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คำ�นำ�
 สำานักการพิมพ์มีอำานาจหน้าท่ีในการออกแบบและผลิตส่ือส่ิงพิมพ์
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และได้
นำามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาเป็นมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานต้ังแต่ปี 2552 เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำานักการพิมพ์ได้
มาตรฐาน มีระบบในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับ
และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันสำานักการพิมพ์ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งมีผลการรับรองตั้งแต่วันที่ 8 
กันยายน 2560 เป็นต้นไป
 ท้ังน้ี คู่มือ HOW TO ISO เป็นการรวบรวมกระบวนการดำาเนินงาน
ตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ไว้อย่างครบถ้วน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับบุคลากรสำานักการพิมพ์และผู้ที่สนใจ 
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำานักการพิมพ์
สิงหาคม 2562
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 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้กำาหนดไว้ว่า 
 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำามาประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ 
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน” 
 ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์ของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับท่ี 4 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร
ที่ดแีละมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และ
นำาเทคโนโลยีมาสนับสนุน ภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาองค์กรการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award 
: PMQA) หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหัวใจที่สำาคัญที่เชื่อมโยง
ไปยังหมวดต่าง ๆ ที่จะต้องดำาเนินการบนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริง
เพ่ือสนับสนุน และมีองค์ความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง
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ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จึงได้ ให้ความสำาคัญและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู ้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื ่อง (KM : Knowledge Management)  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำานักการพิมพ์ได้มีการดำาเนินการจัดการ
ความรู้ประจำาปี พ.ศ. 2562 โดยมีการทบทวนรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมให้เช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเกณฑ์การพัฒนาองค์กรการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award 
: PMQA) ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยการจัดการความรู้
อยู่ในหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 ในการน้ี สำานักการพิมพ์ จึงได้จัดทำาองค์ความรู้ เร่ือง HOW TO ISO  
เป็นองค์ความรู้ท่ีมีความจำาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และ
สนับสนุนภารกิจขององค์กร รวมท้ังเป็นคู่มือ แนะนำาแนวทางในการจัดทำาระบบ
บริหารงานคุณภาพ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นการซักถาม และถอด
บทเรียนจากวิทยากรผู้รับผิดชอบการจัดทำาระบบบริหารงานคุณภาพ
ที่มีประสบการณ์และได้มีการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Shar-
ing) จนเป็น การจัดการความรู ้ที ่เป็นระบบ (Knowledge   Or-
ganization) ที่ผู ้ใช้ความรู ้ความสามารถเข้าถึงความรู ้ได้โดยง่ายแล
ะสะดวกทาง E-office, Intranet
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  ที่ม�ของ
ระบบบริห�รง�นคุณภ�พ  ISO 9001 

ของสำ�นักก�รพิมพ์

 สำานักการพิมพ์ ได้นำามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 
เข้ามาเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของสำานักการพิมพ์มีมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ขอใช้บริการ 
ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานรองรับภารกิจของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โดยสำานักการพิมพ์ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2000 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 มีผลการ
รับรองถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 (ใบรับรอง 1 ใบ มีอายุ 3 ปี และ
จะต้องมีการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบฯ ปีละ 1 ครั้ง) 
 และในปี พ.ศ. 2553 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้มีการปรับปรุง
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 จาก version 2000 
เป็น 2008 เพื่อเป็นการปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน 
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 ท้ังน้ี สำานักการพิมพ์ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2008 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 มีผลถึงวันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2556 (ใบรับรอง 1 ใบ มีอายุ 3 ปี และจะต้องมีการตรวจ
ประเมินเพื่อรักษาระบบฯ ปีละ 1 ครั้ง) 
 ได้มีการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 : 2008 ครั้งที่ 1 โดยได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
2556 มีผลถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559 และได้มีการต่ออายุใบรับรอง
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 คร้ังท่ี 2 โดยได้รับ
การรับรองเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีผลถึงวันท่ี 14 กันยายน 2561
 ในปี พ.ศ. 2560 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้มีการปรับปรุง
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 จาก version 2008 
เป็น 2015 เพื่อเป็นการปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน ท้ังนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสำานักการพิมพ์สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เป ็นท ี ่ ยอมร ับและสร ้ างความพ ึงพอใจให ้ก ับ
ผู้ขอใช้บริการ สามารถรองรับต่อภารกิจของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำานักการพิมพ์จึงได้ดำาเนินการขอรับการรับรอง
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และได้รับการรับรอง
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 มีผลถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 
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สรุปก�รจัด
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) เรื่อง 

