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บทนํา
จากการที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการกํากับของรัฐขนาดใหญ่
ในภูมิภาคนี้ มีการจัดทําโครงการและรับโครงการต่างๆ ทางวิชาการมากมายซึ่งดําเนินการโดยคณะที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เพื่อให้เป็นไปในแนวเดียวกัน และทางมหาวิทยาลัยได้รับโครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแบบผสมผสาน
สํานักบริการวิชาการ มีความมุ่งมั่นในการสั่งสมแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นผสาน
กับวิทยาการที่เป็นสากลให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา สามารถพัฒนาตนเองให้ เพียบพร้อมด้วยวิชาการ
จริยธรรม และคุณธรรม พัฒนาการศึกษาและบริการวิชาการที่หลากหลายและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแหล่ง
บริการวิชาการ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในการจัดการด้านการติดต่อเจรจาเชิง
ธุรกิจและจัดการเกี่ยวกับเงื่อนไขทางกฎหมายและข้อตกลงในการรับทําโครงการ ตลอดจนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ที่
มหาวิทยาลัยพึงได้จากการวิจัย และบริการวิชาการ
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2544 โดยใช้ชื่อว่า “โครงการ
จัดตั้งสํานักบริการวิชาการ” และจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2546 โดย ใช้ชื่อว่า “สํานัก
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ” มีบุคลากรในสํานักเริ่มแรกจํานวน 4 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ไกรสร ชัยโรจน์กาญจนา ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ (25 ตุลาคม 2544 – ธันวาคม 2551)
นายวิวัฒน์ ศศิวรรณพงศ์ ดํารงตําแหน่งรักษาการผู้อํานวยสํานักบริการวิชาการ ( ธนวาคม 2551 - 30 กันยายน
2553) ปัจจุบัน ดร.ยุทธพล ทวะชาลี ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ (1 ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน)
สํานักบริการวิชาการ มีบุคลากรทั้งสิ้น 11 คน สํานักบริการวิชาการมีการบริหารงานโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อํ า นวยการเพื่ อ เป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ควบคุ ม ดู แ ลการดํ า เนิ น งานสํ า นั ก ฯ ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี
ประสิทธิภาพ
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0. คํานํา
เพื่อใหองคกรใหมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ จึงไดนําหลักในการบริหารคุณภาพ ตามระบบ
ISO 9001:2008 มาประยุกตใช ซึ่งจะทําใหสมาชิกและลูกคาเกิดความพึงพอใจ ความมั่นใจในคุณภาพของสินคา
มากยิ่งขึ้น
1. การนําไปใช
ขอบขายของการจัดทําระบบบริหารคุณภาพของสํานักงานบริการวิชาการ คือ “การ บริการวิชาการ”
โดยไดนําขอกําหนดทุกหัวขอของ ISO 9001:2008 มาปฏิบัติและไดมีการยกเวนการปฏิบัติในหัวขอ 7.3 และ
ขอกําหนด 7.5.2 ทั้งหัวขอ เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมของทางสํานักงานบริการวิชาการ ไมมีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ดังนั้นจึงไมสามารถนําหัวขอ 7.3 ดังกลาวมาใชปฏิบัติได
2. เอกสารอางอิง
คูมือคุณภาพฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยอางอิงขอกําหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 “QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENT”
3. คําศัพทและนิยาม
คําศัพทที่ใชในระบบการบริหารงานคุณภาพของสํานักงานบริการวิชาการฯใหยึดถือความหมาย
ตามที่กําหนดไวใน ISO 9000:2008 “QUALITY MANAGEMENT SYSTEM-FUNDAMENTAL AND
VOCABULARY” สําหรับคําศัพทที่มีความหมายเฉพาะใหกําหนดความหมายไวในเอกสารที่ปรากฏคํานั้นๆ
ตอนที่ 2 ระบบบริหารคุณภาพ
4. ระบบบริหารงานคุณภาพ
4.1 ขอกําหนดทั่วไป (General Requirements)
สํานักงานบริการวิชาการไดจัดทําระบบบริหารคุณภาพของสํานักงานบริการวิชาการขึ้นให
สอดคลองกับขอกําหนด ISO 9001:2008 โดยมีการจัดทําเปนเอกสารนําไปปฏิบัติดํารงรักษาไวและปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ดังนี้
a) สํานักงานบริการวิชาการไดชี้บงกระบวนการที่จําเปนสําหรับระบบบริหารงานคุณภาพของ
สํานักงานบริการวิชาการไว
ในคูมือคุณภาพและ Core Process Flowchart และสํานักงานบริการ
วิชาการไดนํามาปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
b) สํานักงานบริการวิชาการไดจัดลําดับและปฏิสัมพันธของกระบวนการตางๆ ในระบบบริหารงาน
คุณภาพไวใน
Core Process Flowchart และ Quality Plan
c) สํานักงานบริการวิชาการไดกําหนดเกณฑและวิธีการที่จําเปนสําหรับกระบวนการตางๆ ในระบบ
บริหารงานคุณภาพไวในคูมือคุณภาพ Core Process Flowchart Quality Plan ระเบียบการปฏิบัติงานตางๆ รวมถึง
เอกสารระดับงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
d) สํานักงานบริการวิชาการไดมีการจัดเตรียมทรัพยากรและขอมูลที่จําเปนเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ตางๆ ในระบบบริหารงานคุณภาพไวอยางเพียงพอ

e) สํานักงานบริการวิชาการไดมีการเฝาติดตาม ตรวจวัด และวิเคราะหกระบวนการในระบบบริหาร
คุณภาพของสํานักงานบริการวิชาการ
f) สํานักงานบริการวิชาการไดดาํ เนินการปฏิบตั ิเพื่อใหบรรลุผลตามแผนงานที่ไดกําหนดไว และ
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องสํานักงานบริการวิชาการมีระบบการควบคุมกระบวนการจากแหลงภายนอก
ซึ่ง
ใหผลกระทบกับความเปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑของสํานักงานบริการวิชาการ โดย
กําหนด
รายละเอียดในการควบคุมกระบวนการจากแหลงภายนอกไวระเบียบปฎิบัติงานของจัดซื้อ
4.2 ขอกําหนดดานระบบเอกสาร (Documentation Requirements)
4.2.1 ทั่วไป
เอกสารในระบบคุณภาพของสํานักงานบริการวิชาการฯประกอบดวย
a) นโยบายคุณภาพ
b) คูมือคุณภาพ
c) ระเบียบการปฏิบัติงาน (Procedure)
d) คูมือการทํางาน (Work Instruction) เชน มาตรฐานการผลิต คูมือการใชเครื่องจักรและ
อุปกรณ เปนตน
e) เอกสารสนับสนุน เชน แบบฟอรม บันทึก เอกสารจากภายนอก เปนตน
4.2.2คูมือคุณภาพ (Quality Manual)
สํานักงานบริการวิชาการไดจัดทําคูมือคุณภาพใหสอดคลองกับขอกําหนด ISO 9001:2008 โดย
คูมือคุณภาพจะแสดงถึง
a) ขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพของสํานักงานบริการวิชาการ และหัวขอที่มีการยกเวน
b) อางอิงถึงเอกสารระเบียบการปฏิบัติงาน และเอกสารอางอิงตางๆ ที่เกี่ยวของ
c) ปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการตางๆ ของระบบบริหารคุณภาพ
4.2.3การควบคุมเอกสาร (Control of documents)
ผูแทนคณะกรรมการดําเนินการดานคุณภาพ เปนผูรับผิดชอบจัดใหมีระบบการควบคุมเอกสารตางๆ ใน
ระบบคุณภาพของสํานักงานบริการวิชาการฯ ที่สํานักงานบริการวิชาการฯ ไดจัด ทําขึ้นจะดําเนินการควบคุม
ดังนี้
a) มีการอนุมัติเอกสารตางๆ โดยผูมีอํานาจหนาที่กอนที่จะใชงาน
b) มีการทบทวนตามชวงเวลาที่ไดกําหนดไว และมีการปรับปรุงแกไขในกรณีที่จําเปน และมี
ระบบการอนุมัติใหม
c) มีการระบุถึงการเปลี่ยนแปลง และสถานะความทันสมัยของเอกสาร
d) เอกสารตางๆ ที่จําเปนจะมีอยู ณ สถานที่ใชงาน และเปนเอกสารฉบับลาสุด/ทันสมัยเสมอ
e) เอกสารตาง ๆ อยูในสภาพที่อานไดงาย และมีการแสดงไววาเปนเอกสารในระบบ
f) มีการชี้บง และควบคุมการแจกจายเอกสารที่รับมาจากภายนอก

