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สำนักงานการบินกองทัพอากาศได8ดำเนินการจัดทำคู=มือระบบบริหารคุณภาพจัดทำโดยอ8างอิงมาตรฐาน ISO 

9001 : 2015 เพื่อนำมาใช8ระบบการจัดการคุณภาพของสำนักงานการบินกองทัพอากาศ ครอบคลุมถึงการให8บริการ

การฝWกอบรม การตรวจมาตรฐานหน=วย การตรวจมาตรฐานเพื ่อขอใบรับรองหรือใบอนุญาตให8กับหน=วยงาน 

บุคลกรภายในกองทัพอากาศและภายนอกกองทัพอากาศ โดยพิจารณาถึงบริบทขององค[กรทั้งภายในและภายนอก 

รวมถึงผู8มีส=วนร=วมเกี่ยวของขององค[กร เพื่อให8การปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรฐานของสำนักงานการบินกองทัพอากาศมี

ประสิทธิภาพสอดคล8องตามมาตรฐานสากล รวมถึงการกำหนดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค[กรให8สามารถปฏิบัติ

หน8าที่อย=างต=อเนื่อง เพื่อให8ทีมงานมีความเปcนมืออาชีพ และปลูกฝdงวัฒนธรรมองค[กรของการปฏิบัติหน8าที่ผู8ให8การ

ฝWกอบรมและผู8ตรวจสอบมาตรฐานต=างๆ  

คู=มือระบบบริหารคุณภาพฉบับนี้จะต8องสื่อสารให8ทุกคนในสำนักงานการบินกองทัพอากาศได8ยึดถือและปฏิบัติ

อย=างเคร=งครัด และกำหนดการปรับปรุงแก8ไขอย=างต=อเนื่องเพื่อให8เกิดผลลัพธ[ที่ดีส=งผลต=อประสิทธิภาพและความ

น=าเช่ือถือขององค[กร 
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0. รายการหน)าท่ีมีผลบังคับใช) (List of Effective Page) 

 
รายการ หน8า ปรับปรุงคร้ังท่ี วันท่ี 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

1. ประวัติการแก)ไข (Record of Revision) 

คู=มือการออกใบอนุญาตผู8ประจำหน8าท่ี ฉบับน้ี เปcนฉบับท่ี 00 ปรับปรุงคร้ังท่ี 00 จำนวนหน8าท่ีถูกต8องและเปcนปdจจุบัน 

มีบันทึกไว8ในรายการหน8าท่ีมีผลบังคับใช8  เม่ือมีการแก8ไข/ปรับปรุงเน้ือหาเปcนจำนวนมาก หรือมีการปรับโครงสร8างของ

คู=มือท่ีเปcนนัยสำคัญ ให8ออกคู=มือฉบับใหม= หากมีการแก8ไข/ปรับปรุงเน้ือหาเพียงบางส=วน ให8ออกเปcนคู=มือฉบับปรับปรุง

โดยใช8เลขท่ีฉบับเดิม และบันทึกเลขปรับปรุงคร้ังปdจจุบัน   ผู8ทำการแก8ไขคู=มือ จะต8องลงบันทึกรายละเอียด พร8อมลง

ช่ือกำกับในตารางและสรุปการแก8ไข 

1. คู=มือฉบับมีเน้ือหาในแต=ละบทมีความถูกต8อง สามารถนำไปปฏิบัติได8 หากมีข8อผิดพลาดใดๆ กรุณาแจ8ง 

 กองวิทยาการ สำนักงานการบินกองทัพอากาศ 

 

ฉบับท่ี ปรับปรุงคร้ังท่ี วันท่ีมีผลบังคับใช8 แก8ไขโดย 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 



   

 

 

2. สรุปรายการแก)ไข/ปรับปรุง 

 

ปรับปรุงคร้ังท่ี  วันท่ีมีผลบังคับใช8  

 

หัวข8อท่ีมีการแก8ไขปรับปรุง เน้ือหาแก8ไขโดยสรุป 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

รายการแจกจ=าย (Distribution List) 

 

ประเภทของเอกสาร ผู8ถือครอง 

ต8นฉบับท่ีมีลายเซ็นต[อนุมัติ พล.อ.ต.จักรวัชร  จงสืบสุข 

คู=มือฉบับอิเล็กทรอนิกส[  กองวิทยาการ สำนักงานการบินกองทัพอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

3. นิยาม อักษรยZอและตัวยZอ (Definition, Abbreviations and acronym)  

4. คำนิยาม 

คำ ความหมาย 

1. Quality Management 

Principles -QMP 

 หลักการของการบริหารงานคุณภาพ 

คือ กฎขั้นพื้นฐานที่ใชPในการนำองคRกรและ นำไปปฏิบัติเพื่อมุ[งสู[การปรับปรุงสมรรถนะในระยะยาวโดย

การใหPความสำคัญกับลูกคPาขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความตPองการของผูPมีส[วนไดPส[วนเสียดPวย 

  

2. Quality Management 

Systems 

ระบบการบริหารงานคุณภาพ 

คือ การจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งจะตPองจัดระบบใหPเปkนลายลักษณRอักษร เพื่อนำไปปฏิบัติ

รักษาไวP และมีการปรับปรุงอย[างต[อเนื่อง โดยกำหนดกระบวนการที่จำเปkน ความสัมพันธRของ

กระบวนการ และกฎเกณฑRต[าง ๆ ที่จะใชPใหPเกิดประสิทธิผล ตลอดจนตPองมีทรัพยากร และขPอมูลพอเพียง

ในการที่จะทำงานใหPบรรลุวัตถุประสงคRไดP 

  

3. Management responsibility 

ความรับผิดชอบดPานการบริหาร 

คือ หนPาที่ของผูPบริหารระดับสูงในการจัดการบริหารงานระบบการบริหาร 

งานคุณภาพ โดยการกำหนดกลยุทธRการบริหารงานในองคRกร ผูPบริหารระดับสูงจะตPองรูPถึง ความตPองการ

ของลูกคPา และทำใหPเกิดความพึงพอใจ โดยการกำหนดนโยบายคุณภาพ/วัตถุประสงคRดPานคุณภาพ และ

การจดัระบบการบริหารงานคุณภาพ กำหนดอำนาจหนPาที่ความรับผิดชอบ และแต[งตั้งตัวแทนฝuายบริหาร 

  

4. Resource Management 

การบริหารดPานทรัพยากร 

คือ ทรัพยากรบุคลากรและโครงสรPางพื้นฐานสาธารณูปโภค ซึ่งตPองกำหนด และจัดสรรทรัพยากรที่จำเปkน

ขึ้นในระบบ โดยการกำหนดความสามารถของบุคลากร ทำการฝxกอบรม และสรPางจิตสำนึกของบุคลากร

ใหPเกิดขึ้น ตลอดจนกำหนด จัดหา และบำรุงรักษาโครงสรPางพื้นฐาน เช[น อาคาร สถานที่สาธารณูปโภค 

ฯลฯ และกำหนดดูแลสภาพแวดลPอมใ นการทำงานใหPเหมาะสม เพื่อใหPไดPผลิตภัณฑRการบริการตามที่

กำหนด 

  

5. Product Realization 

การผลิต และ/หรือการบริการ 

คือ กระบวนการผลิต/บริการที่ใหP โดยคำนึงถึงเป}าหมาย/ขPอกำหนดPานคุณภาพ ที่จะใหPแก[ลูกคPา/

ผูPรับบริการ มีการดำเนินการและควบคุมกระบวนการ เพื่อใหPไดPมาซึ่งผลิตภัณฑR/การบริการ ที่เปkนไปตาม

ความตPองการ ของลูกคPา/ผูPรับบริการอย[างสม่ำเสมอ 

  

6. Measurement, analysis and 

improvement 

การวัด วิเคราะหR และการปรับปรุง 

การวัด วิเคราะหR และการปรับปรุง คือ การเฝ}าติดตามและตรวจวัดกระบวนการ และผลิตภัณฑR/บริการ 

ว[าสามารถดำเนินการไดPตามความตPองการของลูกคPา/ผูPรับบริการไดPหรือไม[ โดยผ[านกระบวนการบริหาร

ระบบบริหารงานคุณภาพ ดPวยการตรวจประเมินภายใน และมีการวิเคราะหRขPอมูล เพื่อแสดงถึงความ

เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบ และมีการปรับปรุงอย[างต[อเนื่อง การป}องกันแกPไขเพื่อใหPไดP

ผลิตภัณฑRบริการที่ตPองการ 

  

7. Quality Policy นโยบายคุณภาพ คือขPอความที่สะทPอนใหPเห็นถึงความตั้งใจจริงของบริษัท 



   

 

 

คำ ความหมาย 

8. Management  การบริหาร 

 

คือ การกำหนดกิจกรรมใหPเกิดความสอดคลPองประสานกัน เพื่อกำกับดูแล และควบคุมการทำงานของ

องคRกร 

  

9. Process Approach 

การคิดและการมองเปkนกระบวนการ 

คือ การใชPทรัพยากรเพื่อเปลี่ยนแปลงป�จจัยที่รับเขPา ใหPเปkนผลผลิตการขี้บ[งและการจัดการกระบวนการ

ต[างๆ ที่สัมพันธRกันภายในองคRกร 

  

10. Process  กระบวนการ เปkนเซตของความสัมพันธR หรือกิจกรรมที่มีความสัมพันธRกันซึ่งจะทำใหPเกิดการแปรรูปจากขา 

เขPา(input) ไปยังขาออก(Output) 

  

11. Product  ผลิตภัณฑR คือ ผลที่ออกมาจากกระบวนการ 

  

12. Quality  คุณภาพ 

 

คือ ระดับของสิ่งที่เปkนคุณสมบัติถาวรเฉพาะตัวที่ทำใหPขPอกำหนดสมบูรณR หรือหมายถึง คุณสมบัติ/ 

คุณลักษณะทั้งหมดโดยทั่วไปของผลิตภัณฑR/บริการ (Characte ristic) ที่สามารถตอบสนองความ 

ตPองการของลูกคPาตามที่ ระบุไวP 

  

13. Quality Management 

Representative :QMR 

ตัวแทนฝuายบริหาร 

คือ เจPาหนPาที่ ระดับบริหารที่ถูกแต[งตั้งจากผูPบริหารระดับสูงเปkนผูPแทนฝuายบริหารดPานคุณภาพ โดยตPองมี

หนPาที่ความรับผิดชอบในดPานการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ นำไปปฏิบัติ และรักษาระบบไวP.รายงาน

ผูPบริหารระดับสูงถึงผลการดำเนินงานของระบบ และความจำเปkนในการปรับปรุง รวมถึงมีการส[งเสริมใหP

บุคลากรทั่วทั้งองคRกรไดPตระหนักถึงขPอกำหนดของลูกคPา 

  

14. Infrastructure  

โครงสรPางพื้นฐาน 

หมายถึง โครงสรPางพื้นฐานที่จำเปkนเพื่อใหPไดPผลิตภัณฑRที่ตPองการ เช[น อาคาร สถานที่ทำงานและ 

สาธารณูปโภค อุปกรณRสำหรับกระบวนการฮารRดแวรRและซอฟทRแวรR และบริการสนับสนุนต[าง ๆเช[น การ

ขนส[ง การสื่อสาร 

  

15. Requirement  ความตPองการ ขPอกำหนดความตPองการหรือความคาดหวังที่ถูกแสดงไวP หรือบอกเปkนแนวทางปกติหรือเปkนพันธะผูกพันธR 

  

16. Customer Satisfaction 

ความพึงพอใจของลูกคPา 

คือ สิ่งที่ลูกคPาสามารถมองเห็นถึงระดับความตPองการของลูกคPาไดPถูกทำใหPเสร็จสมบูรณR 

  

17. Objective  วัตถุประสงคR คือ คุณภาพสิ่งที่ตPองคPนหา มุ[งไปหา เพื่อใหPสอดคลPองกับคุณภาพ 

  

18. Quality Plan แผนคุณภาพ คือ เอกสารที่กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ทรัพยากรความรับผิดชอบ และวิธีการทำงานเฉพาะแต[ละ

โครงการ ผลิตภัณฑR กระบวนการ หรือสัญญา 

19. Continual Improvement หมายถึง การปรับปรุงและพัฒนาอย[างต[อเนื่องกิจกรรมที่ตPองทำซ้ำๆ เปkนประจำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ



   

 

 

คำ ความหมาย 

การปรับปรุงและพัฒนา และทำความตPองการของลูกคPาใหPเสร็จสมบูรณRถูกทำใหPเสร็จสมบูรณR 

  

20. Effectiveness  ประสิทธิผล คือ ขอบเขตของกิจกรรมที่ไดPถูกวางแผนไวP และการกระทำนั้นไดPถูกกระทำจนเกิดผลลัพธRบรรลุตามแผนที่

วางไวP 

  

21. Efficiency  ประสิทธิภาพ คือ ความสัมพันธRในการเปรียบเทียบกันระหว[างผลลัพธRที่ทำสำเร็จกับการใชPทรัพยากร 

  

22. Document 

เอกสารขPอมูลข[าวสาร 

เอกสารขPอมูลข[าวสาร และสื่อสนับสนุนที่อยู[ระหว[างกลางผูPใชPกับผูPตPองการสื่อ เปkนไดPทั้ง Hardware, 

Software 

  

23. Record บันทึกเอกสาร บันทึกเอกสารที่แสดงถึงความสำเร็จ หรือเปkนหลักฐานที่บ[งบอกถึงการปฏิบัติงานในกิจกรรมต[างๆอยู[ใน

รูปเอกสารหรือสื่อต[าง ๆ เช[น แผ[นบันทึก(Diskette)หรือหน[วยความจำ (Quality Record) ใน

คอมพิวเตอรR เปkนตPน ที่บันทึกขPอมูลสำหรับใชPเปkนหลักฐานแสดงว[า ไดPมีการดำเนินการตามระบบคุณภาพ 

  

24. Quality Manual  คู[มือคุณภาพ  หมายถึง เอกสารที่แสดงถึงระบบคุณภาพในองคRกร 

  

25. Procedure 

ขัน้ตอนการดำเนินงาน 

หมายถึง เอกสารที่แสดงขั้นตอนการทำงานระบบต[างๆ 

  

26. Work instruction 

วิธีการปฏิบัติงาน 

หมายถึง เอกสารที่อธิบายวิธีการทำงานต[างๆในระบบคุณภาพ 

  

27. Support Document 

เอกสารสนับสนุน 

หมายถึง เอกสารสนับสนุน เอกสารที่ทางองคRกรจัดทำขึ้นหรือ เอกสารที่เปkนมาตรฐานกฎหมายระเบียบ

ราซการ ระเบียบขPอบังคับของหน[วยงานคู[มือ หนังสือขPอกำหนดอื่นๆที่นำมาอPางอิงหรือ 

นำมาใชPประโยชนRในการปฏิบัติงาน (ทั้งที่จัดทำขึ้นภายในองคRกรและจากหน[วยงานภายนอก) 

  

28. Form  แบบฟอรRม หมายถึง แบบฟอรRมเพื่อใชPในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 

  

29. Quality Plan  แผนคุณภาพ 

 

คือ รายละเอียดของการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต ตั้งแต[การรับวัตถุดิบส[วน 

ประกอบเพื่อใชPในการผลิต,ระหว[างกระบวนการผลิต จนถึง การส[งออก เพื่อแสดงใหPเห็นว[า มีจุดควบคุม 

(Control Point) ที่ใดบPางมีการควบคุมลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑRดPวยวิธีใด ที่ไหน ดPวยความถี่

เท[าไร มีใครเปkนผูPรับผิดชอบ,มาตรฐาน ( Specification ) ที่ใชPในการควบคุม ใชPมาตรฐานใด และเมื่อเกิด

การออกนอกมาตรฐานจะมีการดำเนิ่นการอย[างไร เพื่อประกันว[าคุณภาพของผลิตภัณฑRที่ไดPจา
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กระบวนการผลิตทั้งหมดอยู[ภายใตPการควบคุม และสามารถเปkนแนวทางในการ เฝ}าติดตาม กระบวนการ

ผลิต 

  

30. Document Control 

เอกสารควบคุม 

หมายถึง เอกสารที่ใชPในการปฏิบัติงานเปkนเอกสารที่มีการควบคุมใหPมีสถานภาพล[าสุดอยู[เสมอ 

 

 

 

 

31. Non Document Control 

เอกสารไม[ควบคุม 

หมายถึง สำเนาของเอกสารควบคุมที่จะไม[มีการปรับปรุงแกPไขใหPเปkนป�จจุบัน 

 

  

32. Documented procedure 

เอกสารขั้นตอนการดำเนินงาน 

หมายถึง การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน เปkนลายลักษณRอักษร นำไปปฏิบัติ และ รักษาไวP 

 

  

