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ISO คืออะไร? 

• ISO : International Organization for 
Standardization คือ องค์การมาตรฐานสากล หรือ
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เป็นองค์กรที่
ออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม 
ส่วนมาตรฐานที่องค์กรนี ออกมา ก็ใช้ชื่อน าหน้าว่า ISO เช่น 
ISO 9001 ISO 9004 เป็นต้น 



เข้าใจให้ถูกต้องว่า ISO มาจากไหน??? 

• Because 'International Organization for Standardization' would 
have different acronyms in different languages (IOS in English, 
OIN in French for Organisation internationale de 
normalisation), our founders decided to give it the short form 
ISO. ISO is derived from the Greek isos, meaning equal. 
Whatever the country, whatever the language, we are always 
ISO. 
 

Ref.: http://www.iso.org 



มาตรฐาน ISO 
ISO เป็นองค์กรระหว่างประเทศ มีสมาชิกจากหลายๆ ประเทศ
ทั่วโลก  

สมาชิกก็แบ่งเป็นระดับๆ แตกต่างกันไป 

มาตรฐานต่างๆ ที่ออกมาก็เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ 
(International Standard) 

มาตรฐาน ISO ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรชนิดใดขนาดใหญ่ 



มาตรฐาน ISO 
• อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 เป็นมาตรฐานที่ก าหนดใช้ในทุกประเทศทั่วโลก 

• ตัวเลข 9000 เป็นชื่ออนุกรมหนึ่งที่แตกแยกย่อยความเข้มของมาตรฐานงาน 

• นอกจากนี้ยังมีอีกอนุกรมหนึ่งคือ ISO 14000 เป็นเร่ืองของสิ่งแวดล้อมและ
ระบบคุณภาพ   9000 เป็นแนวทางในการเลือกและกรอบในการเลือกใช้
มาตรฐาน 



ISO 9001 

• ISO 9001 มีระดับความเข้มมากที่สุด คือหน่วยงานที่จะได้รับอนุมัติว่ามี
ระบบคุณภาพมาตรฐานสากลในระดับนี้จะต้อง มีรูปแบบลักษณะการ
ท างานในองค์กรตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 20 ข้อ โดยมีการก ากับดูแล
ตั้งแต่การออกแบบ การพัฒนา การผลิตและการบริการ ยกตัวอย่างชื่อ
หัวข้อที่พอจะเข้าใจ เช่น กลวิธีทางสถิติ การตรวจสอบการย้อนกลับของ
ผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บการเคลื่อนย้าย เป็นต้น  

• ISO 9002 ก็จะเหลือเพียง 19 ข้อ ดูแลเฉพาะระบบการผลิต การติดตั งและ
การบริการ (ตัดกลวิธีทางสถิติออกไป)  

• ISO 9003 เหลือแค่ 16 ข้อ ดูแลเฉพาะการตรวจสอบขั นสุดท้าย 
• ISO 9004 เป็นแนวทางในการบริหารระบบคุณภาพเพื่อให้เกิดประสิทธภิาพ

สูงสุด 



ประโยชน์ของ มาตรฐาน ISO   

องค์กร  
 

พนักงาน 

ผู้ใช้น  า 

ข้อมูลอ้างอิง 
http://phichit.dlt.go.th 

http://www.ru.ac.th 
http://www.pattanakit.net 

- การจัดองค์กร การบริหารงาน การผลิตตลอดจนการ
ให้บริการมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
- ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นท่ีพึงพอใจของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการและได้รับการยอมรับ 
- ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีแก่องค์กร 
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว 

มีการท างานเป็นระบบ 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
- พนักงานมีจิตส านึกในเร่ืองของคุณภาพมากขึ น 
- มีวินัยในการท างาน - พัฒนาการท างานเป็นทีมหรือเป็น
กลุ่มมีการประสานงานท่ีดี และสามารถ 
   พัฒนาตนเองตลอดจน   เกิดทัศนคติที่ดีต่อการท างาน 

- มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการ ว่ามีคุณภาพตามท่ีต้องการ 
- สะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ  า 
- ได้รับการคุ้มครองด้านคุณภาพความปลอดภัยและการใช้งาน     



SOP 

วิสัยทัศน์ 

CSR 

Morning Talk 



ปัจจุบัน..... 
กปภ.สาขาเชียงราย อยู่ ณ จุดใด? 

