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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 
9001:2015 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
เป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน
การจัดการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพ่ือให้การจัดท าเอกสาร ได้รับการจัดการ
ควบคุมและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้บุคลากร
ทั้ง 3 หน่วยงาน ของส านักวิทยบริการฯ ได้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตาม
กระบวนการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งระบบเอกสารตามมาตรฐาน
คุณภาพให้คงอยู่ต่อไป  

การด าเนินงานตามกระบวนการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการจัดท าเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือเก็บบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ไม่ได้หมายความว่าต้อง
มีการจัดท าเอกสารขึ้นมาเพ่ือการตรวจติดตามทุกขั้นตอน แต่สามารถใช้การจัดการเอกสาร โดยให้มีการ
ก าหนดกิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติงาน มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการจัดท าเอกสารตาม
ระบบบริหารงานคุณภาพ การจัดเก็บ และการควบคุมเอกสาร วิธีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยได้ศึกษาข้อมูล จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง และน ามาเรียบเรียง พร้อมทั้งอธิบายหลักเกณฑ์ วิธีการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และสอดแทรกทักษะ ประสบการณ์
ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ไว้ในเนื้อหาบางส่วน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรและผู้สนใจ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้  ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างดียิ่ง 
ทั้งนี้ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดท าขอน้อมรับและจะน าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้
คู่มือปฏิบัติงานมีความถูกต้องและสมบูรณ์ต่อไป 
 
 
 นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 
    1 เมษายน 2563 
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บทท่ี 1 
  บทน า 

 
ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ถือเป็นมาตรฐานสากลที่นานาประเทศท่ัวโลกให้

การยอมรับ เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานภายในองค์กร โดยปัจจุบัน ได้มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นความส าคัญ
และเริ่มน าระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน และพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานในระดับ
สากล  

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการน าระบบ
และกลไกในการประกันคุณภาพภายในเข้ามาใช้ในการจัดการองค์กร 2 ระบบคือ ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ การควบคุม 
ตรวจติดตาม และการประเมินคุณภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ. 2558) โดยได้เริ่มน าระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน และพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการที่ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 
2557 และได้ปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐานเป็น ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยส านัก
วิทยบริการฯ ต้องด าเนินการตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามกระบวนการและข้อก าหนดของ
ระบบคุณภาพมาตรฐานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี  

การด าเนินงานตามกระบวนการระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นการ
ปรับเปลี่ยนตามข้อก าหนดที่เ พ่ิมมากขึ้น ต้องมีการจัดการระบบงานเอกสารตามข้อก าหนดและ
กระบวนการในการท างาน ซึ่งจะมีเอกสารเท่าที่จ าเป็นที่สอดคล้องตามข้อก าหนดระบบการบริหารคุณภาพ 
ก าหนดให้มีการจัดท า ควบคุม และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบทบทวนเพ่ือประเมิน
สถานะระบบงานปัจจุบันขององค์กร และจัดท าเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพให้สอดคล้องกับ
นโยบายคุณภาพ ผังโครงสร้างองค์กร ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
จัดท าคู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน การก ากับ ดูแล
ให้มีการน าระบบบริหารงานคุณภาพไปปฏิบัติ ซึ่งองค์กรจะต้องน าเอกสารตามกระบวนการของระบบ
บริหารคุณภาพที่ได้จัดท าขึ้นไปใช้จริงให้เกิดประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารต้องมีการจัดฝึกอบรม ประชุม
ชี้แจง หรือแนะน า ท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อมี
บุคลากรที่เข้ามาท างานใหม่ ให้ทราบรายละเอียดข้อก าหนดของระบบงานตามมาตรฐาน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารคุณภาพ ตามที่ได้มีการขึ้นทะเบียนและประกาศใช้เอกสาร ให้
มีการบันทึกผลการปฏิบัติงานตามที่เขียนไว้ และหากมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารก็ให้
สามารถจัดท าได้ เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงตามความเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพ และองค์กรต้อง
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จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพ่ือธ ารงรักษาระบบและเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจ
ประเมินจากสถาบันที่ให้การรับรอง จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า บุคลากรส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจถึง
กระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเอกสารที่ชัดเจน มีการแก้ไขปรับปรุงแบบฟอร์มและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการท างานตามที่ขึ้นทะเบียนเอกสารไว้ แล้วไม่ได้แจ้งขอแก้ไขปรับปรุงเอกสาร และพบว่า
บางแบบฟอร์มได้มีการยกเลิก ไม่ใช้ หรือมีการจัดท าขึ้นใหม่ แต่ไม่ได้แจ้งขอขึ้นทะเบียนเอกสาร และไม่ได้
แจ้งให้ผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบ จึงท าให้เกิดความผิดพลาดในการท างานเนื่องจากเอกสารที่
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานไม่ตรงกัน และเพ่ือให้มีการจัดการเอกสารตามระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐานทีค่รบถ้วน เพ่ือการตรวจติดตามรับรอง และเพ่ือการท างานที่สมบูรณ์แบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร   

จากความส าคัญของการด าเนินงานและการจัดการเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ดังกล่าว ผู้จัดท าในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหารของส านักวิทยบริการฯ ให้ดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานกิจกรรมตามระบบบริหารงาน
คุณภาพมาตรฐาน ตั้งแต่ ISO 9001:2008 จนถึง ISO 9001:2015 โดยให้ท าหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร 
(QMR : Quality Management Representative) ที่ต้องรับผิดชอบในการก ากับ ดูแลการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ต้องประสานรับนโยบายจากผู้บริหารสูงสุดมา
สู่บุคลากรภายในหน่วยงานและต้องรายงานผลการด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ จึงได้จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือให้บุคลากรของส านักวิทย
บริการฯ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร ไดอ้ย่างเป็นระบบ ให้มี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ แม้จะมีการเปลี่ยนบุคลากรผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องแต่กระบวนการในการ
จัดการเอกสารให้สอดคล้องตามข้อก าหนด เพ่ือธ ารงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานให้อยู่คู่กับ
การด าเนินงานขององค์กรตลอดไป   

 
วัตถุประสงค์  

 1.  เพ่ือให้การจัดการเอกสาร การจัดท า การควบคุม และการแจกจ่ายเอกสาร สอดคล้องกับ
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

2.  เพ่ือให้บุคลากรสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ
ให้การด าเนินงานต่อเนื่อง สม่ าเสมอ แม้จะมีการเปลี่ยนบุคลากรผู้รับผิดชอบ  

3.  เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงาน และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
4.  เพ่ือใช้เป็นสื่อในการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  มีระบบการจัดการเอกสารที่ดี มีรูปแบบในการจัดท าเอกสาร มีการควบคุมการแจกจ่าย

เอกสาร ที่เป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้  
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2.  บุคลากรมีความใส่ใจต่อการท างานมากข้ึน มีการจัดท าเอกสารเพ่ือเก็บบันทึกสถิติ และผล
การปฏิบัติงาน เพราะการท างานจะต้องมีร่องรอยและหลักฐานให้สามารถติดตาม ตรวจสอบได้ 

3.  การด าเนินการตามระบบและกระบวนการมีการทวนสอบความผิดพลาด ป้องกันและ
ควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละงาน  

4.  บุคลากรมกีารท างานที่เป็นระบบ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีคุณภาพ สามารถช่วย
ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มผลผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนได้ 

5.  มีการจัดระบบงาน เทคนิคในการจัดการควบคุมงาน และการประสานงานในองค์กร 
6. สามารถพัฒนางานบริการทีม่ีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดีมี

ความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร 
 
ขอบเขต   

คู่มือปฏิบัติงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดการเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 การเตรียมการจัดท าเอกสาร นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ การจัดท า
ใบบรรยายคุณลักษณะงาน (Job description) การจัดท าคู่มือคุณภาพ ระเบียบขั้นตอนและกระบวนการ
ปฏิบัติงาน การจัดการเอกสารระบบคุณภาพทุกระบบ การอนุมัติ  และประกาศใช้เอกสารระบบคุณภาพ 
การทบทวน ปรับปรุงแก้ไข การอนุมัติ และประกาศใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง การควบคุม
เอกสาร และบันทึกคุณภาพ การจัดเก็บเอกสาร การแจกจ่ายเอกสาร แบบฟอร์ม และเอกสารอ่ืน ๆ ที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐาน  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

นิยามศัพท์เฉพาะนี้เป็นค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เพ่ือชี้แจงให้
ทราบถึงค าศัพท์ หรือค าท่ีน ามากล่าวในคู่มือ ดังนี้ (ที่ปรึกษา ระบบมาตรฐาน โครงการด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม, 2562) 

ISO 9001 - Requirements หมายถึง ข้อก าหนดส าหรับการจัดท าระบบการบริหารงาน
คุณภาพ เพ่ือให้องค์กรแสดงความสามารถในการท าตามความต้องการของลูกค้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยน าหลักการของการบริหารงานคุณภาพมาใช้ (Quality Management Principles - QMP)  

ระบบบริหารงานคุณภาพ หมายถึง การจัดท าระบบการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งจะต้องจัดระบบ
ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือน าไปปฏิบัติรักษาไว้ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนด
กระบวนการที่จ าเป็น ความสัมพันธ์ของกระบวนการ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ให้เกิ ดประสิทธิผล 
ตลอดจนต้องมีทรัพยากร และข้อมูลพอเพียงในการท่ีจะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) หมายถึง ความตั้งใจและทิศทางการก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์เพ่ือชี้น าและควบคุมองค์การโดยค านึงถึงคุณภาพตามมาตรฐาน เพ่ือปลูกจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นระบบ  

เอกสารควบคุม (Document Control) หมายถึง เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่
มีการควบคุมให้มีสถานภาพล่าสุดอยู่เสมอ ซึ่งประกอบด้วยคู่มือคุณภาพ และใบบรรยายคุณลักษณะงาน  
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เอกสารไม่ควบคุม (Non Document Control) หมายถึง ส าเนาของเอกสารควบคุม ที่
หมดอายุการใช้งานแล้ว และจะไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน 

เอกสารสนับสนุน (Support Document) หมายถึง เอกสารสนับสนุน เอกสารที่ทางองค์กร
หรือบุคลากรจัดท าขึ้น หรือเอกสารที่เป็นมาตรฐานกฎหมาย ระเบียบราชการ ระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงาน คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือข้อก าหนดอ่ืน ๆ ที่น ามาอ้างอิงหรือน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
(ท้ังที่จัดท าข้ึนภายในองค์กรและจากหน่วยงานภายนอก) 

คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) หมายถึง คู่มือการด าเนินงาน (Work Manual) ที่เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรตามความสัมพันธ์ของกระบวนการปฏิบัติงานด้วยแผนภาพ (Process 
Flow Chart) เพ่ือเป็นระเบียบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ใบบรรยายคุณลักษณะงาน (Job Description = JD) หมายถึง เอกสารบรรยายเกี่ยวกับ
หน้าที่หลักในการปฏิบัติงาน แสดงรายละเอียดขอบเขตความรับผิดชอบของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง
ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ใบรายการตรวจประเมิน หมายถึง เครื่องมือที่ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) จัดท าขึ้นเพ่ือเตือน
ความจ าเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นส าคัญ ๆ ที่จะต้องสอบถาม ตรวจสอบและพิจารณาจากการปฏิบัติของ
หน่วยงานที่จะท าการตรวจ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของบันทึกการตรวจติดตามประเมินคุณภาพ หรือข้อ
ค าถาม หรือประเด็นที่จะถาม  
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บทท่ี 2 
โครงสร้างการบริหาร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
ในบทที่ 2 นี้ เป็นการกล่าวถึงโครงสร้างการบริหาร และขอบข่ายภาระงานตามพันธกิจของ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้จัดท า นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่ง
เป็นต าแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
ก าหนดให้มีขึ้น โดยผู้จัดท าได้รวบรวมและเรียบเรียงรายละเอียดตามล าดับไว้ดังนี้ 

1. โครงสร้างการบริหารจัดการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค ์

 1.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.2 โครงสร้างอัตราก าลังของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     1.3 โครงสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1.4 โครงสร้างความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงาน 
     1.5 รายชื่อบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. ขอบข่ายภาระงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ์
3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
4. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
 

โครงสร้างการบริหารงานจัดการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นพร้อมกับสถาบัน 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 ตามโครงสร้างการบริหารงานใหม่เพ่ือรองรับการเป็นหน่วยงานตาม พ.ร.บ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งเป็นการรวมกันของ 2 ส านัก คือ ส านักวิทยบริการ และส านัก
คอมพิวเตอร์ โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 3 หน่วยงานย่อย ดังนี้ 

1.  ส านักงานผู้อ านวยการ  
2.  ศูนย์วิทยบริการ  
3.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
โดยมีโครงสร้างการการบริหารจัดการ โครงสร้างอัตราก าลัง และโครงสร้างการปฏิบัติงานของ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังนี้ 
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2.1  โครงสร้างการบริหารจัดการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 2.1.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2561).

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ผู้อ านวยการส านัก คณะกรรมการประจ าส านัก 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหาร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการ

ส านักงานผู้อ านวยการ ศูนย์วิทยบริการ 

กลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร ์

กลุ่มงานบริหารและ
เลขานุการ 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

 
กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร ์
และเครือข่าย 

กลุ่มงานนโยบายและ
แผนงาน 

 

กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ 

กลุ่มงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เนต็ 

กลุ่มงานผลิตสื่อการเรียน
ออนไลน ์

กลุ่มงานคลังและพัสด ุ
 

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
และประชาสัมพันธ ์

กลุ่มงานกลุม่งานวารสาร
และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 

กลุ่มงานบริการและ
กิจกรรม 

 
กลุ่มงานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาพที่ 2.2  โครงสร้างอัตราก าลังของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมายเหตุ:  ป.                 หมายถึง  ต  าแหน่ง ระดบัปฏิบตักิาร      
                   พนง.             หมายถงึ  พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา      
                   พนง.ราชการ  หมายถึง  พนักงานราชการ 

ที่มา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (2562: 26-33) 
                   

 

2.1.2  โครงสร้างอัตราก าลังของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
 
 

  

  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ                  

 
รองผู้อ านวยการส านักฯ ฝ่ายบริหาร 

 

 

รองผู้อ านวยการส านักฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รองผู้อ านวยการส านักฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 
                  

รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
                 
 

 

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 

 

  รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ (1) 
            นางสาวจริยา  ทพิย์หทยั 

 

อัตราก าลังของส านักวิทยบริการฯ 
ข้าราชการพลเรือนฯ              1 คน     
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  30 คน         
พนักงานราชการ                   6 คน 
                             รวม   37 คน 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (14) 
กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป. (พนง.)  
  นายสุมนฒ์  จิรพัฒนพร   นางสาวบุษรินทร์  ง้ิวราย 
กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย (5) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป. (พนง.)  
  นายสุวิศาล  ทับแสง     นายวิทยา  สรีะวัตร     
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ป.(พนง.) นายปยิพงษ์  ปั้นนาค     
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (พนง.ราชการ)  
  นายศักดิ์ดา  จตุพร       - (วา่ง) 
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ (4) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป. (พนง.)  
  นายวิชชากร  คูหาทอง      นายนภดล  แข็งการนา 
  นายมนัสชนก  กาละภกัดี    
นวก.โสตทัศนศึกษา ป. (พนง.)  นายกษิดิศ  ประมวลกมล         
กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (1) 
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ป. (พนง.)  
  นางอัญชลีพร  แก้ววงษา 
กลุ่มงานผลิตสื่อการเรยีนออนไลน์ (2) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป. (พนง.)  
  นางสาวกุลดา  สวนสลา    นางดวงพร  สีระวัตร 
 

ส านักงานผู้อ านวยการ (5) 
กลุ่มงานบริหารและเลขานุการ (2) 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ป. (พนง.)  
  นางสาวรุ่งนภา  สาจิตร      
  นางสาวไพรสุดา  ปานพรม (พนง.ราชการ) 
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน (1) 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป (พนง.ราชการ)  
  นางสาวกุลณัฏฐา  ธญัรัฐวุฒินนท์  
กลุ่มงานการคลังและพัสดุ (1) 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ป. (พนง.)  
  นางวภิารัตน์  ศรีเพ็ชร   
กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสมัพันธ์ (1) 
นักวิชาการศึกษา ป. (พนง.)   
  นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า 

 

ศูนย์วิทยบริการ (18) 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (4) 
บรรณารักษ์ ป. (พนง.)           จนท.บริหารงานทั่วไป ป. (พนง.) 
  นางสาวภัทราพร  วงษ์น้อย       นางสาววรรณี  คณฑา 
  นางสาวกัญญา  สิงหบุตร    
  นางสาวณัชนันท์  สนธิรกัษ ์
กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ (3) 
บรรณารักษ์ ป. (พนง.)            จนท.บริหารงานทั่วไป ป. (พนง.) 
  นางสาวปรางทิพย ์ พึงไชย         นางสาวบุสดี  หมื่นขัน 
  นางสาวกาญจนา  อยู่ประยงค์ (พนง.ราชการ) 
กลุ่มงานวารสารและสิง่พิมพ์ต่อเนื่อง (2) 
บรรณารักษ์ ป. (พนง.)            จนท.บริหารงานทั่วไป ป. (พนง.) 
  นางสาวนิตยา  ทวีศักดิ์วนาไพร    นางสาวฉัตรดาว  ชาติเชื้อ 
กลุ่มงานบริการและกิจกรรม (5) 
จนท.บริหารงานทั่วไป ป. (พนง.) 
  นางสาวจริยา  ทพิย์หทยั  (รักษาการหัวหน้าส านักงาน ผอ.) 
  นางสาวปรียพัศ  พัฒนะสธุาดล    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ป. (พนง.) 
  นางสาวรุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ        นางสาวภคมน  เด่นประเสริฐ 
  นางสาวสุพัตรา  พรมสีนอง (พนง.ราชการ) 
กลุ่มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (4) 
นวก.คอมพิวเตอร์ ป. (พนง.)    จนท.บริหารงานทั่วไป ป. (พนง.) 
  นายสุภรัตน์  กรุดฉ่ า              นางสาวรมย์นลิน  แตงนวลจันทร์ 
                                         นายพิเชษฐ  อยู่เย็น                      
                                         นางปารวี  เรืองจุติโพธิพ์าน 
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ภาพที่ 2.3  โครงสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมายเหตุ:  ป.                 หมายถึง  ต  าแหน่ง ระดบัปฏิบตักิาร      
                   พนง.             หมายถงึ พนกังานในสถาบนัอดุมศกึษา      
                   พนง.ราชการ  หมายถึง  พนักงานราชการ 
                    

 

 

2.1.3  โครงสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 

  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.   
  นายสุมนฒ์  จิรพัฒนพร   นางดวงพร  สีระวัตร 
กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป. เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ป. 
  นายสุวิศาล  ทับแสง        นายปยิพงษ์  ปั้นนาค     
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (พนง.ราชการ)   
  นายศักดิ์ดา  จตุพร          - (วา่ง) 
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป. (พนง.)  
  นายวิชชากร  คูหาทอง      นายนภดล  แข็งการนา 
  นายมนัสชนก  กาละภกัดี   นางสาวบษุรินทร์  ง้ิวราย 
กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ป.   
  นายวิทยา  สีระวัตร          นางอัญชลีพร  แกว้วงษา    
กลุ่มงานผลิตสื่อการเรยีนออนไลน์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.  
  นางสาวกุลดา  สวนสลา     

