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ผู้ทบทวน

)

(
ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

ผู้อนุมัติ

)

(
ผู้อํานวยการ

)

บันทึกการปรับปรุงแก้ไข
แก้ไข
ครั้งที่

วันที่

รายละเอียด

ผู้ขอแก้ไข

ผู้อนุมัติแก้ไข

หน้า

บัญชีรายชื่อผู้ถือครอง
สําเนาฉบับที่
01
02
03
04
05
06
07

หน่วยงาน

รหัส

ผู้รับเอกสาร

ตําแหน่ง

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกําหนดเป็นมาตรฐานในการควบคุม การจัดทํา การอนุมัติ การแจกจ่าย การเรียกคืนเอกสารที่หมดอายุ และการ
ทําลายเอกสารที่หมดอายุ
1.2 เพื่อให้การจัดเก็บบันทึกไว้ตามรายการ และเวลาที่จําเป็น โดยควบคุมสําหรับการชี้บ่ง จัดเก็บ การป้องกันความสูญหาย /
เสียหาย และการนํากลับมาใช้โดยสะดวก

2. ขอบข่าย
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานนี้ใช้ในการจัดทําเอกสารและการควบคุมเอกสาร
ในระบบบริหารการจัดการคุณภาพ ของสํานักบริการวิชาการ ทั้งนี้ให้รวมทั้งเอกสารภายในและภายนอก

3. คําจํากัดความ
เอกสารต้นฉบับ หมายถึง เอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพฉบับเริ่มแรกที่เขียนขึ้นเพื่อใช้งานโดยเลขที่
การขอแก้ไขเอกสารอยู่ในลําดับที่ 00 และมีการประทับตรา ‘’ ต้นฉบับ ‘’ และ “เอกสารควบคุม” ด้วยสีแดง
3.1 สําเนาควบคุม หมายถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งสําเนามาจากเอกสารต้นฉบับ โดยได้
รับการควบคุมในการแก้ไข แจกจ่าย เรียกคืน รวมถึงการขอทําลายและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยเอกสาร
สําเนาควบคุมจะมีเลขที่ลําดับเอกสารอยู่ที่ 01 และมีการประทับตรา ‘’สําเนาเอกสารควบคุม‘’ ด้วยสีแดง
3.2 สําเนาไม่ควบคุม หมายถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ซึ่งสําเนาขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับลูกค้า
ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพจากภายในและภายนอก หรือบุคคลภายนอกองค์กร ซึ่งไม่จําเป็น
ต้องควบคุมในการแก้ไข เรียกคืน หรือปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ และมีการประทับตรา “สําเนาไม่ควบคุม”
ด้วยสีน้ําเงิน
3.3 ใบร้องขอแก้ไขเอกสาร ( DAR) Document Action Request หมายถึง แบบฟอร์มที่ใช้ในกิจกรรม
การควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพตั้งแต่การออกเอกสารใหม่การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร
การขอเพิ่มผู้ถือครองเอกสารตลอดจนการขอยกเลิก การใช้เอกสารต่าง ๆ
3.4 เอกสารยกเลิก หมายถึง เอกสารที่ผ่านกระบวนการขอแก้ไขเอกสารและทําการประทับตรายกเลิก”ยกเลิก”ด้วยสีแดง
3.5 บันทึกเอกสาร หมายถึง เอกสารบันทึกข้อมูล หรือแบบฟอร์มที่ปรากฏอยู่ในระบบคุณภาพทั้งหมด
3.6 เอกสารสนั บ สนุ น หมายถึ ง เอกสารอื่ น ๆ ทั้ ง จากภายนอก ที่ ใ ช้ สนับ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน และทํ า การประทั บ ตรา
“เอกสารภายนอก” ด้วยสีน้ําเงิน ส่วนเอกสารภายใน มีการประทับตรา “เอกสารสนับสนุน” ด้วยสีน้ําเงิน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติ
4.1 ทีมงาน ISO แบ่งประเภทของเอกสารในการบริหารคุณภาพ ดังนี้
4.1.1 คู่มือคุณภาพ (Ouacity Manual : QM ) เป็นเอกสารที่แสดงนโยบายและแนวทางการบริหาร
ระบบคุณภาพที่จัดทําขึ้น
4.1.2 ระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure : QP ) เป็นเอกสารแสดงขั้นตอนดําเนินการ ของกระบวนการและ
กิจกรรมในการบริหารงานคุณภาพ
4.1.3 วิธีปฏิบัติงาน (Work instruction : WI) เป็นเอกสารแสดงขั้นตอนการทํางานเฉพาะแต่ละกิจกรรม
4.1.4 เอกสารสนับสนุน (Supporting Document : SD ) เป็นเอกสารอื่น ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกที่
ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือต่างๆ แผนปฏิบัติงานเป็นเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น
มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ใบรับรองของบริษัทคู่ค้า
4.1.5 แบบฟอร์ม (Form : F) เป็นแบบฟอร์มที่เตรียมไว้บันทึกผลของกิจกรรมต่าง

