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การจัดทําเอกสารระบบคุณภาพ 
 

สํานักการพิมพ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ไดจัดทําและรวบรวมเอกสารระบบคุณภาพ                  
โดยผูมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงกับกิจกรรมนั้น ๆ  ระบบคุณภาพจะถือปฏิบัติตามเอกสาร                
ที่อางอิงไวในคูมือคุณภาพฉบับนี้  ซ่ึงไดแก ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน  แบบฟอรม บันทึกตาง ๆ      
และเอกสารอื่น ๆ  ที่ใชภายในสํานัก หรือใชสนับสนุนการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่มีผลกระทบตอคุณภาพ        
ของการใหบริการซึ่งเปนเอกสารที่มีรูปแบบการควบคุมอยางเปนระบบ  งายตอการคนหา  และสะดวก                
ในการนําไปใชภายในสํานัก 
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1.0   บทนํา 
คูมือคุณภาพฉบับนี้เปนนโยบายสวนหนึ่งของสํานักการพิมพเกีย่วกับการบริหารระบบคุณภาพภายในสํานกั 

              โดยคูมือคุณภาพฉบบันี้จัดทําและควบคุมโดยสํานักการพิมพ 
 

1.1  วัตถุประสงค 
- เพื่ออธิบาย และบงบอกถึงเอกสารระบบคณุภาพในปจจบุัน เพ่ือการนาํไปปฏิบัตภิายในสํานกัฯ 
- เปนศูนยกลางของนโยบายคณุภาพ และขั้นตอนการปฏบิัติงานซึ่งบงบอกถึงอํานาจหนาท่ีตาม 
        ความรับผิดชอบ และครอบคลุมไปถงึการจัดทําเอกสารระบบคุณภาพ และการนําไปปฏิบัต ิ
- เปนหลักฐานแสดงความเขาใจตอผูขอรับบริการ  และเจาหนาที่ในสํานกัฯ  ทั้งหมด เปนขอผูกมดั 
        ในการยอมรับคุณภาพของการผลติสื่อสิ่งพิมพหรือบริการที่สามารถวัดได 
- ขอกําหนด และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อยูในคูมือคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของ  ISO 9001:2008  
         และขอกาํหนดในการรบัประกันคณุภาพของผูขอรับบริการ 

1.2  ขอบเขต  
คูมือคุณภาพฉบับนี้จะนํามาใชกับกิจกรรมทุกกิจกรรมในสํานักการพิมพท่ีมีผลตอคุณภาพของการใหบริการ  

การผลิตส่ือสิ่งพิมพแตละประเภท ดังนี้ พิมพออฟเซตสี่สี งานพิมพขาวดํา  งานพิมพสอดสี  การออกแบบ  รายงาน
การประชุม  พิมพเลเซอรสี อัดสําเนา/ถายเอกสาร ฯลฯ เนื่องจากสํานักการพิมพสามารถตรวจสอบสื่อสิ่งพิมพ 
ไดทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต และมีขอกําหนดที่ขอยกเวนคือ  7.5.2 การยืนยันรับรองกระบวนการผลิตและ
การใหบริการ เริ่มตั้งแตการรับตนฉบับจากผูขอรับบริการ ตรวจสอบความถูกตองของตนฉบับในเบื้องตน  
ขออนุมัติจัดพิมพ สงใหกลุมงานที่เกี่ยวของดําเนินการ เชน ดําเนินการออกแบบ จัดทําตนฉบับ ถายฟลม เลเอาท 
จัดพิมพ ดําเนินการจัดทํารูปเลม ตลอดจนการสงมอบงาน 

ทั้งนี้  สํานักการพิมพไดมีการจัดจางหนวยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสํานัก ดังนี ้
1. จางถายเอกสารขาว ดํา โดยครอบคลุมลักษณะงานทกุประเภท  
2. จางทําเพลท  โดยครอบคลมุเพลทสี่สี สามสี สองสี หน่ึงสี สีพิเศษ และเพลทรวม 
3. จางเคลือบสิ่งพิมพ โดยครอบคลุมการเคลือบพลาสตกิดาน พลาสตกิมัน ยูวี เฉพาะจุด และเคลือบยูว ี
4. จางปมสิ่งพิมพ โดยครอบคลุมปมเคเงิน ปมเคทอง ปมดูนนูน ปมเสนปก และปมเสนพับ 
5.  จางซอมบํารุงครภุณัฑการพิมพ 
6. อ่ืน ๆ เชน ไดรคัท ซิลสกรนี ฯลฯ 
7. การสอบเทยีบเครื่องมือวดั ซึ่งมีลักษณะการสอบเทียบของ Micrometer Vernier   
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1.3  อํานาจการจัดทํา 

คูมือคุณภาพฉบับนี้  จัดทําขึน้ภายใตนโยบายของผูอํานวยการสํานักการพิมพ 

 
1.4 การแจกจายเอกสาร 

การควบคุมสําเนาคูมือคุณภาพฉบับนี้จะทําโดยการออกหมายเลขและ การประทับตรา  “CONTROLLED 
COPY”  สวนเอกสารตวัจริงจะเก็บไวท่ี   DOCUMENT CONTROL โดย QMR เปนผูรับผดิชอบในเรื่องการจัดทํา
และแกไขคูมือน้ี รวมถึงการยกเลิกทําลาย เอกสารทีล่าสมัย และเก็บรักษาตนฉบับเพ่ือไวอางอิง คูมือคุณภาพฉบับ 
น้ีสามารถแจกจายใหกับบุคคลภายนอก หรือผูขอรับบรกิาร ทั้งนี้อยูในดุลพินิจของ QMR โดยจะประทับตรา  
“UNCONTROLLED COPY”  เพื่อเปนการสนับสนุนสงเสริมการใหบริการของสํานัก 

 

1.5  การบันทึกการแกไข 
คูมือคุณภาพฉบับนี้จะควบคมุใหทันสมัยอยูตลอดเวลาการแกไข คูมือคุณภาพฉบับนีจ้ะตองไดรับการอนุมัติ

จากผูอํานวยการสํานักการพมิพ 
 

1.6  การทบทวน 
คูมือคุณภาพฉบับนี้จะไดรับการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง สวนระบบคุณภาพจะถกูทบทวนปละ 4 ครั้ง 

โดยการทบทวนของฝายบรหิาร เพ่ือยนืยนัวาการปฏิบตัิในปจจุบันเปนไปตามนโยบายที่ตั้งไว 
 

1.7  ผูแทนการจดัการระบบคุณภาพ (QMR) 
ผูแทนการจัดการระบบคุณภาพ (QMR) ของสํานักฯ มีหนาที่รับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกบัคูมือคุณภาพนี้ 

รายงานผลการดําเนินงานของระบบคณุภาพใหผูบริหารทราบถงึความจําเปนในการปรับปรุงระบบอยางตอเนื่อง
และติดตอสื่อสารประสานงาน กับผูใหการรับรอง ISO 9001 ในทุกเรือ่งที่เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพ ISO 9001 