33. Quality Control, Qc 

การควบคุมคุณภาพ 

หมายถึง การนำเทคนิค หรือกิจกรรมไปปฏิบัติเพื่อใหPเกิดคุณภาพตามที่กำหนดไวP 

( ทั้งผลิตภัณฑRและการบริการ ) 

  

34. Quality Assurance, QA) 

การรับประกันคุณภาพ 

 

หมายถึง วิธีการบริหารจัดการเพื่อเปkนหลักประกันหรือสรPางความมั่นใจกว[ากระบวนการหรือดำเนินงาน

จะทำใหPไดPผลลัพธRที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนดหรือ หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติใด ๆ ที่ถPาไดP

ดำเนินการตามระบบและแผน ที่วางไวPจะทำใหPเกิดความมั่นใจหรือรับประกันว[า จะไดPผลงานที่มีคุณภาพ

ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงคRภายใตPสภาพแวดลPอมและป�จจัยในกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมอย[าง

ถูกตPองและเปkนระบบ 

  

35. Review  การทบทวน 

 

หมายถึง การตรวจสอบ ตรวจทาน ปรึกษาหารือเพื่อใหPเกิดความมั่นใจเรื่องขีดความสามารถที่จะทำใหP

ลูกคPาไดP สิ่งที่จะดำเนินการนั้นมีขPอมูลชัดเจนครบถPวนและเขPาใจตรงตามลูกคPาที่ตPองการก[อนตกลงกับ

ลูกคPา 

  

36. Verification  การทวนสอบ 

 

หมายถึง ตรวจสอบความเปkนจริงว[า ตรงตามขPอกำหนดหรือไม[ หรือ ตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไวP 

หรือไม[ 

  

37. Identification  การชี้บ[ง หมายถึง การแสดงใหPเห็นว[า เปkนอะไร ? เช[น ชนิดขนาด รุ[น บริการอะไร เพื่อป}องกันการสับสน 

  

38. Verify  การสอบกลับไดP หมายถึง เมื่อมีป�ญหาสามารถคPนหาขPอมูลยPอนหลังไดP 

  

39. Control  การควบคุม หมายถึง ตรวจสอบ ทบทวน ดูแลใหPถูกตPองเปkนไปตามแผนตามขPอกำหนด วิธีการที่จุใหPรูPว[าเอกสารใน



   

 

 

คำ ความหมาย 

 ระบบการบริหารคุณภาพขององคRกรนั้น 5W 2H 

  

40. Inspection  การตรวจสอบ 

 

หมายถึง การตรวจสอบดูสถานที่ปรากฎแก[ประสาทสัมผัส หรือการนับจำนวน การชัง่ตวง วัด ว[า

ผลิตภัณฑRนั้นเปkนไปตามขPอกำหนดหรือไม[ 

  

41. Testing  การทดสอบ หมายถึง การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามรถของผลิตภัณฑRว[าทนรับตามกำหนดไวPหรือไม[ 

  

42. Audit  

การตรวจประเมินกระบวนการ 

 

คือ การที่กระทำอย[างเปkนระบบ เปkนอิสระ และจัดทำเปkนเอกสาร เพื่อรวบรวมหลักฐานการตรวจ

ประเมิน (Audit Evidence) และประเมินอย[างเปkนกลางเพื่อตัดสินว[าเปkนไปตามเกณฑRการตรวจประเมิน 

(Audit Criteria) หรือไม[ 

  

43. System audit 

การตรวจประเมินระบบ 

 

คือ เปkนการตรวจประเมินว[าระบบคุณภาพ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวขPองกับระบบคุณภาพสอดคลPองกับ

มาตรฐานทีน่ำมาใชPหรือไม[ รวมถึงระบบถูกนำไปใชPอย[างมีประสิทธิผล สามารถที่จะประกันคุณภาพของ

ผลิตภัณฑRหรือบริการไดPหรือไม[ 

  

44. Compliance Audit 

การตรวจประเมินความสอดคลPอง 

คือ การตรวจประเมินความสอดคลPองกับขPอกำหนดเปkนการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบที่กำหนดไวP 

  

45. Contract-related audit 

การตรวจประเมินตามสัญญา 

คือ การตรวจประเมินตามสัญญาที่ตกลงกันไวPมีลักษณะคลPายกับการตรวจประเมินระบบ แต[ใชPสัญญา

หรือขPอตกลงระหว[างคู[สัญญาเปkนเกณฑRในการตรวจประเมิน 

  

46. Process audit 

การตรวจประเมินกระบวนการผลิต/

บริการ 

คือ เปkนการตรวจติดตามกระบวนการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพตามมาตรฐานที่นำมาใชP เช[นISO 9001 

เปkนตPน ซึ่งจะใหPความสำคัญกับกระบวนการหลักที่กำหนดไวPเปkนเอกสารการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจ

ประเมินว[า การปฏิบัติงานสอดคลPองกับเอกสารการปฏิบัติงานหรือไม[ผูPปฏิบัติงานและเอกสารการ

ปฏิบัติงานที่กำหนดไวPสามารถควบคุมกระบวนการผลิตใหPมีประสิทธิผลตามความตPองการไดPหรือไม[ 

  

47. Product audit 

การตรวจประเมินผลิตภัณฑR 

คือ เปkนการตรวจประเมินผลผลิตหรือบริการว[ามีคุณลักษณะเหมาะสมเพียงพอต[อการใชPงานและ

สอดคลPองกับความตPองการของลูกคPา การตรวจวิธีการนี้อาจเปkนผลการวิเคราะหRคุณสมบัติหรือ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑRจากหPองปฏิบัติการวิเคราะหR หรือการทดสอบต[าง ๆ 

  

48. Adequacy audit 

การตรวจประเมินความครบสมบูรณR 

คือ เปkนการตรวจประเมินว[ากิจกรรมและผลที่ไดPตามที่กำหนดไวPในระบบคุณภาพมีการจัดทำเปkนเอกสาร

อย[างครบถPวนถูกตPองสมบูรณRหรือไม[ มักใชPวิธีการตรวจประเมินจากเอกสาร 

  

49. Compliance audit คือ เปkนการตรวจประเมินว[าผูPปฏิบัติงานไดPปฏิบัติตามเอกสารคุณภาพที่จัดทำขึ้น เช[น แผนคุณภาพ
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การตรวจประเมินความสอดคลPอง ระเบียบการปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงาน คู[มือต[างๆอย[างถูกตPองและมีประสิทธิผลหรือไม[ มักใชPวิธีการไป

ตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

  

50. First - Party Audits 

การตรวจประเมนิโดยบุคคลที่หนึ่ง 

คือ เปkนการดำเนินการโดย หรือในนามขององคRกรเองเพื่อการทบทวนการจัดการ และเพื่อจุดประสงคR

ภายในอื่น และอาจเปkนพื้นฐานขององคRกรในการแสดงถึงความสอดคลPองขององคRกรเองในหลายๆกรณี 

โดยเฉพาะองคRกรขนาดเล็กความเปkนอิสระสามารถแสดงใหPเห็นดPวยหนPาที่ความรบัผิดชอบที่เปkนอิสระ

สำหรับกิจกรรมที่กำลังตรวจประเมิน 

51. Second Party Audit 

การตรวจประเมินโดยบุคคลที่ 2 

คือ การตรวจประเมินภายนอกโดยบุคคลที่ 2 หรือการตรวจประเมินผูPขาย เปkนการตรวจติดตามโดยผูPซื้อ 

ลูกคPา หรือตัวแทนลูกคPา ตามที่ไดPตกลงกันไวP รวมทั้งมีการบันทึกและใหPขPอเสนอแนะในการแกPไขกิจกรรม

ต[าง ๆ เพื่อใหPเปkนไปตามสัญญาที่ไดPตกลงกัน 

  

52. 3rd Party Audit 

การตรวจประเมินโดยบุคคลที ่3 

คือ เปkนการตรวจประเมินประเนความสามารถในการทำตามขPอตกลงใหPเปkนไปตามระเบียบขPอบังคับของ

กฎหมายที่เกี่ยวขPอง หรือใหPการรับรอง 

  

53. Combined Audit 

การตรวจประเมินรวม 

หมายถึง การตรวจประเมินระบบมากกว[าหนึ่งระบบถูกตรวจประเมินไปดPวยกัน เช[นระบบการจัดการดPาน

คุณภาพ และระบบการจัดการดPานสิ่งแวดลPอม 

  

54. Joint Audit 

ตรวจประเมินร[วม 

หมายถึง ดำเนินการตรวจประเมินตั้งแต[สององคRกรขึ้นไปร[วมกันตรวจประเมินโดยผูPรับการตรวจประเมิน

เดียว 

  

55. Audit Client 

ลูกคPาการตรวจประเมิน 

คือ องคRกร หรือบุคคลที่ขอใหPมีการตรวจประเมิน หมายถึง ลูกคPาอาจเปkนผูPรับการตรวจประเมิน หรือ

องคRกรอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิ์ตามกฎขPอบังคับหรือสิทธิ์ตามสัญญาที่จะขอใหPมีการตรวจประเมิน 

  

56. Auditee ผูPรับการตรวจประเมิน คือ บุคคล หรือองคRกรที่รับการตรวจประเมิน 

  

57. Auditor ผูPตรวจประเมิน คอื บุคคลที่มี ความสามารถ (competence)ในการตรวจประเมิน 

  

58. Competence 

ความสามารถของผูPตรวจประเมิน 

คือ การแสดงใหPเห็นถึงการประยุกตRความรูPและทักษะของผูPตรวจประเมิน 

  

59. Audit Team   

คณะผูPตรวจประเมิน 

 

คือ ผูPตรวจประเมินเปkนบุคคลหรือคณะบุคคลที่ตPองดำเนินการตรวจติดตามหรือตรวจประเมินตาม

วัตถุประสงคRที่กำหนดไวPโดยผูPตรวจประเมินตPองมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะดำเนินการตรวจประเมินไดP ซึ่ง

อาจจะตPองการการสนับสนุนจากผูPเชี่ยวชาญดPานวิชาการ (Technical Expert) 

หมายเหตุ 1:หนึ่งในผูPตรวจประเมินของคณะผูPตรวจประเมินไดPรับการแต[งตั้งเปkนหัวหนPา คณะผูPตรวจ 
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หมายเหตุ 2 :คณะผูPตรวจประเมินอาจจะประกอบดPวยผูPตราจประเมินที่กำลังฝxกหัด 

  

60. Technical Expert 

ผูPเชี่ยวชาญดPานวิชาการ 

คือ บุคคลซึ่งใหPความรูP หรือความชำนาญเฉพาะต[อคณะผูPตรวจประเมิน 

หมายเหตุ 1 : ความรูPหรือความชำนาญเฉพาะกจิกรรมที่รับตรวจประเมินหรือภาษา และวัฒนธรรม 

หมายเหตุ 2 : ผูPเชี่ยวชาญดPานวิชาการไม[ไดPทำหนPาที่ผูPตรวจประเมินในคณะผูPตรวจประเมิน 

  

 

61. Audit Program 

โปรแกรมการตรวจประเมิน 

 

คือ กลุ[มของการตรวจประเมินหนึ่งครั้ง หรือมากกว[าที่ไดPวางแผน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ

ควบคุมดูแลเพื่อวัตถุประสงคRเฉพาะ 

หมายเหตุ : โปรแกรมการตรวจประเมินรวมถึงกิจกรรมทั้งหมดที่จำเปkนสำหรับการวางแผน การจัดการ 

และการดำเนินการตรวจประเมิน 

  

62. Audit Plan  

แผนการตรวจประเมิน 

คือ การบรรยายกิจกรรม และการจัดการต[างๆสำหรับการตรวจประเมิน 

  

63. Audit Scope 

ขอบเขตการตรวจประเมิน 

คือ เนื้อหาและอาณาบริเวณของการตรวจประเมิน 

หมายเหตุ :ขอบเขตการตรวจประเมินโดยทั่วไปจะรวมถึงการบรรยายพื้นที่ทางกายภาพหน[วยงานของ 

องคRกร กิจกรรมและกระบวนการ รวมถึงช[วงเวลาที่ครอบคลุม 

  

64. Audit Check list 

ใบรายการตรวจประเมิน 

หมายถึง เครื่องมือที่ผูPตรวจประเมิน (Auditor) จัดทำขึ้นเพื่อเดือนความจำเกี่ยวกับหัวขPอหรือประเด็น

สำคัญๆ ที่จะตPองสอบถาม ตรวจสอบและพิจารณาจากการปฏิบัติของหน[วยงานที่จะทำการตรวจ ซึ่งอาจ

อยู[ในรูปแบบของคำถาม หรือประเด็นที่จะถาม (Bullet Point) 

  

65. Audit Evidence 

หลักฐานการตรวจประเมิน 

คือ บันทึก ถPอยคำทีแ่สดงความจริง หรือ ขPอมูลข[าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวขPองกับ เกณฑRการตรวจประเมิน 

(Audit Criteria )และสามารถทวนสอบผลไดP 

หมายเหตุ: หลักฐานการตรวจประเมินอาจเปkนเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

  

66. Audit Criteria 

 เกณฑRการตรวจประเมิน 

หมายถึง นโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงาน หรือขPอกำหนดอื่นๆ ที่ใชPอPางอิงในการตรวจประเมิน 

  

67. Audit findings 

สิง่ที่พบจากการตรวจประเมิน 

คือ ผลการเปรียบเทียบหลักฐานการตรวจประเมินกับเกณฑRการตรวจฯ 

  

68. Audit Conclusion คือ ผลของการตรวจประเมินที่เสนอโดยคณะผูPตรวจประเมินหลังจากการพิจารณาวัตถุประสงคRของการ
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ผลสรุปจากการตรวจประเมิน ตรวจประเมินและสิ่งที่พบจากการตรวจประเมินทั้งหมด 

  

69. Non-Conformity, NC 

ขPอบกพร[อง 

คือ ความไม[สอดคลPองกับขPอกำหนด อาจเกิดการปฏิบัติที่ไม[เปkนไปตามขPอกำหนด หรือการเกิด

ขPอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

  

70. Major Nonconformance 

ขPอกำหนดสำคัญบกพร[อง 

การไม[เปkนไปตามขPอกำหนดสำคัญหัวขPอหรือขPอกำหนดสำคัญบกพร[อง หรือขาดหายไป หรือมีหลาย ๆ 

รายการไม[เปkนไปตามขPอกำหนดย[อยในพื้นที่เดียวกัน 

71. Minor Nonconformance 

การไม[เปkนไปตามขPอกำหนดย[อย 

หมายถึง การไม[เปkนไปตามขPอกำหนดที่ไม[สำคัญ มีผลกระทบต[อระบบคุณภาพไม[มาก 

  

72. Observation  ขPอสังเกต หมายถึง หลักฐานไม[เพียงพอต[อการไม[เปkนไปตามขPอกำหนด แต[หากปล[อยไวPโดยไม[ไดPรับการปรับปรุง

อาจนำไปสู[ขPอบกพร[องไดP 

  

73. Corrective Action Request, 

CAR  การขอใหPปฏิบัติการแกPไข 

คือ บันทึกหรือรายงานซึ่งผูPตรวจประเมินเสนอใหPผูPรับการตรวจประเมินดำเนินการแกPไขขPอบกพร[องที่พบ 

  

74. Laboratory  หPองปฏิบัติการ หมายถึง หน[วยงานที่ทำการสอบเทียบและเหรือทดสอบ 

1. ในกรณีที่หPองปฏิบัติการเปkนเพียงส[วนหนึ่งขององคRกรที่มีกิจกรรมอื่น นอกเหนือจากการสอบเทียบและ

ทดสอบ คำว[าหPองปฏิบัติการ จะหมายความถึง ส[วนขององคRการที่เกี่ยวกับกระบวนการสอบเทียบและ

ทดสอบเท[านั้น 

2. ในที่นี้คำว[า หPองปฏิบัติการ หมายถึง หน[วยงานที่ทำการสอบเทียบหรือทดสอบ ไม[ว[าจะเปkนหPอง 

ปฏิบัติการชนิดใดชนิดหนึ่งดังต[อไปนี้ 

  

75. Testing Laboratory 

หPองปฏิบัติการทดสอบ 

หมายถึง หPองปฏิบัติการที่ทำการทดสอบ 

  

76. Calibration Laboratory 

หPองปฏิบัติการสอบเทียบ 

หมายถึง หPองปฏิบัติการที่ทำการสอบเทียบ 

  

77. Calibration  การสอบเทียบ หมายถึง ชุดของการดำเนินการทางมาตรวิทยาเพื่อหาความสัมพันธRระหว[างค[าขี้บอกโดยเครื่องวัด หรือ

ระบบการวัด หรือค[าที่แสดงโดยเครื่องวัดที่เปkนวัสดุ กับค[าสมนัยที่รูPของปริมาณที่วัดภายใตPภาวะที่บ[งไวP 

หมายเหต ุ

1. ผลการสอบเทียบ ทำใหPสามารถประมาณค[าผิดพลาดของการขี้บอกของเครื่องวัด ระบบการวัด หรือ

