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1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นข้ันตอนกำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำระบบเอกสำร รวมทั้งกำรควบคุมเอกสำรและสำรสนเทศทั้งจำกภำยในและภำยนอก
และรักษำระบบเอกสำรและสำรสนเทศภำยในศูนยเ์ครื่องมือวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้
มั่นใจว่ำเอกสำรที่ใช้ในกำรปฏิบัตงิำนในระบบกำรจดักำร (IMS)/TQA และ ISO/IEC 17025 ได้รบักำรแก้ไขและทบทวนอย่ำง
ถูกต้อง และให้เกิดประสิทธิผลตำมหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติ

2. ขอบเขต
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรนี้ใช้กับเอกสำรควบคมุและสำรสนเทศที่มีผลกระทบต่อระบบกำรจดักำรทั้งหมดภำยในศูนยเ์ครื่องมือ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในกำรออกเอกสำร กำรจัดท ำ กำรทบทวน กำรรับรอง ประกำศใช้(กำรแจกจ่ำย) กำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลง และกำรขอยกเลิกเอกสำรของศูนย์เครื่องมือฯ

3. เอกสารอ้างอิง
3.1 คู่มือระบบกำรจัดกำร(M-65028) ข้อที่ 7.5 เรื่อง เอกสำรสำรสนเทศ
3.2 คู่มือคุณภำพ(M-17025) ข้อที่ 8.3 เรื่อง กำรควบคุมเอกสำร
3.3 คู่มือกำรจัดกำรควำมปลอดภัยสำรเคมี(M-2677) ข้อ 3.3.7 เรื่อง  กำรจัดกำรเอกสำร
3.4 เอกสำรสนับสนุน(SD-403-01-01) เรื่อง ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วย งำนสำรบรรณ พ.ศ. 2553
3.5 แนวทำงกำรคัดเลือกและตำรำงก ำหนดอำยุกำรเก็บเอกสำรและจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
3.6 เอกสำรภำยนอก(DE-403-01-01) เรื่อง พระรำชบัญญัติขอมูลขำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540
3.7 เอกสำรภำยนอก(DE-403-01-02) เรื่อง พระรำชบัญญัติวำดวยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550
3.8 วิธีกำรปฏิบัติงำน (WI-403-01-01) เรื่อง ระบบจัดกำรเอกสำรคุณภำพอิเล็กทรอนิกส์
3.9 วิธีกำรปฏิบัติงำน (WI-403-01-02) เรื่อง ระบบออกเลขเอกสำรควบคุม DAR NO.

4. ค านิยาม
4.1 กำรชี้บ่งเอกสำร หมำยถึง รำยละเอียดที่ระบปุระเภทเอกสำร ช่ือเรื่อง หมวดเลขเอกสำร ครั้งท่ีแก้ไข วันท่ีบังคับใช้เอกสำร 
4.2 รำยกำรเอกสำรควบคุม(Controlled Document Master List) หมำยถึง รำยกำรที่แสดงว่ำเอกสำรใดบ้ำงที่เป็นเอกสำร

ควบคุมที่ต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำนนี้ รวมทั้งแสดงถึงสถำนภำพล่ำสุดของเอกสำรควบคุมแต่ละรำยกำร 
4.3 ระบบกำรจัดกำร หมำยถึง ระบบภำยในองค์กำรซึ่งประกอบด้วยบคุลำกร ทรัพยำกร นโยบำยและขัน้ตอนกำรด ำเนินงำน 

โดยมีกำรท ำงำนประสำนกันอย่ำงมีระเบยีบและแบบแผน เพื่อปฏิบตัิงำนท่ีก ำหนดไว้หรือเพื่อให้บรรลหุรือรักษำเป้ำหมำย
ที่ก ำหนดไว้ เช่น ระบบกำรจดักำรแบบบูรณำกำร R-100 ระบบกำรบริหำรงำนคณุภำพห้องปฏบิัติกำรตำมมำตรฐำน 
ISOIEC17025:2017(E) (มอก.17025-2561) หรือ ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบตัิกำรที่เกี่ยวกับ
สำรเคมี มอก.2677 เป็นต้น 

4.4 คู่มือระบบกำรจัดกำร (Management Manual;M) หมำยถึง เอกสำร เช่น คู่มือระบบกำรจัดกำร(M-65028 ) คู่มือ
คุณภำพ(M-17025) หรือ คู่มือกำรจัดกำรควำมปลอดภัยสำรเคมี(M-2677) เป็นต้น 