              ผูแทนฝายบริหารของสํานักฯ  
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2.0  นโยบายคุณภาพ  
ผูบริหารระดับสูงของสํานักการพิมพ มีความเขาใจ และมองเห็นความสําคัญของระบบคุณภาพ ซึ่งจะทําให

การใหบริการดานการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพของสํานักฯ เปนที่พึงพอใจของผูขอรับบริการ มีการปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง และคงไวซ่ึงระบบคุณภาพ จึงเปนหนาที่ของเจาหนาที่ทุกระดับภายในสํานักฯ ที่ตอง
รวมมือกัน ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการของสํานักบรรลุผลถึงจุดมุงหมายที่กําหนดไว สํานักจึงกําหนดและ
ประกาศเปนนโยบายอยางชัดเจน เพื่อใหเปนท่ีเขาใจของเจาหนาที่ทุกระดับ ไดนําไปปฏิบัติภายในสํานัก          
โดยมีนโยบายคุณภาพดังนี้ 

“มุงมั่น พัฒนา สรางสรรคสิ่งใหม  ใหมีความทันสมัย ไดมาตรฐานดานคุณภาพและบริการ” 
 

3.0 ขอมูลสํานักการพิมพ 

3.1 ประวัติสํานกัการพิมพ  
รัฐสภาไดมีประกาศรัฐสภาแบงสวนราชการออกเปน 2 สํานักงาน เม่ือป พ.ศ. 2535 คือ 
1. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
2. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีประวัตโิดยการปรับโครงสราง และสังกัดหนวยงานตาง ๆ 
ดังนี ้

ป ฝาย/กลุมงาน กอง/สํานกั ผูบริหาร/ผูอาํนวยการ 
 

2535 กลุมงานการพมิพ กองการพิมพ นายประจวบ  รอดนอย 
ผูอํานวยการกองการพิมพ 

 

2540 ฝายธรุการและพัสดุสิ่งพิมพ สํานักการคลังและงบประมาณ นางนรรัตน  พิมเสน 
ผูอํานวยการสาํนักการคลังฯ 

 

2546 4 กลุมงาน สํานักการพิมพ นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต 
ผูอํานวยการสาํนักการพิมพ 

 

2553 4 กลุมงาน สํานักการพิมพ นางนิรนัตสุข  เริงรณอาษา 
ผูอํานวยการสาํนักการพิมพ 

 

2554 4 กลุมงาน สํานักการพิมพ นายชาญชัย  ปญญากรณ 
ผูอํานวยการสาํนักการพิมพ 



Publishing  คูมือคุณภาพ  (Quality Manual) 

QM-บร-001 แกไขครั้งที่   4  : ประกาศใชวันที่  01/02/53 Page    7    

 

3.2 แผนผังองคกร 

แผนผังโครงสราง 
สํานักการพิมพ  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขาธกิารวุฒิสภา 

รองเลขาธกิารวุฒิสภา 

 ผูอํานวยการสํานักการพิมพ 

จนท. 

ผอ. ก.บรรณาธิการฯ ผอ. ก.การพิมพ ผอ. ก.พัสดุฯ ผอ. ก.บริหารทั่วไป 

จนท. จนท. จนท. 
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4.0 แผนผังระบบคุณภาพ 

การบริหาร
นโยบายคุณภาพ สรรหาบุคลากร ฝกอบรม

ลูก
คา

การรับความตองการลูกคา

ตรวจรับ/NC

พัสดุ จัดซื้อ/
จัดจาง

ผูขาย/
จางทํา
เพลท

การควบคุมกระบวนการพิมพ
4,2 สี,สําเนา,รายงานประชุม 
และการตรวจสอบระหวาง

ผลิต

ลูกคา

สํารวจ
ความ
พึงพอใจ
ของลูกคา

ตรวจวัดและ
ตรวจติดตาม วิเคราะหขอมูล

การแกไข/ปองกัน
ปรับปรุง

การทบทวนโดยฝาย
บริหาร

คัดแยกงานพิมพ
4,2สี,สําเนา

,รายงาน

การการตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบคุณภาพ
งานกอนสงมอบงานกอนสงมอบ

สงมอบงานสงมอบงาน

การจัดเก็บ 
เบิกจายวัตถุดิบ

การควบคุมเอกสารและ
บันทึก

A :กระบวนการผูบริหาร

B:กระบวนการธุรกิจหลัก

C:กระบวนการสนับสนุน

การบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ

และ
โครงสรางอาคาร

+
การสอบเทียบ

การส่ือสารภายใน

การควบคุมการควบคุม
ส่ิงทีไมเปนไปส่ิงทีไมเปนไป

ตามขอกําหนดตามขอกําหนด((NC)NC)

ออกแบบ
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5.0 QMS PROCESS 

5.1   การควบคุมเอกสารและบนัทึกเอกสาร 

5.1.1 ISO 9001:2008 Requirement 
  หัวขอของคูมือระบบบริหารคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน  ISO 9001:2008  
                           ขอ 4.2.3 (Control of document) และขอ 4.2.4 (Control of record) 

5.1.2     หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ คือ เจาหนาที่ควบคุมเอกสาร  (Document Control) 
5.1.3 INPUT 

  คูมือระบบบรหิารคุณภาพจาก  QMR ประกอบดวย 
 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน เอกสารสนับสนุน แบบฟอรมและการขออนุมตัิการนํามาใช/การแกไข/การ
ยกเลิก/การขอสําเนาเอกสารจากหนวยงานตางๆ 

 5.1.4 รายละเอียดของ   Process 
สํานักฯ ไดมกีารควบคุมเกี่ยวกับเอกสารระบบบริหารคณุภาพ  เอกสารที่เกีย่วกับระบบบริหารคณุภาพ 

จะจดัทําอยูในรูปแบบคูมือระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management  System Manual) ข้ันตอนการปฏิบตัิงาน
(Procedure) วธิีปฏิบัต ิ(Work Instruction) แบบฟอรม (Forms) และเอกสารสนับสนุน (Supportive Document) 
เอกสารเหลานีจ้ะตองนํามาอนุมัติการนํามาใช การแกไข การยกเลิก และขอสําเนาเอกสาร  เม่ืออนุมตัิแลว   
ก็จะมกีารแจกจายสําเนาเอกสารใหแกบุคคล กลุมงานทีข่ออนุมัติ รวมทั้งผูที่เกีย่วของ 
  การเปลี่ยนแปลงเอกสารระบบบริหารคุณภาพจะตองทบทวนโดยผูเกี่ยวของโดยตรงและ 
ผูรับผิดชอบเอกสารนั้น ๆ กอนนําเสนอใหผูมีอํานาจอนุมัติลงนามตอไป  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเอกสารระบบ
บริหารคุณภาพทุกครั้ง  ตองทําการบันทึกและจัดเก็บไว   การควบคุมบันทึกใหเจาหนาที่ควบคุมเอกสาร           
เปนผูจัดทําและจัดเก็บบันทึก  ในสวนท่ีสามารถนํามาใชอางอิงไดระยะเวลาในการเก็บบันทึกเอกสารใหระบุไวใน
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  หากไมมีระบุใหจัดเก็บไว  3 ป 5 ป หรือตลอดอายุการใชงาน แลวแตกรณี โดยยึดระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เปนแนวทางในการดําเนินการ 
5.1.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 - QP-บร-001    ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง  การควบคุมเอกสารระบบคณุภาพ 
 -      QP-บร-002    ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง  การควบคุมบันทึกคุณภาพ 