ISO 9001 
WSP 

การด าเนินงานต่างๆตาม 
แผนยุทธศาสตร ์

ข้อก าหนด 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 

เอกสารหรือ 
ผลการด าเนินงานต่างๆ ที่ได้ท าไว้ 



การท างานของระบบ 

• บุคลากร 
• น  าดิบ 
• งบประมาณ 
• เครื่องมือ เครื่องจักร 
• ฯลฯ 

Input 

• การผลิตน  า 
• บริหารโครงการก่อสร้าง 
• ควบคุมการจ่ายน  า 
• ลดน  าสูญเสีย 
• การเงิน พัสดุ การบัญชี 
• ประชาสัมพันธ ์
• กิจกรรมเข้าถึง ผู้ใช้น  า 
• ถ่ายทอดความรู้  
• การศึกษา พัฒนาคุณภาพ การ

ผลิตและการบริการ 
• ฯลฯ 

Process • รายได้ 
• องค์ความรู ้
• การการันตีคุณภาพ 
• น  าสะอาด มีคุณภาพ 
• การบริการมีคุณภาพ 
• ความพึงพอใจของลูกค้า 

 

Output 



การเตรียมตัวเรื่องระบบคุณภาพ 

ประเมิน
องค์กรใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

จัดท าแผนการ
ด าเนินงานและ
ระบบเอกสาร 

น าระบบ
บริหารงาน
คุณภาพไป
ปฏิบัติ 

ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
คุณภาพ 



ISO 9001:2015 จะประกาศใช้ปลายปี 2015 ส่วน
ใหญ่จะเหมือน 2008 แต่มีหลายประเด็นที่เป็นเรื่องใหม่
ส าหรับองค์กร ดังนั้นควรเตรียมพร้อมไว้ก่อนจะดีที่สุด 

 



การเปลี่ยนแปลงระหว่าง 
ISO 9001:2008 และ ISO 9001:2015 

• สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานบริการได้ง่ายขึ น 

• ความเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กร 

• มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบกระบวนการ (Process approach) 

• ให้ความส าคัญกับความเสี่ยง และการป้องกัน 

• เพิ่มเติม จาก การตรวจสอบ เอกสาร บันทึก เป็น “สารสนเทศ” 

• องค์กรจะต้องมแีนวทางการควบคุม การให้บริการโดยหน่วยงาน
ภายนอก คือจะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ นด้วย  



หลักการพื้นฐาน ISO 9001:2015 

การมุ่งเน้นลูกค้า 

การน าองค์กร  

ความผูกพันของบุคลากร 

แนวทางกระบวนการ 

การปรับปรุง 

การตัดสินใจจากหลักฐาน 

การบริหารความสัมพันธ์ 



 



 



ข้อก าหนดของมาตรฐาน โครงสร้างมาตรฐาน ของมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 

     จะแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย  
1. ขอบเขต (Scope) 
2. การอ้างอิง (Normative reference)  
3. ค าศัพท์ และความหมาย (Term and definitions) 
4. บริบทองค์กร (Context of organization)  
5. การน าองค์กร (Leadership)  
6. การวางแผน (Planning)  
7. การสนับสนุน (Support) 
8. การปฏิบัติการ (Operation) 
9. การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation) 
10. การปรับปรุง (Improvement) 

 



Ref.: http://www.isotoyou.com/ 



บริบทขององค์กร 
1. ประวัติหรือความเป็นมา  

 องค์กร/หน่วยงาน  

 ผู้บริหาร/บุคลากร 

2. ปณิธานขององค์กร ซึ่งได้แก่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ขององค์กรหรือหน่วยงาน  

