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เอกสารประกอบคู่มอื คุณภาพระบบ ISO 9001 : 2015
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ทะเบียนรายชื่อเอกสารคุณภาพ
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ประเภทเอกสาร คู่มือคุณภาพ (QM : Quality Manual)
ประเภทเอกสาร ขัน้ ตอนการดาเนินงาน (QP : Quality Procedure)
ประเภทเอกสาร ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน (WI : Work Instruction)
ประเภทเอกสาร แบบฟอร์ม (FR : Form)
ประเภทเอกสาร บันทึก (WS : Work Sheet)
ประเภทเอกสาร เอกสารอ้างอิง (RE : Reference)
ใบคาร้องขอดาเนินการด้านเอกสารคุณภาพ
FR-9001-01-02
บันทึกการทบทวนเอกสารคุณภาพประจาปี
FR-9001-01-03
แบบบันทึกประวัติแก้ไขเอกสาร
FR-9001-01-04
บันทึกประวัติการทาลายเอกสาร
FR-9001-01-05
แบบบันทึกการแจกจ่ายเผยแพร่เอกสารคุณภาพ
FR-9001-01-06
แบบฟอร์มบันทึกการสารองข้อมูล
FR-9001-01-07
ระเบียบปฏิบัติการพัฒนาความรูค้ วามสามารถและการมอบหมายงาน
QP-ITDI-9001-02
แบบบรรยายลักษณะงาน (Job description)
FR-9001-02-01
ชื่อตาแหน่ง ผู้บริหารสูงสุด
ชื่อตาแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง
ชื่อตาแหน่ง ผู้จัดการด้านคุณภาพ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการด้านคุณภาพ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ตรวจติดตามภายใน
ชื่อตาแหน่ง ผู้ควบคุมเอกสาร
ชื่อตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ชื่อตาแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
ชื่อตาแหน่ง หัวหน้าโครงการ
ชื่อตาแหน่ง ผู้ประสานงาน
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FR-9001-11-02
ระเบียบปฏิบัติการบริการทดสอบและตรวจสอบ
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บทที่ 1
เกี่ยวกับสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
1.1 สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เป็นหน่วยงานระดับ
คณะ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2534 เพื่อ
ท างานวิ จั ย พั ฒ นาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม โดยท างานเชื่ อ มโยงและร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ภายในประเทศและต่างประเทศ และแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในประเทศอุตสาหกรรมมาเผยแพร่ให้กับอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย
พันธกิจ
(1) พัฒนาสานักให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม ในการพัฒนา
เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่ได้พัฒนาแล้วในการผลิตเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมในประเทศ
(3) ระดมทรั พ ยากรของมหาวิ ท ยาลั ย พั น ธมิ ต ร เครื อ ข่ า ย ตลอดจนภู มิ ปั ญ ญา นวั ต กรรม เพื่ อ พั ฒ นา
อุตสาหกรรมใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย
(4) สร้างเครือข่ายการร่วมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม เพื่อร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและอาเซียน
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย
โครงสร้างองค์กร
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23 กรกฎาคม 2561
7/30

บทที่ 2
กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ขอบเขตระบบจัดการคุณภาพ และข้อกาหนดที่ยกเว้น
2.1 แผนภาพดังแสดงในรูปที่ 1 โครงสร้างของระบบจัดการคุณภาพ ที่ขอการรับรองนี้

รูปที่ 1 โครงสร้างระบบจัดการคุณภาพ ของสานัก
2.2 ขอบเขตของระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001 และข้อกาหนดของมาตรฐานที่ยกเว้นไม่ปฏิบัติ
2.2.1 ตามขอบข่ายระบบจัดการคุณภาพ ของสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ขอการรับรอง มาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 มีดังนี้
ประเภทการให้บริการวิชาการ
- การบริการวิจัยหรือให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ (งานโครงการ)
- การบริการฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย
- การบริการทดสอบและตรวจสอบ
2.2.2 ขอบเขต ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 และข้อกาหนดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้
- ข้อกาหนด 8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (เนื่องจากการบริการไม่มี
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ)

คู่มือคุณภาพ

รหัส :
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2.2.3 โครงสร้ า งเอกสารระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO 9001 ของ ส านั ก พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ
อุตสาหกรรม
- คู่ มื อ คุ ณ ภาพ เป็ น เอกสารภายใน บรรยายระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ISO
9001:2015 ของสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มีเพียงฉบับเดียว และ มีสาระหลักตาม ข้อกาหนด
ISO 9001:2015
- ระเบียบปฏิบัติ เป็นเอกสารภายใน บรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงานในประเด็นต่างๆ ซึ่ง
กาหนดขึ้น อย่างน้อย ตามข้อกาหนด และขั้นตอนการปฏิบัติในประเด็นที่พิจารณาว่าจาเป็น ได้เขียนแยกเป็น
ฉบับๆไป ทั้งนี้บัญชี รายการเอกสารระเบียบปฏิบัติที่สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จัดทาขึ้น
ปรากฏอยู่ในข้อที่ 7.5 ของคู่มือคุณภาพนี้ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการปฏิบัติส่วนหนึ่งที่ไม่ได้แยกเขียนเป็น
เอกสารระเบียบปฏิบัติแยก ต่างหาก ได้ระบุอยู่ใน คูม่ ือคุณภาพ ข้อต่างๆ ที่ไล่เรียงตามข้อกาหนดของ ISO
9001 ทั้งนี้เพื่อสะดวกต่อ การศึกษาทาความเข้าใจ ทั้งผู้ปฏิบัติ ผู้ทาหน้าที่ตรวจติดตามภายใน และ
บุคคลภายนอก
- วิธีปฏิบัติจัดเป็นเอกสารภายใน เป็นเอกสารที่ระบุวิธีการปฏิบัติงาน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อย่างเฉพาะเจาะจง เป็นเรื่องๆ อาทิ วิธีการใช้งานระบบทะเบียนครุภัณฑ์ ซึ่ง สามารถตรวจสอบ ได้จากบัญชี
รายการเอกสาร ระบบบริหารคุณภาพของสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
- เอกสารภายนอกเกี่ยวกับ อาทิ เอกสารมาตรฐาน ISO ของสานัก กาหนดมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ (International Organization for Standardization: ISO) คู่มือการใช้งานอุปกรณ์สานักงาน ฯลฯ
ที่ผู้อานวยการสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมพิจารณาว่ามีความจาเป็นได้จัดหา แจกจ่าย เพื่อใช้
อ้างอิง สาหรับ การปฏิบัติงาน บริหาร บริการผู้รับบริการ ของสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
- แบบฟอร์ม แม้ว่าจะไม่ถือว่าเป็นเอกสารตามคาจากัดความ แต่เพื่อให้การควบคุมการใช้
แบบฟอร์ม เป็นระบบลดปัญหาความผิดพลาด การใช้แบบฟอร์มล้าสมัย จึงได้นาเข้าระบบดาเนินการควบคุม
เสมือนหนึ่งเป็น เอกสารระบบของสานัก อีกหนึ่งรายการ จานวนแบบฟอร์ม สามรถตรวจสอบได้จากบัญชี
รายการเอกสาร
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บทที่ 3
คาจากัดความ
มจพ.
มหาวิทยาลัย
สพอ.
สานัก
ผู้บริหารสูงสุด
ผู้อานวยการ
ผู้บริหารระดับสูง
บุคลากร

