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มาตรฐาน ISO 9001 
มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่จัดท าขึน้เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายให้
ได้ผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามเป้าหมาย และสร้างความพงึ
พอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 



พัฒนาการของ QMS

Compliance

Effectiveness

Sustain

ISO 9001: 2015



หลักการพืน้ฐานของระบบบริหารคุณภาพ 

1. การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus)
2. ภาวะผู้น า (Leadership)
3. ความผูกพนัของบุคลากร (Engagement of people)
4. แนวทางกระบวนการ (Process approach) 
5. การปรับปรุง (Improvement) 
6. การตดัสนิใจจากหลักฐาน (Evidence-based decision 

making)
7. การบริหารความสัมพนัธ์ (Relationship management)



PDCA
การจัดท าวัตถุประสงค์ของระบบ และ
กระบวนการ รวมถงึทรัพยากรที่จ าเป็น
เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการลูกค้า และนโยบายองค์กร 

การด าเนินการตามแผนที่ได้
ก าหนดไว้ 

การเฝ้าตดิตามและการวัด
กระบวนการ รวมถงึผลติภณัฑ์
(บริการ) ที่ได้ เทยีบกับนโยบาย 
วัตถุประสงค์ และข้อก าหนด 
รวมถงึการรายงานผลลัพธ์ที่ได้ 

การปรับปรุงสมรรถนะ 



การคดิบนฐานความเส่ียง (Risk-Based Thinking)

ISO 9001:2008
การด าเนินการปฏบิตักิารป้องกัน เพื่อขจัดความไม่สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดที่อาจเกดิขึน้ การวเิคราะห์ความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดที่
เกดิขึน้ และการด าเนินการเพื่อป้องกันการเกดิขึน้ซ า้ 

ISO 9001:2015
การวางแผน และการด าเนินการในการจัดการความเสี่ยง และโอกาส

แนวทางในการจัดการความเส่ียงสามารถดูได้จากมาตรฐาน ISO 31000



ข้อก าหนดของ ISO 9001: 2015
1. ขอบเขต
2. การอ้างองิ
3. ค าศัพท์ และความหมาย
4. บริบทองค์กร
5. ภาวะผู้น า
6. การวางแผน
7. การสนับสนุน
8. การปฏบิตักิาร
9. การประเมนิสมรรถนะ 
10. การปรับปรุง





4. CONTEXT OF THE ORGANIZATION

บริบทองค์กร



4.1 ความเข้าใจในบริบทองค์กร
การพจิารณาถงึประเดน็ภายใน และภายนอกองค์กร ที่เกี่ยวกับจุดประสงค์ 
และทศิทางเชิงกลยุทธ์ และมีผลกระทบต่อความสามารถในการท าให้
บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของระบบบริหารคุณภาพ



4.2 ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• พจิารณาถงึผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ 
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• เฝ้าตดิตามและทบทวนเป็นประจ า



4.3 การพจิารณาขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ

องค์กรต้องพจิารณาถงึอาณาเขตและการประยุกต์ใช้งานระบบบริหาร
คุณภาพ เพื่อก าหนดขอบเขตของระบบ 

• ประเดน็ภายในและภายนอกองค์กร (ข้อ 4.1)
• ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ข้อ 4.2)
• ผลติภณัฑ์และบริการ

ขอบเขตของระบบ
บริหารคุณภาพ

• จัดท าเป็นเอกสารชัดเจน 
• ระบุผลติภณัฑ์และบริการ 
• ข้อก าหนดที่ไม่ได้น ามาใช้ในระบบ 



4.4 ระบบบริหารคุณภาพ

องค์กรต้องจัดท า น าไปใช้ ดูแลรักษา และปรับปรุงระบบบริหาร
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง รวมถงึกระบวนการ และความสัมพันธ์ของ
กระบวนการ  



4.4 ระบบบริหารคุณภาพ
• พจิารณาปัจจัยน าเข้าที่จ าเป็น และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จาก

กระบวนการ 
• พจิารณาล าดับและความสัมพันธ์ของกระบวนการ 
• พจิารณาและน าไปใช้ส าหรับเกณฑ์และวิธีการที่จ าเป็น เพื่อให้

ม่ันใจถงึการปฏบิัตกิาร และการควบคุมกระบวนการมี
ประสิทธิผล 

• พจิารณาทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับกระบวนการ และดูแลให้
พร้อมใช้งาน



4.4 ระบบบริหารคุณภาพ
• มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจด าเนินการส าหรับ

กระบวนการ 
• จัดการความเสี่ยงและโอกาส ให้สอดคล้องตามข้อก าหนด 
• ประเมนิผลกระบวนการ และด าเนินการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็น เพื่อให้

มั่นใจว่ากระบวนการได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 



5. LEADERSHIP

ภาวะผู้น า



5.1 ภาวะผู้น าและความมุ่งม่ัน
• ความรับผิดชอบต่อประสทิธิผลของระบบบริหารคุณภาพ
• ดูแลให้มีการจัดท านโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ที่

สอดคล้องกับบริบทและทศิทางเชิงกลยุทธ์
• ดูแลการบรูณาการข้อก าหนดของระบบบริหารคุณภาพ เข้ากับ

กระบวนการทางธุรกจิขององค์กร 
• ส่งเสริมการใช้แนวทางกระบวนการ และการคดิบนฐานความเสี่ยง 

(Risk-based thinking)



