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บทที่ 1

เกี่ยวกับสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

1.1 สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ตั้งอยูเลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เปนหนวยงานระดับ
คณะ ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสวนราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. 2534 เพื่อ
ทํ า งานวิ จั ย พั ฒ นาและถ า ยทอดเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม โดยทํ า งานเชื่ อ มโยงและร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานต า ง ๆ
ภายในประเทศและตางประเทศ และแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ในประเทศอุตสาหกรรมมาเผยแพรใหกับอุตสาหกรรม
ในประเทศไทย
พันธกิจ
(1) พัฒนาสํานักใหเปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม ในการพัฒนา
เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย
(2) ส งเสริ มและสนั บ สนุ นให บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีบ ทบาทในการใหบ ริการวิชาการ การถายทอด
เทคโนโลยีที่ไดพัฒนาแลวในการผลิตเพื่อใหไดประโยชนแกอุตสาหกรรมในประเทศ
(3) ระดมทรั พ ยากรของมหาวิ ท ยาลั ย พั น ธมิ ต ร เครื อ ข า ย ตลอดจนภู มิ ป ญ ญา นวั ต กรรม เพื่ อ พั ฒ นา
อุตสาหกรรมใชเปนสถานที่ปฏิบัติในการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย
(4) สรางเครือขายการรวมมือกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และสังคม เพื่อรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและอาเซียน
(5) สงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการเพื่อสรางรายไดแกมหาวิทยาลัย
โครงสรางองคกร
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บทที่ 2

กิจกรรมและปฏิสัมพันธขอบเขตระบบจัดการคุณภาพ และขอกําหนดที่ยกเวน

2.1 แผนภาพดังแสดงในรูปที่ 1 โครงสรางของระบบจัดการคุณภาพ ที่ขอการรับรองนี้

รูปที่ 1 โครงสรางระบบจัดการคุณภาพ ของสํานัก
2.2 ขอบเขตของระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001 และขอกําหนดของมาตรฐานที่ยกเวนไมปฏิบัติ
2.2.1 ตามขอบขายระบบจัดการคุณภาพ ของสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่ขอการรับรอง มาตรฐานระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 มีดังนี้
ประเภทการใหบริการวิชาการ
- การบริการวิจัยหรือใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ (งานโครงการ)
- การบริการฝกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย
- การบริการทดสอบและตรวจสอบ
2.2.2 ขอบเขต ระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 และขอกําหนดที่ไมสามารถปฏิบัติได
- ขอกําหนด 8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ (เนื่องจากการบริการไมมี
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ)

คูมือคุณภาพ
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2.2.3 โครงสร า งเอกสารระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO 9001 ของ สํ า นั ก พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ
อุตสาหกรรม
- คู มือคุ ณภาพ เปน เอกสารภายใน บรรยายระบบบริห ารคุ ณภาพตามมาตรฐาน ISO
9001:2015 ของสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มีเพียงฉบับเดียว และ มีสาระหลักตาม ขอกําหนด
ISO 9001:2015
- ระเบียบปฏิบัติ เปนเอกสารภายใน บรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงานในประเด็นตางๆ ซึ่ง
กําหนดขึ้น อยางนอย ตามขอกําหนด และขั้นตอนการปฏิบัติในประเด็นที่พิจารณาวาจําเปน ไดเขียนแยกเปน
ฉบับๆไป ทั้งนี้บัญชี รายการเอกสารระเบียบปฏิบัติที่สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม จัดทําขึ้น
ปรากฏอยูในขอที่ 7.5 ของคูมือคุณภาพนี้ อยางไรก็ตาม ขั้นตอนการปฏิบัติสวนหนึ่งที่ไมไดแยกเขียนเปน
เอกสารระเบียบปฏิบัติแยก ตางหาก ไดระบุอยูใน คูมือคุณภาพ ขอตางๆ ที่ไลเรียงตามขอกําหนดของ ISO
9001 ทั้งนี้เพื่อสะดวกตอ การศึกษาทําความเขาใจ ทั้งผูปฏิบัติ ผูทําหนาที่ตรวจติดตามภายใน และ
บุคคลภายนอก
- วิธีปฏิบัติจัดเปนเอกสารภายใน เปนเอกสารที่ระบุวิธีการปฏิบัติงาน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อยางเฉพาะเจาะจง เปนเรื่องๆ อาทิ วิธีการใชงานระบบทะเบียนครุภัณฑ ซึ่ง สามารถตรวจสอบ ไดจากบัญชี
รายการเอกสาร ระบบบริหารคุณภาพของสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
- เอกสารภายนอกเกี่ยวกับ อาทิ เอกสารมาตรฐาน ISO ของสํานัก กําหนดมาตรฐานระหวาง
ประเทศ (International Organization for Standardization: ISO) คูมือการใชงานอุปกรณสํานักงาน ฯลฯ
ที่ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมพิจารณาวามีความจําเปนไดจัดหา แจกจาย เพื่อใช
อางอิง สําหรับ การปฏิบัติงาน บริหาร บริการผูรับบริการ ของสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
- แบบฟอรม แมวาจะไมถือวาเปนเอกสารตามคําจํากัดความ แตเพื่อใหการควบคุมการใช
แบบฟอรม เปนระบบลดปญหาความผิดพลาด การใชแบบฟอรมลาสมัย จึงไดนําเขาระบบดําเนินการควบคุม
เสมือนหนึ่งเปน เอกสารระบบของสํานัก อีกหนึ่งรายการ จํานวนแบบฟอรม สามรถตรวจสอบไดจากบัญชี
รายการเอกสาร

คูมือคุณภาพ

มจพ.
มหาวิทยาลัย
สพอ.
สํานัก
ผูบ ริหารสูงสุด
ผูอ ํานวยการ
ผูบริหารระดับสูง
ที่ปรึกษา
ผูบริหาร
บุคลากร

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริการ หมายถึง
บริการวิชาการ หมายถึง
งานรับจาง หมายถึง
ผูรับบริการ หมายถึง
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ
ที่ปรึกษา ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
หัวหนาสํานักงาน หัวหนาฝาย/ศูนย รักษาการหัวหนาฝาย/ศูนย
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานพิเศษ ลูกจาง
โครงการ
งานบริการวิชาการ งานที่ปรึกษาโครงการอุตสาหกรรม/งานวิจัย งานทดสอบ
และตรวจสอบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน มาตรฐานนานาชาติ งานฝกอบรม/ สัมมนา
การใหบริการแกภาคอุตสาหกรรม การใหคําแนะนํา ปรึกษางานโครงการ/
งานวิจัย การใหบริการจัดการฝกอบรม/สัมมนา บริการ และงานอื่น ๆ ที่มี
ลักษณะเปนงานรับจาง
งานที่ สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือ บุคคลทั่วไป
เปนผูวาจาง และมหาวิทยาลัยฯ เปนผูรับจาง
สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือ บุคคลทั่วไป
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บทที่4

