บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเอกสาร P-EN01_การควบคุมเอกสาร
วิธีการดาเนินการ (ACTIONS & METHODS):
1. การแบ่งประเภทเอกสาร
1.1 เอกสารภายใน
เป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นภายในบริ ษทั เพื่อ ใช้งานในระบบการบริ หารการจัดการ โดย
ระดับเอกสารเป็ นไปตามโครงสร้างเอกสารที่ระบุไว้ในคู่มือคุณภาพ
1.2 เอกสารภายนอก
เป็ นเอกสารที่หน่ วยงานภายนอกบริ ษทั จัดทาขึ้นและถูกนาใช้งานในระบบการบริ หาร
การจัดการ โดยถือว่าเป็ นเอกสารระดับ 3 เช่น ข้อกาหนดของลูกค้า คู่มือการทางาน คู่มือซ่ อมบารุ ง
คู่มือควบคุมการทางานของเครื่ องจักรอุปกรณ์ มาตรฐาน และกฎหมาย เป็ นต้น
2. การทบทวนและอนุมตั ิเอกสาร และการใช้เอกสาร Review and Approval and Use of document
2.1 การทบทวนและอนุมตั ิเอกสาร
ก่อนทาการอนุ มตั ิ หรื อ ปฏิเสธการอนุ มตั ิเอกสาร ผูท้ บทวนและผูอ้ นุ มตั ิเอกสาร ควร
ทบทวนสิ่งต่างๆ แล้วแต่กรณี
2.2 วันที่ประกาศใช้ และวันที่เลิกบังคับใช้
- เอกสารใหม่ และแก้ไขเอกสาร สาหรับเอกสารภายใน หากไม่มีการระบุไว้เป็ นอย่าง
อื่นเป็ นการเฉพาะ ให้ถือเอาวันที่ประกาศใช้ที่ระบุในเอกสาร เป็ นวันที่ประกาศใช้สาหรับเอกสาร
ฉบับใหม่ และเป็ นวันที่เอกสารเดิมถูกยกเลิก สาหรับเอกสารภายนอก ให้ถือเอาวันที่บงั คับใช้ของ
เอกสารภายนอก (เช่น กฎหมาย มาตรฐาน) หรื อ วันที่ยอมรับร่ วมกัน (เช่น ข้อกาหนดลูกค้า) เป็ น
วันที่ประกาศใช้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นเป็ นการเฉพาะ
- การยกเลิกเอกสาร สาหรับเอกสารภายใน ให้ถือเอาวันที่อนุ มตั ิเป็ นวันที่เลิกบังคับใช้
เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นเป็ นการเฉพาะ สาหรับเอกสารภายนอก ให้ถือเอาวันที่เลิกบังคับ
ใช้สาธารณะ (เช่น กฎหมาย มาตรฐาน) หรื อ วันที่ยอมรับร่ วมกัน (เช่น ข้อกาหนดลูกค้า) เป็ นวันที่
เลิกบังคับใช้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็ นอย่างอื่นเป็ นการเฉพาะ
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2.3 การใช้เอกสารภายนอก
2.3.1 เอกสารภายนอกทัว่ ไป เมื่อหน่ วยงานใดนาเอกสารภายนอกมาใช้และเมื่อมีการ
ยกเลิกการใช้เอกสารภายนอก ให้หน่วยงานปรับปรุ งทะเบียนเอกสารภายนอกให้ทนั สมัย ทะเบียน
เอกสารภายนอกที่อนุ มตั ิแล้ว ให้เก็บต้นฉบับไว้ที่หน่ วยงานและสาเนาส่ งให้หัวหน้าส่ วนทดสอบ
และ ISO รับทราบ
2.3.2 มาตรฐาน การควบคุ มเอกสารภายนอกที่เป็ นมาตรฐาน ซึ่ งออกโดยหน่ วยงาน
มาตรฐานหรื อองค์กรที่เป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไปและจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน เช่น ISO, ASTM, JIS และ TIS
2.4 การใช้เอกสาร
ผูเ้ กี่ ยวข้อ งต้อ งปฏิบตั ิงาน โดยใช้เอกสารฉบับปั จจุบนั ที่ไ ด้รับการทบทวนและการ
อนุมตั ิแล้ว ยกเว้นกรณี ต่างๆ