เครื่องวัดที่เปkนวัสดุ หรือการกำหนดค[า ทำเครื่องหมายบนสเกล ณ ที่ใดที่หนึ่ง 
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2.การสอบเทียบอาจหาสมบัติทางมาตรวิทยาอื่นๆไดPดPวย 

3. ผลการสอบเทียบอาจบันทึกไวPในเอกสาร บางครั้งอาจเรียกว[า ใบรับรองการสอบเทียบ (Calibration 

Certificate) หรือรายงานการสอบเทียบ (Calibration Report) 

4. ผลการสอบเทียบ บางครั้งแสดงดPวยตัวประกอบการสอบเทียบ หรือชุดของตัวประกอบการสอบเทียบ 

ในรูปแบบของเสPนสอบเทียบ 

 

 

 

 

78. Test  การทดสอบ หมายถึง การดำเนินการทางวิชาการที่ประกอบดPวยการตรวจหาลักษณะเฉพาะหรือสมรรถนะอย[างหนึ่ง 

หรือหลากอย[างของผลิตภัณฑR วัสดุ เครื่องมือ องคRประกอบของอินทรียRสาร (Organism ) ปรากฏการณR

ทางฟ¥สิกสRกระบวนการ หรือการบริการตามวิธีดำเนินการที่ระบุ 

หมายเหตุ โดยทั่วไปผลการทดสอบจะบันทึกเปkนเอกสารซึง่บางครั้งเรียกว[า รายงานผลการทดสอบ 

(Test Report ) หรือใบรับรองผลการทดสอบ (Test Certificate) 

  

79. Calibration Method 

วิธีสอบเทียบ 

หมายถึง วิธีดำเนินการทางวิชาการที่กำหนดสำหรับทำการสอบเทียบ 

  

80. Test Method  วิธีทดสอบ หมายถึง วิธีดำเนินการทางวิชาการที่กำหนดสำหรับทำการทดสอบ 

  

81. Verification  การทวนสอบ หมายถึง การยืนยันโดยการตรวจสอบและมีหลักฐานแสดงว[าเปkนไปตามขPอกำหนดที่ระบ ุ

หมายเหตุ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเครื่องวัดนั้นการทวนสอบจะเปkนเครื่องช[วยตรวจความ

เบี่ยงเบนระหว[างค[าที่ซี้บอกโดยเครื่องวัด กับค[าสมนัยที่ของปริมาณที่วัดว[านPอยกว[างค[าผิดพลาดที่ยอมใหP

สงูสุด (Maximum Allowable Error) ตามที่ระบุในมาตรฐานหรือกฎระเบียบ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ของการจัดการเครื่องวัด ผลการทวนสอบทำใหPตัดสินใจไดPว[าจะยังคงนำมาใชP หรือจะตPองทากรปรับแต[ง 

หรือจะตPองซ[อมแซม หรือลดเกรด หรือติดป}ายหPามใชPในทุกกรณีดังกล[าวตPองมีรายเอียดประวัติการทวน

สอบที่เปkนลายลักษณRอักษรและเก็บรักษาไวPในประวัติ ของเครื่องวัดแต[ละ 

  

82. Reference Standard 

มาตรฐานอPางอิง 

หมายถึง วัตถุมาตรฐานซึ่งโดยทั่วไปจะตPองเปkนสิ่งที่มีคุณภาพดPานมาตรRวิทยาสูง และมีใหPใชP ณ สถานที่ที่

กำหนดใหP การวัดต[างๆ จะกระทำการสอบเทียบไดPจากสถานที่ที่วัตถุมาตรฐานนั้นติดตั้งอยู[ 

  

83. Traceability  ความสอบกลับไดP หมายถึง คุณสมบัติของผลการวัดที่สามารถความสัมพันธRกับมาตรฐานที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปไดPแก[ 

มาตรฐานระหว[างประเทศหรือมาตรฐานแห[งชาติ โดยการเปรียบเทียบอย[างต[อเนื่องกั้นเปkน 

ลูกโซ[ 

  

84. Proficiency Testing หมายถึง การตรวจสมรรถนะในการสอบเทียบหรือการทดสอบของ หPองปฏิบัติการ โดยใชPวิธีเปรียบเทียบ
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การทดสอบความชำนาญ ผลระหว[างหPองปฏิบัติการ (Interlaboratory Comparison) 

  

85. Requirement  ขPอกำหนด หมายถึง การแปลความตPองการมาเปkนชุดของเกณฑRคุณภาพเปkนขPอๆ ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิง 

พรรณนา สำหรับลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น เพื่อที่จะทราบและสามารถตรวจสอบไดP 

  

86. Measurement  การวัด คือ ชุดของปฏิบัติการเพื่อตัดสินค[าของปริมาณที่ถูกวัด (Measurand) ดPวยการเปรียบเทียบกับ 

มาตรฐานหรือเครื่องมือวัด (Measurand คือปริมาณใดๆ ที่ถูกนำมาวัด) 

87. Continual Improvement 

การปรับปรุงต[อเนื่อง 

หมายถึง กระบวนการที่ดำเนินการ ที่มุ[งเนPนไปที่การเพิ่มประสิทธิผลและหรือประสิทธิภาพขององคRกร ที่

จะบรรลุตามนโนบายและวัตถุประสงคRอย[างต[อเนื่อง 

  

88. Key Performance Indicator, 

KPI  ดัชนีวัดความสามารถ 

ดัชนีวัดความสามารถ หรือ ตัวชี้วัดคือประเภทการติดตามประสิทธิภาพ และป�ญหาในกระบวนการ ทั้ง

เครื่องจักร อุปกรณR คน วิธีปฏิบัติงาน และวิธีการควบคุมกระบวนการของหน[วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบ 

  

89. Correction  การแกPไข คือ กิจกรรมที่กระทำขึ้นเพื่อการกำจัดหรือปรับปรุงขPอบกพร[อง,ตำหนิ หรือเงื่อนไขที่ไม[ตPองการอื่นๆ 

  

90. Corrective Action 

การปฏิบัติการแกPไข 

คอื กิจกรรมที่กระทำขึ้นเพื่อการกำจัดสาเหตุที่เกิดขึ้นแลPวของขPอบกพร[อง.ตำหนิ หรือเงื่อนไขที่ไม[ตPองการ

อื่นๆ เพื่อป}องกันการเกิดซ้ำอีก (Prevent Recurrence) 

  

91. Preventive Action 

การป}องกัน 

คือ กิจกรรมที่กระทำขึ้นเพื่อการกำจัดสาเหตุที่มีแนวโนPมว[าจะเกิดของขPอบกพร[อง,ตำหนิ หรือ 

เงื่อนไขที่ไม[ตPองการอื่นๆ เพื่อป}องกันการเกิดขึ้น (Prevent Occurrence) 

  

92. Loss  ป�ญหา คือ ความเบี่ยงเบนของสมรรถนะที่เกิดขึ้นจริง (Actual Performance) จากสมรรถนะที่ควรจะเปkน 

(Should Performance) 

  

93. Problem solving 

การปรับปรุงเชิงรับ 

คือ เปkนการปรับปรุงที่ทำเมื่อพบว[ามีป�ญหาเกิดขึ้น ตPองใชPการแกPป�ญหาแบบ 

Problem solving ขPอมูลสำหรับการวิเคราะหRป�ญหาเพื่อการปรับปรุงการโดยมากจะมาจากการวิเคราะหR

ความสูญเสียขององคRกร 

  

94. Task Achieving 

การปรับปรุงเชิงรุก 

คือ เปkนการกำหนดเป}าหมายที่ทPาทายขึ้นมาเอง ทั้งที่ในป�จจุบัน ยังไม[มีแรงกดดันใหPตPองทำเท[าไหร[นัก 

ตPองใชPแนวการแกPป�ญหาแบบ Theme achievement ขPอมูลสำหรับการวิเคราะหRโอกาสในการปรับปรุง

ส[วนมากจะมาจากผลการวิเคราะหRจากระดับบริหารหรือการตลาดเปkนส[วนใหญ[ 

  

95. Incremental improvement 

พัฒนาระบบแบบค[อยไปค[อยไป 

คือ วิธีการปรับปรุงครั้งละเล็กๆนPอยๆที่เกิดขึ้นจากความพยายามอย[างต[อเนื่อง 
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96. Breakthrough 

พัฒนาระบบแบบกPาวกระโดด 

คือ การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ[ที่ตPองอาศัยเทคโนโลยีที่ซับซPอนระดับสูง ตPองใชPเงินลงทุนจำนวนมหาศาล 

  

97. Brainstorming 

การระดมสมอง 

คือ การแสดงความคิดร[วมกันระหว[างสมาชิก เพื่อนำไปสู[แนวทางการแกPป�ญหา เปkนการคิดอย[างมีแบบ

แผน (Free-Form Thinking) 

  

98. Benchmarking 

การเปรียบเทียบสมรรถนะ 

 

คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความรูP แลกเปลี่ยนประสบการณRและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เปkนเลิศ (Best 

Practices) กับองคRกรอื่นภายใตPกฎกติกาสากล โดยมีแนวคิดว[าองคRกรใดองคRกรหนึ่งนั้นไม[ไดPเก[งไปทุก

เรื่องมีองคRกรที่เก[งกว[าในบางเรื่อง 

  

99. Stakeholders Management 

การบริหารผูPมีส[วนใดส[วนเสีย 

หมายถึง บุคคล หน[วยงานหรือองคRกรที่ใหP ความสนใจ หรือมีความเกี่ยวขPอง ต[อผลการดำเนินการของ

โครงการ ซึ่งผลการดำเนินการของโครงการนั้นสามารถส[งผลบวกและผลลบต[อผูPที่เกี่ยวขPองโดยตรง หรือ

ทางอPอม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

 

4.1.1  

ตัวยZอ ความหมาย 
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1. บทนำ 

 

กองทัพอากาศได8เล็งเห็นความสำคัญของมาตรฐานและความปลอดภัยด8านการบินของอากาศยานทหาร และ

เห็นควรให8มีหน=วยงานทำหน8าที่กำกับการบินทหาร จึงได8เสนอขอตั้งสำนักงานการบินกองทัพอากาศขึ้น โดยให8เปcน

หน=วยขึ้นตรงกองทัพอากาศในส=วนบัญชาการ โดยสำนักงานการบินกองทัพอากาศจัดต้ังขึ้นตาม คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับ 

ที่ 118/63 ลง 21 ส.ค.63 เรื่อง แก8อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 110) ให8ใช8 อฉก.หมายเลข 1161 ตั้งแต= 

1 ต.ค.63 มีหน8าที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และ

ดำเนินการด8านการจัดทำแนวทางการกำหนดมาตรฐานการบินทางทหารให8สอดคล8องตามมาตรฐานสากล และ

ตรวจสอบให8เปcนไปตามมาตรฐาน 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศมุ=งเน8นพัฒนาระบบการตรวจสอบมาตรฐานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

องค[กรให8สามารถปฏิบัติหน8าที่อย=างต=อเนื่อง เพื่อให8ทีมงานมีความเปcนมืออาชีพ และปลูกฝdงวัฒนธรรมองค[กรของการ

ปฏิบัติหน8าท่ีผู8ให8การฝWกอบรมและผู8ตรวจสอบมาตรฐานต=างๆ  

ขอบข=ายของการจัดทำระบบการจัดการคุณภาพของสำนักงานการบินกองทัพอากาศ ครอบคลุมถึงการ

ให8บริการการฝWกอบรม การตรวจมาตรฐานหน=วย การตรวจมาตรฐานเพื่อขอใบรับรองหรือใบอนุญาตให8กับหน=วยงาน 

บุคลกรภายในกองทัพอากาศและภายนอกกองทัพอากาศ โดยพิจารณาถึงบริบทขององค�กรทั้งภายในและภายนอก 

รวมถึงผู8มีส=วนร=วมเกี ่ยวข8องขององค[กร เช=น หน=วยขึ ้นตรงกองทัพอากาศ หน=วยงานภายนอกกองทัพอากาศซ่ึง

ปฏิบัติงานเก่ียวข8องกับด8านการบินของกองทัพอากาศ รวมถึงหน=วยงานสำนักงานการบินพลเรือนแห=งประเทศไทย 
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2. คูEมือคุณภาพ 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศจัดทำคู=มือสำหรับระบบการจัดการคุณภาพข้ึนเพ่ือใช8ในการบริหารระบบการ

ปฏิบัติงาน โดยกระบวนการหลักรวมถึงข้ันตอนต=างๆ ได8จัดทำเปcนมาตรฐานการปฏิบัติงานข้ึนเพ่ือใช8เปcนแนวทาง

ปฏิบัติและบริหารกระบวนการน้ัน ๆ โดยอ8างอิงกระบวนการเหล=าน้ันไว8ในคู=มือบริหารน้ีด8วย 

คู=มือคุณภาพน้ีได8ถูกจัดทำข้ึนโดยอ8างอิงจากข8อกำหนดจากมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ข8อความใดใน

มาตรฐานท่ีไม=ได8แสดง ไว8ในคู=มือบริหารน้ีสามารถอ8างอิงได8จากข8อความท่ีระบุไว8ในมาตรฐานดังกล=าว 

 

เอกสารอPาง ISO 9001: 2015 

การควบคุมคูEมือคุณภาพ 

สำนักงานการการบินอาจแต=งต้ังตัวแทนฝ�ายบริหารคุณภาพ (QMR) เปcนผู8รับผิดชอบในการจัดเตรียมคู=มือคุณภาพให8

ครอบคลุมข8อกำหนดต=างๆ ของ มาตรฐาน ISO 9001 และเปcนผู8ทบทวนเปcนระยะ  เพ่ือทราบถึงเน้ือหาในคู=มือน้ี

ยังคงทันสมัยอยู= แนวทางในการควบคุมเอกสาร (Document Control) คู=มือเล=มน้ีเปcนไปตาม เอกสารการควบคุม

เอกสารของสำนักงานการบินกองทัพอากาศ  

เอกสารท่ีเก่ียวข8อง  

กวก-ผกมบ-003 การกำหนดการควบคุมเอกสาร 

 

ขอบเขตท่ีดำเนินการสอดคลPองตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 

1. การบริการการฝWกอบรม 

2. การตรวจรับรองมาตรฐานหน=วยงานของกองทัพอากาศเพ่ือควบคุมมาตรฐานงาน กำกับดูแลด8านการบิน 

3. การตรวจรับรองมาตรฐานหน=วยงานภายนอกกองทัพอากาศเพ่ือควบคุมมาตรฐานงาน กำกับดูแลด8านการ

บิน 

4. การตรวจรับรองเพ่ือออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให8กับบุคคลหรือหน=วยงานท้ังภายในและภายนอก

กองทัพอากาศ 

 

ขPอกำหนดท่ียกเวPนในการจัดทำระบบ ISO 9001:2015 

ข8อกำหนดท่ียกเว8นในการจัดทำระบบ ISO 9001 สำหรับสำนักงานการบินกองทัพอากาศ คือ 

1. องค[กรไม=มีการประยุกต[ใช8ข8อกำหนดท่ี 8.3.1-8.3.6 กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ[ และบริการ 

เน่ืองจากองค[กร ไม=มีกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ[ และบริการ 

2.องค[ไม=มีการประยุกต[ใช8ข8อกำหนดท่ี 7.1.2 กระบวนการสรรหาบุคลากร เน่ืองจากทำแผนความต8องการเสนอ 

กรมกำลังพลทหารอากาศ โดยหน=วยไม=ได8สรรหาบุคลากร 
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โครงสรPางองคfกร 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ คำส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ลับ ท่ี 118/63 ลง 21 ส.ค.63 เร่ือง แก8อัตรา

กองทัพอากาศ พ.ศ.2562 (คร้ังท่ี 110) ให8ใช8อัตราหมายเลข 1161 

 

ผังการจัดหนEวย (Organization Flow chart) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision (วิสัยทัศนf): 

“องค[กรหลักของกองทัพอากาศในการพัฒนามาตรฐานการบินทางทหารสู=มาตรฐานสากล” 

 

Mission (พันธกิจ): 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ มีหน8าท่ี พิจารณา เสนอความคิดเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม 

กำกับการ พัฒนา และดำเนินการจัดทำแนวทางการกำหนดมาตรฐานการบินทางทหารให8สอดคล8องมาตรฐานสากล และ

ตรวจสอบให8เปcนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด มีผู8อำนวยการสำนักงานการบินกองทัพอากาศเปcนผู8บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

 

กองมาตรฐานการปฏิบัติการบิน 
กองมาตรฐานสนามบินและการ

บริการเดินอากาศ 
แผนกธุรการ 

กองวิทยาการ 
กองความสมควร

เดินอากาศ 

แผนกทะเบียนและใบอนุญาต แผนกกฎหมายการบิน 

แผนกแผนและโครงการ 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ 

แผนกฝGกอบรม 
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3. ขPอมูลองคfกร 