HOW TO ISO
 
 สำานักการพิมพ์ได้ดำาเนินการรวบรวมองค์รู้เก่ียวกับ HOW TO ISO 
โดยการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) ตามแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของสำานักการพิมพ์ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากร
สำานักการพิมพ์ โดยเลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณาอนุมัติให้สำานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และคณะทำางานจัดการความรู้ของสำานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาการจัดการความรู้และระบบ
การเรียนรู้ขององค์กร กิจกรรมท่ี 2 การดำาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้
(กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 
เวลา 13.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2701 ชั้น 27 
อาคารสุขประพฤติ โดยสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ ดังนี้
 HOW TO ISO เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ไว้เป็นหลักในการ
จัดทำาระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) เพื่อให้สำานักอื่น ๆ ที่มีความสนใจ
และต้องการสร้างมาตรฐานให้กับหน่วยงานน้ัน สามารถนำาไปเป็นแบบ
อย่างในการจัดทำา 
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 ซ่ึงในการจัดทำากิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) เร่ือง HOW TO ISO 
ได้มีการถาม-ตอบ (Q&A) ข้อสงสัยแบ่งเป็นข้อได้ ดังนี้

 Q - 1 ในกรณีท่ีทำาตามข้อกำาหนดท้ัง 10 ข้อ ของ “ข้ันตอน
การดำาเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001 : 2015” แล้ว แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ จะมีวิธีการทำาอย่างไรเพื่อที่จะให้
ผ่านเกณฑ์ ?

 A - 1 เมื่อสถาบันเข้ามาตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ไม่ผ่าน 
ก็จะมีรายงานและแจ้งว่า ไม่ผ่าน ทั้งแจกแจงว่ามีข้อบกพร่องในส่วนไหน 
จากนั้นคณะทำางานต้องมีการประชุมว่าจะแก้ไขปัญหาในส่วนท่ีมีข้อบกพร่อง
อย่างไร และถ้าส่วนท่ีมีข้อบกพร่องเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานไหนก็ให้กลุ่มงาน
ที่มีข้อบกพร่องดำาเนินการหาทางแก้ไข หรือจัดทำาข้ันตอนเพื่อเตรียมให้
ทางสถาบันเข้ามาตรวจอีกครั้งหนึ่ง

 Q - 2 ถ้าบุคลากรของสำานักการพิมพ์ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม หรือ 
ยงัไม่มีใบ certificate จะสามารถมีส่วนร่วมในการจัดทำาข้ันตอนการทำางาน 
การวางแผน หรือการตรวจประเมินได้หรือไม่ ?

 A - 2 ถ้ามีบุคลากรที่เข้ามาบรรจุใหม่ ยังไม่ได้รับการอบรม
และไม่มีใบประกาศ สามารถร่วมออกความคิดเห็นในการจัดทำาขั้นตอนได้
แต่ไม่สามารถเป็นคณะกรรมการในส่วนของการตรวจสอบภายในได้
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  Q - 3 ในกรณีท่ีถ้าหากสำานักการพิมพ์ยังไม่ได้รับการรับรอง 
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO จะมีการเตรียมบุคลากรเพื่อที่จะเริ่ม  
จัดทำาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO อย่างไร เพื่อให้สอดคล้องและ ให้
ผ่านเกณฑ์ของสถาบันรับรองมาตรฐานคุณภาพ ?

 A - 3 ในเบ้ืองต้น จำาเป็นต้องมีการจัดการอบรมเพ่ือให้ความรู้
กับบุคลากรว่า ISO 9001 : 2015 เป็นอย่างไร มีข้อกำาหนดอย่างไร 
จากน้ันก็จะมีการทดสอบว่าบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรมมีความเข้าใจมากน้อย
เพียงไร และเม่ือมีความพร้อม ก็จะมีการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือการตรวจสอบ
และมีจัดการตรวจสอบภายในกันเองก่อน

 Q - 4 เกณฑ์การรองรับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO มีการระบุเป็น 
เปอร์เซ็นตห์รือไม่ ?