บริบทของสํานัก (Context of the organization)

4.1 ความเขาใจสํานัก และบริบทของสํานัก (Understanding the organization and its context)
สํานัก ไดมีการพิจารณากําหนดประเด็นทั้งภายในและภายนอก ที่มีความเกี่ยวของกับวัตถุประสงคและ
กลยุทธ และการสงผลกระทบ ตอความสามารถในการบรรลุผล ตามเจตนาของระบบบริหารคุณภาพ และสํานัก ไดมี
การเฝาติดตามและทบทวนขอมูลจากประเด็นภายในและภายนอกอยูเสมอ
ลําดับที่
1

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกีย่ วของ
ชื่อเอกสาร/ระบบ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สพอ. (TOWS Matrix)

4.2 ความเขาใจความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของ (Understanding the needs and
expectations of interested parties)
เนื่องดวยผลกระทบหรือแนวโนมผลกระทบ ตอความสามารถของสํานัก ในการที่จะรักษาความสามารถ
ในการใหการบริการ เปนไปตามขอกําหนดของผูรับบริการและขอกําหนดทางกฎหมาย สํานักมีการพิจารณา
a) ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับระบบบริหารคุณภาพ
b) ขอกําหนดของผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับระบบบริหารคุณภาพ
สํานัก ไดมีการติดตามและทบทวนขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสียและขอกําหนดที่เกี่ยวของเหลานั้น
4.3 การพิจารณาขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ (Determining the scope of the quality
management system)
สํานัก ไดกําหนดขอบเขต และการประยุกตใชของระบบการบริหารคุณภาพ เพื่อระบุขอบเขตของการใช
งาน ในการพิจารณาขอบเขตการประยุกตใช สํานัก ไดพิจารณาถึง
a) ประเด็นภายในและภายนอก อางอิงในขอกําหนด 4.1
b) ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยอางอิงในขอกําหนด 4.2
c) บริการของสํานัก
สํ า นั ก ได นํ า ข อกํ า หนดสากลฉบั บ นี้ มาเปน ส ว นหนึ่ งในการประยุ กต ใชกับ ขอบเขตของระบบบริหาร
คุณภาพของสํานัก และไดระบุไวอยูในรูปเอกสารขอมูล ขอบเขตไดระบุถึงลักษณะ ของผลิตภัณฑและบริการ และ
ระบุ ขอละเว น ข อ กํ าหนดที่ ไ ม ป ระยุ กต ใช ในระบบบริห ารคุ ณภาพ ความสอดคล อ งของข อ กํ าหนดฉบั บ นี้ จ ะถู ก
ประยุกตใชทั้งหมด เวนแตกรณีที่ขอกําหนดที่ไมถูกประยุกตใชเหลานั้นไมสง ผล ตอความสามารถและความรับผิดชอบ
ของสํานัก ที่มีตอความสอดคลองตอขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการและความพึงพอใจของผูรับบริการ
ลําดับที่
1

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QM-ITDI-9001 คูมือคุณภาพ บทที่ 2
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4.4 ระบบบริหารคุณภาพของสํานัก (Quality management system and its process)
4.4.1 สํานัก มีการจัดทํา นําไปปฏิบัติ คงรักษา และปรับปรุงอยางตอเนื่องในระบบบริหารคุณภาพ
รวมถึงกระบวนการที่ จําเปน และการปฏิสัมพันธตอกัน เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลฉบับนี้ สํานัก จึงมีการ
พิจารณากระบวนการที่จําเปน ตอการดําเนินการของระบบบริหารคุณภาพและการประยุกตใชทั่วทั้งสํานัก โดย สํานัก
ปฏิบัติดังตอไปนี้
a) พิจารณาปจจัยนําเขา และปจจัยนําออกที่คาดหวังของแตละกระบวนการ
b) พิจารณาลําดับและการปฏิสัมพันธตอกันของกระบวนการเหลานี้
c) พิจารณาและประยุกตใชเกณฑ วิธีการ (รวมทั้งการตรวจติดตาม ตรวจวัด และตัวชี้วัด
สมรรถนะของกระบวนการ) ที่จําเปน เพื่อใหมั่นใจวาการควบคุมกระบวนการเกิด
ประสิทธิผล
d) พิจารณาทรัพยากรที่จําเปนตอกระบวนการใหพอเพียง
e) ระบุความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ในแตละกระบวนการ
f) ระบุ ปจจัยความเสี่ยงและโอกาสตามขอกําหนด 6.1
g) ประเมินกระบวนการ และดําเนินการเปลี่ยนตามความจําเปนเพื่อใหมั่นใจวา
กระบวนการบรรลุผลลัพธที่คาดหวัง
h) ปรับปรุงกระบวนการและระบบบริหารคุณภาพ
4.4.2 สําหรับขอบเขตที่จําเปนของสํานัก ได
a) คงรักษาไวซึ่งเอกสารขอมูลที่สนับสนุนกระบวนการดําเนินงาน
b) จัดเก็บเอกสารขอมูลเพื่อใหเชื่อมั่นวากระบวนการเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว

ลําดับที่
1
2
3

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-10 การบริการฝกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย
QP-ITDI-9001-11 การบริการวิจัยใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
QP-ITDI-9001-12 การบริการทดสอบและตรวจสอบ
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บทที5่

ความเปนผูนํา (Leadership)

