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นโยบายคุณภาพของ สวทช. (Quality Policy) 

ตามท่ีสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ

ดําเนินงานอยางมีคุณภาพ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จึงไดกําหนด

นโยบาย เพ่ือใหบุคลากรทุกทานท่ีปฏิบัติงานในขอบเขตการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ใชเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ มุงม่ันสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง โดยนํา

ผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึง

ตอบสนองความตองการของผูท่ีเก่ียวของจากทุกภาคสวนอยางสมดุลดวยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และการเปน

องคกรแหการเรียนรู โดยมุงเนนคุณลักษณะของผลงานท่ีมีคุณภาพ ดังนี้ 

1. ความถูกตอง ความครบถวน 

2. ความรวดเร็ว และความตรงตอเวลา 

3. ความเปนเลิศ 

4. ความสอดคลองตอกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

5. ความถูกตองตามหลักจริยธรรม โปรงใสตรวจสอบได 

6. ความเชื่องโยงในองครวม 

ท้ังนี้ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศอยางยั่งยืน 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกันและใหยึดเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน 
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บทท่ี 0 ประวัติการแกไข (Revision  History) 

 

แกไขครั้งท่ี วันท่ีแกไข รายละเอียดการแกไข DAR No. 

0  26 มี.ค. 63 ประกาศใชครั้งแรก  CO-041/2563 
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บทท่ี 1 :  วัตถุประสงค (Purpose) 

1. ใหบริการวิเคราะหทดสอบผลิตภัณฑเครื่องใชในบาน เซรามิก กอกน้ํา ฝกบัวอาบน้ํา พลาสติก 

กระจก ของเลนของใชสําหรับเด็ก วัสดุกอสราง และใหบริการทางเคมีวิเคราะห ตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศ (มอก.) และมาตรฐานสากล 

2. ลดตนทุน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม 

3. ยกระดับหองปฏิบัติการ บริหารจัดการหองปฏิบัติการทดสอบภายใตระบบคุณภาพ  

มอก.17025 (ISO/IEC 17025) เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

4. สรางความเชื่อม่ันและพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคาดวยการสงมอบงานท่ีมีคุณภาพอยางรวดเร็ว 

ภายในกําหนดเวลา  

 

บทท่ี 2 : แผนผังการบริหารงานภายใน (Organization Chart) 

ศูนยทดสอบผลิตภัณฑเครื่องใชในบานและเซรามิกอุตสาหกรรม ดําเนินงานภายใตการบังคับ

บัญชาของผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยมีโครงสรางการบริหารงาน 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผพว. 

ศูนยทดสอบผลิตภัณฑเครื่องใชในบานและเซรามิกอุตสาหกรรม 

งานวิเคราะหทดสอบ งานบริหารงานท่ัวไป 

งานทดสอบทางดานเคมีวิเคราะห งานทดสอบทางดานกายภาพ 
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บทท่ี 3 :  บทบาท หนาท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบ และขอบขายระบบบริหารคุณภาพ 

3.1 บทบาท หนาท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบของฝาย/งาน/กิจกรรม  

                  (Function Description) 

   3.1.1   ติดตอประสานงานกับลูกคาท่ีมาขอใชบริการวิเคราะห/ทดสอบของหองปฏิบัติการ 

  3.1.2   ใหคําปรึกษา/แนะนําทางเทคนิคในดานการวิเคราะห/ทดสอบ และการแกไขปญหา

   เบื้องตน 

  3.1.3 สรางฐานขอมูลลูกคาท่ีมาขอใชบริการ รวมถึงจัดทําใบเสนอราคา/ใบสั่งขาย/ใบแจง

   หนี้โดยใชระบบ MySales 

  3.1.4 ใหบริการวิเคราะห/ทดสอบผลิตภัณฑเซรามิกและวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