 A - 4 ไม่มีกำาหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ตายตัว แต่ถ้าจะให้ได้
รับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO บุคลากรก็ต้องมีความพร้อมมากกว่า 
80 เปอร์เซ็นต์

 Q - 5 นอกจาก บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
ที่ให้คำาปรึกษาเก่ียวกับ ISO ยังมีสถาบันหรือบริษัทอ่ืนท่ีให้คำาปรึกษาอีก
หรือไม่ ?
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 A - 5 นอกจาก บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
ยังมีบริษัทอ่ืนที่รับให้คำาปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงาน
คณุภาพ แต่ท่ีสำานักการพิมพ์เลือกบริษัท บิสแมน อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด 
เพราะใช้งบประมาณท่ีน้อยกว่าบริษัทอ่ืน อีกท้ังท่ีผ่านมาทางสำานักการพิมพ์
ได้ใช้บริการทางบริษัท บิสแมน อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด มาต้ังแต่แรกเริ่ม 
ทำาให้ทางบริษัท บิสแมน อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทางสำานักการพิมพ์มากกว่าบริษัทอื่นและง่ายต่อการต่อยอดใน
อนาคต

 Q - 6 ในการปฏิบัติตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
ของแต่ละกลุ่มงานนั้นมีปัญหา อุปสรรค หรือไม่ ?

 A - 6 ท่ีผ่านมาทุกกลุ่มท่ีปฏิบัติตามข้อกำาหนดยังไม่พบปัญหา 
และสามารถยืนยันได้จากการที่สถาบันรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ได้เข้ามาตรวจสอบและผ่านเกณฑ์ทุกกลุ่ม

 Q - 7 บุคลากรในสำานักการพิมพ์ มีความรู้เกี่ยวกับระบบ 
บริหารงานคุณภาพ ISO เท่าเทียมกันทุกคนหรือไม่ และถ้าไม่ จะมีวิธี
การสร้างการรับรู้อย่างไรให้บุคลากรทุกคนมีความรู้เท่าเทียมกัน ?

 A - 7 ก่อนท่ีจะขอรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
จะมีการฝึกอบรมให้กับบุคลากร ซึ่งทุกคนจะรู้ว่า ISO 9001 : 2015 
คืออะไร เม่ือเข้าอบรมเรียบร้อยก็จะมีแบบทดสอบ ซ่ึงบุคลากรท้ังหมดนั้น
ได้ผ่านการทดสอบทุกคน สามารถใช้ยืนยันได้ว่าบุคลากรสำานักการพิมพ์มี
ความรู้พื้นฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
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 ในส่วนของข้ันตอนการดำาเนินงานต่าง ๆ บุคลากรของสำานักการพิมพ์
ส่วนใหญ่จะไม่ได้ทราบ เพราะมีการมอบหมายเฉพาะบุคคล แต่มี
การแจ้งเวียนในระบบสำานักงานอัตโนมัติว่าเป็นอย่างไรหรือดำาเนินการ
ถึงขั้นไหนแล้ว ดังนั้น จึงได้มีการจัดทำากิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) 
เรื่อง HOW TO ISO นี้ขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดทำาคู่มือ HOW TO ISO 
เพื่ออัพโหลดเข้าอินทราเนตให้ทุกคนได้อ่านและได้ทราบโดยทั่วกัน และใน
ส่วนของความรู้ที่ลงลึกไปอีกก็จะมีการจัดอบรมพี่สอนน้องเพื่อให้ความรู้

 Q - 8 ในส่วนการดำาเนินงานที่รู ้เฉพาะบุคคลเป็นเรื ่อง
ที ่ต้องสร้างคนเพ่ิมน้ันควรท่ีจะสับเปล่ียนนำาบุคคลอ่ืนมาทำาแทนบ้างหรือไม่ ? 

 A - 8 ในส่วนนี้จะมีเพิ่มเติมในอนาคต

 Q - 9 ในการกำาหนดนโยบายคุณภาพนั้นสามารถเปลี่ยนได้
บ่อยแค่ไหนหรือกำาหนดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ?