5.1 การเปนผูนําและความมุงมั่น (Leadership and commitment)
5.1.1 ขอกําหนดทั่วไป
ผูบริหารระดับสูงไดมีการแสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําและความมุงมั่นตอระบบบริหารคุณภาพโดย
a) รับผิดชอบในประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ
b) มั่นใจวามีการจัดทํานโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงคคุณภาพ สําหรับระบบบริหาร
คุณภาพ และสอดคลองกับบริบท และทิศทางกลยุทธของสํานัก
c) มั่นใจวาไดมีการนําขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ไปประยุกตใชในกระบวนการ
ของสํานัก
d) สงเสริมการมุงเนนกระบวนการและการคิดบนพื้นฐานความเสี่ยง
e) จัดใหมีทรัพยากรทีจ่ ําเปนสําหรับระบบการจัดการคุณภาพเพียงพอ
f) สื่อสารความสําคัญของการบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิผล และความสอดคลองกับ
ขอกําหนดของระบบบริหารคุณภาพ
g) มั่นใจวา ระบบการจัดการคุณภาพบรรลุไดตามความตั้งใจ
h) สรางการมีสวนรวม กําหนดแนวทาง และสนับสนุนพนักงานดําเนินกิจกรรมในระบบ
บริหารคุณภาพอยางมีประสิทธิผล
i) สงเสริมการปรับปรุง
j) สนับสนุนบทบาทอื่น ๆ ในการบริหาร เพื่อแสดงใหเห็นถึงภาวะผูนําในสวนงานที่
รับผิดชอบ
5.1.2 การมุงเนนผูรับบริการ
ผูบริหารระดับสูงไดมีการแสดงภาวะผูนําและความมุงมั่นในการมุงเนนผูรับบริการ โดยทําใหมั่นใจวา
a) ขอกําหนดผูรับบริการ กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไดรับการพิจารณา
ทําความเขาใจ และมีความครบถวน
b) ความเสี่ยงและโอกาสที่สงผลตอความสอดคลองของผลิตภัณฑและบริการ และ
ความสามารถที่ทําใหผูรับบริการพึงพอใจ ไดรับการพิจารณาและระบุไว
c) มุงเนนการเพิ่มความพึงพอใจของผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ
5.2 นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
5.2.1 การจัดทํานโยบายคุณภาพ
ผูบริหารระดับสูงไดจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไว นโยบายคุณภาพ โดย
a) เหมาะสมกับวัตถุประสงค และบริบทของสํานัก และสนับสนุนทิศทางกลยุทธของสํานัก
b) เปนกรอบในการกําหนดวัตถุประสงคคุณภาพ
c) แสดงถึงความมุงมั่นในการบรรลุตามขอกําหนดทีส่ ํานักเกี่ยวของ
d) แสดงถึงความมุงมั่นที่จะปรับปรุงอยางตอเนื่องของระบบบริหารคุณภาพ
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5.2.2 การสื่อสารนโยบายคุณภาพ มีการปฏิบัติดังนี้
a) จัดทําและอยูใ นรูปแบบเอกสารขอมูล
b) สื่อสารภายใน ใหเขาใจ และนําไปปฏิบัติไดภายในสํานัก
c) มีความสอดคลองกับผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับสํานัก ตามความเหมาะสม
ลําดับที่
1

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
ชื่อเอกสาร/ระบบ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สพอ.

5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ ในสํานัก (Organizational roles, responsibilities and
authorities)
ผูบริหารสูงสุดมีความมั่นใจวา มีการกําหนด สื่อสารใหเขาใจถึงความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ภายในสํานัก
ผูบริหารสูงสุดไดกําหนดความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่เพื่อ:
a) มั่นใจวาระบบบริหารคุณภาพสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้
b) มั่นใจวากระบวนการสามารถสงมอบปจจัยนําออกไดตามความคาดหวัง
c) มีการรายงานสมรรถนะ โอกาสในการปรับปรุง และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
(ดูขอ 10.1) ระบบบริหารคุณภาพให ผูบริหารสูงสุด
d) มั่นใจวามีการสงเสริมการมุงเนนผูรับบริการทั่วทั้งสํานัก
e) มั่นใจวาระบบบริหารคุณภาพไดรับการคงรักษาไวไดครบถวน กรณีที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระบบบริหารคุณภาพ ไดมีการวางแผน และไดนําไปดําเนินการ
ลําดับที่
1
2

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-02 การพัฒนาความรูความสามารถและการมอบหมายงาน
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คูมือคุณภาพ
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บทที่ 6
การวางแผนระบบบริหารงานคุณภาพ (Planning for the quality management system)

6.1 การดําเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risks and opportunities)
6.1.1 เมื่อมีการวางแผนสําหรับระบบการจัดการคุณภาพ สํานัก ไดพิจารณาประเด็นที่ระบุในขอ 4.1
และ ขอกําหนด ตางๆ ทีอ่ างอิงจากขอ 4.2 และการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่จําเปนที่จะตองระบุเพื่อ
a) ใหมั่นใจวาระบบบริหารคุณภาพจะสามารถบรรลุตามผลลัพธของสํานัก ได
b) เพิ่มผลกระทบทีต่ องการ
c) ปองกัน หรือ ลด ผลกระทบที่ไมตองการ
d) บรรลุผลการปรับปรุง
6.1.2 สํานัก มีการวางแผนไวสําหรับ:
a) การดําเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาสเหลานี้
b) วิธีการที่จะ
1) ควบรวมและประยุกตใชกิจกรรมในกระบวนการของระบบบริหารคุณภาพ
(ดูขอ 4.4)
2) ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเหลานี้ กิจกรรมที่ใชระบุความเสี่ยงและโอกาส
ควรอยูบนความสมเหตุสมผลตอแนวโนมของผลกระทบตอความสอดคลองของ
ผลิตภัณฑและบริการ
ลําดับที่
1
2

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
ชื่อเอกสาร/ระบบ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สพอ. (SWOT Analysis)
เอกสารความเสี่ยงสํานัก

6.2 วั ต ถุ ป ระสงค คุ ณ ภาพ และการวางแผนเพื่ อ ให บ รรลุ ผ ล (Quality objectives and planning to
achieve them)
6.2.1 สํานัก ไดจัดทําวัตถุประสงคคุณภาพ ขยายผลลงไปในทุกสวนงาน ทุกระดับ และกระบวนการ
ที่จําเปนในระบบบริหารคุณภาพ วัตถุประสงคคุณภาพโดยยึดหลัก
a) มีสอดคลองกับนโยบายคุณภาพ
b) สามารถวัดได
c) มีความเกี่ยวของกับขอกําหนดที่ประยุกตใช
d) มีความเกี่ยวของกับความสอดคลองของขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ และเพื่อ
เพิ่มระดับความพึงพอใจผูรับบริการ
e) มีการติดตาม
f) มีการสื่อสาร
g) มีการปรับปรุงตามความเหมาะสมของ สํานัก และคงรักษาเอกสารขอมูลของ
วัตถุประสงคคุณภาพ
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6.2.2 เมื่อมีการวางแผนเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพ สํานัก ไดมีการพิจารณา
a) สิ่งที่ตองดําเนินการ
b) ทรัพยากรที่จําเปน
c) ผูรับผิดชอบ
d) กรอบเวลาแลวเสร็จ
e) วิธีการประเมินผล
ลําดับที่
1

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
ชื่อเอกสาร/ระบบ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สพอ. (Action Plan)

6.3 การวางแผนเปลี่ยนแปลง (Planning of changes)
สํ า นั ก มี การพิ จ ารณาถึ งความจํ า เปน ในการเปลี่ย นแปลงระบบบริ ห ารคุ ณภาพ การเปลี่ ย นแปลงมี
ดําเนินการภายในแผนงานอยางสม่ําเสมอ (ดูขอ 4.4) สํานัก ไดพิจารณา
a) วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงและผลที่อาจตามมา
b) ความครบถวนของระบบบริหารคุณภาพ
c) ความเพียงพอของทรัพยากร
d) การกําหนดและหมุนเวียนของความรับผิดชอบและอํานาจ
ลําดับที่
1
2

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
ชื่อเอกสาร/ระบบ
แผนบริหารงานระบบคุณภาพ
รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
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บทที่ 7

การสนับสนุน (Support)