   3.1 สำนักงานการบินกองทัพอากาศ มีการจัดหน=วยเปcน 4 กอง 1 แผนก ได8แก= กองวิทยาการ กองมาตรฐการ

ปฏิบัติการบิน กองความสมควรเดินอากาศ กองมาตรฐานสนามบินและการบริการการเดินอากาศ และแผนกธุรการ  

   3.2 ดำเนินการเก่ียวกับ 

  3.2.1  การกำหนดแนวทาง การควบคุมกำกับดูแล การตรวจสอบมาตรฐานด8านการ 

   ปฏิบัติการบินด8านความสมควรเดินอากาศ ด8านสนามบิน ด8านการบริการการเดินอากาศ  

   ด8านสรรพาวุธการบิน  

  3.2.2  การอนุญาต การรับรอง ผู8ประจำหน8าท่ีบุคลากรด8านการบิน หน=วยงานด8านการบิน 

  สนามบิน อากาศยาน และบริภัณฑ[ รวมถึงด8านการขนส=งวัตถุอันตรายทางอากาศรวมท้ัง 

  ทรัพยากรการบินอ่ืน 

3.2.3   การศึกษา วิเคราะห[ และพัฒนา ด8านการกำกับการบิน 

   3.2.4   การฝWกอบรมบุคลากรด8านการกำกับการบิน 

   3.2.5   แผนงาน โครงการ และงบประมาณด8านการกำกับการบินทางทหา
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4. บริบทขององคfกร 

4.1 ความเขPาใจในองคfกร และบริบทขององคfกร 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศทำการพิจารณาเร่ืองภายนอกและเร่ืองภายในองค[กร ท่ีเก่ียวข8องกับส่ิงท่ี

องค[กรได8กำหนดความมุ=งหมาย ทิศทางกลยุทธ[และส=งผลกระทบต=อความสามารถในการบรรลุความสำเร็จท่ีองค[กร

คาดหวังต=อระบบการจัดการคุณภาพ แล8วระบุข8อมูลเร่ืองภายนอกและภายในดังกล=าวไว8ในแบบฟอร[ม การระบุความ

เส่ียง ของกองทัพอากาศข8อมูลเก่ียวกับเร่ืองภายใน และเร่ืองภายนอกดังกล=าวน้ีได8รับการเฝ�าตรวจ และทบทวนป�ละ 1 

คร้ัง ตามวงรอบ 6 เดือน และ 12 เดือนตามท่ีกองทัพอากาศกำหนด ถ8ามีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับเร่ืองภายในและเร่ือง

ภายนอกท่ีเก่ียวข8องกับระบบการจัดการคุณภาพ จะนำไปปรึกษาและทบทวนกันในการประชุมทบทวนของฝ�ายบริหาร 

 

4.2 ความเขPาใจความตPองการ และความคาดหวังของผูPมีสEวนรEวมเก่ียวขPอง 

เน่ืองจากผลกระทบ หรือแนวโน8มของผลกระทบท่ีมีต=อความสามารถขององค[กรในบริการตรวจสอบมาตรฐาน

ท่ีเปcนไปตามความต8องการของหน=วยข้ึนตรงกองทัพอากาศและข8อกำหนดกฎหมายท่ีเก่ียวข8องได8อย=างสม่ำเสมอ ทาง

องค[กรได8พิจารณาถึงผู8มีส=วนร=วมเก่ียวข8องและความต8องการ และความคาดหวังของผู8มีส=วนร=วมเก่ียวข8องพร8อมระบุผล

ของการพิจารณาไว8ในการระบุและวิเคราะห[ความเส่ียงของกองทัพอากาศข8อมูลเก่ียวกับผู8มีส=วนร=วมท่ีเก่ียวข8อง และ

ความต8องการของผู8มีส=วนร=วมเก่ียวข8องน้ีได8รับการเฝ�าทบทวน และติดตามอย=างน8อย 2 คร้ังต=อป� แบบฟอร[มติดตามผล

การบริหารความเสียงของกองทัพอากาศ  และ ผลตอบกลับจากผู8มีส=วนร=วมท่ีเก่ียวข8องน้ีจะนำเข8าไปปรึกษาหารือและ

ทบทวนกันในการประชุมทบทวนของฝ�ายบริหารอย=างน8อยป�ละ 2 คร้ัง  

 

4.3 การพิจารณาขอบเขตของระบบการจัดการคุณภาพ 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศต8องกำหนดขอบเขต และพิจารณาความสามารถในการประยุกต[ใช8ระบบการ

จัดการด8านคุณภาพกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการ เม่ือพิจารณาขอบเขตท่ีกำหนด องค[กรต8องคำนึงถึง 

4.3.1. เร่ืองภายนอกและเร่ืองภายในองค[กร ตามข8อกำหนดท่ี 4.1 

4.3.2. ข8อกำหนดท่ีต8องปฏิบัติตามท่ีอ8างอิงในข8อ 4.2 

4.3.3. บริการฝWกอบรม 

4.3.4  ตรวจสอบมาตรฐานของหน=วยงานท่ีเก่ียวข8องด8านการบินของกองทัพอากาศ 

4.3.5  ตรวจสอบมาตรฐานของหน=วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข8องด8านการบินของกองทัพอากาศ 

4.3.6  ตรวจสอบมาตรฐานขอรับใบรับรอง 

4.3.7  ตรวจสอบมารตรฐานขอรับใบอนุญาตผู8ประจำหน8าท่ี 

โดยครอบคลุมกิจกรรมบริการท้ังหมดท่ีอยู=ภายใต8อำนาจและความสามารถภายใต8การควบคุมและผลักดันได8

ขององค[กรขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพขององค[กรได8ระบุไว8ในคู=มือบริหารฉบับน้ีในหัวข8อท่ี 2 เร่ืองคู=มือคุณภาพ 

 



        บริบทองค[กร 

Quality Management System 

คู2มือระบบบริหารคุณภาพ 

Revision No.00   6 

 

May 2022 

4.4 ระบบการจัดการดPานคุณภาพ และกระบวนการ 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศจัดทำระบบการจัดการด8านคุณภาพและกระบวนการต=าง ๆ ที่จำเปcน สร8าง

ความสัมพันธ[ของกระบวนการต=างๆ แล8วนำไปปฏิบัติรักษาไว8 และปรับปรุงอย=างต=อเนื่องให8สอดคล8องตามข8อกำหนด

ของมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข8องฉบับนี้ รวมทั้งคงไว8ซึ่งเอกสารข8อมูลที่สนับสนุนกระบวนการดําเนินงานและจัดเก็บ

เอกสารข8อมูลเพ่ือให8เช่ือม่ันว=ากระบวนการเปcนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว8 

องค[กรพิจารณากระบวนการที่จําเปcนต=อการดําเนินการของระบบบริหารคุณภาพ และการประยุกต[ใช8ทั่วท้ัง

องค[กรโดยองค[กรจะต8อง 

4.4.1  พิจารณาปdจจัยนําเข8าและปdจจัยนําออกท่ีคาดหวังของแต=ละกระบวนการ 

4.4.2  พิจารณาลําดับและการปฏิสัมพันธ[ต=อกันของกระบวนการเหล=าน้ี 

4.4.3  พิจารณาและประยุกต[ใช8เกณฑ[ วิธีการ (รวมท้ังการตรวจติดตาม ตรวจวัด และตัวช้ีวัดสมรรถนะของ

กระบวนการ) ท่ีจําเปcนเพ่ือให8ม่ันใจว=าการควบคุมกระบวนการเกิดประสิทธิผล 

4.4.4  พิจารณาทรัพยากรท่ีจําเปcนต=อกระบวนการให8พอเพียง 

4.4.5  ระบุความรับผิดชอบและอํานาจในแต=ละกระบวนการ 

4.4.6  ระบุปdจจัยความเส่ียงและโอกาสตามข8อกําหนด 6.1 

4.4.7  ประเมินกระบวนการและดําเนินการเปล่ียนตามความจําเป�น เพ่ือให�ม่ันใจว�ากระบวนการบรรลุ 

ผลลัพธ�ท่ีคาดหวัง 

4.4.8 ปรับปรุงกระบวนการและระบบบริหารคุณภาพ 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ เปcนหน=วยงานข้ึนตรงกองทัพอากาศ โดยมีการจัดส=วนราชการและมอบหมาย

งานความรับผิดชอบ สนับสนุนภารกิจของสำนักงานการบินกองทัพอากาศ 

1) กรมกำลังพลทหารอากาศ ดำเนินการสรรหากำลังพล  

2) กรมพลาธิการทหารอากาศ ดำเนินการจัดหาพัสดุสำนักงาน 

3) กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส[ทหารอากาศ ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะคอมพิวเตอร[และจัดหา 
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5. ความเปsนผูPนำ 

5.1  ความเปsนผูPนําและความมุEงม่ัน 

5.1.1 ข8อกําหนดท่ัวไป ผู8บริหารระดับสูงได8แสดงให8เห็นภาวะผู8นําและความมุ=งม่ันต=อระบบบริหารคุณภาพ 

5.1.1.1 รับผิดชอบในประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ 

5.1.1.2 ม่ันใจว=ามีการจัดทํานโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค[คุณภาพ สําหรับระบบบริหารคุณภาพ และ

สอดคล8องกับบริบทและทิศทางกลยุทธ[ขององค[กร 

5.1.1.3 ม่ันใจว=าได8มีการนําข8อกําหนดระบบบริหารคุณภาพประยุกต[ใช8ในกระบวนการขององค[กร 

5.1.1.4 ส=งเสริมการมุ=งเน8นกระบวนการและการคิดบนพ้ืนฐานความเส่ียง 

5.1.1.5 จัดให8มีทรัพยากรท่ีจําเปcนสําหรับระบบการจดการคณภาพเุพียงพอ 

5.1.1.6 ส่ือสารความสําคัญของการบริหารคุณภาพท่ีมีประสิทธิผล และความสอดคล8องกับข8อกําหนดของ

ระบบบริหารคุณภาพ 

5.1.1.7 ม่ันใจว=า ระบบการจัดการคุณภาพบรรลุได8ตามความต้ังใจ 

5.1.1.8 สร8างการมีส=วนร=วม กําหนดแนวทาง และสนับสนุนพนักงานดําเนินกิจกรรมในระบบริหาร

คุณภาพอย=างมีประสิทธิผล 

5.1.1.9 ส=งเสริมการปรับปรุงพัฒนาอย=างต=อเน่ือง 

5.1.1.10 สนับสนุนบทบาทอ่ืน ๆ ในการบริหาร เพ่ือแสดงให8เห็นถึงภาวะผู8นําในส=วนงานท่ีรับผิดชอบ 

5.1.2 ผู8บริหารระดับสูงได8แสดงภาวะผู8นําและความมุ=งม่ันแสดงให8เปcนถึงการมุ=งเน8นให8การปฏิบัติของ

สำนักงานการบินกองทัพอากาศเปcนไปด8วยประสิทธิภาพ โดยทําให8ม่ันใจว=า ดังน้ี 

5.1.2.1 ระเบียบ กฎหมาย ประกาศ คำส่ัง ระเบียบปฏิบัติของหน=วยต=าง ๆ และข8อกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข8อง 

ได8รับการพิจารณาทําความเข8าใจอย=างครบถ8วน 

5.1.2.2 ความเส่ียงและโอกาสท่ีส=งผลต=อความสอดคล8องของบริการการฝWกอบรมและการตรวจสอบ

มาตรฐานหน=วยรวมถึงการตรวจเพ่ือออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง สามารถท่ีทำให8ผู8รับการฝWกอบรมหรือรับการ

ตรวจมาตรฐานพึงพอใจ จะต8องนำมาพิจารณา 

5.1.2.3 มุ=งเน8นการเพ่ิมความพึงพอใจของผู8รับบริการการฝWกอบรมและการตรวจสอบมาตรฐานหน=วยรวมถึง

การตรวจเพ่ือออกใบอนุญาตหรือใบรับรองอย=างสม่ำเสมอ 
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5.2 นโยบายคุณภาพ 

5.2.1 การจัดทํานโยบายคุณภาพ ผู8บริหารระดับสูงจัดทํา นําไปปฏิบัติ และคงรักษาไว8นโยบายคุณภาพซ่ึง 

5.2.1.1 เหมาะสมกับวัตถุประสงค[และบริบทขององค[กรและสนับสนุนทิศทางกลยุทธ[ขององค[กร 

5.2.1.2 เปcนกรอบในการกําหนดวัตถุประสงค[คุณภาพ 

5.2.1.3 แสดงถึงความมุ=งม่ันในการบรรลุตามข8อกําหนดท่ีองค[กรเก่ียวข8อง 

5.2.1.4 แสดงถึงความมุ=งม่ันท่ีจะปรับปรุงอย=างต=อเน่ืองของระบบบริหารคุณภาพ 

5.2.2 การส่ือสารนโยบายคุณภาพ นโยบายคุณภาพต8อง 

5.2.2.1 จัดทําและอยู=ในรปแบบเอกสารข8อมูล 

5.2.2.2 ส่ือสารภาย ให8เข8าใจ และนําไปปฏิบัติได8ภายในองค[กร 

5.2.2.3 มีความสอดคล8องกับผู8ท่ีมีส=วนได8ส=วนเสียท่ีเก่ียวกับองค[กร ตามความเหมาะสม 

 

ผู8บริหารของสำนักงานการบินกองทัพอากาศ ได8มีการจัดต้ังนโยบายคณภาพุให8เหมาะสมกับเป�าหมายของ

องค[กร และแสดงถึงความมุ=งม่ันท่ีจะตอบสนองเป�าหมายของกองทัพอากาศ หน=วยเก่ียวด8านการบินของกองทัพอากาศ 

และหน=วยภายนอกท่ีเก่ียวกับด8านการบินของกองทัพอากาศ ซ่ึงมีการปรับปรุงอยู=เสมอภายในกรอบการจัดต้ังและ

ทบทวนวัตถุประสงค[คุณภาพ การกำหนดเกณฑ[ในการวัดผลวัตถุประสงค[คุณภาพเพ่ือการวิเคราะห[ การแก8ไขและการ

ป�องกัน รวมถึงการกำหนดเป�าหมายในการพัฒนาอย=างต=อเน่ือง และเพ่ือให8ม่ันใจว=านโยบายคุณภาพมีความ เหมาะสม

อย=างต=อเน่ือง ผู8บริหารของสำนักงานการบินกองทัพอากาศได8กำหนดให8มีการทบทวนนโยบายคุณภาพในระหว=างการ

ทบทวนของฝ�ายบริหารอย=างน8อยป�ละ 1 คร้ัง ซ่ึงนโยบายคุณภาพอาจจะได8รับการเปล่ียนแปลงในกรณีท่ีเหมาะสม

หลังจากการทบทวนของฝ�ายบริหารแล8ว นโยบายคุณภาพขององค[กร ได8รับการจัดทำไว8เปcนเอกสารและควบคุม เพ่ือให8

ม่ันใจว=า นโยบายคุณภาพท่ีประกาศเปcนฉบับล=าสุดและทันสมัยอยู=เสมอ มีการควบคุมการแจกจ=ายนโยบาย คุณภาพ

ภายในองค[กร โดยทางองค[กร ได8มีการส่ือสารนโยบายคุณภาพเพ่ือให8ข8าราชการทุกระดับท่ีเก่ียวข8องภายในองค[กรมี

ความเข8าใจและสามารถปฏิบัติงานให8บรรลุผลสำเร็จตามท่ีกำหนดไว8ได8 

ในปdจจุบันได8มีการติดประกาศนโยบายคุณภาพตามจุดต=าง ๆ ท่ีองค[กร มีการส่ือสารให8กับข8าราชการบรรจุ

ใหม= และ ข8าราชการปdจจุบันทราบอย=างต=อเน่ือง 

นโยบายคุณภาพดังกล=าวจะประสบความสำเร็จ ก็โดยการถ=ายทอดไปยังข8าราชการของสำนักงานการบินทุก

ระดับท่ีเก่ียวข8องภายในองค[กรเพ่ือให8ข8าราชการ ทุกคนนำไปปฏิบัติและเฝ�าตรวจสอบอย=างจริงจัง และดำรงไว8

ตลอดไป 
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5.3  บทบาท หนPาท่ี ความรับผิดชอบและอำนาจหนPาท่ีในองคfกร 

ผู8บริหารสูงสุดขององค[กรได8มอบหมายหน8าท่ีความรับผิดชอบและอำนาจหน8าท่ี ให8แก=ผู8บทบาทเก่ียวข8องกับ

ระบบการจัดการด8านคุณภาพ รวมท้ังมีการส่ือสารไปยังผู8ปฏิบัติงานแต=ละระดับภายในองค[กรเพ่ือให8ม่ันใจว=าระบบการ