5.1 ภาวะผู้น าและความมุ่งม่ัน
• ดูแลให้มีทรัพยากรที่จ าเป็นพร้อมใช้งานส าหรับระบบบริหารคุณภาพ
• สื่อสารถงึความส าคัญของระบบบริหารคุณภาพที่มีประสทิธิผล และ

สอดคล้องตามข้อก าหนดระบบบริหารคุณภาพ
• ดูแลให้ระบบบริหารคุณภาพได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
• สร้างความผูกพัน ก ากับดูแล และสนับสนุนบุคลากร ให้มีส่วนร่วมใน

การสร้างประสทิธิผลของระบบบริหารคุณภาพ



5.1 ภาวะผู้น าและความมุ่งม่ัน
• ส่งเสริมการปรับปรุง 
• สนับสนุนบทบาทฝ่ายบริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงถึงภาวะผู้น า

ในการน าไปใช้ในหน้าที่งานที่รับผิดชอบ



5.2 การมุ่งเน้นลูกค้า
• ความต้องการของลูกค้าและข้อก าหนดทางกฎหมายได้รับการ

พจิารณา ท าความเข้าใจ และตอบสนองอย่างสม ่าเสมอ

• ความเสี่ยงและโอกาสที่อาจส่งผลกระทบต่อความสอดคล้องตาม
ข้อก าหนดของผลติภณัฑ์และบริการ รวมถงึความสามารถในการ
สร้างความพงึพอใจให้กับลูกค้า ได้รับการพจิารณาและจัดการ

• การมุ่งเน้นในการสร้างความพงึพอใจกับลูกค้า



5.2.1 การจดัท านโยบายคุณภาพ
• มีความเหมาะสมกับจุดประสงค์ และบริบทขององค์กร รวมถงึ

สนับสนุนทศิทางเชงิกลยุทธ์
• เป็นกรอบส าหรับการก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ
• ครอบคลุมถงึความมุ่งมั่นในการตอบสนองต่อข้อก าหนดต่างๆ
• ครอบคลุมถงึความมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ือง 



5.2.2 การส่ือสารนโยบายคุณภาพ
นโยบายคุณภาพ จะต้อง 
• จัดท าเป็นเอกสารพร้อมใช้งาน และได้รับการดูแลรักษา 
• ได้รับการสื่อสาร ท าความเข้าใจ และน าไปใช้ในองค์กร 
• พร้อมแสดงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



5.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจ
ด าเนินการ 
• ดูแลให้ม่ันใจว่าระบบบริหารคุณภาพสอดคล้องกับข้อก าหนดของ

มาตรฐานนี ้
• ดูแลให้ม่ันใจว่ากระบวนการได้ให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 
• รายงานผลการด าเนินงานของระบบบริหารคุณภาพ และโอกาส

ส าหรับการปรับปรุงให้กับผู้บริหารระดับสูง 
• ดูแลให้มีการส่งเสริมการมุ่งเน้นลูกค้าทั่วทัง้องค์กร 
• ดูแลความสมบรูณ์ถกูต้องของระบบบริหารคุณภาพ เม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงเกดิขึน้กับระบบบริหารคุณภาพ 



6. PLANNING

การวางแผน



6.1 การจดัการความเสี่ยงและโอกาส

ในการวางแผนระบบบริหารคุณภาพจะต้องพจิารณาถงึบริบทองค์กร 
และความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถงึจัดการกับความเส่ียงและ
โอกาส เพื่อ 
• รับประกันว่าระบบบริหารคุณภาพให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 
• ท าให้เกดิผลกระทบที่ต้องการ 
• ป้องกัน หรือลดผลกระทบที่ไม่ต้องการ
• ประสบความส าเร็จในการปรับปรุง 



6.1 การจดัการความเสี่ยงและโอกาส
องค์กรจะต้องมีวางแผน 
• การด าเนินการในการจัดการความเสี่ยงและโอกาส 
• การบรูณาการ และการน าไปใช้กับกระบวนการของระบบบริหาร

คุณภาพ รวมถงึการประเมนิประสทิธิผลของการด าเนินการ 

การด าเนินการจัดการความเสี่ยงและโอกาส จะต้องมีความเหมาะสมกับ
ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้กับความสอดคล้องตามข้อก าหนดของผลิตภณัฑ์
และบริการ



แนวทางการจดัการความเส่ียง

การขจัดแหล่งก าเนิด
ความเสี่ยง 

การเปลี่ยนแปลง
โอกาส หรือผลกระทบ

ที่ตามมา 

การแบ่งปันความเสี่ยง การคงความเสี่ยงไว้



6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ และการวางแผน
วัตถุประสงค์คุณภาพ จะต้อง 
• สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ 
• สามารถวัดได้ 
• ค านึงถงึข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
• เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องตามข้อก าหนดของผลติภัณฑ์

และบริการ รวมถงึการสร้างความพงึพอใจให้กับลูกค้า
• ได้รับการเฝ้าตดิตาม 
• ได้รับการสื่อสาร 
• ได้รับการปรับปรุงให้ทนัสมัย 



การวางแผนระบบบริหารคุณภาพ
• จะท าอะไร 
• ทรัพยากรอะไรที่ต้องการ 
• ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
• ต้องการให้ส าเร็จเม่ือไร 
• จะประเมินผลลัพธ์อย่างไร 