7.1 ทรัพยากร (Resources)
7.1.1 ขอกําหนดทั่วไป
สํานัก มีการพิจารณา กําหนดและจัดให มีทรั พยากรที่จํ าเปนสําหรับ การจั ด ทํา นําไปการ
ปฏิบัติ คงรักษาไว และปรับปรุง อยางตอเนื่อง ในระบบบริหารคุณภาพ สํานัก โดยพิจารณา
a) ความสามารถ และขอจํากัดของทรัพยากรภายในสํานัก ที่มอี ยู
b) ความจําเปนในการเลือกใชผูใหบริการภายนอก
7.1.2 บุคลากร
สํานัก มีการพิจารณาและจัดหาบุคลากรใหเพียงพอเพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการดําเนินงาน
ในระบบบริหารคุณภาพ และ สําหรับการดําเนินงานและควบคุมกระบวนการตาง ๆ ในระบบบริหารคุณภาพ
7.1.3 โครงสรางพื้นฐาน
สํ า นั ก มี ก ารพิ จ ารณา จั ด หา และคงรั ก ษาไว ซึ่ ง โครงสร า งพื้ น ฐานสํ า หรั บ การดํ า เนิ น
กระบวนการเพื่อใหบรรลุไดตาม ขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ
7.1.4 สภาพแวดลอมในการดําเนินกระบวนการ
สํานัก มีการพิจารณา จัดหา และคงรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอมที่จําเปน สําหรับการดําเนิน
กระบวนการเพื่อใหบรรลุ ขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ
7.1.5 ทรัพยากรในการตรวจติดตามและตรวจวัด
7.1.5.1 ทั่วไป
สํานัก มีการพิจารณาและจัดเตรียมทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใหมั่นใจวาผลจากการ
ติดตามหรือตรวจวัดมีความถูกตองและ นาเชื่อถือ ในการติดตามหรือการตรวจวัดเพื่อประเมินความสอดคลองต อ
ขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ สํานัก มีความมั่นใจวาทรัพยากรที่จัดเตรียม
a) เหมาะสมกับวิธีการในการติดตามและการตรวจวัดที่มีการดําเนินการอยู
b) ไดรับการดูแลรักษาเพื่อใหมั่นใจวาเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใชงาน สํานักไดมี
การเก็บเอกสารขอมูลที่เหมาะสมเพื่อใชเปนหลักฐานความเหมาะสมใน
วัตถุประสงคการใชงานของทรัพยากรในการ ติดตามและตรวจวัด
7.1.6 ความรูของสํานัก
สํานัก มีการพิจารณา กําหนดความรูที่จําเปน สําหรับการดําเนินกระบวนการและเพื่อใหบรรลุถึงขอกําหนด
ของผลิตภัณฑและบริการ ความรูเหลานี้ ไดมีการจัดเก็บและมีครบถวนตามขอบเขต อยางเพียงพอ เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงความตองการและแนวโนม สํานัก ไดมีการทบทวนความรูในปจจุบัน และพิจารณาวิธีการทําใหไดมา หรือ
เขาถึงความรูสวนเพิ่มเติม และมีความทันสมัย
7.2 ความสามารถ (Competence)
สํานัก ไดมีการปฏิบัติดังนี้:
a) กําหนดความสามารถที่จําเปนของบุคลากรที่ทํางานภายใตการดําเนินการที่มีผลตอ
สมรรถนะดานคุณภาพและ ประสิทธิผลในระบบบริหารคุณภาพ
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b) ทําใหมั่นใจวาบุคลากรเหลานี้มีความสามารถ บนพื้นฐานการศึกษา การฝกอบรม หรือ
ประสบการณ
c) ในกรณีที่ทําได มีการดําเนินการเพื่อไดมาที่ซึ่งความสามารถที่จําเปน และการประเมิน
ประสิทธิผลของการดําเนินการ ดังกลาว
d) จัดเก็บหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถเปนเอกสารขอมูล
ลําดับที่
1

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-02 การพัฒนาความรูความสามารถและการมอบหมายงาน

7.3 ความตระหนัก (Awareness)
บุคลากรทีท่ ํางานภายใตการควบคุมของสํานัก มีความตระหนักในเรื่อง
a) นโยบายคุณภาพ
b) วัตถุประสงคคุณภาพที่เกี่ยวของ
c) การดําเนินงานที่สงผลตอประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงผลที่ไดของ
การปรับปรุงสมรรถนะ
d) ผลที่ตามมา ของการดําเนินการที่ไมสอดคลองกับขอกําหนดของระบบบริหารคุณภาพ
7.4 การสื่อสาร (Communication)
สํ า นั ก ได มี ก ารพิ จ ารณา ในการสื่ อ สารภายใน และการสื่ อสารภายนอก ที่ เ กี่ ย วข องกั บ ระบบ
บริหารงานคุณภาพ โดยพิจารณา ดังนี้
a) จะสื่อสารอะไรบาง
b) จะสื่อสารเมื่อไหร
c) จะสื่อสารใหใครบาง
d) จะสื่อสารอยางไร
e) สื่อสารโดยใคร
7.5 เอกสารขอมูล (Documented information)
7.5.1 ทั่วไป
ระบบบริหารงานคุณภาพของสํานัก ประกอบดวย
a) เอกสารขอมูลที่กําหนดโดยมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้,
b) เอกสารขอมูลที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานใหประสิทธิผลในระบบบริหารงานคุณภาพของ
สํานัก
7.5.2 การจัดทําและการปรับปรุง
เมื่อมีการจัดทําและปรับปรุงเอกสารขอมูลของสํานัก มีความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติดังนี้
a) มีการชี้บง และคําอธิบาย (เชน ชื่อเอกสาร วันที่จัดทํา ผูจัดทํา หรือหมายเลขเอกสาร)
b) มีการกําหนดรูปแบบ (เชน ภาษา รุนซอฟทแวร รูปภาพ) และสื่อที่ใช (เชน กระดาษ ขอมูล
อิเล็กทรอนิกส)
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c) มีการทบทวนและอนุมัติ อยางเหมาะสมและเพียงพอ
7.5.3 การควบคุมเอกสารขอมูล
7.5.3.1 เอกสารขอมูลที่จําเปนในระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้
ไดมีการควบคุมเพื่อให มั่นใจวา
a) มีเพียงพอและเหมาะสมในการใชงาน ตามความจําเปนในแตละกระบวนการและขั้นตอน
b) ไดรับการปองกันอยางเหมาะสม (เชน เสี่ยงตอการถูกเปดเผย นําไปใชอยางไมถูกตอง หรือ
ไมครบถวน)
7.5.3.2 สําหรับการควบคุมเอกสารขอมูล สํานัก ไดดําเนินกิจกรรมตอไปนี้ ตามความเหมาะสม
a) มีการแจกจาย การเขาใช การคนหา และ การนําไปใช
b) มีการจัดเก็บและการปองกัน รวมถึงการดูแลรักษาใหเนื้อหาอานไดงา ย
c) มีการควบคุมการเปลี่ยนแปลง (เชน การระบุฉบับที่ของการแกไข)
d) มีการกําหนดเวลาจัดเก็บ และการทําลาย
เอกสารขอมูลภายนอกที่สํานัก เห็นวาจําเปนสําหรับการวางแผนและการปฏิบตั ิของระบบบริหารคุณภาพ ได
รับการชี้บง และควบคุมตามความเหมาะสม เอกสารขอมูลใชเปนหลักฐานที่แสดงถึงความสอดคลองไดรับการปองกัน
จากการแกไขโดยไมตั้งใจ
ลําดับที่
1