3. การเข้าถึงและการครอบครองเอกสาร
3.1 เอกสารภายใน
โดยทัว่ ไปการแจกจ่ายสาเนาควบคุม ของเอกสารภายในผูใ้ ช้งานที่เกี่ ยวข้อ งสามารถ
เข้าถึงเอกสารภายในฉบับล่าสุด
3.2 เอกสารภายนอก
เมื่ อ ได้รั บ เอกสารภายนอก (เช่ น ข้อ ตกลงเฉพาะลู ก ค้า ) ซึ่ งจ าเป็ นต้อ งใช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับเอกสารนั้น เอกสารภายนอกที่ยกเลิก หรื อ ล้าสมัย ไม่
จาเป็ นต้องทาการเรี ยกคืนเอกสาร แต่หัวหน้าส่ วนที่เกี่ยวข้องต้องจัดการทาลาย หรื อ หากต้องการ
เก็บไว้ ต้องชี้บ่งเอกสารอย่างเหมาะสม ผูต้ อ้ งการใช้เอกสารมาตรฐานภายนอก ขอได้จากส่ วนงาน
ควบคุมเอกสารของเจ้าของเอกสารนั้น
4. หมายเลขเอกสาร
4.1 เอกสารภายใน
ฐานข้อมูลบนระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และระบบควบคุมอัตโนมัติ มิได้บงั คับให้มี
การกาหนดหมายเลขหรื อรหัสเอกสารเอกสาร
4.2 เอกสารภายนอก
ให้ใช้หมายเลขเอกสารเดิม หรื อ อาจกาหนดหมายเลขใหม่ก็ได้
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5. สถานการแก้ไข
5.1 เอกสารภายใน
5.1.1 เอกสารระดับ 1, 2 และ 3 โดยทัว่ ไป ให้ช้ ีบ่งสถานะ การแก้ไขด้วย “แก้ไขครั้งที่”
โดยแสดงไว้ที่มุม บนขวาของเอกสารทุกหน้า เอกสารที่ประกาศใช้ครั้งแรก สถานะ การแก้ไ ข
เอกสาร คือ “แก้ไขครั้งที่ 0”
5.1.2 เอกสารระดับ 4 ให้ช้ ีบ่งสถานะ การแก้ไขด้วยวันที่ปรับปรุ ง/เริ่ มใช้ หากเป็ นแบบ
บันทึกที่อยูใ่ นสื่อกระดาษ ให้แสดงต่อท้ายหมายเลขเอกสาร
5.2 เอกสารภายนอก
ให้ใช้สถานะ การแก้ไ ขของผูจ้ ดั ทาเอกสารภายนอก ซึ่ งอาจเป็ น วันที่ เลขที่ ตัวอักษร
ฯลฯ ข้อมูล ชุดคาสัง่ และฐานข้อมูลบนระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ทั้ง
ที่เป็ นเอกสารภายในและเอกสารภายนอก ให้ช้ ีบ่งด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสมได้
6. ประวัติการแก้ไขเอกสาร
ผูจ้ ดั ทาเอกสาร ต้องบันทึกการแก้ไขเอกสารไว้ในเอกสารที่จดั ทาหรื อแก้ไข และชี้บ่ง
ข้อ ความที่ แก้ไ ข หรื อ เพิ่มเติ มโดยใช้สีของตัวอักษรที่แ ตกต่า ง หรื อ สัญลักษณ์ หรื อ การเน้น
ข้อความ
7. การจัดทาเอกสารภายใน
ผูจ้ ดั ทาเอกสารภายใน ต้องจัดทาเอกสารตามความจาเป็ นของบริ ษทั และตามข้อกาหนด
มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ท าให้ มั่น ใจได้ว่ า การวางแผน การปฏิ บ ัติ ง าน และการควบคุ ม
กระบวนการต่างๆ บรรลุผลที่ตอ้ งการอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
8. การดาเนินการด้านเอกสาร (เอกสารภายใน)
1. สาหรับเอกสารระดับ 1, 2 และ 3 user ระบุความต้อ งการดาเนิ นการด้านเอกสาร
พร้อมเอกสาร (ถ้ามี) ส่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC)
2. เมื่ อรับทราบเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) นาเอกสารทาการตรวจสอบสถานะ
ต่างๆ และตรวจสอบความเรี ยบร้อยของเอกสาร (ยกเว้นกรณี ยกเลิกเอกสาร) หากไม่เรี ยบร้อย ให้