ศูนย์วิทยบริการ 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
บรรณารักษ์ ป.                      จนท.บริหารงานทั่วไป ป.     
  นางสาวภัทราพร  วงษ์น้อย       นางสาววรรณี  คณฑา 
  นางสาวณัชนันท์  สนธิรกัษ์       นายพิเชษฐ  อยู่เย็น                      
กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
บรรณารักษ์ ป.                       จนท.บริหารงานทั่วไป ป.  
  นางสาวนิตยา  ทวีศักดิ์วนาไพร    นางสาวบุสดี  หมื่นขัน 
  นางสาวกาญจนา  อยู่ประยงค์     นางสาวกัญญา  สิงหบุตร    
กลุ่มงานวารสารและสิง่พิมพ์ต่อเนื่อง 
บรรณารักษ์ ป.                       จนท.บริหารงานทั่วไป ป.  
  นางสาวปรางทิพย ์ พึงไชย         นางสาวฉัตรดาว  ชาติเชื้อ 
กลุ่มงานบริการและกิจกรรม 
จนท.บริหารงานทั่วไป ป.  
  นางสาวจริยา  ทพิย์หทยั  (รักษาการหัวหน้าส านักงาน ผอ.) 
  นางสาวปรียพัศ  พัฒนะสธุาดล    ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ป.  
  นางสาวรุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ        นางสาวภคมน  เด่นประเสริฐ 
  นางสาวสุภัคตรา  พรมสีนอง  (พนง.ราชการ)   
กลุ่มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.      จนท.บริหารงานทั่วไป ป.  
  นายสุภรัตน์  กรุดฉ่ า              นางสาวรมย์นลิน  แตงนวลจันทร์ 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ป.    นางปารวี  เรืองจุติโพธิ์พาน 
  นายกษิดิศ  ประมวลกมล        

  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ                  

 
รองผู้อ านวยการส านักฯ ฝ่ายบริหาร 

 

 

รองผู้อ านวยการส านักฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รองผู้อ านวยการส านักฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 
                  

รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
                 
 

 

รักษาการหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 

 

รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
            นางสาวจริยา  ทพิย์หทยั 

 ส านักงานผู้อ านวยการ  
กลุ่มงานบริหารและเลขานุการ 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ป. (พนง.)  
  นางสาวรุ่งนภา  สาจิตร      
  นางสาวไพรสุดา  ปานพรม (พนง.ราชการ) 
กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป (พนง.ราชการ)  
  นางสาวกุลณัฏฐา  ธญัรัฐวุฒินนท์  
กลุ่มงานการคลังและพัสด ุ
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป ป. (พนง.)  
  นางวภิารัตน์  ศรีเพ็ชร   
กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสมัพันธ์ 
นักวิชาการศึกษา ป. (พนง.)   
  นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า 
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 ภาพที่ 2.3  โครงสร้างการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ภาพที่ 2.4  โครงสร้างความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

           2.1.4  โครงสร้างความสัมพันธ์ของการปฏิบัติงาน 
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ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 

 

  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ
ฝ่ายบริหาร 

 
                  

 

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

 

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

 

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
/ ผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) 

ผู้จัดการระบบ: ก ากับ ดูแล รับผิดชอบการด าเนินงานในระบบ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้แก่ การก าหนด
นโยบายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ /บุคลากร การให้
ค าแนะน า ปรึกษา ปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องตามกระบวนการ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการวางระบบการจัดการ
เอกสารเพื่อรับการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานฯ 

หัวหน้ากลุ่มงาน / บุคลากรในกลุม่งาน 

นโยบายคณุภาพ 
วัตถุประสงค์คุณภาพ  
แต่งตั้งคณะท างานฯ 
ประกาศและอนุมตัิเอกสารฯ 

ผู้รับบริการ จัดท า Job description  
จัดท าคู่มือด าเนินงาน (Work Manual) 
จัดท าเอกสารสนับสนุนตามระบบคุณภาพฯ   
ด าเนินงานตามกระบวนการฯ  

 

ผู้อ านวยการฯ และคณะกรรมการบริหารฯ  
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2.1.5 บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตาม

หน่วยงาน และกลุ่มงานต่าง ๆ ตามต าแหน่งงานและหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้  
1. ส านักงานผู้อ านวยการ  
    นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย     ต าแหน่ง รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  

1.1 กลุ่มงานบริหารและเลขานุการ  
   1) นางสาวรุ่งนภา  สาจิตร              ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   2) นางสาวไพรสุดา  ปานพรม          ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
1.2 กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  
   1) นางสาวกุลณัฏฐา  ธัญรัฐวฒุินนท์   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
1.3 กลุ่มงานการคลังและพัสดุ  
   1) นางวิภารัตน์  ศรีเพ็ชร   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
1.4 กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์  
   1) นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

2. ศูนย์วิทยบริการ 
2.1 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  
   1) นางสาวภัทราพร  วงษ์น้อย       ต าแหน่ง บรรณารักษ์             
   2) นางสาวณัชนันท์  สนธิรักษ์ ต าแหน่ง บรรณารักษ์             
   3) นางสาววรรณี  คณฑา ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   4) นายพิเชษฐ  อยู่เย็น ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2.2 กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  
   1) นางสาวนิตยา  ทวีศักดิ์วนาไพร     ต าแหน่ง บรรณารักษ์             
   2) นางสาวกัญญา  สิงหบุตร    ต าแหน่ง บรรณารักษ์             
   3) นางสาวกาญจนา  อยู่ประยงค์ ต าแหน่ง บรรณารักษ์             
   4) นางสาวบุสดี  หมื่นขัน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2.3 กลุ่มงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  
   1) นางสาวปรางทิพย์  พึงไชย          ต าแหน่ง บรรณารักษ์             
    2) นางสาวฉัตรดาว  ชาติเชื้อ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2.4 กลุ่มงานบริการและกิจกรรม  
   1) นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
        รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
   2) นางสาวปรียพัศ  พัฒนะสุธาดล     ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   3) นางสาวรุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ         ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   4) นางสาวภคมน  เด่นประเสริฐ  ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  
   5) นางสาวสุภัคตรา  พรมสีนอง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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2.5 กลุ่มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) นายสุภรัตน์  กรุดฉ่ า               ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     
 2) นางสาวรมย์นลิน  แตงนวลจันทร์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3) นางปราวี  เรืองจุติโพธิ์พาน  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   4) นายกษิดิศ  ประมวลกมล         ต าแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   

3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.1 กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 
   1) นายสุมนฒ์  จิรพัฒนพร    ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
 2) นางดวงพร  สีระวัตร ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3.2 กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
   1) นายสุวิศาล  ทับแสง      ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2) นายปิยพงษ์  ปั้นนาค     ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
   3) นายศักดิ์ดา  จตุพร   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์           
 4)           - ว่าง -  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3.3 กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   1) นายวิชชากร  คูหาทอง       ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2) นายนภดล  แข็งการนา ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
   3) นางสาวบุษรินทร์  งิ้วราย  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 4) นายมนัสชนก  กาละภักด ี    ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3.4 กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
   1) นายวิทยา  สีระวัตร     ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2) นางอัญชลีพร  แก้ววงษา ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
3.5 กลุ่มงานผลิตสื่อการเรียนออนไลน์ 
   1) นางสาวกุลดา  สวนสลา     ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
ขอบข่ายภาระงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิชาการของตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 3 หน่วยงานย่อยโดยมี
ภารกิจหลักตามพันธกิจ ดังนี้ 

1.  ส านักงานผู้อ านวยการ งานอ านวยการ อ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการภายใน
หน่วยงาน การจัดระบบงาน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานธุรการและเลขานุการ งานสารบรรณ งาน
นโยบายและแผน งานการเงินและพัสดุ งานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ การประสานงานกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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2.  ศูนย์วิทยบริการ ให้บริการหอสมุด งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ อาทิ หนังสือ 
ต ารา วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง งานบริการสื่อโสตทัศน์ งานบริการฐานข้อมูลออนไลน์และสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ งานบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน และงานส่งเสริมการใช้หอสมุด  

3.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และการซ่อมบ ารุง งานฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และงานสนับสนุนการ
พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ 

 
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือ

รองรับภารกิจต่าง ๆ รวมทั้งได้พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีคุณภาพเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกเพ่ือตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย
มีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

ปรัชญา 
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และบริการชุมชน 
 

ปณิธาน  
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัย e-University 
 

วิสยัทัศน์ 
     มุ่งสู่การเป็น Smart University และความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย 

             2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
             3. พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             4. ส่งเสริมสนับสนนุการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
             5. ส่งเสริมสนับสนนุการประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ 
1. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0  
2. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     3. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             4. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
             5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม 
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             6. เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
             7. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน ที่จัดแบ่งตามโครงสร้างการบริหารงานภายในตามหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงานและมีการแบ่ง
ภาระหน้าที่ออกเป็นกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ, 2562) 

1. ส านักงานผู้อ านวยการ ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 
    1.1 กลุ่มงานบริหารและเลขานุการ 

1) งานบริหารงานทั่วไป  
2) งานเลขานุการ 
3) งานประชุมกรรมการบริหารส านัก และอ่ืน ๆ 
4) งานธุรการและสารบรรณ 
5) งานการเจ้าหน้าที่และบริหารงานบุคคล 
6) งานให้บริการประจ าเคาน์เตอร์  
7) งานติดตามผลการปฏิบัติงานและท าเอกสารรายงาน 

1.2 กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 
1) งานแผนงานและโครงการ 
2) งานงบประมาณ 
3) งานติดตามและประเมินผลโครงการ 

1.3 กลุ่มงานการคลังและพัสดุ 
1) งานการบัญชีและการเงิน 
2) งานพัสดุ 

1.4 กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์ 
1) งานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
2) งานจัดท ารายงานประจ าปี 
3) ประสาน/ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
4) งานข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

2. ศูนย์วิทยบริการ ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ได้แก่ 
    2.1 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 

1) งานจัดหา จัดซื้อและแลกเปลี่ยน รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ         
2) งานสร้าง ซ่อม บ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
3) งานคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 
4) งานควบคุมการใช้งบประมาณจัดหาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
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5) งานแนะน าทรัพยากรสารสนเทศใหม่ และแจ้งรายชื่อทรัพยากรแก่ภาควิชา 
6) งานลงทะเบียนรับหนังสือใหม่ หนังสือที่ได้รับบริจาค 

    2.2 กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
1) งานวิเคราะห์และจัดท ารายการสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อโสตทัศน์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
2) งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศออกบริการ 
3) งานฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
4) งานบริการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศใหม่ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
5) งานตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเก่าและใหม่ 

    2.3 กลุ่มงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
1) งานวารสารและหนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบันและล่วงเวลา         
2) งานกฤตภาค จุลสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
3) งานคัดเลือกและจัดหา จัดซื้อ ต่ออายุสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์ และ 
    สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
4) งานบริการยืม-คืนวารสาร และหนังสือพิมพ์ 
5) งานจัดเก็บและบริการดรรชนีวารสาร บทความเต็มรูปแบบ (Full text)  
    ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
6) งานส ารวจ จ าหน่ายวารสาร หนังสือพิมพ์ล่วงเวลา 
7) งานดูแลความเรียบร้อยของชั้นวารสาร หนังสือพิมพ์ 

    2.4 กลุ่มงานบริการและกิจกรรม 
1) งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ        
2) งานตรวจสอบการค้างส่ง ค่าปรับ และรับแจ้งหนังสือหายของสมาชิก 
3) งานแนะน าการใช้ห้องสมุด บริการตอบค าถามและช่วยการค้นคว้า 
4) งานบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน 
5) งานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
6) งานฝึกอบรม ส่งเสริม/แนะน า การอ่าน และแนะน าการใช้สารสนเทศ 
7) งานบริการตรวจและรับฝากสิ่งของ 
8) งานบริการแนะน าการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล และ OPAC 
9) งานจัดเก็บและจัดเรียงหนังสือบนชั้น 
10) งานจัดเก็บสถิติต่าง ๆ ของกลุ่มงานและติดต่อสอบถามผู้ใช้บริการฯ 
11) งานเอกสาร สิ่งพิมพ์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารห้องสมุด  
12) งานนิทรรศการ และการจัดป้ายนิเทศ 
13) งานฝึกอบรมทางวิชาการต่าง ๆ ของศูนย์วิทยบริการ 

    2.5 กลุ่มงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ด าเนินการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
2) ด าเนินการเกี่ยวกับงานควบคุมดูแล และให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC)  
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3) งานควบคุมดูแลและให้บริการระบบฐานข้อมูลออนไลน์ – ออฟไลน์ 
4) งานควบคุมดูแล และให้บริการระบบ Web streaming 
5) งานควบคุมดูแล และให้บริการสื่อโสตทัศนวัสดุ 
6) อบรมแนะน าการท างานและการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่นักศึกษาผู้ใช้บริการ 
7) ดูแล และซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ภายในศูนย์วิทยบริการ 
8) การสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการ และเชื่อมโยงระบบ 
    เครือข่ายกับสถาบัน หน่วยงานต่าง ๆ 
9) งานควบคุม ดูแล  จัดท า  และให้บริการฐานข้อมูลต่าง ๆ 
10) แนะน าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคืนสารสนเทศผู้ใช้บริการ 
11) งานควบคุม ดูแล และให้บริการจัดฉายภาพยนตร์ สารคดี ห้องโฮมเธียเตอร์ 
12) การใหบ้ริการห้องมัลติมีเดีย กลุ่มย่อย และรายบุคคล บริการห้องคาราโอเกะ 
13) งานบริการสื่อการศึกษา และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมการศึกษา 
14) งานสร้าง ตัดต่อ แปลงข้อมูล และจัดท าส าเนาสื่อวีดีโอ/วีซีดี/ซีดี 
15) งานลงทะเบียน จัดเก็บฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์ใหม่ 
16) ด าเนินการจัดท า และให้บริการสารสนเทศท้องถิ่น สารสนเทศด้านศิลปะและ 
     วัฒนธรรม 

3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ได้แก่ 
    3.1 กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 

1) งานสนับสนุนทางเทคนิค 
2) งานบริการวิชาการ 
3) งานฝึกอบรม 
4) งานประชาสัมพันธ์ 
5) จัดท าวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ 
    ด้านคอมพิวเตอร์ 
6) งานวิจัยและประมวลผล 
7) จัดท าโครงการฝึกอบรมและสัมมนา 
8) จัดท าปฏิทินงานในการฝึกอบรมสัมมนาประจ าปี 
9) จัดหาวิทยากรในการอบรมและสัมมนา 
10) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ 
11) จัดท าข้อสอบและการประเมินผล ส าหรับผู้เข้าทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์   
12) จัดเตรียมสถานที่และควบคุมการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 

    3.2 กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
1) งานติดตั้งระบบเครือข่าย 
2) งานบ ารุงรักษาเครือข่ายสื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
3) งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
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4) งานควบคุมระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
5) งานรักษาความปลอดภัย การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6) งานควบคุมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์        
7) งานก าหนดลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
8) งานซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

    3.3 กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1) งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
2) งานพัฒนาโปรแกรม 
3) งานเตรียมและบันทึกข้อมูล 
4) งานประมวลผล 
5) งานระเบียน 
6) ควบคุมดูแลตามโครงการน าเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหาร  
    และจัดการศึกษาพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 
7) พัฒนาโปรแกรมเพ่ือการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Intranet/Internet 
8) จัดเตรียมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอบรมและสัมมนา ประสานงานกับ 
    หน่วยงานต่าง ๆ ในการน าระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ 

    3.4 กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
1) งานบริการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
2) งานบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
3) งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
4) งานให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 15 ส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3.5 กลุ่มงานผลิตสื่อการเรียนออนไลน์ 

1) งานผลิตสื่อ (Course Ware)    
2) งานบริการด้านสารสนเทศเพ่ือผลิตสื่อการเรียนการสอน 
3) พัฒนาและสนับสนุน e-Learning ของมหาวิทยาลัย 
4) งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
กลุ่มงานบริการและกิจกรรม ศูนย์วิทยบริการ 
  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดท าต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป ใน
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริการและกิจกรรม ศูนย์วิทยบริการ และได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้  
  1. รับผิดชอบการจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามนโยบายและ
แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรที่ต้องสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
การร่วมดูแลรับผิดชอบการจัดท าโครงการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการให้บริการและ
สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ต้องด าเนินการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 2. ท าหน้าที่ การก ากับ ดูแล แนะน า ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการ
ทั่วไป ในการด าเนินการ หรือแก้ปัญหาที่ยากทั้งภายในส านักงานผู้อ านวยการ และต้องครอบคลุมทั้ง 3 
หน่วยงานของส านักวิทยบริการฯ รวมทั้งต้องท าหน้าที่ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  
  3. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้างานพัสดุ ท าหน้าที่ควบคุม ดูแลและ
รับผิดชอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
 4. รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยท าหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานภายในส านักงาน อาทิ งานธุรการ 
งานสารบรรณ งานระเบียบ แบบแผน และนโยบาย งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการทั่วไป การอ านวยการเบื้องต้นภายในส านักวิทยบริการฯ 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อาทิเช่น การได้รับค าสั่งแต่งตั้ง
มอบหมายให้เป็น ผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) ท าหน้าที่ ก ากับ ดูแล รับผิดชอบการด าเนินงานในระบบ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้แก่ การวางแผนและก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่/บุคลากร ท าหน้าที่ในการให้ค าแนะน า ปรึกษา ปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องตาม
กระบวนการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และการวางระบบการจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจ
รับรองคุณภาพมาตรฐานฯ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในต าแหน่งรักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการโดย
มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้ 
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1.  ภาระงานหลักของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารงานทั่วไป ภายใต้การก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 
1) ปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งานธุรการ งานจัดพิมพ์

และแจกจ่ายเอกสาร งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน
นโยบายและแผน งานบริหารอาคารสถานที่ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา 
เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหารส านักงานในด้าน    
ต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร
อาคารสถานที่ งานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 

3) ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการ
ส าหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ารายงานการประชุม และรายงานอ่ืน ๆ เพื่อให้การ 
ด าเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

4) ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ืออ านวย
ความสะดวก และเกิดความร่วมมือ 

5) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผน การท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้

การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
ด้านการประสานงาน 
1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ด้านการบริการ 
1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป 

รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการบริหารงาน
ทั่วไป เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
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ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

2.  หน้าที่และความรับผิดชอบในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความช านาญ
งาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านการบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยาก
และมีขอบเขตกว้างขวาง และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มี
หน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานทั่วไปที่มีขอบเขตเนื้อหาของงาน
หลากหลาย และมีขั้นตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยต้องก าหนด   แนวทางการท างาน
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่รับผิดชอบส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 
       1) ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปในส านักงาน เช่น งาน
ธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานจัดระบบงาน งานบริหาร
งบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่  งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร 
งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา ฯ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ใน
หน่วยงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ   
        2) ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากและต้องใช้ความช านาญ เช่น งาน
โต้ตอบ งานแปลเอกสาร ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่าง ๆ งานบันทึกเรื่องเสนอที่
ประชุม จัดท ารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม เพ่ือให้การ
ด าเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องส าเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

