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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

แนวทางการจัดทําเอกสาร 

ระบบการบริหารงานคุณภาพ 
0. บทนํา 

อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ตองการใหองคกรจัดทําระบบการบริหารงานคุณภาพเปนเอกสาร 

มาตรฐานนี้สงเสริมใหนําการบริหารเชิงกระบวนการมาใชในการจัดทําและนําระบบการบริหารงานคุณภาพไป

ปฏิบัติและการปรับปรุงประสิทธิผล 

เพื่อใหองคกรทํางานไดอยางมีประสิทธิผล องคกรตองชี้บงและบริหารกิจกรรมที่เช่ือมโยงกันจํานวนมาก กิจกรรม

ที่ใชทรัพยากรและมีการบริหารเพื่อแปลงปจจัยนําเขาเปนผลผลิต เรียกวา “กระบวนการ”  โดยสวนมากผลผลิตจาก

กระบวนการหนึ่งจะเปนปจจัยนําเขาโดยตรงของกระบวนการถัดไป 

การประยุกตใชระบบของกระบวนการภายในองคกร รวมทั้งการชี้บงและการปฏิสัมพันธของกระบวนการเหลานี้ 

และการบริหารกระบวนการ เรียกวา “การบริหารเชิงกระบวนการ” 

ขอไดเปรียบของการบริหารเชิงกระบวนการ คือ การควบคุมไดอยางตอเนื่องครอบคลุมจุดเชื่อมโยงระหวางแตละ

กระบวนการซึ่งอยูภายในระบบ รวมทั้งครอบคลุมการรวมและการปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการ 

องคกรสามารถเลือกวิธีในการจัดทําเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ  โดยแตละองคกรควรจัดทําเอกสาร

จํานวนเทาที่จําเปนเพื่อแสดงใหเห็นการวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุมอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งการ

ปรับปรุงระบบการบริหารงานคุณภาพและกระบวนการอยางตอเนื่อง 

เอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพอาจเกี่ยวของกับกิจกรรมทั้งหมดขององคกรหรือเกี่ยวของกับกิจกรรม

บางสวน ตัวอยางเชน ขอกําหนดที่ระบุขึ้นอยูกับลักษณะของผลิตภัณฑ กระบวนการ ขอกําหนดตามสัญญา 

กฎระเบียบที่บังคับใช หรือตัวองคกรเอง 

ขอกําหนดและเนื้อหาของเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพตองสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพที่นํามาใช 

แนวทางที่ใหไวในมาตรฐานนี้จะชวยองคกรในการจัดทําเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ  แนวทางเหลานี้

ไมไดมีจุดประสงคใหนําไปใชเปนขอกําหนดเพื่อจุดมุงหมายของสัญญา กฎระเบียบ หรือการรับรอง/การจด

ทะเบียน 
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การวางแผนคุณภาพเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารงานคุณภาพ  เอกสารการวางแผนคุณภาพอาจรวมถึงการ

วางแผนการบริหารและการวางแผนการดําเนินงาน  การจัดเตรียมการนําระบบการบริหารงานคุณภาพไปใช

เกี่ยวของกับการจัดองคกรและการจัดทํากําหนดการและแนวทางการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคคุณภาพ 

1. ขอบขาย 

มาตรฐานนี้กําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางสําหรับการจัดทําและคงไวซึ่งเอกสารที่จําเปนเพื่อใหมั่นใจวาระบบการ

บริหารงานคุณภาพมีประสิทธิผลและถูกจัดทําใหเหมาะกับความตองการเฉพาะขององคกร  การใชขอแนะนํา

เหลานี้จะชวยในการจัดทําระบบเอกสารตามที่ระบุในมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพที่นําไปใช 

มาตรฐานนี้สามารถใชในการจัดทําระบบการจัดการอื่นนอกเหนือไปจากอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 เชน ระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอมและระบบการจัดการความปลอดภัย 

หมายเหตุ   ขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสาร เรียกวา “ขั้นตอนการดําเนินการที่เปนลายลักษณอักษร” หรือ “เอกสาร 

                 ขั้นตอนการดําเนินการ” 

2. มาตรฐานอางอิง 

มาตรฐานอางอิงตอไปนี้ ใชสําหรับการนํามาตรฐานฉบับนี้ไปใชงาน สําหรับมาตรฐานอางอิงที่ระบุวันที่ ใหใช

เฉพาะฉบับที่อางถึงโดยไมตองนําสวนที่แกไขภายหลังหรือมาตรฐานฉบับที่ใหมกวาไปใช  อยางไรก็ตาม

หนวยงานที่มีขอตกลงกัน ซึ่งมีพื้นฐานจากรายงานทางวิชาการนี้ควรพยายามพิจารณาความเปนไปไดในการนํา

มาตรฐานอางอิงฉบับลาสุดไปใช  สําหรับมาตรฐานอางอิงที่ไมระบุวันที่ ใหใชฉบับลาสุด สมาชิกขององคการ

ระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (ISO) และคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานสาขา

อิเล็กทรอนิกส (IEC) คงไวซึ่งทะเบียนรายชื่อมาตรฐานระหวางประเทศท่ีใชงานอยูในปจจุบัน 

มาตรฐาน ISO 9000 : 2005  ระบบการบริหารงานคุณภาพ – หลักการพื้นฐานและคําศัพท 

3. คําศัพทและคํานิยาม 

เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของมาตรฐานนี้ คําศัพทและคํานิยามตาง ๆ ที่ใหไวในมาตรฐาน ISO 9000 และ