ประสานงานและแก้ไ ขจนเรี ย บร้ อ ย เมื่ อ เรี ย บร้ อ ยแล้ว จากนั้น แจ้ง ให้ผูท้ บทวนและผูอ้ นุ ม ัติ
รับทราบ
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3. ผูท้ บทวนและผูอ้ นุมตั ิ พิจารณาทบทวนเอกสาร ก่อนทาการอนุ มตั ิ หรื อ ปฏิเสธการ
อนุมตั ิเอกสาร ผูท้ บทวนและผูอ้ นุมตั ิเอกสาร ควรทบทวนสิ่งต่างๆ แล้วแต่กรณี
4. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) ดาเนินการภายหลังเอกสารได้รับการอนุ มตั ิ สาหรับ
เอกสาร ระดับ 1, 2 และ 3
เอกสารใหม่ หรื อ เอกสารขอแก้ไข เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) ย้ายเอกสารฉบับ
เก่าเข้าแฟ้ มยกเลิก และจัดเก็บเอกสารใหม่แทนตาม
สาหรับเอกสาร ระดับ 4 ผูใ้ ช้งานแจ้งผูเ้ กี่ยวข้อ ง เพื่อใช้เอกสารใหม่ และถ้าเหมาะสม
เรี ยกเก็บเอกสารเก่า และแจกเอกสารใหม่ทดแทน
9. การขอสาเนาควบคุม
1. ผูข้ อสาเนาควบคุม ระบุเอกสารที่ตอ้ งการ พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ของการขอสาเนา
ส่งให้หวั หน้าส่วนพิจารณาอนุมตั ิ เมื่ออนุมตั ิแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC)
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) เตรี ยมและแจกจ่ายสาเนาควบคุม โดยบนหน้าแรก
ของสาเนาทุกชุด ให้ประทับคาว่า stamp “สาเนาควบคุม”
3. ผูค้ รอบครองส าเนาควบคุ ม หรื อ ผูแ้ ทน ตรวจสอบส าเนาควบคุ ม ที่ ไ ด้รั บ หาก
เรี ยบร้อยดี จึงลงชื่อรับเอกสาร หากไม่เรี ยบร้อย แจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) ดาเนิ นการ
แก้ไขจนเรี ยบร้อย
4. ผูค้ รอบครองสาเนาควบคุม ควรเก็บรักษาสาเนาควบคุมในแฟ้ มที่จดั เตรี ยมไว้ หาก
ต้องการนาไปใช้หน้างาน ควรป้ องกันเอกสารตามสมควร เพื่อให้เอกสารสามารถอ่านออกได้และ
ไม่ชารุ ดเสียหายโดยง่าย
5. เมื่ อทาการแจกจ่ายเรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) ลงบันทึกวันที่
แจกจ่ายแล้ว แล้วแจ้งให้ หัวหน้าส่วนทดสอบและ ISO รับทราบ
10. การทบทวนเอกสาร
1. อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) จัดทารายการเอกสารและ
สาเนาควบคุมส่งให้หวั หน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ทาการทบทวนเอกสาร สถานะ การแก้ไข และจานวนสาเนา
ควบคุม จากนั้นแจ้งผลการทบทวนให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC)
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11. การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล
อย่างน้อ ยปี ละหนึ่ งครั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุ มเอกสาร (DCC) ต้อ งรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลการควบคุมเอกสาร ส่ งให้ หัวหน้าส่ วนทดสอบและ ISO พิจารณาเพื่อปรับปรุ งการควบคุม
เอกสารตามความเหมาะสม
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามเอกสาร P-EN02_การควบคุมบันทึก