3) ช่วยวางแผน และติดตามงานในส านักงาน เพ่ือให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

4) ด าเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
อ านวยความสะดวก และเกิดความร่วมมือ 

5) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ด้านการบริหารงานทั่วไป 
จัดท าเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบและเผยแพร่ผลงานทางด้านการบริหารงาน
ทั่วไป เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  6) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานบริหารงานทั่วไป ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง เพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ และ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 20 

 

  7) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากการปฏิบัติงานตามข้อ 1) – 6) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต้อง
ท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
บรรลุตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ด้านการวางแผนงาน  
ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวางแผนการ

ท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด    

ด้านการประสานงาน     
1) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้นแก่

สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ด้านการบริการ 
1) ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการบริหารงานทั่วไปแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 

2) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ จัดท าเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการ
ด้านการบริหารทั่วไปที่ซับซ้อน เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงาน 

3.  คุณภาพ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหน่ง
ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 1)  รับผิดชอบการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาบุคลากร และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ต้องด าเนินการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  

  ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต้องจัดประชุมเพ่ือขอความคิดเห็นในการก าหนด
แนวทาง ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินโครงการและกิจกรรม โดยน าผลการด าเนินงาน มาทบทวน ศึกษา 
วิเคราะห์ วิธีการปฏิบัติและงบประมาณค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสม เช่น น าผลส ารวจความต้องการ
พัฒนาความรู้ของบุคลากรมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าโครงการจัดการความรู้ในองค์กรและจัดส่งไป
ฝึกอบรม สัมมนา และโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมีการจัดกิจกรรมอบรมเสวนาที่หลากหลาย มีการ
จัดเก็บข้อมูล ข้อเสนอแนะและผลส ารวจความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาวางแผน
พัฒนาการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม และน าผลการส ารวจจากโครงการบริการวิชาการแก่สังคมมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมให้ดีขึ้น โดยจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ จัดท าโครงการ เสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน  มีการตรวจติดตาม ก ากับดูแล แก้ไขปัญหาการ
ด าเนินโครงการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด และเก็บรวบข้อมูลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหา 
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ข้อเสนอแนะ และจัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าเสนอต่อผู้บริหารให้
รับทราบและพิจารณา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่อไป  

2) รับผิดชอบดูแล การให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดความรู้วิชาการ หลักการ วิธีการของ
งานบริหารงานทั่วไปแก่บุคลากร รับผิดชอบการให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานบริหารงานทั่วไปแก่บุคลากร  

 ให้ค าแนะน า ปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับ ดูแล ตรวจสอบการให้บุคลากร
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ เป็นการควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่บุคลากรในหน้าที่นั้นไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ ก็ให้ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถใช้คู่มือปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแทนได้ มีการจัดท า
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมของบุคลากรรับการตรวจประเมินและการจัดการความรู้ในองค์กรเป็น
ประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง ได้จัดให้มีเว็บไซต์ การจัดการความรู้ในองค์กร (KM) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
จัดเก็บข้อมูล ความรู้ และรวบรวมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรตามที่ได้อบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้ไปแล้ว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถเข้ามาท าการศึกษาและน าไปใช้ได้ตามความ
เหมาะสม เพ่ือลดขั้นตอนการเดินทางมาขอเอกสาร แบบฟอร์มเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเนื่องจากที่ตั้ง
หน่วยงานภายในอยู่ต่างสถานที่กัน ให้ค าปรึกษาแนะน า ฝึกอบรมการจัดการห้องสมุดให้แก่โรงเรียน 
หน่วยงานในชุมชน และผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยได้จัดตั้งกลุ่มบริการวิชาการด้าน
ห้องสมุด & OpenBiblio บนสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สอบถามปัญหา
ข้อขัดข้องในการด าเนินงานห้องสมุดและใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด าเนินการ
ติดตาม ประเมินผล แก้ไข และปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) รับผิดชอบงานจัดระบบงาน การพัฒนาบุคลากร การวางแนวทาง และวิธีการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 
9001:2015 ได้แก่ ควบคุม ก ากับการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อผู้ปฏิบัติงานและ ผู้มาขอรับบริการมาก
ยิ่งขึ้น  

 ได้ด าเนินการจัดให้มีเว็บไซต์เพ่ือจัดเก็บและควบคุมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก าหนด (ISO 9001 – Requirements) และกระบวนการจัดการตามระบบ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เพ่ือให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถเข้ามาใช้ข้อมูลเอกสาร 
แบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดเก็บรวบรวมระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรเพ่ือน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการด าเนินการตรวจติดตาม ประเมินผล แก้ไข และปรับปรุงการด าเนินงานตาม
ข้อก าหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ มีการแก้ไข ปรับปรุง เอกสารคู่มือการด าเนินงาน (คู่มือคุณภาพ) 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน เพ่ือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (คุณภาพของงาน) มีแนวทางที่
สอดคล้องกันและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ให้แก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยอ่ืน และ
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เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ให้ค าแนะน าปรึกษา ฝึกอบรมการจัดระบบงาน
เพ่ือยื่นขอรับการตรวจประเมินการจัดการระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ 
ISO 9001:2015 และสามารถผ่านการตรวจจนได้รับการรับรองจากหน่วยตรวจประเมินสากล  

4) การติดต่อประสานงานด้านการประชุมกับคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับการประชุม 
เพ่ือขอก าหนดวันนัดหมายในการกระชุมร่วมกันให้พร้อมเพรียงกัน ร่วมกับประธานหรือคณะกรรมการฯ 
ในแต่ละการประชุม เพ่ือก าหนดการจัดวางแผนการประชุม  

 ต้องด าเนินการติดต่อประสานงานด้านการประชุมกับคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับ
การประชุม เพ่ือขอก าหนดวันนัดหมายในการกระชุมร่วมกันให้พร้อมเพรียงกัน ร่วมกับประธานหรือคณะ
กรรมการฯ ในแต่ละการประชุม เพ่ือก าหนดการจัดวางแผนการประชุม ศึกษา วิเคราะห์เรื่องที่ต้องจัดใน
การประชุมเพ่ือการเตรียมเรื่อง เตรียมการส าหรับการประชุม การตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องเรื่องที่จะ
น าเสนอต่อที่ประชุม รวมถึงข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
และให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด และวางแนวทางการท างานเพ่ือพัฒนาระบบการจัดประชุมให้มี
เทคนิควิธีการที่เป็นมาตรฐานของการจัดงานประชุม ประสานการจัดท าวาระการประชุม จัดท าหนังสือเชิญ
ประชุม ในกรณีของการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ที่มีการเชิญคณะกรรมการจากหน่วยงาน
ภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย ต้องมีการเดินทางไปรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือมาเข้าร่วมการประชุมให้
ทันตามก าหนดเวลาต้องจัดท าเรื่องเพ่ือประสานการขออนุมัติใช้รถยนต์ของทางราชการในการเดินทางไป
รับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และด าเนินการขอยืมเงินส ารองจ่ายในราชการ จัดท าค าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง จัดท า
เรื่องในการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ให้ถูกต้องตามระเบียบการพัสดุของทางราชการ ประสานการจัดล าดับ
ขั้นตอนในการเตรียมการจัดเลี้ยงรับรอง และประสานผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ รับผิดชอบการอ านวย
ความสะดวกในการจัดประชุม ควบคุม ก ากับ ดูแลการจัดหาจัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม และด าเนินการ
จัดประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตรวจสอบการจดบันทึกการประชุม เรียบเรียงและจัดท า
รายงานการประชุมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณารับรองรายงานการประชุมให้เสร็จเรียบร้อย ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด การติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม และรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่
ประชุมให้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามค าสั่งหรือมตใินที่ประชุมเพ่ือน าเสนอรายงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป 

5) รับผิดชอบ ก ากับ ดูแล ตรวจสอบงานบริหารงบประมาณ และจัดท าค าขอตั้ ง
งบประมาณในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย  

 ด าเนินการจัดประชุมทบทวนผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือน าผลสรุป
ที่ได้จากการทบทวนมาจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณถัดไป โดยให้คณะผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน โดยน าผลที่ไดจ้ากการทบทวน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ มาท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และวิเคราะห์
สถานการณ์ของการพัฒนาหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือหาทิศทางการด าเนินงานทางยุทธศาสตร์ให้มี
ความสัมพันธ์กับการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาการวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณให้ดียิ่งขึ้น มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดท า
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ และน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผล
การด าเนินงานในปีที่ผ่านมา จัดท าค าขอตั้งงบประมาณในปีถัดไป และร่วมวางแผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามรายไตรมาส เพ่ือการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณที่ก าหนดไว้ และรับผิดชอบ ก ากับ 
ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ในฐานะหัวหน้างานพัสดุ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา และก ากับติดตามการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินงานสัญญาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อ
สัญญาและถูกต้อง เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

6) รับผิดชอบก ากับ ดูแล งานธุรการ งานสารบรรณ งานที่เก่ียวกับการบริหาร งานเอกสาร 
และงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท าเอกสาร การรับ การส่ง การเก็บ งานกลั่นกรอง แจกจ่าย
หนังสือราชการ และงานติดต่อ ประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

4.  ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
1) มีความรู้ความสามารถในการจัดฝึกอบรม และเป็นวิทยากร มีความรู้และประสบการณ์

ในการให้บริการวิชาการห้องสมุด แก่สังคม ชุมชน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและส่งเสริม   การ
ใช้ห้องสมุด 

2) มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน และการ
อ านวยการภายในส านักงาน ให้สอดคล้องตามระเบียบของทางราชการ 

3) มีความรู้ ความเข้าใจในกาจัดการเอกสารให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของระบบ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน และสามารถถ่ายทอดทักษะความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนได้  

4) มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล นโยบายอุดมศึกษา และ
การบริหารงานภาครัฐ ที่สอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

5) มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสรรค์และส่งเสริมให้ภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมาย 
6) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการขององค์กร และทางราชการด้วยความเสียสละ  
7) มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS) 
8) มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และการให้บริการ

สารสนเทศ แก่ผู้มารับบริการ  
5. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

1) ดูแล รับผิดชอบการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามกระบวนการระบบบริหารงาน
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ในฐานะผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) การก าหนดนโยบายในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และบุคลากร การควบคุม ก ากับดูแลการจัดการเอกสาร และการให้ค าแนะน า ปรึกษา ปรับปรุง 
และแก้ไขให้สอดคล้องตามกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 9001:2015 

2) ดูแล รับผิดชอบการจัดการส านักงาน การวางแผนและติดตามงานในส านักงาน ได้แก่  
การบริหารงานบุคคล งานจัดการงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ 
และงานสัญญาต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
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3) ดูแล รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4) ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการงานพัสดุ และอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามระเบียบ 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

5) ตรวจสอบ ติดตาม ก ากับ ดูแลการบริหารจัดการงานควบคุมภายใน  เพ่ือให้การใช้
ทรัพยากร การเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินงานมีความรอบคอบ รัดกุม ลดความเสี่ยง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

6) ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล และการพัฒนาบุคลากร การวางแนวทางการท างาน การ
จัดระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

7) งานตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ค าแนะน าแก้ไข
ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ เพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

8) ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิด
ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ตรงตามทักษะ
ความสามารถ 

9) ก ากับ ดูแลการจัดการประชุม รับรอง และงานพิธีการส าคัญ ๆ โดยต้องมีการเตรียม
เอกสาร การน าเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่าง ๆ เพ่ือให้การบริหารการประชุมหรือ
งานพิธีการต่าง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน  

10) ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหาร
หน่วยงาน เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป  

11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย และการเป็นกรรมการและคณะท างานตามค าสั่ง
แต่งตั้ง มอบหมาย 

 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่

เพ่ิมเติมจากงานประจ าท่ีเคยรับผิดชอบในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริการและกิจกรรม 
ศูนย์วิทยบริการ ที่ต้องท าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการเบื้องต้นภายในศูนย์วิทยบริการ การจัดระบบงาน 
การก ากับ ดูแลการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประจ าศูนย์วิทยบริการในฐานะหัวหน้างาน เมื่อต้องมา
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ก็ยังคงท าหน้าที่ในภาระงานหลักของการจัดท าและ
ดูแลรับผิดชอบงานการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการด าเนินโครงการ
กิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นภาระหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในฐานะหัวหน้าส านักงานที่ต้องมี
หน้าที่ในการควบคุม ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบการจัดการภายในส านักงาน และส านักวิทยบริการฯ 
ครอบคลุมทั้ง 3 หน่วยงาน ซึ่งต้องมีการวางแผนและติดตามงานในหน่วยงาน ได้แก่ การบริหารงานบุคคล 
งานจัดการงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานต่าง ๆ เพ่ือให้
การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด และการท าหน้าที่ในฐานะผู้แทนฝ่ายบริหาร 
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(QMR) ที่ต้องท าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามกระบวนการระบบ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ถือเป็นภาระหน้าที่หลักที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์ในการท างานค่อนข้างสูง เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมาย  ให้
รับผิดชอบส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเพ่ือให้การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้
บรรลุตามปณิธานและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล 
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และบริการชุมชน 
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 บทท่ี 3  
หลักเกณฑ ์วิธกีารปฏบิัติงาน และเงื่อนไข 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้น าแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานระบบ

บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 มาเป็นกรอบในการด าเนินงานเพ่ือให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย
คุณภาพที่ได้ประกาศไว้ และให้ยึดปฏิบัติตามกระบวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001:2015 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ 
แนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและให้ด าเนินการต่อเนื่อง สม่ าเสมอ แม้จะมีการ
เปลี่ยนบุคลากรผู้รับผิดชอบ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงาน และการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สอดคล้องตามปณิธาน และ
วิสัยทัศน์ในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหาร
จัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเนื้อหาในบทที่ 3 นี้ จะเป็นการน าเสนอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขสิ่งที่ควรค านึงใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตลอดจน
การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อก าหนด ดังนี้ 

 
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001   

ระบบการบริหารงานคุณภาพเป็นระบบที่มีพัฒนาการมาจากระบบประกันคุณภาพ ซึ่งเกิดขึ้น
ในช่วงทศวรรษ 1970 เพ่ือให้องค์การน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพ ท าให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพและ 
ความต้องการของลูกค้า มีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น โดยมุ่งเน้น  
การบริหารงานอย่างเป็นระบบที่มีโครงสร้างการบริหาร มีการสื่อนโยบาย และเป้าหมายด้านคุณภาพให้
เข้าใจทั่วทั้งองค์การมีการก าหนดกระบวนการในการด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่จะ
ท าให้เกิดคุณภาพ (พัชณพงศกรณ์  สุดประเสริฐ,  ม.ป.ป.) 

มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2530 (ค.ศ. 
1987) และมีการแก้ไขมาตรฐาน 2 ครั้ง ในปี 2537 (ค.ศ. 1994) และปี 2534 (ค.ศ.2000) มีการน าระบบ
บริหารคุณภาพไปใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก กลายเป็นเงื่อนไขที่ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ ให้การยอมรับ 
จนกระทั่งได้มีการน าไปก าหนดเป็นมาตรฐานในระดับสากลขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วย          
การมาตรฐาน (International Organization for Standardization) หรือ ISO ซึ่งรู้จักกันแพร่หลาย ใน
ชื่อ “อนุกรมมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000” 

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 เป็นมาตรฐานที่มีการน าไปใช้อย่างแพร่หลาย
ทั่วโลก องค์การต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้มีการน ามาตรฐานดังกล่าวไปใช้อย่างกว้างขวางในการ
จัดระบบให้สอดคล้องกับข้อก าหนด เพ่ือให้ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพขององค์การ  
อันจะเป็นสิ่งที่แสดงให้ลูกค้าเห็นว่า องค์การมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถ
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สนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถท าให้องค์การบรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพ สามารถ
สนองความต้องการของลูกค้า มีการปรับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
ที่มีโครงสร้างการบริหาร มีเป้าหมายคุณภาพที่ชัดเจน และเข้าใจทั่วทั้งองค์การ มีการก าหนดกระบวนการ 
การด าเนินงาน และใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอที่จะท าให้เกิดคุณภาพ ท าให้สามารถปรับปรุง
สมรรถนะขององค์การได้อย่างต่อเนื่อง  

มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ฉบับปี 2000 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2543 เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการของระบบการบริหารงานขององค์การ ซึ่ง
มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และให้มีการปรับปรุงสมรรถนะขององค์การอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถน าไปปรับใช้ร่วมกับระบบการบริหารงานอื่นได้ โครงสร้างอนุกรมมาตรฐานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9000:2000 ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 3 ฉบับ ได้แก่ 

1. ISO 9000: ระบบการบริหารงานคุณภาพ-หลักการพ้ืนฐานและค าศัพท์ 
2. ISO 9001: ระบบการบริหารงานคุณภาพ-ข้อก าหนด 
3. ISO 9004: ระบบการบริหารงานคุณภาพ-แนวทางการปรับปรุงสมรรถนะขององค์การ 
มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานด้านระบบบริหารเพ่ือการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่

ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากมีข้อก าหนดว่า
ต้องผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการท างาน เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจด
บันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไข
ข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม 

ที่องค์การต่าง ๆ ได้มีการน ามา ใช้เป็นกลไกในการพัฒนาองค์การและขอการรับรองกันเป็น
จ านวนมาก ซึ่งมาตรฐาน ISO 9001 นี้ ก็มีการพัฒนาพัฒนาตนเองมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ก็จะมีการปรับปรุงเนื้อหาของข้อก าหนดให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับองค์การที่มีการน ามาตรฐานนี้มาประยุกต์ใช้ โดย
ส านักวิทยบริการฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จนมาถึงการปรับเปลี่ยนเป็น
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการเพิ่มข้อก าหนดในเรื่องการท าความเข้าใจกับองค์กรและ
บริบทองค์กร การท าความเข้าใจกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือใช้ส าหรับ
การด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาสรวมถึงข้อก าหนดอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กร
สามารถมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ต่อไป 

 
หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดของระบบการบริหารงานคุณภาพ 

ในการด าเนินงานตามกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 มีข้อก าหนดระบบบริหาร 
(ISO 9001 – Requirements) เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดท าระบบคุณภาพโดยให้ขึ้นอยู่กับลักษณะของ
องค์กร บันทึกเป็นเอกสาร และคงไว้ เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการสอดคล้องกับข้อก าหนด โดยระบบ
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เอกสารที่ต้องจัดเก็บประกอบด้วย นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ คู่มือ
คุณภาพ ระเบียบปฏิบัติการ บันทึกคุณภาพ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น ซึ่งองค์กรที่เป็นผู้จัดท าต้องเน้น
การจัดเก็บให้เป็นระบบ และน าไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้น การจัดท าเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพจึง
นับเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากข้อก าหนดระบบการบริหารคุณภาพทุกเวอร์ชัน ก าหนดให้มีการจัดท า 
ควบคุม และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ให้มีการจัดตั้งคณะท างาน จัดให้มีการศึกษา ฝึกอบรมและ
เรียนรู้ ทั้งความรู้ด้านมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ และความรู้ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ต้อง
ตรวจสอบทบทวนเพ่ือประเมินสถานะระบบงานปัจจุบันขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อก าหนด และ
จัดท าเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ผังโครงสร้างองค์กร ก าหนด
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ จัดท าคู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติงาน วิธี
ปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน การก ากับ ดูแลให้มีการน าระบบบริหารงานคุณภาพไป
ปฏิบัติ ซึ่งองค์กรจะต้องน าเอกสารระบบบริหารคุณภาพที่ได้จัดท าขึ้นไปใช้จริงให้เกิดประสิทธิผล โดยมี
ขั้นตอนตั้งแต่การจัดให้มีการฝึกอบรม หรือประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทุกส่วน
ให้ทราบรายละเอียดข้อก าหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการประกาศใช้เอกสาร มีการ
บันทึกผลการปฏิบัติงานตามที่เขียนไว้ และหากจ าเป็นอาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริงให้มีประสิทธิผล และจัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพ่ือธ ารงรักษาระบบและ
เตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากสถาบันที่ให้การรับรอง  