  3.1.5 ออกใบรายงานผลวิเคราะหทดสอบ 

  3.1.6 ปรับปรุงมาตรฐานการทดสอบใหทันสมัยอยูเสมอ 

  3.1.7 รักษาคุณภาพของหองปฏิบัติการ ท้ังดานบุคลากร เครื่องมือ ใหไดผลงานออกมา

   ถูกตอง แมนยํา 

  3.1.8 รวบรวม จัดเก็บ บันทึก และบริหารจัดการขอมูลของหองปฏิบัติการ 

3.2 ขอบขายระบบบริหารคุณภาพท่ีเกี่ยวของ 

  ศูนยทดสอบผลิตภัณฑเครื่องใชในบานและเซรามิกอุตสาหกรรมไดนําระบบบริหารคุณภาพ

มาประยุกตใชงาน โดยอยูในขอบขายการรับรอง การพัฒนาและสรางความเขมแข็งแกโครงสรางพ้ืนฐาน 

เพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตกิจกรรม การใหบริการหองปฏิบัติการวิเคราะหและ

ทดสอบ 

3.3 อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของบุคลากรในฝาย (Job Description)  

  บุคลากรในศูนยทดสอบผลิตภัณฑเครื่องใชในบานและเซรามิกอุตสาหกรรม ประกอบดวย

  3.3.1 ผูจัดการ 

  3.3.2 เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ/เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการอาวุโส 

  3.3.3 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

  บุคลากรขางตนจะปฏิบัติหนาท่ีภายใตขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี สวทช. กําหนดไว 

โดยมีลักษณะงานเฉพาะท่ีตองปฏิบัติตามตําแหนง ดังนี้ 
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1. ตําแหนง :  ผูจัดการ 

1.1 คุณสมบัติ (อางอิงคุณสมบัติบางสวนตามท่ีระบุใน Role profile Job code 100016) 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา 

ประสบการณ  ปริญญาตรี ประสบการณ > 10 ป  

                     ปริญญาโท ประสบการณ > 3 ป  

ทักษะ 

(1) ความรู/ความเขาใจระบบคุณภาพ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 

(2) วางแผนการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 

(3) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดี 

(4) ความรูทางดาน IT เก่ียวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร นําเสนอ และระบบ

สํานักงาน 

(5) ความสามารถในการเรียนรูงานใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว 

(6) ความรูในลักษณะงานท่ีไดรับ  

(7) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

(8) ความสามารถในการประสานงาน และทํางานเปนทีม 

(9) ความสามารถในจัดการเอกสารและดําเนินงานตางๆ อยางเปนระบบ  

(10) ความเปนผูนําดานการบริหาร 

1.2 ผูบังคับบัญชาข้ันตน :  รองผูอํานวยการ 

1.3 อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ : 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

(1) รับผิดชอบเพ่ือใหม่ันใจวาระบบการบริหารของหองปฏิบัติการเปนไปตามขอกําหนด 

มอก. 17025 รวมท้ังการใชและการแสดงเครื่องหมายการรับรองอยางถูกตอง 

(2) อนุมัติวิธีปฏิบัติงานและเอกสารสนับสนุน 

(3) รับผิดชอบการดําเนินการทางดานวิชาการ 

(4) รับผิดชอบการจัดหาทรัพยากรท่ีจําเปนเก่ียวกับการวิเคราะห/ทดสอบ เพ่ือใหม่ันใจใน

คุณภาพในการดําเนินการทดสอบ  

(5) กําหนดวิธีท่ีใชในการทดสอบ  

(6) รับผิดชอบการริเริ่มใหมีการปฏิบัติการแกไขและปองกัน 
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(7) รับผิดชอบเพ่ือใหแนใจวาเครื่องมือและมาตรฐานอางอิงไดรับการสอบเทียบ ตรวจสอบ

ระหวางใชงานและบํารุงรักษา 

(8) ตรวจสอบและลงนามในใบรายงานผลการทดสอบ 

(9) รับผิดชอบงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

1.4 การฝกอบรม/พัฒนาท่ีจําเปน :  

1.4.1 พัฒนาความรู ทักษะ และ Competency ตามระดับท่ีกําหนดไวในเอกสาร Role profile 

Job code 100016 ใหอยูในระดับท่ีองคกรคาดหวัง 

1.4.2 การพัฒนาหัวขออ่ืน ๆ ตามแผนการดําเนินงาน/หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย อาทิ 

1.4.2.1 ขอกําหนดและการประยุกตใช ISO/IEC 17025 

1.4.2.2 การจัดทําเอกสารระบบคุณภาพ ตามขอกําหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