จัดการด8านคุณภาพสอดคล8องกับข8อกำหนดของมาตรฐานน้ี 

5.3.1 การรายงานผลการดำเนินการสมรรถนะ โอกาสในการปรับปรุงและข8อเสนอแนะในการปรับปรุง

ของระบบการจัดการด8านคุณภาพต=อผู8บริหารสูงสุดขององค[กร 

5.3.2  ม่ันใจว=ากระบวนการได8ผลตามท่ีคาดหวัง 

5.3.3  ม่ันใจว=าระบบบริหารคุณภาพมีการส=งเสริมการมุ=งเน8นลูกค8าท่ัวท้ังองค[กร 

5.3.4  ม่ันใจว=าระบบบริหารคุณภาพจะได8รับการคงรักษาความสมบูรณ[ไว8ได8ครบถ8วนหากเกิดการเปล่ียนแปลงใน

ระบบบริหารคุณภาพตามแผนท่ีกำหนด 

 

ผู8บริหารของสำนักงานการบินกองทัพอากาศ ได8มีการกำหนดโครงสร8างของระบบการบริหารอย=างชัดเจน

ตามท่ีระบุในแผนผังองค[กร รวมถึงการกำหนดขอบเขตของงานในรายละเอียดมีการระบุอยู=ในใบกำหนดหน8าท่ีงานของ

แต=ละตำแหน=งความรับผิดชอบและอำนาจของแต=ละตำแหน=งงานตลอดจนความสัมพันธ[ได8มีการกำหนดในเอกสาร

ต=างๆ ตามความเหมาะสม เช=น ผังองค[กร คู=มือคุณภาพ ระเบียบการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือใบ

กำหนดหน8าท่ีงาน (Job Description) แผนผังองค[กร (Organization Chart) 
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6. การวางแผน 

6.1 การดําเนินการเพ่ือระบุความเส่ียงและโอกาสทางดPานระบบการจัดการคุณภาพ 

6.1.1 เม่ือมีการวางแผนสําหรับระบบการจัดการคุณภาพ องค[กรจะพิจารณาประเด็นท่ีระบุในข8อ 6.1 และ

ข8อกําหนดต=าง ๆ ท่ีอ8างอิงจากข8อ 4.2 และการพิจารณาความเส่ียงและโอกาสท่ีจําเปcนท่ีจะต8องระบุเพ่ือ 

6.1.1.1 ให8ม่ันใจว=าระบบบรหารคุณภาพจะสามารถบรรลุตามผลลัพธ[ขององค[กรได8 

6.1.1.2 เพ่ิมผลกระทบท่ีตองการ 

6.1.1.3 ป�องกันหรือลดผลกระทบท่ีไม=ต8องการ 

6.1.1.4 บรรลุผลการปรบปรุง 

6.1.2 องค[กรจะดำเนินการวางแผนสําหรับ: 

6.1.2.1 การดําเนินการเพ่ือระบุความเส่ียงและโอกาสเหล=าน้ี 

6.1.2.2 วิธีการท่ีจะ 

1) รวบรวมและประยุกต[ใช8กิจกรรมในกระบวนการของระบบบริหารคุณภาพ (ดูข8อ 4.4) 

2) ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมเหล=าน้ี กิจกรรมท่ีใช8ระบุความเส่ียงและโอกาสจะอยู=บนความสมเหตุสมผล

ต=อแนวโน8มของผลกระทบต=อความสอดคล8องต=อการปฏิบัติงาน  

หมายเหตุ 

1) ทางเลือกในการระบุการความเส่ียงและโอกาส อาจรวมถึง การหลีกเล่ียงนําความเส่ียงไปแสวงหาโอกาส

การกําจัดแหล=งกําเนิด การปรับเปล่ียนโอกาสท่ีเกิดหรือผลท่ีตามมาการแลกเปล่ียนข8อมูลความเส่ียง หรือการคงสภาพ

ความเส่ียง โดยการช้ีแจงผลการตัดสินใจ 

2) โอกาสสามารถนําไปสู=การปรับใช8วิธีการใหม= กับผู8มีส=วนเก่ียวข8องเพ่ิมเช=น มีหน=วยงานท่ีได8รับหน8าท่ี

เก่ียวข8องด8านการบินเพ่ิม รวมถึงการเปล่ียนแปลงมีการใช8เทคโนโลยีใหม= 

 

เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขPอง 

กวก-ผผค-007 การจัดทำการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

กวก-ผผค-008 การจัดทำแผนบริหารความเส่ียงประจำป� 
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6.2 วัตถุประสงคfคุณภาพ และการวางแผนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคf 

6.2.1 วัตถุประสงค[คุณภาพ 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ มีการจัดทำวัตถุประสงค[คุณภาพในหน=วยงานท่ีเก่ียวข8อง ระดับ และ

กระบวนการท่ีจำเปcนเพ่ือดำเนินการและนำไปปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพวัตถุประสงค[ดังกล=าว 

1)  สอดคล8องกับนโยบาย 

2)  สามารถวัดผลได8 (ตามความเหมาะสม)หรือสามารถประเมินประสิทธิผลการดำเนินการได8 

3)  มีการคำนึงถึงข8อกำหนดท่ีเก่ียวข8อง 

4)  เก่ียวข8องกับความสอดคล8อง กฎ ระเบียบ ประกาศคำส่ัง ท่ีนำมาใช8 

5)  ได8รับการติดตามตรวจสอบผล 

6)  นำไปส่ือสาร 

7)  ได8รับการปรบปรุงให8เหมาะสม และทันสมัย 

6.2.2  การวางแผนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค[คุณภาพ 

ในการวางแผนเพ่ือให8บรรลุตามวัตถุประสงค[คุณภาพ องค[กรต8องพิจารณากำหนด ดังน้ี 

1)  ส่ิงท่ีจำเปcนต8องทำ 

2)  ทรัพยากรท่ีจำเปcน 

3)  ผู8รับผิดชอบดำเนินการ 

4)  กรอบเวลาท่ีจะสามารถบรรลุผลสำเร็จ 

5)  ประเมินผลการปฎิบัติอย=างไร และติดตามตรวจสอบโดยใช8อะไรเปcนเกณฑ[ในการช้ีวัด 

 

6.3  การวางแผนเปล่ียนแปลงทางดPานระบบการจัดการคุณภาพ 

เม่ือองค[กรต8องพิจารณาถึงความจำเปcนในการเปล่ียนแปลงระบบบริหารคุณภาพ การเปล่ียนแปลงจะต8อง

ดำเนินการเปcนไปตามแผนงาน และเปcนระบบ (ดูข8อ 4.4) องค[กรต8องพิจารณา 

1)  วัตถุประสงค[องการเปล่ียนแปลง และผลทจะเกิดข้ึนตามมา 

2)  ความครบถ8วนสมบรณ[ของระบบบริหารคุณภาพ 

3)  ความเพียงพอของทรัพยากร 

4)  การกำหนด หรือหมุนเวียนเปล่ียนแปลงของความรับผิดชอบ หน8าท่ีและอำอาจ 
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7. การสนับสนุน 

7.1 ทรัพยากร 

7.1.1 ข8อกําหนดท่ัวไป 

องค[กรต8องพิจารณากําหนดและจัดให8มีทรัพยากรท่ีจําเปcนสําหรับการจัดทํานําไปการปฏิบัติ คงรักษาไว8 

และปรับปรุงอย=างต=อเน่ืองในระบบบริหารคุณภาพ องค[กรต8องพิจารณา 

1)  ความสามารถ และข8อจํากัดของทรัพยากรภายในองค[กรท่ีมีอยู= 

2)  ความจำเปcนในการเลือกใช8ผู8ให8บริการ หรือผู8จัดหาจากภายนอก (External providers) 

7.1.2 บุคลากร  

องค[กรจะต8องพิจารณาและจัดหาบุคลากรให8เพียงพอ และพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให8เกิดประสิทธิผลของการ

ดําเนินงานในระบบ บริหารคุณภาพ และสําหรับการดําเนินงานและควบคุมกระบวนการต=างๆในระบบบริหารคุณภาพ 

เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขPอง 

นกพ – 001ขอบรรจุกำลังพล 

กวก-ผผค-001 ขออนุมัติโครงการศึกษา ทอ.ประจำป� 

 

7.1.3  โครงสร8างพ้ืนฐาน 

องค[กรต8องพิจารณา จัดหา และคงรักษาไว8ซ่ึงโครงสร8างพ้ืนฐานสําหรับการดําเนินกระบวนการเพ่ือให8บรรลุได8

ตามข8อกําหนดของผลิตภัณฑ[และบริการ โครงสร8างพ้ืนฐาน เช=น 

1)  อาคาร และระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวข8อง 

2)  อุปกรณ[ ท้ังแบบฮาร[ดแวร[และซอฟต[แวร[ 

3)  ทรัพยากรในการขนส=ง 

4)  เทคโนโลยีในการส่ือสารและสารสนเทศ 

 

7.1.4 สภาพแวดล8อมในการดําเนินกระบวนการ 

องค[กรต[องพิจารณา จัดหา และคงรักษา สภาพแวดล8อมท่ีจําเป�นสําหรับการดําเนินกระบวนการ และเพ่ือให8

บรรลุข8อกําหนดของการปฏิบัติงาน 
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หมายเหตุ:  

สภาพแวดล8อมท่ีเหมาะสม สามารถรวมถึงความหลากหลายของคน และสภาพกายภาพ ได8แก= 

1)  ด8านสังคม เช=น ไม=มีการแบ=งแยก ไม=เลือกปฏิบัติ มีความสงบสุขปรองดอง ไม8มีการเผชิญหน8า 

2)  ด8านจิตใจ เช=น การลดความเครียด การป�องกันความเม่ือยล8า การรักษาระดับอารมณ[ 

3)  ด8านกายภาพ เช=น อุณหภูมิ ความร8อน ความช้ืน แสงสว=าง การถ=ายเท สุขลักษณะ  

 ความเส่ียง ปdจจัย เหล=าน้ีอาจแตกต=างกันได8ตามลักษณะงาน 

 

7.1.5 ทรัพยากรในการตรวจติดตามและตรวจวัด 

7.1.5.1 ท่ัวไป 

องค[กรพิจารณาและจัดเตรียมทรัพยากรท่ีจำเปcน เพ่ือให8ม่ันใจว=าผลจากการติดตามหรือตรวจวัดความถูกต8อง

และน=าเช่ือถือในการติดตามหรือการตรวจวัด เพ่ือประเมินความสอดคล8องการปฏิบัติงานและองค[กรได8ม่ันใจว=า

ทรัพยากรท่ีจัดเตรียมทรัพยากรท่ี 

1)  เหมาะสมกับวิธีการในการติดตามและการตรวจวัดท่ีมีการดําเนินการอยู=ปdจจุบัน 

2)  ได8รับการดูแลรกษาเพ่ือให8ม่ันใจว=าเหมาะสมกับวัตถุประสงค[การใช8งาน 

องค[กรได8เก็บรักษาเอกสารข8อมูลท่ีเหมาะสมเพ่ือใช8เปcนหลักฐานแสดงความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค[การ

ใช8งานของทรัพยากรในการติดตามและตรวจวัด 

7.1.5.2 การสอบกลับเชิงการวัด 

ในกรณีท่ีมีการสอบกลับของการวัดเปcนข8อกําหนดหรือพิจารณาจากองค[กร เพ่ือให8เกิดความเช่ือม่ันของผลท่ีได8

จากการวัด อุปกรณ[การตรวจวัดมีการสอบเทียบหรือทวนสอบหรือท้ังสองอย=างตามช=วงเวลาท่ีกําหนด หรือก=อนใช8งาน

ตามมาตรฐานท่ีอ8างอิงได8ระดับสากลหรือระดับชาติ ในกรณีท่ีไม=มีมาตรฐานอ8างอิงต8องจัดเก็บเอกสารข8อมูลในยืนยัน

การสอบเทียบหรือทวนสอบมีการช้ีบ=งเพ่ือระบุสถานะของอุปกรณ[ตรวจวัด ป�องกันจาก การปรับ 

แต=ง ความเสียหายหรือการเส่ือมสภาพ ซ่ึงส=งผลต=อสถานะของการสอบเทียบหรือส=งผลต=อ ข8อมูลการตรวจวัด

ท่ีเกิดข้ึนองค[กรต8องพิจารณาดําเนินการแก8ไขตามความเหมาะสมในกรณีท่ีพบผลการตรวจวัดในคร้ังก=อนมีผลท่ี

ผิดพลาดเน่ืองจากการใช8งานอุปกรณ[ตรวจวัดท่ีไม=ตรงตามลักษณะการใช8งาน  

 

 

 

 



การสนับสนุน 
Quality Management System 

คู2มือระบบบริหารคุณภาพ 

Revision No.00    14 

 

May 2022 

7.1.6  องค[ความรู8ขององค[กร 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศต8องพิจารณากําหนดองค[ความรู8ท่ีจําเปcนสําหรับการดําเนินกระบวนการและ

เพ่ือให8บรรลุถึงข8อกําหนดของผู8ปฏิบัติหน8าท่ีตรวจสอบมาตรฐานและบริการ ความรู8เหล=าน้ีต8องได8รับการจัดเก็บและมี

ครบถ8วนตามขอบเขตอย=างเพียงพอ เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงความ ต8องการและแนวโน8มองค[กรจะต8องทบทวนความรู8

ในปdจจุบันและ พิจารณาวิธีการทําให8ได8มาหรือเข8าถึงความรูปส=วนเพ่ิมเติมและให8มีความทันสมัย 

1)  แหล=งภายในองค[กร 

2)  แหล=งภายนอกองค[กร 

 

7.2  ความรูPความสามารถ 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศมีการ 

1) พิจารณากำหนดความรู8ความสามารถท่ีจำเปcนของบุคลากรท่ีทำงานตามภารกิจขององค[กร ท่ีมีผลต=องานคุณภาพ 

และประสิทธิผลในระบบบริหารคุณภาพ 

2) ทำให8ม่ันใจว=าบุคลากรเหล=าน้ีมีความรู8ความสามารถบนพ้ืนฐานการศึกษา การฝWกอบรม หรือประสบการณ[

การทำงาน 

3) ดำเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือทำให8ผู8ปฏิบัติงานในส=วนท่ีเก่ียวข8องมีความรู8ความสามารถ คงความสามารถท่ี

จำเปcน และประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการดังกล=าว 

4) เก็บรักษาข8อมูลเอกสารเก่ียวกับความรู8ความสามารถเพ่ือเปcนหลักฐาน 

เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขPอง 

กวก-ผผค-001 ขออนุมัติโครงการศึกษา ทอ.ประจำป� 

 

7.3 ความตระหนัก 

 ผู8ปฎิบัติงานและบุคลากรท่ีทำงานภายใต8การควบคุมขององค[กรต8องตระหนักถึง 

   1)  นโยบายคุณภาพ 

     2)  วัตถุประสงค[คุณภาพท่ีเก่ียวข8อง 

3)  การดําเนินงานท่ีส=งผลต=อประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพ รวมถึงผลท่ีได8ของการปรับปรุง

สมรรถนะ 

4)  ผลท่ีตามมาของการดําเนินการท่ีไม=สอดคล8องกับข8อกําหนดของระบบบริหารคุณภาพ 

 



การสนับสนุน 
Quality Management System 

คู2มือระบบบริหารคุณภาพ 

Revision No.00    15 

 

May 2022 

องค[กรจัดทำเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติการฝกอบรม ซ่ึงจะกล=าวถึงกระบวนการในการกำหนดความ 

จำเปcนในการฝWกอบรมสำหรับบุคลากรท่ีดำเนินกิจกรรมท่ีมีผลกระทบต=อคุณภาพ โดยการพิจารณาจากความสามารถท่ี

ต8องมีของ บุคลากรในแต=ละตำแหน=งงาน การจัดให8มีการฝWกอบรมในแต=ละประเภท เช=น การปฐมนิเทศ การฝWกอบรม

ภายในองค[กร การฝWกอบรมภายนอกองค[กร การฝWกอบรมในระหว=างการปฏิบัติงาน การประเมินประสิทธิผลของการ

ฝWกอบรมหลังจากการฝWกอบรม โดยเฉพาะอย=างย่ิง หลักสูตรท่ีเก่ียวข8องโดยตรงกับระบบการบริหารคุณภาพในเร่ืองของ

ความมีประสิทธิผลในการทำงานจริงว=า หลักสูตรท่ีมีอยู=และได8รับการอบรม มีความเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีเก่ียวข8อง 

แผนกบุคคลรับผิดชอบในการจัดให8มีการฝWกอบรมในเร่ืองจิตสำนึกคุณภาพ ซ่ึงจะทำให8ม่ันใจได8ว=า บุคลากรทุกคนใน

องค[กรเข8าใจถึงความเก่ียวพัน และความสำคัญของกิจกรรมท่ีตนเองรับผิดชอบในการท่ีจะทำให8วัตถุประสงค[คุณภาพ