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริการ หมายถึง
บริการวิชาการ หมายถึง
งานรับจ้าง หมายถึง
ผู้รับบริการ หมายถึง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
สานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ผู้อานวยการสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ผู้อานวยการสานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานพิเศษ ลูกจ้าง
โครงการ
งานบริการวิชาการ งานที่ปรึกษาโครงการอุตสาหกรรม/งานวิจัย งานทดสอบ
และตรวจสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน มาตรฐานนานาชาติ งานฝึกอบรม/ สัมมนา
การให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม การให้คาแนะนา ปรึกษางานโครงการ/
งานวิจัย การให้บริการจัดการฝึกอบรม/สัมมนา บริการ และงานอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะเป็นงานรับจ้าง
งานที่ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือ บุคคลทั่วไป
เป็นผู้ว่าจ้าง และมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับจ้าง
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือ บุคคลทั่วไป

คู่มือคุณภาพ
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บทที่4
บริบทของสานัก (Context of the organization)
4.1 ความเข้าใจสานัก และบริบทของสานัก (Understanding the organization and its context)
สานัก ได้มีการพิจารณากาหนดประเด็นทั้งภายในและภายนอก ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ และ
กลยุทธ์ และการส่งผลกระทบ ต่อความสามารถในการบรรลุผล ตามเจตนาของระบบบริหารคุณภาพ และสานัก ได้มี
การเฝ้าติดตามและทบทวนข้อมูลจากประเด็นภายในและภายนอกอยู่เสมอ
ลาดับที่
1

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร/ระบบ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สพอ. (TOWS Matrix)

4.2 ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Understanding the needs and
expectations of interested parties)
เนื่องด้วยผลกระทบหรือแนวโน้มผลกระทบ ต่อความสามารถของสานัก ในการที่จะรักษาความสามารถ
ในการให้การบริการ เป็นไปตามข้อกาหนดของผู้รับบริการและข้อกาหนดทางกฎหมาย สานักมีการพิจารณา
a) ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ
b) ข้อกาหนดของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ
สานัก ได้มกี ารติดตามและทบทวนข้อมูลของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น
4.3 การพิจารณาขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ (Determining the scope of the quality
management system)
สานัก ได้กาหนดขอบเขต และการประยุกต์ใช้ของระบบการบริหารคุณภาพ เพื่อระบุขอบเขตของการใช้
งาน ในการพิจารณาขอบเขตการประยุกต์ใช้ สานัก ได้พิจารณาถึง
a) ประเด็นภายในและภายนอก อ้างอิงในข้อกาหนด 4.1
b) ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอ้างอิงในข้อกาหนด 4.2
c) บริการของสานัก
สานัก ได้นาข้อกาหนดสากลฉบับนี้ มาเป็นส่วนหนึ่งในการประยุกต์ใช้กับขอบเขตของระบบบริหาร
คุณภาพของสานัก และได้ระบุไว้อยู่ในรูปเอกสารข้อมูล ขอบเขตได้ระบุถึงลักษณะ ของผลิตภัณฑ์และบริการ และ
ระบุ ข้ อ ละเว้ น ข้ อ ก าหนดที่ ไ มประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ความสอดคลองของข้ อ ก าหนดฉบั บ นี้ จ ะถูก
ประยุกต์ใช้ทั้งหมด เว้นแต่กรณีที่ข้อกาหนดที่ไมถูกประยุกต์ใช้เหล่านั้นไมส่งผล ต่อความสามารถและความรับผิดชอบ
ของสานัก ที่มีตอ่ ความสอดคลองต่อข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์และบริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ลาดับที่
1

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QM-ITDI-9001 คู่มือคุณภาพ บทที่ 2
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4.4 ระบบบริหารคุณภาพของสานัก (Quality management system and its process)
4.4.1 สานัก มีการจัดทา นาไปปฏิบัติ คงรักษา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบบริหารคุณภาพ
รวมถึงกระบวนการที่ จาเป็น และการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เพื่อให้สอดคลองกับมาตรฐานสากลฉบับนี้ สานัก จึงมีการ
พิจารณากระบวนการที่จาเป็น ต่อการดาเนินการของระบบบริหารคุณภาพและการประยุกต์ใช้ทั่วทั้งสานัก โดย สานัก
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
a) พิจารณาปัจจัยนาเข้า และปัจจัยนาออกที่คาดหวังของแต่ละกระบวนการ
b) พิจารณาลาดับและการปฏิสัมพันธ์ต่อกันของกระบวนการเหล่านี้
c) พิจารณาและประยุกต์ใช้เกณฑ์ วิธีการ (รวมทั้งการตรวจติดตาม ตรวจวัด และตัวชี้วัด
สมรรถนะของกระบวนการ) ที่จาเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมกระบวนการเกิด
ประสิทธิผล
d) พิจารณาทรัพยากรที่จาเป็นต่อกระบวนการให้พอเพียง
e) ระบุความรับผิดชอบและอานาจหน้าทีใ่ นแต่ละกระบวนการ
f) ระบุ ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสตามข้อกาหนด 6.1
g) ประเมินกระบวนการ และดาเนินการเปลี่ยนตามความจาเป็นเพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
h) ปรับปรุงกระบวนการและระบบบริหารคุณภาพ
4.4.2 สาหรับขอบเขตที่จาเป็นของสานัก ได้
a) คงรักษาไวซึ่งเอกสารข้อมูลที่สนับสนุนกระบวนการดาเนินงาน
b) จัดเก็บเอกสารข้อมูลเพื่อให้เชื่อมั่นว่ากระบวนการเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว

ลาดับที่
1
2
3

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-10 การบริการฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย
QP-ITDI-9001-11 การบริการวิจัยให้คาปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
QP-ITDI-9001-12 การบริการทดสอบและตรวจสอบ
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รหัส :
แก้ไขครั้งที่ :
QM-ITDI-9001
1
เริ่มใช้วันที่:
หน้าที:่
23 กรกฎาคม 2561
12/30