6.3 การวางแผนการเปลี่ยนแปลง
• จุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงและผลที่ตามมาที่อาจจะเกดิขึน้
• ความสมบรูณ์ของระบบบริหารคุณภาพ 
• ความพร้อมใช้งานของทรัพยากร 
• การจัดสรรหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจด าเนินการ 



7. SUPPORT

การสนับสนุน



7.1.1 ทรัพยากร
พจิารณาและจัดให้มีทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า การน าไปใช้
งาน การดูแลรักษา และการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเน่ือง

องค์กรจะต้องพจิารณาถงึ
• ขีดความสามารถ และข้อก าหนดทรัพยากรภายในองค์กรที่มีอยู่
• ความจ าเป็นที่จะต้องได้รับจากภายนอกองค์กร 



7.1.2 บุคลากร
พจิารณาและจัดให้มีบุคลากรที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการระบบ
บริหารคุณภาพอย่างมีประสทิธิผล และส าหรับการปฏบิตักิารและการ
ควบคุมกระบวนการ 



7.1.3 โครงสร้างพืน้ฐาน
พจิารณา จัดให้มี และดูแลรักษาโครงสร้างพืน้ฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏบิตังิานของกระบวนการ และการสร้างความสอดคล้องตามข้อก าหนด
ของผลติภณัฑ์และบริการ

โครงสร้างพืน้ฐาน
• อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง 
• อุปกรณ์เคร่ืองมือ รวมถงึฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ 
• ทรัพยากรด้านการคมนาคม 
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



7.1.4 สิ่งแวดล้อมส าหรับการปฏบิัตงิานของกระบวนการ

พจิารณา จัดให้มี และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏบิตังิานของกระบวนการ และการท าให้ผลติภณัฑ์ (บริการ) สอดคล้อง
ตามข้อก าหนด



7.1.4 สิ่งแวดล้อมส าหรับการปฏบิัตงิานของกระบวนการ

พจิารณา จัดให้มี และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏบิตังิานของกระบวนการ และการท าให้ผลติภณัฑ์ (บริการ) สอดคล้อง
ตามข้อก าหนด

สังคม (การไม่เลือก
ปฏบิตั ิความสงบ การ

ไม่เผชิญหน้า)

จติวทิยา (การลด
ความเครียด การ

ป้องกันการเหน่ือยล้า 
การปกป้องทาง

อารมณ์)

กายภาพ (อุณหภมู ิ
ความร้อน ความชืน้ 

แสงสว่าง การไหลของ
อากาศ ความสะอาด

เสียงรบกวน) 



7.1.5.1 ทรัพยากรส าหรับการเฝ้าตดิตามและการวัด

การจัดให้มีทรัพยากรที่จ าเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์มีความถกูต้อง 
และเช่ือถอืได้ เมื่อมีการใช้ในการทวนสอบความสอดคล้องตาม
ข้อก าหนดของผลติภณัฑ์ (บริการ) 

ทรัพยากรจะต้องเหมาะสมกับประเภทของการวัดและการเฝ้าตดิตามที่
ก าหนด และได้รับการดูแล ให้ม่ันใจถงึความเหมาะสมต่อการใช้งาน
อย่างต่อเน่ือง 



7.1.5.2 การสอบกลับได้ของการวัด 
• สามารถสอบกลับหรือทวนสอบ หรือทัง้สองแบบ ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 

หรือก่อนที่จะใช้งาน เทยีบกับมาตรฐานการวัด ที่สามารถสอบกลับไปยัง
มาตรฐานการวัดสากลหรือระดับชาตไิด้ ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐาน การ
สอบเทยีบหรือทวนสอบจะต้องมีการจัดท าเป็นเอกสารไว้ 

• การระบุเพื่อพจิารณาสถานะ
• การปกป้องจากการปรับแต่ง ความเสียหาย หรือการเสื่อมสภาพ ที่อาจ

ท าให้สถานะของการสอบเทยีบ และผลการวัดที่เกดิขึน้ไม่สามารถใช้
งานได้ 

• การด าเนินการ ถ้าหากพบว่าผลการวัดที่ผ่านมาได้รับผลกระทบในทาง
ลบจากเคร่ืองมือวัดที่พบว่าไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 



7.1.6 ความรู้องค์กร 
• การพจิารณาความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการปฏบิตักิารของกระบวนการ 

และการท าให้ผลติภณัฑ์ (บริการ) สอดคล้องตามข้อก าหนด 
• ความรู้จะต้องได้รับการดูแลรักษา และพร้อมน ามาใช้งานเม่ือจ าเป็น 
• เมื่อมีการเปล่ียนแปลงและแนวโน้ม จะต้องพจิารณาถงึความรู้

ปัจจุบนั และพจิารณาแนวทางให้ได้มา หรือเข้าถงึความรู้ที่จ าเป็น
เพิ่มเตมิ 



7.2 ความสามารถ 
• พจิารณาถงึความสามารถที่จ าเป็นของบุคลากร ที่การท างานส่งผล

กระทบต่อสมรรถนะและประสทิธิผลของระบบบริหารคุณภาพ
• ดูแลให้บุคลากรมีความสามารถที่เหมาะสม (การศึกษา การฝึกอบรม 

หรือประสบการณ์) 
• ด าเนินการเพื่อให้มีความสามารถที่จ าเป็น และประเมนิประสิทธิผล
• จัดเกบ็เอกสาร ที่แสดงหลักฐานของความสามารถ 