g) มีการชี้บงเอกสารที่ยกเลิกแลว ที่มีการเก็บไวเพื่อวัตถุประสงคตางๆ เพื่อปองกันการนํา
เอกสารไปใชโดยไมตั้งใจ
4.2.4 การควบคุมบันทึก (Control of record)
เพื่อยืนยันวาสํานักงานบริการวิชาการฯ ไดปฏิบัติตามระบบการบริหารงานคุณภาพ และแสดงถึง
ระบบบริหารงานที่มีประสิทธิผล ทางสํานักงานบริการวิชาการจึงไดจัดทําขึ้น ซึ่งไดมีการควบคุมตางๆ ดังนี้
a) บันทึก ที่ได จัดทําขึ้น ตองอานไดงาย ชัดเจน ชี้บงได และสอบกลับไปยังกิจกรรมหรือ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของได
b) การจัดเก็บ จะใชวิธีการที่สามารถหาไดงาย พรอมที่เรียกมาดูได
c) รวบรวมและจัดเก็บบันทึก และควบคุมดูแลมิใหบันทึกเสื่อมคุณภาพ เสียหายหรือสูญหาย
d) กําจัดบันทึกที่พนระยะเวลาการจัดเก็บแลว
e) กําหนดระยะเวลาการจัดเก็บบันทึกตามความเหมาะสม หากมีขอตกลงกับสมาชิกและ
ลูกคา หรือตามกฎหมาย ใหจัดเก็บตามระยะเวลาที่ไดตกลงหรือกําหนดไว
5.ความรับผิดชอบดานการบริหาร (Management responsibility)
5.1 ความมุงมั่นของคณะกรรมการดําเนินการ (Management Commitment)
การแสดงความมุงมั่นในการนําระบบการบริหารงานคุณภาพที่จัดตั้งขึ้นไปสูการปฏิบัติภายในสํานักงาน
บริการวิชาการฯ ใหเกิดผลรวมถึงการพัฒนาระบบฯ อยางตอเนื่อง เปนความรับผิดชอบ สูงสุดของผูบริหาร ดวย
เหตุดังกลาว คณะกรรมการฯ ในฐานะผูบริหารระดับสูงสุด จึงไดดําเนินการดังตอไปนี้
a) มอบหมายใหผูแทนฝายบริหารคุณภาพ (Quality Management Representativ หรือ QMR) เปน
ผูรับผิดชอบการสื่อสาร การประสานงานภายในสํานักงานบริการวิชาการฯ เพื่อใหบุคลากรภายในสํานักงาน
บริการวิชาการฯทราบและเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกําหนดของสมาชิกและลูกคา
และขอกําหนดของหนวยงานราชการหรือบทบัญญัติที่เกี่ยวของ
b) จัดตั้งนโยบายคุณภาพและประกาศใหเจาหนาที่ของสํานักงานบริการวิชาการฯทราบอยางทั่วถึง
c) ยืนยันวามีการกําหนดเปาหมายดานคุณภาพในทุกระดับเทาที่จําเปนตลอดจนมีการวางแผนเพื่อให
เปาหมายคุณภาพบรรลุผล
d) ดําเนินการทบทวนโดยฝายบริ หารเป นระยะๆอยางเหมาะสมตาม “ระเบียบการ ปฏิบัติ งานการ
ทบทวนโดยคณะกรรมการดําเนินการ” (P-01)
e) ยืนยันวามีทรัพยากรอยางเพียงพอเพื่อใหระบบการบริหารงานคุณภาพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 การใหความสําคัญตอสมาชิกและลูกคา (Customer focus)
เพื่อใหมั่นใจวาขอกําหนดของสมาชิกและลูกคาจะไดรับการพิจารณากําหนดและสนองตอบไปในทาง
ที่จะสรางความพึงพอใจใหสมาชิกและลูกคา คณะกรรมการฯ จึงกําหนดใหมีการระบุขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ
กั บ สิ น ค า และมี ก ารตรวจวั ด ความพึ ง พอใจของสมาชิ ก และลู ก ค า โดยมอบหมายให ผู จั ด การโรงงานเป น
ผูรับผิดชอบ และไดระบุวิธีการไวในระเบียบการปฏิบัติงานการรับซื้อ และการขนสง