บทที่5
ความเป็นผู้นา (Leadership)
5.1 การเป็นผูน้ าและความมุ่งมั่น (Leadership and commitment)
5.1.1 ข้อกาหนดทั่วไป
ผู้บริหารระดับสูงได้มีการแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นาและความมุ่งมั่นต่อระบบบริหารคุณภาพโดย
a) รับผิดชอบในประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ
b) มั่นใจว่ามีการจัดทานโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ สาหรับระบบบริหาร
คุณภาพ และสอดคลองกับบริบท และทิศทางกลยุทธ์ของสานัก
c) มั่นใจว่าได้มีการนาข้อกาหนดระบบบริหารคุณภาพ ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ของสานัก
d) ส่งเสริมการมุ่งเน้นกระบวนการและการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง
e) จัดให้มีทรัพยากรทีจ่ าเป็นสาหรับระบบการจัดการคุณภาพเพียงพอ
f) สื่อสารความสาคัญของการบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิผล และความสอดคลองกับ
ข้อกาหนดของระบบบริหารคุณภาพ
g) มั่นใจว่า ระบบการจัดการคุณภาพบรรลุได้ตามความตั้งใจ
h) สร้างการมีส่วนร่วม กาหนดแนวทาง และสนับสนุนพนักงานดาเนินกิจกรรมในระบบ
บริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล
i) ส่งเสริมการปรับปรุง
j) สนับสนุนบทบาทอื่น ๆ ในการบริหาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นาในส่วนงานที่
รับผิดชอบ
5.1.2 การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
ผู้บริหารระดับสูงได้มีการแสดงภาวะผู้นาและความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้นผู้รับบริการ โดยทาให้มั่นใจว่า
a) ข้อกาหนดผู้รับบริการ กฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพิจารณา
ทาความเข้าใจ และมีความครบถ้วน
b) ความเสี่ยงและโอกาสทีส่ ่งผลต่อความสอดคลองของผลิตภัณฑ์และบริการ และ
ความสามารถที่ทาให้ผู้รับบริการพึงพอใจ ได้รับการพิจารณาและระบุไว
c) มุ่งเน้นการเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสม่าเสมอ
5.2 นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
5.2.1 การจัดทานโยบายคุณภาพ
ผู้บริหารระดับสูงได้จัดทา นาไปปฏิบัติ และคงรักษาไว นโยบายคุณภาพ โดย
a) เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และบริบทของสานัก และสนับสนุนทิศทางกลยุทธ์ของสานัก
b) เป็นกรอบในการกาหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ
c) แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุตามข้อกาหนดที่สานักเกี่ยวข้อง
d) แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบบริหารคุณภาพ

คู่มือคุณภาพ

รหัส :
แก้ไขครั้งที่ :
QM-ITDI-9001
1
เริ่มใช้วันที่:
หน้าที:่
23 กรกฎาคม 2561
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5.2.2 การสื่อสารนโยบายคุณภาพ มีการปฏิบัติดังนี้
a) จัดทาและอยูใ่ นรูปแบบเอกสารข้อมูล
b) สื่อสารภายใน ให้เข้าใจ และนาไปปฏิบัตไิ ด้ภายในสานัก
c) มีความสอดคลองกับผู้ที่มีส่วนไดส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับสานัก ตามความเหมาะสม
ลาดับที่
1

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร/ระบบ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สพอ. (นโยบายคุณภาพ และ วัตถุประสงค์คุณภาพ)

5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอานาจหน้าที่ ในสานัก (Organizational roles, responsibilities and
authorities)
ผู้บริหารสูงสุดมีความมั่นใจว่า มีการกาหนด สื่อสารให้เข้าใจถึงความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในสานัก
ผู้บริหารสูงสุดได้กาหนดความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่เพื่อ:
a) มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพสอดคลองกับข้อกาหนดของมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้
b) มั่นใจว่ากระบวนการสามารถส่งมอบปัจจัยนาออกได้ตามความคาดหวัง
c) มีการรายงานสมรรถนะ โอกาสในการปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
(ดูข้อ 10.1) ระบบบริหารคุณภาพให้ ผู้บริหารสูงสุด
d) มั่นใจว่ามีการส่งเสริมการมุ่งเน้นผู้รับบริการทั่วทั้งสานัก
e) มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพได้รับการคงรักษาไวได้ครบถ้วน กรณีทเี่ กิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบบริหารคุณภาพ ได้มีการวางแผน และได้นาไปดาเนินการ
ลาดับที่
1
2

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-02 การพัฒนาความรู้ความสามารถและการมอบหมายงาน
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คู่มือคุณภาพ

รหัส :
แก้ไขครั้งที่ :
QM-ITDI-9001
1
เริ่มใช้วันที่:
หน้าที:่
23 กรกฎาคม 2561
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บทที่ 6
การวางแผนระบบบริหารงานคุณภาพ (Planning for the quality management system)
6.1 การดาเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risks and opportunities)
6.1.1 เมื่อมีการวางแผนสาหรับระบบการจัดการคุณภาพ สานัก ได้พิจารณาประเด็นที่ระบุในข้อ 4.1
และ ข้อกาหนด ต่างๆ ที่อ้างอิงจากข้อ 4.2 และการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่จาเป็นที่จะต้องระบุเพื่อ
a) ให้มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพจะสามารถบรรลุตามผลลัพธ์ของสานัก ได้
b) เพิ่มผลกระทบที่ต้องการ
c) ปองกัน หรือ ลด ผลกระทบที่ไมต้องการ
d) บรรลุผลการปรับปรุง
6.1.2 สานัก มีการวางแผนไว้สาหรับ:
a) การดาเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาสเหล่านี้
b) วิธีการที่จะ
1) ควบรวมและประยุกต์ใช้กิจกรรมในกระบวนการของระบบบริหารคุณภาพ
(ดูข้อ 4.4)
2) ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเหล่านี้ กิจกรรมที่ใช้ระบุความเสี่ยงและโอกาส
ควรอยู่บนความสมเหตุสมผลต่อแนวโน้มของผลกระทบต่อความสอดคลองของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ลาดับที่
1
2

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร/ระบบ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สพอ. (SWOT Analysis)
เอกสารความเสี่ยงสานัก

6.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ คุ ณ ภาพ และการวางแผนเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ล (Quality objectives and planning to
achieve them)
6.2.1 สานัก ได้จัดทาวัตถุประสงค์คุณภาพ ขยายผลลงไปในทุกส่วนงาน ทุกระดับ และกระบวนการ
ที่จาเป็นในระบบบริหารคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพโดยยึดหลัก
a) มีสอดคลองกับนโยบายคุณภาพ
b) สามารถวัดได้
c) มีความเกี่ยวข้องกับข้อกาหนดที่ประยุกต์ใช้
d) มีความเกี่ยวข้องกับความสอดคลองข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ และเพื่อเพิ่ม
ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ
e) มีการติดตาม
f) มีการสื่อสาร
g) มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม สานัก และคงรักษาเอกสารข้อมูลของวัตถุประสงค์
คุณภาพ

คู่มือคุณภาพ

รหัส :
แก้ไขครั้งที่ :
QM-ITDI-9001
1
เริ่มใช้วันที่:
หน้าที:่
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6.2.2 เมื่อมีการวางแผนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพ สานัก ได้มีการพิจารณา
a) สิ่งทีต่ ้องดาเนินการ
b) ทรัพยากรทีจ่ าเป็น
c) ผู้รับผิดชอบ
d) กรอบเวลาแล้วเสร็จ
e) วิธีการประเมินผล
ลาดับที่
1

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร/ระบบ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สพอ. (Action Plan)