คําศัพทตอไปนี้ ใหเปนดังนี้ ระบบการบริหารงานคุณภาพขององคกรหนึ่ง ๆ อาจใชศัพทบัญญัติแตกตางกันสําหรับ

เรียกเอกสารประเภทตาง ๆ ที่กําหนดขึ้น 

3.1 วิธีปฏิบัติงาน (work instructions) 

คําบรรยายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานและบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 1   วิธีปฏิบัติงานอาจจัดทําเปนเอกสารหรือไมก็ได 
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หมายเหตุ 2   วิธีปฏิบัติงานอาจใหรายละเอียดในรูปแบบตอไปนี้ คําบรรยายเปนลายลักษณอักษร แผนผังการไหล แบบ  

  ตัวแบบ ขอสังเกตทางวิชาการประกอบกับแบบแปลน ขอกําหนดรายการ คูมือการใชอุปกรณ ภาพ วีดีทัศน  

  บัญชีรายการตรวจสอบ หรือสวนผสมของรูปแบบตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน วิธีปฏิบัติงานควรบรรยายถึงวัสดุ    

  อุปกรณ และเอกสารที่ตองใชหากเกี่ยวของ วิธีปฏิบัติงานจะรวมถึงเกณฑยอมรับดวย  

3.2 แบบฟอรม (form) 

เอกสารที่ใชในการบนัทึกขอมูลตามที่กําหนดโดยระบบการบริหารงานคณุภาพ 

หมายเหตุ   แบบฟอรมจะกลายเปนบันทึกเมื่อกรอกขอมูลแลว 

4. เอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ 

4.1 ทั่วไป 

การจัดเตรียมเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพโดยทั่วไปสามารถกําหนดตามกระบวนการขององคกร

หรือกําหนดตามโครงสรางของมาตรฐานดานคุณภาพที่นํามาใช หรือเปนรูปแบบผสม  การจัดเตรียม

รูปแบบอื่นใดซึ่งสามารถตอบสนองความตองการขององคกรอาจถูกนํามาใชดวย 

โครงสรางของเอกสารที่ใชในระบบการบริหารงานคุณภาพอาจถูกกําหนดเปนลําดับชั้น โครงสรางนี้อํานวย

ความสะดวกในการแจกจาย คงไว และทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําเอกสาร ภาคผนวก ก แสดงใหเห็น

ภาพลําดับช้ันของเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพโดยทั่วไป  การกําหนดลําดับชั้นของเอกสารขึ้นอยู

กับสภาพแวดลอมขององคกร 

ขอบเขตเอกสารของระบบการบริหารงานคุณภาพขององคกรหนึ่งสามารถแตกตางจากของอีกองคกรหนึ่ง 

เนื่องจาก 

ก) ขนาดองคกรและประเภทของกิจกรรม 

ข) ความซับซอนของกระบวนการและปฏิสัมพันธ และ 

ค) ความสามารถของบุคลากร 

เอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพอาจรวมถึงการใหคํานิยาม  คําศัพทที่ใชควรสอดคลองกับคําศัพทและ

คํานิยามตามมาตรฐาน ซึ่งถูกอางอิงไปยังอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 หรือการใชตามพจนานุกรมโดยทั่วไป 

เอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพโดยทั่วไปมักจะรวมถึงรายการตอไปนี้ 

ก) นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค 

ข) คูมือคุณภาพ 

ค) ขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสาร 
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ง) วิธีปฏิบัติงาน 

จ) แบบฟอรม 

ฉ) แผนคุณภาพ 

ช) ขอกําหนดรายการ 

ซ) เอกสารจากภายนอก 

ฌ) บันทึก 

เอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพอาจถูกใชในสื่อประเภทใดก็ได เชน กระดาษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

หมายเหตุ   ขอไดเปรียบของการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส มีดังตอไปนี้  

ก) บุคลากรที่เกี่ยวของเขาถึงขอมูลที่ทันสมัยฉบับเดียวกันไดตลอดเวลา 

ข) การเขาถึงและการเปลี่ยนแปลงถูกกําหนดและควบคุมไดงาย 

ค) การแจกจายเอกสารทําไดทันทีและควบคุมไดงายโดยอาจมีทางเลือกในการสั่งพิมพเอกสารได 

ง) การเขาถึงเอกสารจากสถานที่หางไกลสามารถทําได 

จ) การนําเอกสารที่เลิกใชงานแลวออกจากระบบทําไดงายและมีประสิทธิผล 

4.2 จุดมุงหมายและประโยชน 

จุดมุงหมายและประโยชนของการมีเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพสําหรับองคกรรวมถึง แตไมจํากัด

เพียงรายการตอไปนี้ 

ก) การบรรยายเกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพขององคกร 

ข) การทําใหมีขอมูลสําหรับกลุมงานตาง ๆ ที่ตองทํางานรวมกัน  เพื่อจะไดเขาใจความสัมพันธระหวาง

กันดียิ่งขึ้น 

ค) การสื่อสารเกี่ยวกับความมุงมั่นดานคุณภาพของฝายบริหารไปยังลูกจาง 

ง) การชวยใหลูกจางเขาใจบทบาทของตนภายในองคกร สิ่งนี้จะทําใหพวกเขารูสึกในความมุงหมาย 

และความสําคัญในงานของเขาเพิ่มมากขึ้น 

จ) การทําใหมีความเขาใจรวมกันระหวางลูกจางและฝายบริหาร 

ฉ) การทําใหมีพ้ืนฐานสําหรับการคาดหวังสมรรถนะการทํางาน 

ช) การอธิบายวิธีการทําเพื่อใหบรรลุขอกําหนดที่ระบุไว 

ซ) การทําใหมีหลักฐานที่แจงชัดวาไดบรรลุขอกําหนดที่ระบุไว 

ฌ) การทําใหมีกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
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ญ) การทําใหมีพื้นฐานสําหรับการฝกอบรมลูกจางใหมและการฝกอบรมซ้ําเปนระยะ ๆ สําหรับลูกจาง