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-01 การควบคุมเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสไฟล
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บทที่ 8

การปฏิบัติการ (Operation)

8.1 การวางแผน การปฏิบัติงานและการควบคุม (Operational planning and control)
สํานัก มีการดําเนินการวางแผน ปฏิบัติ และควบคุม กระบวนการตางๆ (ดูขอ 4.4) ที่จําเปนเพื่อใหบรรลุ
ขอกําหนด การจัดเตรียมผลิตภัณฑและบริการ และดําเนินกิจกรรมที่ถูกระบุไวในขอกําหนด 6 โดย
a) พิจารณาขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ
b) จัดทําเกณฑสําหรับ
1) กระบวนการ
2) การยอมรับผลิตภัณฑและบริการ
c) กําหนดทรัพยากรทีจ่ ําเปนเพื่อใหบรรลุความสอดคลองตอขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ
d) ดําเนินการควบคุมกระบวนการตามเกณฑ
e) กําหนด คงไวและจัดเก็บเอกสารขอมูลที่จําเปนตามขอบเขต
1) เพื่อใหเชื่อมั่นวากระบวนการสามารถดําเนินการไดตามแผน
2) เพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑและบริการมีความสอดคลองตามขอกําหนด
เพื่ อ ให ผ ลที่ ไ ด  จ ากการวางแผน มี ค วามเหมาะสมกั บ การดํ า เนิ น การของสํ า นั ก จึ ง มี ก ารควบคุ ม การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการวางแผน และทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ไมตั้งใจ ดําเนินการเพื่อ
ลดผลกระทบทางลบตามความเหมาะสม โดยที่สํานักมีความมั่ น ใจวา กระบวนการที่ ดําเนิน การ โดยผูให บ ริ การ
ภายนอกไดรับการควบคุมตาม (ดูขอ 8.4)
ลําดับที่
1

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
ชื่อเอกสาร/ระบบ
ระเบียบปฏิบัติตาม ขอกําหนด 4.4 (ระบบบริหารคุณภาพของสํานัก)

8.2 การพิจารณา ขอกําหนด สําหรับผลิตภัณฑและบริการ (Requirements for products and services)
8.2.1 การสื่อสารกับผูรับบริการ
การสื่อสารกับผูรับบริการมีดังนี้
a) จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ
b) ขอมูลเพิ่มเติม สัญญาหรือ คําสั่งซื้อ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
c) การรับขอมูลปอนกลับจากผูรับบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงขอ
รองเรียนจากผูรับบริการ
d) การเคลื่อนยายและการดูแลทรัพยสินผูรับบริการ
e) ขอกําหนดเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ถาเกี่ยวของ
8.2.2 การพิจารณาขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ
เมื่อมีการพิจารณาขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการเพื่อนําเสนอตอผูรับบริการ สํานักมีความมั่นใจวา
a) มีการระบุขอกําหนดของสินคาและบริการ ประกอบดวย
1) ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
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2) ขอพิจารณาที่จําเปนของสํานัก
b) การดําเนินการตอบสนองตอขอรองเรียนในผลิตภัณฑและบริการ ทีไ่ ดมีการเสนอแนะไว
8.2.3 การทบทวนขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ
8.2.3.1 สํานัก มีความมั่นใจวามีความสามารถที่จะสงมอบผลิตภัณฑและบริการที่เสนอตอ
ผูรับบริการได สํานัก จึงไดมีทบทวน กอนที่จะยืนยันการสงมอบผลิตภัณฑและบริการตอผูรับบริการ ดังนี้
a) ขอกําหนดที่ระบุโดยผูรับบริการ รวมถึงขอกําหนดในการสงมอบและกิจกรรม
หลังสงมอบ
b) ขอกําหนดที่ผูรับบริการไมไดระบุ แตจําเปนตอการใชงาน กรณีที่ทราบ
c) ขอกําหนดที่ระบุโดยสํานัก
d) ขอกําหนดดานกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ
e) ขอกําหนดในสัญญาจางหรือคําสั่งซื้อซึ่งแตกตางที่ระบุไวกอ นหนา
สํานัก มีความมั่นใจวาขอกําหนดที่เปลี่ยนแปลงในสัญญาจางหรือการขอใชบริการ ไดรับการดําเนินการแกไข
ในกรณีที่ผูรับบริการไมมีเอกสารระบุถึงขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ สํานักมีการยืนยันขอกําหนดเหลานี้กอน
การตกลงกับ ผูรับบริการ
8.2.3.2 สํานัก มีการจัดเก็บเอกสารขอมูลเหลานี้ ตามความเหมาะสม
a) ผลของการทบทวน
b) ขอมูลใหมของผลิตภัณฑและบริการ
8.2.4 การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ
ไดมีการจัดทําเอกสารขอมูลผลการทบทวนขอกําหนดสินคาและบริการเหลานี้ไมวาจะขอมูลใหมหรือขอมูลที่
เปลี่ยนแปลง เมื่อขอมูลสินคาและบริการมีการเปลี่ยนแปลง สํานักมีความมั่นใจวาเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของไดรับการ
แกไขและพนักงานทีเ่ กี่ยวของตระหนักถึงขอมูลดังกลาว
ลําดับที่
1

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
ชื่อเอกสาร/ระบบ
ระเบียบปฏิบัติตาม ขอกําหนด 4.4 (ระบบบริหารคุณภาพของสํานัก)

