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1. วัตถุประสงค 

เพ่ือตรวจติดตามประเมินระบบบริหารงานคุณภาพของหนวยงานเพ่ือใหม่ันใจวาหนวยงานยังคงรักษาระบบ

คุณภาพตามขอกําหนด 

2.  ขอบขาย 

 ใชตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในสํานักตามมาตรฐานท่ีเก่ียวของ 

3.  เอกสารอางอิง/เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

ท่ี รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1 QM-ITDI-9001 คูมือคุณภาพ 

2 QP-ITDI-9001-06 การปฏิบัติการแกไข 

3 FR-9001-08-01 แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

4 FR-9001-08-02 ประเมินคุณสมบัติของผูตรวจติดตาม 

5 FR-9001-08-03 ทะเบียนรายชื่อผูตรวจติดตาม 

6 FR-9001-08-04 กําหนดการตรวจติดตามภายใน 

7 FR-9001-08-05 แบบบันทึกผลการตรวจติดตาม (Check List) 

8 FR-9001-08-06 แบบบันทึกขอสังเกตและขอบกพรองท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด 

   9 FR-9001-08-07 รายงานสรุปแนวทางการแกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามภายใน 

  10 FR-9001-08-08 รายงานสรุปผลการตรวจติดตามภายใน 
 

4.  นิยาม   

     4.1 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) หมายถึง การตรวจสอบระบบคุณภาพภายในหนวยงานโดย 

ผูตรวจติดตามเปนบุคลากรภายในสํานัก  หรือเปนบุคลากรจากหนวยงานภายนอกเพ่ือใหม่ันใจวาทุกกิจกรรมท่ี

เก่ียวของของระบบคุณภาพไดมีการนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4.2 คณะผูตรวจติดตาม (Auditor Team) ประกอบดวยหัวหนาผูตรวจติดตาม (Lead Auditor) โดยตรวจติดตาม 

ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และผูตรวจติดตาม (Auditor) ทําหนาท่ีตรวจติดตาม 

4.3 ผูรับการตรวจติดตาม (Auditee) หมายถึง บุคลากรภายในสํานัก ท่ีรับการตรวจติดตาม 

4.4 ขอบกพรอง หมายถึง การดําเนินการท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดท่ีระบุไว 

4.5 ขอบกพรองหลัก (Major) หมายถึง การกระทําท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดและมีผลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ 

และความถูกตองของงาน 

4.6 ขอบกพรองรอง (Minor) หมายถึง การกระทําท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดและมีผลกระทบตอคุณภาพของงานแต 

ไมสงผลกระทบถึงความถูกตองของงาน 

4.7 ขอสังเกต (Observation) หมายถึง ขอเท็จจริงท่ีพบระหวางการตรวจติดตามโดยสามารถยืนยันดวยขอมูลและ 

หลักฐานท่ีมีอยู  
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 5.  ความรับผิดชอบ 
 ผูจัดการดานคุณภาพ รับผิดชอบการจัดใหมีกิจกรรมการตรวจติดตาม และเปนผูประสานงาน 

 6.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

  ตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO9001 กําหนดใหหนวยงานตองจัดใหมีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพ่ือ

ติดตามวาระบบคุณภาพท่ีใชอยูนั้นมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูทําหนาท่ีตรวจติดตามตองผานการอบรมหลักสูตรการตรวจ

ติดตามระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 และเปนบุคลากรจากงานท่ีไมมีสวนเก่ียวของใดๆ กับงานท่ีตรวจติดตาม  

ท้ังนี้เพ่ือใหการตรวจติดตามนั้นเปนกลางและมีประสิทธิภาพสูงสุด การตรวจติดตามนี้จะดําเนินการอยางนอยปละ 1 