5.1.6 OUTPUT  
- สําเนาคูมือคุณภาพ ข้ันตอนการปฏิบตัิงาน สําเนาวธิีปฏิบตัิ สําเนาเอกสารสนับสนุนไปยังหนวยงานที่

รับผิดชอบ กลุมงานที่เกีย่วของ 
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5.2  การทบทวนโดยฝายบริหาร 
5.2.1 ISO 9001:2008 Requirement 
 -  หัวขอของคูมือระบบบริหารคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008                
ขอ 5.6 (Management Review) ขอ 5.3 (Quality Policy) ขอ 5.4.1 (Quality Objectives) และขอ 5.4.2 
(Quality  Management  System  Planning) 
5.2.2 หนวยงาน/ผูรบัผิดชอบคือ QMR 
5.2.3 INPUT 

- สรุปการติดตามผลจากการประชุมครั้งทีแ่ลว  จาก  QMR 
- ผลการสรุปการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit)  จาก  QMR 
- ผลการสรุปการตรวจสอบจากภายนอก (Third Party Audit)  จาก QMR 
- การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา และขอรองเรียน จาก กลุมงานการพสัดุฯ 
- ความสามารถของกระบวนการ และรายงานของเสีย  NCR  จากกลุมงานพัสดุและกลุมงานการพิมพ 
- แผนการฝกอบรมและความตองการฝกอบรม จากสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล/สํานักการพิมพ 
- การเปลีย่นแปลงใดๆที่มผีลกระทบตอระบบคุณภาพ  จากทุกกลุมงาน 
- ความพอเพยีงและความตองการของทรัพยากร จากทุกกลุมงาน 
- รายงานความกาวหนาของโครงการดานคุณภาพ  จาก  QMR 
- การทบทวนวตัถุประสงคคุณภาพ  จากทุกกลุมงาน 
- การทบทวนนโยบายคุณภาพ  จาก QMR 

5.2.4 รายละเอียดของ Process 
สํานักฯ  จะดําเนินการใหมีคณะกรรมการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพประกอบดวย คณะกรรมการ

บริหารระบบคุณภาพ (ผูอํานวยการสํานักการพิมพ) ตัวแทนระบบบริหารงานคุณภาพ  QMR (ผูอํานวยการกลุม
งาน) คณะทํางานจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ  ทําการประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ ปละ 4 ครั้ง        
โดย QMR เปนผูทําการนัดประชุม การประชุมจะประกอบไปดวยการจัดทําระบบบริหารคุณภาพท่ีผานมา 
แผนงานและรายงานที่เกี่ยวของกับระบบบริหารคุณภาพ ท่ีจัดเตรียมโดย QMR ผูอํานวยการกลุมงาน  
คณะกรรมการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพจะรวมประชุมพิจารณาปญหาและอุปสรรคตาง ๆ กําหนดแนวทาง
ปรับปรุง การพัฒนาอยางตอเนื่องและให  QMR  ติดตามการดําเนินงาน พรอมทั้งจัดใหมีการบันทึกเปนรายงาน
แจกจายใหผูเขารวมประชุมและผูเกี่ยวของเพื่อทราบ 

 
 
 



Publishing  คูมือคุณภาพ  (Quality Manual) 

QM-บร-001 แกไขครั้งที่   4  : ประกาศใชวันที่  01/02/53 Page    11    

5.2.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 
- QP-บร-006  ข้ันตอนการปฏบัิติงานเรื่อง  การทบทวนระบบคุณภาพของฝายบริหาร 

5.2.6 OUTPUT 
- CAR/PAR ไปยังกลุมงานตาง ๆ 
- การปรับปรุงระบบบริหารคณุภาพหนวยงานที่รับผิดชอบคือ QMR และกลุมงานตาง ๆ 
- ทบทวนนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงคคุณภาพ ผูท่ีรับผดิชอบคือ ผูอํานวยการสํานกัการพิมพ 

คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ตวัแทนระบบคุณภาพ หรือ QMR 
-  

5.3  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
5.3.1 ISO 9001:2008 Requirement 

- หัวขอของคูมือระบบบริหารคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008  
       ขอ 8.2.2 (Internal Audit)  ขอ  8.2.3 (Monitoring and measurement of processes) 

5.3.2 หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบคือ QMR 
5.3.3 INPUT 

- ผลการตรวจครั้งทีผ่านมา การปฏิบตัิและการรักษาระบบบริหารคณุภาพจากกลุมงานตาง ๆ 
5.3.4 รายละเอียดของ Process 

สํานักฯ  จะดําเนินการใหมีการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพจากภายนอกและการตรวจประเมิน
ระบบบริหารคุณภาพภายใน  การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายใน  โดยจะวางแผนในการตรวจประเมิน
อยางนอยปละ  4  ครั้ง และพิจารณาความเหมาะสมโดยพิจารณาจากสถานะความสําคัญของงานและผลการตรวจ
ประเมินที่ผานมา ถาตองเพ่ิมความถี่ในการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายใน QMR จะคัดเลือก Leader   
Auditor   และรวมกับ  Leader Auditor  คัดเลือก Auditor  จากนั้น  Leader Auditor และ Auditor จะทําการตรวจ
ประเมินตามแผนพรอมท้ังสรุปผลการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายใน เอกสารฉบับจริงจะถูกจัดเก็บไว
ที่เจาหนาท่ีควบคุมเอกสาร ISO เอกสารฉบับสําเนาให  QMR และผูตรวจประเมิน  QMR เปนผูรวบรวมรายงาน
การตรวจประเมินเพื่อใชเปนขอมูลในการประชุมทบทวนระบบบริหารคุณภาพ 
5.3.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 

-  QP-บร-003  ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
5.3.6 OUTPUT 
  -  CAR/PAR การปรับปรุงแผนการตรวจตดิตาม การปรบัปรุงการทําตามระบบบริหารคุณภาพ  
ไปยัง กลุมงานตาง ๆ 
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5.4  การแกไขและปองกันขอบกพรอง 

5.4.1 ISO 9001:2008 Requirement 
- หัวขอระบบบริหารคณุภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008  
       ขอ 8.5.2 (Corrective  Action) และ ขอ 8.5.3 (Preventive action) 

5.4.2 หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบคือ  QMR 
5.4.3 INPUT  

- การไมทาํตามระบบบริหารคุณภาพหรือแนวโนมที่จะเกดิปญหา การตรวจสอบกระบวนการ 
       จากกลุมงานที่เกี่ยวของ 
- NCR จากกลุมงานพัสดุ/กลุมงานการพิมพ 
- ใบ Complain จากผูขอรับบรกิาร  
- AUDIT จาก QMR  Leader Auditor  Auditor 
- การทบทวนระบบบริหารคุณภาพจาก QMR 