ปจจุบัน 

ฎ) การทําใหมีพ้ืนฐานในการสั่งงานและความสมดุลภายในองคกร 

ฏ) การทําใหมีการสมํ่าเสมอในการดําเนินงานบนพื้นฐานของกระบวนการที่ถูกจัดทําเปนเอกสาร 

ฐ) การทําใหมีพ้ืนฐานเพื่อการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

ฑ) การทําใหลูกคามีความเชื่อมั่นบนพื้นฐานของระบบท่ีถูกจัดทําเปนเอกสาร 

ฒ) การแสดงใหผูมีสวนไดเสียเห็นความสามารถภายในองคกร 

ณ) การทําใหมีกรอบความตองการที่ชัดเจนสําหรับผูขาย 

ด) การทําใหมีพ้ืนฐานสําหรับการตรวจประเมินระบบการบริหารงานคุณภาพ 

ต) การทําใหมีพ้ืนฐานสําหรับการประเมินประสิทธิผลและความเหมาะสมอยางตอเนื่องของระบบการ

บริหารงานคุณภาพ 

4.3 นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค 

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงคควรจัดทําเปนเอกสารและอาจเปนเอกสารแยกตางหากหรือรวมอยูใน

คูมือคุณภาพก็ได 

4.4 คูมือคุณภาพ 

4.4.1 เนื้อหา 

คูมือคุณภาพมีลักษณะเฉพาะเจาะจงสําหรับแตละองคกร  มาตรฐานนี้อนุญาตใหมีความยืดหยุนในการ

กําหนดโครงสราง รูปแบบ เนื้อหา หรือวิธีการนําเสนอสําหรับการจัดทําเอกสารระบบการบริหารงาน

คุณภาพสําหรับองคกรทุกประเภท 

องคกรขนาดเล็กอาจเห็นวาเหมาะสมที่จะรวมการบรรยายเกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพทั้งหมด

ไวภายในคูมือเลมเดียว ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการดําเนินการที่ตองจัดทําเปนเอกสารตามที่มาตรฐาน  

ISO 9001 กําหนดดวย  องคกรขามชาติขนาดใหญอาจตองการคูมือหลายเลมเพื่อใชสําหรับระดับโลก 

ระดับชาติ หรือระดับภูมิภาค และตองการลําดับช้ันของเอกสารที่ซับซอนมากกวา 

คูมือคุณภาพควรรวมถึงขอบขายของระบบการบริหารงานคุณภาพ รายละเอียดและการใหเหตุผล

สําหรับการละเวนขอกําหนด ขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสารหรือการอางอิงไปยังขั้นตอน

เหลานั้น และคําบรรยายถึงกระบวนการตาง ๆ ของระบบการบริหารงานคุณภาพและปฏิสัมพันธ

ระหวางกระบวนการ 
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ขอมูลเกี่ยวกับองคกร เชน ชื่อ ที่ตั้ง ชองทางการสื่อสาร ควรถูกรวมอยูในคูมือคุณภาพ ขอมูลเพิ่มเติม 

เชน ประเภทของธุรกิจ คําบรรยายโดยสรุปเกี่ยวกับภูมิหลัง ประวัติ และขนาดอาจถูกรวมอยูในคูมือ

คุณภาพดวยก็ได 

4.4.2 ชื่อเรื่องและขอบขาย 

ชื่อเรื่องและ/หรือขอบขายของคูมือคุณภาพควรกําหนดวาจะนําคูมือไปใชกับสวนใดขององคกร คูมือ

ควรอางอิงไปยังมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพที่เฉพาะเจาะจงซึ่งถูกใชเปนพื้นฐานของระบบ

การบริหารงานคุณภาพขององคกร 

4.4.3 ตารางสารบัญ 

ตารางสารบัญของคูมือคุณภาพควรจัดทําเปนบัญชีหมายเลขและชื่อเรื่องในหัวขอของแตละสวน และ

ตําแหนงของเอกสาร 

4.4.4 การทบทวน การอนุมัติ และการปรับปรุงแกไข 

หลักฐานการทบทวน การอนุมัติ สถานะของการปรับปรุงแกไขและวันที่ของคูมือคุณภาพควรถูกระบุ

อยางชัดเจนในคูมือ 

หากสามารถปฏิบัติได สาระของการแกไขควรถูกชี้บงไวในเอกสารหรือเอกสารแนบที่เหมาะสม 

4.4.5 นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค 

เมื่อองคกรเลือกที่จะรวมนโยบายคุณภาพไวในคูมือคุณภาพ คูมือคุณภาพอาจรวมถึงถอยแถลงนโยบาย

คุณภาพและวัตถุประสงคคุณภาพ  เปาหมายคุณภาพที่แทจริงเพื่อบรรลุวัตถุประสงคเหลานี้อาจถูกระบุ

ไวในเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพสวนอื่นตามที่องคกรตองการ  นโยบายคุณภาพควรรวมถึง

ความมุงม่ันในการปฏิบัติใหสอดคลองตามขอกําหนดและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการบริหาร 

งานคุณภาพอยางตอเนื่อง 

โดยทั่วไปวัตถุประสงคจะไดรับมาจากนโยบายคุณภาพและตองทําใหบรรลุผล  หากเปนวัตถุประสงค