8.3 การออกแบบและการพัฒนาผลิ ตภัณฑและบริ การ (Design and development of products and
services)
- การบริการของสํานัก ไมมีเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
8.4 การควบคุมผูใหบริการภายนอกดานกระบวนการ ผลิตภัณฑ และการบริการ (Control of externally
provided products and services)
8.4.1 ทั่วไป
สํ า นั ก มี ความมั่ น ใจว าสิน คาและบริ การที่ ได  รับ จากผูให บริการภายนอก ในกระบวนการ
ผลิ ต ภั ณ ฑ  แ ละการบริ ก าร มี ค วาม สอดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนด สํ า นั ก โดยมี ก ารควบคุ ม ผู ให บ ริ ก ารภายนอก ใน
กระบวนการ ผลิตภัณฑ และการบริการ ในกรณีดังตอไปนี้
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a) ผลิตภัณฑและบริการจากผูใหบริการภายนอกที่เปนสวนหนึ่งของผลิตภัณฑและบริการที่สํานัก
ดําเนินงาน
b) ผลิตภัณฑและบริการมีการสงมอบใหผูรับบริการโดยผูบริการภายนอกซึ่งกระทําในนามสํานัก
c) ทั้งหมดหรือบางสวนของกระบวนการดําเนินการภายใตผูใหบริการภายนอกที่ สํานัก ไดตัดสินใจ
สํานัก ไดมีการจัดทําและประยุกตใชเกณฑในการประเมิน คัดเลือก เฝาติดตามสมรรถนะและ
ประเมินซ้ําของผูใหบริการภายนอก โดยอยูบ นพื้นฐานความสามารถของการสงมอบกระบวนการ
หรือ ผลิตภัณฑและบริการตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ สํานัก ไดจัดเก็บเอกสารขอมูลของกิจกรรม
เหลานี้และการดําเนินการที่จําเปนจากผลการประเมินที่พบ
8.4.2 ชนิดและขอบเขตของการควบคุม สํานักมีความมั่นใจวาผูใหบริการภายนอกดานกระบวนการ,
ผลิตภัณฑและการบริการ จะไมสงผลตอความสามารถในการ สงมอบผลิตภัณฑและบริการใหกับผูรับบริการ สํานัก
จึงได
a) มั่นใจวากระบวนการของผูใหบริการภายนอกอยูภ ายใตการควบคุมของระบบบริหารคุณภาพ
b) ระบุทั้งการควบคุมที่ใชกับผูใหบริการภายนอกและใชกับผลจากการดําเนินการ
c) พิจารณาถึง
1) แนวโนมผลกระทบที่อาจจากกระบวนการใหบริการภายนอกตอความสามารถที่จ ะให
กระบวนการ ผลิตภัณฑและ บริการ สอดคลองกับขอกําหนดผูรับบริการและขอกําหนด
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2) ประสิทธิผลของการควบคุมที่ดําเนินการโดยผูใหบริการภายนอก
d) พิจารณาการทวนสอบ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหมั่นใจวาผูใหบริการภายนอกส งมอบ
กระบวนการ ผลิตภัณฑ และบริการสอดคลองกับขอกําหนด
8.4.3 ขอมูลสําหรับผูใหบริการภายนอก สํานักมีความมั่นใจวาขอกําหนดกอนหนานี้ไดมีการสื่อสาร
ใหสําหรับผูใหบริการภายนอกเพียงพอ สํานัก มีสื่อสารขอกําหนดใหกับผูใหบริการภายนอกสําหรับ
a) กระบวนการ ผลิตภัณฑและบริการที่จะดําเนินการให
b) การอนุมัติสําหรับ
1) ผลิตภัณฑและบริการ
2) วิธีการ กระบวนการ และอุปกรณ
3) การตรวจปลอยผลิตภัณฑและบริการ
c) ความสามารถ รวมทั้งคุณสมบัติที่จําเปนของบุคลากร
d) การปฏิสัมพันธกับการดําเนินการของสํานัก ของผูใหบริการภายนอก
e) การควบคุมและการเฝาติดตามสมรรถนะของผูใหบริการภายนอกโดยสํานัก
f) กิจกรรมการทวนสอบหรือรับรอง ที่สํานัก หรือผูรับบริการ ตั้งใจจะดําเนินการยังสถานที่ของผู
ใหบริการภายนอก
ลําดับที่
1

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-04 การควบคุมผูใหบริการภายนอก

คูมือคุณภาพ

รหัส :
แกไขครั้งที่ :
QM-ITDI-9001
3
เริ่มใชวันที่:
หนาที:่
22/29
15 มิถุนายน 2565

8.5 การผลิตและการบริการ (Production and service provision)
8.5.1 ควบคุมการผลิตและการบริการ
สํ า นั ก มี การดํ า เนิ น การควบคุ มการผลิตและบริการ ใหอยู ในเงื่อนไขที่ควบคุม เงื่อนไขที่ควบคุม ที่
เหมาะสม ไดรวมถึง
a) ความเพียงพอของเอกสารขอมูลที่ระบุถึง
1) คุณลักษณะของผลิตภัณฑที่จะผลิต บริการที่สงมอบ หรือกิจกรรมที่ดําเนินการ
2) ผลทีจ่ ะบรรลุ
b) ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากรสําหรับตรวจติดตามและตรวจวัด
c) ดําเนินกิจกรรมการตรวจวัดและติดตามในขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อทวนสอบวาขอมูลการดําเนิน
กิจกรรมเปนไปตาม เกณฑการควบคุมการผลิต และเกณฑการยอมรับผลิตภัณฑและบริการ
d) การใชโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการดําเนินกระบวนการ
e) ระบุความสามารถและคุณสมบัติที่เกี่ยวของของบุคลากร
f) ดําเนินกิจกรรมการรับรอง และการรับรองซ้ําตามชวงเวลา เพื่อพิจารณาการบรรลุผลตามแผนการ
ผลิตและบริการ เมื่อผลการตรวจสอบไมสามารถทวนสอบไดในขั้นตอนยอยของการผลิตหรื อ
บริการได
g) ดําเนินกิจกรรมเพื่อปองกันขอผิดพลาดจากบุคลากร
h) มีการดําเนินกิจกรรมการตรวจปลอย การจัดสงและกิจกรรมหลังการสงมอบ
ลําดับที่
1
2

รหัสเอกสาร
-

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
ชื่อเอกสาร/ระบบ
ระบบติดตามงานโครงการ
ระบบหองปฏิบัติการทดสอบ