6.3 การวางแผนเปลี่ยนแปลง (Planning of changes)
ส านัก มี การพิจารณาถึงความจาเป็น ในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารคุ ณภาพ การเปลี่ยนแปลงมี
ดาเนินการภายในแผนงานอย่างสม่าเสมอ (ดูข้อ 4.4) สานัก ได้พิจารณา
a) วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงและผลที่อาจตามมา
b) ความครบถ้วนของระบบบริหารคุณภาพ
c) ความเพียงพอของทรัพยากร
d) การกาหนดและหมุนเวียนของความรับผิดชอบและอานาจ
ลาดับที่
1
2

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร/ระบบ
แผนบริหารงานระบบคุณภาพ
รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ

คู่มือคุณภาพ

รหัส :
แก้ไขครั้งที่ :
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1
เริ่มใช้วันที่:
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บทที่ 7
การสนับสนุน (Support)
7.1 ทรัพยากร (Resources)
7.1.1 ข้อกาหนดทั่วไป
สานัก มีการพิจารณา กาหนดและจัดให้มีทรัพยากรที่ จาเป็นสาหรับการจัด ทา นาไปการ
ปฏิบัติ คงรักษาไว และปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง ในระบบบริหารคุณภาพ สานัก โดยพิจารณา
a) ความสามารถ และข้อจากัดของทรัพยากรภายในสานัก ที่มีอยู่
b) ความจาเป็นในการเลือกใช้ผู้ให้บริการภายนอก
7.1.2 บุคลากร
สานัก มีการพิจารณาและจัดหาบุคลากรให้เพียงพอเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการดาเนินงาน
ในระบบบริหารคุณภาพ และ สาหรับการดาเนินงานและควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ในระบบบริหารคุณภาพ
7.1.3 โครงสร้างพื้นฐาน
ส านั ก มี ก ารพิ จ ารณา จั ด หา และคงรั ก ษาไว ซึ่ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานส าหรั บ การด าเนิ น
กระบวนการเพื่อให้บรรลุได้ตาม ข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ
7.1.4 สภาพแวดล้อมในการดาเนินกระบวนการ
สานัก มีการพิจารณา จัดหา และคงรักษาไวซึ่งสภาพแวดล้อมที่จาเป็น สาหรับการดาเนิน
กระบวนการเพื่อให้บรรลุ ข้อกาหนดของผลิตภัณฑและบริการ
7.1.5 ทรัพยากรในการตรวจติดตามและตรวจวัด
7.1.5.1 ทั่วไป
สานัก มีการพิจารณาและจัดเตรียมทรัพยากรที่ จาเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าผลจากการ
ติดตามหรือตรวจวัดมีความถูก ต้องและ น่าเชื่อถือ ในการติดตามหรือการตรวจวัดเพื่อประเมินความสอดคลองต่อ
ข้อกาหนดของผลิตภัณฑและบริการ สานัก มีความมั่นใจว่าทรัพยากรที่จัดเตรียม
a) เหมาะสมกับวิธีการในการติดตามและการตรวจวัดที่มีการดาเนินการอยู่
b) ไดรับการดูแลรักษาเพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน สานักได้มี
การเก็บเอกสารข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นหลักฐานความเหมาะสมใน
วัตถุประสงค์การใช้งานของทรัพยากรในการ ติดตามและตรวจวัด
7.1.5.2 การสอบกลับของกระบวนการตรวจวัด ในกรณีที่มีการสอบกลับของการวัด อยู่ใน
ข้อกาหนด หรือสานักได้พิจารณาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผลที่ได้จากการวัด อุปกรณ์การตรวจวัดจึงมีการปฏิบัติ
ดังนี้
a) มีการสอบเทียบหรือทวนสอบ หรือทั้งสองอย่าง ในเวลาทีก่ าหนด หรือก่อนใช้งาน
ตามมาตรฐานที่อ้างอิงไดระดับสากลหรือระดับชาติ ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานอ้างอิงมี
จัดเก็บเอกสารข้อมูลในยืนยันการสอบเทียบหรือทวนสอบ
b) มีการชี้บง่ เพื่อระบุสถานะของอุปกรณ์ตรวจวัด
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c) มีการป้องกันจาก การปรับแต่ง ความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ซึ่งส่งผลต่อสถานะ
ของการสอบเทียบหรือส่งผลต่อข้อมูล การตรวจวัดที่เกิดขึ้น สานักได้พิจารณาดาเนินการแกไขตามความเหมาะสมใน
กรณีที่พบผลการตรวจวัดในครั้งก่ อนมีผลที่ด้อยลงจากเดิม ซึ่งอาจพบได้ในขณะใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัดที่ไมตรงตาม
ลักษณะการใช้งาน
เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
ลาดับที่
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
1
QP-ET-505-01 ระเบียบปฏิบัติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (การจัดการเครื่องมือ)
2
QP-ET-505-02 ระเบียบปฏิบัติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (การตรวจสอบเครื่องมือวัดที่ใช้
งานประจา)
3
QP-ET-505-03 ระเบียบปฏิบัติ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (การบารุงรักษาเครื่องมือ)
หมายเหตุ ใช้เฉพาะการบริการทดสอบและตรวจสอบ
7.1.6 ความรู้ของสานัก
สานัก มีการพิจารณา กาหนดความรู้ที่จาเป็น สาหรับการดาเนินกระบวนการและเพื่อให้บรรลุถึงข้อกาหนด
ของผลิตภัณฑและบริการ ความรู้เหล่านี้ ได้มีการจัดเก็บและมี ครบถ้วนตามขอบเขต อย่างเพียงพอ เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการและแนวโน้ม สานัก ได้มีการทบทวนความรูใ้ นปัจจุบัน และพิจารณาวิธีการทาให้ไดมา หรือ
เข้าถึงความรู้ส่วนเพิ่มเติม และมีความทันสมัย
7.2 ความสามารถ (Competence)
สานัก ได้มีการปฏิบัติดังนี้:
a) กาหนดความสามารถที่จาเป็นของบุคลากรที่ทางานภายใต้การดาเนินการที่มีผลต่อ
สมรรถนะด้านคุณภาพและ ประสิทธิผลในระบบบริหารคุณภาพ
b) ทาให้มั่นใจว่าบุคลากรเหล่านี้มีความสามารถ บนพื้นฐานการศึกษา การฝึกอบรม หรือ
ประสบการณ
c) ในกรณีที่ทาได้ มีการดาเนินการเพื่อไดมาที่ซึ่งความสามารถที่จาเป็น และการประเมิน
ประสิทธิผลของการดาเนินการ ดังกล่าว
d) จัดเก็บหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถเป็นเอกสารข้อมูล
ลาดับที่
1

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-02 การพัฒนาความรู้ความสามารถและการมอบหมายงาน