1.4.2.3 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025 

1.4.2.4 ความไมแนนอนในการวัด (Uncertainty Measurement) 

 

2. ตําแหนง :  เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ/เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการอาวุโส 

2.1 คุณสมบัติ (อางอิงคุณสมบัติบางสวนตามท่ีระบุใน Role profile Job code 301013-301016) 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขาท่ีเก่ียวของ 

ประสบการณ  ปริญญาตรี ประสบการณ > 10 ป  

           ปริญญาโท ประสบการณ > 3 ป  

ทักษะ 

(1) การศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร/วิศวกรรมศาสตร หรือ ปวส. สาขาท่ีเก่ียวของ 

ท่ีมีประสบการณตามลักษณะงานท่ีตองการมาแลว 3 ป หรือ ปวช. สาขาท่ีเก่ียวของ    

ท่ีมีประสบการณตามลักษณะงานท่ีตองการมาแลว 6 ป 

(2) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับตน สามารถแปลเอกสารมาตรฐานการทดสอบได 

(3) ความรูพ้ืนฐานดาน IT ในงานท่ีเก่ียวของ 

(4) ความรูทางเทคนิคในงานท่ีเก่ียวของ 

(5) ทักษะการแกไขปญหาเฉพาะหนาในงานท่ีรับผิดชอบ 

(6) ทักษะการใชเครื่องมือพ้ืนฐานในงานท่ีเก่ียวของ 
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(7) ความรู/ความเขาใจระบบคุณภาพ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) 

(8) ความรู/ความเขาใจมาตรฐานการทดสอบท่ีเก่ียวของ 

2.2 ผูบังคับบัญชาข้ันตน :  ผูจัดการ 

2.3 อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ : 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

(1) รับผิดชอบการรับและจัดการตัวอยางทดสอบ 

(2) ทําการเตรียมตัวอยางสําหรับทดสอบ ทําหนาท่ีวิเคราะห/ทดสอบ และจัดทํารายงาน

ผลทดสอบ  

(3) ทําการตรวจสอบเครื่องมือระหวางใชงาน บํารุงรักษา และจัดเก็บเครื่องมือ 

(4) ทําการควบคุมและเฝาระวังภาวะแวดลอมในการทดสอบ 

(5) รับผิดชอบการดําเนินการการตรวจสอบความใชไดของวิธีทดสอบและการควบคุม

คุณภาพ 

(6) วางแผนการสอบเทียบเครื่องมือรวมกับผูจัดการดานวิชาการ และผูจัดการดานคุณภาพ 

(7) รับผิดชอบงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2.4 การฝกอบรม/พัฒนาท่ีจําเปน :  

2.4.1 พัฒนาความรู ทักษะ และ Competency ตามระดับท่ีกําหนดไวในเอกสาร Role profile 

Job code 301013-301016 ใหอยูในระดับท่ีองคกรคาดหวัง 

2.4.2 การพัฒนาหัวขออ่ืน ๆ ตามแผนการดําเนินงาน/หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย อาทิ 

2.4.2.1 ขอกําหนดและการประยุกตใช ISO/IEC 17025 

2.4.2.2 การจัดทําเอกสารระบบคุณภาพ ตามขอกําหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

2.4.2.3 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO/IEC 17025 

2.4.2.4 ความไมแนนอนในการวัด (Uncertainty Measurement) 

 

3. ตําแหนง :  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

3.1 คุณสมบัติ (อางอิงคุณสมบัติบางสวนตามท่ีระบุใน Role profile Job code 601013) 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขา 

ประสบการณ  ปริญญาตรี ประสบการณ > 10 ป  

           ปริญญาโท ประสบการณ > 3 ป 
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คูมือการทํางาน 
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ทักษะ 

(1) ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร เพ่ือใชความรูดานระบบ IT ในงานท่ีเก่ียวของ เชน 

ระบบสํานักงาน 

(2) ความรูในการปฏิบัติงานดานธุรการและบริหารงานท่ัวไป 

(3) ความรูดานการจัดการเอกสาร การใชเครื่องมือและอุปกรณสํานักงาน 

(4) ทักษะการสื่อสารและพิมพภาษาอังกฤษระดับตน 

3.2 ผูบังคับบัญชาข้ันตน :  ผูจัดการ 

3.3 อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ : 