8.5.2 การชี้บงและการสอบกลับ
สํานัก มีการเลือกใชเกณฑที่เหมาะสมในการระบุผลลัพธจากกระบวนการ เมื่อสํานักตองการ
ความมั่นใจวาผลิตภัณฑและบริการเปนไปตามขอกําหนด สํานักจึงระบุสถานะของผลลัพธ ภายใตขอกําหนดการ
ตรวจวัดและตรวจติดตามของการผลิตและการบริการ กรณีที่การตรวจสอบยอนกลับเปนขอกําหนดในการดําเนินการ
สํานักใชวิธีการ ชี้บงแบบเฉพาะเจาะจงที่ผลลัพธ และมีการจัดทําเปนเอกสารขอมูลสําหรับการสอบกลับได
8.5.3 ทรัพยสินที่เปนของผูรับบริการหรือผูใหบริการภายนอก
สํานัก มีการดูแลทรัพยสินที่เปนของผูรับบริการหรือผูใหบริการภายนอก ในขณะที่อยูภายใต
การจัดเก็บในสํานัก หรือมีการใชงาน สํานักมีการระบุ ทวนสอบ ปองกัน และดูแลรักษาทรัพยสินของผูรับบริการหรือ
ผูสงมอบภายนอกเพื่อใช ในการใหบริการ ถาทรัพยสินใดๆ ของผูรับบริการหรือผูสงมอบภายนอกเกิดการสูญหาย
เสียหาย หรือพบวาไมเหมาะสมในการใชงาน สํานักมีการดําเนินการแจงผูรับบริการหรือผูใหบริการภายนอกใหทราบ
และจัดทําเปนเอกสารขอมูลไว
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8.5.4 การดูแลรักษา
สํานัก มีการดูแลรักษา ผลจากกระบวนการในขณะดําเนินการใหบริการ ตามขอบเขตที่จําเปน
เพื่อใหมั่นใจวายังมี ความสอดคลองกับขอกําหนด
8.5.5 กิจกรรมหลังการสงมอบ
สํานัก ไดปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกําหนดสําหรับกิจกรรมหลังการสงมอบ ซึ่งสัมพันธกับ
ผลิตภัณฑและบริการ ในการพิจารณาขอบเขตของกิจกรรมหลังการสงมอบที่เปนขอกําหนดไว สํานักจึงไดพิจารณา
a) กฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
b) แนวโนมผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งสัมพันธกับผลิตภัณฑและบริการ
c) ธรรมชาติ การใชและอายุการใชงานของผลิตภัณฑและบริการ
d) ขอกําหนดของผูรับบริการ
e) ขอมูลปอนกลับจากผูรับบริการ
8.5.6 ควบคุมของการเปลี่ยนแปลง
สํานัก ไดมีการทบทวนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงสําหรับการใหบริการ ตามขอบเขตที่จําเปน
เพื่อใหมั่นใจวา ยังมีความสอดคลองกับขอกําหนดอยางตอเนื่อง สํานักจึงไดจัดทําเอกสารขอมูลที่อธิบายถึงผลการ
ทบทวนการเปลี่ยนแปลง บุคคลที่มีอํานาจหนาที่ในการเปลี่ยนแปลงและ กิจกรรมที่ดําเนินการที่จําเปนจากผลการ
ทบทวนเหลานั้น
8.6 การตรวจปลอยผลิตภัณฑและบริการ (Release of products and services)
สํานัก ไดมีการดําเนินตามแผนงานที่กําหนดไว ในขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทวนสอบผลิตภัณฑและบริการ
มีความสอดคลองกับ ขอกําหนด ไมทําการปลอยผลิตภัณฑและบริการใหกับผูรับบริการจนกวาจะไดมีการตรวจตาม
แผนที่วางไว ยกเวนกรณีไดรับการอนุมัติโดยผูมีอํานาจที่เกี่ยวของและ ถาทําได โดยผูรับบริการ สํานักจึงดําเนินการ
จัดทําเอกสารขอมูลการตรวจปลอยผลิตภัณฑและบริการ เอกสารขอมูลประกอบดวย
a) หลักฐานแสดงความสอดคลองเทียบกับเกณฑการยอมรับ
b) การสืบกลับไปยังผูมีอํานาจในการตรวจปลอย
8.7 การควบคุมผลลัพธ ที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (Control of nonconforming outputs)
8.7.1 สํานัก มีความมั่นใจวาผลลัพธที่ไมสอดคลองกับขอกําหนดไดรับการชี้บง และปองกันไมใหนําไปใช
หรือสงมอบโดยไมได ตั้งใจ สํานักจึงมีการดําเนินการแกไขที่เหมาะสมกับลักษณะของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
และผลกระทบของผลิ ตภั ณฑ  และบริ การ ทั้ งนี้ ใหร วมถึ งผลิตภัณฑ และบริก ารที่ ถูกตรวจพบหลังจากที่ไ ด  จั ด ส ง
ผลิตภัณฑไปแลว ในระหวางหรือหลังจาก ใหบริการ สํานักมีการดําเนินการกับผลจากกระบวนการที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด สินคาและบริการดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาดังนี้
a) การแกไข
b) การคัดแยก จัดเก็บในพื้นที่ สงคืน หรือ การหยุดใชชั่วคราว ของผลิตภัณฑและบริการ
c) แจงใหผูรับบริการทราบ
d) ไดรับการอนุมัติผอนผันการใชงาน เมื่อมีการแกไขผลการดําเนินการ ตองมีการทวนสอบความ
สอดคลองกับขอกําหนด
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8.7.2 สํานัก ไดมีการจัดเก็บเอกสารขอมูลดังนี้
a) รายละเอียดความไมสอดคลอง
b) รายละเอียดการดําเนินการ
c) รายละเอียดการขอผอนผันที่ไดดําเนินการ
d) การระบุผูรับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินการกับความไมสอดคลอง
ลําดับที่
1

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-05 การควบคุมผลลัพธ ที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
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บทที่ 9

การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)

9.1 การติดตาม ตรวจวัด วิเคราะหและประเมิน (Monitoring, measurement, analysis and evaluation)
9.1.1 ทั่วไป
สํานัก มีการพิจารณา
a) อะไรทีส่ ําคัญในการตรวจติดตามและตรวจวัด
b) วิธีการในการตรวจติดตาม ตรวจวัด วิเคราะหและประเมินทีจ่ ําเปน เพื่อใหมั่นใจถึงผลที่
ถูกตอง
c) จะทําการติดตามและตรวจวัด เมื่อใด
d) จะทําการวิเคราะหและประเมินผลการติดตามและตรวจวัด เมื่อใด
สํานัก ไดมีการทําการประเมินสมรรถนะคุณภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ สํานัก
ไดเก็บรักษาเอกสารขอมูลทีจ่ ําเปน ในฐานะหลักฐานของผลจากการดําเนินการ
9.1.2 ความพึงพอใจผูรับบริการ
สํานัก มีการเฝาติดตาม ขอมูลที่เกี่ยวของกับระดับการรับรูของผูรับบริการ ที่ผูรับบริการตองการ
และ ความคาดหวังของผูรับบริการ ไดรับการเติมเต็ม สํานักจึงมีการกําหนดวิธีการ เพื่อที่จะใหไดขอมูลเหลานี้ มา
ติดตามและทบทวน
9.1.3 การวิเคราะหและประเมินผล สํานักมีการดําเนินการวิเคราะหและประเมินผล ขอมูลและผลที่ได
จากการตรวจติดตามและตรวจวัด ผลทีไ่ ดจากการวิเคราะหจะนําไปใชประเมิน
a) ความสอดคลองของผลิตภัณฑและบริการ
b) ระดับความพึงพอใจผูรับบริการ
c) สมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ
d) ประสิทธิผลของแผนงาน
e) ประสิทธิผลของการดําเนินการระบุความเสี่ยงและโอกาส
f) สมรรถนะของผูใหบริการภายนอก
g) ความจําเปนในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ หมายเหตุ วิธีการวิเคราะหขอมูล
รวมถึงการใชวิธีทางสถิติ
9.2 การตรวจติดตามภายใน (Internal audit)
9.2.1 สํานัก มีการดําเนินการตรวจติดตามภายใน ตามชวงเวลาที่วางแผนไว เพื่อใหมีขอมูลของระบบ
บริหารคุณภาพ
a) มีความสอดคลองตอ
1) ขอกําหนดสํานัก สําหรับระบบบริหารคุณภาพ
2) ขอกําหนดมาตรฐานนานาชาติฉบับนี้
b) การปฏิบัติและคงรักษาไวอยางมีประสิทธิผล
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9.2.2 สํานัก ไดมีการ
a) วางแผน จัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไว ตารางการตรวจติดตาม รวมถึงความถี่
วิธีการ ผูรับผิดชอบ ขอกําหนดใน การวางแผน และการรายงาน ซึ่งจะพิจารณาจาก
วัตถุประสงคคุณภาพ ความสําคัญของกระบวนการที่เกี่ยวของ การเปลี่ยนแปลงที่สงผล
ตอสํานัก และผลการตรวจติดตามครั้งที่ผานมา
b) กําหนดเกณฑการตรวจติดตามและขอบเขตในแต ละการตรวจติดตาม
c) การเลือกผูตรวจติดตามและการตรวจติดตาม ตองใหมั่นใจวาตรงตามวัตถุประสงคและมี
ความเปนกลางในขณะตรวจ ติดตาม
d) ทําใหมั่นใจวาผลการตรวจติดตามไดถูกรายงานไปยังผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ
e) ดําเนินการแกไขและปฏิบัติการแกไขโดยมิใหลา ชา
f) จัดเก็บเอกสารขอมูลการตรวจติดตามไวเปนหลักฐาน เพื่อแสดงการดําเนินการตรวจ
ติดตามและ แสดงถึงผลการตรวจ ติดตาม
ลําดับที่
1