 A - 9 นโยบายคุณภาพสามารถปรับเปล่ียนได้โดยให้สอดคล้อง
กับ KPI และ ข้อกำาหนดของสำานักการพิมพ์ ซึ่งในการเปลี่ยนแต่ละ 
version จะต้องมีการปรึกษากับท่ีปรึกษาฯ ก่อนว่าครอบคลุมหรือไม่ และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วย 

---------------------
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 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร
เพื่อขอรับ

ก�รรับรองม�ตรฐ�น
ระบบบริห�รง�นคุณภ�พ 

ISO 9001 : 2015
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 1. องค์กรจะต้องศึกษาเพ่ือทำาความเข้าใจเก่ียวกับ ISO 9001 : 2015 
โดยการจ้างหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (สถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ, บริษัท บิสแมน อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด เป็นต้น) 
มาให้ความรู้
 2. ประเมินองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยการจัดทำารายละเอียดเป็นคู่มือ เรียกว่า
คู่มือคุณภาพ (Quality Manual)
 3. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ให้เป็นไปตามระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 องค์กรจะต้องดำาเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำาเนินการจัดทำาระบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
 4. เมื่อองค์กรมีความพร้อม ดำาเนินการประสานสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ เพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 : 2015 ต่อไป
 ตัวอย่าง
 ข้ันตอนการดำาเนินการเพ่ือขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015 ของสำานักการพิมพ์
 1. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำาเนินงานโครงการ
 2. จัดทำาโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015  ดังนี้
  2.1 โครงการฝึกอบรมเสริมความรู้ ความเข้าใจ การปรับเปล่ียน
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 สู่มาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
  หลักสูตร ข้อกำาหนดและการประยุกต์ใช้และการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

9001
2015
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  2.2 โครงการให้คำาปรึกษาในการปรับ (Upgrade) ระบบบริหารงาน
คุณภาพให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ทั้งนี้ การจัด
โครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรสำานักการพิมพ์มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และสามารถนำามา
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
 3. ประเมินภาพรวมของสำานักการพิมพ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยดำาเนินการดังนี้
  3.1 ด้านเอกสาร
   1.จัดทำาคู่มือคุณภาพ
   2.จัดทำาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
   3.จัดทำาวิธีการปฏิบัติงาน
   4.จัดทำาเอกสารสนับสนุน
  3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการจัดทำาระบบบริหาร
งานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
  1.ตัวแทนระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (QMR)
  2.คณะกรรมการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
  3.คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal Audit)
  4.เจ้าหน้าท่ีควบคุมเอกสารส่วนกลาง (Document Control 
office)
  5. คณะกรรมการทำาลายเอกสารตามระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001 : 2015
 4. สำานักการพิมพ์มีความพร้อมประสานสถาบันรับรองมาตรฐาน 
ไอเอสโอเพ่ือขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 
พร้อมทั้งขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ (ใบเสนอราคา)
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 5. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำาเนินการขอรับการรับรอง
 6. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเข้ามาดำาเนินการตรวจประเมิน 
ในกรณีที่สำานักการพิมพ์ผ่านการประเมินก็จะได้รับรายงานผลการตรวจ
ประเมินและใบประกาศ กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจประเมิน สถาบันรับรอง
มาตรฐานไปเอสโอก็จะให้แก้ไขในส่วนท่ีบกพร่องและจะเข้ามาตรวจประเมิน
อีกคร้ัง
 7. จัดทำารายงานและผลการตรวจประเมินเพื่อรายงานผลต่อผู้
บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น
 8. ใบรับรอง 1 ฉบับ จะมีอายุการรับรอง 3 ปี โดยจะต้องมี
การตรวจติดตามรักษาระบบทุก ๆ 9 เดือน
 9. เมื่อครบ 9 เดือน, 18 เดือน และ 27 เดือน สำานักการพิมพ์
จะต้องดำาเนินการประสานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเพ่ือขอรับการ
ตรวจประเมิน
 10. หลังจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเข้ามาตรวจ
ประเมินทุกครั้ง สำานักการพิมพ์จะได้รับรายงานผลการตรวจ และจะ
ต้องดำาเนินการจัดทำารายงานสรุปผลการตรวจประเมิน เพื่อรายงานผล
การตรวจประเมินต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้นเพื่อทราบทุกครั้ง

----------
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ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา

จัดทำาโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่มาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การปรับเปลี่ยนมาตรฐาน

ระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 : 2008 

สู่มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001 : 2015 

หลักสูตร ข้อกำาหนดและการประยุกต์ใช้และการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 

ISO 9001 : 2015

โครงการให้คำาปรึกษาในการปรับ (Upgrade)
ระบบบริหารงานคุณภาพให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 

ISO 9001 : 2015

ดำาเนินการตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

จัดทำาเอกสาร ประกอบด้วย
1. คู่มือคุณภาพ
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. วิธีการปฏิบัติงาน
4. เอกสารสนับสนุน

แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการจัดทำาระบบบริหาร
งานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประกอบด้วย
1. ตัวแทนระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 (QMR)
2. คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ
3. คณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit)

สำานักการพิมพ์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนด และมีความพร้อมในการ
ขอรับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน

ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ประสานสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
การขอรับการตรวจ พร้อมทั้งใบเสนอราคา

ขออนุมัติงบประมาณ

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ

ทบทวน
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ประสานสำานักการคลังและงบประมาณเพื่อดำาเนินการตามระเบียบราชการ

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเข้ามาตรวจประเมิน

ผ่าน
ไม่ผ่าน

จะต้องได้รับการตรวจติดตามผล
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องจากสถาบัน

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ

สำานักการพิมพ์ ผ่านการตรวจประเมินได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015

พร้อมทั้งได้รับรายงานฉบับจริง 1 ฉบับ 
และได้รับใบรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

จัดทำารายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น

ใบรับรอง 1 ฉบับ จะมีอายุรับรอง 3 ปี และจะต้องมีการ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบทุก ๆ 9 เดือน

เมื่อครบ 9 เดือน (นับจากวันที่
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ออกใบรับรอง) ต้องเข้ารับการตรวจ
ประเมินเพื่อติดตามระบบจากสถาบัน

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ

เมื่อครบ 18 เดือน (นับจากวันที่
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ออกใบรับรอง) ต้องเข้ารับการตรวจ
ประเมินเพื่อติดตามระบบจากสถาบัน

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ

เมื่อครบ 27 เดือน (นับจากวันที่
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ออกใบรับรอง) ต้องเข้ารับการตรวจ
ประเมินเพื่อติดตามระบบจากสถาบัน

รับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ผ่าน ผ่าน ผ่านไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 
9001 : 2015 พร้อมทั้งได้รับรายงานฉบับจริง 1 ฉบับ และได้

รับใบรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

จะต้องได้รับการตรวจติดตามผล
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
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 การนำาระบบบริหารงานคุณภาพไปประยุกต์ใช้นั้นควรจะเป็น   
การตัดสินใจทางกลยุทธ์อย่างหน่ึงขององค์กร การออกแบบและการประยุกต์ใช้
ระบบบริหารงานคุณภาพขององค์กรจะได้รับอิทธิพลจากความต้องการ
ท่ีหลากหลายวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีกระบวนต่าง ๆ ที่ใช้รวม
ทั้งขนาด 
 โครงสร้างขององค์กรมาตรฐานสากลฉบับนี้ไม่ได้มีเจตนาให้
หมายถึง การมีโครงสร้างระบบบริหารงานคุณภาพและระบบเอกสาร
ที่เหมือนกันหรือเป็นแบบเดียวกันไปหมด 
 ข้อกำาหนดของระบบบริหารงานคุณภาพที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
สากลฉบับน้ีเป็นส่วนส่งเสริมกับข้อกำาหนดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
มาตรฐานสากลฉบับน้ีสามารถถูกนำาไปใช้โดยหน่วยงานภายในและ
ภายนอก รวมท้ังผู้ออกใบรับรองต่าง ๆ เพื่อที่จะประเมินความสามารถ 
ในการที่จะบรรลุตามความต้องการของลูกค้า กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ 
และข้อกำาหนดต่าง ๆ ขององค์กรเอง หลักการต่าง ๆ ด้านการบริหารงาน
คุณภาพ ดังแผนภาพ
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นโยบาย /
วัตถุประสงคคุณภาพ