7.3 ความตระหนัก 
• นโยบายคุณภาพ 
• วัตถุประสงค์คุณภาพที่เกี่ยวข้อง 
• การมีส่วนร่วมในประสทิธิผลของระบบบริหารคุณภาพ รวมถงึ

ประโยชน์จากผลการด าเนินงานที่ได้รับการปรับปรุง
• ผลกระทบที่เกดิขึน้ของความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดของระบบ

บริหารคุณภาพ



7.4 การสื่อสาร

• จะสื่อสารอะไร 
• จะสื่อสารเม่ือไร 
• จะสื่อสารกับใคร 
• จะสื่อสารอย่างไร 
• ใครเป็นผู้ส่ือสาร 



7.5 เอกสาร 
ระบบบริหารคุณภาพ จะประกอบด้วย
• เอกสารที่ก าหนดโดยมาตรฐานนี ้
• เอกสารที่องค์กรเหน็ว่ามีความจ าเป็นส าหรับประสทิธิผลของระบบ

บริหารคุณภาพ 

ขอบเขตของระบบเอกสาร จะขึน้อยู่กับ
• ขนาดขององค์กร และประเภทของกจิกรรม กระบวนการ ผลติภณัฑ์ 

และบริการ 
• ความซับซ้อนของกระบวนการ และความสัมพันธ์ 
• ความสามารถของบุคลากร 



7.5.2 การจัดท าและปรับปรุงให้ทนัสมัย 
• การชีบ่้ง และค าอธิบาย (ช่ือเอกสาร วันที่ ผู้เขียน 

หรือหมายเลขอ้างองิ) 
• รูปแบบ (ภาษา รุ่นของซอฟท์แวร์ รูปภาพ) และ

สื่อที่ใช้ (กระดาษ สื่ออเิลคทรอนิคส์) 
• การทบทวนและอนุมัตเิพื่อความเหมาะสมและ

ความเพียงพอ 



7.5.3.1 การควบคุมเอกสาร
การควบคุมเอกสาร 
• พร้อมใช้และเหมาะสมกับการใช้งาน สถานที่ และช่วงเวลาที่ต้องการ 
• ได้รับการปกป้องดูแลอย่างเพียงพอ 



7.5.3.2 การควบคุมเอกสาร
กจิกรรมการควบคุม 
• การแจกจ่าย การเข้าถงึ การเรียกหา และการใช้งาน 
• การจัดเกบ็และดูแลรักษา รวมถงึการรักษาให้อ่านออกได้ 
• การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 
• ระยะเวลาการจัดเกบ็ และการยกเลกิ 
• เอกสารจากภายนอกที่จ าเป็น จะต้องได้รับการชีบ่้งและควบคุม



8. OPERATION

การปฏิบัติการ



8.1 การวางแผนและควบคุมการปฏบิตักิาร
การวางแผน การน าไปใช้ และการควบคุมกระบวนการ ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของการท าให้เกดิผลติภณัฑ์ (บริการ) โดยการ
• พจิารณาข้อก าหนดของผลติภณัฑ์ (บริการ) 
• จัดท าเกณฑ์ ส าหรับกระบวนการ การยอมรับผลติภณัฑ์ (บริการ)
• ทรัพยากรที่จ าเป็น เพื่อให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของผลิตภณัฑ์ 

(บริการ) 
• การควบคุมกระบวนการตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
• การจัดเกบ็เอกสาร เพื่อให้มั่นใจว่าได้ด าเนินการตามแผนงานที่

ก าหนด และแสดงความสอดคล้องตามข้อก าหนดของผลติภณัฑ์ 
(บริการ)



8.2.1 การส่ือสารกับลูกค้า
• การให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลติภณัฑ์

(บริการ) 
• การสอบถาม การท าสัญญา ค าสั่งซือ้ รวมถงึการ

เปลี่ยนแปลง
• การรับข้อมูลป้อนกลับ รวมถงึข้อร้องเรียน
• การจัดการหรือการควบคุมทรัพย์สนิของลูกค้า 
• การจัดท าข้อก าหนดเฉพาะส าหรับสถานการณ์

ฉุกเฉิน



8.2.2 การพจิารณาข้อก าหนดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
(บริการ) 

• ข้อก าหนดส าหรับผลติภณัฑ์ (บริการ) ได้รับการก าหนด รวมถงึข้อ
กฎหมาย และที่องค์กรเหน็ว่ามีความจ าเป็น 

• ความสามารถในการตอบสนองต่อข้อก าหนดของผลติภณัฑ์ (บริการ) 
ตามที่กล่าวอ้าง



8.2.3 การทบทวนข้อก าหนดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (บริการ) 

• ข้อก าหนดที่ระบุโดยลูกค้า รวมถงึการส่งมอบ และการด าเนินการ
หลังการส่งมอบ 

• ข้อก าหนดที่ไม่ระบุโดยลูกค้า แต่จ าเป็นส าหรับการใช้งาน 
• ข้อก าหนดที่ระบุโดยองค์กรเอง 
• ข้อกฎหมาย กฎระเบยีบ ส าหรับผลติภณัฑ์ (บริการ) 
• ข้อตกลง หรือค าสั่งซือ้ที่แตกต่างจากที่ผ่านมา 

จะต้องมีการรักษาเอกสารที่แสดงถงึผลลัพธ์ของการทบทวน และ
ข้อก าหนดใหม่ๆ ส าหรับผลติภณัฑ์ (บริการ) 