5.3 นโยบายคุณภาพ (Quality policy)
คณะกรรมการฯ ได กํ า หนดนโยบายคุ ณ ภาพของสํ า นั ก งานบริ ก ารวิ ช าการฯขึ้ น โดยพิ จ ารณาให
สอดคลองกับวัตถุประสงคการดําเนินงานของสํานักงานบริการวิชาการฯ และความตองการของสมาชิกและลูกคา
ซึ่งนโยบายคุณภาพของสํานักงานบริการวิชาการ(ตามเอกสารแนบที่ 1)
เพื่อใหเจาหนาที่สามารถเขาใจในนโยบายคุณภาพที่กําหนดอยางทั่วถึง คณะกรรมการฯ จึงไดมีประกาศ
และสื่อสารนโยบายคุณภาพโดยใชวิธีการ ดังนี้
1. ติดปายแสดงนโยบายคุณภาพไวในสถานที่ตางๆ
2. กําหนดใหมีการฝกอบรมแกเจาหนาที่
คณะกรรมการฯ ผูจัดการสํานักงานบริการวิชาการ ผูแทนฝายบริหาร จะดําเนินการติดตามและทบทวน
นโยบายคุณภาพเปนระยะๆ เพื่อใหมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
โดยไดกําหนดการทบทวนนโยบายคุณภาพไวเปนวาระหนึ่งของการทบทวนโดยคณะกรรมการ ฯ ตาม ระเบียบ
การปฏิบัติงานทบทวนโดยคณะกรรมการฯ
5.4 การวางแผน (Planning)
a) เปาหมายคุณภาพ (Quality Objective)
คณะกรรมการ ฯ ได กํ า หนดเป า หมายด า นคุ ณ ภาพของสํ า นั ก งานบริ ก ารวิ ช าการฯ ขึ้ น ให
สอดคลองกับ นโยบายคุณภาพโดยจะมีการทบทวนเปนระยะๆ ซึ่งไดกําหนดการทบทวนเปาหมายคุณภาพไว
เปนวาระหนึ่งของการทบทวนโดยคณะกรรมการ ฯ ตามระเบียบการปฏิบัติงานทบทวนโดยคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ มอบหมายใหผูแทนฝายบริหารนําไปดําเนินการใหหัวหนาหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กําหนดเปาหมายดานคุณภาพในหนวยงานของตนใหสอดคลองกับเปาหมายดานคุณภาพของสํานักงานบริการ
วิชาการ และควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว โดยจะมีการประชุมติดตาม
ทุกๆ 1 เดือน โดยรายละเอียดจะระบุไวในระเบียบการปฏิบัติงานการทบทวนโดยฝายบริหารและเพื่อใหเจาหนาที่
สามารถเขาใจในเปาหมายดานคุณภาพอยางทั่วถึง คณะกรรมการฯ จึงไดมีการประกาศและสื่อสารตามวิธีการ
เดียวกับการประกาศและสื่อสารนโยบายคุณภาพ
b) การวางแผนระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality management system planning)
เพื่อใหบรรลุถึงขอกําหนดทั่วไปของระบบบริหารคุณภาพตามขอ 4.1 รวมถึงเปาหมายดาน
คุณภาพ คณะกรรมการฯ ไดกําหนดใหหัวหนาฝายแตละหนวยงาน กําหนดแผนงานของหนวยงาน ซึ่งแผนงานนี้
จะตองแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมายของแตละหนวยงาน รวมถึงเปาหมายของสํานักงาน
บริ การวิชาการฯ กรณีที่ จะมีการปรั บเปลี่ ยนระบบบริหารงาน คุ ณภาพ จะตองมี การทบทวน หรือปรับปรุง
แผนงานนี้ เพื่อใหมั่นใจวาความสมบูรณของระบบบริหารคุณภาพ จะยังคงไดรับการรักษาไว

5.5 ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่ และการสื่อสาร
5.5.1 ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่
เพื่อใหเจาหนาที่ของสํานักงานบริการวิชาการฯ ทราบถึงอํานาจหนาที่และบทบาทของตน และ
ของผูอื่นที่เกี่ยวของในระบบการบริหารงานคุณภาพที่ไดจัดตั้งขึ้น คณะกรรมการฯ จึงกําหนดอํานาจ หนาที่ใหกับ
เจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงตางๆ แลวมอบหมายใหผูบริหารเหลานี้กําหนดอํานาจหนาที่ใหผูอยูใตบังคับบัญชา
ลดหลั่นลงไป โดยใหจัดทําปายผังองคกรแสดงสายงานและหนาที่ความรับผิดชอบขององคกรรวมและของแตละ
หนวยงานแสดงไวใหผูเกี่ยวของในองคกรเห็นไดโดยทั่วกัน
สําหรับรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนง ใหเจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงตางๆ
กําหนดเปน Job Description และแจกจายใหเจาหนาที่แตละตําแหนงรับทราบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงการของสายงานหรือหนาที่ความรับผิดชอบใหเจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงนั้นดําเนินการแกไขผังองคกร
Job Description และสื่อสารใหเจาหนาที่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น
5.5.2 ผูแทนฝายบริหาร (QMR)
เพื่อใหระบบการบริหารงานคุณภาพสามารถดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
คณะกรรมการฯ จึงแตงตั้งใหเจาหนาที่ของสํานักงานบริการวิชาการ เปนผูแทนฝายบริหารคุณภาพ (QMR) โดย
ประกาศเปนเอกสารและมอบหมายความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ใหดําเนินการดังตอไปนี้
a) ดําเนินการยืนยันวามีกําหนด การนําไปปฏิบัติใหเกิดผลและการรักษาไวซึ่งกระบวนการตางๆ ที่
จําเปนสําหรับระบบการบริหารงานคุณภาพ
b) รายงานใหคณะกรรมการฯ ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานคุณภาพ และความจําเปน
ที่ตองปรับปรุง
c) ดําเนินการเพื่อยืนยันวามีการสงเสริมใหเจาหนาที่ของสํานักงานบริการวิชาการ ในองคกร ตระหนัก
ถึงขอกําหนดของสมาชิกและลูกคา
d) ติดตอกับหนวยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวของกับระบบการบริหารงานคุณภาพ
5.5.3 การสื่อสารภายใน
เพื่อใหเจาหนาที่ของสํานักงานบริการวิชาการ ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบการบริหารงาน
คุณภาพคณะกรรมการฯ จึงกําหนดใหมีระบบสื่อสารภายในเพื่อใหบุคลากรทราบถึงขอมูลดังตอไปนี้
a) นโยบายและเปาหมายคุณภาพ ตลอดจนอัตราการบรรลุผล
b) ผลการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกและลูกคา
c) แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
d) ขอบกพรองและผลการแกไข
e) การรองเรียนจากสมาชิกและลูกคาและผลการแกไข
f) ผลการทบทวนโดยฝายบริหาร

ใหผูแทนฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการดูแลใหมีการสื่อสารขอมูลดังกลาวโดยวิธีการที่
เหมาะสมโดยประสานงานผูรับผิดชอบในสวนตางๆเพื่อยืนยันวาขอมูลที่นํามาสื่อสารเปนขอมูลที่ถูกตองและ
ทันสมัย
5.6 การทบทวนของคณะกรรมการดําเนินการ
5.6.1 ทั่วไป (General)
เพื่อใหมั่นใจวาระบบบริหารงานคุณภาพยังมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการฯ
จึงจัดใหมีการทบทวนระบบบริหารคุณภาพของสํานักงานบริการวิชาการฯ อยางนอยปละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ซึ่ง
การทบทวนนี้จะรวมถึงโอกาสในการประเมินโอกาสในการปรับปรุงอยางตอเนื่อง และความตองการในการ
เปลี่ยนแปลงระบบบริหารคุณภาพนโยบายวัตถุประสงคและเปาหมายดานคุณภาพ รวมถึงขอกําหนดอื่นๆของ
ระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพทั้ ง นี้ ไ ด มี ก ารจั ด ทํ า และปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บการปฏิ บั ติ ง านการทบทวนโดยคณะ
กรรมการฯ และมีการจัดทําและเก็บบันทึกการทบทวนไว
5.6.2 ปจจัยปอนในการทบทวน (Review input)
ปจจัยปอนตางๆในการทบทวนของคณะกรรมการฯ จะรวมถึงสิ่งตอไปนี้
a) ผลการตรวจติดตามทั้งภายในและภายนอกของระบบบริหารงานคุณภาพ
b) ขอมูลยอนกลับจากสมาชิกและลูกคา รวมถึงขอรองเรียนจากสมาชิกและลูกคา
c) ประสิทธิภาพของกระบวนการ และความเปนไปไดตามขอกําหนดของสินคา
d) สถานะของการปฏิบัติการแกไขและปองกันของระบบบริหารคุณภาพ
e) การติดตามผลการปฏิบัติจากการทบทวนครั้งที่ผานมา
f) การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจเกิดผลกระทบตอระบบบริหารคุณภาพ
g) ขอแนะนําในการปรับปรุง
ซึ่งหัวขอตางๆ จะถูกกําหนดไวเปนวาระการประชุม และดําเนินการประชุมตามวาระ
5.6.3 ผลลัพธในการทบทวน (Review output)
ผลลั พ ธ จ ากการทบทวนของคณะกรรมการฯ ต อ งรวมถึ ง การตั ด สิ น ใจ และการปฏิ บั ติ ซึ่ ง
เกี่ยวของในเรื่อง
a) การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพตลอดจนการทบทวนการตางๆ
a) การปรับปรุงสินคาที่เกี่ยวของกับขอกําหนดของสมาชิกและลูกคา
b) ทรัพยากรที่จําเปน