3. นโยบาย/ยุทธศาสตร์การบริหารงาน เพื่อเป็นกลยุทธ์ในด าเนินงานตามปณิธานขององค์กรหรือ หน่วยงาน  

4. โครงสร้างการบริหารงาน  

5. แผนงาน/โครงการ ที่รับผิดชอบ  

6. งบประมาณที่ได้รับ 

7. อาคารสถานที่และสิง่อ านวยความสะดวก  

8. บริการทั งหมด  

9. การติดต่อสื่อสารทั งภายในและภายนอกองค์กรหรือหน่วยงาน  

10. สถิติการด าเนินงานที่ผ่านมา  

11. อื่นๆ (การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน-ภายนอก ด้วยเครื่องมือ เช่น SWOT, C-PEST, 7Ss เป็นต้น) 

 



บริบทขององค์กร (ข้อก าหนด 4) 

• องค์กรจะต้องมีการสื่อสารกับลูกค้า ในเรื่องที่เกี่ยวกับ สารสนเทศเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการ การสอบถามข้อมูล ข้อสัญญา หรือค าสั่งซื อ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลง ข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้า รวมถึงข้อร้องเรียนจากลูกค้า การ
จัดการทรัพย์สินของลูกค้า และข้อก าหนดเฉพาะส าหรับการปฏิบัติการ
ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 



การน าองค์กร (ข้อก าหนด 5) 
• Keywords:  

  Executive, Manager, Communication,  

  Objective, การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง,  

  การสร้างสรรค์นวัตกรรม, นโยบาย, ความต้องการของลูกค้า 



การวางแผน (ข้อก าหนด 6) 

• มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ นและจัดการกับความเสี่ยงนั นๆ 

• หากองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มี
การทบทวนผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้วย 

• มีการจัดท าวัตถุประสงค์ของคุณภาพ “สามารถวัดได”้ มีวิธีการ
ประเมินผลลัพธ์ที่ชัดเจน 

 



การสนับสนุน (ข้อก าหนด 7) 

• การจัดเตรียมทรัพยากร 
 ความรู้ ความสามารถ บุคลากร 
 พิจารณาว่าต้องใช้บริการอะไรบ้างจากองค์กรภายนอก 
 อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค รวมถึงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน 
บรรยากาศในการท างาน สุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงาน อุณหภูมิที่เหมาะสม 
 เครื่องมือ อุปกรณ ์
 Hardware/ Software 
 ระบบสื่อสาร 
 สารสนเทศ 



การสนับสนุน (ต่อ) 

• การจัดเตรียมทรัพยากร 
 

น้ าสะอาด 
(ผลิตภัณฑ์) 

เครื่องมือเฝ้า
ติดตาม การวัด 

วิธีประเมินผล 

การสอบกลับไป
ยังมาตรฐานสากล 



การปฏิบัติการ (ข้อก าหนด 8)  

กระบวนการผลิต -การบริการ 

การวางแผนปฏิบัติการ การทวนสอบ 

ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า 

ลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าอนาคต 

การวางแผน 

น าไปใช ้ ควบคุมกระบวนการ 



กระบวนการผลิต- การบริการ 

การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติการ 

พิจารณาความต้องการของผู้ใช้น้ า และปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ใช้น้ า 

การพิจารณาข้อก าหนดที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ 

การทบทวนข้อก าหนดที่เกี่ยวกับคุณภาพน้ าประปาและบริการ 

การสื่อสารกับลูกค้า 



กระบวนการผลิต- การบริการ (ต่อ) 

กระบวนการวานแผนปฏิบัติการ 

การควบคุมผู้จัดหาสินค้า และการให้บริการจากภายนอก 

ประเภทและขอบเขตของการควบคุมหน่วยงานภายนอก 

สารสนเทศส าหรับหน่วยงานภายนอก 

การพัฒนาสินค้าและบริการ 



กระบวนการผลิต- การบริการ (ต่อ) 