ข้อก าหนดของมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Quality Management 
System–Requirements) มีการปรับเปลี่ยนจากมาตรฐานเดิม โดยพิจารณาในมุมมองที่กว้างขึ้นและใน
ระดับที่สูงขึ้นครอบคลุมทั้งระดับปฏิบัติการ (Operational Level) และระดับกลยุทธ์ (Strategic Level) 
โดยเน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดบริบทองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรและการชี้บ่งและหาความต้องการความ
คาดหวังของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ MASCI. 2562) ได้แก่ 
การน าองค์การ ความผูกพันของบุคลากร แนวทางกระบวนการ การปรับปรุง การตัดสินใจ ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติภายในองค์การหรือใช้เพ่ือการรับรองได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงานขององค์การ 
และการให้ความส าคัญกับแนวคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้บรรลุถึงประสิทธิผลของระบบ
บริหารงานคุณภาพ โดยก าหนดให้มีการชี้บ่งและจัดการความเสี่ยงและโอกาส เพ่ือช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์และป้องกันการเกิดผลกระทบในด้านลบ โดยมีโครงสร้างเนื้อหาของข้อก าหนดตามมาตรฐาน ISO 
9001: 2015 จ านวน 10 ข้อ (ส านักรับรองระบบคุณภาพ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย, 2562) ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

ข้อ 1 ขอบเขต (Scope) 
         ข้อก าหนดเฉพาะนี้ใช้กับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร  
     a) ต้องการแสดงถึงความสามารถอย่างสม่ าเสมอที่จะเตรียมผลิตภัณฑ์และบริการให

สอดคลองกับความตองการลูกคาและขอก าหนดที่เกี่ยวของและขอกฎหมาย  
  b) มุงมั่นที่จะยกระดับความพึงพอใจลูกคา 
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ข้อ 2 การอ้างอิง (Normative references) 
  ทั้งหมดหรือบางส่วนของมาตรฐานฉบับนี้ให้อ้างอิงจาก ISO 9000:2015  
ข้อ 3 ค านิยาม และค าจ ากัดความ (Terms and definitions) 
  ความมุ่งหมายของเอกสารฉบับนี้ ค าศัพท์และนิยามจะระบุอยู่ใน ISO 9000:2015 
ข้อ 4 บริบทขององค์กร (Context of the organization) 
  องค์กรต้องวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายใน ที่

ส่งผลกระทบกับสิ่งที่องค์กรจะท า เพ่ือจะน ามาก าหนดขอบข่าย (scope) ชี้บ่งกระบวนการที่จ าเป็น และ
แสดงความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของแต่ละกระบวนการ ภายใต้ขอบเขตระบบบริหารงาน
คุณภาพ เพ่ือที่จะท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

ข้อ 5 ความเป็นผู้น า (Leadership) 
 ผู้บริหารระดับสูงบทบาทภาวะผู้น าและความมุ่งมั่นในการน าระบบบริหารงาน

คุณภาพไปใช้ในองค์กร มีการก าหนดนโยบายคุณภาพให้สอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และ
ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรในแต่ละงาน โดยการก าหนดบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ในองค์กร เพ่ือการขับเคลื่อนระบบให้เป็นไปตามความคาดหวัง
ขององค์กร 
 ข้อ 6 การวางแผน (Planning) 

  องค์กรต้องระบุความเสี่ยงและโอกาสในระดับองค์กร ในแต่ละกระบวนการ ที่ส่งผล
กระทบกับลูกค้า แล้วน ามาวางแผนบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้น  
กระจายความเสี่ยง หรือน ามาเป็นโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป  ทั้งนี้ยังรวมถึงการวางแผนรับมือ
ส าหรับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วย 

ข้อ 7 การสนับสนุน (Support) 
 องค์ ก ร ต้ อ ง จั ด เ ต รี ย ม ทรั พย าก ร ที่ จ า เ ป็ น  (4M-Man, Machine, Material, 

Method) และ การจัดการเอกสารสารสนเทศตามข้อก าหนด การควบคุม และจัดท าเอกสารสารสนเทศ
ให้ทันสมัย เพ่ือให้การด าเนินการในทุกกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น และได้ผลลัพธ์อย่างที่องค์กรตั้งใจ
ไว้ ต้องก าหนดความรู้ความสามารถของบุคลากรที่รับผิดชอบ และจัดให้มีการพัฒนาทักษะและความรู้
ความสามารถที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน และการสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับนโยบาย 
วัตถุประสงค์คุณภาพ การมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ และสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระบบ  
  ข้อ 8 การด าเนินการ (Operation) 
  องค์กรต้องมีการวางแผนและควบคุมกระบวนการที่จ าเป็นภายใต้ระบบบริหารงาน
คุณภาพ เพ่ือให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของการจัดท าเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ ต้องมีการระบุ และ
ทบทวนข้อก าหนดด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ มีการควบคุม 
ผู้ส่งมอบภายนอก ครอบคลุมถึงผู้ส่งมอบสินค้า บริการ กิจกรรมหรือกระบวนการที่ว่าจ้างภายนอก
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ด าเนินการแทน มีการท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการ มีการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ และมี
การควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
  ข้อ 9 การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation) 
  องค์กรต้องด าเนินการเฝ้าระวัง การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน เพ่ือให้มั่นใจถึง
ความถูกต้องของผลลัพธ์ ประเมินสมรรถนะ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระบบ (KPI) วัดความพึงพอใจของ
ลูกค้า สมรรถนะของ outsource ด าเนินการตรวจประเมินภายใน (Internal audit) จากนั้นวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือน าเข้าสู่การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management review)  
  ข้อ 10 การปรับปรุง (Improvement)  
    องค์กรต้องปฏิบัติการแก้ไขเมื่อเกิดสิ่งทีไ่ม่เป็นไปตามข้อก าหนด และให้มีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระบบบริหารงานคุณภาพที่เหมาะสม เพียงพอ และเกิดประสิทธิผล 

ข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ใน
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนมากข้ึน เพ่ือให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การน าเอากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้พิจารณาในการก าหนด
กระบวนการภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามโครงสร้างข้อก าหนด ดัง
รูปภาพที่ 3.1  

 
 

 
 
รูปภาพที่ 3.1 โครงสร้างข้อก าหนด ISO 9001:2015 
ที่มา : ISO 9001:2015 (requirements). (Anusorn Intrachat. 2562).  



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 31 

 

 
ทั้งนี้องค์กรสามารถน าข้อก าหนดของระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 มา

จัดแบ่งเป็นรูปแบบวงจร PDCA ไดด้ังนี้ Plan (ข้อ 4, 5, 6,7) DO (ข้อ 8) Check (ข้อ 9) Action (ข้อ 10)  
ดังรูปภาพที่ 3.2   
 

 
 
รูปภาพที่ 3.2 รูปแบบ PDCA ของระบบ ISO 9001:2015 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Plan-Do-Check-Act Cycle & ISO 9001:2015 

 
วิธีการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดระบบคุณภาพมาตรฐาน  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีนโยบายใน
การน าระบบ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร ใน 3 หน่วยงาน ตามผังโครงสร้างลักษณะองค์กร 
และพันธกิจที่ประกาศไว้สู่สาธารณะ โดยไม่ยกเว้นข้อก าหนดใด ๆ ของ ISO 9001 โดยในปี พ.ศ. 2559 
ได้เริ่มน าระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหาร
จัดการภายในหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน และพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ได้
มาตรฐาน โดยยื่นขอรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐานและได้ผ่านการรับรองคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยใบรับรองมีก าหนดอายุ 3 ปี และต้อง
ได้รับการตรวจเยี่ยมเพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกป ี(Surveillance visit) เมื่อครบ
ก าหนด 3 ปีแล้ว ก็ต้องท าการตรวจประเมินเพ่ือให้การรับรองใหม่ (Recertificate) แต่เนื่องจากในปีที่ 3 
ก่อนที่จะได้รับการตรวจเยี่ยมประจ าปีจากหน่วยรับรองประเมินสากล ปรากฏว่า ระบบ ISO 9001 
เวอร์ชัน 2008 จะหมดอายุในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และมาตรฐาน ISO 9001 ก็จะปรับเปลี่ยน
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เป็นเวอร์ชัน 2015 ดังนั้น ส านักวิทยบริการฯ จึงได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานให้
สอดคล้องตามกระบวนการและข้อก าหนดของระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ
ยื่นขอรับการตรวจประเมินจนได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 โดยยังคงต้องได้รับการตรวจเยี่ยมเพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามกระบวนการและ
ข้อก าหนดของระบบคุณภาพมาตรฐานเป็นประจ า ทุกปี และเม่ือครบก าหนด 3 ปีตามอายุของการรับรอง 
อาจจะต้องท าการยื่นขอรับการตรวจประเมินเพ่ือให้ลงนามในเอกสารรับรองใหม่อีกครั้ง หรืออาจจะใช้
วิธีการธ ารงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพให้สอดคล้องตามที่คุณภาพมาตรฐานก าหนดเพ่ือให้กระบวน
การบริหารงานคุณภาพคงอยู่ตลอดไปภายในองค์กร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและแนวทางในการพัฒนา 
การบริหารที่จะก าหนดเป็นวาระตามสถานการณใ์นคราวต่อไป 

บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ได้มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยเริ่มจากผู้บริหารได้เห็นความส าคัญในการจัดระบบบริหารคุณภาพเพ่ือ  
มุ่งสู่มาตรฐาน และมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในมาก่อนแล้วเป็นเวลาหลายปี 
จากการให้บุคลากรทุกคนจัดท าเอกสารใบบรรยายลักษณะงาน (Job description) และจัดท าเอกสาร
คู่มือปฏิบัติงานในทุกกลุ่มงาน ของทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานผู้อ านวยการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้ท าการศึกษาดูงานการด าเนินงานตามคุณภาพมาตรฐาน ISO 
จากหน่วยงานอ่ืน และเมื่อมีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบบริหารงานคุณภาพ ส านักวิทยบริการฯ จึงได้
เชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO 9001 ให้แก่
บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนตระหนักและเข้าใจถึงกระบวนการและวิธีการด าเนินงานตาม
ข้อก าหนด ให้ท าการศึกษาและท าความเข้าใจในรายละเอียดของข้อก าหนดเพ่ือน ามาใช้ในการจัดท า
เอกสารระบบคุณภาพ และได้มีการมอบหมายให้ผู้จัดท าเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามระบบ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ร่วมกับบุคลากรในองค์กร จึงได้เริ่มต้นจากการปรับปรุงแก้ไขและจัดท า
เอกสารใบบรรยายลักษณะงานเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติงานก่อน จากนั้นจึงจัดท าคู่มือคุณภาพ
ซึ่งเป็นเอกสารระบบคุณภาพล าดับสูงในภายหลัง เนื่องจากเป็นเอกสารควบคุม โดยจัดท าระเบียบหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้นตามความเสี่ยง แสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการด้วยแผนภาพ (Process 
Flow chart) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นกรอบในการท างานในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับน าระเบียบ
ปฏิบัติ ข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของส านักวิทยบริการ เช่น ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
มาร่วมเป็นแนวปฏิบัติในการท างานอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคุณภาพในงาน
บริการ  

แนวปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน  
แนวปฏิบัติหลักที่ใช้เป็นกรอบในการจัดการเพ่ือให้ระบบบริหารคุณภาพถูกน าไปใช้ ใน        

งานบริการและได้รับการธ ารงรักษาไว้ในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2560, หน้า ก-ง) ซึ่งส านักวิทยบริการฯ ได้มีแนวทางการด าเนินการ
ในการปรับเปลี่ยนสู่ ISO 9001-2015 โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้  
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1.  แนวปฏิบัติในการควบคุมเอกสาร สารสนเทศ 
    ต้องด าเนินการควบคุมจัดเก็บเอกสารและด าเนินการจัดเก็บบันทึกสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

ดังต่อไปนี้ 
1) เอกสารที่เกี่ยวข้องและใช้ประกอบการท างานในองค์กร ได้แก่ คู่มือด าเนินงาน และ    

ใบบรรยายลักษณะงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดหน้าที่งาน และเอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
และน ามาใช้อ้างอิงประกอบการท างาน 

2) เอกสารควบคุมที่เป็นคู่มือด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดหน้าที่งาน ใบบรรยายลักษณะงาน จะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้อ านวยการส านักฯ และจะต้อง
มีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี โดยบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรมีส่วนร่วมในการทบทวน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน โดยเสนอให้ผู้อ านวยการส านักฯ เป็นผู้อนุมัติและลงลายมือชื่อไว้ใน
คู่มือและเอกสารดังกล่าวเพ่ือเป็นหลักฐาน และให้เก็บไว้ที่หัวหน้าส านักงานฯ  

3) การจัดเก็บไฟล์เอกสารต้นฉบับสามารถจัดเก็บไว้ในระบบจัดเก็บข้อมูลหรือระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ตั้งชื่อแสดงสถานะของเอกสาร เช่น Rev 02 14/07/2562 หมายถึงไฟล์เอกสารนี้
ได้รับการแก้ไขครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

4) บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ไฟล์เอกสารดังกล่าวเพ่ือศึกษาและอ้างอิงใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ท าการส าเนา หรือท าการ Download หรือพิมพ์ออกมาใช้ 

5) กรณีที่บุคลากรหรือหน่วยงานมีความจ าเป็นที่จะต้องพิมพ์ออกมาใช้เพ่ือประกอบการ
น าเสนอ ให้ท าการขออนุญาตจากหัวหน้าส านักงานฯ โดยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปขออนุญาต 
และให้หัวหน้าส านักงานฯ ตอบกลับ จึงถือเป็นการอนุมัติให้น าไปใช้ได้  

6) เมื่อ Download หรือพิมพ์ออกมาใช้ ตามระบบจะก าหนดให้มีการก าหนดอายุการใช้
งานของเอกสารหรือไฟล์เอกสารนั้น ๆ ว่าหมดอายุการใช้งานภายในหนึ่งสัปดาห์ที่พิมพ์ออกมา และเมื่อ
สิ้นอายุการใช้งานให้ท าลายเอกสารที่พิมพ์ออกมาหรือขีดคร่อมในเอกสารนั้นทันทีในวันที่หมดอายุแล้ว 
โดยให้น ากระดาษดังกล่าวไป Recycle   

7) ในกรณีที่ต้องการด าเนินการแก้ไขเอกสารดังกล่าว ให้ผู้ต้องการแก้ไข ขออนุญาตพิมพ์
เอกสารออกมา เพ่ือท าการศึกษาและแทรกข้อความที่ต้องแก้ไข ส่งไปยังหัวหน้าส านักงานฯ เพ่ือขออนุมัติ
จากผู้อ านวยการส านักฯ ในล าดับต่อไป เมื่อได้รับการอนุมัติให้แก้ไขไฟล์ต้นฉบับแล้ว ต้องท าลายเอกสาร
ต้นฉบับเดิม หรือแสดงสถานะว่ายกเลิกแล้ว และต้องท าการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังหัวหน้า    
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในคู่มือฉบับแก้ไข  

8) หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้บุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
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9) เอกสารที่มีแหล่งที่มา มาจากภายนอก หรือเอกสารคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากร หรือ
คู่มือการท างานที่หน่วยงานสร้างขึ้น เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติให้แก่ผู้รับบริการ เรียกรวมว่า เอกสาร
สนับสนุน (Support Document) ให้มีการขึ้นทะเบียนเอกสารกลุ่มดังกล่าว ว่ามีเอกสารอะไรบ้างใน
ความครอบครองของหน่วยงานของตน และต้องด าเนินการควบคุมให้เอกสารดังกล่าว ให้คงอยู่ ไม่สูญหาย 
และให้เป็นปัจจุบันเสมอ โดยหัวหน้าส านักงานฯ เป็นผู้ด าเนินการควบคุม 

10) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และระเบียบของส านัก หรือมหาวิทยาลัย ให้ฝ่ายดูแล
จัดการเอกสาร (Document Control) ด าเนินการจัดเก็บ รวบรวม และจัดท า Link ไว้ให้บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ได้ใช้อ้างอิงได้ตลอดเวลาการท างาน 

11) แบบฟอร์มหรือแบบกรอกข้อมูล (Form) คือ เอกสารที่เมื่อมีการกรอกข้อมูลแล้วจะถือ
ว่าเป็น Data ที่ต้องเก็บไว้ เรียกว่า Record หรือบันทึกหลักฐานการท างาน ซึ่งต้องรวบรวม จัดเก็บไว้ ใน
กรณีท่ีต้องการน าข้อมูลมาเปลี่ยนเป็นสารสนเทศ (Information) ในภายหลัง 

12) บันทึก (Record) คือ หลักฐานของการปฏิบัติงาน ไม่จ ากัดรูปแบบของการใช้บันทึก ทั้ง
การออกแบบ และวิธีการเก็บ ว่าจะเก็บเป็นเอกสาร หรือ electronic records แต่ต้องเก็บบันทึกดังกล่าว
ไว้ ส าหรับเอกสารข้อมูลการท างานที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ ต้องจัดเก็บไม่น้อยกว่า 3 ปี ส่วนเอกสารข้อมูล
ทางการเงิน ต้องจัดเก็บไม่น้อยกว่า 10 ปี   

13) บันทึกส าคัญท่ีต้องเก็บตามหลักการบริหารความเสี่ยง จะต้องระบุไว้ในขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน (work instruction) บันทึกกลุ่มดังกล่าว กรณีที่เป็นแบบกรอก (Form) ตามระบบมาตรฐาน 
จะต้องมีการควบคุมให้มีความเป็นปัจจุบันของแบบกรอก โดยให้หัวหน้ากลุ่มงานมีหน้าที่ควบคุมความเป็น
ปัจจุบันของแบบกรอกนั้นด้วยตัวเอง    

14) กรณีของเอกสารที่เป็นบันทึกหลักฐานเกี่ยวเนื่องกับผู้รับบริการ เช่น ส าเนาบัตร
ประชาชน เมื่อเก็บไว้ครบ 3 ปี ให้ท าลายด้วยวิธีการปลอดภัย ไม่สามารถน าเอกสารข้อมูลดังกล่าวกลับมา
ใช้ได้อีก  

15) ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  เช่น  e-mail, บันทึก , database 
application ต้องมีการส ารองข้อมูลไว้อัตโนมัติ และเป็นประจ า รวมถึง Log ต่าง ๆ ที่ต้องเก็บตาม
ระเบียบหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

16) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สารสนเทศ ด าเนินการทดสอบ Back up test ทุกสามเดือน 
เพ่ือมั่นใจว่า กรณีต้องการใช้ข้อมูลส ารองสามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาใช้งานได้ 

2.  แนวปฏิบัติในการตรวจติดตามคุณภาพบริการภายในองค์กร (Internal Audit)  
1) ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย ต้องจัดท าแผนการตรวจประจ าปี โดยให้ท า

การตรวจติดตามคุณภาพบริการทุกระบบการจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยสามารถเพ่ิมความถี่ในการ
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ตรวจติดตามได้ตามความเหมะสม ขึ้นกับการพิจารณาความเสี่ยงและความจ าเป็น  หรือความส าคัญของ
สภาพกิจกรรมนั้น ๆ รวมถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น และต้องดูผลการตรวจประเมินจากครั้งก่อนมาเป็นใช้
ประกอบ 

2) ให้ก าหนดทีมตรวจ โดยผู้ตรวจต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกิจกรรมที่จะได้รับมอบหมาย
ไปตรวจ และต้องผ่านการฝึกทักษะการตรวจประเมินคุณภาพมาแล้ว รวมถึงข้อก าหนดมาตรฐานที่จะ
น าไป Audit 

3) ทีมตรวจ (Auditor) ต้องวางแผนการตรวจ และจัดท า Checklist หรือบันทึกการตรวจ 
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยให้ท าการตรวจสอบตามเวลาที่ได้มีการนัดหมายกับผู้ถูกตรวจไว้ บันทึกสิ่งที่
ตรวจพบลงในบันทึกการตรวจ (Checklist)  

4) ให้สรุปผลการตรวจจากบันทึกการตรวจ และเขียนบันทึกการขอให้พัฒนา (IAR) ส าหรับ
ประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับวิธีการท างานที่ก าหนดไว้ หรือจุดที่ต้องการการพัฒนา แจ้งให้ผู้ถูกตรวจได้
ทราบและด าเนินการ  

5) ติดตามสถานะในการพัฒนา โดยให้ท าการลงบันทึก (IAR) และจัดท าสรุปลงใน ทะเบียน 
IAR Log 

6) ส านักวิทยบริการฯ สามารถเลือกใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก ให้ท าการ Internal 
audit ในนามขององค์กรเองได้ ซึ่งถือเป็น First party audit ประเภทหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของ
ระบบบริหารงานคุณภาพ โดยต้องเก็บหลักฐานความสามารถของ Auditor ที่จะเข้ามาตรวจสอบไว้ ซึ่ง
การตรวจติดตามคุณภาพฯ ในลักษณะดังกล่าวจะให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจติดตามคุณภาพฯ ได้ทั้งระบบ 
หรือร่วมตรวจติดตามคุณภาพฯ กับบุคลากรภายในของเองก็ได้ ซึ่งให้ใช้รายงานการตรวจติดตามคุณภาพ
ฯ จากผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวแทน Audit Checklist 

3.  แนวปฏิบัติการควบคุมบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การแก้ไขและป้องกันปัญหา 
1) เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ให้มีการบันทึกลักษณะของ

ปัญหา โดยให้หัวหน้างานหรือผู้มีอ านาจที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัดสินใจ ในการแก้ไขปัญหาบริการ โดย
ให้มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยที่สุด กรณีท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ์ ต้องให้มีการชดเชยตามความเหมาะสม 

2) ในกรณีที่เกิดปัญหาการจัดการหรือเหตุการณ์ผิดปกติต่าง ๆ เกิดขึ้น ให้บันทึกไว้ใน 
บันทึกที่เกี่ยวข้อง หรือ IAR (Improvement Action Request) ซึ่งต้องสามารถแสดงให้เห็นข้อมูลเป็น
อย่างน้อยดังนี้ คือ ลักษณะของการผิดเงื่อนไข การตัดสินใจ และผู้ตัดสินใจ 

3) ในกรณีที่พบภายหลังจากการได้ตรวจพบว่า มีการบริการที่ผิดเงื่อนไข ถูกส่งมอบให้
ผู้รับบริการไปแล้ว ให้ผู้อ านวยการส านักฯ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องประเมินผลกระทบของความผิดสภาพ
เงื่อนไขดังกล่าว เพ่ือแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ ก่อนด าเนินการตัดสินใจ หรือเรียกคืนบริการที่ส่งมอบไป
แล้วกลับมาแก้ไข 

4) การแก้ไขปัญหา  กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาความจ าเป็นในการ
สอบหาสาเหตุเพ่ือแก้ไข ซึ่งแหล่งของปัญหา อาจได้มาจากข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ในช่องทาง ต่าง ๆ 
เ ช่ น  จดหมาย  ข้ อคว าม  แบบสอบถามบริ ก า ร  กา รแสดงคว าม เห็ น ในกระทู้ ส า ธ า รณะ   
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e-mail หรือช่องทางอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงปัญหาที่พบในการท างานที่ยังคงเกิดขึ้นซ้ า ๆ หรือ 
ปัญหาที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพ เป็นต้น 

5) การป้องกันปัญหา  ส าหรับแนวโน้มของปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากไม่ป้องกันไว้  ให้
ผู้มีอ านาจพิจารณาความจ าเป็นในการหาสาเหตุเพ่ือป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นได้ ซึ่งให้เริ่มป้องกันปัญหา
เมื่อได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ดังนี้ ผลการทบทวนของฝ่ายบริหาร ตัวชี้วัด หรือวัตถุประสงค์คุณภาพ ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ข่าวสารจากภายใน หรือภายนอกองค์กรที่อาจเป็นปัญหาหากไม่ป้องกัน 
ข้อมูลเสนอแนะตามกระทู้ หรือ Webboard ต่าง ๆ 

4.  แนวปฎิบัติในการพัฒนาองค์กร 
1) ให้ผู้อ านวยการส านักฯ ประกาศอนุมัติ ตัวชี้วัดด้านคุณภาพที่วัดผลได้ ปีละหนึ่งครั้ง 

ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน  
2) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานผู้อ านวยการ ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้มีหัวข้อการ
ประชุม ทีก่ล่าวถึง ผลการติดตามตัวชี้วัด ดังกล่าว ไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย 

3) การประชุม ให้มีการก าหนดวาระประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายใน และการประชุมผู้ตรวจติดตามเพ่ือทบทวนผลการตรวจ ให้สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดและตัวชี้วัด 

4) ให้มีการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ให้มีการส ารวจครบทุกงาน อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง  

 
วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารระบบบริหารคุณภาพ 

การจัดการเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ได้แก่ การจัดท าเอกสาร        
การควบคุมเอกสารคุณภาพ และบันทึกคุณภาพที่ใช้ในองค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่าเอกสารได้รับการจัดการ
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเอกสารที่จัดท ามีทั้งเอกสารควบคุมที่ใช้
ในการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร โดยบุคลากรผู้ท าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
คุณภาพ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา จัดเก็บ และธ ารงรักษาไว้ซึ่งระบบเอกสาร เพ่ือตอบสนอง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งมีการควบคุม ก ากับ ดูแล มิให้ท า
การละเมิดกฎหรือข้อบังคับเพ่ือรับการตรวจรับรองตามคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และเอกสาร
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบบริหารงานคุณภาพ 

เอกสารในระบบบริหารคุณภาพ 
เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบการบริหารคุณภาพนับได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เนื่องจากข้อก าหนด

ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 ไม่ว่าจะเป็น Version 2008 หรือ Version 2015 ได้ก าหนดให้มีการ
จัดท า ควบคุมและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติจริงและปฏิบัติใน



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 37 

 

แนวทางที่ก าหนดไว้ เป็นเอกสารที่ใช้ในมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่ระบุตามข้อก าหนดและแนวปฏิบัติ
ด้านเอกสารไว้ว่าคือ เอกสารระบบบริหารคุณภาพ ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้  

1.  นโยบายคุณภาพ (quality policy) และวัตถุประสงค์ (quality objectives)  
2.  ใบบรรยายคุณลักษณะงาน (job description)  
3.  คู่มือคุณภาพ (quality manual) และระเบียบปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
     3.1 แนวปฏิบัติแนวปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน 
     3.2 วิธีการปฏิบัติงาน (Work instruction)  
  3.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Procedure)  
  3.4 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) 
4.  แบบฟอร์ม 
5.  การควบคุม และแจกจ่ายเอกสาร  
6.  เอกสารสนับสนุน (Support Document)  

 โดยมีรายละเอียด ขั้นตอน และกระบวนการในการจัดท าและการปฏิบัติงานด้านเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าว ที่สามารถดูรายละเอียดได้ในบทที่ 4   

 
เงื่อนไข ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 

สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของระบบคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 ถือเป็นเงื่อนไขที่มีการระบุไว้ในแนวปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน จะต้องมี
การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือคุณภาพอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะแนวปฏิบัติในการควบคุม
เอกสารสารสนเทศ ที่มีการระบุถึงเอกสารควบคุม เช่น คู่มือด าเนินงานฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดหน้าที่งาน ใบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) จะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้อ านวยการ
ส านักฯ และจะต้องมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี โดยบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรมีส่วนร่วม
ในการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน โดยเสนอให้ผู้อ านวยการส านักฯ เป็นผู้อนุมัติและลง
ลายมือชื่อไว้ในคู่มือและเอกสารดังกล่าวเพ่ือเป็นหลักฐาน และให้เก็บไว้ที่หัวหน้าส านักงานฯ เช่นนี้ ถือ
เป็นเงื่อนไขที่ตั้งไว้ และมีการก าหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ที่บุคลากรที่คนจะต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น 
แนวปฏิบัติทุกอย่างที่ก าหนดไว้จึงเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนต้องอ่านและศึกษาให้เข้าใจเพ่ือให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามเง่ือนไขและสอดคล้องตามข้อก าหนด 

การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อก าหนด ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งทีควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากความแตกต่างของเอกสาร ข้อมูล สารสนเทศที่ต้องจัดท า จัดเก็บ ควบคุมและแจกจ่าย ส่งผลให้
ลักษณะของการจัดเก็บ ควบคุม บันทึกคุณภาพ ต้องค านึงถึงประเภทของข้อมูลเอกสารสารสนเทศที่ต้อง
จัดเก็บในแต่ละประเภทเพ่ือให้สามารถท าการจัดเก็บ และควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเหมาะสม
ตามข้อมูลสารสนเทศนั้น ๆ และเนื่องจากมีการก าหนดเอกสารที่ใช้ประกอบการท างานในองค์กร ได้แก่ 
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คู่มือด าเนินงาน และใบบรรยายลักษณะงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดหน้าที่งาน ให้เป็น
เอกสารควบคุม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องมีการด าเนินการควบคุม และก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ในการเข้าถึงข้อมูล หรือเอกสารต่าง ๆ ให้ชัดเจน ตามประเภทของเอกสารหรือข้อมูล ดังนี้  

เอกสาร (Document) คือ สิ่งที่อธิบายถึงกิจกรรม กระบวนการท างาน หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลงทะเบียนเอกสาร และประทับตราการควบคุมบนเอกสาร
ติดตามการท าให้ทันสมัย และเปลี่ยนเอกสารที่ใช้งานเป็นฉบับล่าสุด ถ้าเอกสารใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน 
อาจให้หน่วยควบคุมเอกสารเป็นผู้ควบคุม 

ข้อมูล (Data) คือ ตัวเลขหรือข้อมูล อันได้รับการปรับรูปแบบที่เหมาะสมต่อการประมวลผล
ด้วยคนหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องท าการปรับปรุงให้ทันสมัยได้ การควบคุมข้อมูลนั้นสามารถอยู่ในรูปของ
กระดาษ หรือ Hard Copy ข้อมูลในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

บันทึก (Record) คือ หลักฐานของผลการปฏิบัติงานที่ส าเร็จหรือบรรลุผลแล้ว ซึ่งสามารถอยู่
ในรูปของการเขียน สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีควบคุมต้องเลือก Hardware ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
ต้องบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ การเลือก Software ได้แก่ โปรแกรมควบคุมการท างาน
ของเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ และข้อมูลต่าง ๆ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Disk หรือ server การ 
Access Control การก าหนด Password การจัดเก็บ สถานที่  และการส ารองข้อมูล ควบคุมการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข 

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม มักมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในทุกงาน ดังนั้นการควบคุม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับงานทุกกระบวนงานจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องตระหนักและมองเห็น
ความส าคัญของการบริหารจัดการเพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน การก าหนดระเบียบและแนวปฏิบัติ
ด้านการจัดการเอกสารจึงเป็นสิ่งจ าเป็น แต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในองค์กร
ด้วยเช่นกัน  

  
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นแนวคิดส าคัญของ ISO 9001 คือการจัดวาง
ระบบบริหารงานเพ่ือการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ท าให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง  ๆ ได้รับการ
ควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการท างาน เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากร
ในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงาน และจากการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวคิดในการน า
ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการโดยประกาศเป็นนโยบายให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าร่วมในระบบบริหารงานคุณภาพ
ดังกล่าว โดยไม่ได้สอบถามความคิดเห็นหรือความต้องการของบุคลากรก่อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่
ดีต่อระบบ หรือบุคลากรอาจไม่เห็นความส าคัญของระบบ โดยในเบื้องต้นที่ได้น าระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2008 ยังพบปัญหา อุปสรรคเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงานและการด าเนิน
กิจกรรมตามระบบบริหารงานคุณภาพ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ตกหล่น ไม่
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สมบูรณ์ จึงเกิดแนวคิดว่าในการด าเนินงานใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร หากบุคลากรมีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร หรือระบบการปฏิบัติงาน ก็จะช่วยให้งานนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึง
ด าเนินการส ารวจทัศนคติของบุคลากรว่าบุคลากรในระดับต่าง ๆ ในแต่ละส่วนงานว่ามีทัศนคติ ยอมรับได้ 
หรือยังมีปัญหาอ่ืนที่ยังยอมรับไม่ได้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ยังมีปัญหาเพ่ือให้องค์กร
สามารถด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับบุคลากรทุกคนภายในองค์กร เนื่องจากบุคลากร เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญ
ขององค์กร ที่ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหลักตามกระบวนการในระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานและ
ควรเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดการยอมรับก่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุณิสา  อ่อนฉ่ า, กุลณัฏฐา  
ธัญรัฐวุฒินนท์ และจริยา  ทิพย์หทัย (2559) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ทัศนคติต่อระบบบริหารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ พบว่า บุคลากรมีระดับทัศนคติในด้านการรับรู้ และด้านความรู้สึก อยู่ในระดับเห็นด้วยมากทั้ง
สองด้าน ด้านพฤติกรรมมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่น้อยกว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง ผลการวิเคราะห์ระดับ
ทัศนคติด้านการรับรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่าง 3 หน่วยงานโดยภาพรวม พบว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีทัศนคติในเรื่องการรับรู้ ความรู้สึกในเชิงบวกต่อบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 
มากที่สุดเมื่อเทียบกับอีกสองหน่วยงาน ขณะที่ศูนย์วิทยบริการ มีทัศนคติในด้านการรับรู้ และความรู้สึก
น้อยที่สุด ขณะที่ในด้านพฤติกรรมพบว่าส านักงานผู้อ านวยการมีค่ามากที่สุด และจากผลการศึกษาพบว่า
ในอนาคตควรส่งเสริมให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมที่สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
บริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ร่วมกัน เช่น การจัดอบรม สัมมนา การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีในเชิงบวก และ
ปฏิบัติหน้าตามกระบวนงานตามระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ไปในทิศทางเดียวกัน 
และจากการสอบถามแนวคิด ทัศนคติของบุคลากรเป็นการเลือกหาวิธีการในการจัดการเอกสารให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ดังนั้นจึงถือได้ว่าบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญขององค์กร เป็น
ผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานหลักตามกระบวนการในระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน การด าเนินงานตาม
ขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ จึงต้องมีการวางแผนในการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมเพ่ือมิให้บุคลากร
เกิดความรู้สึกว่าระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานมาท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความยุ่งยาก 
ล าบาก หรืออยู่ในภาวะที่รู้สึกตึงเครียดจนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับระบบดังกล่าว  
  การน าแนวคิดของ ISO 9001 มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพขององค์กร ได้มีหลายหน่วยงาน น า
ระบบบริหารและการจัดการคุณภาพ เพ่ือการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพกับระบบงานในการสนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยพบว่า ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงมีความ
ประสงค์ท่ีจะพัฒนาคุณภาพ งานบริการสารสนเทศเข้าสู่คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 จึงได้ท าวิจัย
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ และรุ่งรุจี  ศรีดาเดช, 
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2019) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานในทุกกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับงานบริการสารสนเทศซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของหน่วยงาน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมีความต้องการในการพัฒนางานที่เพ่ิมคุณภาพการท างานที่
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการให้บริการ เช่น การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและจัดการเอกสารยังไม่เป็น
ระบบ และต้องการสร้างภาพลักษณ์ของงานบริการให้ผู้ใช้ประทับใจ ส่วนการพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ อบรมบุคลากรงานบริการสารสนเทศ 
ก าหนดนโยบายและขอบเขตของระบบการบริหารคุณภาพ ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ จัดท า
ระบบเอกสารและวางกลไก การด าเนินงานบริการสารสนเทศ และการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วน
การด าเนินงานตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากลพบว่า ผู้บริหารและบุคลากรห้องสมุดส่วนใหญ่มีความรู้ 
ความเข้าใจในกระบวนการท างานตามมาตรฐานเพ่ือให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากที่สุด มีการ
ก าหนดนโยบายได้แก่ สร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการ พัฒนาความทันสมัย ยกระดับคุณภาพ     
การบริหารงานตามมาตรฐานสากล และยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
 การปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพจากระบบ ISO 9001:2008 ซึ่งมีข้อก าหนด 
8 ข้อ มาเป็นมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001:2015 ซึ่งมี 10 ข้อก าหนด ประกอบด้วย 
1. ขอบเขต (Scope) 2. มาตรฐานอ้างอิง (Normative references) 3. ค าศัพท์และความหมาย (Terms 
and definitions) 4. บริบทองค์การ (Context of the organization) 5. การน าองค์การ (Leadership) 
6. การวางแผน (Planning) 7. การสนับสนุน (Support) 8. การปฏิบัติการ (Operation) 9. การประเมิน
สมรรถนะ (Performance evaluation) และ 10. การปรับปรุง (Improvement) โดยมีแนวคิดที่พัฒนา
จากระบบ paper work เป็น system work มากขึ้น โดยเพ่ิมความต้องการของลูกค้า และกระบวนการ
ในการท างาน ซึ่งจะมีเอกสารเท่าที่จ าเป็นตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงในส่วน
ของหลักการพ้ืนฐานเป็นแนวทางในการท าตามต้องการของลูกค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การน า
องค์การ ความผูกพันของบุคลากร แนวทางกระบวนการ การปรับปรุง การตัดสินใจ ซึ่งสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติภายในองค์การหรือใช้เพ่ือการรับรองได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงานขององค์การ และ
โครงสร้างเนื้อหาของข้อก าหนดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ 
 
 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 41 

 

