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สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หลักการบริหารคุณภาพ (Quality Management 

Principles; QMPs) เป็นหลักการสำาคัญของระบบบริหารงาน

คุณภาพทีช่ว่ยใหอ้งคก์รบรรลเุปา้หมายคณุภาพ ใน ISO 9001 : 

2008 มี 8 ประการ และใน ISO 9001 : 2015 ฉบับใหม่

ที่กำาลังจะประกาศใช้ประมาณปลายปี พ.ศ. 2558 นี้ มีการ

ปรับเปลี่ยนเหลือ 7 ประการดังภาพ โดยข้อที่ตัดออกไป

คือ ข้อที่ 5 System Approach to Management เพราะ

ถือว่า ISO 9001 เป็นระบบบริหารจัดการอยู่แล้ว นอกจากนี ้

ยังมีการเปลี่ยนแปลงคำาในบางข้อ เพื่อขยายขอบเขต 

ให้ครอบคลุมบริบทต่างๆ มากขึ้น ตามตารางเปรียบเทียบ 

Quality Management Principles (QMPs) โดยคำาที่ขีดเส้นใต้

คือคำาที่เปลี่ยนแปลง

 าตรฐาน ISO 9001 ถือเป็นมาตรฐานหนึ่งในมาตรฐานชุด ISO 9000 ซึ่งเป็นชุดมาตรฐานระบบบริหารงาน

คุณภาพ (Quality Management System; QMS) ที่มีองค์กรต่างๆ ทั่วโลกนำาไปใช้อย่างแพร่หลาย ทุกองค์กรสามารถนำา

ไปประยกุต์ใชไ้ดอ้ยา่งไมม่ขีอ้จำากดัทัง้ประเภทกจิการและขนาดองคก์ร เพือ่พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงาน

และการดำาเนินงานในหน่วยงาน สามารถใช้เป็นหลักประกันของการดำาเนินงานท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังสร้างความมั่นใจให้

แก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการประกันคุณภาพ โดยเน้นความพึงพอใจของลูกค้า

เปน็สำาคญั และต้ังอยูบ่นความคดิพืน้ฐานทีว่า่เมือ่กระบวนการด ีผลทีไ่ดอ้อกมากจ็ะดตีามไปดว้ย พนกังานจะตอ้งไดร้บั

การอบรมเพือ่ใหเ้กดิทกัษะ และมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะปฏบิตังิานใหถ้กูตอ้งเปน็ระบบทกุขัน้ตอนตามเอกสารทีไ่ดจ้ดัทำา

ขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยืดหยุ่น 

ม

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 กับการประยุกต์ใช้
ในงานบริการของหน่วยงานในกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ที่มา : https://lh6.googleusercontent.com/-fZLXtmVFtWo/
VMZXaNNYixI/AAAAAAAAAJw/DVsNSj1lu64/w700-h579-no/

th_iso9001-DIS%252Bqmp.jpg
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 กรมวิทยาศาสตรบ์รกิารไดน้ำาระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001 มาประยกุตใ์ชก้บั

งานใหบ้รกิารในหลายสว่น โดยปจัจบุนัหนว่ยงานภายใตก้รมวทิยาศาสตรบ์รกิารทีไ่ดร้บัการ

รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

(สรอ.) มี 3 หน่วยงาน 3 ขอบข่าย ได้แก่

 1. สำานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขอบข่าย 

“การให้บริการหอสมุดและสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” การนำาระบบบริหาร

งานคุณภาพ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ช่วยให้การบริหารจัดการงานบริการหอสมุดและ

สารสนเทศมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตลอดจนการให้ความสำาคัญต่อข้อคิดเห็นที่ได้รับจาก

ผู้ใช้บริการ และนำามาปรับปรุงทำาให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำาข้อมูล

เอกสารที่ได้รับการแนะนำามาใช้ในกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาให้บริการ 

เพื่อให้การจัดหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ ข้อคิดเห็นเกี่ยว

กับการให้บริการต่างๆ จะถูกนำามาพิจารณาเพื่อใช้ปรับปรุงการให้บริการต่างๆ ให้ดียิ่งๆ 

