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1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อกํ าหนดแนวทางปฏิบัติ ในการปรับปรุงแกไขบริการและเอกสารที่ไมเปนไปตามขอกํ าหนด
หรือ ไม ส อดคล อ งกั บ การดํ า เนิ น งานตามนโยบายคุ ณ ภาพของสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.2 เพื่อใหหนวยงานในสํานักวิทยบริการและสารสนเทศไดมีการปรับปรุงคุณภาพในงานของตนอยาง
ตอเนื่อง
1.3 เพื่อกําหนดแนวทางในการปองกันการบริการ ขอมูล ชิ้นงานที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ตลอดจน
แนวโนมวาจะเกิดขึ้นแลวไมใหเกิดซ้ํา
2. ขอบเขต
ครอบคลุมการปฏิบัติการแกไขบริการปองกันบริการและเอกสารที่ไมเปนไปตามขอกําหนด และมี
ผลกระทบตอระบบบริหารงานคุณภาพของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. คําจํากัดความ
3.1 การบริการปฏิบัติการแกไข (Corrective Action) หมายถึง การนํากลับไปทําใหม (Rework) หรือการ
ซอมแซม (Repair) เพื่อจัดการกับสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดที่เกิดขึ้นแลว อันเปนการจัดการที่
ปลายเหตุ เชน ตรวจพบบริการและเอกสารที่ไมเปนไปตามขอกําหนด เปนตน รวมถึงการปฏิบัติการ
เพื่อกําจัดสาเหตุที่ไมเปนไปตามขอกําหนด หรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นแลว โดยมุงหวังเพื่อปองกันการ
เกิดซ้ําอีก
3.2 การบริการที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (Non – Conforming) หมายถึง บริการที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด ISO 9001 : 2000 หรือขอกําหนดระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ หรือขอกําหนดตามเงื่อนไขที่
ไดตกลงไวกับผูใชบริการ
3.3 การปฏิบัติการปองกัน (Preventive Action) หมายถึง การปฏิบัติการเพื่อกําจัดสาเหตุที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด หรือขอบกพรองซึ่งยังไมเกิดขึ้น แตมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดโดยมุงหวังเพื่อการปองกัน
4. เอกสารอางอิง
4.1 PM-ARIT-005
ขอกําหนด

คือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการควบคุมบริการและเอกสารที่ไมเปนไปตาม
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5. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
ผูรับผิดชอบ
ผูที่พบ

ผูที่เกี่ยวของ

หัวหนางาน
QMR

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การแกไข
5.1.1 เมื่อพบบริการและเอกสารที่ไมเปนไปตามขอกําหนด เรื่องรองเรียนจาก
ผูใชบริการขอมูลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ / ผลการ
ปฏิบัติงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคคุณภาพ หรือ NC ตอเนื่องจาก
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน PM-ARIT-004 เรื่องการควบคุมบริการและ
เอกสารที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
5.1.2 ทบทวน / วิเคราะหหาสาเหตุของสิ่งที่ทําใหเกิดบริการ ขอมูล ชิ้นงาน ไม
เปนไปตามขอกําหนด โดยใชขอมูลและเทคนิคทางสถิติวิเคราะหตาม
ความเหมาะสม
5.1.3 ประเมินความจําเปนของการแกไขและปองกัน เพื่อไมใหขอบกพรองเกิด
ซ้ํา
5.1.4 กําหนดวิธีการแกไข
5.1.5 ดําเนินการแกไข
5.1.6 ทบทวนผลการแกไขเสร็จตามกําหนด / แกไขอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.7 บันทึกผลการแกไขในใบรายงานบริการ และเอกสารที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนดเสนอหัวหนาหนวยงานรับรอง
5.1.8 พิจารณารับรองผลการแกไข
5.1.9 สรุปผลสง QMR ภายในสัปดาหแรกของเดือน
5.1.10 ลงทะเบียนรับเรื่อง
5.1.11 พิจารณาทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินการแกไข
- ถาเห็นชอบ ลงนามรับรอง
- ถาไมเห็นชอบออกใบ CAR ใหหนวยงานทบทวนวิธีการแกไขใหม
5.1.12 สรุปรายงานการแกไขปญหาในที่ประชุมทบทวนของฝายบริหาร
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ผูรับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน

QMR
หัวหนาฝาย
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.2 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
5.2.1 พิจารณา / ทบทวน ประสิทธิภาพของระบบอยางนอยปละครั้งจากขอมูล
เชน - นโยบายคุณภาพ
- วัตถุประสงคคุณภาพ
- การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน
- การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
- เรื่องรองเรียน
- ผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคคุณภาพ
- บริการที่ไมเปนไปตามขอกําหนด / การแกไขและปองกัน
- ขอเสนอจากการประชุมทบทวนของฝายบริหาร
- ขอมูลสภาวะเศรษฐกิจ / คูแขง
5.2.2 วิเคราะหสาเหตุความจําเปนที่ตองปรับปรุง โดยใชขอมูลและเทคนิคทาง
สถิติตามความเหมาะสม
5.2.3 กําหนดแนวทางดําเนินการปรับปรุงอยางนอยปละครั้ง โดยทําในระบบ
แผนงานประจําปหรือรูปแบบอืน่ ตามความเหมาะสม
5.2.4 ดําเนินการปรับปรุง
5.2.5 ติดตามประเมินผล
5.2.6 กําหนดมาตรฐาน เกณฑการวัด หรือแนวทางดําเนินการใหม
5.2.7 สรุปผลเสนอ QMR
5.2.8 สรุปเรื่องนําเสนอในที่ประชุมทบทวนของฝายบริหาร
5.3 การปฏิบัติการปองกัน
5.3.1 พิจารณาวิเคราะหแนวโนมความถี่ของการบริการและเอกสารที่ไมเปนไป
ตามขอกําหนด หรือสถิติที่แสดงแนวโนมการคงอยูของปญหาอยางนอย
6 เดือน / ครั้ง แหลงขอมูล เชน
- จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ
- ขอรองเรียนจากผูใชบริการ
- การาตรวจประเมินคุณภาพภายใน
- การประชุมทบทวนโดยผูบริหาร
- ผลการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว หรือไม
เปนไปตามวัตถุประสงคคุณภาพ

เอกสารอางอิง

QM

QP 5 PM

WI

เรื่อง การปฏิบัติการแกไข การปฏิบัติการปองกัน
และการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูรับผิดชอบ

รหัสเอกสาร : PM-ARIT-005
แกไขครั้งที่ : 02 หนา 5 / 5
วันที่บังคับใช 25 พฤศจิกายน 2548

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เอกสารอางอิง

5.3.2 วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิด และคาดวาจะเกิดบริการที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด โดยใชขอมูล / เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสม
5.3.3 ประเมินความจําเปนในการดําเนินการเพื่อไมใหขอบกพรองมีโอกาสเกิด
5.3.4 กําหนดมาตรฐานปองกัน
5.3.5 ดําเนินการปองกัน
5.3.6 ประเมินผลการดินเนินงานปองกัน
5.3.7 บันทึกผลการดําเนินงานปองกัน
5.3.8 สรุปเรื่องนําเสนอ QMR
5.3.9 สรุปเรื่องนําเสนอที่ประชุม ทบทวนระบบการบริหารงานคุณภาพของฝาย
บริหาร

QMR

6. บันทึกที่จัดเก็บ
ลําดับที่

ชื่อบันทึกที่จัดเก็บ

หนวยงานที่จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ

ระยะเวลาที่จัดเก็บ

ผูอนุมัติทําลาย
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