8.2.4 การเปล่ียนแปลงข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ (บริการ)

เอกสารที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไข รวมถงึบุคลากรได้รับรู้ถงึข้อก าหนด
ของผลติภณัฑ์ (บริการ) ที่มีการเปลี่ยนแปลง



8.3.1 การออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ (บริการ)
การจัดท า การน าไปใช้ และการดูแลกระบวนการออกแบบและพัฒนา ที่
เหมาะสมกับการน าไปใช้ในการท าให้เกดิผลติภณัฑ์ และบริการ



8.3.2 การวางแผนการออกแบบและพัฒนา 
• ลักษณะ ช่วงเวลา และความซับซ้อนของกจิกรรมการออกแบบและ

พัฒนา 
• ล าดับกระบวนการที่จ าเป็น รวมถงึการทบทวนการออกแบบและพัฒนา 
• การทวนสอบ และการยืนยันความถกูต้องที่จ าเป็นส าหรับการออกแบบ

และพัฒนา 
• หน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจด าเนินการ ที่เกี่ยวกับกระบวนการ

ออกแบบและพัฒนา 
• ทรัพยากร (ภายในและภายนอก) ที่จ าเป็นส าหรับการออกแบบและ

พัฒนาผลติภณัฑ์ (บริการ) 



8.3.2 การวางแผนการออกแบบและพัฒนา 
• การควบคุมการประสานงานกันระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการออกแบบและพัฒนา
• การมีส่วนร่วมของลูกค้าและผู้ใช้งานในกระบวนการออกแบบและ

พัฒนา 
• ข้อก าหนดส าหรับการท าให้เกดิผลติภณัฑ์ (บริการ) 
• ระดับของการควบคุมส าหรับกระบวนการออกแบบและพัฒนาที่

คาดหมายไว้โดยลูกค้า และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
• เอกสารที่จ าเป็น เพื่อแสดงถงึการตอบสนองต่อข้อก าหนดของการ

ออกแบบและพัฒนา 



8.3.3 ปัจจัยน าเข้าของการออกแบบและพัฒนา 
• ข้อก าหนดด้านหน้าที่การใช้งาน และสมรรถนะ 
• สารสนเทศที่ได้จากการออกแบบและการพัฒนาที่ผ่านมา 
• ข้อกฎหมายและกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
• มาตรฐาน หรือหลักปฏบิตัทิี่จะต้องด าเนินการ 
• ผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้ตามมาของความผิดพลาดในลักษณะของ

ผลติภณัฑ์ (บริการ)

ปัจจัยน าเข้าจะต้องมีอย่างเพียงพอ สมบรูณ์ และไม่คลุมเครือ รวมถงึ
ความขัดแย้งต่างๆ ของปัจจัยน าเข้าจะต้องได้รับการแก้ไข  



8.3.4 การควบคุมการออกแบบและพัฒนา 
• การก าหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ 
• การทบทวน เพื่อประเมนิความสามารถของผลลัพธ์ของการออกแบบ

และพัฒนา เพื่อตอบสนองข้อก าหนด
• การยืนยันความถกูต้อง ได้รับการด าเนินการ เพื่อให้ม่ันใจว่าผลลัพธ์

ของการออกแบบและพัฒนาสอดคล้องตามปัจจัยน าเข้า
• การทวนสอบความถกูต้อง ได้รับการด าเนินการ เพื่อให้ม่ันใจว่า

ผลติภณัฑ์ (บริการ) สอดคล้องกับความต้องการของการน าไปใช้งาน 
• การด าเนินการที่จ าเป็นในการจัดการปัญหาที่พบในระหว่างการ

ทบทวน การทวนสอบ หรือการยืนยันความถกูต้อง 
• การดูแลจัดเกบ็เอกสารของกจิกรรมต่างๆ 



8.3.5 ผลลัพธ์ของการออกแบบและพัฒนา 
• สอดคล้องกับข้อก าหนดที่เป็นปัจจัยน าเข้า 
• มีอย่างเพียงพอส าหรับกระบวนการต่างๆ ในการท าให้เกดิผลติภณัฑ์ 

(บริการ)
• ครอบคลุมหรืออ้างองิถงึข้อก าหนดการเฝ้าตดิตามและการวัด รวมถงึ

เกณฑ์การยอมรับ 
• การระบุถงึคุณลักษณะของผลติภณัฑ์ (บริการ) ที่จ าเป็นส าหรับการ

น าไปใช้งาน รวมถงึความปลอดภยัและการเตรียมการอย่างเหมาะสม



8.3.6 การเปล่ียนแปลงการออกแบบและพัฒนา 
การระบุ การทบทวน และการควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ใน
ระหว่าง หรือในขัน้ตอนถดัมาของการออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์
(บริการ) เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบทางลบต่อความสอดคล้องตาม
ข้อก าหนด

การจัดเกบ็ดูแลเอกสารที่เกี่ยวกับ การเปล่ียนแปลงการออกแบบและ
พัฒนา ผลลัพธ์ของการทบทวน ผู้มีอ านาจในการเปล่ียนแปลง และการ
ด าเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึน้ 



8.4.1 การควบคุมกระบวนการ ผลิตภณัฑ์และบริการจาก
หน่วยงานภายนอก 

ขอบเขตการควบคุมหน่วยงานภายนอก 
• ผลติภณัฑ์ (บริการ) จากหน่วยงานภายนอก สอดคล้องตามที่ต้องการใน