6. การบริหารทรัพยากร (Resource management)
6.1 ความพรอมดานทรัพยากร (Provision of resource)
เพื่อปฏิบัติตามและคงรักษาไวซึ่งระบบการบริหารงานคุณภาพ ตลอดจนเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพ
ของระบบอยางตอเนื่อง และเพื่อเสริมสรางความพึงพอใจใหสมาชิกและลูกคาดวยการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ขอกําหนดคุณภาพและความตองการของสมาชิก และลูกคาคณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ระดับสูงใน
ตําแหนงนั้นๆ เปนผูกําหนดและจัดหาทรัพยากรที่ตองการอยางเพียงพอ
6.2 ทรัพยากรมนุษย (Human resource)
6.2.1 ทั่วไป (General)
เจาหนาที่ฝกอบรม จะเปนผูรับผิดชอบดูแลให เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานอันมีผลกระทบตอคุณภาพของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละอาจนะทํ า ให เ กิ ด ผลกระทบที่ มี นั ย สํ า คั ญ ต อ สิ่ ง แวดล อ มจากการทํ า งาน มี จิ ต สํ า นึ ก และขี ด
ความสามารถอย า งเหมาะสมและเพี ย งพอตอ การปฏิบั ติงาน โดยจะพิจ ารณาจากพื้น ฐานทางการศึ ก ษา การ
ฝกอบรมความชํานาญและประสบการณซึ่งไดกําหนดหนาที่และคุณสมบัติของเจาหนาที่ไวใน(Jobdescription)
6.2.2 ทักษะความสามารถ จิตสํานึก และการฝกอบรม
เจาหนาที่ฝกอบรม ตองจัดใหมีการดําเนินการตอไปนี้
a) ดํ า เนิ น การสํ า รวจความต อ งการในการฝ ก อบรมของเจ า หน า ที่ ทุ ก ป และนํ า มากํ า หนดทั ก ษะ
ความสามารถและชี้บงการฝกอบรมที่จําเปนสําหรับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพ และจัดทํา
แผนการฝกอบรมประจําป
b) ดําเนินการควบคุมการดูแลใหมีการฝกอบรมแกเจาหนาที่ตามที่กําหนดไวหรือดําเนินการอื่นๆ เพื่อ
เปนไปตามความตองการเหลานั้น
c) จัดเก็บบันทึกตางๆ อยางเหมาะสมในเรื่องการศึกษา การฝกอบรม ทักษะและประสบการณ
c) ติดตามประสิทธิผลของการฝกอบรมเปนระยะๆ
d) จาหนาที่ที่ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ที่อาจเปนเหตุให
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่มีนัยสําคัญ และเจาหนาที่ที่มีหนาที่พิเศษ เชน เจาหนาที่ที่ทําหนาที่ตรวจสอบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ผู ต รวจติ ด ตามคุ ณ ภาพภายใน เป น ต น ต อ งได รั บ การฝ ก อบรมเฉพาะด า นให มี ค วามรู แ ละขี ด
ความสามารถในหนาที่นั้นๆ
e) สรางจิตสํานึกใหเจาหนาที่มีความตระหนักในความสําคัญของกิจกรรมดานคุณภาพตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับเจาหนาที่ และใหความชวยเหลือทุมเทใหบรรลุเปาหมายคุณภาพทั้งนี้ใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่จัดทําขึ้น
6.3 ปจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)
ผูอํานวยการ กําหนดและจัดหาปจจัยพื้นฐานของสํานักงานบริการวิชาการฯเพื่อใหมีความ พรอมและ
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน โดยประสานงานกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งปจจัยพื้นฐาน จะรวมถึงสิ่งตอไปนี้
a ) อาคาร พื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องอํานวยประโยชนตางๆที่เกี่ยวของ
b ) อุปกรณการดําเนินงาน ทั้งที่เปน Hardware และ Software
c ) การบริการเสริมตางๆ เชน การขนสงหรือการสื่อสาร เปนตน

6.4 สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการ จะกําหนด และบริหารสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่จําเปนเพื่อใหผลิตภัณฑ
เปนไปตามขอกําหนด รวมถึงควบคุมดูแลดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
7. การสรางผลิตภัณฑและบริการ
7.1 การวางแผนการสรางผลิตภัณฑและบริการ
ผูอํานวยการ รับผิดชอบวางแผนและพัฒนากระบวนการตางๆ ที่ตองการ เพื่อใหมั่นใจผลิตภัณฑ
ที่จะผลิตเปนไปตามขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ และการวางแผนไดพิจารณาถึงความสอดคลองกับขอกําหนดของ
กระบวนการอื่นๆในระบบการบริหารงานคุณภาพดวย แผนที่วางไว ไดแก Quality Pan ซึ่งจะมีการพิจารณาใน
เรื่องตอไปนี้ ตามความเหมาะสม
a) เปาหมายคุณภาพ และขอกําหนดตางๆ ของบริการ
b) ความตองการในการจัดทํากระบวนการตางๆ และการจัดหาทรัพยากรที่ เฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ
และบริการ
c) การกําหนดกิจกรรมการตรวจพิสูจน ตรวจรับรอง เฝาติดตาม การตรวจสอบทดสอบที่เฉพาะเจาะจง
และหลักเกณฑในการยอมรับบริการ
d) กํ า หนดบัน ทึ ก ต างๆ ที่แ สดงหลั ก ฐานวา กระบวนการสรางผลิ ตภัณ ฑ และบริ ก ารไดบรรลุ ถึ ง
ขอกําหนดตางๆ
7.2 กระบวนการที่เกี่ยวของกับสมาชิกและลูกคา
7.2.1 การระบุขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
เจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงนั้นๆ เปนผูกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการซึ่งมีดังนี้
a) ขอกําหนดตางๆ ที่เจาะจงโดยสมาชิกและลูกคา ซึ่งครอบคลุมถึงกิจกรรมการสงมอบและหลังการสง
มอบ
b) ขอกําหนดที่สมาชิกและลูกคาไมระบุแตมีความจําเปน เนื่องจากเปนลักษณะเฉพาะหรือจุดประสงค
ในการใชซึ่งทางสํานักงานบริการวิชาการตระหนักดีอยูแลว
c) ขอกําหนดตามกฎหมายและบทบัญญัติซึ่งเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ
d) ขอกําหนดเพิ่มเต็มอื่นๆซึ่งกําหนดขึ้นเองโดยสํานักงานบริการวิชาการฯ
7.2.2 การทบทวนขอกําหนดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ
ในการทบทวนขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑและบริการ กอนที่จะตกลงสงมอบ
ผลิตภัณฑและบริการ ใหกับสมาชิกและลูกคาหรือกอนตกลงทําสัญญาหรือรับการสั่งซื้อ หรือกอนตกลงให
เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือการสั่งซื้อ ผูอํานวยการจะเปนผูรับผิดชอบดําเนินการทบทวนขอตกลงตาม ระเบียบการ
ปฏิบัติงานจัดซื้อ เพื่อใหมั่นใจวา
a) มีการระบุขอกําหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑอยางครบถวนและถูกตองเพียงพอ
b) ไดมีการแกไขขอกําหนดตางๆ ในสัญญาหรือการสั่งซื้อซึ่งตางไปจากเดิม