5.4.4 รายละเอียดของ Process 
สํานักฯ  จะดําเนินการใหมีมาตรการแกไขขอบกพรองหรือการปองกนัขอบกพรอง  เมื่อตองการใช

มาตรการแกไขขอบกพรองหรือการปองกนัขอบกพรองให QMR เปนผูดําเนินการเขยีนใบคํารองขอแกไข 
             และปองกัน ในสวนท่ี 1 ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังนี้คือ 

- การดําเนินการผลิตและขั้นตอนการทํางานไมเปนไปตามขั้นตอน 
- สิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดที่เกดิซ้ํา ๆ  
- การตรวจสอบกระบวนการทีไ่มเปนไปตามเปาหมาย 
- Complain จากผูขอรับบรกิาร 
- การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายใน 
- การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายนอก 
- การประชุมทบทวนระบบบริหารคณุภาพ 
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ผูที่ไดรับใบคํารองขอแกไขและปองกันหรือผูพิจารณาในสวนที่  1  แลวปฏิบัติแกไขและปองกัน

ขอบกพรอง  พรอมกับผูดําเนินการและจัดดําเนินการแลวเสร็จในสวนที่ 2 ของใบคํารองขอแกไขและปองกัน 
ผูเขียนใบคํารองขอแกไขและปองกัน สวนที่ 1 เปนผูติดตามการแกไข และ/หรือปองกัน หากผลการดําเนินการ
แกไข ปองกันมีประสิทธิผล ใหบันทึกในสวนที่ 3 ของใบคํารองขอแกไขและปองกัน  และสงให  QMR            
เปนผูสรุปผลการปฏิบัติ การแกไขและปองกันขอบกพรอง หากผลสรุป  “ยอมรับ” ใหสงเอกสารใบคํารองขอ
แกไขและปองกันใหเจาหนาท่ีควบคุมเอกสาร  ISO   จัดเก็บไวเพ่ือใชอางอิง  หากผลสรุป  “ไมยอมรับ” ให QMR 
เปด CAR/PAR ใบใหมตอไป และสงเอกสารใบคํารองขอแกไขและปองกัน ใหเจาหนาที่ควบคุมเอกสาร ISO  
จัดเก็บไวเพื่อใชอางอิง 
 
5.4.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 

- QP-บร-004 และQP-บร-005   ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง  การแกไขและปองกันขอบกพรอง 
5.4.6 OUTPUT 

- CAR/PAR  ไปยัง กลุมงานตาง ๆ 
 

5.5  การปรบัปรงุอยางตอเนื่อง 
5.5.1 ISO 9001:2008 Requirement 

- หัวขอของคูมือระบบบริหารคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008  
       ขอ 8.5.1 (Continual improvement) 

5.5.2 หนวยงาน/ผูรบัผิดชอบ คือ QMR 
5.5.3 INPUT 

- รายงานสรุปผลการประชุมทบทวนระบบคุณภาพ จาก QMR 
- การแกไขและปองกันขอบกพรองจาก QMR 
- นโยบายคณุภาพ จากผูอํานวยการสํานักการพิมพ  
- วัตถุประสงคคุณภาพ จากผูอํานวยการสํานักการพิมพ และ QMR 
- การตรวจติดตามคุณภาพภายใน จาก QMR 
- การวิเคราะหขอมูลที่เกีย่วของ ท่ีมา QMR หรือ กลุมงานที่เกี่ยวของ 
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5.5.4 รายละเอียดของ Process 
สํานักฯ  จะทําการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอยางตอเนื่อง ดวยการใชนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค

คุณภาพ  การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ การวิเคราะหขอมูล การปฏิบัติการแกไข/ปองกันขอบกพรอง  
และทบทวนระบบบริหารคุณภาพโดยฝายบริหาร โดย  QMR  รับนโยบายและวัตถุประสงคคุณภาพจากผูบริหาร  
และแจกจายวัตถุประสงคพรอมแบบฟอรม แผนการดําเนินงาน (Action  Plan)  ใหแกทุกฝายที่เกี่ยวของ         
จัดทําแผนการดําเนินงาน (Action  Plan)   จากนั้น  QMR  จะทําการรวบรวมแผนการดําเนินงาน (Action  Plan)  
เสนอผูอํานวยการสํานักพิจารณาอนุมัติ  หลังจากนั้น  QMR  จะติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน 
(Action  Plan)  เปนระยะ ๆ  ทุก ๆ  3  เดือน และรวบรวมผลการดําเนินงานเขารายงานที่ประชุมทบทวน           
โดยฝายบริหารทุกครั้ง 
5.5.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 

- QP-บร-006  ข้ันตอนการปฏบัิติงาน เรื่องการทบทวนระบบคุณภาพของฝายบริหาร 
- QP-บร-003  ข้ันตอนการปฏบัิติงาน เรื่องการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
- QP-บร-004  ข้ันตอนการปฏบัิติงาน เรื่องการแกไข 
- QP-บร-005  ข้ันตอนการปฏบัิติงาน เรื่องการปองกนัขอบกพรอง 

5.5.6 OUTPUT 
- การปรับปรุงอยางตอเนื่องไปยังกลุมงานตางๆ ที่เกีย่วของ 
 

5.6  การสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 
5.6.1 ISO 9001:2008 Requirement 

- หัวขอของคูมือระบบบริหารคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008  
       ขอ 5.5.3 (Internal  Communication) 

5.6.2 หนวยงาน/ผูรบัผิดชอบ คือ  ทุกกลุมงานที่เกี่ยวของ 
5.6.3 INPUT 

- ขอมูลภายในองคกร 
- ขอมูลจากภายนอกองคกร 
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5.6.4 รายละเอียดของ Process 
สํานักฯ  จะทําการควบคุมเกีย่วกับการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร โดยมีการกาํหนดรูปแบบของ

การสื่อสารดังนี้ 
ภายในองคกร จะมีการส่ือสารดังตอไปนี ้   
- การส่ือสารจากบนลงลาง  ตามสายการบังคับบัญชา  จากผูบังคับบัญชาซึ่งจะมีการออกคําส่ัง หรือการ

มอบหมายงาน และกฏระเบียบตาง ๆ  อาจจะมีการแจงเปนเอกสาร ประกาศ การเรียกประชุม 
โทรศัพท การสง  e-mail   เพื่อใหผูอยูใตบังคับบัญชาเกิดความเขาใจตรงกันและปฏิบัติงานหรือทํา
ตามคําสั่งไดอยางถูกตอง 

- การส่ือสารลางขึ้นบน  จากผูใตบังคับบัญชาซึ่งจะมี  การจัดทํารายงานหรือบันทึกขอมูลหรือผลการ
ทํางานตาง ๆ ไวในรูปของเอกสาร  เพื่อรายงานตอผูบังคับบัญชาของตนตามสายการบังคับบัญชา  
หากเกิดปญหาขึ้นในการทํางานตองรายงานตอผูบังคับบัญชา  เพ่ือแจงใหทราบหรือเพื่อส่ังการให
แกไขแลวแตกรณีของปญหานั้น 