วิธีการดาเนินการ (ACTIONS & METHODS):
1. การจัดเตรี ยมและปรับปรุ งทะเบียนรายการบันทึก
หัวหน้าส่ ว นที่เกี่ ยวข้อ ง ต้อ งจัดให้มี การจัดทาและปรับปรุ งทะเบีย นรายการบันทึ ก
ประจาหน่วยงานให้ทนั สมัยภายในระยะเวลาอันสมควร และสาเนาส่ งให้หัวหน้าส่ วนทดสอบและ
ISO โดยเก็บต้นฉบับไว้ที่หน่วยงานของตน
2. การลงบันทึก
2.1 ในการลงบันทึก
ผูล้ งบัน ทึ ก ต้อ งท าการชี้ บ่ ง บัน ทึ ก ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นระเบี ย บปฏิ บ ัติ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น
หมายเลขบันทึก วันที่บนั ทึก เป็ นต้น
2.2 สาหรับการลงบันทึกข้อมูลของผลการทดสอบ
ต้องทาการบันทึกในขณะที่ดาเนินการทดสอบ กรณี ใช้สมุดบันทึก ผูล้ งบันทึกต้องระบุ
ข้อมูลต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อยที่ปกหน้าด้านนอก
2.3 ผูล้ งบันทึกในแต่ละหน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลให้ชดั เจน ไม่คลุมเครื อ อ่านได้ง่าย
หากการบันทึกทาด้วยการเขียนลงบนกระดาษ ควรใช้ปากกาลูกลื่นในการบันทึก หาก
พบความผิดพลาดในการบันทึก สาหรับบันทึกกระดาษ ให้ใช้วิธีขีดคร่ อมส่ วนที่ตอ้ งการแก้ไข ใน
ลักษณะที่ยงั สามารถอ่านข้อมูลเดิมได้ แล้วบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องลงไป และกากับส่ วนที่แก้ไขด้วย
ชื่อผูแ้ ก้ไข ซึ่งจะใช้ชื่อเต็ม หรื อ หากพื้นที่ไม่เพียงพอ ใช้ชื่อย่อก็ได้ สาหรับบันทึกในระบบบริ หาร
คุณภาพ ISO 9001 อาจใช้น้ ายาลบคาผิดหรื อ ยางลบได้ สาหรับบันทึกอิเล็กทรอนิ กส์ ให้แจ้งผูม้ ี
อานาจแก้ไขข้อมูล ดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้อง การทบทวนและอนุ มัติบนั ทึก ผูม้ ีอ านาจทบทวน
และอนุมตั ิบนั ทึก ให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในระเบียบปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง เมื่อบันทึกเสร็ จแล้ว ให้ส่ง
บันทึกให้ผดู ้ ูแลบันทึกประจาหน่วยของตน
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3. การรวบรวม ตรวจสอบและจัดเก็บบันทึก
3.1 ชี้บ่งแหล่งรวบรวมบันทึก
ผูด้ ูแลบันทึก ควรทาเครื่ องหมายชี้บ่งแหล่งรวบรวมบันทึก
3.2 รวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บบันทึก
เมื่อ ได้รับบันทึกจากข้อ 2. และในระเบียบปฏิบตั ิเฉพาะเรื่ องนั้นไม่ไ ด้กาหนดวิธีการ
รวบรวมไว้เป็ นอย่างอื่น ผูด้ ูแลบันทึกต้องรวบรวมจัดเก็บบันทึก
4. การดูแลรักษาและค้นหาข้อมูลในบันทึก
ผูด้ ูแลบันทึกและผูค้ น้ หาข้อมูลต้องดูแลรักษาบันทึก โดยเก็บรักษาไว้ในชั้นหรื อตูท้ ี่แห้ง
สะอาด ระหว่างการค้นหาข้อมูลใช้งานต้องระมัดระวังไม่ให้ฉีกขาด เปรอะเปื้ อน เมื่อใช้เสร็ จแล้ว
ให้นาเข้าจัดเก็บในที่เดิมเสมอ
5. การทบทวนระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึก
อย่างน้อ ยปี ละหนึ่ งครั้ง ผูด้ ูแลบันทึกต้องดาเนิ นการทบทวนบันทึกว่า บันทึกใดครบ
ระยะเวลาการเก็บรักษา หากพบว่าบันทึกใดครบระยะเวลาการเก็บ ให้ระบุรายการบันทึกที่จะขอ
ทาลาย แล้วเสนอให้ผจู ้ ดั การแผนก หรื อ หัวหน้าหน่วยงานลงนามอนุ มตั ิการเก็บต่อหรื อการทาลาย
โดยใส่รายละเอียดในช่องต่างๆ
6. การทาลายบันทึก
เมื่ อได้รับอนุ ม ัติการทาลายบันทึก ให้ผูท้ ี่รับผิดชอบทาการทาลายบันทึกดังกล่ าว ให้
หัวหน้าส่วนทดสอบและ ISO ทราบ ส่วนต้นฉบับให้เก็บไว้ที่ หน่วยงานของตน
4.3 การประยุกต์ ใช้ หลักการควบคุมภายในของ COSO กับการควบคุมเอกสาร
การควบคุมภายในนั้นจะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบด้วยกัน คือ
4.3.1 องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment: CE)
- เจ้าหน้าที่ควบคุ มเอกสาร (DCC) จะต้อ งมี ความซื่ อ สัตย์ และ มี จริ ยธรรมในการ
ปฏิบตั ิงานโดยการไม่แก้ไขเอกสารภาระการณ์
- เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) ควรปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ขององค์กร
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- เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) ควรมีความรู ้ ทักษะและความสามารถที่จาเป็ นตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่องค์กรได้กาหนดไว้
- แผนกควบคุมเอกสารควรมีผปู ้ ฏิบตั ิงานและควบคุมงานอย่างเพียงพอ

4.3.2 องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ตารางที่ 4.1 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

4.3.3 องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
เจ้าหน้า ที่ค วบคุ ม เอกสาร (DCC) เลื อ กประเภทของกิ จ กรรมควบคุ มแบบป้ องกัน
(Preventive Control) เป็ นวิธีการควบคุมที่กาหนดขึ้นเพื่อป้ องกันหรื อลดระดับความน่ าจะเกิดของ
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ข้อผิดพลาดไว้ก่อน คือการใช้รหัสผ่านแบบเฉพาะของเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) เท่านั้นที่
สามารถเข้าใช้งานได้ การจัดโครงสร้างและการมอบหน้าที่ที่เหมาะสม การใช้พนักงานที่มีความรู ้
ความซื่อสัตย์และจริ ยธรรม มีผลต่อการควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่ดี
4.3.4 องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) ได้นาโปรแกรม Microsoft Office Excel, Word มา
ช่วยในการปฏิบตั ิงานต่างๆ เช่น การบันทึกเอกสารที่ร้องขอแก้ไข การจัดเก็บสาเนาเอกสาร
4.3.5 องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมติดตามผล (Monitoring Activities)
กิ จกรรมติ ดตามผลระหว่างการปฏิบ ัติงาน เช่ น การแจกจ่ ายเอกสาร การขอยกเลิ ก
เอกสารหรื อการขอแก้ไขเอกสาร จะมี การติดตามผลอยูต่ ลอดเพื่อไม่ให้เกิดการล้าช้า เอกสารสู ญ
หายหรื อไม่ครบถ้วน