c) สํานักงานบริการวิชาการฯมีขีดความสามารถในการปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆที่ระบุ
d) มีการเก็บบันทึกตางๆในการทบทวน และกิจกรรมที่เกิดจากการทบทวน
e) เขาใจขอกําหนดของสมาชิกและลูกคาไดโดยถูกตองตรงกัน (ในกรณีที่สมาชิกและลูกคาไมไดระบุ
ขอกําหนดไวเปนเอกสาร)
f) หากมีการปรับเปลี่ยนขอกําหนดดานผลิตภัณฑ เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของจะไดรับการแกไขและ
เจาหนาที่ ที่เกี่ยวของจะไดรับแจงใหทราบถึงขอกําหนดที่ไดปรับเปลี่ยนไป
7.2.3 การสื่อสารกับสมาชิกและลูกคา
เพื่ อใหส มาชิ ก และลู ก ค า ได รั บข อมู ลที่ ถูก ตอ งและเหมาะสม จึง กํ า หนดให เ จ าหนา ที่ร ะดั บสู งใน
ตําแหนงนั้นๆ รับผิดชอบจัดใหมีวิธีการสื่อสารกับสมาชิกและลูกคาในเรื่องดังตอไปนี้
a) ขอมูลดานผลิตภัณฑและบริการ (รวมถึงผลิตภัณฑและบริการ
b) ที่สงมอบโดยสมาชิกและลูกคา)
b) การสอบถามการจัดการขอตกลง หรือการสั่งซื้อรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
d) การตอบกลับจากสมาชิกและลูกคา รวมถึงการรองเรียนจากสมาชิกและลูกคา
7.3 การออกแบบและการพัฒนา
เนื่องจากสํานักงานบริการวิชาการอธิการบดี ไมมีกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ ดังนั้นจึงไมนํา
ขอกําหนดนี้มาใช
7.4 การจัดซื้อ
7.4.1 การดําเนินการจัดซื้อ
เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑและบริการที่จัดซื้อมีคุณภาพและเปนไปตามขอกําหนดการจัดซื้อที่ระบุไว
เจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงนั้นๆ เปนผูรับผิดชอบใหมีระบบการจัดซื้อตามหลักการ ดังตอไปนี้
a) จัดซื้อสินคาและผลิตจากสมาชิก หรือผูสงมอบที่ผานระบบการคัดเลือกและไดรับการอนุมัติจาก
ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการแลว โดยระบุขอมูลการจัดซื้อใหชัดเจน
b) ประเมินผลการสงมอบของผูสงมอบเปนระยะๆโดยกําหนดเกณฑการประเมินไวอยาง ชัดเจน ตาม
ระเบียบปฏิบัติ
c) เจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงนั้นๆ จะเปนฝายกําหนดประเภทและขอบเขตที่จะใชในการ
ควบคุมผูสงมอบและผลิตภัณฑที่จะจัดซื้อ ใหเหมาะสมกับผลกระทบที่มีตอผลิตภัณฑในขั้นตอๆ ไปหรือตอ
ผลิตภัณฑขั้นสุดทาย
d) ในกรณีที่ใชกระบวนการจากภายนอก (Outsource) ตองคอยติดตามผลการ
ดําเนินการของผูรับจางอยางสม่ําเสมอ
e) ตองเก็บรักษาบันทึกผลการประเมินไวในกรณีที่ไดดําเนินการไปแลว เนื่องมาจากการ
ประเมินผลดังกลาวตองเก็บรักษาไวเปนขอมูลการประเมินผูขาย

7.4.2 ขอมูลการจัดซื้อ
ในการระบุขอมูลการจัดซื้อ ใหผูรับผิดชอบกําหนดรายละเอียดที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑที่
จัดซื้อใหชัดเจน และยืนยันวาไดระบุขอกําหนดตางๆ ไวอยางครบถวนแลวกอนที่จะสื่อสารไปยัง/ผู รับจางชวง
โดยรวมถึงสิ่งตอไปนี้ตามความเหมาะสม
a) ขอกําหนด ขั้นตอนการดําเนินงาน กระบวนการและอุปกรณในการอนุมัติผลิตภัณฑ
b) ขอกําหนดดานคุณสมบัติของเจาหนาที่
c) ขอกําหนดในระบบการบริหารงานคุณภาพ
d) ใหดูรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการระบุขอมูลการจัดซื้อไดใน ระเบียบการปฏิบัติงานจัดซื้อ
7.4.3 การทวนสอบผลิตภัณฑที่จัดซื้อ
เพื่อยืนยันวาผลิตภัณฑที่จัดซื้อเปนไปตามขอกําหนดการจัดซื้อที่ระบุไว จึงกําหนดใหผูจัดการโรงงาน
ดําเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ หากตองการหรือไดรับการรองขอจากสมาชิกและลูกคาไดดําเนินการทวนสอบ
ผลิตภัณฑ ณ สถานที่ของสมาชิก หรือผูสงมอบ ฝายการตลาดทําการแจงไปยังผูจําหนายและกําหนดแผนงานการ
ทวนสอบ และวิธีการตรวจปลอยผลิตภัณฑไวในขอมูลการจัดซื้อ
7.5 การดําเนินการผลิต
7.5.1 การควบคุมการผลิต
สํานักงานบริการวิชาการฯ มีการวางแผนและดําเนินการผลิตอยูใตสภาวะการควบคุม ซึ่งรวมถึง มีการ
กําหนดให
a) ฝายตางๆ ที่เกี่ยวของเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีขอมูลรายละเอียดดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
ไวในฝายของตนอยางเพียงพอและเหมาะสมตามความจําเปน
b) เจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงนั้นๆ เปนผูควบคุมและใหมีเอกสารการปฏิบัติงานตามความจําเปน
c) เจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงนั้นๆ เปนผูควบคุมดูแลใหเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในกระบวนการ
ผลิตอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ โดยจะมีการบํารุงรักษาเครื่องจักรเปนระยะๆ อยูเสมอ
d) เจ า หน า ที่ ร ะดั บ สู ง ในตํ า แหน ง นั้ น ๆ เป น ผู ค วบคุ ม ดู แ ลให มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ตั ว อย า งประกอบการ
ปฏิบัติงานตามความจําเปน
e) เจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงนั้นๆ เปนผูควบคุมดูแลเครื่องมือที่เฝาติดตามและตรวจวัดเพื่อใหมีขีด
ความสมารถในการตรวจวัดผลิตภัณฑตามขอกําหนดของสมาชิกและลูกคา โดยหัวหนาแผนกหองทดลองจะทํา
การสอบเทียบเครื่องตรวจวัดเปนระยะๆ ตาม “ระเบียบการปฏิบัติงานควบคุมเครื่องตรวจวัด” (P-...................)
f) เจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงนั้นๆ เปนผูควบคุมดูแลใหมีการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ
เพื่อยืนยันความสอดคลองกับขอกําหนด
g) เจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงนั้นๆ เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสงสินคาใหสมาชิกและ
ลูกคา