- การสื่อสารตามแนวระนาบ  จากเพื่อนรวมงานไปสูเพ่ือนรวมงาน หรือ หนวยงานหนึ่งไปยังอีก
หนวยงานหนึ่งเพื่อขอใหปฏิบัติงาน หรือสงมอบงาน หรือขอมูลตาง ๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 
อาจจะแจงโดยปากเปลา หรือแจงโดยเอกสารแจงไปยังพนักงาน  และ/หรือแจงผูบังคับบัญชา
หนวยงานนั้นดวย 

ภายนอกองคกร จะมีการส่ือสารดังตอไปนี้    
- การสื่อสารจากผูขอรับบริการ               สํานัก โดยการขอใชบริการจากสํานักฯ  การใหรายละเอียด

เกี่ยวกับใหบริการ หรือการรองเรียนจากผูขอรับบริการ อาจเกิดขึ้นไดจากการบอกดวยวาจาและ/หรือ
เอกสาร เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูขอรับบริการกับสํานัก  

- การสื่อสารจากสํานัก               ผูขอรับบริการ  โดยการขอรับบริการ การใหรายละเอียดของการ
บริการตามความตองการของผูขอรับบริการ การรองเรียนผูใหบริการ อาจเกิดขึ้นไดจากการบอกดวย
วาจาหรือเอกสาร  เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางสํานักกับผูขอรับบริการ 

- การสื่อสารจากหนวยงานราชการ                 สํานัก จะมีการรับขอมูลขาวสารหรือขอบังคับจาก
หนวยงานราชการ  และใหขอมูลกับหนวยงานราชการที่หนวยงานราชการรองขอเพื่อใหเกิดความ
เขาใจที่ตรงกันและสามารถปฏิบตัิตามขอบังคับและกฎหมายตาง ๆ  ของทางราชการ ไดอยางถูกตอง 

 
 
 
 



Publishing  คูมือคุณภาพ  (Quality Manual) 

QM-บร-001 แกไขครั้งที่   4  : ประกาศใชวันที่  01/02/53 Page    16    

5.6.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 
- ข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกฉบับ 

5.6.6 OUTPUT 
- กฏระเบียบขอบังคับตาง ๆ 
- ประกาศหรือเอกสารแจงตาง ๆ 
- คําสั่งจากผูบังคับบัญชา 
- รายงานจากผูใตบังคับบัญชา 
- การปฏิบัติงานหรือการทําตามคําสั่งอยางถกูตอง 

6.0  BUSINESS PROCESS 
6.1  การสรรหาและฝกอบรมบุคลากร   

6.1.1 ISO 9001:2008 Requirement 
- หัวขอของคูมือระบบบริหารคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008  
       ขอ 6.1 (Provision of Resource) ขอ 6.2.1 (General) 6.2.2 (Competence, Awareness and Training)  
       และขอ 5.5.1 (Responsibility and Authority) 

6.1.2 หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบคือ QMR 
6.1.3 INPUT 

- ความตองการบุคลากร ที่มา/กลุมงานตางๆ 
- แบบบันทึกผลการอบรม OJT  แบบประเมนิผลการฝกอบรมดานทักษะและแบบสํารวจความจําเปน

ในการฝกอบรม  ที่มา/กลุมงานตางๆ 
6.1.4 รายละเอียดของ Process 

สํานักการพิมพ ไดดําเนินการใหมีการควบคุมเกี่ยวกับการฝกอบรมบุคลากร  สวนในดานการสรรหานั้น 
เมื่อกลุมงานตางๆ มีตําแหนงเพิ่มหรือบุคลากรไดลาออกจากราชการ ใหแสดงความตองการใหสํานักบริหารงานกลาง  
ดําเนินการขออนุมัติและดําเนินการสรรหาตามกระบวนการและกฎหมายที่เกี่ยวของ เม่ือไดสรรหาเสร็จเปนที่
เรียบรอย แลวสงมอบบุคลากรใหมใหแกกลุมงานตางๆ ตามที่ไดจัดสรร กลุมงานตางๆ ที่รับพนักงานรับผิดชอบ
ดําเนินการอบรม OJT ใหแกบุคลากรใหมตามแผนงาน โครงการและยุทธศาสตรของสํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พรอมบันทึกผลการอบรม OJT และสงให QMR ผูรับผิดชอบเก็บบันทึกไวใน
แบบบันทึกประวัติการฝกอบรม การฝกอบรมใหผูอํานวยการกลุมงานรับผิดชอบสํารวจความตองการในการ
ฝกอบรมบุคลากร และจัดทําแผนการฝกอบรมประจําป รับผิดชอบดําเนินการฝกตามแผนการฝกอบรม ในการ
ฝกอบรมตองมีการบันทึกการฝกอบรมเพื่อใชอางอิง 
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6.1.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 
- QP-บก-007 ข้ันตอนการปฏบัิติงาน เรื่องการฝกอบรมบคุลากร 
-      แผนงาน โครงการ ยุทธศาสตรสํานักงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

6.1.6 OUTPUT 
- การปรับปรุงบคุลากร การปรบัปรุงแผนการฝกอบรมไปยงัทุกกลุมงาน 
- แผนการฝกอบรมที่ไดรับการอนุมัติไปยังทุกกลุมงาน 
 

6.2 การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต  
6.2.1 ISO 9001:2008 Requirement 

- หัวขอของคูมือระบบบริหารคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008  
       ขอ 7.1 (Planning of product realisation)  ขอ 7.5.1 (Control of production and service provision)   
       ขอ 7.5.3 (Identification and tractability)  ขอ 7.5.4 (Customer Property)  ขอ 7.5.5 (Preservation  
        of production) และขอ 8.2.4 (Monitoring and measurement of product)   

6.2.2 หนวยงาน/ผูรบัผิดชอบคือ  กลุมงานการพมิพ 
6.2.3 INPUT 

- ใบขอใชบรกิาร ใบอนุมัติจัดพิมพหรือบันทึกอนุมัติจัดพมิพ  ตนฉบับสื่อสิ่งพิมพ  
6.2.4 รายละเอียดของ Process 
 สํานักการพิมพ ไดดําเนินการใหมีการควบคุมเกี่ยวกับการวางแผนการผลิตและการควบคุมกระบวน 
การผลิต  โดยกําหนดใหมีการรวบรวมรายละเอียดการผลิตจากผูขอใชบริการ จากนั้นผูอํานวยการกลุมงานฯ      
จะวางแผนการผลิตโดยการจัดลําดับการปฏิบัติงานและมอบหมายการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติอยางชัดเจน 
ตั้งแตกระบวนการรับงานสื่อสิ่งพิมพ การผลิตแลวเสร็จตลอดจนการสงมอบงานโดยมีกําหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานแตละขั้นตอนอยางชัดเจน ในการผลิตตองปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละจุดงาน
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด วิธีการผลิตที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนการผลิตในแตละชนิดงาน มีการบันทึกการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีมีของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต  จะมีการจัดทํารายงานของเสีย   
จนท. กลุมงานการพิมพดําเนินการติดปายชี่บงสื่อสิ่งพิมพ  วาเปนชิ้นงานที่อยูระหวางการดําเนินการผลิต หรือเปน  
ช้ินงานที่ผลิตเสร็จแลวพรอมที่จะสงใหกับผูขอใชบริการ ณ ช้ินงานนั้น ๆ 
6.2.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 