การน ามาประกอบเข้ากับผลติภณัฑ์ (บริการ) ขององค์กร 
• ผลติภณัฑ์ (บริการ) ที่น ามาให้กับลูกค้าโดยตรงที่ด าเนินการโดย

หน่วยงานภายนอก ในฐานะตัวแทนขององค์กร 
• กระบวนการ หรือบางส่วนของกระบวนการ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงาน

ภายนอก จากผลการตัดสนิใจขององค์กร 

การก าหนดเกณฑ์ส าหรับการประเมนิ คัดเลือก เฝ้าตดิตามสมรรถนะ และ
การประเมนิซ า้ ส าหรับหน่วยงานภายนอก 



8.4.2 ประเภทและขอบเขตการควบคุม 
การดูแลให้กระบวนการ ผลติภณัฑ์ และบริการจากหน่วยงานภายนอก
ไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อขีดความสามารถขององค์กร ในการส่งมอบ
ผลติภณัฑ์ (บริการ) ที่สอดคล้องตามข้อก าหนดให้กับลูกค้าอย่าง
สม ่าเสมอ



8.4.2 ประเภทและขอบเขตการควบคุม 
• การดูแลให้กระบวนการจากหน่วยงานภายนอกยังอยู่ภายใต้การ

ควบคุมของระบบบริหารคุณภาพ  
• ก าหนดการควบคุมทัง้กับหน่วยงานภายนอก และผลลัพธ์ที่ได้
• ค านึงถงึผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ของกระบวนการ ผลติภณัฑ์ และ

บริการจากหน่วยงานภายนอก ต่อความสามารถขององค์กร และ
ประสทิธิผลของการควบคุมที่น ามาใช้ 

• พจิารณาถงึการทวนสอบความถกูต้อง หรือกจิกรรมอ่ืนๆ เพื่อให้
กระบวนการ ผลติภณัฑ์ และบริการจากหน่วยงานภายนอก 
สอดคล้องตามข้อก าหนด 



8.4.3 สารสนเทศส าหรับหน่วยงานภายนอก
การสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับข้อก าหนดส าหรับ 
• กระบวนการ ผลติภณัฑ์ และบริการ 
• การอนุมัต ิส าหรับ ผลติภณัฑ์ (บริการ) วธีิการ กระบวนการ 

เคร่ืองมือ การปล่อยผลติภณัฑ์ (บริการ) 
• ความสามารถ และคุณสมบตัขิองบุคลากร 
• การตดิต่อประสานงาน 
• การควบคุมและการเฝ้าตดิตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภายนอก
• การทวนสอบ หรือยืนยันความถกูต้องโดยองค์กร หรือลูกค้า ใน

สถานที่ของหน่วยงานภายนอก 



8.5.1 การควบคุมการผลิตและบริการ
• ความพร้อมใช้งานของเอกสารที่ระบุถงึ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ 

(บริการ) หรือกจิกรรมที่จะต้องด าเนินการ รวมถงึผลลัพธ์ที่ ต้องการ 
• ความพร้อมและการใช้งานทรัพยากรส าหรับการเฝ้าตดิตามและ

การวัด 
• การด าเนินการเฝ้าตดิตามและวัดในขัน้ตอนที่เหมาะสม เพื่อยืนยัน

ความถูกต้องตามเกณฑ์ส าหรับการควบคุมกระบวนการหรือ
ผลลัพธ์ และเกณฑ์การยอมรับส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ

• การใช้โครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการ
ปฏบิัตงิานของกระบวนการ 



8.5.1 การควบคุมการผลิตและบริการ
• การมอบหมายบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถงึมีคุณสมบตัติามที่

ต้องการ 
• การทวนสอบ และการทวนสอบซ า้เป็นระยะๆ การยืนยันความ

ถกูต้องของกระบวนการ ในกรณีที่ผลลัพธ์ไม่สามารถยืนยันได้จาก
การเฝ้าตดิตามและการวัด

• การด าเนินการในการป้องกันความผิดพลาดจากบุคลากร
• การด าเนินการปล่อย ส่งมอบ และกจิกรรมหลังการส่งมอบ  



8.5.2 การชีบ่้งและสอบกลับได้
• การใช้แนวทางอย่างเหมาะสมในการชีบ่้งผลลัพธ์ เพื่อให้มั่นใจถงึ

ความสอดคล้องตามข้อก าหนดของผลติภณัฑ์ (บริการ)
• การชีบ่้งสถานะของผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของการวัดและ

การเฝ้าตดิตามตลอดการผลติ (การให้บริการ)  
• การควบคุมการชีบ่้งที่มีลักษณะเฉพาะ ในกรณีที่การสอบกลบัได้เป็น

ข้อก าหนด และจะต้องมีการจัดเกบ็เอกสารที่จ าเป็น ส าหรับการสอบ
กลับได้ด้วย



8.5.3 ทรัพย์สินที่เป็นของลูกค้าหรือหน่วยงานภายนอก

• การระบุ ทวนสอบ ปกป้อง และถนอมรักษาทรัพย์สนิที่เป็นของลูกค้า
หรือหน่วยงานภายนอกที่น ามาใช้หรือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภณัฑ์ 
(บริการ) 

• กรณีที่เกดิความเสียหาย สูญหาย หรือพบว่าไม่สามารถน ามาใช้งาน
ได้ จะต้องมีการรายงานให้กับลูกค้า หรือหน่วยงานภายนอกทราบ 