กระบวนการพัฒนา 

การควบคุมการพัฒนา 

การถ่ายโอนการพัฒนา 

การผลิตสินค้า และการให้บริการ 

การควบคุมการผลิตสินค้า และการให้บริการ 



กระบวนการผลิต- การบริการ (ต่อ) 

การบ่งชี้และการสอบกลับได้ 

ทรัพย์สินของลูกค้าหรือผู้ให้บริการจากภายนอก 

การถนอมสินค้าและบริการ 

การด าเนินการหลังการส่งมอบ 

การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 



กระบวนการผลิต- การบริการ (ต่อ) 

การเปิดตัวสินค้า และการบริการ 

สินค้าและบริการที่ไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด 



การประเมินสมรรถนะของระบบ 

• การเฝ้าติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน 

• ความพึงพอใจของลูกค้า 

• การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล 

• การตรวจประเมินภายใน 

• การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 



การปรับปรุง 
CAR ย่อมาจากค าว่า “Corrective Action Request” 

 

 การร้องขอให้องค์กรแก้ไขข้อบกพร่อง หรือความไม่สอดคล้อง หรือความ
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกิดขึ้น 

องค์กรต้อง ท าปฏิบัติการปฏิบัติการแก้ไขเพื่อขจัดสาเหตขุองความบกพร่อง 
เพื่อป้องกันการเกิดซ้ าอีก การแก้ไข ต้อง เหมาะสมกับผลกระทบของ

ความบกพร่องต่างๆที่ประสบอยู่ 

 

 

 



Checklist 



Checklist 



กรณีศึกษา: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุร ี
ระบบบริหารคณุภาพ  ISO 9001 : 2008   



• โครงการดังกล่าวจัดขึ นมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน โครงการฯ เพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพน  าให้ก้าวสู่ ISO 
๙๐๐๑ : ๒๐๐๘  โดยมีหัวข้อการประชุม ..... 



หัวข้อการประชุม เพื่อเตรียมการ 

• ทบทวนความรู้ข้อก าหนด ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ 
• การตรวจติดตามคุณภาพภายใน IQA : Internal Quality Audit 
• ค าศัพท์ที่ควรรู้ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IQA 
• จุดมุ่งหมายของการ Audit  
• การวางแผนการตรวจ 
• คุณสมบัติของ Auditor 
• การเขียน Check list และหลักการเขียน CAR  โดย มีการจัดท าแผนการ Audit พร้อมแบ่งทีม  
• จัดท าตารางการตรวจ  
• จัดท า Check list  
• ด าเนินการตรวจตามแผน 
• ประชุมทีมสรุปผลการตรวจ 
• เขียน CAR 
• การรายงานผล 



Auditor จากบริษัท  
ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์(ประเทศไทย) 





รายละเอียดเชิงลึก 



ISO 9001 

• CAR ย่อมาจากค าว่า " Corrective Action Request " หมายถึง การร้อง
ขอให้องค์กรแก้ไขข้อบกพร่อง หรือความไม่สอดคล้อง หรือความไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดที่เกิดขึ น(แล้วแต่จะเรียก) Corrective action  

    (การปฏิบัติการแก้ไข)  
• Corrective action ( การปฏิบัติการแก้ไข) ตามข้อก าหนดมาตรฐาน ISO 

9001:2000 ข้อที่ 8.5.2 ก าหนดไว้ว่า "องค์กรต้อง ท าปฏิบัติการ
ปฏิบัติการแก้ไขเพื่อขจัดสาเหตุของความบกพร่อง เพื่อป้องกันการเกิดซ  า
อีก การแก้ไข ต้อง เหมาะสมกับผลกระทบของความบกพร่องต่างๆ ที่
ประสบอยู"่ 



ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาสาเหตุของความบกพร่อง 

 M1= Man ( คนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง), 
M2 = Machine ( เครื่องจักร อุปกรณ์), 
M3 = Material ( วัตถุดิบ) และ 
M4 = Method ( วิธีการ) เพื่อน ามาระบุสาเหตุของความบกพร่องและใช้ควบคู่
ไปกับการวิเคราะห์หาสาเหตุ ของความบกพร่องแบบ "Why Why analysis" 
คือ การตั งค าถาม" ท าไม?" ถึงความบกพร่องเกิดขึ น 



ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติการแก้ไขความบกพร่อง 

• ถ้ามีการก าหนดไว้ครบถ้วนหรือเหมาะสมแต่ไม่ได้น าไปปฏิบัติ โดยใช้หลัก 
3 E 

• E ducation คือการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในความส าคัญและความ
จ าเป็นในการน าไปปฏิบัติ  

• E ngineering คือการก าหนดกลไก หรือประยุกต์ใช้เครื่องจักร 
อุปกรณ์  เครื่องมือป้องกันความผิดพลาด ระบบเซ็นเซอร์ หรือระบบ
อินเตอรล์็อคต่างๆ เข้ามาช่วยเตือนให้ปฏิบัติ  

• E nforcement คือการออกกฎข้อบังคับ หรือกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้
เกิดความตระหนักในการปฏิบัติ 
 



ขั้นตอนที่ 3 การป้องกันความบกพร่องไม่ให้เกิดซ้ า 

• การน าแนวทางในการปฏิบัติการแก้ไขขยายผลไปสู่พื นที่ กระบวนการ 
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ที่ใกล้เคียงกับความบกพร่องที่เกิดขึ น เพื่อปัญหาจะไม่
กลับมาเกิดขึ นอีกการทวนสอบ คือ การก าหนดมาตรฐาน วิธีการ หรือ
ระยะเวลามาติดตามความคืบหน้า ของการน าไปปฏิบัติให้ต่อเนื่อง หรือ
ก าหนดเป็นมาตรฐานในการท างานอย่างถาวร 



การรับรองมาตรฐาน 

• องค์กรต้องมีการจัดท าวัตถุประสงค์ที่วัดได้ และกระจายตามระดับที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

• ท าให้พนักงานเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่า ว่าต้องท าอะไร ต้องท าอย่างไรเพื่อ
ปรับปรุงองค์กร เมื่อพนักงานทราบถึงความส าคัญและบทบาทของตน จะ
เป็นการท าให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามกรอบกลยุทธ์ทั่วทั งองค์กร แทนที่
พนักงานแต่ละคน จะมีเพียงมุมมองแคบๆเฉพาะงานในส่วนของตน 
พนักงานจะมีความเข้าใจภาพกว้างและรู้ว่างานของพวกเขาเชื่อมโยงไปยัง
ภารกิจ ขององค์กรขนาดใหญ่อย่างไร 



• ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
• 5.4.1  ผู้บริหารระดับสูงต้องท าให้มั่นใจว่า ได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์

ด้านคุณภาพ รวมถึงวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่จ าเป็นในการบรรลุถึง
ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ (ดูข้อ 7.1 a) ได้มีการจัดท าในส่วนงานและ
ระดับการบังคับบัญชาที่เหมาะสมภายใน 

• 6.2.2 d) องค์กรต้องด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานขององค์กรมีความ
ตระหนักถึง ความสัมพันธ์และความส าคัญของการปฏิบัติงานของตน และ 
การปฏิบัติงานของเข้าเหล่านั นมีผลต่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ด้าน
คุณภาพได้ อย่างไร 
 



จบการน าเสนอ 
การเตรียมพร้อมสู่มาตรฐาน ISO 9001 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 

จัดท าและน าเสนอโดย 
นางสาวคนึงนิจ สัตยดิษฐ์ 

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 6 
สังกัดงานบริการและควบคุมน  าสูญเสีย 

 