- QP-กพ-001 ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ 
6.2.6 OUTPUT 

- งานพิมพสําเรจ็พรอมสงไปยังกลุมงานบรกิารพัสดุฯ 
- เอกสารบันทึกการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีเกีย่วของ  
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6.3 การสํารวจความพึงพอใจและรับขอรองเรียน  
6.3.1 ISO 9001:2008 Requirement 

- หัวขอของคูมือระบบบริหารคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานISO 9001:2008  
       ขอ 8.2.1 (Customer   Satisfaction)   

6.3.2 หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบคือ   กลุมงานบริการพัสดุสิ่งพิมพและคลังส่ิงพิมพ 
6.3.3 INPUT 

- บันทึกการสํารวจความพึงพอใจผูขอรับบรกิาร จากผูขอรบับริการ 
- รายงานการรองเรยีนจากผูขอรับบริการ (Customer Complaint Report) จากผูขอรับบริการ 

6.3.4 รายละเอียดของ Process 
สํานักฯ  ไดดําเนินการใหมีการควบคุมเกี่ยวกับการกําหนดเกณฑหรือเปาหมายความพึงพอใจของผู 

ขอรับบริการและดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูขอรับบริการทุกครั้งที่มีการสงมอบ และนําขอมูลมาทําการ
วิเคราะห  และทํารายงานสรุปผล  หากเกณฑหรือเปาหมายความพึงพอใจไมเปนไปตามที่กําหนดไว ใหกลุมงาน
หรือผูท่ีไดรับการรองเรียนดําเนินการใหมีการปรับปรุง และติดตามผลการปรับปรุง พรอมทั้งนํารายงานสรุป    
การสํารวจความพึงพอใจและผลการดําเนินการปรับปรุง เสนอตอ QMR  เพ่ือนําเขาท่ีประชุมทบทวนระบบบริหาร
คุณภาพปละ 4 ครั้ง 
6.3.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 

- QP-พส-005 ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง  การสํารวจความพึงพอใจและรับขอรองเรยีน 
       จากผูขอรบับริการ 

6.3.6 OUTPUT 
- รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผูขอรับบริการใหฝายบริหารทบทวน 
- CAR/PAR  ไปยังกลุมงานตาง ๆ 

 

6.4 การรับและทบทวนการขอใชบริการจากผูขอรับบริการ  
6.4.1 ISO 9001:2008 Requirement 

- หัวขอของคูมือระบบบริหารคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008  
       ขอ 7.2 (Customer – related process)   

6.4.2 หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบคือ   กลุมงานบริหารทั่วไป 
6.4.3 INPUT 

- ใบขอรับบริการ รายละเอียดความตองการของผูขอรับบริการ ขอกําหนดของการใหบริการ  
       รูปแบบของการใหบริการจากผูขอรับบริการ 
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6.4.4 รายละเอียดของ Process 
สํานักฯ ไดดําเนินการใหมีการควบคุมเกี่ยวกับการรับและทบทวนการขอใชบริการจากผูขอรับบริการ  

โดยเจาหนาที่ธุรการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับผูขอใชบริการ การกําหนดการผลิต จํานวน เวลาในการสงมอบ
กับผูขอรับบริการและจัดทําบันทึกระบุถึงความตองการของผูขอรับบริการอยางชัดเจน เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานบริหารทั่วไป  จัดทําสําเนารายละเอียดตางๆ ใหกับกลุมงานที่เกี่ยวของเพื่อทําการผลิตและสงมอบ         
สื่อส่ิงพิมพตามความตองการของผูขอรับบริการ หากมีการเปลี่ยนแปลงขอตกลงจากผูขอรับบริการหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงจากกลุมงานการพิมพหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหกลุมงานบริหารทั่วไปเปนผูติดตอและบันทึก
รายละเอียด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายละเอียดท่ีตกลงกับผูขอรับบริการใหมใหกับกลุมงานการพิมพและกลุมงาน 

             ท่ีเกี่ยวของ  ถามีขอสงสัยอ่ืน ๆ ใหเจาหนาที่ธุรการประสานงานกับกลุมงานที่เกี่ยวของ 
6.4.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 

- QP-บท-001 ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง  การรับงานผลติสื่อส่ิงพิมพจากผูขอรับบรกิาร 
6.4.6 OUTPUT 

- ใบขอรับบริการไปยังกลุมงานที่เกี่ยวของ 
- ตนฉบับสื่อสิ่งพิมพหรืออ่ืนๆ ไปยังกลุมงานที่เกี่ยวของ 
- ใบอนุมัติจัดพิมพหรือบันทกึขออนุมัติจัดพิมพไปยังกลุมงานที่เกีย่วของ 

6.5 การจัดซื้อและจัดจาง  
6.5.1 ISO 9001:2008 Requirement 

- หัวขอของคูมือระบบบริหารคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008  
       ขอ 7.4  (Purchasing) 

6.5.2 หนวยงาน/ผูรบัผิดชอบคือ กลุมงานบรกิารพัสดุสิ่งพิมพและคลังสิ่งพิมพ นักวิชาการพัสดุ เจาหนาท่ีพัสดุ 
6.5.3 INPUT 

- ใบขอใชบรกิารขอใหจางทําเพลท  อาบยวูี  จากกลุมงานบรรณาธิการฯ กลุมงานการพมิพ 
6.5.4 รายละเอียดของ Process 

กลุมงานบรกิารพัสดุ ฯ  มีการดําเนินการควบคุมเกีย่วกบัการจัดซื้อจัดจาง  โดยไดกําหนด  ผูที่มีหนาที่ใน
การจัดซื้อจัดจาง วิธกีารจัดซ้ือจัดจาง และเอกสารที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง  เมื่อกลุมงานหรือสํานักตาง ๆ  ตองการ
จัดซื้อ/จัดจางใหเขียนรายละเอียดที่ตองการจะจดัซ้ือจัดจางใหกับผูที่มีหนาที่ในการจัดซื้อหรือจัดจาง  จากนั้นผูที่มี
หนาที่ในการจดัซื้อหรือจัดจาง จะคัดเลือกผูขาย/ผูรับจาง  ผูท่ีมีหนาที่ในการจัดซื้อหรือจัดจางและหนวยงานที่
เกี่ยวของจะประเมินหรือรวมประเมินผูขาย/ผูรับจาง  และจัดทํารายชื่อผูขาย/ผูรับจางท่ีไดรับการประเมินผาน/ไม 
ผาน เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดซื้อ สําหรบัการตรวจรับวัสดุการพิมพและงานจาง   ผูท่ีมีหนาที่ในการจัดซื้อหรือ
จัดจางและ/หรือกลุมงานทีเ่กีย่วของจะเปนผูดําเนินการจดัผูตรวจรับและเกณฑ การตรวจรับตามความเหมาะสมทั้ง
ในสวนของวสัดุการพิมพและงานจาง และเอกสารที่เกีย่วของ 
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6.5.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 
- QP-พส-001  ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง  กระบวนการจัดซื้อ 
- QP-พส-002  ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง  กระบวนการจัดจาง 