7.3 ความตระหนัก (Awareness)
บุคลากรที่ทางานภายใต้การควบคุมของสานัก มีความตระหนักในเรื่อง
a) นโยบายคุณภาพ
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b) วัตถุประสงค์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง
c) การดาเนินงานทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงผลที่ได้ของ
การปรับปรุงสมรรถนะ
d) ผลทีต่ ามมา ของการดาเนินการที่ไมสอดคลองกับข้อกาหนดของระบบบริหารคุณภาพ
7.4 การสื่อสาร (Communication)
ส านั ก ได้ มี ก ารพิ จ ารณา ในการสื่ อ สารภายใน และการสื่ อ สารภายนอก ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบ
บริหารงานคุณภาพ โดยพิจารณา ดังนี้
a) จะสือ่ สารอะไรบ้าง
b) จะสื่อสารเมื่อไหร่
c) จะสือ่ สารให้ใครบ้าง
d) จะสื่อสารอย่างไร
e) สื่อสารโดยใคร
7.5 เอกสารข้อมูล (Documented information)
7.5.1 ทั่วไป
ระบบบริหารงานคุณภาพของสานัก ประกอบด้วย
a) เอกสารข้อมูลที่กาหนดโดยมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้,
b) เอกสารข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานให้ประสิทธิผลในระบบบริหารงานคุณภาพของ
สานัก
7.5.2 การจัดทาและการปรับปรุง
เมื่อมีการจัดทาและปรับปรุงเอกสารข้อมูลของสานัก มีความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติดังนี้
a) มีการชี้บ่ง และคาอธิบาย (เช่น ชื่อเอกสาร วันที่จัดทา ผู้จัดทา หรือหมายเลขเอกสาร)
b) มีการกาหนดรูปแบบ (เช่น ภาษา รุน่ ซอฟท์แวร์ รูปภาพ) และสื่อที่ใช้ (เช่น กระดาษ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์)
c) มีการทบทวนและอนุมัติ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
7.5.3 การควบคุมเอกสารข้อมูล
7.5.3.1 เอกสารข้อมูลที่จาเป็นในระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้
ได้มีการควบคุมเพื่อให้ มั่นใจว่า
a) มีเพียงพอและเหมาะสมในการใช้งาน ตามความจาเป็นในแต่ละกระบวนการและขั้นตอน
b) ได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม (เช่น เสี่ยงต่อการถูกเปิดเผย นาไปใช้อย่างไมถูกต้อง หรือ
ไมครบถ้วน)
7.5.3.2 สาหรับการควบคุมเอกสารข้อมูล สานัก ได้ดาเนินกิจกรรมต่อไปนี้ ตามความเหมาะสม
a) มีการแจกจ่าย การเข้าใช้ การค้นหา และ การนาไปใช้
b) มีการจัดเก็บและการป้องกัน รวมถึงการดูแลรักษาให้เนื้อหาอ่านได้ง่าย
c) มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง (เช่น การระบุฉบับที่ของการแกไข)
d) มีการกาหนดเวลาจัดเก็บ และการทาลาย
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เอกสารข้อมูลภายนอกที่สานัก เห็นว่าจาเป็นสาหรับการวางแผนและการปฏิบัติของระบบบริหารคุณภาพ ได้
รับการชี้บ่ง และควบคุมตามความเหมาะสม เอกสารข้อมูลใช้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความสอดคลองได้รับการป้องกัน
จากการแกไขโดยไมตั้งใจ

ลาดับที่
1

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-01 การควบคุมเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
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บทที่ 8
การปฏิบัติการ (Operation)
8.1 การวางแผน การปฏิบัติงานและการควบคุม (Operational planning and control)
สานัก มีการดาเนินการวางแผน ปฏิบัติ และควบคุม กระบวนการต่างๆ (ดูข้อ 4.4) ที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุ
ข้อกาหนด การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการ และดาเนินกิจกรรมที่ถูกระบุไวในข้อกาหนด 6 โดย
a) พิจารณาข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ
b) จัดทาเกณฑ์สาหรับ
1) กระบวนการ
2) การยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการ
c) กาหนดทรัพยากรทีจ่ าเป็นเพื่อให้บรรลุความสอดคลองต่อข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ
d) ดาเนินการควบคุมกระบวนการตามเกณฑ์
e) กาหนด คงไวและจัดเก็บเอกสารข้อมูลทีจ่ าเป็นตามขอบเขต
1) เพื่อให้เชื่อมั่นว่ากระบวนการสามารถดาเนินการได้ตามแผน
2) เพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑ์และบริการมีความสอดคลองตามข้อกาหนด
เพื่ อ ให้ ผ ลที่ ไ ด้ จ ากการวางแผน มี ค วามเหมาะสมกั บ การด าเนิ น การของส านั ก จึ ง มี ก ารควบคุ ม การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการวางแผน และทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ไมตั้งใจ ดาเนินการเพื่อ
ลดผลกระทบทางลบตามความเหมาะสม โดยที่สานักมีความมั่นใจว่า กระบวนการที่ ดาเนิน การ โดยผู้ให้บริการ
ภายนอกได้รับการควบคุมตาม (ดูข้อ 8.4)
ลาดับที่
1

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร/ระบบ
ระเบียบปฏิบัติตาม ข้อกาหนด 4.4 (ระบบบริหารคุณภาพของสานัก)

8.2 การพิจารณา ข้อกาหนด สาหรับผลิตภัณฑ์และบริการ (Requirements for products and services)
8.2.1 การสื่อสารกับผู้รับบริการ
การสื่อสารกับผู้รับบริการมีดังนี้
a) จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
b) ข้อมูลเพิ่มเติม สัญญาหรือ คาสั่งซื้อ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
c) การรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงข้อ
ร้องเรียนจากผู้รับบริการ
d) การเคลื่อนย้ายและการดูแลทรัพย์สินผู้รับบริการ
e) ข้อกาหนดเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ถ้าเกี่ยวข้อง
8.2.2 การพิจารณาข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
เมื่อมีการพิจารณาข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อนาเสนอต่อผู้รับบริการ สานักมีความมั่นใจว่า
a) มีการระบุขอ้ กาหนดของสินค้าและบริการ ประกอบด้วย
1) ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2) ข้อพิจารณาทีจ่ าเป็นของสานัก
b) การดาเนินการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ได้มีการเสนอแนะไว
8.2.3 การทบทวนข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
8.2.3.1 สานัก มีความมั่นใจว่ามีความสามารถที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เสนอต่อ
ผู้รับบริการได้ สานัก จึงได้มีทบทวน ก่อนที่จะยืนยันการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้รับบริการ ดังนี้
a) ข้อกาหนดที่ระบุโดยผู้รับบริการ รวมถึงข้อกาหนดในการส่งมอบและกิจกรรม
หลังส่งมอบ
b) ข้อกาหนดที่ผู้รับบริการไมได้ระบุ แต่จาเป็นต่อการใช้งาน กรณีที่ทราบ
c) ข้อกาหนดที่ระบุโดยสานัก
d) ข้อกาหนดด้านกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
e) ข้อกาหนดในสัญญาจ้างหรือคาสั่งซื้อซึ่งแตกต่างที่ระบุไวก่อนหนา
สานัก มีความมั่นใจว่าข้อกาหนดที่เปลี่ยนแปลงในสัญญาจ้างหรือการขอใช้บริการ ได้รับการดาเนินการแกไข
ในกรณีที่ผู้รับบริการไมมีเอกสารระบุถึงข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ สานักมีการยืนยันข้อกาหนดเหล่านี้ก่อน
การตกลงกับ ผู้รับบริการ
8.2.3.2 สานัก มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลเหล่านี้ ตามความเหมาะสม
a) ผลของการทบทวน
b) ข้อมูลใหม่ของผลิตภัณฑ์และบริการ
8.2.4 การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ
ได้มีการจัดทาเอกสารข้อมูลผลการทบทวนข้อกาหนดสินค้าและบริการเหล่านี้ไมว่าจะข้อมูลใหม่หรือข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลง เมื่อข้อมูลสินค้าและบริการมีการเปลี่ยนแปลง สานักมีความมั่นใจว่าเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รับการ
แกไขและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องตระหนักถึงข้อมูลดังกล่าว
ลาดับที่
1