ขึ้นต่อไป 

ISO 9001 : 2008 ISO/DIS 9001

QMP 1 Customer Focus QMP 1 Customer Focus

QMP 2 Leadership QMP 2 Leadership

QMP 3 Involvement of People QMP 3 Engagement of People

QMP 4 Process Approach QMP 4 Process Approach

QMP 5 System Approach to Management - -

QMP 6 Continual Improvement QMP 5 Improvement

QMP 7 Factual Approach to Decision Making QMP 6 Evidence-Based Decision Making

QMP 8 Mutually Beneficial Supplier Relationship QMP 7 Relationship Management

สรรสาระ

ตารางเปรียบเทียบ Quality Management Principles (QMPs)
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 2. สำานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ ห้อง

ปฏิบัติการ มีขอบข่ายคือ “การบริการฝึกอบรมเทคนิคทาง

วทิยาศาสตรห์อ้งปฏบิติัการทางเคมี วทิยาศาสตรช์วีภาพ และ

ฟสิกิส”์ การนำาระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001 มาชว่ยใน

การพฒันากระบวนการฝกึอบรมใหมี้คุณภาพได้ตามมาตรฐาน 

ลูกค้าคือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ มีการประเมิน

หลังจากฝึกอบรมเป็นระบบชัดเจน ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่

ลกูคา้ในคณุภาพของหลกัสตูรทีผ่า่นการอบรม ผลการประเมนิ

ความพึงพอใจยังสามารถนำาไปสู่การพัฒนากระบวนการฝึก

อบรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้

สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยมีการสำารวจความ

ต้องการฝึกอบรมไปยังกลุ่มลูกค้า เพื่อนำาไปใช้ประกอบการ

จัดทำาหลักสูตรต่างๆ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 

จึงช่วยให้บริการฝึกอบรมเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติ

การทางเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และฟิสิกส์ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. สำานักเทคโนโลยีชุมชน มีขอบข่ายคือ “การ

บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี” ซึ่งเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดนี้

เรียกได้ว่าเป็น “เทคโนโลยีพร้อมใช้” มาจากผลงานวิจัยของ

กรมวิทยาศาสตร์บริการที่สำาเร็จแล้วและพร้อมถ่ายทอดสู่ 

ผูป้ระกอบการทีม่คีวามพรอ้ม การนำาระบบบรหิารงานคณุภาพ 

ISO 9001 มาประยกุตใ์ช ้ชว่ยให้การบรหิารจดัการงานบรกิาร

ถา่ยทอดเทคโนโลยมีปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สอดคลอ้ง

กับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยการจัดทำาหลักสูตร

จะตอ้งมกีารสำารวจทัง้ในสว่นงานวจิยัทีส่ำาเรจ็พรอ้มถา่ยทอด

ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และสำารวจกลุ่มผู้ประกอบการ

ท่ีต้องการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือนำามาประมวลและจัด

ทำาหลกัสตูร รวมถงึมกีารประเมนิผลหลงัจากรบัการถา่ยทอด

เทคโนโลยแีลว้ เพือ่นำาผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะตา่งๆ 

ไปใช้ปรับปรุงท้ังเรื่องการบริหารจัดการ เนื้อหาทางวิชาการ 

วิทยากร ฯลฯ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหลักการ

ข้อหนึ่งของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 

 ผู้บริหารระดับสูงของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนา 

งานบริการของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 

โดยจะดำาเนินการผลักดันให้ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 เพ่ิมอีก 1 

หน่วยงาน ได้แก่ สำานักงานเลขานุการกรม 

 สำาหรบันโยบายคณุภาพ กรมวทิยาศาสตรบ์รกิารทีไ่ดป้ระกาศไว ้เมือ่ 29 มกราคม 2558 

คือ “กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความมุ่งม่ันให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

อยา่งมคีณุภาพ โปรง่ใส เปน็ธรรม และเปน็กลาง เพือ่สรา้งความพงึพอใจใหแ้กผู่ใ้ชบ้รกิาร 

และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 
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