6.5.6 OUTPUT 
- ใบส่ังซื้อ ใบสั่งจาง  ไปยัง  ผูขาย/ผูรับจาง 
 

6.6 การสอบเทียบเครื่องมือวดั  
6.6.1 ISO 9001:2008 Requirement 

- หัวขอของคูมือระบบบริหารคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008  
       ขอ 7.6 (Control of  monitoring and measuring devices) 

6.6.2 หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบคือ   กลุมงานการพิมพ 
6.6.3 INPUT   

- แผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration Plan) 
6.6.4 รายละเอียดของ Process 

สํานักการพิมพ  มีการควบคมุในเรื่องการสอบเทียบเครือ่งมือวัด  โดยกําหนดใหมีแผนการสอบเทยีบ
เครื่องมือวดั  การสอบเทยีบเครื่องมือวดัตามแผนการสอบเทียบ  และกาํหนดวิธดีําเนนิการสอบเทียบเครื่องมือวดั
แตละประเภท  โดยจะตองมกีารเก็บรักษาเครื่องมือวดัใหมีสภาพดี และมีการควบคุมอยางถกูตองในระยะเวลาที่
กําหนด  และมีการแสดงสถานะการสอบเทียบและเก็บขอมูลไวอางอิง 
6.6.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 

- QP-กพ.-002   ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง  การสอบเทยีบเครื่องมือวดั 
6.6.6 OUTPUT 

- เครื่องมือวดั เครื่องตรวจ ท่ีไดรับการแสดงสถานะ  การสอบเทียบไปยงักลุมงานการพิมพ 
- ประวัติเครื่องมือวัด เครื่องตรวจ ท่ีผานการสอบเทียบไปยงักลุมงานการพิมพ 

 

6.7 การควบคุมส่ิงที่ไมสอดคลองตามขอกําหนด  
6.7.1 ISO 9001:2008 Requirement 
              -     หัวขอของคูมือระบบบริหารคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008              
                     ขอ  8.3 (Control of nonconforming product) 
6.7.2 หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบคือ  กลุมงานบรกิารพัสดุส่ิงพิมพและคลังสิ่งพิมพ 
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6.7.3 INPUT   

- ขอกําหนดของสื่อสิ่งพิมพจากผูขอใชบรกิาร 
- มาตรฐานทีใ่ชในการตรวจสอบสื่อสิ่งพิมพ จากกลุมงานบริการพัสดุส่ิงพิมพฯ 

  6.7.4 รายละเอียดของ Process 
กลุมงานบรกิารพัสดุสิ่งพิมพฯ  ไดดําเนินการใหมีการควบคุมคุณภาพของสื่อสิ่งพิมพและควบคุม         

สื่อสิ่งพิมพที่ไมสอดคลองตามขอกําหนด  โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสื่อส่ิงพิมพ     
- Incoming Inspection  (การตรวจรับสิ่งพิมพ วัสดุการพิมพ) 
- In  Process Inspection (การตรวจสอบระหวางการผลิต)   
- Final  Inspection  (การตรวจสอบครั้งสุดทาย)    
และหากในการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งพิมพตองมีการทําบันทึกทุกครั้งเพื่อใชในการอางอิง 

ในแตละกระบวนการหากตรวจพบสิ่งพิมพที่ไมสอดคลองตามขอกําหนด ก็จะมีการควบคุมโดยทําการบงชี ้
ดวยการติดปายบอก เพื่อบอกใหผูที่เกี่ยวของทราบวาจะดําเนินการกับส่ิงพิมพนั้นตอไปอยางไร   
6.7.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 

- QP-พส-004  ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง  การตรวจสอบคุณภาพและควบคุมส่ิงที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด 

6.7.6 OUTPUT 
- Car ไปยังกลุมงานที่เกิดขอบกพรอง   
 

6.8 การจัดเก็บดูแลรักษาสิง่พิมพ และการตรวจสอบคุณภาพและการสงมอบสิ่งพิมพ 
6.8.1 ISO 9001:2008 Requirement 

- หัวขอของคูมือระบบบริหารคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008  
        ขอ 8.2.4  ขอ  7.5.1 ขอ 8.2.4 (Monitoring and measurement of  product)  และขอ 7.5.5  
       (Preservation of  product) 

6.8.2 หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบคือ  กลุมงานบรกิารพัสดุส่ิงพิมพและคลังสิ่งพิมพ 
6.8.3 INPUT 

- ใบสงสิ่งพิมพ  จากเจาหนาท่ีกลุมงานการพมิพ  
- สื่อสิ่งพิมพ จากกลุมงานการพิมพ 
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6.8.4 รายละเอียดของ Process 
สํานักการพิมพ  ไดกําหนดวิธีการในสวนการจัดเก็บ   คือตองมีการจัดเก็บสิ่งพิมพ ท่ีผลิตเสร็จ     

เปนหมวดหมูโดยจะแยกเปนประเภทสิ่งพิมพจัดเก็บในพื้นท่ีตามที่กําหนดไว และหากสิ่งพิมพท่ีจัดเก็บนั้น           
มีความคลายคลึงกันจะตองมีการบงชี้ความแตกตางวาเปนชนิดหรือประเภทอะไรใหเห็นไดชัดเจน สําหรับการ  
รับ-จายหรือสงมอบจะตองมีการบันทึกรายละเอียดของสิ่งพิมพท่ีรับ-จายหรือสงมอบใหชัดเจน มีการบันทึกขอมูล
ไวเพื่อการอางอิง  สถานที่จัดเก็บจะตองปลอดภัยจากการเสื่อมสภาพ  จากอากาศชื้น  ละอองน้ํา ฯลฯ และสิ่งพิมพ
จะถูกจัดเก็บตามวิธีการที่ไดกําหนดไว  เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพ อันเนื่องมาจากความชื้น ฝุนละออง สําหรับ
การสงมอบไดมีการกําหนดวิธีการสงมอบโดยการแจงขอมูลไปยังผูขอรับบริการเพื่อรับมอบสิ่งพิมพนั้น ๆ          
ณ สํานักการพิมพดวยตัวเอง และกําหนดใหมีเอกสารที่ใชในการสงมอบโดยจะระบุจํานวนสิ่งพิมพที่สงมอบ  
ความถูกตองของสิ่งพิมพ  เพื่อควบคุมการสงมอบใหถูกตองทุกครั้ง     
6.8.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 

-   QP-พส-003  ข้ันตอนการปฏิบัติงานเรื่อง  การตรวจสอบและสงมอบเอกสารสิ่งพิมพ 
6.8.6 OUTPUT 

- สิ่งพิมพ ที่สงมอบใหลูกคา 

6.9 การจัดเก็บและดูแลรักษาวัสดุการพิมพ  
6.9.1 ISO 9001:2008 Requirement 

- หัวขอของคูมือระบบบริหารคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008  
       ขอ 7.5.5 (Preservation of  product) 

6.9.2 หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบคือ  กลุมงานบรกิารพัสดุส่ิงพิมพและคลังสิ่งพิมพ 
6.9.3 INPUT 