7.5.2 การขออนุมัติกระบวนการผลิตและการบริการ
ป จ จุ บั น สํ า นั ก งานบริ ก ารวิ ช าการฯยั ง ไม มี ก ระบวนการใดที่ ไ ม ส ามารถทวนสอบผลที่ ไ ด จ าก
กระบวนการโดยอาศัย การวัดหรือการเฝาติดตามในกระบวนการตอไป จึงไมไดนําขอกําหนดนี้มาปฏิบัติ
7.5.3 การชี้บงและสอบกลับได
เจ า หน าที่ ร ะดั บสู ง ในตํ า แหน ง นั้น ๆ ต องควบคุมดูแ ลใหมี ก ารชี้บ งวัตถุดิบและผลิตภัณ ฑ ใน
ลักษณะซึ่ง
a) แสดงใหเห็นสถานการณดําเนินการและความสอดคลองกับขอกําหนดของผลิตภัณฑ
b) ไมปะปนกันและสามารถปองกันการนําไปใชผิดได (รวมถึงปองกันไมใหนําผลิตภัณฑที่ไมเปนไป
ตามขอกําหนดไปใชงานหรือสงมอบ)
c) บันทึกการชี้บงและสามารถสอบกลับได (ในกรณีที่มีขอกําหนดระบุใหตองสอบกลับได)
7.5.4 ทรัพยสินของสมาชิกและลูกคา
ในกรณีที่สมาชิ ก และลู ก คาสงมอบผลิตภัณ ฑม าเพื่อใหใ ชใ นการผลิตใหสมาชิกและลูกคา ให
เจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงนั้นๆ เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลทรัพยสินของสมาชิกและลูกคา (รวมถึง
ทรัพยสินทางปญญา) ซึ่งโดยหลักการแลวใหควบคุมดูแลภายใตระบบเดียวกันกับทรัพยสินของสํานักงานบริการ
วิชาการ (กลาวคือตองตรวจรับ ชี้บง จัดเก็บ ถนอมรักษาและเก็บบันทึก) แตใหดําเนินการเพิ่มเติมดังนี้
a) ชี้บงใหเขาใจไดชัดเจนวาเปนทรัพยสินของสมาชิกและลูกคา (ในกรณีที่เจาะจงวัตถุประสงคการใช
งานตองชี้บงใหเขาใจชัดเจนดวย)
b) จัดใหมีขั้นตอนและวิธีการสื่อสารใหสมาชิกและลูกคาทราบในกรณีที่ชํารุดหรือสูญหาย
c) จัดเก็บบันทึกการควบคุมทรัพยสินของสมาชิกและลูกคาและการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของไวเปน
หลักฐาน
7.5.5 การถนอมรักษาผลิตภัณฑ
เจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงนั้นๆ ตองรับผิดชอบดูแลการถนอมรักษาผลิตภัณฑ (รวมถึงชิ้นสวนที่
เปนสวนประกอบของผลิตภัณฑนั้นๆ ดวย) ตลอดระยะเวลาที่อยูในความรับผิดชอบของตนจนกระทั่งมอบให
กระบวนการตอไป ในลักษณะซึ่ง
a) ครอบคลุมถึงการชี้บง การเคลื่อนยาย การบรรจุ การจัดเก็บและการปกปองผลิตภัณฑ
b) สามารถถนอมรักษาเปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑเอาไวไดตลอดอายุการใชงาน
7.6 การควบคุมเครื่องมืออุปกรณในการตรวจวัด และเฝาติดตาม
สํานักงานบริการวิชาการ ไดกําหนดกิจกรรมการเฝาติดตามที่จําเปนไวในแผนระบบการ
บริหารงานคุณภาพ โดยผูจัดการโรงงานเปนผูรับผิดชอบจัดเตรียมความพรอม ซึ่งรวมถึงการจัดใหมีเครื่องมือวัด
ที่จําเปนเพื่อใหกิจกรรมวัดและการเฝาติดตามที่ไดกําหนดไวสามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่นและสอดคลองกับ
ขอกําหนดในการวัด และเฝาติดตามเพื่อยืนยันความเชื่อถือ ไดของผลการวัดและการเฝาติดตามเครื่องมือวัดที่ใช
ตอง

a) ไดรับการสอบเทียบกับมาตรฐานการวัด ซึ่งสามารถสอบกลับไดมาตรฐานการวัดระดับชาติหรือ
นานาชาติตามชวงเวลาที่กําหนดหรือกอนนําไปใชงาน ในกรณีที่ไมมีมาตรฐานการวัดดังกลาว ให
จัดทําวิธีการที่ใชในการสอบเทียบหรือทวนสอบความแมนยําของเครื่องมือนั้นๆ ไวเปนเอกสาร
b) ไดรับการปรับเทียบหรือปรับเทียบซ้ําเปนระยะๆ ตามความจําเปน
c) ไดรับการชี้บงเพื่อใหทราบไดชัดเจนถึงสถานการณสอบเทียบ
d) ไดรับการปองกันมิใหถูกปรับแตงซึ่งจะทําใหผลการวัดเสียหาย
e) ไดรับการปกปองมิใหชํารุดหรือเสื่อมสภาพระหวางการเคลื่อนยายบํารุงรักษาและจัดเก็บ
f) เก็บรักษาบันทึกผลการสอบเทียบไว
ในกรณีที่พบวาเครื่องมือวัดไมเปนไปตามขอกําหนด ผูจัดการโรงงานตองดําเนินการใหมีการตรวจ
ยืนยันผลิตภัณฑที่ไดทําการตรวจสอบแลวและดําเนินการซอมและสอบเทียบเครื่องตรวจวัดใหมหรือดําเนินการ
ตามความเหมาะสมทั้งนี้ใหปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติไวในระเบียบการปฏิบัติงานการควบคุมเครื่องตรวจวัด
8. การตรวจวัด, การวิเคราะหและการปรับปรุง
8.1 ทั่วไป
ในการวางแผนระบบบริหารงานคุณภาพตามขอ 4.1 ซึ่งไดกําหนดใหแสดงกระบวนการที่
จําเปน ในการเฝาติดตามตรวจวัด,วิเคราะหและปรับปรุงไวในแผนบริหารงานระบบคุณภาพ ใหผูตรวจทานและ
อนุมัติแผนฯ ตรวจยืนยันวากระบวนการหรือกิจกรรมตาง ในการเฝาติดตาม, ตรวจวัด, วิเคราะหและปรับปรุงที่
ไดกําหนดไวครอบคลุมเพรียงพอและเหมาะสมเพื่อ
a) แสดงถึงความเปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ
b) ยืนยันความเปนไปตามขอกําหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพ
c) ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานคุณภาพอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ตองครอบคลุมถึงวิธีการตางๆ ที่เกี่ยวของในการเฝาติดตาม, ตรวจวัด, วิเคราะหและปรับปรุง
ตลอดจนกลวิธีทางสถิติและการนําไปใช
8.2 การเฝาติดตามและการตรวจวัด
8.2.1 ความพึงพอใจของสมาชิกและลูกคา
เพื่อใหมั่นใจวาสํานักงานบริการวิชาการฯ ไดสนองตอบขอกําหนดของสมาชิกและเปนที่พึงพอใจของ
สมาชิกและลูกคาขณะเดียวกันเพื่อเปนมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานคุณภาพอยาง
หนึ่งจึงกําหนดใหผูจัดการโรงงานกําหนดวิธีการ และดําเนินการสํารวจ ความพึงพอใจของสมาชิกและลูกคาปละ2
ครั้ง แลววิเคราะหผลการสํารวจ (โดยอาศัยกลวิธีทางสถิติ)นําเสนอตอที่ประชุม