บทท่ี 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
ในบทที่ 4 นี้ เป็นการน าเสนอให้เห็นความชัดเจนของกระบวนการและขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานและการจัดท าเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยมีกิจกรรม
และแผนในการด าเนินงาน กระบวนการ เทคนิคขั้นตอนการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ของบุคลากร
ในการด าเนินการจัดการเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 รายละเอียดของขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ และแผนผังขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (Work Flow)          
การจัดการเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพ และแผนปฏิบัติการตามระบบบริหารงานคุณภาพ ดังนี้ 

 
กิจกรรมและแผนปฏิบัติงาน  

ตามข้อก าหนดของระบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบุให้ต้องมีการ
จัดระบบคุณภาพให้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้บุคลากรสามารถใช้หรือยึดปฏิบัติได้ตามที่
เขียนไว้นั้น เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะสร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีการด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน  
และมีการประชุม ทบทวนนโยบาย เพ่ือประกาศนโยบายคุณภาพทุกปี มีการจัดท าก าหนดการในการ
ตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากร มีการ
จัดกิจกรรมในการตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายในหน่วยงาน ตามวันและ
เวลาที่ก าหนดในรอบปีงบประมาณ อย่างน้อย 2 ครั้ง และมีการรายงานผลการตรวจติดตามระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 เสนอเพ่ือทราบในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านัก  
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในล าดับต่อไป ทั้ งนี้ต้องมีกระบวนการในการจัดท า
เอกสารรายงานการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพ่ือแจ้งผลการตรวจ
ให้บุคลากรและผู้บริหารได้รับทราบตามล าดับ 
 ในการด าเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ จะมีการวางแผนการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารของส านักวิทยบริการฯ และแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบผ่านปฏิทินกิจกรรม 
ประจ าภาคการศึกษาของส านักวิทยบริการฯ และจัดท าแผนในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยมี
ล าดับในการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานในระบบบริหารงานคุณภาพ ดังตารางที่ 4.1  

 

[
ดึงดูด
ความ
สนใจ
ของ
ผู้อ่าน
ของคุณ
ด้วยค า
อ้างอิง
ที่ยอด
เยี่ยม
จาก
เอกสาร 
หรือใช้
พ้ืนที่นี้
เพ่ือ
เน้น
จุดส าคั
ญ เมื่อ
ต้องกา
รวาง
กล่อง
ข้อควา
มที่ส่วน
ใดก็
ตาม
ของ
หน้านี้ 
ก็เพียง
แค่ลาก
กล่อง
ข้อควา
มนั้น
มา] 
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กิจกรรมและแผนปฏิบัติงานในระบบบริหารงานคุณภาพ 

ตารางที่ 4.1  กิจกรรมและแผนปฏิบัติงานในระบบบริหารงานคุณภาพ  

กิจกรรม 
เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. จัดระบบการบริหารคุณภาพให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

    

    1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ระบบคุณภาพ (ประชุมทบทวนผล
การด าเนินงานตามระบบ) 

1 ครั้ง ธันวาคม  ฝ่ายเลขาฯ / 
ทุกหน่วยงาน 

 

ด าเนินการหลัง 

internal audit  

แล้วเสร็จ 

     1.2 ทบทวน/ปรับปรุง 
คณะท างานด้านระบบคุณภาพ 

1 ครั้ง มกราคม ทุกหน่วยงาน  

     1.3 ทบทวน/ปรับปรุง คู่มือ
คุณภาพและกระบวนงาน  
ทบทวน/ปรับปรุง คุณลักษณะงาน 
(Job description) 

1 ครั้ง เมษายน ทุกหน่วยงาน 
 

 

     1.4 การตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน การควบคุมเอกสารและข้อมูล 
การแก้ไข-ป้องกัน การประชุมทบทวน 

2 ครั้ง พฤษภาคม 
กันยายน 

 ทุกหน่วยงาน 
หน่วยงานที่พบ 
CAR / PAR 

 

    1.5 การตรวจประเมินเพ่ือรักษา
ระบบคุณภาพ (Surveillance Audit)  

1 ครั้ง พฤศจิกายน  ทุกหน่วยงาน 
 

 

2. การให้บริการโดยยึดผู้รับบริการ
เป็นศูนย์กลาง และยึดมาตรฐานเป็น
หลักในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

    

    การส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

2 ครั้ง ภาคเรียนที่ 
1-2 

ศูนย์วิทยบริการ/ 
ศูนย์ ICT 

 

3. พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้
สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

1 ครั้ง - ทุกหน่วยงาน ส ารวจ 
ความต้องการ 
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บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการด าเนินการและการปฏิบัติงานในการจัดการเอกสารในระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
สามารถสรุปหน้าที่พอสังเขปได้ ดังภาพที่ 4.1  

 

 
 

   ภาพที่ 4.1  บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการด าเนินการเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ 
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 จากภาพที่ 4.1  สามารถจ าแนกบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการด าเนินการเกี่ยวกับระบบ
บริหารคุณภาพ และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร ได้ดังนี้   
 1. ผู้อ านวยการ 
  1.1 อ านวยการงบประมาณโครงการ จัดอบรมระบบมาตรฐาน ISO 9001 ให้แก่บุคลากร 
  1.2 ก าหนดนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ  
  1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายยริหาร (QMR) 
  1.4 แต่งตั้งคณะท างาน และผู้ตรวจประเมินภายใน 
  1.5 ประกาศนโยบายคุณภาพ อนุมัติการใช้คู่มือคุณภาพและตัวชี้วัดในการด าเนินงาน  
 2. รองผู้อ านวยการ 
  2.1 ที่คณะกรรมการบริหารโครงการ และอ านวยการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 เตรียมการวางแผนในการจัดท าเอกสารร่วมกับ QMR และบุคลากรในสายงาน 
  2.3 อ านวยการในการจัดท าระบบฯ ตรวจสอบ ทบทวนกระบวนงาน ตัวชี้วัดในการท างาน 
  2.4 ทบทวนตัวชี้วัด และการอนุมัติเอกสารก่อนการน าไปใช้ และการเตรียมความพร้อม 
  2.5 ฝ่ายบริหารยื่นขอรับการรับรองจากองค์กรที่ให้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 
 3. ผู้รับด าเนินโครงการ การบริหารงาน ISO  
  3.1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนฝ่ายบริหารงานคุณภาพ (QMR) หรือผู้จัดการระบบฯ ISO 9001  
  3.2 ท าหน้าที่บริหาร ควบคุม พัฒนาเอกสารตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001  
  3.3 มอบหมายผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดท าเอกสารและก ากับดูแลการน าไปใช้ 
  3.4 ประสานงานภายในองค์กร และท่ีปรึกษา ขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 
  3.5 เตรียมการรับการตรวจประเมินผล รายงานผลความคืบหน้าให้ผู้บริหาร 
 4. หัวหน้าสายงาน หรือหัวหน้ากลุ่มงาน 
 4.1 ร่วมจัดท าและมอบหมายให้มีการจัดท าเอกสารที่สอดคล้องตามข้อก าหนด ได้แก่  
 4.2 ทบทวนขั้นตอนกระบวนการ ทดลองใช้และปรับปรุงเอกสาร 
 4.3 แนะน า อบรมให้บุลากรเช้าใจและปฏิบัติตามข้อก าหนดระบบมาตรฐาน ISO 
 4.4 ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามขั้นตอน กระบวนการ ตัวชี้วัด 
  4.5 ประสานงานภายในองค์กร และรายงานผลความคืบหน้ากับ QMR และผู้บริหาร 
 5. เจ้าหน้าที่ในสายงาน   
 5.1 ได้รับการอบรม รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามเอกสารระบบคุณภาพมาตรฐาน   
  5.2 ทบทวนขั้นตอน กระบวนการ ทดลองใช้ และจัดท าเอกสาร (JD/WP-WI-KPI) 
 5.3 ควบคุม ดูแลเอกสารการใช้งานคุณภาพ ขั้นตอนและตัวชี้วัด  
  5.4 ด าเนินงาน ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขข้อที่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการ ตัวชี้วัด 
  5.5 แจ้งปัญหา ข้อแก้ไขที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานกับ QMR และผู้บริหาร 
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ไม่ผ่าน 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2  แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามระบบบริหารงานคุณภาพ  

ผู้บริหารฯ จดัเตรียมงบประมาณ/ความพร้อม และ 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/QMR/คณะท างานฯ 

เริ่มต้น 

ทบทวน ตรวจสอบ ประเมินสถานะขององค์กร 
ก าหนดนโยบาย/วัตถุประสงค์คุณภาพ/ขอบเขต 

จัดท าเอกสารระบบคุณภาพ/ประกาศนโยบาย  
จัดท า Jon description และคู่มอืด าเนินงาน  

ปฏิบัติและด าเนินการตามระบบบริการงานคณุภาพ 
- อบรมให้ความรู้ / คดัเลือก / แตง่ตั้งผู้ตรวจติดตาม 
- ด าเนินการตามระบบและกระบวนการคุณภาพ 

ตรวจตดิตามคุณภาพภายใน / รายงานผลการตรวจ 
บันทึกผลการการตรวจ / ปรับปรงุแก้ไข และเตรียม 
ความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ 

รับการตรวจตดิตามคุณภาพ
จากสถาบันให้การรับรอง 

 

สิ้นสุด 

ผ่าน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ แบ่งออกเป็น 6 
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2 การทบทวนสถานะระบบงานปัจจุบัน 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ 
ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ 
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
ขั้นตอนที่ 6 การตรวจประเมินและให้การรับรองโดยสถาบันให้การรับรอง 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและศึกษา 
  ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นระบบซึ่งทุกหน่วยงานในองค์กรจะต้องมีส่วน
ร่วมในการน าเอาระบบไปประยุกต์ใช้ในองค์กร บุคลากรทุกคนจึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จของระบบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมุ่งมั่นในการน าระบบมาใช้ในองค์กร และปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้บริหารต้องเตรียมและด าเนินการมีดังนี้ 
  • แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ISO 9001:2015 
  • จัดตั้งผู้ประสานงานคุณภาพหรือ ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (Quality Management 
Representative (QMR))  
  • จัดตั้งคณะท างานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ (working party) 
  • จัดงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น 
  • จัดให้มีการศึกษาฝึกอบรมและเรียนรู้ ทั้งความรู้ด้านมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2015 และความรู้ในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

ขั้นตอนที่ 2 การทบทวนสถานะระบบงานปัจจุบัน 
  คณะผู้บริหารฯ ตรวจสอบ/ทบทวน ประเมินสถานะปัจจุบันขององค์กร เพื่อจะได้ทราบว่า
สภาพการด าเนินงานปัจจุบันนั้นมีความสอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างไรบ้าง มีการด าเนินการเป็น
กระบวนการหรือไม่ ถ้าไม่สอดคล้องควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อก าหนด โดยกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน อาจมีดังนี้ 
  • ก าหนดนโยบายคุณภาพ ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติ ท าให้ส าเร็จและประเมินค่าได้ 
  • จัดท าวัตถุประสงค์คุณภาพ 
  • ก าหนดขอบเขตของหน่วยงานหรือกระบวนการตามผังองค์กรให้ชัดเจน 
  • วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อก าหนด เพ่ือตรวจสอบสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่ขาดไป 
  • จัดท าแผนการด าเนินงานที่แสดงถึงข้ันตอน กิจกรรม ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ 
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   ขั้นตอนที่ 3 การจัดท าเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ 
  3.1 จัดท าเอกสารระบบคุณภาพ ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
   - ประกาศนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) และวัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality 
Objectives) 
   - จัดท าผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
   - ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description/Job Specification) 
   - จัดท าคู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน และเอกสารสนับสนุน 

  3.2 ตรวจสอบ ทบทวนและอนุมัติเอกสารก่อนน าไปใช้ 

ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ 
  การติดตั้งระบบบริหารคุณภาพ โดยการน าระบบบริหารงานคุณภาพไปปฏิบัติ เป็นการน าเอา
เอกสารระบบบริหารคุณภาพที่ได้จัดท าขึ้นไปใช้จริง ให้เกิดประสิทธิผล โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
  4.1 การฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านระบบบริหารงานคุณภาพแก่บุคลากร 
   จัดให้มีการฝึกอบรม หรือประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องทุก
ส่วนให้ทราบรายละเอียดข้อก าหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และเหตุผลที่ต้องปฏิบัติตาม
เอกสารต่าง ๆ ในระบบคุณภาพ รวมทั้งปลุกจิตส านึกบุคลากรให้เชื่อมั่นในระบบคุณภาพและซักซ้อม
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระบบ 
  4.2 ประกาศใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ 
   ประกาศนโยบาย จัดท าใบบรรยายลักษณะงาน คู่มือด าเนินงาน และจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานทั้งหมด หรือที่เกี่ยวข้อง น าไปทดลองปฏิบัติ แก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ 
ส าหรับน าไปปรับปรุงต่อไป 
  4.3 บันทึกผลการปฏิบัติงาน  
   หลังจากท่ีได้ปฏิบัติตามที่เขียนเอกสารไว้ ผู้ปฏิบัติจะต้องแจ้งให้ผู้บริหารให้ทราบถึงผล
การปฏิบัติตามเอกสารทั้งในแง่ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
เอกสาร 
  4.4 ปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี)  
   หากจ าเป็นอาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและมี
ประสิทธิผล 

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
  ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรเป็นทีมตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Auditor) 
โดยคัดเลือกจากหน่วยงานในองค์กร เพราะการตรวจติดตามคุณภาพภายในต้องตรวจทุกหน่วยงาน 
บุคคลที่เป็นผู้ตรวจต้องมีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ตนไปตรวจ คือไม่ตรวจหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  
หลักสูตรที่อบรมอาจอบรมโดย QMR หรือที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์อย่างดีแล้ว หรืออาจส่งทีมตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในไปอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในจากหน่วยงานภายนอก  ก็
ได ้ 
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  จะต้องมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามแผนที่วางไว้ เพ่ือให้ทราบว่าระบบบริหาร
คุณภาพเป็นไปตามกระบวนการ การด าเนินงานที่วางแผนไว้  และสอดคล้องกับข้อก าหนดของ
มาตรฐานสากล และกับข้อก าหนดระบบบริหารคุณภาพท่ีองค์กรจัดท าขึ้น และระบบบริหารคุณภาพ
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ 
  ถ้าท าการตรวจติดตามคุณภาพภายในแล้วพบว่ามีข้อบกพร่อง ทีมตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในจะต้องรีบแจ้งต่อผู้รับผิดชอบโดยเร็ว โดยออกใบขอให้มีการปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action 
Request: CAR) ผู้รับผิดชอบต้องประเมินลักษณะของข้อบกพร่อง และด าเนินมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปรับปรุงทันท ี
 

ขั้นตอนที่ 6 การตรวจประเมินและให้การรับรองโดยสถาบันให้การรับรอง 
  เมื่อด าเนินการจัดระบบคุณภาพ และพัฒนาจนได้ผลเป็นที่พอใจแล้ว เพ่ือแสดงขีด
ความสามารถขององค์กร ตลอดจนบ่งบอกถึงความส าเร็จอย่างแท้จริงของการน าระบบการบริหารงาน
คุณภาพไปใช้  โดยการขอรับการรับรองจากหน่วยรับรอง (Certification Body) ในการพิจารณาเลือกให้
หน่วยรับรองใดเป็นผู้ให้การรับรอง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของแต่ละหน่วยรับรอง รวมถึงอัตรา
ค่าใช้จ่าย งบประมาณในการให้การรับรอง ยื่นขอรับการตรวจประเมินของหน่วยรับรอง จากหน่วยตรวจ
ประเมินสากล  

 
การจัดท าเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ  

การจัดท าเอกสารเ พ่ือรับการตรวจรับรองตามคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 
ประกอบด้วยเอกสารที่กล่าวในข้อก าหนด ได้แก่  

1.  นโยบายคุณภาพ (quality policy) และวัตถุประสงค์ (quality objectives)  
2.  ใบบรรยายคุณลักษณะงาน (job description)  
3.  คู่มือคุณภาพ (quality manual) และระเบียบปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
     3.1 แนวปฏิบัติแนวปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน 
     3.2 วิธีการปฏิบัติงาน (Work instruction)  
  3.3 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Procedure)  
  3.4 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI) 
4.  แบบฟอร์ม 
5.  การควบคุม และแจกจ่ายเอกสาร  
6.  เอกสารสนับสนุน (Support Document)  
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 โดยมีรายละเอียด ขั้นตอน และกระบวนการในการจัดท าและการปฏิบัติงานด้านเอกสาร     ที่
ดังนี้ 

1.  การเตรียมการจัดท าเอกสารระบบบริหารคุณภาพ    
การน าตัดสินใจน าระบบบริหารคุณภาพเข้ามาใช้ในองค์กร เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ

ด้านการบริหาร (Management responsibility) ของผู้บริหารระดับสูงในการจัดการบริหารงานตาม
ระบบการบริหารงานคุณภาพ เป็นผู้ก าหนดกลยุทธ์การบริหารงานในองค์กร ต้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ และการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพ โดยก าหนด
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR) ตลอดจนมีการสื่อข้อมูลภายใน
องค์กร เพ่ือให้บุคลากรในองค์กร รับรู้ข้อมูลข่าวสารในองค์กร และมีการทบทวนการบริหารงาน เพ่ือ
พิจารณาถึงความเหมาะสมเพียงพอ ของระบบ เพ่ือหาทางปรับปรุงระบบขององค์กรต่อไป  โดยให้
ตัวแทนฝ่ายบริหาร ที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ถูกแต่งตั้งจากผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร
ด้านคุณภาพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการจัดท าระบบบริหารงานคุณภาพ น าไปปฏิบัติ และรักษา
ระบบไว้ รายงานผู้บริหารระดับสูงถึงผลการด าเนินงานของระบบ และความจ าเป็นในการปรับปรุง 
รวมถึงมีการส่งเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้ตระหนักถึงข้อก าหนดของลูกค้าหรือผู้รับบริการ และ   
ท าหน้าที่ในการเตรียมการจัดท าเอกสารระบบบริหารคุณภาพ ร่วมกับบุคลากรในองค์กร  

  การเตรียมเอกสารการจัดท าเอกสารระบบการบริหารคุณภาพเป็นขั้นตอนแรก ๆ ของการ
พัฒนาระบบคุณภาพของส านักวิทยบริการฯ เนื่องจาก ได้มีการจัดท าคู่มือด าเนินงาน (work manual) 
และใบบรรยายคุณลักษณะงาน (job description) มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงเลือกใช้วิธีที่ 2 ในการ
เริ่มต้นในการจัดท าเอกสาร คือ จัดท าคู่มือคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติ และวิธีปฏิบัติงาน 
มาพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงคู่มือด าเนินงานเดิมที่มีอยู่แล้ว และได้น าแนวปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน จ านวน 4 ข้อ คือ  

  1) แนวปฏิบัติในการควบคุมเอกสาร สารสนเทศ  
 2) แนวปฏิบัติในการตรวจติดตามคุณภาพบริการภายในองค์กร (Internal Audit)  
 3) แนวปฏิบัติการควบคุมบริการที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การแก้ไขและป้องกันปัญหา  
 4) แนวปฏิบัติในการพัฒนาองค์กร มาจัดท าเป็นคูม่ือคุณภาพ (quality manual)  
 จากการที่ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดท าในลักษณะของคู่มือด าเนินงาน ไว้ก่อนแล้ว 

