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1. วัตถุประสงค์
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นระเบียบมาตรฐานในการให้บริการทดสอบและตรวจสอบ
2. ขอบข่าย
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ครอบคลุมขั้นตอนการรับงาน หลักเกณฑ์ที่พิจารณา ขั้นตอนการดาเนินงาน จนถึงการ
ส่งรายงานผลการทดสอบ ตรวจสอบไปยังผู้ใช้บริการ
3. เอกสารอ้างอิง/เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
ที่
1
2
3

รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร
QM-ITDI-9001 คู่มือคุณภาพ
FR-9001-12-01 แบบประเมินความพึงพอใจการบริการทดสอบและตรวจสอบ
ทะเบียนรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ

4. นิยาม
ผู้ว่าจ้าง/ผู้รับบริการ
เจ้าหน้าที่ทดสอบ

=
=

หน่วยงานที่มาใช้บริการทดสอบและตรวจสอบ
บุคลากรประจาสานักและได้รับการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
ปฏิบัติการทดสอบและตรวจสอบ

5. ความรับผิดชอบ
5.1 เจ้าหน้าที่ทดสอบ มีหน้าทีต่ ิดต่อประสานงานในการทดสอบและตรวจสอบ
5.2 คณะกรรมการทดสอบ มีหน้าที่ร่วมในการทดสอบและตรวจสอบ
6. ขั้นตอนการดาเนินงาน
6.1 ผู้ว่าจ้าง/ผู้รับบริการ แจ้งความประสงค์ที่จะส่งหรือให้ไปรับตัวอย่างทดสอบหรือตรวจสอบมายังสานัก
6.2 ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ทดสอบ ทาการพิจารณาขีดความสามารถของการทดสอบตามที่ผู้ว่าจ้าง/
ผู้รับบริการต้องการ เจ้าหน้าที่ทดสอบแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง/ ผู้รับบริการทราบพร้อมกับทาใบเสนอราคา (ถ้ามี)
6.3 เจ้าหน้าที่ทดสอบ มีหน้าที่รับ/ ส่งตัวอย่างทดสอบและตรวจสอบของผู้ว่าจ้าง/ ผู้รับบริการ
6.4 เจ้าหน้าที่ทดสอบร่วมกับคณะกรรมการทดสอบ (ถ้าจาเป็น) ทาการทดสอบตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้าง/
ผู้รับบริการต้องการโดยปฏิบัติตาม WI ในแต่ละมาตรฐานได้กาหนดไว้
6.5 เมื่อทาการทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ทดสอบ รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อทารายงานผลการทดสอบ
และตรวจสอบ เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง รับรองผลการทดสอบและตรวจสอบ
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6.6 เจ้าหน้าที่ทดสอบ ขึ้นทะเบียนรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเก็บไว้เป็นข้อมูลในการทวนสอบกลับ
โดยมีการกาหนดรหัสรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบดังนี้
รหัสใบรายงานผลการทดสอบ ได้แก่
AAAA - BB– CCCC- DDDD - XXX / Y
AAAA คือ ตัวย่อหน่วยงาน
BB คือ ตัวย่อการทดสอบ
OT : การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
CCCC
DDDD
XXX
Y

คือ
คือ
คือ
คือ

ปี พ.ศ. ที่ออกรายงาน 4 ตัว
มาตรฐานเลขที่หรือลาดับของงานที่ได้รับ
ลาดับเอกสาร (001-999)
ลาดับการแก้ไข

ตัวอย่าง ITDI-ET-2557-0934-001/1
เพิ่มข้อความหากเป็นการแก้ไขหรือทดสอบและตรวจสอบเพิ่มเติม
“รายงานเพิ่มเติมของรายงานผลทดสอบ เลขที่ทดสอบ ITDI-ET-2557-0934-001” และหมายเหตุ
ความบกพร่องในใบรายงานผลฉบับทดแทน
6.7 เจ้าหน้าที่ทดสอบ ส่งรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบให้กับ ผู้ว่าจ้าง/ ผู้รับบริการพร้อมกับให้ทา
แบบประเมินความพึงพอใจการบริการทดสอบและตรวจสอบ FR-9001-12-01
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ระเบียบปฏิบตั ิ
การบริการทดสอบและตรวจสอบ
7. ผังแสดงขัน้ ตอนการดาเนินงาน
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FR-9001-12-01

FR-9001-12-01

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ
ทดสอบและตรวจสอบ
ผู้รับการบริการ ................................................................................
วันที/่ เดือน/ปี ที่ทาแบบประเมิน................................................................
#########################################

คาชี้แจง แบบประเมินความพึงพอใจฉบับนี้จดั ทาขึ้น เพื่อสารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทดสอบและตรวจสอบของสานักพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) เพื่อนาผลการประเมินมาใช้พฒั นาการให้บริ การให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
โปรดพิจารณาความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของการให้บริ การวิชาการ โดยทาเครื่ องหมาย  ในช่องระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ : 5 = มากที่สุด 4 = มาก
3 = ปานกลาง 2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด

รายการประเมิน

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

ข้ อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุ ง

ด้ านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้ บริการ
1. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริ การ
2. ความรวดเร็ วในการรับ-ส่ งตัวอย่างผลิตภัณฑ์
3. ระยะเวลาการให้บริ การมีความเหมาะสม
4. การบริ การมีระบบและไม่ยงุ่ ยาก
ด้ านเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ใู ห้ บริการ
1. ความเหมาะสม/บุคลิกภาพ ของผูใ้ ห้บริ การ
2. การให้คาแนะนา/ข้อมูล มีความชัดเจน
3. ความรู ้ความสามารถในการให้บริ การ
4. การอานวยความสะดวก
ด้ านคุณภาพการให้ บริการ
1. การให้บริ การแล้วเสร็ จตามกาหนดเวลา
2. ความถูกต้องของรายงานผลการทดสอบ ตรวจสอบฯ
3. ผลการทดสอบ ตรวจสอบฯ เป็ นที่ยอมรับของผูร้ ับบริ การ
4. ผลการทดสอบ ตรวจสอบฯ นาไปใช้ประโยชน์ได้
5. ความสมบูรณ์ของสภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