4.2 การกําหนดรหัสเอกสารในระบบคุณภาพ ดังนี้
4.2.1 รหัสเอกสารของเอกสารทุกประเภท ใช้รหัส 6 หลัก คือ xx - yyyy - zzz โดย
xx = อักษรย่อชนิดของเอกสาร
-

QM
QP
WI
SD
FM

=
=
=
=
=

คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
ระเบียบปฏิบัติงาน (Quality Procedure)
วิธีปฏิบัติงาน (Wosk Instruction)
เอกสารสนับสนุน (Supposting)
แบบฟอร์ม (Form)

yyyy = อักษรย่อของหน่วยงาน หรือชื่อเอกสารของสํานักบริการวิชาการ XX-UNIQ-MSU-ZZ
- QMR = ผู้แทนฝ่ายบริหาร (Quality Management Representative)/ การควบคุมเอกสารและบันทึกเอกสาร
(Document Control)

zz =

ลําดับที่ของเอกสาร โดยแบ่งเป็น
-

-

ตัวเลข 2 หลัก ใช้สําหรับคู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติงานและวิธีปฏิบัติงาน เริ่ม
จาก 01,02 ……… ตามลําดับ
ตั วเลข 3 หลั ก ใช้ สํา หรั บเอกสารสนั บ สนุ น ,เอกสารมาตรฐานและแบบฟอร์ม ของ
เอกสารแต่ละเรื่อง เริ่มจาก 001,002 ………ตามลําดับ เช่น F – UNIQ-MSU – 01001 คือแบบฟอร์มลําดับที่ 1 สําหรับวิธีปฏิบัติงาน “หมายถึงแบบฟอร์มของเอกสาร
คู่มือเล่มที่ 1และเป็นเอกสารฉบับที่ 1

4.3 การกําหนดดัชนีชี้บ่งความล่าสุดของเอกสาร ดังนี้
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.3

ครั้งที่แก้ไขเอกสาร (Revision) เริ่มจาก 00 หมายถึง การจัดทําครั้งแรกและเมื่อมีการแก้ไขครั้งต่อไป
ให้เรียง ตามลําดับที่ 01 , 02 , 03......... ตามลําดับ
วันที่บังคับใช้ กําหนดเป็น วัน เดือน พ.ศ. เช่น 01-06- 2554
รหัสเอกสาร ครั้งที่ แก้ไข วันที่มีผลบังคับใช้ของ QM,QP,WI แสดงไว้ที่หน้าปก
และที่หัวกระดาษของแต่ละหน้าในเอกสาร
รหัสเอกสาร ครั้งที่ แก้ไข วันที่มีผลบังคับใช้ของ F แสดงที่มุมบนขวามือของเอกสาร