เชิงปริมาณ วัตถุประสงคนั้นจะกลายเปนเปาหมายและสามารถวัดได 

4.4.6 องคกร ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาท่ี 

คูมือคุณภาพควรใหคําบรรยายเกี่ยวกับโครงสรางองคกร  ความรับผิดชอบ อํานาจหนาที่  และ

ความสัมพันธระหวางกันอาจถูกชี้บอกโดยวิธีอื่น เชน แผนผังองคกร แผนผังการไหล และ/หรือ 

คําบรรยายลักษณะงาน  สิ่งเหลานี้อาจถูกรวมอยูในหรือถูกอางถึงในคูมือคุณภาพ 

 



มอก.10013-2556 

ISO/TR 10013 : 20001 

- 7 - 

4.4.7 การอางอิง 

คูมือคุณภาพควรมีบัญชีรายการเอกสารที่ถูกอางถึงแตไมไดรวมอยูในคูมือ 

4.4.8 คําบรรยายเกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพ 

คูมือคุณภาพควรใหคําบรรยายเกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพและการนําไปใชในองคกร   

คําบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการและปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการควรถูกรวมไวในคูมือคุณภาพ 

ขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสารหรือการอางถึงขั้นตอนเหลานั้นควรรวมอยูในคูมือคุณภาพ 

องคกรควรจัดทําเอกสารเกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพที่เฉพาะเจาะจงตามลําดับการไหลของ

กระบวนการ หรือตามโครงสรางของมาตรฐานที่เลือกมาใช หรือตามลําดับอื่นใดที่เหมาะสมกับองคกร  

การอางอิงขามระหวางมาตรฐานที่เลือกมาใชและคูมือคุณภาพอาจเปนประโยชน 

คูมือคุณภาพควรสะทอนใหเห็นวิธีที่องคกรใชเพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายและวัตถุประสงค 

4.4.9 ภาคผนวก 

ภาคผนวกซึ่งเปนขอมูลสนับสนุนสําหรับคูมืออาจถูกรวมอยูในคูมือคุณภาพ 

4.5 ขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสาร 

4.5.1 โครงสรางและรูปแบบ 

โครงสรางและรูปแบบของขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสาร (กระดาษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

ควรถูกกําหนดโดยองคกรในแนวทางตอไปนี้ : ขอความ แผนผังการไหล ตาราง สวนผสมของรูปแบบ 

ที่กลาวมาขางตน หรือโดยวิธีที่เหมาะสมอื่นใดที่สอดคลองกับความตองการขององคกร  ขั้นตอนการ

ดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสารควรบรรจุขอมูลที่จําเปน (ดูขอ 4.5.2) และควรมีการชี้บงที่มีลักษณะเฉพาะ 

ขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสารอาจอางถึงวิธีปฏิบัติงานซึ่งกําหนดวิธีการดําเนินกิจกรรม  

ขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสารโดยทั่วไปจะบรรยายถึงกิจกรรมที่ผานการดําเนินงานของ

หลายหนวยงาน ในขณะที่วิธีปฏิบัติงานโดยทั่วไปจะนําไปใชกับงานที่ดําเนินการโดยหนวยงานเดียว 

4.5.2 เนื้อหา 

4.5.2.1 ชื่อเรื่อง 

ชื่อเรื่องควรชี้บงถึงขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสารอยางชัดเจน 

4.5.2.2 จุดมุงหมาย 

ควรกําหนดจุดมุงหมายของขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสาร 
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4.5.2.3 ขอบขาย 

ควรบรรยายเกี่ยวกับขอบขายของขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสาร รวมถึงพื้นที่ที่นําไปใช

งานและพื้นที่ที่ไมนําไปใชงาน 

4.5.2.4 ความรับผิดชอบและอํานาจหนาท่ี 

ควรชี้บงความรับผิดชอบและอํานาจหนาที่ของบุคคลและ/หรือหนวยงานภายในองคกร รวมทั้ง

ความสัมพันธระหวางกันที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการและกิจกรรมซึ่งถูกบรรยายในขั้นตอนการ

ดําเนินการ ส่ิงเหลานี้อาจถูกบรรยายในขั้นตอนการดําเนินการในรูปแบบของแผนผังการไหลและ

ขอความตามความเหมาะสมเพื่อความกระจาง 

4.5.2.5 คําบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรม 

ระดับรายละเอียดอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับความซับซอนของกิจกรรม วิธีที่ใช และระดับทักษะและ

การฝกอบรมของบุคลากรซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินกิจกรรมใหสําเร็จ  โดยไมขึ้นกับระดับ

รายละเอียด เรื่องตอไปนี้ควรถูกพิจารณาตามความเหมาะสม 

ก) การกําหนดความตองการขององคกร ลูกคา และผูขาย 

ข) การบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการในรูปของขอความและ/หรือแผนผังการไหลที่เกี่ยวของกับ 

      กิจกรรมที่กําหนด 

ค) การกําหนดสิ่งที่ตองทํา (what)  บุคคลหรือหนวยงานภายในองคกรที่ เปนผูดําเนินการ  

(by whom)  เหตุผล (why)  ระยะเวลา (when)  สถานที่ (where)  และวิธีการ (how) 

ง) การบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการและการควบคุมกิจกรรมที่ถูกชี้บง 

จ) การกําหนดทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการดําเนินกิจกรรมใหสําเร็จ  (ในรูปของบุคลากร  

การฝกอบรม อุปกรณ และวัสดุ) 

ฉ) การกําหนดเอกสารอยางเหมาะสมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ตองดําเนินการ 