ครั้ง และสามารถจัดใหมีการตรวจติดตามนอกแผนไดในกรณีตางๆ ตอไปนี้ เชน 

- เม่ือมีผูรับบริการรองเรียน 

- เม่ือพบปญหาในการทํางาน 

- เม่ือพบเครื่องมือ/อุปกรณไมเปนไปตามขอกําหนด 

- เม่ือพบปญหาซํ้าจากการตรวจติดตามครั้งกอน 

- และกรณีอ่ืนๆตามท่ี ผูจัดการดานคุณภาพ เห็นสมควร 

6.1 ข้ันตอนการเตรียมการ 

6.1.1 ผูจัดการดานคุณภาพสํารวจรายการกิจกรรมท่ีตองรับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 

6.1.2 ผูจัดการดานคุณภาพกําหนดวันท่ีตรวจติดตามคุณภาพภายใน และคณะผูตรวจติดตาม ซ่ึง 

ประกอบดวย ผูทําหนาท่ีเปนหัวหนาผูตรวจติดตาม และผูทําหนาท่ีเปนผูตรวจติดตาม ในแตละรายการ ท้ังนี้ผูตรวจ

ติดตาม จะตองไมเปนผูปฏิบัติการในดานท่ีตนตรวจติดตาม  กรณีท่ีตองใชผูตรวจติดตามจากภายนอก ผูจัดการดาน

คุณภาพ เปนผูประสานงานหรือมอบหมายงาน  

6.1.3 ผูจัดการดานคุณภาพ เปนผูรับผิดชอบ  แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (FR-9001-08-01)  

รวมถึงผูตรวจติดตามและกลุมงานท่ีรับการตรวจติดตาม  

6.1.4 ผูจัดการดานคุณภาพ เสนอแผนการตรวจติดตามตอผูบริหารระดับสูงเพ่ือขออนุมัติ หากมีเหตุจําเปนท่ี 

สงผลใหไมสามารถดําเนินการตามแผนฯได ผูจัดการดานคุณภาพบันทึกเหตุผลความจําเปนลงใน แผนการตรวจติดตาม

คุณภาพภายใน (FR-9001-08-01) 

6.1.5 ผูจัดการดานคุณภาพ สรรหาและพิจารณาผูตรวจติดตามตามเกณฑท่ีกําหนดไว และข้ึน ทะเบียน 

รายชื่อผูตรวจติดตาม (FR-9001-08-03)  เพ่ือใชเปนขอมูลในปถัดไป  

1. ผานการอบรม หลักสูตร Internal Auditor ของ ISO 9001 

2. ไมตรวจในงานท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู 

3. มีความเปนธรรม ไมลําเอียง 

4. มีความเขาใจในกระบวนการตรวจติดตาม 

5. มีทักษะการพูด การเขียน และการเจรจา 

6. มีทัศนคติเชิงบวก  
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6.1.6 ผูจัดการดานคุณภาพ ทําการกําหนดการตรวจติดตามภายใน (FR-9001-08-04)  ใหคณะผูตรวจ 

ติดตามกอนกําหนดการตรวจติดตามอยางนอย 10 วันทําการ (สามารถ Download ข้ันตอนในการตรวจติดตาม

คุณภาพภายใน / คูมือคุณภาพได) 

6.1.7 คณะผูตรวจติดตามจัดทํา แบบบันทึกผลการตรวจติดตาม (FR-9001-08-05)(Check List)    ในแตละ 

กิจกรรมท่ีจะทําการตรวจติดตาม ใหพรอมกอนการตรวจติดตาม 

6.2 ข้ันตอนการตรวจติดตาม 

6.2.1 การเปดประชุม (Opening Meeting)  

6.2.1.1 องคประชุมประกอบดวยผูบริหารสูงสุด ผูจัดการดานคุณภาพ คณะผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน   

ผูรับการตรวจติดตามของกลุม/ฝาย ตามรายการท่ีตองตรวจติดตาม  ผูเขาประชุมลงชื่อการเขาประชุม 

6.2.1.2 ผูบริหารสูงสุด/ผูจัดการดานคุณภาพ ชี้แจงวัตถุประสงคของการตรวจติดตาม 

6.2.1.3 ผูตรวจติดตามคุณภาพภายในแจงกําหนดการตรวจติดตามอยางเปนทางการและขอปรึกษา 

กําหนดการเขาตรวจติดตามกับผูรับการตรวจติดตาม เพ่ือเห็นชอบและดําเนินการตามเวลาท่ีกําหนด 

