู้ประเมินอำจพิจำรณำให้
หยดุกำรประเมินและนดัวนัเวลำใหม ่

จ) กำรเย่ียมชมสถำนท่ีท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบักำรประเมิน 

บำงห้องปฏิบัติกำร  ห รือผู้ จัด โปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ ผลิตวัสดุอ้ำงอิงอำจจัดให้คณะผู้ ประเมินเย่ียมชม
สถำนท่ีท่ีไม่เก่ียวข้องกับกำรประเมินซึ่งใช้เวลำนำน ผู้ ประเมินควรจะได้
ปฏิเสธหรือเล่ือนไปจนกวำ่กำรประเมินเสร็จสิน้ก่อน 

 



LA-G-02-08/10-19  18/18 

6.3.2 กำรจดัเอกสำรลว่งหน้ำก่อนกำรประเมิน 
คณะผู้ประเมินอำจจะได้รับบันทึกกำรทดสอบหรือรำยงำนกำรทดสอบจำกห้อง     
ปฏิบตัิกำร หรือรำยงำนจำกผู้จดัโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญห้องปฏิบตัิกำร 
หรือใบรับรองวสัดอุ้ำงอิงจำกผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิง ซึง่คณะผู้ประเมินไมค่วรเสียเวลำมำก
ในกำรพิจำรณำเอกสำรเหล่ำนี ้แตค่วรมีกลยทุธ์ในกำรเลือกบนัทึกและรำยงำนจำก
ระบบเอกสำรของห้องปฏิบัติกำร หรือผู้ จัดโปรแกรมกำรทดสอบควำมช ำนำญ
ห้องปฏิบตักิำร หรือผู้ผลิตวสัดอุ้ำงอิงเอง 

 