ช) การกําหนดปจจัยนําเขาและผลผลิตของกระบวนการ 

ซ) การกําหนดการวัดที่นํามาใช 

องคกรอาจตัดสินใจนําขอมูลที่กลาวมาขางตนบางสวนไประบุไวในวิธีปฏิบัติงานจะเหมาะสมกวา 

4.5.2.6 บันทึก 

บันทึกที่เกี่ยวของกับกิจกรรมในขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสารควรกําหนดไวในสวนนี้

ของขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสารหรือในสวนที่เกี่ยวของอื่น ๆ  แบบฟอรมที่จะ

นํามาใชสําหรับบันทึกเหลานี้ควรถูกชี้บงตามความเหมาะสม  ควรกําหนดวิธีในการกรอกขอมูล  

จัดเขาแฟมและเก็บรักษาบันทึก 
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4.5.2.7 ภาคผนวก 

ภาคผนวกซึ่งเปนขอมูลสนับสนุนสําหรับขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสารอาจถูกรวมไว

ในเอกสารขั้นตอนการดําเนินการ เชน ตาราง กราฟ แผนผังการไหล และแบบฟอรม 

4.5.3 การทบทวน การอนุมัติ และการปรับปรุงแกไข 

หลักฐานการทบทวน การอนุมัติ สถานะของการปรับปรุงแกไขและวันที่ ของขั้นตอนการดําเนินการ 

ที่จัดทําเปนเอกสารควรมีการบงบอก 

4.5.4 การชี้บงการเปล่ียนแปลง 

สาระของการแกไขควรมีการชี้บงไวในเอกสารหรือเอกสารแนบที่เหมาะสม 

4.6 วิธีปฏิบัติงาน 

4.6.1 โครงสรางและรูปแบบ 

วิธีปฏิบัติงานควรถูกจัดทําและคงไวเพื่อบรรยายสมรรถนะของงานทั้งหมดซึ่งอาจไดรับผลกระทบ 

ทางลบหากขาดวิธีปฏิบัติงาน  มีหลายแนวทางในการจัดทําและนําเสนอวิธีปฏิบัติงาน 

วิธีปฏิบัติงานควรมีหัวขอและการชี้บงที่มีลักษณะเฉพาะ (ขอมูลนี้จะถูกกลาวถึงในขอ 4.6.4) 

โครงสราง รูปแบบ และระดับรายละเอียดที่ใชในวิธีปฏิบัติงานควรออกแบบใหตรงกับความตองการ

ของบุคลากรขององคกร และขึ้นอยูกับความซับซอนของงาน วิธีที่นํามาใช การฝกอบรมที่ไดรับ รวมทั้ง

ทักษะและคุณสมบัติของบุคลากรที่เกี่ยวของ 

โครงสรางของวิธีปฏิบัติงานอาจแตกตางจากโครงสรางของขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสาร 

วิธีปฏิบัติงานอาจรวมอยูในหรืออางถึงในขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสาร 

4.6.2 เนื้อหา 

วิธีปฏิบัติงานควรบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมวิกฤต  ควรหลีกเลี่ยงรายละเอียดซึ่งไมทําใหมีการควบคุม

กิจกรรมไดมากขึ้น  การฝกอบรมสามารถลดความจําเปนตองมีวิธีปฏิบัติงานโดยละเอียด เพราะไดให

ขอมูลที่จําเปนในการทํางานอยางถูกตองแกบุคคลท่ีเกี่ยวของแลว 

4.6.3 ประเภทของวิธีปฏิบัติงาน 

ถึงแมไมมีโครงสรางหรือรูปแบบที่กําหนดขึ้นสําหรับวิธีปฏิบัติงาน  แตวิธีปฏิบัติงานโดยทั่วไปควรจะ

สื่อใหเห็นความมุงหมายและขอบขายของงานและวัตถุประสงค  และอางอิงไปยังขั้นตอนการดําเนินการ

ที่จัดทําเปนเอกสารอยางตรงประเด็น 
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ไมวาจะเลือกใชรูปแบบหรือสวนผสมของรูปแบบใดๆ  วิธีปฏิบัติงานควรเรียงไปตามลําดับของการ

ทํางาน  สะทอนขอกําหนดและกิจกรรมที่ เกี่ยวของอยางถูกตอง  เพื่อลดความสับสนและความ 

ไมแนนอนควรกําหนดและรักษารูปแบบหรือโครงสรางของเอกสารวิธีปฏิบัติงานใหเหมือนกันทั้งหมด 

ตัวอยางวิธีปฏิบัติงานไดใหไวในภาคผนวก ข  

4.6.4 การทบทวน การอนุมัติ และการปรับปรุงแกไข 

องคกรควรจัดใหมีหลักฐานที่ชัดเจนของการทบทวนและการอนุมัติวิธีปฏิบัติงานและครั้งที่ของการ

ปรับปรุงแกไข รวมทั้งวันที่ของการปรับปรุงแกไข 

4.6.5 บันทึก 

หากเปนไปได บันทึกที่ระบุในวิธีปฏิบัติงานควรถูกกําหนดไวในสวนนี้หรือในสวนที่เกี่ยวของอื่น ๆ  

บันทึกที่ตองมีเปนอยางนอยที่สุดถูกชี้บงในมาตรฐาน ISO 9001  ควรกําหนดวิธีการกรอกขอมูล จัดเขา

แฟมและเก็บรักษาบันทึก แบบฟอรมที่ตองใชสําหรับบันทึกเหลานี้ควรถูกชี้บงตามความเหมาะสม 