ดังนั้น จึงสามารถบรรจุเนื้อหาของแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือด าเนินงานดังกล่าวได้ เพ่ือให้บุคลากรยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติหลัก และใช้เป็นกรอบในการจัดการเพ่ือให้ระบบบริหารคุณภาพถูกน าไปใช้ในงานบริการ 
และให้ได้รับการธ ารงรักษาไว้ในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดท าใบบรรยายคุณลักษณะงาน 
(job description) โดยให้ถือเป็นเอกสารควบคุม (Document Control) ซึ่งต้องด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

การด าเนินงานในส่วนนี้ อาจจัดให้มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานระบบบริหารงาน
คุณภาพและมอบหมายให้มีผู้ท าหน้าที่ตามค าสั่ง ดังต่อไปนี้ (ดูตัวอย่างเพ่ิมเติมในเอกสารแนบท้าย 
ภาคผนวก ก ประกาศและตัวอย่างค าสั่งที่เก่ียวข้อง) 
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1) แต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (QMRC) เป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหาร และตัวแทนของบุคลากรในแต่ละส่วน
งานตามภารกิจหลักขององค์กร เพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยให้ท าหน้าที่ในการจัดประชุมให้ความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพ่ือน ามาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง พิจารณาทบทวนนโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ตลอดจนแผนการ
ด าเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการให้มั่นใจว่าระบบคุณภาพที่จัดท าเป็นเอกสารได้จัดให้มีขึ้น และน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนรักษาไว้และด าเนินการให้สอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015  
สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบแผนการด าเนินงาน และนโยบายคุณภาพ รวมทั้งข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

2) แต่งตั้งผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รับผิดชอบในการด าเนิน
กิจกรรมและจัดการเอกสาร ได้แก่  

ผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) เป็นผู้ตรวจสอบและทบทวนเอกสารทุกระดับชั้นตามระบบ
บริหารคุณภาพมาตรฐานก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   

ผู้ควบคุมเอกสาร (DC: Document Control) จัดท าเอกสาร เสนอทบทวน และขอ
อนุมัติลงนาม ลงทะเบียนเอกสาร ควบคุม จัดเก็บ ตรวจสอบเอกสารในระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ให้มีประสิทธิภาพ และประกาศใช้ผ่านระบบ Electronic Document 

ผู้ควบคุมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document) จัดท าระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเข้าถึงเอกสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
ประกาศใช้เอกสารผ่านระบบ Electronic Document  และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ร่วมกับผู้ควบคุมเอกสาร 
(DC) 

3) แต่งตั้งคณะท างานระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ระดับฝ่ายงาน เป็น
ค าสั่งแต่งตั้งเพ่ือให้บุคลากรในแต่ละกลุ่มงานได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและด าเนินกิจกรรม เพ่ือ
น าไปสู่การน าปฏิบัติ จูงใจ และผลักดันให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายงานร่วมในการด าเนินกิจกรรมให้
ครอบคลุมทุกฝ่ายงาน และเพ่ือท าหน้าที่ ศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการด าเนินงานระบบ
บริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วางแผนและ
ด าเนินการบริหารระบบบริหารคุณภาพ ระดับฝ่ายงานตามกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ด าเนินการ
บริหารภายในฝ่ายงานตามกลุ่มงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดระบบบริหารคุณภาพ  

4) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เป็น
การคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะในการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ในแต่ละส่วนงานให้มาท า
หน้าที่ วางแผนการตรวจติดตามฝ่าย/งานที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการตรวจติดตามความพร้อมของ
ระบบบริหารงานคุณภาพ ตรวจความสอดคล้องของเอกสารกับระเบียบปฏิบัติ ตรวจความสอดคล้องกับ
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ข้อก าหนด ISO 9001:2015 ตรวจความสอดคล้องกับข้อก าหนดของผู้รับบริการ และตรวจเพ่ือหาโอกาส
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จัดท ารายละเอียดการตรวจติดตามไว้เป็นเอกสาร และรายงานผลการตรวจ
ติดตามต่อ QMR และ ตรวจติดตามประสิทธิผลของการแก้ไข/และแนวโน้มในการเกิดปัญหา  

2.  การเขียนเอกสารระบบการบริหารคุณภาพ 
     2.1 การจัดท าใบบรรยายคุณลักษณะงาน (job description) 

       ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องจัดท าเอกสารใบบรรยายคุณลักษณะงาน ( job 
description) ตามแบบฟอร์มที่ร่วมกันจัดท าขึ้น โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) พ.ศ. 2553  ซึ่งภาระหน้าที่จะจะน ามาเขียนใน
แบบฟอร์มนี้ จะต้องเป็นภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติจริง และมีความเป็นปัจจุบัน ขั้นตอนการ
เขียนใบบรรยายคุณลักษณะงาน จึงต้องเริ่มต้นจากบุคลากรเป็นผู้เขียนด้วยตนเอง และหัวหน้างานที่
เกี่ยวข้องช่วยในการตรวจ ปรับปรุง แก้ไข หลังจากนั้น ต้องท าการทบทวนและปรับปรุงเพ่ือเสนอให้
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน หรือหัวหน้าส่วนงานช่วยตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสารของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายในการเตรียมการจัดท า
เอกสารระบบคุณภาพ จัดพิมพ์ และให้ผู้แทนฝ่ายบริหารฯ ตรวจสอบการพิมพ์อย่างละเอียด อีกครั้ง หาก
ไม่ผ่านก็ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม  และเมื่อผ่านแล้วให้จัดส่งให้ผู้ที่ ได้รับ
มอบหมายที่เป็น ผู้ควบคุมเอกสาร (DC: Document Control) จัดท าเอกสาร เสนอทบทวน และขอ
อนุมัติลงนาม ลงทะเบียนเอกสาร ควบคุม จัดเก็บ ตรวจสอบเอกสารในระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยเอกสารต้นฉบับให้จัดเก็บที่หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร และให้ประกาศใช้ผ่านระบบ Electronic Document  ซึ่งอาจจัดท าเป็น
แหล่งบันทึก จัดเก็บเอกสาร หรือเว็บไซต์ เพ่ือให้บุคลากรผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา หรือน าไปใช้อ้างอิงได้  
  เอกสารใบบรรยายคุณลักษณะงาน (job description) ซึ่งจะต้องมีการทบทวนเป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน และเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงต้องเสนอ ให้
ผู้อ านวยการส านักฯ เป็นผู้อนุมัติและลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว  และเป็นเอกสารควบคุม ที่ต้อง
ด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการควบคุมเอกสาร สารสนเทศ แนวปฏิบัติข้อที่ 1 โดยเคร่งครัด ตามความ
ปรากฏในคู่มือคุณภาพ ที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดในใบบรรยายคุณลักษณะงาน ดังภาพที่ 4.3  
ใบบรรยายคุณลักษณะงาน (job description) 
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    ตัวอย่างใบบรรยายลักษณะงาน (job description) 
 

 

    ภาพที่ 4.3  ใบบรรยายคุณลักษณะงาน (job description) 
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2.2 การจัดท าคู่มือคุณภาพ (quality manual) และระเบียบปฏิบัติงาน        
     ในการจัดท าคู่มือคุณภาพ หรือคู่มือด าเนินงาน (Work manual) ของส านักฯ ตามที่

ได้มีการแทรกแนวปฏิบัติตามระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเป็นในส่วนของระเบียบปฏิบัติงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย วิธีการปฏิบัติงาน (Work instruction) ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Procedure) และ
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI)  ในขั้นตอนนี้ควรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดท าเอกสารด้วย
ตนเอง เนื่องจากเป็นการจัดท าระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedure) ซึ่งต้องมีการจัดท าแผนภูมิแสดง การ
ด าเนินงาน (Flow Chart) ขององค์การ จึงต้องเริ่มต้นจากบุคลากรเป็นผู้เขียนด้วยตนเอง และหัวหน้า
งานที่เกี่ยวข้องช่วยในการตรวจ ปรับปรุง แก้ไข หลังจากนั้น ต้องท าการทบทวนและปรับปรุงเพ่ือเสนอ
ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน หรือหัวหน้างานช่วยตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึง
ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสารของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมายในการเตรียมการจัดท า
เอกสารระบบคุณภาพ จัดพิมพ์ และให้ผู้แทนฝ่ายบริหารฯ ตรวจสอบการพิมพ์อย่างละเอียด อีกครั้ง หาก
ไม่ผ่านก็ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม  และเมื่อผ่านแล้วให้จัดส่งให้ผู้ที่ ได้รับ
มอบหมาย ผู้ควบคุมเอกสาร (DC: Document Control) จัดท าเอกสาร เสนอทบทวน และขออนุมัติลง
นาม โดยผ่านผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอ านาจในการลงนาม  จากนั้นให้อ าเนินการจัดพิมพ์ ลงทะเบียนเอกสารใน
ระบบเครือข่ายตามแนวปฏิบัติให้ชัดเจน  จัดให้มีระบบควบคุม จัดเก็บ ตรวจสอบเอกสารในระบบ
บริหารคุณภาพมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพ และประกาศใช้ผ่านระบบ Electronic Document ซึ่งอาจ
จัดท าเป็นแหล่งบันทึก จัดเก็บเอกสาร หรือเว็บไซต์ เพ่ือให้บุคลากร ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา หรือน าไปใช้
อ้างอิงได้  
  คู่มือคุณภาพ หรือคู่มือด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ นี้ จะต้องมีการทบทวน
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedure) และขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความเป็นปัจจุบัน 
และเม่ือมีการแก้ไขปรับปรุงต้องเสนอ ให้ผู้อ านวยการส านักฯ เป็นผู้อนุมัต ิและลงลายมือชื่อไว้ในเอกสาร
ดังกล่าว  และเป็นเอกสารควบคุม ที่ต้องด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการควบคุมเอกสาร สารสนเทศ 
ตามแนวปฏิบัติข้อที่ 1 อย่างเคร่งครัด ตามความปรากฏในคู่มือคุณภาพ เฉกเช่นเดียวกับเอกสารใบ
บรรยายคุณลักษณะงาน โดยมีแบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดวิธีปฏิบัติงาน และการลงรายการ ดังภาพ
ที่ 4.4  
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    ภาพที่ 4.4  แบบฟอร์มการเขียนระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  
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 3. การอนุมัติและประกาศใช้เอกสารระบบการบริหารคุณภาพ  
    หลังจากด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารระบบการบริหารคุณภาพแล้ว ที่ผ่านการทบทวนโดย

ผู้บริหารของส่วนงาน และผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) แล้วให้จัดส่งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ควบคุม
เอกสาร (DC: Document Control) จัดท าเอกสาร และเสนอต่อผู้อ านวยการส านักฯ เพ่ือขออนุมัติ    
ลงนามและประกาศใช้ เมื่อผ่านการลงนามแล้ว ให้ท าการลงทะเบียนเอกสาร ควบคุม จัดเก็บ ตรวจสอบ
เอกสารในระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพ  และประกาศใช้ผ่านระบบ Electronic 
Document 

    เมื่อเอกสารระบบคุณภาพผ่านการทบทวน อนุมัติ และประกาศใช้แล้ว ในระยะแรกเป็น
ระยะของการปฏิบัติจริง หากจ าเป็นต้องมีการแก้ไขเนื่องจากเอกสารไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง หรือ     
ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงก็ต้องด าเนินการแก้ไขเอกสาร ในท านองตรงกันข้ามหากพบว่าเอกสารถูกต้อง
สมบูรณ์ สอดคล้องกับข้อก าหนดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นไปตามหลักการผลิตหรือ         การ
ให้บริการขององค์การและเหมาะสมกับการด าเนินงานที่ควรจะเป็นขององค์การแล้ว อาจต้องพิจารณา
ปรับปรุงการปฏิบัติให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในทางปฏิบัติอาจท าได้โดยการท าความเข้าใจกับ
ผู้เกี่ยวข้อง มีการจัดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มเป็นกรณีไปเมื่อมีความสอดคล้องระหว่างเอกสารระบบคุณภาพ
และการปฏิบัติจริงทั้งระบบแล้ว ก็ต้องด าเนินการประกาศใช้เอกสารระบบคุณภาพในส่วนของฉบับที่
ปรับปรุงและผ่านเอกสารระบบคุณภาพเข้าสู่กระบวนการควบคุมเพ่ือคงไว้ซึ่งระบบคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพตลอดไป (อุทัย  จันทร์แสง, 2557) 
     4.  การควบคุมและการแจกจ่ายเอกสาร 

     การควบคุมนั้นจะต้องมีการควบคุมตามแนวปฏิบัติในการจัดการและควบคุมเอกสาร           
ที่ประกาศไว้ในคู่มือคุณภาพ ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบคุณภาพ ISO9001:2015 โดยให้      
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นเอกสารควบคุม   

    การควบคุมเอกสารและข้อมูล 
    เอกสารระบบคุณภาพ คือ เอกสารที่ใช้ปฏิบัติงานในระบบคุณภาพ ซึ่งได้รับการอนุมัติ

จากผู้อ านวยการส านักฯ หรือผู้มีอ านาจที่ก าหนดไว้ โดยจะได้รับการควบคุม การจัดท า แก้ไข ยกเลิก 
แจกจ่ายและเก็บรักษาไว้ตามระบบการควบคุมเอกสารและข้อมูลในข้อก าหนด  4.2.3 การควบคุม
เอกสาร (Control of Document) 

การจัดท าส าเนาของเอกสารระบบคุณภาพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. ส าเนาควบคุม (Controlled Copy) เป็นส าเนาเอกสารระบบคุณภาพท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน

ซึ่งได้รับการควบคุมให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
2. ส าเนาไม่ควบคุม (Uncontrolled Copy) เป็นส าเนาเอกสารระบบคุณภาพที่ไม่ได้รับการ

ควบคุมให้ทันสมัย ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข จะไม่มีการเรียกคืน เพ่ือเปลี่ยนฉบับล่าสุด 
การบริหารและควบคุมเอกสาร 
1. การก าหนดผู้รับผิดชอบ 

1.1 ทบทวน และอนุมัติเอกสาร 
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1.2 บริหารและควบคุมเอกสาร 
2. การก าหนดระบบหมายเลขเอกสาร 
3. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร 
4. การควบคุมการแจกจ่ายเอกสาร 
ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร 
1. การจัดท าบัญชีรายการเอกสาร (Master List) เพ่ือจัดแสดงบัญชีผู้ถือครองเอกสาร และ

บัญชีแจกจ่ายเอกสาร 
2. การทบทวนความถูกต้อง โดยผู้ที่เก่ียวข้อง 
3. การตรวจสอบและอนุมัติ โดยผู้อ านวยการส านักฯ และผู้มีอ านาจลงนาม 
4. แจกจ่ายส าเนาเอกสาร ให้ผู้ถือครองเอกสารตามที่ก าหนดไว้ มีการเซ็นรับเอกสาร 
5. การน าไปใช้ ผู้ถือเอกสารรับผิดชอบการน าไปใช้และการเก็บรักษาเอกสารให้มีที่จุดใช้งาน

และเป็นฉบับล่าสุด โดยเอกสารไม่สูญหายหรือเสียหาย 
6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร เอกสารที่แก้ไขต้องมีการพิจารณาผลกระทบต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจต าแหน่งเดียวกับท่ีอนุมัติเอกสารฉบับเดิม 
7. การยกเลิกเอกสารที่ไม่ใช้แล้ว 
วิธีการควบคุมบันทึกคุณภาพ 
1. จัดท ารายชื่อบันทึกคุณภาพที่ต้องควบคุม และก าหนดผู้รับผิดชอบวิธีการจัดเก็บและ

ระยะเวลาการจัดเก็บ 
2. เก็บรวบรวมแยกประเภท เข้าแฟ้ม และท าดัชนี เพ่ือให้ค้นหาง่าย จัดเก็บไว้ใน 

สถานที่เหมาะสมป้องกันความเสียหาย 
 
ตัวอย่างการจัดท าบัญชีรายการเอกสาร ดังภาพที่ 4.5  

 
 
  ภาพที่ 4.5 แบบฟอร์มบัญชีรายการเอกสาร (Master List) 
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ตัวอย่างการจัดท าบัญชีรายการเอกสารของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการควบคุมเอกสาร 
และการแจกจ่ายเอกสาร ดังภาพที่ 4.6  

 

 

 

 
 
ภาพที่ 4.6  การลงรายการหมายเลขเอกสาร และการแจกจ่ายเอกสารในแบบฟอร์มบัญชี 
               รายการเอกสาร (Master List) 
 

ค ำอธิบำยหมำยเลขเอกสำร 
ARIT-ICT-1-01     
ARIT-Lib-2-01 
ARIT-Off-03 
 
 

ARIT คือ อักษรย่อของ ส านักวิทยบริการฯ 

ICT  คือ อักษรย่อของ ศูนย์เทคโนโลย ี
       สารสนเทศฯ หรือ ศูนย์ ICT 
LiB  คือ อักษรย่อของ ศูนย์วิทยบริการ 
       หรือ ห้องสมุด หรือ หอสมุด 
Off  คือ อักษรย่อของ ส านักงาน 
       ผู้อ านวยการ 

1-01 คือ อักษรตัวเลข แทนกลุ่มงาน และล าดับของเอกสาร 

ช่ือผู้รับผิดชอบในการรับและแจกจ่ายเอกสาร 
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ตัวอย่างการขอด าเนินการเกี่ยวกับเอกสาร ดังภาพที่ 4.7 
 

 
     ภาพที่ 4.7 แบบฟอร์มใบขอด าเนินการเอกสาร (DAR) 
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 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการควบคุมเอกสารและบันทึกข้อความ ดังภาพที่ 4.8 

 
      ภาพที่ 4.8 แบบฟอร์มการควบคุมเอกสาร และบันทึกข้อความ 
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วิธีการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ มีขั้นตอนและวิธีการ 

ดังนี้ 
1. จัดให้มีหัวข้อการประชุม ที่กล่าวถึง ผลการติดตามตัวชี้วัดในการให้บริการ และตัวชี้วัด 

(KPI) ในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกระบวนการระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
เป็นอย่างน้อยในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ  

2. จัดให้มีคณะกรรมการตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐานเพ่ือด าเนินการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในองค์กร (Internal Audit) โดยจัดแบ่งออกทีมตรวจออกเป็น 3 ทีม จากส านักงาน
ผู้อ านวยการ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือให้สลับการตรวจใน 3 
หน่วยงาน ครบทุกกลุ่มงาน ปีละ 2 ครั้ง โดยผู้ตรวจต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกิจกรรมที่จะได้รับ
มอบหมายไปตรวจ และได้ผ่านการฝึกทักษะการตรวจประเมินคุณภาพมาแล้ว รวมถึงทราบข้อก าหนด
มาตรฐานที่จะน าไป Audit  

 โดยหน่วยงานจะต้องจัดท าก าหนดแผนการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ (Internal 
Audit) เพ่ือแจ้งให้ผู้รับตรวจได้รับทราบอย่างชัดเจน ดังตัวอย่างในภาพที่ 4.9  

3. มีการประสานกับทีมตรวจ (Auditor) เพ่ือก าหนดและวางแผนการตรวจ จัดท า Checklist 
บันทึกการตรวจ จากเอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถท าการตรวจสอบตามเวลาที่ได้มีการนัดหมายกับ
ผู้ถูกตรวจไว้ และให้บันทึกสิ่งที่ตรวจพบลงในบันทึกการตรวจ (Checklist)  