8.2.2 การตรวจติดตามภายใน
เพื่อใหมั่นใจวาระบบการบริหารงานคุณภาพ
a) สอดคลองกับการดําเนินงานที่วางแผนไว (ดู 7.1) ตามขอกําหนดในมาตรฐานสากล ISO 9001:2008
และตามขอกําหนดในระบบการบริหารงานคุณภาพที่สํานักงานบริการวิชาการฯจัดตั้งขึ้น
b) ไดรับการนําไปปฏิบัติใหเกิดผลและคงรักษาไวอยางมีประสิทธิภาพจึงไดกําหนดใหดําเนินการตรวจ
ติดตามภายในอยางนอยปละ 2 ครั้ง ซึ่งตองครอบคลุมถึง
1) ผูแทนฝายบริหารคุณภาพ (QMR) เปนผูกําหนดแผน และกําหนดการตรวจติดตามโดยพิจารณา
สถานะและความสําคัญของกระบวนการ พื้นที่ตางๆที่จะตรวจติดตาม และผลการติดตามครั้งที่ผานมา
2) ผูแทนฝายบริหารคุณภาพ (QMR) ดําเนินการใหมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามแผนที่กําหนด
หรือกรณีพิเศษตามความจําเปน โดยดานคุณภาพ จะเปนผูคัดเลือกผูคัดเลือกผูทําการตรวจที่ผานการอบรมและไม
มีความเกี่ยวของกับหนวยงานที่จะไดรับการตรวจ
3) เมื่อดําเนินการตรวจ หากผูตรวจพบขอบกพรอง จะดําเนินการสั่งการแกไขและ ดําเนินการติดตามผล
การแกไข รวมถึงการรายงานผลการตรวจ ซึ่งผูอํานวยการ/ ผูชวยผูอํานวยการ หรือผูรับผิดชอบหนวยงาน จะตอง
มีการปฏิบัติ เพื่อขจัดความบกพรองที่ตรวจพบรวมทั้งสาเหตุของขอบกพรอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด
4) ผูแทนฝายบริหารคุณภาพ(QMR) เปนผูจัดเก็บบันทึกตาง ๆ ที่เกี่ยวของไว
5) ผูแทนฝายบริหารคุณภาพ(QMR) เปนผูรายงานผลการตรวจติดตามภายในใหผูบริหารทราบ
8.2.3 การเฝาติดตามและการวัดกระบวนการ
เจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงนั้น ๆ จะใชวิธีการที่เหมาะสมในการเฝาติดตามและตรวจวัดกระบวนการ
ของระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ถึ งขีด ความสามารถของกระบวนการกรณี ที่ไ ม บรรลุผลตาม
แผนงานจะปฏิบัติการแกไขตามความเหมาะสมเพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนด
8.2.4 การเฝาติดตามและการวัดผลิตภัณฑ
ผูอํานวยการเปนผูรับชอบดําเนินการเฝาติดตามและตรวจวัดผลิตภัณฑตามที่ไดกําหนดไว ในแผน
คุณภาพ และ ไดกําหนดใหผูจัดการโรงงานดําเนินการดังตอไปนี้
a) ดําเนินการใหมีการบันทึกผลการตรวจสอบไวเปนบันทึกคุณภาพ และตองเก็บรักษาบันทึกตางๆ ที่
เกี่ยวของ เพื่อยืนยันวาผลิตภัณฑสอดคลองกับขอกําหนด
b) เปนผูมีอํานาจในการอนุมัติผลการตรวจสอบและทดสอบ และปลอยผานผลิตภัณฑ
และบริการซึ่งตองแสดงหลักฐานไวในควบคุมบันทึกการตรวจสอบดวย
c) เป น ผู ค วบคุ ม ดู แ ลให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ละบริ ก าร ได รั บ การตรวจสอบและทดสอบตามแผนระบบ
บริหารงานคุณภาพที่ไดกําหนดไวอยางถูกตองครบถวนกอนที่จะสงมอบออกไป

8.3 การควบคุมผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
สํานักงานบริการวิชาการฯ มีการดําเนินการเพื่อควบคุมผลิตที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้
1) ในกรณีที่พบผลิตที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ผูอํานวยการ ตองยืนยันวาการดําเนินการชี้บงตามขอ
7.5.3 และตองปองกันไมใหผลิตซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดถูกนําไปใชงานหรือสงมอบได
2) กําหนดการควบคุม อํานาจและรับผิดชอบในการจัดการผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ให
ผูอํานวยการดําเนินการเพื่อใหผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่ ตรวจพบไดรับการจัดการอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
a) ดําเนินการเพื่อกําจัดสภาพที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่ตรวจพบ (แกไข ปรับปรุง ซอมแซมหรือ
ทําใหม)
b) อนุมัติการใช การปลอยออกหรือการยอมรับโดยไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจและจาก
สมาชิกและลูกคากรณีที่เกี่ยวของ (อนุมัติใชเปนกรณีพิเศษ)
c) ดําเนินการโดยไมนํามาใชหรือประยุกตการใชงานเดิม
3) ให มี ก ารเก็ บ รั ก ษาบั น ทึ ก ซึ่ ง แสดงถึ ง ความไม เ ป น ไปตามข อ กํ า หนด และการดํ า เนิ น การอั น
เนื่องมาจากความไมเปนไปตามขอกําหนดนั้น ตลอดจนการไดรับความเห็นชอบดังที่ไดกลาวไว
4) ในกรณีที่แกไข ปรับปรุงซอมแซมหรือทําใหม ใหดําเนินการทวนสอบผลิตภัณฑและบริการนั้นซ้ํา
อีกเพื่อแสดงวาผลิตภัณฑและบริการนั้นเปนไปตามขอกําหนดแลว
5) ในกรณีที่พบผลิตภัณฑและบริการที่ไมเปนไปตามขอกําหนดหลังการสงมอบ หรือหลังจากไดเริ่ม
นําไปใชงานแลวหัวหนาฝายการตลาดตองริเริ่มใหมีการดําเนินการที่เหมาะสมตอผลกระทบทั้งที่เกิดขึ้นและ
อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความไมเปนไปตามขอกําหนดนั้น
8.4 การวิเคราะหขอมูล
ใหผูแทนฝายบริหารคุณภาพ (QMR) ประสานงานกับเจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงนั้นๆ เพื่อรวบรวม
การวิเคราะหขอมูล เพื่อประเมินวาจะสามารถปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพอยางตอเนื่องได ณ จุดใด ทั้งนี้
ต องดํา เนิน การให ค รอบคลุมถึ งข อมู ลซึ่ ง เปน ผลจากการเฝ าติด ตามและการวั ด และขอ มู ล จากแหลง อื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ซึ่งอยางนอยผลการวิเคราะหขอมูลตองใหสาระครอบคลุมถึง
a) ความพึงพอใจของสมาชิกและลูกคา
b) ความเปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑ
c) คุณลักษณะและแนวโนมตางๆ ของกระบวนการและผลิตภัณฑ ตลอดจนโอกาส
ในการดําเนินการเชิงปองกัน
d) ผูสงมอบ/ผูรับจางชวง
8.5 การปรับปรุง
8.5.1 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
สํานักงานบริการวิชาการฯจะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยใชวิธีการดังตอไปนี้

1) นโยบายคุณภาพและเปาหมายคุณภาพ คณะกรรมการฯ จะกําหนดนโยบายและเปาหมายคุณภาพและ
ใหแตละฝายกําหนดเปาหมายคุณภาพของฝายแลวนําไปปฏิบัติโดยมอบหมายใหผูแทนฝายบริหารคุณภาพ (QMR)
2) ผลการตรวจติดตามคุ ณ ภาพภายในทางสํานักงานบริการวิชาการฯ จะดําเนิ นการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในอยางนอยปละ 2 ครั้ง เมื่อดําเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในแลวพบสวนที่ตองดําเนินการแกไข
ก็จะใหมีการสั่งการแกไขเพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
3) การวิเคราะหขอมูลใหผูแทนฝายบริหารดานคุณภาพ (QMR) เปนผูรวบรวมการวิเคราะหขอมูลฝาย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ถาเห็นวามีสวนจําเปนตองไดรับการแกไขก็ใหดําเนินการแกไขเพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง
4) การปฏิบัติการแกไขและปองกัน กรณีที่มีขอบกพรองเกิดขึ้น ทางฝายควบคุมคุณภาพจะดําเนินการให
มีการปฏิบัติการแกไขและปองกันเพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
5) การทบทวนโดยผูบริหาร กรณีที่มติจากการทบทวนระบุใหมีการปรับปรุงผูแทนฝายบริหารดาน
คุณภาพ (QMR) จะตองดําเนินการติดตามผลใหมีการดําเนินการตามมตินั้น เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
8.5.2. การดําเนินการเชิงแกไข
ใหเจาหนาที่ระดับสูงในตําแหนงนั้น ๆ รับผิดชอบดําเนินการกําจัดสาเหตุของความไมเปนไปตาม
ขอกําหนดและปองกันไมใหเกิดซ้ํา โดยปฏิบัติตาม”ระเบียบการปฏิบัติงานการแกไขและปองกัน” (P-) ซึ่งแสดง
ถึงหลักเกณฑในการ
a) ทบทวนความไมเปนไปตามขอกําหนด (รวมถึงการรองเรียนจากสมาชิกและลูกคา)
b) พิจารณากําหนดสาเหตุของความไมเปนไปตามขอกําหนด
c) ประเมินความจําเปนในการดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาความเปนไปตามขอกําหนดนั้นๆ จะไมเกิดขึ้น
d) พิจารณากําหนดและนําไปปฏิบัติซึ่งการดําเนินการที่จําเปน
e) บันทึกผลของสิ่งของที่ไดดําเนินการไปและ
f) ทบทวนการแกไขที่ไดดําเนินการไป
8.5.3 การดําเนินการเชิงปองกัน
ใหเ จาหนาที่ระดับสูงในตํ าแหนงนั้น ๆ รั บผิดชอบดําเนินการกํ าจัดสาเหตุของความไม เปนไปตาม
ขอกําหนด ซึ่งอาจเกิดขึ้น เพื่อปกกันไมใหเกิดขึ้น โดยปฏิบัติงานการแกไขและปองกัน ซึ่งแสดงถึงหลักเกณฑใน
การ
a) พิจารณาตัดสินสาเหตุและความไมเปนไปตามขอกําหนด ซึ่งอาจเกิดขึ้น
b) ประเมินความจําเปนในการดําเนินการเพื่อปองกันไมใหเกิดความไมเปนไปตาม
ขอกําหนดเกิดขึ้น
c) พิจารณาตัดสินและนําไปปฏิบัติซึ่งการดําเนินการที่จําเปน
d) บันทึกผลของสิ่งที่ไดดําเนินการไป
e) ทบทวนการปองกันที่ไดดําเนินการไป

ตอนที่ 3
1.1 รายชื่อเอกสารปฏิบัติ
รหัส
ชื่อเอกสาร
คูมือคุณภาพ
QM-01
QP-UNIQ-MSU-01 การจั ด ทํ า เอกสาร
ควบคุมเอกสาร
QP-UNIQ-MSU-02 การตรวจติ ด ตาม
ภายใน
QP-UNIQ-MSU-03 ก า ร บ ริ ก า ร ที่ ไ ม
เ ป น ไ ป ต า ม
ขอกําหนดและการ
แกไขปองกัน
QP-UNIQ-MSU-04 ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ฝกอบรม
QP-UNIQ-MSU-05 ก า ร บ ริ ก า ร ท า ง
วิ ช าการและการ
สื่อสาร
QP-UNIQ-MSU-06 ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า
อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ
และการจั ด ซื้ อ จั ด
จาง

ขอกําหนด
Q 4.1,4.2.1,4.2.2,5.6.1,5.6.2,5.6.3,8.4
Q 4.2.3,4.2.4

ผูรับผิดชอบ
ปวิช สมเพ็ชร
ปวิช สมเพ็ชร
อภิชาต พุทธา
นัยนา ไพรวิจารย
Q 8.2.2
ปวิช สมเพ็ชร
นัยนา ไพรวิจารย
Q
5.2,7.2.3,8.2.1,7.2.1,7.2.2,7.1,7.5.1,7.5.3,8.5. ปวิช สมเพ็ชร
2,8.5.3,8.3
Q 6.2.1,6.2.2

ลภัสรดา แสนสัมฤทธินันท

สุพัตรา นอใส
Q 7.1,7.5.1,8.2.3,8.2.4,5.5.3,8.4,8.5.1

ญาดา สีหนาท
เยาวลักษณ แถมศิริ

Q 7.6, 7.4.1,7.4.2,7.4.3,6.3,6.4

สราวุธ ไชยดา
วันทนา ไชยกูล
อรชุมา กองเงิน
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