6.2.2 การตรวจติดตามดานบริหารจัดการ  

6.2.2.1 ผูตรวจติดตามคุณภาพภายในดําเนินการตรวจติดตาม และบันทึกผลการตรวจติดตามใน (Check  

List) แบบบันทึกผลการตรวจติดตาม (FR-9001-08-05)     

6.2.2.2 ในกรณีท่ีพบสิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด ผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน บันทึกขอบกพรองและ 

จําแนกขอบกพรองเพ่ือลําดับความสําคัญของปญหา/ขอบกพรองท่ีพบ ปฏิบัติการแกไขใหสอดคลองกับขนาดและความ

รุนแรงของปญหา ดังนี้ ขอบกพรองสําคัญ (Major) ขอบกพรองยอย (Minor) ขอสังเกต (Observation) และดําเนินการ

เขียนขอบกพรองในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน พรอมระบุถึงสาเหตุของขอบกพรองท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดของ

มาตรฐาน ISO9001 ตามแบบฟอรม แบบบันทึกขอสังเกตและขอบกพรองท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด (FR-9001-08-06) 

6.2.2.3 ผูตรวจติดตามคุณภาพภายในจัดทําสรุปผลการตรวจติดตามภายใน ลงใน รายงานสรุปผลจาก

การตรวจติดตามภายใน (FR-9001-08-08) เพ่ือรายงานผลการตรวจติดตามในภาพรวมตอผูจัดการดานคุณภาพ 

6.2.3 การปดประชุม (Closing Meeting) 

6.2.3.1 องคประชุมประกอบดวยคณะเดิมท่ีเขาประชุมการเปดประชุม (Opening Meeting) ผูเขาประชุม 

ลงชื่อการเขาประชุม 

6.2.3.2 ผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ทําการแจงใหผูรับผิดชอบพ้ืนท่ีท่ีถูกตรวจติดตามทราบถึง 

ขอบกพรองท่ีพบ ลงนามรับทราบเพ่ือดําเนินการแกไขและระยะเวลาการแกไข 

6.2.3.3 ผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน และผูถูกตรวจติดตามรวมประชุมปดการตรวจติดตาม ตามวัน  

เวลา และสถานท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
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6.3 ข้ันตอนการการแกไขขอบกพรอง 

6.3.1 ผูจัดการดานคุณภาพ รวบรวมขอบกพรองท่ีไดจากการตรวจติดตามภายใน และจัดประชุมเจาหนาท่ีท่ี 

เก่ียวของเพ่ือจัดทํา รายงานสรุปแนวทางการแกไขขอบกพรองจากการตรวจติดตามภายใน (FR-9001-08-7)  โดย

รายการประกอบดวย แนวทางการแกไข ผูรับผิดชอบและกําหนดวันแลวเสร็จ  โดยผูรับผิดชอบดําเนินการตาม การ

ปฏิบัติการแกไข (QP-ITDI-9001-06) เพ่ือเปด CAR 

6.3.2 ผูจัดการดานคุณภาพมอบหมายใหมีผูตรวจติดตามคุณภาพภายใน ดําเนินการติดตามผลการแกไข  

และปองกันตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน CAR พรอมท้ังบันทึกผลการติดตามผลการแกไขและปองกันลงใน CAR  

- กรณีผลการติดตามประเมินผลไมมีประสิทธิผล ผูจัดการดานคุณภาพติดตามผลการแกไขขยาย

เวลาในการแกไขปญหาตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม และเม่ือครบกําหนดการขยายระยะเวลาการ

แกไขปญหาแลว ผลการติดตามประเมินผลไมมีประสิทธิผล ผูตรวจติดตามคุณภาพภายในทําการ

ออก CAR ซํ้าสําหรับปญหาเดิม 

- กรณีการติดตามประเมินผล มีประสิทธิผลสามารถกําจัดปญหาและปองกันไมใหเกิดข้ึนอีก ผูตรวจ