บรรลุผล นายทหารกำลังพล สำนักงานการบินกองทัพอากาศ มีหน8าท่ีในการเก็บรักษาบันทึกการศึกษา ประสบการณ[ 

การฝWกอบรม และคุณสมบัติของบุคลากรในแต=ละตำแหน=ง ประสานงานร=วมกับ แผนกฝWกอบรม กองวิทยาการ 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ  

งานรายละเอียด รวมถึงความรับผิดชอบและ อำนาจในกระบวนการท้ังหมดของการฝWกอบรม จะมีการกำหนด

ในเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานเร่ืองการฝWกอบรม  

เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขPอง 

กวก-ผฝร-004 ดำเนินการฝWกอบรมในประเทศ 

กวก-ผฝร-005 ดำเนินการฝWกอบรมในต=างประเทศ 

กวก-ผฝร-006 ดำเนินการฝWกอบรมทุนปริญญาต=างประเทศ 

กวก-ผฝร-007 การบันทึกประวัติการฝWกอบรม 

7.4 การส่ือสาร 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศมีการจัดทำกระบวนการท่ีจำเปcนสำหรับการส่ือสารภายในและภายนอกองค[กร

ท่ีเก่ียวข8องกับระบบการจัดการคุณภาพ นำไปปฏิบัติอย=างต=อเน่ือง การพิจารณารวมถึง 

1)  เร่ืองท่ีจะส่ือสาร 

2)  ส่ือสารเม่ือใด 

3)  ส่ือสารกับใคร 

4)  ส่ือสารอย=างไร 

5)  ส่ือสารโดยใคร 

ผู8บริหารและหัวหน8าหน=วยมีหน8าท่ีในการส่ือสารส่ิงต=างๆ ภายในองค[กรซ่ึงรวมถึงนโยบายคุณภาพ 

วัตถุประสงค[คุณภาพ รวมถึงแผนการดำเนินงาน และเอกสารท่ีเก่ียวข8องในระบบการบริหารคุณภาพการส่ือสารจะ

แสดงให8เห็นถึงสถานะการดำเนินการ และความมีประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพโดยมีการใช8การส่ือสารต=างๆ ท่ี

เหมาะสมกับเร่ืองท่ีต8องการส่ือสาร เพ่ือให8การส่ือสารเปcนไปอย=างมีประสิทธิผล 
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7.5 เอกสารขPอมูล 

7.5.1 ข8อกำหนดท่ัวไป 

ระบบการจัดการคุณภาพขององค[กรต8องประกอบด8วย : 

1) เอกสารข8อมูลตามท่ีกำหนดโดยมาตรฐาน ISO 9001 

2) เอกสารข8อมูลท่ีองค[กรพิจารณาว=ามีความจำเปcนต=อประสิทธิผลของระบบการจัดการคุณภาพ 

เอกสารข้ันตอนการปฎิบัติงานท่ีเก่ียวขPอง 

กวก-ผฝร-003 การดำเนินการอนุมัติใช8เอกสาร คู=มือ ตำรา/ปรับปรุงให8ทันสมัย 

 

7.5.2 การจัดทำและการปรับปรุงให8ทันสมัย 

เม่ือองค[กรมีการจัดทำและการปรับปรุงข8อมูลเอกสารองค[กร 

1) บ=งช้ีเอกสารและรายละเอียดของเอกสาร (เช=น ช่ือเอกสาร วันท่ีจัดทำ ผู8จัดทำ หรือหมายเลขเอกสาร) 

2) แบบเอกสาร (เช=น ภาษาท่ีใช8 รุ=นซอฟแวร[หรือเวอร[ช่ัน รูปภาพกราฟ�กส[) และส่ือท่ีใช8 (เช=น กำหนดรูป

กระดาษ ข8อมูลอิเล็กทรอนิกส[) ท่ีเหมาะสม 

3) ทบทวนและการอนุมัติอย=างเหมาะสมและเพียงพอ 

7.5.3 การควบคุมเอกสารข8อมูล 

7.5.3.1 เอกสารข8อมูลท่ีจําเปcนในระบบบริหารจัดการคุณภาพฉบับน้ี ต8องได8รับการควบคุมเพ่ือให8ม่ันใจว=า 

1) มีเพียงพอและเหมาะสมในการใช8งาน ตามความจําเปcนในแต=ละกระบวนการและข้ันตอน 

2) ได8รับการปกป�องอย=างเพียงพอเหมาะสม (เช=น การร่ัวไหลสูญหายของข8อมูความลับ การใช8ผิดวิธี หรือขาด

ความน=าเช่ือถือ และขาดความสมบรณ[) 

7.5.3.2 ในการควบคุมข8อมูลเอกสารองค[กรมีการพิจารณากำหนดกิจกรรมต=างๆ ดังต=อไปน้ีตามความเหมาะสม 

1) การแจกจ=าย การเข8าถึง การค8นหา และการนำไปใช8งาน 

2) การจัดเก็บ และการรักษาสภาพ รวมท้ังการรักษาความชัดเจนของเอกสารข8อมูล 

3) การควบคุมการเปล่ียนแปลง (เช=น การควบคุมการแก8ไขเอกสาร) 

4) ระยะเวลาการจัดเก็บ และการทำลายเอกสารข8อมูล 

ข8อมูลเอกสารท่ีได8จากภายนอก ซ่ึงองค[กรได8พิจารณาแล8วว=ามีความจำเปcนต=อการวางแผนและการควบคุม

ปฏิบัติงานตามระบบการจัดการคุณภาพน้ัน องค[กรมีการบ=งช้ี และควบคุมอย=างความ เหมาะสมองค[กรได8จัดทำเปcน

เอกสาร และดำเนินการเก่ียวกับระบบการบริหารคุณภาพ  รวมถึงการรักษา และการปรับปรุงอยู=เสมอตามข8อกำหนด

ของ ISO 9001 โดยได8มีการกำหนดประเภทของเอกสารใน ระบบการบริหารคุณภาพ ดังน้ี 
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คู=มือคุณภาพโดยมีส=วนหน่ึงใช=ระบุนโยบายคุณภาพเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารสนับสนุน และแบบฟอร[มท่ีเก่ียวข8อง ซ่ึงรายละเอียดเก่ียวกับ 

โครงสร8างหมายเลขเอกสารได8มีการกำหนดในเอกสารข้ันตอนการ ปฏิบัติงานเร่ืองการควบคุมเอกสาร การ

กำหนดขอบเขต และรายละเอียดของเอกสารขององค[กร โดย พิจารณาตามขนาดและประเภทของธุรกิจ ความ

ซับซ8อนและความเก่ียวพันของกระบวนการ และความสามารถของบุคลากร เอกสารและข8อมูลท้ังหมดขององค[กรจะ

อยู=ในรูปแบบของกระดาษใช8เปcนตัวอ8างอิงในการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพ ซ่ึงต8องได8รับการควบคุมตามเอกสาร

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเร่ืองการควบคุมเอกสารบันทึกคุณภาพได8มีการกำหนดวิธีการ และกระบวนการควบคุมเอกสาร 

บันทึกคุณภาพเพ่ือเปcนหลักฐานแสดงให8เห็นถึงความสอดคล8องกับข8อกำหนด และเปcนหลักฐานแสดง

ประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพบันทึกคุณภาพต8องอ=านออกได8 และได8รับการบ=งช้ี จัดเก็บ สามารถค8นหาได8และ

นำเอกสารออกมาได8ทันที ได8รับการป�องกันเพ่ือไม=ให8สูญหายหรือเส่ือมคุณภาพ จะต�องมีการกำหนดอายุการจัดเก็บ

บันทึกคุณภาพ รวมถึงการทำลายเม่ือครบกำหนด  

เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขPอง 

กวก-ผกม-003 การควบคุมเอกสาร 
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8. การปฎิบัติงาน 

8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงาน 

องค[กรต8องดำเนินการวางแผนปฏิบัติ และควบคุมกระบวนการต=างๆ (ดูข8อ 4.4) ท่ีจำเปcนเพ่ือให8บรรลุข8อกำหนดการ

จัดเตรียมการตรวจรับรองมาตรฐานและบริการฝWกอบรม และดำเนินกิจกรรมท่ีถูกระบุไว8ในข8อกำหนด 6 โดย 

1) พิจารณาข8อกำหนดของการตรวจรับรองมาตรฐานและบริการฝWกอบรม 

2) จัดทำเกณฑ[สำหรับกระบวนการและการยอมรับการตรวจรับรองมาตรฐานและบริการฝWกอบรม 

3) กำหนดทัพยากรท่ีจำเปcนเพ่ือให8บรรลุความสอดคล8องต=อข8อกำหนดของการตรวจรับรองมาตรฐานและบริการ

ฝWกอบรม 

4) ดำเนินการควบคุมกระบวนการตามเกณฑ[  

5) กำหนดคงไว8และจัดเก็บเอกสารข8อมูลท่ีจำเปcนตามขอบเขตเพ่ือ 

ก) ให8เช่ือม้ันว=ากระบวนการสามารถดำเนินการได8ตามแผน 

ข) แสดงถึงการตรวจรับรองมาตรฐานและบริการฝWกอบรมมีความสอดคล8องตามข8อกำหนด 

 

ผลท่ีได8จากการวางแผนต8องมีความเหมาะสมกับการดําเนินการขององค[กร องค[กรต8องควบคุมการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการวางแผนและทบทวนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงท่ีไม=ต้ังใจ ดําเนินการเพ่ือลด

ผลกระทบทาง ลบตามความเหมาะสม องค[กรต8องม่ันใจว=ากระบวนการท่ีดําเนินการโดยผู8ปฏิบัติหน8าท่ีตรวจรับรอง

มาตรฐานและการบริการฝWกอบรมจากภายนอกได8รับการควบคุม (ดูข8อ 8.4) องค[กรทำการวางแผนของกระบวนการท่ี

ให8ได8มาซ่ึงการตรวจรับรองมาตรฐานและบริการฝWกอบรม ซ่ึงกระบวนการเหล=าน้ี จะต8องสอดคล8องกับระบบ การ

บริหารคุณภาพและได8มีการจัดทำเปcนเอกสารต=าง ๆ เช=น ระเบียบการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน เอกสาร

สนับสนุนอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับการดำเนินการขององค[กรในกระบวนการวางแผนตามความเหมาะสม องค[กรจะต8อง

พิจารณาส่ิงต=อไปน้ี 

 1) ข8อกำหนดทางด8านคุณภาพ หรือวัตถุประสงค[ขอบเขตด8านคุณภาพของการตรวจรับรองมาตรฐานและ

บริการฝWกอบรม 

 2) ความจำเปcนในการจัดทำกระบวนการและเอกสาร 

 3) การจัดสรรทรัพยากรและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเปcน 

4) การกำหนดการตรวจสอบทบทวน ย8อนกลับและการรับรองผลการสอบทบทวน 

 5) กิจกรรมการติดตามผล กิจกรรมการตรวจสอบ และกิจกรรมการทดสอบ 

 5) หลักเกณฑ[การยอมรับในผลการตรวจรับรองมาตรฐานและบริการฝWกอบรม ชัดเจน 

6) บันทึกผลงานคุณภาพท่ีเก่ียวข8อง และจำเปcนเพ่ือใช8อ8างอิงกับหน=วยงานท่ีรับการตรวจสอบหรือผู8เข8ารับ

บริการการฝWกอบรม 
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เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขPอง 

กวก-ผผค-002 การขออนุมัติโครงการพัฒนาหน=วย 

กวก-ผผค-003 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ป� 

กวก-ผผค-004 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป� 

กวก-ผผค-005 การจัดทำแผนงานรองรับนโยบาย ผบ.ทอ.ประจำป� 

กวก-ผผค-006 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป� 

กวก-ผกมบ-001 การปรับปรุง แก8ไข รับรอง มาตรฐานงานหน=วย 

กวก-ผกมบ-002 การจัดทำและปรับปรุงแก8ไขระเบียบ คำส่ัง ประกาศและคู=มือการกำกับการบิน 

กมบ-001 จัดทำระเบียบ และคู=มือเก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติการบิน 

กมบ-002 การตรวจสอบประเมินค=าหน=วยบิน 

กมบ-003 การตรวจสอบ นบ.ตามวาระ 

กมบ-004 การตรวจสอบ นบ.หลัง อ.อุบัติเหตุ 

กมบ-005 การบินรักษาสมรรถภาพความพร8อมรบ 

กมบ-006 สรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินประจำวงรอบ ๖ เดือน 

กมบ-007 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของ กมบ.สบน.ทอ. 

กมบ-008 การประเมินค=าการฝWก ทอ. 

กมบ-009 การตรวจสอบประเมินค=านายทหารมาตรฐานการปฏิบัติการบิน  

กมบ-010 การตรวจสอบการปฏิบัติการบินค8นหาและช=วยชีวิต 

กมบ-011 การตรวจสอบรับรองศักยการบินหรือวุฒิการบินท่ัวไป 

กมบ-012 การตรวจสอบรับรองศักยการบินหรือวุฒิการบินครูการบิน 

กมบ-013 การตรวจสอบรับรองศักยการบินหรือวุฒิการบินนักบินพระราชพาหนะ 

กมบ-014 การตรวจสอบเพ่ือออกใบอนุญาตนักบินทหาร 

กมบ-015 การตรวจสอบรับรองการปฏิบัติการบินเฉพาะแบบ  

กมบ-016 การตรวจสอบรับรองสถาบันฝWกอบรมด8านการบิน 

กมบ-017 การตรวจสอบการปฏิบัติการบินขนส=งวัตถุอันตรายทางอากาศ 

กมบ-018 การตรวจสอบการปฏิบัติภายในห8องโดยสาร 

กมบ-019 การตรวจสอบเคร่ืองฝWกบินจำลอง 

กมบ-020 การตรวจสอบแผนภูมิการบินด8วยการร=อนลงด8วยเคร่ืองวัดประกอบการบิน 

กมสบ-001 จัดทำระเบียบคู=มือมาตรฐานสนามบิน 

กมสบ-002 การตรวจสอบมาตรฐานสนามบินประจำป� 

กมสบ-003 การตรวจสอบมาตรฐานสนามบินเพ่ือออกใบรับรองสนามบิน 

กมสบ-004 การตรวจสอบมาตรฐานสนามบินเพ่ือติดตามประเมินผลการแก8ไข 

กมสบ-005 การตรวจสอบมาตรฐานสนามบินพิเศษ 
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กมสบ-006 จัดทำระเบียบมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ 

กมสบ-007 จัดทำคู=มือมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ 

กมสบ-008 การตรวจสอบมาตรฐานการบริการการเดินอากาศประจำป� 

กมสบ-009 การตรวจสอบมาตรฐานการบริการการเดินอากาศเพ่ือติดตามประเมินผลการแก8ไข 

กมสบ-010 การตรวจพิเศษตามอนุมัติหรือส่ังการของ ผบ.ทอ.ด8านมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ 

กมสบ-011 การตรวจเพ่ือออกใบอนุญาต ATC 

กมสบ-012 การตรวจเพ่ือออกใบอนุญาต Fighter Controller 

 

8.2  การพิจารณาขPอกำหนดสำหรับการตรวจรับรองมาตรฐานและบริการฝ~กอบรม 

8.2.1  การส่ือสารกับหน=วยงานของกองทัพและหน=วยงานภายนอกกองทัพดังน้ี 

 1)  จัดเตรียมข8อมูลท่ีเก่ียวข8องกับผลิตภัณฑ[และบริการ 

 2)  ข8อมูลเพ่ิมเติม สัญญาหรือคำส่ังซ้ือ รวมถึงการเปล่ียนแปลง 

 3)  การรับข8อมูล ป�อน ลบ จากผู8ท่ีเก่ียวข8องการตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม 

รวมถึงข8อร8องเรียนจากหน=วยงาน 

 4)  การเคล่ือนย8ายและการดูแลทรัพย[สิน 

 5)  ข8อกำหนดเฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (ถ8าเก่ียวข8อง) 

8.2.2 การพิจารณาข8อกำหนดท่ีเก่ียวข8องกับการตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม 

 เม่ือมีการพิจารณาข8อกำหนดของการตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม เพ่ือเสนอต=อ

ลูกค8าองค[กรต8องม้ันใจว=า 

  1) มีการระบุข8อกําหนดของการตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรมท้ังข8อกำหนดและ

กฎหมายท่ีเก่ียวข8อง รวมท้ังข8อกำหนดท่ีองค[กรพิจารณาแล8วว=าจำเปcน 

2) สามารถทำให8การตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรมเปcนไปตามท่ีกล=าวอ8างไว8ได8 

 

8.2.3  การทบทวนข8อกําหนดท่ีเก่ียวข8องกับการตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม 

8.2.3.1 องค[กรต8องม่ันใจว=ามีการทบทวนผลการตรวจรับรองมาตรฐานและการรายงานผลฝWกอบรม ก=อนท่ีจะ