• ทรัพย์สนิ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ สถานที่ ทรัพย์สนิทางปัญญา 
และข้อมูลส่วนบุคคล



8.5.4 การเกบ็รักษา
การเกบ็รักษาผลลัพธ์ในระหว่างการผลติและการ
บริการ เพื่อให้มั่นใจถงึความสอดคล้องตาม
ข้อก าหนด

การเกบ็รักษา ประกอบด้วย การชีบ่้ง การเคลื่อนย้าย 
การควบคุมการปนเป้ือน การบรรจุ การจัดเกบ็ การ
ส่งต่อ การขนส่ง และการปกป้องดูแล



8.5.5 การด าเนินการหลังการส่งมอบ
การก าหนดกจิกรรมการด าเนินการหลังการส่งมอบ ต้องพจิารณา
• ข้อกฎหมายและกฎระเบยีบ
• ผลที่ตามมาที่ไม่ต้องการที่อาจจะเกดิขึน้เกี่ยวกับผลติภัณฑ์ (บริการ) 
• ลักษณะ การใช้งาน และอายุของผลติภณัฑ์ (บริการ) 
• ข้อก าหนดของลูกค้า 
• ข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า 



8.5.6 การควบคุมการเปล่ียนแปลง
การทบทวนและควบคุมการเปลี่ยนแปลง ส าหรับผลติภณัฑ์ (บริการ) 
เพื่อให้สอดคล้องตามข้อก าหนดอย่างต่อเน่ือง

จะต้องมีการจัดเกบ็เอกสารที่อธิบาย
• ผลลัพธ์ของการทบทวนการเปลี่ยนแปลง 
• บุคลากรที่มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลง 
• การด าเนินการที่เกดิขึน้จากการทบทวน



8.6 การส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการ
• การด าเนินการเพื่อยืนยันความถกูต้องตามข้อก าหนดของผลติภณัฑ์
• การปล่อยผลติภณัฑ์ (บริการ) ให้กับลูกค้า จะไม่เกดิขึน้ จนกว่าจะ

ด าเนินการตามแผนได้สมบรูณ์เป็นที่พงึพอใจ หรือจนกว่าได้รับการ
อนุมัตจิากผู้มีอ านาจ หรือจากลูกค้า 

• จัดเกบ็เอกสารที่เกี่ยวกับการปล่อยผลติภณัฑ์ (บริการ) โดยเอกสาร
ระบุถงึ 1) หลักฐานแสดงความสอดคล้องตามเกณฑ์การยอมรับ 2) 
การสอบกลับได้ไปยังบุคลากรที่มีอ านาจในการปล่อย



8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 

• การดูแลให้ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดได้รับการชีบ่้ง และ
ควบคุม เพื่อป้องกันการน าไปใช้ หรือส่งมอบโดยไม่ตัง้ใจ 

• การด าเนินการอย่างเหมาะสมกับลักษณะของความไม่สอดคล้องตาม
ข้อก าหนด และผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้

• การน าไปใช้กับผลติภณัฑ์ (บริการ) ที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดที่
ตรวจพบหลังจากการส่งมอบ หรือในระหว่างการให้บริการ 



8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 

• การแก้ไข
• การคัดแยก การจ ากัดพืน้ที่ การส่งคืน หรือการระงับการใช้งาน 

(บริการ) 
• การแจ้งให้กับลูกค้าทราบ 
• การยอมรับภายใต้การอนุมัต ิ

การจัดเกบ็เอกสารที่อธิบายถงึความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด การ
ด าเนินการที่เกดิขึน้ ความยนิยอมที่ได้รับ และการระบุผู้มีอ านาจในการ
ตัดสนิใจด าเนินการ 



9. PERFORMANCE EVALUATION

การประเมินสมรรถนะ



9.1.1 การเฝ้าตดิตาม การวัด การวเิคราะห์และการ
ประเมนิผล 

• จ าเป็นที่จะต้องเฝ้าตดิตามและวัดอะไร 
• วธีิการที่จะใช้ในการเฝ้าตดิตาม การวัด การวเิคราะห์ และการ

ประเมนิผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถกูต้อง
• ช่วงเวลาที่จะด าเนินการเฝ้าตดิตามและวัด 
• ช่วงเวลาที่จะท าการวเิคราะห์ และประเมนิผลลัพธ์จากการเฝ้า

ตดิตามและการวัด 



9.1.2 ความพงึพอใจลูกค้า
การเฝ้าตดิตามการยอมรับของลูกค้า ถงึระดับการตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวังขององค์กร 

การพจิารณาเลือกใช้วธีิการในการรวบรวม เฝ้าตดิตาม และทบทวน เช่น 
การส ารวจลูกค้า ข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าจากผลติภณัฑ์และบริการที่
ได้รับ การประชุมกับลูกค้า การวเิคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด การบริการ
ตามระยะประกัน และรายงานจาก Dealer



9.1.3 การวเิคราะห์และประเมินผล 
ผลลัพธ์ของการวเิคราะห์ จะน ามาใช้ในการประเมนิ
• ความสอดคล้องตามข้อก าหนดของผลติภณัฑ์และบริการ 
• ระดับความพงึพอใจของลูกค้า 
• ผลการด าเนินงานและประสทิธิผลของระบบบริหารคุณภาพ
• ประสทิธิผลของการจัดการความเสี่ยงและโอกาส 
• ผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายนอก 
• ความจ าเป็นส าหรับการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ 