4.4 การกําหนดรูปแบบหัวกระดาษ ของ QM,QP,WI ประกอบด้วย
- ชื่อหน่วยงาน ชื่อเอกสาร รหัสเอกสาร แก้ไขครั้งที่ วันที่บังคับใช้ หน้าที่/จํานวนหน้ารวม เช่น 6/11

4.5 การขอแก้ไขเอกสาร
4.5.1
4.5.2
4.5.3

เมื่อหัวหน้าฝ่าย /และพนักงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับการใช้เอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพว่าเอกสารที่ใช้ใน
กิจกรรมการบริหารงานคุณภาพมีความไม่เหมาะอันเนื่องมาจากการใช้งานในปัจจุบันและความทันสมัยในการใช้งาน
ผู้ขอจัดทํา / แก้ไข / ยกเลิกเอกสาร ต้องเขียนใบคําร้องขอดําเนินการเรื่องเอกสาร (DAR) ให้ใช้ใบคําร้องขอแก้ไข
เอกสาร ( F-QP-UNIQ-MSU-01-001 ) และทําการลงรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
ให้ทําการยื่นเอกสารมาที่เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารเพื่อทําการขออนุมัติที่ผู้อํานวยการ

4.5.4 เมื่อผ่านการอนุมัติให้พนักงานเอกสารทําเครื่องหมายควบคุมเอกสารและการแจกจ่าย เอกสารหลังจากที่ผู้มีอํานาจ
อนุมัติลงนามแล้ว เจ้าหน้าที่เอกสาร ต้องดําเนินการดังนี้
- กําหนดเลขที่เอกสาร
- กําหนดเลขที่แก้ไขครั้งที่
- กําหนดวันที่บังคับใช้
- ทําเครื่องหมายควบคุม
- บันทึก/ปรับปรุงข้อมูลควบคุมเอกสาร ในทะเบียนควบคุมเอกสารและการแจกจ่าย ( F-QP-UNIQ-MSU-01-002 )
4.5.5 การเรีย กเก็ บเอกสารเก่ า จะต้ อ งเรี ยกคื นทุ ก ครั้ ง ที่ มี การออกเอกสารใหม่ ม าทดแทน เอกสารเก่ า จะต้ อ งทํ า การ
ประทับตราเอกสารยกเลิก หรือเพื่อขออนุมัติในการทําลายเอกสาร ให้ใช้ใบรายการทําลายเอกสารเลิกใช้ ( F-QP-UNIQ-MSU-01-003 )
4.6 การบันทึกเอกสาร
4.6.1 การบันทึกข้อมูลลงในบันทึก กําหนดให้บันทึกลงในแบบฟอร์มที่กําหนด หรือในรูปแบบที่กําหนด การบันทึก
ต้องบันทึกด้วยปากกา หรือ คอมพิวเตอร์ เท่านั้นห้ามใช้ดินสอและจะต้องอ่านง่าย และต้องลงข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น วัน เดือน ปี เป็น
ต้น กรณีไม่มีข้อมูลสําหรับช่องใด จะต้องทําเครื่องหมาย “ – “ หรือบันทึกข้อความที่แสดงว่าไม่มีข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ใช่เป็นการ
บันทึกตกหล่น
4.6.2 การจัด เก็บบันทึกคุณภาพ ให้เก็บรวบรวมบันทึกคุณภาพที่เสร็จสมบูรณ์เข้าแฟ้ม จัดเก็บแฟ้มไว้ในที่
ปลอดภัย เพื่อป้องกันการชํารุดเสียหาย/ สูญหาย และเก็บไว้ ณ จุดปฏิบัติงานในหน่วยงานของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ สะดวกในการ
ค้นหา และต้องสามารถนํามาแสดงให้ผู้ขอดูได้เสมอในระยะเวลาที่พอสมควร
5. ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง /เอกสารอ้างอิงในระบบบริหารคุณภาพ
- ข้อกําหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

6. บันทึกคุณภาพ/เอกสารแนบ
ลําดั
บที่

รหัสเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.