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร/ระบบ
ระเบียบปฏิบัติตาม ข้อกาหนด 4.4 (ระบบบริหารคุณภาพของสานัก)

8.3 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Design and development of products and
services)
- การบริการของสานัก ไม่มีเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
8.4 การควบคุมผู้ให้บริการภายนอกด้านกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และการบริการ (Control of externally
provided products and services)
8.4.1 ทั่วไป
สานัก มีความมั่นใจว่าสินค้าและบริการที่ ได้ รับจากผู้ให้ บริการภายนอก ในกระบวนการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และการบริ ก าร มี ค วาม สอดคลองกั บ ข้ อ ก าหนด ส านั ก โดยมี ก ารควบคุ ม ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอก ใน
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ในกรณีดังต่อไปนี้

คู่มือคุณภาพ

รหัส :
แก้ไขครั้งที่ :
QM-ITDI-9001
1
เริ่มใช้วันที่:
หน้าที:่
23 กรกฎาคม 2561
22/30

a) ผลิตภัณฑ์ และบริการจากผู้ให้บริการภายนอกที่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ และบริการที่สานัก
ดาเนินงาน
b) ผลิตภัณฑ์และบริการมีการส่งมอบให้ผู้รับบริการโดยผู้บริการภายนอกซึ่งกระทาในนามสานัก
c) ทั้งหมดหรือบางส่วนของกระบวนการดาเนินการภายใต้ผู้ให้บริการภายนอกที่ สานัก ได้ตัดสินใจ
สานัก ได้มีการจัดทาและประยุกต์ใช้เกณฑ์ในการประเมิน คัดเลือก เฝ้าติดตามสมรรถนะและ
ประเมินซ้าของผู้ให้บริการภายนอก โดยอยู่บนพื้นฐานความสามารถของการส่งมอบกระบวนการ
หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง สานัก ได้จัดเก็บเอกสารข้อมูลของกิจกรรม
เหล่านี้และการดาเนินการทีจ่ าเป็นจากผลการประเมินที่พบ
8.4.2 ชนิดและขอบเขตของการควบคุม สานักมีความมั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกด้านกระบวนการ,
ผลิตภัณฑ์และการบริการ จะไมส่งผลต่อความสามารถในการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้รับบริการ สานัก
จึงได้
a) มั่นใจว่ากระบวนการของผู้ให้บริการภายนอกอยูภ่ ายใต้การควบคุมของระบบบริหารคุณภาพ
b) ระบุทั้งการควบคุมทีใ่ ช้กบั ผู้ให้บริการภายนอกและใช้กบั ผลจากการดาเนินการ
c) พิจารณาถึง
1) แนวโน้มผลกระทบที่อาจจากกระบวนการให้บริการภายนอกต่อความสามารถที่จะให้
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และ บริการ สอดคลองกับข้อกาหนดผู้รับบริการและข้อกาหนด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) ประสิทธิผลของการควบคุมทีด่ าเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก
d) พิจารณาการทวนสอบ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จาเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกส่งมอบ
กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการสอดคลองกับข้อกาหนด
8.4.3 ข้อมูลสาหรับผู้ให้บริการภายนอก สานักมีความมั่นใจว่าข้อกาหนดก่อนหน้านี้ได้มีการสื่อสาร
ให้สาหรับผู้ให้บริการภายนอกเพียงพอ สานัก มีสื่อสารข้อกาหนดให้กบั ผู้ให้บริการภายนอกสาหรับ
a) กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการที่จะดาเนินการให้
b) การอนุมัตสิ าหรับ
1) ผลิตภัณฑ์และบริการ
2) วิธีการ กระบวนการ และอุปกรณ์
3) การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
c) ความสามารถ รวมทั้งคุณสมบัติทจี่ าเป็นของบุคลากร
d) การปฏิสัมพันธ์กับการดาเนินการของสานัก ของผู้ให้บริการภายนอก
e) การควบคุมและการเฝ้าติดตามสมรรถนะของผู้ให้บริการภายนอกโดยสานัก
f) กิจกรรมการทวนสอบหรือรับรอง ที่สานัก หรือผู้รับบริการ ตั้งใจจะดาเนินการยังสถานที่ของผู้
ให้บริการภายนอก
ลาดับที่
1

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-04 การควบคุมผู้ให้บริการภายนอก
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8.5 การผลิตและการบริการ (Production and service provision)
8.5.1 ควบคุมการผลิตและการบริการ
ส านัก มี การดาเนิน การควบคุมการผลิตและบริการ ให้ อยู่ ในเงื่อนไขที่ควบคุม เงื่อนไขที่ควบคุม ที่
เหมาะสม ได้รวมถึง
a) ความเพียงพอของเอกสารข้อมูลที่ระบุถงึ
1) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต บริการทีส่ ่งมอบ หรือกิจกรรมที่ดาเนินการ
2) ผลที่จะบรรลุ
b) ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากรสาหรับตรวจติดตามและตรวจวัด
c) ดาเนินกิจกรรมการตรวจวัดและติดตามในขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อทวนสอบว่าข้อมูลการดาเนิน
กิจกรรมเป็นไปตาม เกณฑ์การควบคุมการผลิต และเกณฑ์การยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการ
d) การใช้โครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดาเนินกระบวนการ
e) ระบุความสามารถและคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องของบุคลากร
f) ดาเนินกิจกรรมการรับรอง และการรับรองซ้าตามช่วงเวลา เพื่อพิจารณาการบรรลุผลตามแผนการ
ผลิตและบริการ เมื่อผลการตรวจสอบไมสามารถทวนสอบได้ ในขั้นตอนย่อยของการผลิตหรือ
บริการได้
g) ดาเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากบุคลากร
h) มีการดาเนินกิจกรรมการตรวจปล่อย การจัดส่งและกิจกรรมหลังการส่งมอบ
ลาดับที่
1
2

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร/ระบบ
ระบบติดตามงานโครงการ
ระบบห้องปฏิบัติการทดสอบ