4. ให้สรุปผลการตรวจจากบันทึกการตรวจ และเขียนบันทึกการขอให้พัฒนา (IAR) ส าหรับ
ประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับวิธีการท างานที่ก าหนดไว้ หรือจุดที่ต้องการการพัฒนา แจ้งให้ผู้ถูกตรวจได้
ทราบและด าเนินการ  

5. ให้มีการก าหนดวาระประชุมทบทวนการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน 
โดยฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการประชุมผู้ตรวจติดตามเพ่ือทบทวนผล
การตรวจให้สอดคล้องตามข้อก าหนดและตัวชี้วัด ในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ตัวอย่างแผนการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ (Internal Audit) ดังภาพที่ 4.9 

 

ภาพที่ 4.9 แผนการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ (Internal Audit) 

 

ตัวอย่างแผนการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ (Audit Program) ดังภาพที่ 4.10 

 
ภาพที่ 4.10 แผนการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ (Audit Program) 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการตรวจติดตามประเมินคุณภาพมาตรฐาน ดังภาพที่ 4.11 

 
      ภาพที่ 4.11  แบบฟอร์มบันทึกตรวจติดตามประเมินคุณภาพมาตรฐาน (Audit checklist) 
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 ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการตรวจติดตามประเมินคุณภาพมาตรฐาน ดังภาพที่ 4.12 

 
 

          ภาพที่ 4.12  แบบฟอร์มรายงานการตรวจติดตามประเมินคุณภาพมาตรฐาน  
                          (Internal Audit Report) 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 64 

 

ตัวอย่างการลงรายการที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด ดังภาพที่ 4.13  

 
    ภาพที่ 4.13  แบบฟอร์มการออกใบค าขอให้แก้ไข (improvement action request: IAR หรือ   
                      Corrective Action Request : CAR) 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 65 

 

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลงรายการที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด ในแบบฟอร์ม 
(improvement action request: IAR หรือ Corrective Action Request : CAR)  เป็นการออกใบค าขอให้
แก้ไข ในใบ IAR/DAR เพ่ือขอขึ้นทะเบียนเอกสาร ควบคุมโดยระบุรายละเอียดเหตุผลให้ครบถ้วน 
จากนั้นยื่นต่อผู้ควบคุมเอกสาร (DCC) พร้อมแนบเอกสารที่ขอจัดท า / ทบทวนแก้ไข / ยกเลิก ดังภาพที่ 
4.14 

 
 
   ภาพที่ 4.14  การลงทะเบียนในใบ IAR (improvement action request) หรือใบ CAR  
                     (Corrective Action Request) 
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วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 1. มมีาตรฐานในการให้บริการ มีข้ันตอนการให้บริการชัดเจน เปิดเผยวิธีการ และจัดใหม้ีคู่มือ
ให้บริการ ตามระเบียบ ข้อบังคับ เผยแพร่และแจ้งให้ทราบถึงสถานที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการการ
ด าเนินการให้ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบชัดเจนเปิดเผย จัดบริการด้วยความรวดเร็ว  มี
อัธยาศัย ไม่เลือกปฏิบัติ 
 2. จัดให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วและทันสมัย ผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ Facebook และ ไลน์ เพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่
จ ากัดเวลาและสถานที่ และจัดให้มีบุคลากรจาก 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริการตอบค าถามและ
ช่วยเหลือผู้รับบริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในวิธีการ
ให้บริการที่เหมาะสม 

3. จัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพบริการทุกระบบการจัดการ ตามแนวปฏิบัติในการตรวจ
ติดตามคุณภาพบริการภายในองค์กร (Internal Audit) ปีละ 2 ครั้ง และเพ่ิมความถี่ในการตรวจติดตาม
ได้ตามความเหมะสม ซึ่งสามารถแก้ไขความเสี่ยงและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ ให้มีการ
ส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ ให้มีการส ารวจครบทุกงาน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

4. มีการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือน าผลจากการ
ส ารวจมาประเมิน พัฒนาและแก้ไขคุณภาพในการให้บริการให้ผู้บริการเกิดความพึงพอใจ 

 

จรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ผู้จัดท าได้ศึกษาคุณสมบัติของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพหรือวิชาชีพเฉพาะ กรณี

ปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง ระดับเชี่ยวชาญ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยก าหนด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ก าหนด
องค์ประกอบของการประเมินเพ่ือแต่งตั้งต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2560  
ข้อ 49 (5) ว่าด้วยจรรยาบรรณและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และข้อ 56 ว่าด้วยการประเมินจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยมีองค์ประกอบที่ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2560, หน้า 14-16) 

(1) ต้องมีความชื่อสัตย์ทางวิชาชีพ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานของตนและไม่ลอก
เลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมทั้งไม่น าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือ
วิชาชีพมากกว่าหนึ่งฉบับในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ 

(2) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาชีพ
ของตนเองและแสดงหลักฐานการค้นคว้า 

(3) ต้องไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาชีพละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและ 
สิทธิมนุษยชน 
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(4) ผลงานทางวิชาชีพต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาชีพเป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมา
เกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือ
วิจัยโดยหวังผลประโยชนส์่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็น
จริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาชีพ 

(5) ต้องน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
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บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ไข และพฒันางาน 

 
ในบทที่ 5 นี้ เป็นการน าเสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน และ

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานให้มีคุณภาพ โดยพบประเด็นปัญหา อุปสรรค ความยุ่งยากซับซ้อน
ของงาน ทั้งในกระบวนการด าเนินงาน และการจัดการเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน  
ซึ่งสามารถสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพ่ือพัฒนางานในบริบทของส านัก         
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ 2) ด้านคู่มือ
ปฏิบัติงาน และ 3) ด้านบุคลากร 

การวิเคราะห์ ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขเพ่ือพัฒนางานที่จะกล่าวถึง
ต่อไปนี้ เกิดจากการสังเกต รวบรวมปัญหา อุปสรรค มาทบทวน วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และ
ประเมินผลในการปฏิบัติงานของผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ทั้งที่ประสบด้วยตนเอง โดยตรง และโดย
ทางอ้อมจากการด าเนินงาน มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องที่
เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนางานให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานให้ส าเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมายและเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง องค์กร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

จากประสบการณ์ที่ผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการด าเนินงานระบบ
บริหารคุณภาพมาตรฐานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตั้งแต่เริ่มแรกที่ผู้บริหารมี
นโยบายในการน าระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาประยุกต์ใช้ทั่วทั้งองค์กร เพ่ือให้เป็นแนว
ปฏิบัติหรือเป็นกรอบมาตรฐานในการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ ISO 9001:2008 
และพัฒนาการมาเป็นมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงานที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจ โดยพบว่าปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และความยุ่งยากซับซ้อนของงาน ทั้งด้านกระบวนการและ
บุคลากร มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านที่แตกต่างกันไป เริ่มตั้งแต่การเตรียมการเพ่ือเข้าสู่
ระบบ การสื่อสารในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรได้รับทราบ รับรู้ และตระหนักถึงความส าคัญของระบบ การ
จัดอบรมให้ความรู้และการศึกษาข้อก าหนดระบบบริการคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ในการด าเนินงานและการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามกระบวนการ การจัดท าคู่มือ
คุณภาพ การจัดท าระเบียบปฏิบัติงาน การก าหนดตัวชี้วัด การจัดวางระบบจัดเก็บเอกสาร การควบคุม
เอกสาร และการแจกจ่ายเอกสาร การประสานงานกับบุคลากรเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารใบ
บรรยายคุณลักษณะงาน คู่มือด าเนินงาน เอกสารแบบฟอร์ม และเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน โดยพบปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ดังนี้  
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1.  ด้านกระบวนการ  
 1) ขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามขั้นตอน กระบวนการ และแนวปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดของระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ที่ชัดแจ้ง  
 2) กระบวนการด าเนินงานบางกิจกรรมยังไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดของระบบบริหาร

คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 
 3) กระบวนการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กรและการสื่อสารไปถึงผู้รับบริการเพ่ือให้

รับทราบ รับรู้ และตระหนักถึงความส าคัญของระบบบริหารงานคุณภาพยังไม่ทั่วถึง 
2.  ด้านคู่มือปฏิบัติงาน 
 1) มีการจัดท าคู่มือคุณภาพ หรือคู่มือด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ ที่เป็นแนว

ปฏิบัติในการด าเนินการตามข้อก าหนดระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน แต่ยังไม่มีการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานที่แสดงวิธีการขั้นตอนในการด าเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐานของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้เพื่อการศึกษาอ้างอิงในการปฏิบัติงานได้ 

 2) ยังไม่มีคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นวิธีการขั้นตอนในการจัดท าเอกสาร เก็บรักษา ควบคุม
และแจกจ่ายเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 3) มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักของบุคลากร แต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกฝ่ายงาน และ
ยังไม่ครบทุกคน  

3.  ด้านบุคลากร 
 1) บุคลากรบางส่วนยังมีทัศนคติในเรื่องการรับรู้ ความรู้สึกในเชิงบวกต่อบริหารงานตาม

มาตรฐาน ISO 9001 ค่อนข้างน้อย  
 2) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และกระบวนการในการจัดหา

บุคลากรมาทดแทน ท าให้เกิดช่องว่างของบุคลากรในการรับตรวจติดตามคุณภาพภายใน เนื่องจาก
บุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่แทนกัน และท าให้ค่าตัวชี้วัดของงาน (KPI) เปลี่ยนแปลงตาม 
 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 
 จากปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานแต่ละด้านดังกล่าวข้างต้น สามารถน ามาสรุปปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานเป็นตารางได้ดังตารางที่ 5.1 ดังนี้  
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 ตารางที่ 5.1 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านกระบวนการ    

    1) ขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน 
ตามข้ันตอน กระบวนการ และแนวปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน  
ISO 9001 ที่ชัดแจ้ง 

ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องข้อก าหนดตาม
ระบบคุณภาพมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่
สอดคล้อง ให้แก่บุคลากรเพ่ือให้มคีวามรู้ ความ
เข้าใจในข้อก าหนดที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามกระบวนการและข้อก าหนดของ
ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานได้ 

 

ควรจัดให้มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลความรู้ของระบบคุณภาพ
มาตรฐานภายในองค์กรที่บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือท าความศึกษาค้นคว้าและท าความเข้าใจกับ
ข้อก าหนดเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในระบบ
บริหารคุณภาพมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพ 

    2) กระบวนการด าเนินงานบางกิจกรรมยังไม่
สอดคล้องตามข้อก าหนดของระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 

มีการตรวจติดตามการด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้
สอดคล้องตามข้อก าหนด และแก้ไขข้อบกพร่อง 
ที่ไม่สอดคล้องก่อนรับการตรวจประเมินรับรองฯ 
 

ควรตรวจสอบ ควบคุม แก้ไข ป้องกันความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาทบทวนการด าเนินงาน 
ให้สอดคล้องตามกระบวนการ ข้อก าหนด 

    3) กระบวนการสื่อสารกับบุคลากรภายใน
องค์กรและการสื่อสารไปถึงผู้รับบริการเพ่ือให้
รับทราบ รับรู้ และตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบบริหารงานคุณภาพยังไม่ทั่วถึง 

ควรจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับบุคลากร
ภายในองค์กรเพ่ิมมากข้ึน และมีการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

 

ควรเลือกช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสม และ 
มีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่
บุคลากรและผู้รับบริการ โดยค านึงถึงความปลอดภัยด้าน
สารสนเทศด้วย 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)  
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ 

2. ด้านคู่มือปฏิบัติงาน   

    1) ยังไม่มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานที่แสดง
วิธีการข้ันตอนในการด าเนินการตามระบบการ
บริหารคุณภาพมาตรฐานของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้
เพ่ือการศึกษาอ้างอิงในการปฏิบัติงานได้ 

ควรจัดให้คู่มือปฏิบัติงานที่แสดงวิธีการข้ันตอน 
ในการด าเนินการตามระบบการบริหารคุณภาพ
มาตรฐานของส านักวิทยบริการฯ เพ่ือให้บุคลากร 
ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
ที่แสดงวิธีการข้ันตอนในการด าเนินการตามระบบการ
บริหารคุณภาพมาตรฐานเพ่ือให้บุคลากรได้ใช้เป็นคู่มือใน
การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

    2) ยังไม่มีคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นวิธีการขั้นตอน
ในการจัดท าเอกสาร เก็บรักษา ควบคุมและ
แจกจ่ายเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ
มาตรฐาน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควรจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นวิธีการข้ันตอนใน
การจัดท าเอกสาร เก็บรักษา ควบคุมและแจกจ่าย
เอกสารในระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐาน 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ส านักวิทยบริการฯ มีแผนในการพัฒนาบุคลากร 
ในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
และได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในการเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการด าเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักให้ครอบคลุม
ทุกส่วนงาน 

    3) มีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักของ
บุคลากร แต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกฝ่ายงาน และยัง
ไม่ครบทุกคน 
 

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน
หลักของบุคลากร ให้ครอบคลุมในทุกฝ่ายงาน 

ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานในระบบ
บริหารงานคุณภาพอาจเปลี่ยนไปในเชิงบวกมากข้ึน
เนื่องจากเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานตาม
กระบวนการที่มีมาตรฐาน และช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลชัดเจน 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ)  
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ 

3.  ด้านบุคลากร   

     1) บุคลากรบางส่วนยังมีทัศนคติในเรื่องการ
รับรู้ ความรู้สึกในเชิงบวกต่อบริหารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9001 ค่อนข้างน้อย 

องค์กรต้องมีการวางแผนในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรเรื่องการรับรู้ในเชิงบวกโดย
ผู้บริหารเพ่ือสื่อสารให้บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง
ทราบถึงผลประโยชน์ของการด าเนินงานตาม
ระบบฯ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 

ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานในระบบ
บริหารงานคุณภาพอาจเปลี่ยนไปในเชิงบวกมากข้ึน
เนื่องจากเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานตาม
กระบวนการที่มีมาตรฐาน และช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลชัดเจน 

 

     2) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และกระบวนการจัดหาบุคลากรมา
ทดแทน ท าให้เกิดช่องว่างในการด าเนินงานของ
ต าแหน่งนั้น ๆ ถึงแม้จะมีการจัดหาเจ้าหน้าที่    
มาปฏิบัติหน้าที่แทนกัน ก็ไม่สามารถท าแทนได้ 
100% เมื่อจัดหาบุคลากรใหม่มาปฏิบัติงานแทน
ได้แล้ว ก็ต้องท าการถ่ายถอดความรู้ และทักษะ 
ให้ใหม่ 
 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ และให้
บุคลากรผู้มาปฏิบัติงานแทนได้ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้องสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรมีความรักในองค์กร ไม่ลาออก เพ่ือให้ 
การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

มีเครื่องมือส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งต่องานให้แก่
บุคลากรที่มารับผิดชอบงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ศึกษาและปฏิบัติงาน 

ต่อได้ เพ่ือให้การด าเนินงานและการให้บริการด าเนินอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
ผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า สิ่งส าคัญที่ท าให้การด าเนินงาน 

และการจัดการเอกสารในระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประสบความส าเร็จ
นอกเหนือจากแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะข้างต้นนี้แล้ว สิ่งส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานใน
ระบบบริหารงานคุณภาพมีการด าเนินงานที่ดี มีการจัดการเอกสารที่เป็นระบบ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมีความศรัทธาและมุ่งมั่น ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง  

2. ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร มีความเชื่อมั่นในประโยชน์ของการจัดท าระบบบริหารงาน
คุณภาพ โดยเห็นว่าการจัดท าระบบบริหารงานคุณภาพฯ ดังกล่าว เป็นสิ่งจ าเป็น และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการมีการท างานเป็นระบบในระยะยาว 

3. บุคลากรทุกคน ทุกระดับในองค์กร ต้องมีความตั้งใจจริง และสมานสามัคคี ร่วมแรง
ร่วมใจในการจัดท าระบบบริหารงานคุณภาพฯ ท าให้เกิดการพัฒนาการท างานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม มี
การประสานงานที่ดี สามารถพัฒนาตนเอง ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน และมีวินัยในการท างาน 

4. บุคลากรทุกคนในองค์กร ไม่เห็นว่าการจัดการเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพฯ เป็น
ภาระ และจะต้องมุ่งมั่นด าเนินการจนส าเร็จ มีแนวทางที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการ และ    
น าระบบการบริหารงานคุณภาพไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพตามนโยบาย และสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ขององค์กร ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจในการได้รับบริการที่          
มีคุณภาพ มีจิตส านึกในเรื่องของคุณภาพมากขึ้น ลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า และเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
การท างาน มีการท างานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม มีการประสานงานที่ดี ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่
องค์กร 

5. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ด้าน
คุณภาพขององค์กรเพ่ือแสดงทิศทางและความมุ่งมั่นด้านคุณภาพ และพิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี ก าหนดกระบวนการและหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินการที่
จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพได้ และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการ
เอกสารเพื่อรับการตรวจติดตามคุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสม  

6. มีกระบวนการและแผนในการตรวจติดตามคุณภาพ ทั้งการตรวจติดตามภายใน 
(Internal audit) และการตรวจเยี่ยมประจ าปี (Surveillance Audit) เพ่ือตรวจประเมินเพ่ือรักษา
ระบบคุณภาพ เมื่อพบข้อผิดพลาดเกิดขึ้นสามารถทวนสอบได้รวดเร็ว ชัดเจน การวิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่แท้จริงของปัญหาสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ป้องกันการเกิดซ้ าได้ตรงจุด เนื่องจากมีการบันทึก
ผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ระบบการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 1. ใบขอด าเนินการเอกสาร (DAR: Document action request)) 
 2. บันทึกการตรวจติดตามประเมินคุณภาพ ISO 9001  

    (Audit checklist) 
 3. บันทึกการตรวจติดตามประเมินคุณภาพ (Audit checklist) 
 4. รายงานการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ 
     มาตรฐาน ISO 9001 (Internal Audit Report) 
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ข้อก าหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

(Quality Management Systems-Requirements) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 92 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 93 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 94 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 95 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 96 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 97 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 98 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 99 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 100 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 101 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 102 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 103 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 104 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 105 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 106 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 107 

 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 108 

 

 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 109 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผู้เขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

คู่มือปฏิบัติงาน: การจัดการเอกสารเพ่ือรับการตรวจรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 110 

 

 
ประวัติผู้เขียน 

  
ชื่อ-สกุล    นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 
วัน เดือน ปี เกิด    14 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 
ที่อยู่ปัจจุบัน  

30/2  หมู่ 5  ต าบลนาจักร  อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2532   อนุปริญญาศิลปศาสตร (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
พ.ศ. 2535   ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) 
 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์    

ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. 2535 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ส านักวิทยบริการ 
 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พ.ศ. 2537  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าปลา 
                               ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พ.ศ. 2545  เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ  
 โรงพยาบาลโรคติดต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  (โรงพยาบาลสิรินธรจังหวัดขอนแก่น)                                              
 อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น  
พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ส านักวิทยบริการ  
 สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์  
 จังหวัดนครสวรรค์ 
พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 

 
 