9.2 การตรวจประเมินภายใน 
การด าเนินการตรวจประเมนิภายในตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพื่อ
ประเมนิว่าระบบบริหารคุณภาพ 
1) สอดคล้องกับข้อก าหนดขององค์กร และข้อก าหนดของมาตรฐาน
2) ได้รับการน าไปปฏบิตัแิละดูแลอย่างมีประสทิธิผล 



9.2 การตรวจประเมินภายใน 
• การวางแผน การจัดท า การน าไปใช้ และการดูแลโปรแกรมการตรวจ

ประเมนิ รวมถงึความถี่ วธีิการ หน้าที่ความรับผิดขอบ ข้อก าหนดการ
วางแผน และการรายงาน ค านึงถงึ ความส าคัญของกระบวนการ การ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อองค์กร และผลลัพธ์ของการตรวจประเมินที่
ผ่านมา  

• ก าหนดเกณฑ์การตรวจประเมนิ 
• คัดเลือกผู้ตรวจประเมนิ และด าเนินการตรวจประเมนิด้วยความเป็น

กลาง และบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมนิ 



9.2 การตรวจประเมินภายใน 
• ดูแลให้ผลการตรวจประเมนิมีการรายงานไปยังฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง 
• ด าเนินการแก้ไข และปฏบิตักิารแก้ไข โดยไม่ให้เกดิความล่าช้า 
• จัดเกบ็เอกสารที่แสดงหลักฐานของการด าเนินการตรวจประเมนิ และผล

การตรวจประเมนิ



9.3.1 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

การทบทวนระบบบริหารคุณภาพตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด เพื่อให้มั่นใจถงึ ความ
เหมาะสม ความเพียงพอ และประสทิธิผล
อย่างต่อเน่ือง รวมถงึสอดคล้องไปในทาง
เดียวกันกับทศิทางเชิงกลยุทธ์ 



9.3.2 ปัจจัยน าเข้าของการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
1. สถานะของการด าเนินการจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหารที่ผ่านมา 
2. การเปล่ียนแปลงของบริบท (ภายในและภายนอก) ที่เกี่ยวกับระบบ

บริหารคุณภาพ 
3. สารสนเทศเกี่ยวกับสมรรถนะและประสทิธิผลของระบบบริหาร

คุณภาพ
4. ความเพียงพอของทรัพยากร
5. ประสทิธิผลของการด าเนินการจัดการความเสี่ยงและโอกาส 
6. โอกาสส าหรับการปรับปรุง



สมรรถนะและประสิทธิผลระบบบริหารคุณภาพ
• ความพงึพอใจของลูกค้า และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• ระดับของการบรรลุตามวัตถุประสงค์คุณภาพ 
• สมรรถนะของกระบวนการ และความสอดคล้องตามข้อก าหนดของ

ผลติภณัฑ์ (บริการ) 
• ความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด และการปฏบิตักิารแก้ไข 
• ผลลัพธ์ของการเฝ้าตดิตามและการวัด 
• ผลลัพธ์ของการตรวจประเมนิ 
• สมรรถนะของหน่วยงานภายนอก 



9.3.3 ผลลัพธ์ของการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
1) โอกาสส าหรับการปรับปรุง 
2) ความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารคุณภาพ 
3) ทรัพยากรที่ต้องการ 



10. IMPROVEMENT

การปรับปรุง



10.1 การปรับปรุง (บททั่วไป)
พจิารณาและเลือกโอกาสส าหรับการปรับปรุง และการด าเนินการที่
จ าเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า และการเพิ่มความพงึพอใจ
ลูกค้า

• การปรับปรุงผลติภณัฑ์และบริการ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อก าหนด 
รวมถงึความต้องการและความคาดหวังในอนาคต 

• การแก้ไข การป้องกัน หรือการลดผลกระทบที่ไม่ต้องการ 
• การปรับปรุงผลการด าเนินงาน และประสทิธิผลของระบบบริหาร

คุณภาพ 



10.2 ความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด และการ
ปฏบิตักิารแก้ไข 
การตอบสนองต่อความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด โดยการควบคุม
และแก้ไข รวมถงึจัดการกับผลกระทบที่ตามมา 

ประเมนิถงึความจ าเป็นในการขจัดของสาเหตุของความไม่สอดคล้อง
ตามข้อก าหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกดิขึน้ซ า้ หรือเกดิขึน้ โดยการ 
1) ทบทวนและวเิคราะห์ความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 
2) พจิารณาสาเหตุของความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 



10.2 ความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด และการ
ปฏบิตักิารแก้ไข 

3) พจิารณาความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดที่คล้ายๆ กัน หรือที่มี
โอกาสจะเกดิขึน้ 
4) ด าเนินการตามที่ได้วางแผนไว้ 
5) ทบทวนประสทิธิผลของการปฏบิตักิารแก้ไข 
6) ปรับปรุงความเสี่ยงและโอกาส
7) ด าเนินการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารคุณภาพ



10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

ปรับปรุง (1) ความเหมาะสม (2) ความเพียงพอ และ (3) ประสทิธิผล
ของระบบบริหารคุณภาพ 

พจิารณาผลลัพธ์ของการวเิคราะห์และการประเมนิผล ผลลัพธ์จากการ
ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร การพจิารณาความจ าเป็นหรือโอกาส เพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
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