8.5.2 การชี้บ่งและการสอบกลับ
สานัก มีการเลือกใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมในการระบุผลลัพธ์จากกระบวนการ เมื่อสานักต้องการ
ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ และบริการเป็นไปตามข้อกาหนด สานักจึงระบุสถานะของผลลัพธ์ ภายใต้ข้อกาหนดการ
ตรวจวัดและตรวจติดตามของการผลิตและการบริการ กรณีที่การตรวจสอบย้อนกลับเป็นข้อกาหนดในการดาเนินการ
สานักใช้วิธีการ ชี้บง่ แบบเฉพาะเจาะจงทีผ่ ลลัพธ์ และมีการจัดทาเป็นเอกสารข้อมูลสาหรับการสอบกลับได้
8.5.3 ทรัพย์สนิ ที่เป็นของผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการภายนอก
สานัก มีการดูแลทรัพย์สินที่เป็นของผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการภายนอก ในขณะที่อยู่ภายใต้
การจัดเก็บในสานัก หรือมีการใช้งาน สานักมีการระบุ ทวนสอบ ปองกัน และดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้รับบริการหรือ
ผู้ส่งมอบภายนอกเพื่อใช้ ในการให้บริการ ถาทรัพย์สินใดๆ ของผู้รับบริการหรือผู้ส่งมอบภายนอกเกิดการสูญหาย
เสียหาย หรือพบว่าไมเหมาะสมในการใช้งาน สานักมีการดาเนินการแจ้งผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการภายนอกให้ทราบ
และจัดทาเป็นเอกสารข้อมูลไว
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8.5.4 การดูแลรักษา
สานัก มีการดูแลรักษา ผลจากกระบวนการในขณะดาเนินการให้บริการ ตามขอบเขตทีจ่ าเป็น
เพื่อให้มั่นใจว่ายังมี ความสอดคลองกับข้อกาหนด
8.5.5 กิจกรรมหลังการส่งมอบ
สานัก ได้ปฏิบัติให้สอดคลองกับข้อกาหนดสาหรับกิจกรรมหลังการส่งมอบ ซึ่งสัมพันธ์กับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ในการพิจารณาขอบเขตของกิจกรรมหลังการส่งมอบที่เป็นข้อกาหนดไว สานักจึงได้พิจารณา
a) กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
b) แนวโน้มผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งสัมพันธ์กบั ผลิตภัณฑ์และบริการ
c) ธรรมชาติ การใช้และอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการ
d) ข้อกาหนดของผู้รับบริการ
e) ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการ
8.5.6 ควบคุมของการเปลี่ยนแปลง
สานัก ได้มีการทบทวนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงสาหรับการให้บริการ ตามขอบเขตที่จาเป็น
เพื่อให้มั่นใจว่า ยังมีความสอดคลองกับข้อกาหนดอย่างต่อเนื่อง สานักจึงได้จัดทาเอกสารข้อมูลที่อธิบายถึงผลการ
ทบทวนการเปลี่ยนแปลง บุคคลที่มีอานาจหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงและ กิจกรรมที่ดาเนินการที่จาเป็นจากผลการ
ทบทวนเหล่านัน้
8.6 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ (Release of products and services)
สานัก ได้มีการดาเนินตามแผนงานที่กาหนดไว ในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทวนสอบผลิตภัณฑ์และบริการ
มีความสอดคลองกับ ข้อกาหนด ไมทาการปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้รับบริการจนกว่าจะได้มีการตรวจตาม
แผนที่วางไว ยกเว้นกรณีได้รับการอนุมัติโดยผู้มีอานาจที่เกี่ยวข้องและ ถ้าทาได้ โดยผู้รับบริการ สานักจึงดาเนินการ
จัดทาเอกสารข้อมูลการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ เอกสารข้อมูลประกอบด้วย
a) หลักฐานแสดงความสอดคลองเทียบกับเกณฑ์การยอมรับ
b) การสืบกลับไปยังผู้มีอานาจในการตรวจปล่อย
8.7 การควบคุมผลลัพธ์ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด (Control of nonconforming outputs)
8.7.1 สานัก มีความมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ไมสอดคลองกับข้อกาหนดได้รับการชี้บ่ง และป้องกันไมให้นาไปใช้
หรือส่งมอบโดยไมได้ ตั้งใจ สานักจึงมีการดาเนินการแกไขที่เหมาะสมกับลักษณะของสิ่งที่ไมเป็นไปตามข้อกาหนด
และผลกระทบของผลิ ตภัณฑ์ แ ละบริการ ทั้งนี้ ให้ รวมถึง ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ถูกตรวจพบหลั งจากที่ ได้ จั ด ส่ ง
ผลิตภัณฑ์ไปแลว ในระหว่างหรือหลังจาก ให้บริการ สานักมีการดาเนินการกับผลจากกระบวนการที่ไมเป็นไปตาม
ข้อกาหนด สินค้าและบริการด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าดังนี้
a) การแกไข
b) การคัดแยก จัดเก็บในพื้นที่ ส่งคืน หรือ การหยุดใช้ชั่วคราว ของผลิตภัณฑ์และบริการ
c) แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ
d) ได้รับการอนุมัติผ่อนผันการใช้งาน เมื่อมีการแกไขผลการดาเนินการ ต้องมีการทวนสอบความ
สอดคลองกับข้อกาหนด
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8.7.2 สานัก ได้มีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลดังนี้
a) รายละเอียดความไมสอดคลอง
b) รายละเอียดการดาเนินการ
c) รายละเอียดการขอผ่อนผันทีไ่ ด้ดาเนินการ
d) การระบุผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจดาเนินการกับความไมสอดคลอง
ลาดับที่
1