ยืนยันการส=งมอบ ซ่ึงรวมถึง 

1) ข8อกำหนดท่ีระบุโดยลูกค8า รวมถึงข8อกำหนดในการส=งมอบ และกิจกรรมหลังส=งมอบ 

2) ข8อกำหนดท่ีลูกค8าไม=ได8ระบุแต=จำเปcนต=อการใช8งานในกรณีท่ีทราบ 

3) ข8อกำหนดท่ีระบุโดยองค[กร 

4) ข8อกําหนดด8านกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข8องกับผลิตภัณฑ[และบริการ 

5) ข8อกําหนดในสัญญาจ8างหรือคําส่ังซ้ือซ่ึงแตกต=างจากท่ีระบุไว8ก=อนหน8า 
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องค[กรมีการดำเนินการให8ม่ันใจว=าข8อกําหนดท่ีเปล่ียนแปลงหรือการดําเนินการแก8ไข ซ่ึงผู8รับการตรวจสอบยัง

ไม=มีเอกสารระบุข8อกําหนดการตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรมดังกล=าว โดยจะยืนยันข8อกําหนดเหล=าน้ี

ก=อนและตกลงทำความเข8าใจกับผู8รับการตรวจก=อน 

  8.2.3.2 องค[กรต8องจัดเก็บเอกสารข8อมูลเหล=าน้ีตามความเหมาะสม 

1) ผลของการทบทวน 

2) ข8อมูลใหม=ของการตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม 
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8.2.4  การเปล่ียนแปลงข8อกําหนดของการตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม  

องค[กรมีการจัดทําเอกสารข8อมูลผลการทบทวนข8อกําหนดการตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม 

เหล=าน้ีไม=ว=าจะข8อมูลใหม=หรือข8อมูลท่ีเปล่ียนแปลง เม่ือข8อมูลข8อกำหนดการตรวจรับรองมาตรฐานและบริการมีการ

เปล่ียนแปลง องค[กรต8องม่ันใจว=าเอกสารข8อมูลท่ี เก่ียวข8องได8รับการแก8ไขและข8าราชการท่ีเก่ียวข8องตระหนักถึงข8อมูล

ดังกล=าว 

การทบทวนข8อตกลง จะมีการดำเนินการต้ังแต=การประสานงานของหน=วยประสงค[ขอรับการตรวจรับรอง

มาตรฐานและการบริการฝWกอบรม รวมถึงการเปล่ียนแปลงข8อตกลง องค[กรได8มีการตกลงกันเก่ียวกับข8อกำหนดการ

ตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม กับหน=วยให8ชัดเจนเปcนลายลักษณอักษร ในกรณีท่ีเปcนการยืนยันด8วย

วาจาจากหน=วยจะต8องมีการบันทึก 

โดยหน=วยงานท่ีเก่ียวข8องภายในองค[กร รวมถึงมีการยืนยันกับหน=วย และองค[กรจะต8องมีความสามารถใน

ด8านต=าง ๆ เช=น ข8อกำหนด ระเบียบ คู=มือต=างๆ  ก=อนท่ีจะมีการยืนยัน ให8กับผู8รับการตรวจสองมาตาฐานและบริการ

ฝWกอบรม ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงข8อกำหนดมาตราฐาน หลังจากมีการแก8ไขเอกสารท่ีเก่ียวข8องต8องส่ือสารให8กับ

หน=วยงานท่ีเก่ียวข8องภายในองค[กรและภายนอกรับทราบ รวมถึงผู8รายละเอียดของกระบวนการทบทวนข8อตกลง 

รวมถึง ผู8รับผิดชอบ และเอกสารท่ีเก่ียวข8องจะมีการกำหนดในเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขPอง 

กวก-ผกม-02 การทบทวน แก8ไข ปรับปรุง กฎหมาย คู=มือ 

 

8.3 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑfและบริการ 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศประยุกต[ใช8ข8อกำหนดท่ี 8.3.1-8.3.6 กระบวนการออกแบบ และพัฒนา

หลักสูตรและบริการฝWกอบรม 

 

เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขPอง 

กวก-ผฝร-001 การดำเนินการขออนุมัติหลักสูตร 

กวก-ผฝร-002 การดำเนินการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 
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8.4  การควบคุมการปฏิบัติงานการตรวจสอบมาตรฐานจากบุคลากรภายนอกหนEวยงาน 

8.4.1 ท่ัวไป 

องค[กรต8องม่ันใจว=าการตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรมท่ีได8รับจากผู8ให8บริการภายนอกใน

กระบวนการการตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม มีความสอดคล8องกับข8อกําหนด องค[กรต8องระบุการ

ควบคุมกับผู8ให8บริการภายนอก ในกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม ในกรณีดังน้ี 

1) การตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม จากผู8ให8บริการภายนอกท่ีเปcนส=วนหน่ึงของการ

ตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม ท่ีองค[กรดำเนินงาน 

2) การตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม มีการส=งมอบผลการปฏิบัติงานโดยผู8บริการ

ภายนอกซ่ึงกระทำในนามองค[กร 

3) ท้ังหมดหรือบางส=วนของกระบวนการดําเนินการภายนอก ผู8ให8บริการภายนอกท่ีองค[กรได8ตัดสินใจ 

องค[กรต8องจัดทําและประยุกต[ใช8เกณฑ[ในการประเมิน คัดเลือก เฝ�าติดตามสมรรถนะและประเมินซ้ำของผู8ให8บริการ

ภายนอก โดยอยู=บนพ้ืนฐานความสามารถของการส=งมอบตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม ตาม

ข8อกําหนดท่ีเก่ียวข8ององค[กรต8องจัดเก็บเอกสารข8อมูลของกิจกรรมเหล=าน้ีและการดําเนินการท่ีจำเปcนจากผลการ

ประเมินท่ีพบ 

 

8.4.2 ชนิดและขอบเขตของการควบคุม  

องค[กรมีการดำเนินการให8ม่ันใจได8ว=าผู8ให8บริการภายนอกด8านกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐานและการ

บริการฝWกอบรม จะไม=ส=งผลกระทบต=อมาตรฐานในการตรวจรับรองมาตรฐานและการบริการฝWกอบรมของหน=วย โดย 

องค[กรจะต8อง 

1) ม่ันใจว=ากระบวนการของผู8ตรวจสอบและผู8บรรยายภายนอกอยู=ภายใต8การควบคุมของระบบบริหารคุณภาพ 

2) กำหนดการควบคุมท้ังผู8ตรวจสอบและผู8บรรยายภายนอก และผลท่ีต8องการ 

3) พิจารณาถึง 

ก) โอกาสเกิดผลกระทบท่ีอาจจากกระบวนการให8บริการภายนอกต=อความสามารถท่ีจะทำให8ตรวจรับรอง

มาตรฐานและการบริการฝWกอบรม สอดคล8องกับข8อกําหนด กฎหมายท่ีเก่ียวข8อง 

ข) ประสิทธิผลของการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีดําเนินการโดยผู8ให8บริการภายนอก 

4) พิจารณาการทวนสอบหรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีจำเปcนเพ่ือให8ม่ันใจว=าผู8ตรวจสอบและผู8บรรยายภายนอกส=งมอบ

ผลการตรวจสอบและการฝWกอบรมสอดคล8องกับข8อกําหนด 

 

 

 

 

 



การปฏิบัติงาน 
Quality Management System 

คู2มือระบบบริหารคุณภาพ 

Revision No.00   22 

 

May 2022 

8.4.3  ข8อมูลสําหรับผู8ตรวจสอบมาตรฐานและผู8บรรยายภายนอก 

องค[กรต8องม่ันใจว=าข8อกําหนดก=อนหน8าน้ีได8มีการส่ือสารให8สําหรับตรวจสอบมาตรฐานและผู8บรรยายภายนอก

เพียงพอ องค[กรต8องส่ือสารข8อกําหนดให8กับผู8ให8บริการภายนอกสําหรับ 

8.4.3.1 กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานและบริการฝWกอบรมท่ีจะดำเนินการให8ดำเนินการ 

8.4.3.2 การอนุมัติให8ปฏิบัติ 

1) การอนุญาตให8เปcนผู8ตรวจสอบมาตรฐานและบริการฝWกอบรม 

2) วิธีการ กระบวนการและอปกรณ[ท่ีจะนำมาใช8ประกอบ 

3) การรายงานผลการตรวจมาตรฐานและผลการฝWกอบรม 

8.4.3.3 ความสามารถรวมท้ังคุณสมบัติท่ีจําเปcนของบุคลากร 

8.4.3.4 การปฏิสัมพันธ[กับการดําเนินการขององค[กรของผู8ให8บริการภายนอก 

8.4.3.5 การควบคุมและการเฝ�าติดตามสมรรถนะของผู8ตรวจสอบและผู8บรรยายภายนอกโดยองค[กร 

8.4.3.6 กิจกรรมการทวนสอบหรือรับรองมาตรฐานท่ีองค[กรหรือผู8รับการตรวจสอบหรือผู8เข8ารับการฝWกอบรม

ต้ังใจจะดําเนินการยังสถานท่ีต้ังของผู8ให8ตรวจสอบภายนอกและการบรรยายฝWกอบรม ณ สถานท่ีของผู8บรรยายภายนอก 

เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขPอง 

ผธก-004 การจัดซ้ือจัดจ8าง 

นกพ-005  การคัดเลือก และประเมินผู8ตรวจสอบมาตรฐานภายนอก 
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8.5 การตรวจสอบมาตรฐานและการบริการ 

8.5.1 ควบคุมการตรวจสอบมาตรฐาน การออกใบรับรอง/ใบอนุญาตและการฝWกอบรม 

เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขPอง 

กวก-ผทบ-001 ออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนอากาศยาน 

กวก-ผทบ-002 ออกหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ 

กวก-ผทบ-003 ออกใบอนุญาตผู8ประจำหน8าท่ี 

กวก-ผทบ-003 เพ่ิมศักย[ใบอนุญาตผู8ประจำหน8าท่ี 

กวก-ผทบ-003 ต=ออายุใบอนุญาตผู8ประจำหน8าท่ี 

กวก-ผทบ-003 การขอเทียบโอนใบอนุญาตผู8ประจำหน8าท่ี 

กวก-ผทบ-003 ออกใบรับรองหน=วยซ=อม 

กวก-ผทบ-003 ออกใบรับรองหน=วยฝWกอบรม 

กวก-ผทบ-003 ออกใบรับรองสนามบิน 

กวก-ผกมบ-001 การปรับปรุง แก8ไข รับรอง มาตรฐานงานหน=วย 

กวก-ผกมบ-002 การจัดทำและปรับปรุงแก8ไขระเบียบ คำส่ัง ประกาศและคู=มือการกำกับการบิน 

 

8.5.2 การรายงานผลช้ีบ=งและการสอบกลับ 

องค[กรได8ทำการช้ีบ=งการตรวจสอบมาตรฐาน การกำหนดข8อกำหนดท่ีเหมาะสม ในทุกๆ ข้ันตอนต้ังแต=การรับ 

ซ่ึงรายละเอียดของรายงานช้ีบ=ง รวมถึงผู8รับผิดชอบ และเอกสารท่ีเก่ียวข8องได8มีการระบุไว8ในเอกสารข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน นอกจากน้ีทางองค[กรได8มีการระบุสถานะการตรวจสอบ สถานะการรอการตรวจสอบ ตรวจสอบแล8วผ=าน

และ ตรวจสอบแล8วไม=ผ=าน ซ่ึงรายละเอียดของการกำหนดสถานการณ[ตรวจสอบได8มีการกำหนดในเอกสารข้ันตอน 

การปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข8องทางองค[กรได8มีการควบคุมกระบวนการสอบกลับได8 จนถึงกระบวนรายงานการสอบกลับ

ผู8รับผิดชอบ และเอกสารท่ีเก่ียวข8องได8มีการกำหนดไว8ในระเบียบการปฏิบัติงานเรียบร8อยแล8ว  

 

8.5.3  ทรัพยสินท่ีเปcนของผู8รับการตรวจสอบ และผู8จัดหาภายนอก 

องค[กรอาจะได8รับเอกสารหลักฐาน ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือการฝWกอบรม ซ่ึงองค[กรได8จัดทำ

เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือใช8ในการควบคุม ช้ีบ=ง ตรวจรับ การจัดเก็บ รวมถึงการรักษาให8อยู=ในสภาพท่ีดีใน

ขณะท่ีอยู=ในความดูแลขององค[กร 

ในกรณีท่ีเอกสาร หรือ ทรัพยสิน เสียหาย สูญหาย หรือไม=สามารถซ=อมแซมให8ใช8งานได8 จะมีการจัดทำ

รายงาน เพ่ือแจ8งให8ทราบเปcนลายลักษณอักษร กิจกรรมการดำเนินการ และการตกลง จะมีการจัดทำเปcนลายลักษณ[

อักษร และจัดเก็บเปcนบันทึกคุณภาพ 
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8.5.4 การดูแลรักษาสภาพ 

องค[กรมีการดูแลรักษาสภาพผลการตรวจสอบมาตรฐาน เอกสารประกอบการฝWกอบรม ในระหว=างการจัดเก็บ

ในคลังตามขอบเขตระยะเวลาท่ีเหมาะสมความสอดคล8องกับข8อกําหนด 

 

หมายเหตุ: การดูแลรักษาสภาพ ได8แก= การช้ีบ=ง การขนย8าย การควบคุมการปนเป¡¢อน การบรรจุ การจัดเก็บ 

การส=งผ=านหรือ การขนส=ง และการป�องกัน 

 

8.5.5 กิจกรรมหลังการส=งมอบ 

องค[กรมีการปฏิบัติให8สอดคล8องกับข8อกําหนดสําหรับกิจกรรมหลังการส=งมอบ ซ่ึงสัมพันธ[กับการตรวจสอบ

มาตรฐานและการบริการฝWกอบรม ในการพิจารณาขอบเขตของกิจกรรมหลังการส=งมอบท่ีเปcนข8อกําหนดไว8องค[กรต8อง

พิจารณา 

1)  กฎหมายและข8อกําหนดท่ีเก่ียวข8อง 

2)  แนวโน8มความเส่ียง และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสัมพันธ[กับการตรวจสอบมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม 

3)  ลักษณะการใช8งาน และอายุการใช8งานการตรวจสอบมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม 

4)  ข8อกําหนดของผู8รับการตรวจสอบและผู8เข8ารับการฝWกอบรม 

5)  ข8อมูลป�อนกลับจากผู8รับการตรวจสอบและผู8เข8ารับการฝWกอบรม 

 

หมายเหตุ: กิจกรรมหลังการส=งมอบ สามารถหมายถึง เช=น การดําเนินการภายใต8การรับประกัน ข8อ

ผูกพันตาม สัญญาการบริการ เช=น การบํารุงรักษา และบริการเพ่ิมเติม เช=น การนํากลับมาใช8ใหม= หรือการกําจัด 
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8.5.6 ควบคุมของการเปล่ียนแปลง 

องค[กรมีการทบทวนและควบคุมการเปล่ียนแปลงสําหรับการตรวจสอบมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม ตาม

ขอบเขตท่ีจำเปcนเพ่ือให8ม่ันใจว=ายังมีความสอดคล8องกับข8อกำหนดอย=างต=อเน่ือง องค[กรมีการจัดทำเอกสารข8อมูลท่ี

อธิบายถึงผลการทบทวนการเปล่ียนแปลงบุคคลท่ีมีอำนาจหน8าท่ีในการเปล่ียนแปลง และกิจกรรมท่ีดำเนินการท่ีจำเปcน

จากผลการทบทวนเหล=าน้ัน 

 
 
8.6  การตรวจสอบผลการตรวจสอบมาตรฐานและการบริการฝ~กอบรม 

องค[กรต8องดําเนินตามแผนงานท่ีกําหนดไว8 ในข้ันตอนท่ีเหมาะสมเพ่ือทวนสอบการปฏิบัติงานและบริการว=ามี

ความสอดคล8องกับข8อกําหนด จะไม=ส=งผบการตรวจสอบมาตรฐานและการบริการฝWกอบรมให8ผู8รับการตรวจสอบ

มาตรฐานหรือผู8รับการฝWกอบรมจนกว=าจะได8มีการตรวจตามแผนท่ีวางไว8 ยกเว8นกรณีได8รับการอนุมัติโดยผู8มีอํานาจท่ี

เก่ียวข8อง องค[กรต8องดําเนินการจัดทําเอกสารข8อมูลการตรวจ ตรวจสอบมาตรฐานและการบริการฝWกอบรมเอกสาร

ข8อมูลประกอบด8วย 

 1) หลักฐานแสดงความสอดคล8องเทียบกับเกณฑ[การยอมรับ  

 2) ลงนามจากผู8มีอำนาจในการอนุมัติผล 

 