4.6.7 การชี้บงการเปล่ียนแปลง 

หากสามารถปฏิบัติได สาระของการแกไขควรถูกชี้บงไวในเอกสารหรือเอกสารแนบที่เหมาะสม 

4.7 แบบฟอรม 

แบบฟอรมถูกจัดทําและคงไวเพื่อบันทึกขอมูลที่แสดงถึงความสอดคลองตามขอกําหนดของระบบการ

บริหารงานคุณภาพ 

แบบฟอรมควรมีชื่อเรื่อง หมายเลขชี้บง ครั้งที่ และวันที่ของการปรับปรุงแกไข  แบบฟอรมควรถูกอางถึงใน

หรือเปนเอกสารแนบทายของคูมือคณุภาพ ขั้นตอนการดาํเนินการทีจ่ัดทาํเปนเอกสาร และ/หรือวิธีปฏิบัติงาน 

4.8 แผนคุณภาพ 

แผนคุณภาพเปนสวนหนึ่งของเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ 

แผนคุณภาพตองอางถึงระบบการบริหารงานคุณภาพที่จัดทําเปนเอกสารเทานั้น โดยแสดงใหเห็นวาจะ

นําไปใชกับสถานการณที่เฉพาะเจาะจงอยางไร  รวมทั้งชี้บงและจัดทําเปนเอกสารซึ่งขั้นตอนที่องคกร

จะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุขอกําหนดซึ่งมีลักษณะเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ กระบวนการ โครงการ หรือ

สัญญานั้น ๆ 

ควรกําหนดขอบขายของแผนคุณภาพ  แผนคณุภาพอาจรวมถึงขั้นตอนการดําเนินการ วิธีปฏิบัติงาน และ/

หรือบันทึกที่มีลักษณะเฉพาะ 
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4.9 ขอกําหนดรายการ (Specification) 

ขอกําหนดรายการเปนเอกสารที่ระบขุอกําหนด  ขอกําหนดรายการจะไมมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในรายงาน

ทางวิชาการนี้  เพราะมีลักษณะเฉพาะตามผลิตภณัฑ/องคกร 

4.10 เอกสารจากภายนอก 

องคกรควรมีการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารจากภายนอกและมีการควบคุมในระบบการบริหารงานคณุภาพที่

จัดทําเปนเอกสาร  เอกสารจากภายนอกสามารถรวมถึงแบบแปลนของลูกคา ขอกําหนดรายการ ขอกําหนด

ตามกฎหมายและกฎระเบียบ มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคูมือการบํารุงรักษา 

4.11 บันทึก 

บันทึกของระบบการบริหารงานคณุภาพ จะระบุผลลัพธท่ีทําไดหรือใชเปนหลักฐานของการดําเนินกิจกรรม

ตามที่กําหนดไวในขัน้ตอนการดําเนนิการที่จัดทําเปนเอกสารและวิธีปฏิบัติงาน  บันทึกควรชี้บอกความ

สอดคลองตามขอกําหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพและขอกําหนดที่ระบไุวสําหรับผลิตภัณฑ  ความ

รับผิดชอบในการจดัทําบันทกึควรแสดงไวในเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ 

หมายเหตุ โดยทั่วไปบันทึกไมอยูภายใตการควบคุมการปรับปรุงแกไข เนื่องจากบันทึกไมควรตองมีการเปลี่ยนแปลง 

5.  กระบวนการจัดทําเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ 

5.1 ความรับผิดชอบในการจัดทํา 

เอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพควรจัดทําโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับกระบวนการและกิจกรรม สิ่งนี้จะ

นํามาซ่ึงความเขาใจที่ดีกวาเกี่ยวกับขอกําหนดที่จําเปนและทําใหเกิดความรูสึกการมีสวนรวมและความเปน

เจาของ 

การทบทวนและการใชประโยชนจากเอกสารที่มีอยูแลวและเอกสารอางอิงสามารถลดระยะเวลาในการ

จัดทําเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพอยางมีนัยสําคัญ  รวมทั้งเปนส่ิงชวยในการชี้บงวาพืน้ทีใ่ดมรีะบบ

การบริหารงานคุณภาพไมเพียงพอจําเปนตองไดรับการแกไข 

5.2 วิธีจัดทําเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ 

องคกรซึ่งอยูระหวางกระบวนการนําระบบการบริหารงานคุณภาพไปใช หรือยังไมเริ่มนําไปใช ควร 

ก) ชี้บงกระบวนการที่จําเปนสําหรับการนําระบบการบริหารงานคุณภาพไปใชอยางมีประสิทธิผล 

ข) เขาใจปฏิสัมพันธระหวางกระบวนการเหลานี้ และ 
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ค) จัดทําเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการที่จําเปนเพื่อเปนหลักประกันของการดําเนินการและการควบคุม

อยางมีประสิทธิผล 

การวิเคราะหกระบวนการควรเปนแรงผลักดันในการกําหนดปริมาณเอกสารที่จําเปนสําหรับระบบการ

บริหารงานคุณภาพ  แตไมควรใหเอกสารเปนแรงผลักดันในการกําหนดกระบวนการ 

ลําดับการจัดทําเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพไมจําเปนตองเปนไปตามลําดับชั้นที่แสดงใหเห็นภาพ

ในภาคผนวก ก  เพราะบอยครั้งที่ขั้นตอนการดําเนินการที่จัดทําเปนเอกสารและวิธีปฏิบัติงานมักถูกจัดทํา

ขึ้นกอนที่จะจัดทําคูมือคุณภาพในขั้นตอนสุดทาย 

สิ่งตอไปนี้เปนตัวอยางของการดําเนนิการซึ่งอาจถูกริเริ่มตามความเหมาะสม 

ก) ตัดสินใจวาจะตองใชขอกําหนดดานเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพใดบางจึงจะสอดคลองกับ

มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพที่เลือกใช 

ข) ไดรับขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารงานคุณภาพและกระบวนการตาง ๆ ที่มีอยูโดยวิธีการตาง ๆ เชน 

แบบสอบถาม และการสัมภาษณ 

ค) กําหนดและจัดทําบัญชีรายชื่อเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพที่มีอยูแลว และวิเคราะหเอกสาร

เหลานี้เพื่อตัดสินเกี่ยวกับการนําไปใชประโยชน 

ง) ฝกอบรมบุคลที่เกี่ยวของในเรื่องการจัดทําเอกสารและขอกําหนดตามมาตรฐานระบบการบริหารงาน

คุณภาพ หรือเกณฑอื่น ๆ ท่ีถูกเลือกมาใช 

จ) รองขอและไดรับเอกสารจากแหลงกําเนิดหรือเอกสารอางอิงเพิ่มเติมจากหนวยปฏิบัติตาง ๆ 

ฉ) ตัดสินใจเลือกโครงสรางและรูปแบบของเอกสารที่จะนําไปใช 

ช) จัดทําแผนผังการไหลใหครอบคลุมกระบวนการภายในขอบขายของระบบคุณภาพ ดูภาคผนวก ข 

ซ) วิเคราะหแผนผังการไหลเพื่อการปรับปรุงท่ีอาจเปนไปไดและดําเนินการปรับปรุง 

ฌ) พิสูจนความใชไดของเอกสารโดยการทดลองนําไปใช 

ญ) ใชวิธีอ่ืนใดที่เหมาะสมภายในองคกรเพื่อทําใหเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพเกิดความสมบรูณ 

ฎ) ทบทวนและอนุมัติเอกสารกอนนําไปใช 

5.3 การใชการอางอิง 

หากมีความเหมาะสมและเพื่อจํากัดขนาดของเอกสาร ควรใชการอางอิงไปยังมาตรฐานระบบการ

บริหารงานคุณภาพที่มีอยูแลวหรือเอกสารที่มีพรอมใชงานสําหรับผูใช 

เมื่อใชการอางอิง  ควรหลกีเลี่ยงที่จะระบุสถานะของการปรับปรุงแกไข (ฉบับทีข่องการปรับปรุงแกไข) เพื่อ

จะไดไมตองเปลี่ยนแปลงเอกสารที่มีการอางอิง (referencing document) เมื่อเอกสารที่ถูกอางอิง (referenced 

document) มีการเปล่ียนแปลง 
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6.  กระบวนการอนุมัติ การออก และการควบคุมเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ 

6.1  การทบทวนและการอนุมัติ 

กอนออกเอกสาร  เอกสารควรไดรับการทบทวนโดยบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งเพื่อทําใหมั่นใจในดานความ

กระจาง ความถูกตอง ความเพียงพอ และโครงสรางที่เหมาะสม  ผูใชเปาหมายควรมีโอกาสในการประเมิน

และใหขอคิดเห็นตอการใชงานเอกสารและตอประเด็นที่วาเอกสารสะทอนการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงหรือไม  

การออกเอกสารควรไดรับการอนุมัติจากฝายบริหารที่รับผิดชอบการนําไปใช  เอกสารแตละฉบับควรมี

หลักฐานการอนุมัติการออกเอกสาร  หลักฐานการอนุมัติเอกสารควรถูกเก็บรักษาไว 

6.2   การแจกจาย 

วิธีแจกจายเอกสารโดยบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งควรทําใหมั่นใจวามีเอกสารที่เกี่ยวของพรอมใชงานสําหรับ

บุคลากรซึ่งตองใชขอมูลท่ีปรากฏในเอกสาร  การแจกจายและการควบคุมอยางเหมาะสมอาจเปนเครื่องมือ

ชวย เชน โดยการใชรหัสตัวเลขของสําเนาเอกสารสําหรับผูรับแตละราย  การแจกจายเอกสารบางประเภท 

เชน คูมือคุณภาพและแผนคุณภาพอาจรวมถึงหนวยงานภายนอก (เชน ลูกคา หนวยรับรอง และหนวยงาน 

ที่ถือกฎระเบียบ) 

6.3  การแกไขเอกสาร 

ควรจัดใหมีกระบวนการสําหรับการริเริ่ม การจัดทํา การทบทวน การควบคุม และการแกไขเอกสาร  

กระบวนการทบทวนและอนุมัติที่เหมือนกันกับที่ใชในการจัดทําเอกสารครั้งแรกควรนําไปใชเมื่อมีการ

แกไขเอกสาร 

6.4   การออกเอกสารและการควบคุมการแกไขเอกสาร 

การออกเอกสารและการควบคุมการแกไขเอกสารเปนสิ่งสําคัญเพื่อทําใหมั่นใจวาเนื้อหาของเอกสารไดรับ

การอนุมัติอยางถูกตองโดยบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้ง และการอนุมัติสามารถระบุผูรับผิดชอบไดโดยทันที 

วิธีที่หลากหลายอาจถูกนํามาพิจารณาเพื่ออํานวยความสะดวกในกระบวนการทางกายภาพของการแกไข

เอกสาร 

กระบวนการควรถูกกําหนดขึ้นเพื่อทําใหมั่นใจวาเอกสารที่เหมาะสมเทานั้นถูกนําไปใชงาน ในบาง

สถานการณ  เอกสารที่เหมาะสมสําหรับการใชงานอาจไมใชเอกสารฉบับลาสุด  เอกสารที่ถูกแกไขควร 

ถูกแทนที่โดยเอกสารฉบับลาสุด  บัญชีรายชื่อเอกสารพรอมการระบุฉบับที่ของการปรับปรุงแกไขอาจ 