และการสื่อสาร

ความตองการ / 
ความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดสวนเสีย

การวางแผนกลยุทธ
สำหรับการพัฒนา

ขอกำหนดลูกคา / 
มาตรฐาน / 

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ

กา
รบ

ริห
าร

คุณ
ภา

พ
Q
ua

lit
y 

M
an

ag
em

en
t 
Pr

oc
es

s

การทบทวนฝายบริหาร

การวิเคราะหขอมูล / การปรับปรุงอยางตอเนื่อง

การปฏิบัติการแกไขและปองกันปญหา

ประเด็นภายใน /
ภายนอก

ที่มีผลกระทบตอ
ความสำเร็จ

ประเด็นความเสี่ยง 
และโอกาสปรับปรุง

การตรวจติดตาม
ทั้งภายในและภายนอก

การรับขอคิดเห็นขอเสนอแนะ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

สำรวจความพึงพอใจของลูกคา
การกำหนดตัวชี้วัด

เพื่อติดตามประเมินผล

กร
ะบ

วน
กา

รห
ลัก

Co
re

 P
ro

ce
ss

การทบทวนขอตกลงกับลูกคา การออกแบบ

การจัดซื้อ / จัดจาง
บริการภายนอก

และการควบคุมคลังวัสดุ

การวางแผน
และควบคุมการผลิต

การควบคุมคุณภาพ
การควบคุม
ผลิตภัณฑ
ที่ไมเปนไป

ตามขอกำหนด
และการแกไข

ขอมูลคำสั่งซื้อ
จากลูกคา

การควบคุมการจัดสง

การซอมบำรุง
โครงสรางพื้นฐาน
และการสอบเทียบ

เครื่องมือวัด

การสรรหาบุคลากร
และการฝกอบรม

การควบคุมเอกสาร
ขอมูลสารสนเทศ การบริหารงานทั่วไป

กระบวนการสนับสนุน Support Process
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บทสรุป
 “HOW TO ISO” เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ ไว้เป็นหลักในการ
จัดทำาระบบบริหารงานคุณภาพISO เพื่อให้สำานักอื่นท่ีมีความสนใจ และ
ต้องการสร้างมาตรฐาน ให้กับหน่วยงานนั้นสามารถนำาไปเป็นแบบ
อย่างในการจัดทำา 
 ซ่ึงในการจัดทำา ISO น้ัน องค์กรจะต้องศึกษาเพ่ือทำาความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ ISO ก่อนโดยเริ่มจากการจ้างหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็น    
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้ เม่ือบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO)แล้ว จะมีการจะจัดทำาคู่มือขององค์กร 
เพื ่อเป็นมาตรฐานในการดำาเนินงาน เพื ่อให้มีกระบวนการทำางาน
มีการตรวจสอบได้ และระบบการดำาเนินงานครบถ้วนให้เป็นไปตามระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO องค์กรจะต้องดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำาเนินการจัดทำาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO และเม่ือองค์กรมีความพร้อม
ทั้งบุคลากรและเอกสาร ก็ให้ดำาเนินการประสานสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

 ประโยชน์ของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 
 1. สามารถใช้ระบบบริหารงานคุณภาพเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
องค์กร
 2. ผลักดันการทำางานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กร
 3. ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก
 4. จัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
 5. สามารถใช้ KPI วัดประสิทธิผลของการทำางาน
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 6. วางมาตรฐานในการทำางาน ตรวจสอบได้เมื่อพบปัญหา
 7. กำาหนดบทบาท อำานาจ หน้าที ่ และความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงาน
 8. กำาหนดความสามารถที่จำาเป็นของผู้ปฏิบัติงาน
 9. กำาหนดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างเป็นระบบ
 10. มี IQA เป็นเคร่ืองมือในการติดตามวัดผลการทำางานตามระบบ 
และปรับปรุงให้เหมาะสม
 11. ใช้วัดและปรับปรุงความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
 12. ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา ต่อยอด กระบวนการ
ปฏิิิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 13. สามารถลดข้อร้องเรียนของผู้มาใช้บริการ ลดปัญหาต่าง ๆ 
ในองค์กร
 14. เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขอใช้บริการ เพิ่มขีดความสามารถใน
การตอบสนองของผู้ขอใช้บริการ
 15. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 16. สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้ปฏิบัติงาน



“มุ่งมั่นพัฒน� 
สร้�งสรรค์สิ่งใหม่ 

ได้ม�ตรฐ�นด้�นคุณภ�พและบริก�ร 
เพื่อคว�มพึงพอใจของผู้ขอใช้บริก�ร”
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