องค[กรมีการจัดทำเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบมาตรฐานและการ

บริการฝWกอบรมเพ่ือให8ม่ันใจว=าคุณลักษณะผลการตรวจสอบมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม เปcนไปตามข8อกำหนด 

การตรวจสอบได8มีการดำเนินการในข้ันตอนท่ีเหมาะสมก=อนการ ขนส=ง มีการจัดทำเปcนบันทึกสำหรับผลการตรวจสอบ

เทียบกับเกณฑ[การยอมรับท่ีกำหนดไว8 มีการกำหนดผู8มีอำนาจ ลงนามก=อนส=งให8ผู8รับการตรวจสอบหรือผู8เข8ารับการ

อบรม 
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8.7  การควบคุมผลลัพธfไมEเปsนไปตามขPอกำหนด 

8.7.1 สำนักงานการบินกองทัพอากาศต8องม่ันใจว=าผลลัพธ[ท่ีไม=สอดคล8องกับข8อกำหนดได8รับการช้ีบ=งและ

ป�องกันไม=ให8นำไปใช8 หรือส=งมอบโดยไม=ได8ต้ังใจ 

องค[กรจะต8องดําเนินการแก8ไขท่ีเหมาะสมกับลักษณะของส่ิงท่ีไม=เปcนไปตามข8อกําหนดและผลกระทบของ

ตรวจสอบมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม ท้ังน้ีให8รวมถึงตรวจสอบมาตรฐานและการบริการฝWกอบรมท่ีถูกตรวจพบ

หลังจากท่ีได8จัดส=งการรายงายผลการตรวจไปแล8วในระหว=างหรือหลังจากให8บริการองค[กรต8องดําเนินการกับผลจาก 

กระบวนการท่ีไม=เปcนไปตามข8อกําหนดสินค8า และบริการด8วยวิธีการอย=างใดอย=างหน่ึงหรือมากกว=าดังน้ี 

1)  การแก8ไข 

2)  การคัดแยกผลตรวจสอบมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม 

3)  แจ8งลูกค8าให8รับทราบ 

4)  ได8รับการอนุมัติให8ยอมรับอย=างมีเง่ือนไข หรืออนุโลมให8ใช8งานได8เม่ือมีการแก8ไขผลการดำเนินการต8องมี

การทวนสอบความสอดคล8องกับข8อกำหนดหลังจากแก8ไขเสร็จแล8ว 

8.7.2 องค[กรต8องมีการจัดเก็บเอกสารข8อมูล ดังน้ี 

1)  รายละเอียดความไม=สอดคล8อง 

2)  รายละเอียดการดำเนินการ 

3)  รายละเอียดการขอผ=อนผันท่ีได8ดำเนินการ 

4)  การระบุผู8รับผิดชอบในการตัดสินใจดำเนินการกับความไม=สอดคล8อง 
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9. การประเมินผลการดำเนินงาน 

9.1  การเฝ�าตรวจ การตรวจวัด การวิเคราะหf และการประเมินผล 

9.1.1 ท่ัวไป 

องค[กรมีการจัดทำกระบวนการสำหรับ การติดตามตรวจสอบ การตรวจวัด การวิเคราะห[และการประเมินผลการ

ดำเนินการของระบบการจัดการคุณภาพ และอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมท้ังนำไปปฏิบัติ และปฏิบัติอย=าง

ต=อเน่ือง ท้ังน้ีองค[กรต8องพิจารณากำหนด 

9.1.1.1 ส่ิงท่ีจำเปcนท่ีต8องได8รับการเฝ�าตรวจ และตรวจวัด รวมไปถึง 

1)  ความสมบูรณ[ของการปฏิบัติ ตามขอบเขตของกฎหมายและข8อกำหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข8อง 

2)  กิจกรรมและการปฏิบัติการท่ีเก่ียวข8องกับการบ=งช้ีอันตรายความเส่ียงและโอกาสในการพัฒนาปรับปรุง 

3)  การดำเนินการตามวัตถุประสงค[ด8านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค[กร 

4)  ประสิทธิผลของการควบคุมการปฏิบัติงาน และการควบคุมด8านอ่ืนๆ 

9.1.1.2 วิธีการเฝ�าตรวจ ตรวจวัด วิเคราะห[และประเมินผลการดำเนินงานท่ีเหมาะสม เพ่ือให8ม่ันใจว=าผลท่ีได8รับ

มีความถูกต8องแม=นยำ 

9.1.1.3 เกณฑ[ท่ีองค[กรนำมาใช8สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานด8านคุณภาพ และอาชีว 

อนามัยและความปลอดภัย 

9.1.1.4 ช=วงเวลาท่ีองค[กรต8องดำเนินการติดตามตรวจสอบ และตรวจวัด 

9.1.1.5 ช=วงเวลาท่ีผลจากการเฝ�าตรวจ และตรวจวัดจะถูกนำวิเคราะห[ ประเมินผล และส่ือสารองค[กรต8อง

ประเมินผลการดำเนินงานด8านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และพิจารณาประสิทธิผลของระบบการจัดการอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย องค[กรต8องม่ันใจว=าเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข8องกับการเฝ�าตรวจ และการตรวจวัดได8รับการทวนสอบหรือ

สอบเทียบ และถูกนำมาใช8งาน รวมท้ังได8รับการดูแลอย=างเหมาะสมองค[กรมีการเก็บรักษาข8อมูลเอกสารดังต=อไปน้ีอย=าง

เหมาะสม เพ่ือ 

-  เปcนหลักฐานแสดงผลของการเฝ�าตรวจ ตรวจวัด วิเคราะห[ และประเมินผลการดำเนินงาน 

-  เปcนข8อมูลเอกสารเก่ียวกับการบำรุงรักษา การสอบเทียบ หรือทวนสอบเคร่ืองมือวัด 
 

9.1.2 ความพึงพอใจของผู8รับการตรวจมาตรฐาน 

องค[กรมีการเฝ�าติดตามข8อมูลท่ีเก่ียวข8องกับความรู8สึกของลูกค8าถึงระดับการบรรลุความต8องการและความ

คาดหวังของผู8รับการตรวจสอบมาตรฐานว=าได8รับการเติมเต็ม องค[กรมีการกําหนดวิธีการเพ่ือท่ีจะให8ได8ข8อมูลเหล=าน้ีมา

ติดตามและ ทบทวน 
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9.1.3 การวิเคราะห[และประเมินผล 

องค[กรต8องดําเนินการวิเคราะห[ และประเมินผล ข8อมูลและผลท่ีได8จากการตรวจติดตามและตรวจวัดผลท่ีได8

จากการวิเคราะห[จะนําไปใช8ประเมิน 

1)  ความสอดคล8องของการตรวจสอบมาตราฐานและการบริการฝWกอบรม 

2)  ระดับความพึงพอใจขอผู8รับการตรวจสอบและผู8เข8ารับการฝWกอบรม 

3)  สมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ 

4)  ประสิทธิผลของแผนงาน 

5)  ประสิทธิผลของการดําเนินการระบุความเส่ียงและโอกาส 

6)  สมรรถนะของผู8ให8บริการภายนอก 

7)  ความจําเปcนในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ 

 

หมายเหตุ: วิธีการวิเคราะห[ข8อมลรวมถึงการใช8วิธีเทคนิคทางสถิติ 
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9.2 การตรวจประเมินระบบภายใน 

9.2.1 สำนักงานการบินกองทัพอากาศกำหนดให8มีการตรวจประเมินภายในของระบบการจดการคุณภาพ

ภายในองค[กร อย=างน8อยป�ละ 1 คร้ังเพ่ือแสดงว=าระบบการจัดการคุณภาพ 

9.2.1.1 สอดคล8องกับ 

1)  ข8อกำหนดในระบบการจัดการคุณภาพของสำนักงานการบินกองทัพอากาศ 

2)  ข8อกำหนดต=างๆ ตามมาตรฐาน ISO 9001 

9.2.1.2 ได8นำไปปฏิบัติ และรักษาไว8อย=างมีประสิทธิผลอย=างต=อเน่ือง 

9.2.2 สำนักงานการบินกองทัพอากาศต8องดำเนินการ ดังน้ี 

1) วางแผน จัดทำ นำไปปฏิบัติ และรักษาไว8ซ่ึงแผนการตรวจประเมิน โดยประกอบด8วยความถ่ีในการตรวจ

วิธีการตรวจประเมิน ผู8รับผิดชอบในการตรวจประเมิน ข8อกำหนดในการวางแผน และการรายงานผลโดยตองคำนึงถึง

ความสำคัญของกระบวนการท่ีเก่ียวข8อง การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต=อองค[กร และผลจากการตรวจคร้ังท่ีผ=านมา 

2)  กำหนดเกณฑ[และขอบเขตการตรวจประเมินแต=ละคร้ัง 

3)  ในการตรวจประเมิน ต8องคัดเลือกผู8ตรวจประเมิน และตรวจประเมินท่ีไม=ใช= ความเห็นส=วนตัว มีความเปcน

กลางและเปcนอิสระต=อกระบวนการท่ีรับตรวจ 

4)  มีการรายงานผลการตรวจประเมินต=อผู8บริหารท่ีเก่ียวข8อง 

5)  แก8ไขเบ้ืองต8น (Correction) และแก8ไขท่ีสาเหตุ (Corrective action) ภายในเวลาท่ีกำหนด 

6)  เก็บรักษาหลักฐานของการตรวจประเมินตามแผน และผลการตรวจประเมิน 

เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวขPอง 

การรายงานตรวจติดตามภายใน 

 

9.3 การทบทวนฝ�ายบริหาร 

9.3.1 ท่ัวไป 

ผู8อำนวยการสำนักงานการบินกองทัพอากาศ ดำเนินการทบทวนระบบการจัดการคุณภาพขององค[กร โดย

กำหนดความถ่ีป�ละอย=าง น8อย 1 คร้ังตามเอกสาร เพ่ือท่ีจะม่ันใจได8ว=าระบบการจัดการคุณภาพมีความเหมาะสม 

เพียงพอ มีประสิทธิผล และปรับเข8ากับทิศทางยุทธศาสตร[กองทัพอากาศและนโยบายผู8บัญชาการทหารอากาศอย=าง

ต=อเน่ือง 
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9.3.2 ข8อมูลสำหรับการทบทวน 

  การทบทวนโดยฝ�ายบริหารพิจารณาคลอบคลุมถึง 

 

ระบบการจัดการคุณภาพ 

1) ผลการปฏิบัติต=าง ๆ ท่ีตกลงไว8ในการทบทวนคร้ังก=อนๆ 

2) การเปล่ียนแปลงของเร่ืองภายใน และภายนอกท่ีเก่ียวข8องกับระบบการจัดการคุณภาพ 

3) ความพึงพอใจของลูกค8า รวมถึงคำร8องเรียนของลูกค8า และเสียงสะท8อน (Feedback) 

ของผู8มีส=วนร=วมเก่ียวข8อง(Interested parties) 

4) ผลการปฏิบัติ (Process performance) ของหน=วยงานต=างๆ และความสอดคล8องของ 

การตรวจสอบมาตรฐานและการบริการฝWกอบรม 

5) ความไม=เปcนไปตามข8อกำหนด (Nonconformity) และการแก8ไขท่ีสาเหตุ (Corrective 

action) 

6) ผลการเฝ�าตรวจ (Monitoring) และการวัด (Measurement) 

7) รายงานผลจากเป�าหมายของวัตถุประสงค[คุณภาพ 

8) ผลการตรวจสอบระบบ (Audit) 

9)   ความสามารถ (Performance) ของผู8จัดหาภายนอก (External Providers) 

10) ทบทวนระบบบริหารคุณภาพ แผนผังขององค[กร บริบทขององค[กร นโยบายคุณภาพ 

วัตถุประสงค[คุณภาพ การ เปล่ียนแปลง อันสามารถจะส[งผลต=อระบบการบริหารคุณภาพ 

11) ความเพียงพอของทรพยากร 

12) ประสิทธิผลของการระบุความเส่ียง และโอกาส 

13) โอกาสในการปรับปรุง 

14) เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร 

 

 

9.3.3 ผลของการทบทวน ผลของการดำเนินการทบทวนโดยผู8บริหารต�องมีการสรุป และตัดสินใจในเร่ือง

ต=อไปน้ี 

1) โอกาสในการปรับปรงุ ในระบบการจัดการคุณภาพ 

2) ทรัพยากรท่ีต8องการสำหรบระบบการจัดการคณภาพ 

3) ความจำเปcนในการเปล่ียนแปลงระบบการจัดการคุณภาพ 

องค[กรมีการรักษาข8อมูลเอกสารเพ่ือเปcนหลักฐานของผลการทบทวนโดยฝ�ายบริหาร 
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10. การปรับปรุง 

10.1 ท่ัวไป 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศต8องพิจารณา และเลือกโอกาสในการปรับปรุง และดําเนินกิจกรรม 

แผนงานท่ีจําเปcนเพ่ือให8เปcนไปตามข8อแนวทางการปฏิบัติงานของหน=วยต=าง ๆ ของกองทัพอากาศ และยกระดับ

ความพึงพอใจจากหน=วย ซ่ึงประกอบด8วย 

1)  การปรับปรุงการตรวจสอบมาตรฐาน และการออกใบรับรอง/ใบอนุญาต เพ่ือให8สอดคล8องกับระเบียบ 

ประกาศ คู=มือท่ีเก่ียวข8อง ตลอดจนความต8องการและนโยบายผู8บังคับบัญชาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2)  การแก8ไขเฉพาะหน8า ป�องกัน หรือ ลดผลกระทบท่ีไม=พึงประสงค[ 

3)  การปรับปรุงสมรรถนะ และประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ เหตุการณ[ปรับปรุงอาจรวมถึงการ

แก8ไขเฉพาะหน8า การปฏิบัติการแก8ไขท่ีสาเหตุ การปรับปรุงอย=างต=อเน่ือง การเปล่ียนแปลงรายละเอียดนวัตกรรม 

หรือการปรับโครงสร8างองค[กรใหม= 

 

10.2  ความไมEเปsนไปตามขPอกำหนด และการดำเนินการแกPไข 

10.2.1  เม่ือพบส่ิงท่ีไม=เปcนไปตามข8อกําหนด รวมถึงท่ีเกิดจากข8อร8องเรียน สำนักงานการบินกองทัพอากาศ

จะต8อง: 

1)  ตอบสนองต=อส่ิงท่ีไม=เปcนไปตามข8อกําหนด ตามความเหมาะสมดังน้ี 

-  ทําการควบคุมและแก8ไข 

-  ดําเนินการจัดการกับผลท่ีตามมา 

2)  ประเมินความจําเปcนในการปฏิบัติการสําหรับกําจัดสาเหตุของส่ิงท่ีไม=เปcนไปตาม 

ข8อกําหนด เพ่ือป�องกันไม=ให8เกิดข้ึนซ้ำหรือ เกิดข้ึนในบริเวณอ่ืนๆ โดย 

 -  ทบทวนและวิเคราะห[ส่ิงท่ีไม=เปcนไปตามข8อกําหนดท่ีพบ 

-  พิจารณาสาเหตุของส่ิงท่ีไม=เปcนไปตามข8อกําหนดท่ีพบ 

-  พิจารณาส่ิงท่ีไม=เปcนไปตามข8อกําหนดท่ีใกล8เคียงกันหรือมีโอกาสเกิดข้ึน 

3)  ดําเนินการปฏิบัติการอ่ืนเพ่ิมตามความจําเปcน 

4)  ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัติการแก8ไข และ ปรับปรุงรายการความเส่ียงและโอกาสในใช8การ

วางแผน ตามความเหมาะสม 

5)  ปรับเปล่ียนระบบบริหารคุณภาพ ตามความเหมาะสม การปฏิบัติการแก8ไขจะต8องเหมาะกับผลกระทบของ

ส่ิงท่ีไม=เปcนไปตามข8อกําหนดท่ีพบ 
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10.2.2  องค[กรต8องจัดทําเอกสารข8อมูลเพ่ือแสดงหลักฐานของ 

1)  สภาพของส่ิงท่ีไม=เปcนไปตามข8อกําหนดและการปฏิบัติการท่ีเก่ียวข8อง 

2)  ผลการปฏิบัติการแก8ไขใดๆ 

 

10.3  การปรับปรุงอยEางตEอเน่ือง 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศต8องดําเนินการปรับปรุงอย=างต=อเน่ืองอย=างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล

ต=อระบบบริหารคุณภาพอย=างต=อเน่ืององค[กรจะต8องพิจารณาผลลัพธจากการวิเคราะห[ และการประเมินผล และผลจาก

การทบทวนโดยฝ�ายบริหาร เพ่ือพิจารณาความจําเปcน หรือโอกาสท่ีใช8ระบุเปcนส=วนหน่ึงของการปรับปรุงอย=างต=อเน่ือง 
 
 