(F-QP-UNIQ-MSU-01-001 )
( F-QP-UNIQ-MSU-01-002 )

3.

( F-QP-UNIQ-MSU-01-003)

ใบคําร้องขอแก้ไขเอกสาร
ทะเบียนควบคุมเอกสาร/
การแจกจ่าย
ใบรายการทําลายเอกสาร
เลิกใช้

1

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
เก็บ
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1 ปี
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
1 ปี
1 ปี

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

ผู้อนุมตั ิทําลาย

สถานที่เก็บ

ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการ

ห้องเก็บเอกสาร
ห้องเก็บเอกสาร

ผู้อํานวยการ

ห้องเก็บเอกสาร

F-QP-UNIQ-MSU-01-001
วันที่บังคับใช้ 01-06-2554
แก้ไขครั้งที่ 00
แบบฟอร์มขอแก้ไขเอกสาร
ส่วนที่ 1. สําหรับผูข้ อดําเนินการ
1.
ขอออกเอกสารใหม่
2.
ขอแก้ไข / ยกเลิกเอกสาร ชื่อเอกสาร..............................................................................
เอกสารเลขที่......................... แก้ไขครั้งที่..................วันที่บังคับใช้..................................
หน้าที่............../................
3.
ขอสําเนาเอกสารเพิ่ม
4.
ขอขึ้นทะเบียนเอกสารจากภายนอก
5.
อื่น ๆ
เหตุผลในการขอดําเนินการ ...........................................................................................................
....................................................................................................................................................
ส่วนที่ 2. สําหรับผู้ทวนสอบ และผู้อนุมัติ
ผู้ขอดําเนินการ
ผู้ทวนสอบ
เพื่อโปรดพิจารณา
...................................
ตําแหน่ง......................
วันที่....../........../..........

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เพราะ............................
.....................................
ตําแหน่ง......................
วันที่....../........../.........

ส่วนที่ 3. บันทึกการเซ็นรับเอกสาร
สําเนาที่ หน่วยงานผู้ถือเอกสาร
ต้นฉบับ
01
02
03
04
05
06
07
08

ชื่อผู้ถือเอกสาร

ผู้อนุมัติ
อนุมัติ
วันที่เริ่มใช้....../......./......
ไม่อนุมัติ
.....................................
ตําแหน่ง......................
วันที่....../........../.........

ลายเซ็นรับเอกสาร

กรณีขอสําเนาเอกสารให้
บุคคลภายนอก
อนุมัติให้ จนท.เอกสาร
ดําเนินการ
ไม่อนุมัติ
....................................
QMR
วันที่....../........../.........

การรับคืนเอกสาร

หมายเหตุ

F-QP-UNIQ-MSU-01-002
วันที่บังคับใช้ 01-06-2554
แก้ไขครั้งที่ 00

เอกสารเลขที่

ชื่อเอกสาร

แก้ไขครั้งที่

ลงชื่อ...............................................จัดทํา
เจ้าหน้าที่เอกสาร
.........../............/............

ทะเบียนการควบคุมเอกสารและการแจกจ่าย
ลายเซ็นผู้รับ
วันที่บังคับใช้
วันที่รับเอกสาร

ลงชื่อ ................................ผู้ทบทวน
QMR
.........../............/...........

ลายเซ็นผู้จ่าย

ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติ
ผู้อํานวยการ
.........../............/...........

สําเนาแจกจ่ายที่

F-QP-UNIQ-MSU-01-003
วันที่บังคับใช้ 01-06-2554
แก้ไขครั้งที่ 00
ใบรายการทําลายเอกสารเลิกใช้
วิธีการทําลาย
ลําดับที่

วันที่ขอทําลาย

ชื่อเอกสาร

เอกสารเลขที่

แก้ไขครั้งที่

ผู้ขอทําลาย
ย่อย

รีไซเคิล

ลงชื่อผู้อนุมัติ

เผา

F-QP-UNIQ-MSU-01-003