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

9.3 การทบทวนโดยฝายบริหาร (Management review)
9.3.1 ทั่วไป
ผูบริหารสูงสุดไดทําการทบทวนระบบบริหารคุณภาพของสํานัก ตามชวงเวลาที่วางแผนไว เพื่อให
มั่นใจวามีความ เหมาะสมอยางตอเนื่อง มีความพอเพียง มีประสิทธิผล และมีความสอดคลองกับทิศทางกลยุทธ ของ
สํานัก
9.3.2 ปจจัยนําเขาการทบทวนโดยฝายบริหาร การทบทวนโดยฝายบริหาร ตองไดรับการวางแผนและ
ดําเนินการ โดยคํานึงถึง
a) สถานะของการดําเนินการจากการทบทวนในครั้งที่ผานมา
b) ประเด็นการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับระบบบริหารคุณภาพ
c) ขอมูลสมรรถนะและประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงแนวโนมขอมูลจาก
1) ความพึงพอใจของผูรับบริการ และ ขอมูลตอบกลับจาก ผูมสี วนไดสวนเสียที่
เกี่ยวของ
2) ขอบเขตที่ ไดตรงตามวัตถุประสงคที่ดานคุณภาพ
3) สมรรถนะของกระบวนการ และความสอดคลองของผลิตภัณฑและบริการ
4) ความไมสอดคลองตามขอกําหนด และการปฏิบัติการแกไข
5) ผลจากการเฝาติดตามและตรวจวัด
6) ผลการตรวจติดตาม
7) สมรรถนะของผูใหบริการภายนอก
d) ความเพียงพอของทรัพยากร
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e) ประสิทธิผลการดําเนินการเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาส (ดูขอ 6.1)
f) ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
9.3.3 ปจจัยนําออกการทบทวนโดยฝายบริหาร ผลจากการทบทวนโดยฝายบริหารตองรวมถึงการ
ตัดสินใจและการดําเนินการเกี่ยวกับ
a) โอกาสในการปรับปรุง
b) ความจําเปนในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ
c) ทรัพยากรที่จําเปน สํานักไดคงไวซึ่งเอกสารขอมูลที่แสดงถึงหลักฐานของผลลัพธจากการ
ทบทวนฝายบริหาร
ลําดับที่
1

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-09 การทบทวนโดยฝายบริหาร
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บทที่ 10

การปรับปรุง (Improvement)

10.1 ทั่วไป (General)
สํานัก มีการพิจารณาและเลือกโอกาสในการปรับปรุง และดําเนินกิจกรรมที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตาม
ขอกําหนดผูรับบริการและ ยกระดับความพึงพอใจผูรับบริการ ซึ่งประกอบดวย
a) การปรับปรุงผลิตภัณฑ และการบริการ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
และ ความคาดหวัง
b) การแกไข ปองกัน หรือ ลดผลกระทบที่ไมพึงประสงค
c) การปรับปรุงสมรรถนะและประสิทธิผล ของระบบบริหารคุณภาพ
10.2 สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดและการปฏิบัติการแกไข (Nonconformity and corrective action)
10.2.1 เมื่อพบสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด รวมถึงที่เกิดจากขอรองเรียน สํานัก ได
a) ตอบสนองตอสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ตามความเหมาะสมดังนี้
1) ทําการควบคุมและแกไข
2) ดําเนินการจัดการกับผลที่ตามมา
b) ประเมิ น ความจํ า เป น ในการปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ กํ า จั ด สาเหตุ ข องสิ่ ง ที่ ไ ม เ ป น ไปตาม
ขอกําหนด เพื่อปองกันไมใหเกิดขึ้นซ้ํา หรือ เกิดขึ้นในบริเวณอื่นๆ โดย
1) ทบทวนและวิเคราะหสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่พบ
2) พิจารณาสาเหตุของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่พบ
3) พิจารณาสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่ใกลเคียงกัน หรือมีโอกาสเกิดขึ้น
c) ดําเนินการปฏิบัติการตามความจําเปน
d) ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแกไข และ
e) ปรับปรุงรายการความเสี่ยงและโอกาสในชวงการวางแผน ตามความเหมาะสม
f) ปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ ตามความเหมาะสม การปฏิบัติการแกไขจะตองเหมาะ
กับผลกระทบของสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่พบ
10.2.2 สํานัก มีการจัดทําเอกสารขอมูลเพื่อแสดงหลักฐานของ
a) สภาพของสิ่งทีไมเปนไปตามขอกําหนดและการปฏิบัติการที่เกี่ยวของ
b) ผลการปฏิบัติการแกไขใดๆ
ลําดับที่
1

เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวของ
รหัสเอกสาร
ชื่อเอกสาร/ระบบ
QP-ITDI-9001-06 การปฏิบัติการแกไข
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10.3 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual improvement)
สํานัก ไดดําเนินการปรับปรุงอยางตอเนื่องอยางเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลตอระบบบริหาร
คุณภาพ สํานัก จึงมีการพิจารณาผลลัพธจากการวิเคราะหและการประเมิน และผลจากการทบทวนโดยฝายบริหาร
เพื่อพิจารณาความจําเปนหรือโอกาส ที่ใชระบุเปนสวนหนึ่งของการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