- ใบสงสินคา  จากผูขาย 
- วัสดุการพิมพ จากผูขาย 

6.9.4 รายละเอียดของ Process 
สํานักการพิมพ    ไดกําหนดวิธีการในสวนการจัดเก็บ  คือตองมีการจัดเก็บวัสดุการพิมพใหเปนหมวดหมู 

โดยแยกเปนประเภทของวัสดุการพิมพในการจัดเก็บใหเปนระเบียบเรียบรอย  เพื่องายตอการเบิก -  จาย  จะตอง
จัดทําปายชื่อบงบอกวัสดุการพิมพแตละประเภทใหทราบ  สําหรับการเบิก – จาย  และจะตองทําใบเบิกวัสดุ 
ที่ตองการเบิกใหชัดเจนและถูกตอง เชน รายการวัสดุและจํานวนทุกครั้งที่ตองการเบิกวัสดุการพิมพ 
6.9.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 

-  FR-พส-001   แบบฟอรมเ รื่อง  บญัชีวัสดุ  
  6.9.6 OUTPUT 

- วัสดุการพิมพ ท่ีสงใหกลุมงานการพิมพ 
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6.10 การดูแลรักษาและซอมบํารุงรกัษาครุภัณฑการพิมพ  
6.10.1 ISO 9001:2008 Requirement 

-  หัวขอของคูมือระบบบริหารคุณภาพนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008               
    ขอ 6.3 (Infrastructure) และขอ 7.5.1 (Control of production and service provision)   

6.10.2 หนวยงาน/ผูที่รับผิดชอบคือ  กลุมงานบรกิารพัสดุส่ิงพิมพและคลังสิ่งพิมพและกลุมงานการพิมพ 
6.10.3 INPUT 

- บันทึกแจงซอมจากกลุมงานการพิมพ 
6.10.4 รายละเอียดของ Process 

สํานักการพิมพ  ไดมีการควบคุมเกี่ยวกับการดูแลรักษาและซอมบํารุงครุภัณฑการพิมพ   ในสวนของ
ครุภัณฑการพิมพ ไดกําหนดใหมีการรวบรวมรายชื่อครุภัณฑการพิมพท่ีมีอยูและรายชื่อครุภัณฑการพิมพใหม
นํามาใชในสํานักการพิมพทุกครั้ง  พรอมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑน้ัน  แลวจัดทําแผนการซอมบํารุง
ครุภัณฑการพิมพ   และดําเนินการซอมบํารุงตามแผนงานที่วางไว    ในกรณีที่พบวาครุภัณฑการพิมพ                 
เกิด Breakdown Maintenance  ชํารุดไมสามารถใชงานไดจะดําเนินการขออนุมัติซอมบํารุงจนสามารถใชงานได  

ในการดูแลรักษาและซอมบํารุงครุภัณฑการพิมพน้ัน มีการกําหนดใหเจาหนาท่ีผูใชครุภัณฑน้ันๆ           
ทําความสะอาดหลังการใชงานทุกครั้ง หากครุภัณฑการพิมพเสียหรือชํารุดกลุมงานบริการพัสดุสิ่งพิมพและ      
คลังส่ิงพิมพจะดําเนินการการซอมบํารุงครุภัณฑการพิมพทันทีเม่ือไดรับบันทึกแจงซอม  

  6.10.5 เอกสารที่เกี่ยวของ 
-   WI-พส-002   วิธีการปฏิบัตงิาน เรื่อง  การจางซอมบํารุงครุภณัฑการพมิพ 

6.10.6 OUTPUT 
- แผนการบํารุงซอมรักษาครภุัณฑการพิมพ  ไปยังกลุมงานการพิมพ 

6.11 การออกแบบและพฒันา 
6.11.1 ISO 9001:2008 Requirement 

                              -  หัวขอของคูมือระบบคุณภาพบริหารนี้เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008  
                                 ขอ 7.3 (Design and development) 

6.11.2   กลุมงาน/ผูรับผิดชอบ กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยกีารพิมพ 
6.11.3   INPUT 

-ใบบันทกึการสั่งงานจากกลุมงานบริหารทัว่ไป 
- ตนฉบับรูปแบบตางๆ ท่ีแนบมากับใบบันทึกสั่งงาน 
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6.11.4   รายละเอียดของ Process  
 กลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ ดําเนินการตามใบบันทึกท่ีสงมอบมาจากกลุมงาน    
บริหารทั่วไป   เมื่อรับใบส่ังงานพรอมตนฉบับแลวนักออกแบบจะทําการวิเคราะหวางแผนงานที่ไดรับมา         
แยกประเภทของงาน รายละเอียดงาน  จากนั้นจะทําการวางโครงรางในเครื่อง  ใสสี  ใสภาพจัดวางรูปแบบให
สวยงามตามหลักองคประกอบศิลป เม่ือดําเนินการออกแบบแลวปริ้นตตัวอยางสี สงใหเจาของงานเลือกแบบ แลว
สงกลับมายังกลุมงานบรรณาธิการฯ กรณีมกีารแกไข นักออกแบบดําเนินการแกไข และสงใหวิทยากรตรวจพิสูจน
อักษร ความถูกตอง นักออกแบบสงแบบใหเจาของงานตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อถูกตองแลวใหเจาของงานลงลายมอื
ช่ือกํากับและสงกลับมายังกลุมงานบรรณาธิการฯ นักออกแบบทําบันทึกเสนอผูอํานวยการสาํนักการพิมพผาน
ผูอํานวยการกลุมงานบรรณาธิการและเทคโนโลยกีารพิมพเพ่ืออนุมัติดาํเนินการตอไป หากเปนขั้นตอนการพิมพ
ระบบเลเซอรสี นักออกแบบจะดําเนินการจัดพิมพตามใบงาน หากเปนขั้นตอนการสงเลยกระดาษ/ฟลม              
จะสงตนฉบับใหกลุมงานการพิมพดําเนินการตอไป หากเปนการแยกเพลทสีจะทําการจัดจางโดยสงกลุมงาน
บริการพัสดุสิ่งพิมพและคลังสิ่งพิมพดําเนินการตามขั้นตอนของพัสดุและสงปรูฟและเพลท กลับมายังกลุมงาน
บรรณาธิการฯ โดยนักออกแบบและวิทยากรทําการตรวจสอบความถูกตองของปรูฟ / เพลท หากมีการแกไข
ประสานงานกบัพัสดุ กรณถีกูตองแลวจะจดัสงตนฉบับ (Print Out)+ปรูฟ+เพลท ใหกลุมงานการพิมพดําเนนิการ
ตอไป 
6.11..5   เอกสารที่เกีย่วของ 
              - QP-บก-002 กระบวนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ 
6.11.6    OUTPUT 

                           -  กลุมงานบริการพัสดุสิง่พิมพและคลงัสิ่งพิมพ  จัดจางทําเพลทแยกส ี
             -  กลุมงานการพิมพ รับตนฉบับ(Print Out)+ปรูฟ+เพลท หรือตนฉบับอารตเวิรคเพื่อเลยกระดาษ         
หรือถายฟลม 
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