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

(1) ติดตอประสานงานกับลูกคาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(2) ชวยจัดทําเอกสารทางการเงินใหกับลูกคา ไดแก ใบเสนอราคา ใบแจงหนี้ และ                  

ติดตามหนี ้

(3) ชวยจัดทําเอกสารเบิกจายในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือนําสงการเงินและพัสดุ และบันทึก

การเบิกจาย 

(4) ชวยจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ และสรุปผล 

(5) จัดสงเอกสารและพัสดุทางไปรษณียพรอมลงบันทึกการจัดสง และจัดเก็บแบบตอบรับ

ทางไปรษณีย 

(6) รับผิดชอบงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

3.4 การฝกอบรม/พัฒนาท่ีจําเปน :  

3.4.1 พัฒนาความรู ทักษะ และ Competency ตามระดับท่ีกําหนดไวในเอกสาร Role profile 

Job code 601013 ใหอยูในระดับท่ีองคกรคาดหวัง 

3.4.2 การพัฒนาหัวขออ่ืน ๆ ตามแผนการดําเนินงาน/หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย อาทิ 

3.4.2.1 ขอกําหนดและการประยุกตใช ISO/IEC 17025 

3.4.2.2 การใชงานระบบ PABI2 เบื้องตน 

3.4.2.3 การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส INFOMA 
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บทท่ี 4 : รายการบันทึกคุณภาพ 

ลําดับ รหัสเอกสาร ช่ือบันทึกคุณภาพ 
สถานท่ี

จัดเก็บ 

วิธีการ

จัดเก็บ 

ระยะเวลา

จัดเก็บ (ป) 

1 F-401-1  

F-402-1 

F-403 

F-404 

แบบคําขอรับบริการ

วิเคราะห/ทดสอบ 

(Application Form)  

แฟมแบบขอ

คํารับบริการ 

ตามเลขท่ี 

รับงาน 

10 

2 F-701 แบบประเมินความพึง

พอใจ 

(Questionnaire) 

Computer/ 

External 

Hard Disk 

ตามเลขท่ี 

รับงาน 

3 

3 TI-WS-TIL-001 

TF-WS-WCT-001 

TF-WS-FAU-001 

TF-WS-SHO-002 

บันทึกผลการทดสอบ 

(Worksheet) 

Computer/ 

External 

Hard Disk 

ตามเลขท่ี 

รับงาน 

10 

4 TI-PR-TIL-001 

TS-RP-WCT-001 

TF-RP-FAU-001 

TF-RP-SHO-002 

รายงานผลการทดสอบ  

(Test Report) 

Computer/ 

External 

Hard Disk 

ตามเลขท่ี 

รับงาน 

10 

5 F-1803/  

F-1805 

แผนการสอบเทียบ/

บํารุงรักษาเครื่องมือ 

 

Computer/ 

External 

Hard Disk 

ตามปงบ 

ประมาณ 

3 

6 F-1804 แบบประเมิน/ 

การทวนสอบผลการ

สอบเทียบเครื่องมือ 

(Evaluation of 

Calibration/ 

Verification 

Certificate) 

Computer/ 

External 

Hard Disk 

ตามปงบ 

ประมาณ 

3 
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ลําดับ รหัสเอกสาร ช่ือบันทึกคุณภาพ 
สถานท่ี

จัดเก็บ 

วิธีการ

จัดเก็บ 

ระยะเวลา

จัดเก็บ (ป) 

7 F-801/ 

F-802 

ใบรับขอรองเรียน/ 

ใบสรุปบันทึกขอ

รองเรียน 

Computer/ 

External 

Hard Disk 

ตามลําดับ

เวลา 

3 

8 F-NS-SED-S02 บันทึกในระบบ              

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยตาม

มาตรฐาน ISO 45001 

อ า ง อิ ง ต า ม ท ะ เ บี ย น ค ว บ คุ ม บั น ทึ ก               

ความปลอดภัย (F-NS-SED-S02) 
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