ถูกนํามาใชเพื่อเปนหลักประกันใหแกผูใชวาไดรับเอกสารที่ผานการอนุมัติฉบับที่ถูกตอง 

องคกรควรพิจารณาการบันทึกประวัติการแกไขเอกสารเพ่ือจุดมุงหมายทางกฎหมายและ/หรือการเก็บรักษา

ความรู 
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6.5  เอกสารไมควบคุม 

เพื่อใชในการประกวดราคา การใชภายนอกโดยลกูคา และการแจกจายเอกสารเปนกรณีพิเศษอื่น ๆ ซึ่งไมมี

เจตนาที่จะควบคุมการแกไขเอกสาร  เอกสารที่ถูกแจกจายเพื่อการนี้ควรถูกชี้บงอยางชดัเจนวาเปนเอกสาร

ไมควบคุม 

หมายเหตุ ความลมเหลวในการจัดใหมีหลักประกันของกระบวนการนี้สามารถเปนเหตุใหเกิดการใชเอกสารที่ถูกยกเลิก

แลวโดยไมต้ังใจ 
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ภาคผนวก ก 

ลําดับชั้นโดยทั่วไปของเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหาของเอกสาร 

ก:  บรรยายเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน 

     คุณภาพใหสอดคลองกับนโยบายคุณภาพ 

     และวัตถุประสงค (ดูขอ 4.3 และ 4.4) 

ข: บรรยายเกี่ยวกับกระบวนการและ 

    กิจกรรมที่มีความสัมพันธกันที่จําเปน 

    ในการนําระบบการบริหารงานคุณภาพ 

    ไปใช 

ค:  ประกอบดวยเอกสารการทํางาน 

     โดยละเอยีด 

 

   

 

หมายเหตุ 1 จํานวนระดับของเอกสารอาจถูกปรับใหเหมาะสมกับความตองการขององคกร 

หมายเหตุ 2 แบบฟอรมอาจถูกใชในทุกระดับตามลําดับช้ันของเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขั้นตอนการดําเนนิการ

สําหรับ 

ระบบการบริหารงาน 
(ระดับ ข) 

คูมือ

คุณภาพ 

(ระดับ ก) 

วิธีปฏิบัติงานและเอกสารอื่น ๆ 

สําหรับระบบการบริหารงาน

คุณภาพ 

(ระดับ ค) 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางวิธีปฏิบัติงานที่มีการจัดวางโครงสรางของขอความ 

ข.1 วิธีปฏิบัติงานสําหรับการฆาเชื้อเครื่องมือ 

หมายเลข : Ttv 2.6  วันที่: 15 กันยายน 1997      ฉบับปรับปรุงแกไขที่ : 0 

ข.2 เครื่องมือที่ใชแลวทิ้ง 

วางเครื่องมือที่ใชแลวทิ้ง (เชน หลอดฉีดยา เข็ม มีด และเครื่องมือสําหรับเลาะตะเข็บ) ไวในภาชนะพิเศษ  

ภาชนะตองถูกทําลายตามโปรแกรมการกําจดัของเสีย 

ข.3 เครื่องมือที่ฆาเชื้อโดยใชไอรอน 

ข.3.1 เช็คสารคัดหล่ังดวยกระดาษทิชชูท่ีใชแลวทิ้ง 

ข.3.2 จุมเครื่องมือลงในสารละลายคลอรีน 10% (ผสมคลอรีน 1 เดซิลิตรกับน้ํา 9 เดซิลิตร)  ของเหลวที่ใชจุม

ตองเปล่ียนทุก ๆ 2 สัปดาห 

ข.3.3 แชเครื่องมือเปนเวลาอยางนอยที่สุด 2 ชั่วโมง 

ข.3.4 ขณะทําความสะอาดเครื่องมือดวยแปรง ตองใสถุงมือปองกัน 

ข.3.5 ลางทําความสะอาดดวยน้ําและทําใหเครื่องมือแหง 

ข.3.6  ตรวจสอบวาเครื่องมืออยูในสภาพดีหรือไม  เครื่องมือที่เสียหายตองสงไปซอม 

ข.3.7  การฆาเชื้อในถุง: 

- ใสเครื่องมือลงในถุงทนไอรอน 

- ปองกันขอบที่มีคมดวยผากอซ 

- พับขอบถุงหลาย ๆ ครั้งเพื่อปดใหแนน 

- ปดถุงดวยเทปทนความรอน 

- ระบุวันที่และวางตัวชี้วัดไอรอนบนถุง 

- นําถุงไปวางไวในเตาอบไอรอนและทิ้งไวเปนเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 

เครื่องมือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังการฆาเชื้อ หากเก็บรักษาในถุงที่ปดผนึกอยาง

ถูกตอง 

ข.3.8  การฆาเชื้อในภาชนะโลหะ: 

- วางกระดาษทิชชูท่ีทนไอรอนไดที่กนภาชนะเพื่อปองกันเครื่องมือ 

- วางเครื่องมือที่กนภาชนะ 
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- ตั้งตัวชี้วัดไอรอนบนภาชนะ 

- ปลอยใหภาชนะอยูในเตาอบเปนเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 

ใชภาชนะหนึ่งใบจากทั้งหมดสองใบสลับกันทุกวัน 

ข.4   เครื่องมืออื่น ๆ (เชน ออโตสโคป) 

ลางทําความสะอาดเครื่องมือดวยน้ําสะอาดภายหลังการแชในสารละลายคลอรีนเปนเวลา 2 ชั่วโมง 

 

_______________________________ 
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