ติดตามคุณภาพภายใน เสนอผลตรวจติดตามตอผูจัดการดานคุณภาพเพ่ืออนุมัติผลการแกไข ปด

สถานะ CAR และแจงในผูตรวจติดตามคุณภาพภายในทราบสถานะการแกไข 

6.3.3 เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการใหผูจัดการดานคุณภาพทําการสรุปผลการดําเนินการเขาท่ีประชุมทบทวน 
ประจําป เพ่ือปองกันปญหาในกรณีท่ีเปนปญหาท่ีมีผลกระทบกับระบบคุณภาพ 
หมายเหตุ  : การตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอกใหมีแนวปฏิบัติในการแกไขขอบกพรองตามเอกสารฉบับนี้ 
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7. ผังแสดงข้ันตอนการดําเนินงาน 

7.1 ข้ันตอนการเตรียมการ 

 

เริ�ม

ดาํเนินการตามแผนการตรวจติดตาม

คุณภาพภายใน FR-9001-08-01

ตามกิจกรรมที�รับการตรวจติดตาม 

ผูจ้ัดการดา้นคุณภาพ

ใช่

จบ

ผู้รับผดิชอบ ขั�นตอน

ผูจ้ัดการดา้นคุณภาพ

สํารวจกิจกรรมพร้อมกาํหนดวนัที�ตรวจ

ติดตามคุณภาพภายใน

 และคณะผูต้รวจติดตาม 

สรรหาและประเมินคุณสมบัติของผูต้รวจ

ติดตามภายในตามเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้
ผูจ้ัดการดา้นคุณภาพ

ผูจ้ัดการดา้นคุณภาพ

ผูบ้ริหารระดบัสูง

อนุมติั

พิจารณาอนุมติัแผน

จดัทาํกาํหนดการตรวจติดตามภายใน 

FR-9001-08-04  ให้คณะผูต้รวจติดตาม

ก่อนอย่างนอ้ย 10 วนัทาํการ

ไม่อนุมติั
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7.2 ข้ันตอนการตรวจติดตาม 

 

เริ�ม

แจง้วตัถุประสงคแ์ละแจ้งกาํหนดการ

ตรวจติดตามอย่างเป็นทางการ 
ผูจ้ัดการคุณภาพ

พบ

จบ

ผู้รับผดิชอบ ขั�นตอน

ผูเ้ข้าประชุม ลงชื�อการเขา้ประชุม

ดาํเนินการตรวจติดตาม และบนัทึกผลการ

ตรวจติดตามใน (Check List) แบบบนัทึก

ผลการตรวจติดตาม FR-9001-08-05

ผูต้รวจติดตาม

หัวหนา้ทีมและทีมผูต้รวจ

ติดตาม 

เขียนแบบบนัทึกขอ้สงัเกต

และขอ้บกพร่องที�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด 

FR-9001-08-06

สิ�งที�ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนด

ไม่พบ

ผูต้รวจติดตาม

ลงนามรับทราบเพื�อดาํเนินการแกไ้ข

และระยะเวลาการแกไ้ข
ผูถู้กตรวจ

หัวหนา้ทีมผูต้รวจติดตาม

จดัทาํสรุปผลการตรวจติดตามภายใน ลงใน 

รายงานสรุปผลจากการตรวจติดตามภายใน 

FR-9001-08-08
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7.3 ข้ันตอนการแกไขขอบกพรอง 

 

เริ�ม

รวบรวมขอ้บกพร่องที�ไดจ้ากการตรวจ

ติดตามภายในมาจดัทาํ รายงานสรุป

แนวทางการแกไ้ขขอ้บกพร่องจากการ

ตรวจติดตามภายใน FR-9001-08-07

ผูจ้ัดการดา้นคุณภาพ

จบ

ผู้รับผดิชอบ ขั�นตอน

ผูรั้บผิดชอบ
ปฏิบติัการแกไ้ข 

QP-ITDI-9001-06

 