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-05 การควบคุมผลลัพธ์ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด
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บทที่ 9
การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
9.1 การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์และประเมิน (Monitoring, measurement, analysis and evaluation)
9.1.1 ทั่วไป
สานัก มีการพิจารณา
a) อะไรทีส่ าคัญในการตรวจติดตามและตรวจวัด
b) วิธีการในการตรวจติดตาม ตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินทีจ่ าเป็น เพื่อให้มั่นใจถึงผลที่
ถูกต้อง
c) จะทาการติดตามและตรวจวัด เมื่อใด
d) จะทาการวิเคราะห์และประเมินผลการติดตามและตรวจวัด เมื่อใด
สานัก ได้มีการทาการประเมินสมรรถนะคุณภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ สานัก
ได้เก็บรักษาเอกสารข้อมูลที่จาเป็น ในฐานะหลักฐานของผลจากการดาเนินการ
9.1.2 ความพึงพอใจผู้รับบริการ
สานัก มีการเฝ้าติดตาม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระดับการรับรู ของผู้รับบริการ ที่ผู้รับบริการต้องการ
และ ความคาดหวังของผู้รับบริการ ได้รับการเติมเต็ม สานักจึงมีการกาหนดวิธีการ เพื่อที่จะให้ได้ ข้อมูลเหล่านี้มา
ติดตามและทบทวน
9.1.3 การวิเคราะห์ และประเมินผล สานักมีการดาเนินการวิเคราะห์และประเมินผล ข้อมูลและผลที่ได้
จากการตรวจติดตามและตรวจวัด ผลที่ได้จากการวิเคราะห์จะนาไปใช้ประเมิน
a) ความสอดคลองของผลิตภัณฑ์และบริการ
b) ระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ
c) สมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ
d) ประสิทธิผลของแผนงาน
e) ประสิทธิผลของการดาเนินการระบุความเสี่ยงและโอกาส
f) สมรรถนะของผู้ให้บริการภายนอก
g) ความจาเป็นในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ หมายเหตุ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
รวมถึงการใช้วิธีทางสถิติ
9.2 การตรวจติดตามภายใน (Internal audit)
9.2.1 สานัก มีการดาเนินการตรวจติดตามภายใน ตามช่วงเวลาที่วางแผนไว เพื่อให้มีข้อมูลของระบบ
บริหารคุณภาพ
a) มีความสอดคลองต่อ
1) ข้อกาหนดสานัก สาหรับระบบบริหารคุณภาพ
2) ข้อกาหนดมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้
b) การปฏิบัติและคงรักษาไวอย่างมีประสิทธิผล
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9.2.2 สานัก ได้มีการ
a) วางแผน จัดทา นาไปปฏิบัติ และคงรักษาไว ตารางการตรวจติดตาม รวมถึงความถี่
วิธีการ ผู้รับผิดชอบ ข้อกาหนดใน การวางแผน และการรายงาน ซึ่งจะพิจารณาจาก
วัตถุประสงค์คุณภาพ ความสาคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
ต่อสานัก และผลการตรวจติดตามครั้งที่ผ่านมา
b) กาหนดเกณฑ์การตรวจติดตามและขอบเขตในแต่ ละการตรวจติดตาม
c) การเลือกผู้ตรวจติดตามและการตรวจติดตาม ต้องให้มั่นใจว่าตรงตามวัตถุประสงค์และมี
ความเป็นกลางในขณะตรวจ ติดตาม
d) ทาให้มั่นใจว่าผลการตรวจติดตามได้ถูกรายงานไปยังผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
e) ดาเนินการแกไขและปฏิบัติการแกไขโดยมิให้ลา่ ช้า
f) จัดเก็บเอกสารข้อมูลการตรวจติดตามไวเป็นหลักฐาน เพื่อแสดงการดาเนินการตรวจ
ติดตามและ แสดงถึงผลการตรวจ ติดตาม
ลาดับที่
1

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-08 การตรวจติดตามภายใน

9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management review)
9.3.1 ทั่วไป
ผู้บริหารสูงสุดได้ทาการทบทวนระบบบริหารคุณภาพของสานัก ตามช่วงเวลาที่วางแผนไว เพื่อให้
มั่นใจว่ามีความ เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง มีความพอเพียง มีประสิทธิผล และมีความสอดคลองกับทิศทางกลยุทธ์ ของ
สานัก
9.3.2 ปัจจัยนาเข้าการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ต้องได้รับการวางแผนและ
ดาเนินการ โดยคานึงถึง
a) สถานะของการดาเนินการจากการทบทวนในครั้งที่ผ่านมา
b) ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ
c) ข้อมูลสมรรถนะและประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงแนวโน้มข้อมูลจาก
1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ ข้อมูลตอบกลับจาก ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง
2) ขอบเขตที่ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ดา้ นคุณภาพ
3) สมรรถนะของกระบวนการ และความสอดคลองของผลิตภัณฑ์และบริการ
4) ความไมสอดคลองตามข้อกาหนด และการปฏิบัติการแกไข
5) ผลจากการเฝ้าติดตามและตรวจวัด
6) ผลการตรวจติดตาม
7) สมรรถนะของผู้ให้บริการภายนอก
d) ความเพียงพอของทรัพยากร

คู่มือคุณภาพ
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e) ประสิทธิผลการดาเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส (ดูข้อ 6.1)
f) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
9.3.3 ปัจจัยนาออกการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ผลจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหารต้องรวมถึงการ
ตัดสินใจและการดาเนินการเกี่ยวกับ
a) โอกาสในการปรับปรุง
b) ความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ
c) ทรัพยากรทีจ่ าเป็น สานักได้คงไวซึ่งเอกสารข้อมูลที่แสดงถึงหลักฐานของผลลัพธ์จากการ
ทบทวนฝ่ายบริหาร
ลาดับที่
1

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-09 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
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บทที่ 10
การปรับปรุง (Improvement)
10.1 ทั่วไป (General)
สานัก มีการพิจารณาและเลือกโอกาสในการปรับปรุง และดาเนินกิจกรรมที่จาเป็นเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดผู้รับบริการและ ยกระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ ซึ่งประกอบด้วย
a) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการบริการ เพื่อให้สอดคลองกับความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และ ความคาดหวัง
b) การแกไข ปองกัน หรือ ลดผลกระทบที่ไมพึงประสงค์
c) การปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิผล ของระบบบริหารคุณภาพ
10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดและการปฏิบัติการแก้ไข (Nonconformity and corrective action)
10.2.1 เมื่อพบสิ่งที่ไมเป็นไปตามข้อกาหนด รวมถึงที่เกิดจากข้อร้องเรียน สานัก ได้
a) ตอบสนองต่อสิ่งที่ไมเป็นไปตามข้อกาหนด ตามความเหมาะสมดังนี้
1) ทาการควบคุมและแกไข
2) ดาเนินการจัดการกับผลที่ตามมา
b) ประเมิ น ความจ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ก ารส าหรั บ ก าจั ด สาเหตุ ข องสิ่ ง ที่ ไ มเป็ น ไปตาม
ข้อกาหนด เพื่อป้องกันไมให้เกิดขึ้นซ้า หรือ เกิดขึ้นในบริเวณอื่นๆ โดย
1) ทบทวนและวิเคราะห์สิ่งที่ไมเป็นไปตามข้อกาหนดที่พบ
2) พิจารณาสาเหตุของสิ่งที่ไมเป็นไปตามข้อกาหนดที่พบ
3) พิจารณาสิ่งที่ไมเป็นไปตามข้อกาหนดที่ใกล้เคียงกัน หรือมีโอกาสเกิดขึ้น
c) ดาเนินการปฏิบัติการตามความจาเป็น
d) ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแกไข และ
e) ปรับปรุงรายการความเสี่ยงและโอกาสในช่วงการวางแผน ตามความเหมาะสม
f) ปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ ตามความเหมาะสม การปฏิบัติการแกไขจะต้องเหมาะ
กับผลกระทบของสิ่งที่ไมเป็นไปตามข้อกาหนดที่พบ
10.2.2 สานัก มีการจัดทาเอกสารข้อมูลเพือ่ แสดงหลักฐานของ
a) สภาพของสิง่ ทีไมเป็นไปตามข้อกาหนดและการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
b) ผลการปฏิบัติการแกไขใดๆ
ลาดับที่
1

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-06 การปฏิบัติการแก้ไข
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10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement)
สานัก ได้ดาเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลต่อระบบบริหาร
คุณภาพ สานัก จึงมีการพิจารณาผลลัพธ์จากการวิเคราะห์และการประเมิน และผลจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
เพื่อพิจารณาความจาเป็นหรือโอกาส ที่ใช้ระบุเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