4.5 ผู้ครอบครองเอกสำร หมำยถึง ผู้ที่จ ำเป็นต้องได้รับเอกสำรควบคุมเพื่อใช้ด ำเนินงำน 
4.6 ผู้ขอ หมำยถึง พนักงำนใด ๆที่เสนอควำมต้องกำรขอด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม 
4.7 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม หมำยถึง ออกเอกสำร(จัดท ำใหม่)/ แก้ไขเอกสำร/ทบทวน/ยกเลิกเอกสำร/ส ำเนำ

เอกสำรเพิ่ม/อื่น ๆ เช่น น ำเอกสำรจำกภำยนอกมำใช้เพื่อกำรอ้ำงอิงภำยในศูนย์เครื่องมือฯ เป็นต้น 
4.8 ผู้ตรวจสอบ หมำยถึง ผู้ที่มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมและมอบหมำยงำนให้ผู้ได้รับมอบหมำยให้มีกำร

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม  
4.9 ผู้ทบทวน หมำยถึง ผู้ที่มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำให้มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม และทบทวนควำมถูกต้อง

เหมำะสมของเอกสำรที่ได้มีกำรด ำเนินกำรกับเอกสำรควบคุม 
4.10 ผู้อนุมัติ หมำยถึง ผู้อนุมัติให้มีกำรใช้งำนเอกสำรที่ได้มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม 
4.11 ผู้ได้รับมอบหมำย หมำยถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ตรวจสอบให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม 
4.12 ผู้ควบคุมเอกสำร หมำยถึง หัวหน้ำงำนธุรกำรและบริหำรงำนทั่วไป หรือผู้ช่วยผู้ควบคุมเอกสำรที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำ

หน้ำท่ีในกำรควบคุมเอกสำรในหน่วยงำนนั้น ๆ 
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4.13 นโยบำยกำรจัดกำร(Management Policy) คือ เอกสำรที่เป็นถ้อยแถลงอย่ำงเป็นทำงกำรของผู้บริหำรสูงสุดขององค์กำร
ที่แสดงเจตนำรมณ์และทิศทำงขององค์กำรในด้ำนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบกำรจัดกำร 

4.14 เป้ำหมำยด้ำนกำรจัดกำร(Management objectives) คือ เอกสำรที่แสดงถึงควำมตั้งใจหรือจุดประสงค์ในเรื่องของกำร
จัดกำรที่องค์กำรต้องกำร 

4.15 แผนงำนระบบกำรจัดกำร(Management plan) คือ เอกสำรที่อธิบำยถึงวิธีกำรในกำรน ำระบบกำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆไป
ประยุกต์ใช้ส ำหรับแต่ละบริกำร โครงกำร กระบวนกำร หรือ สัญญำ 

4.16 ผังกำรไหลของงำน(flowcharts) คือ เอกสำรอธิบำยล ำดับขั้นตอนของงำนและ ควำมเชื่อมโยงของแต่ละขั้นตอนในแต่ละ
กระบวนกำร โดยแสดงเป็นแผนภูมิในรูปแบบต่ำง ๆผังกำรไหลของงำนอำจเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนกำรด ำเนินงำนหรือ
วิธีกำรปฏิบัติงำน 

4.17 แนวทำงหรือแนวปฏิบัติ(guidelines) คือ เอกสำรที่ให้ข้อแนะน ำหรือข้อเสนอแนะ 
4.18 ข้อก ำหนดรำยละเอียด(specifications) คอื เอกสำรที่ระบุข้อก ำหนด(requirements) 
4.19 ผู้แทนฝ่ำยบริหำร หมำยถึง พนักงำนสำยปฏิบัติกำรคนหนึ่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น เช่น ผู้จัดกำรคุณภำพ(QM) หรือ ผู้แทน

ฝ่ำยบริหำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย(OH&SMR) เป็นต้น 
4.20 เอกสำร (Document) หมำยถึง เอกสำรที่จัดท ำขึ้นในระบบกำรจัดกำรของศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง

ที่เป็นกระดำษ และสื่ออ่ืน ๆ เพื่อให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง รับทรำบ เข้ำใจ และน ำไปปฏิบัติ 
4.21 กำรควบคุมเอกสำร (Document control) หมำยถึง กำรด ำเนินงำนด้ำนเอกสำร ให้สอดคล้องกับข้อก ำหนดตำม

มำตรฐำนสำกล เพื่อให้มั่นใจว่ำเอกสำรในระบบกำรจัดกำร ถูกควบคุมให้มีควำมถูกต้องเป็นปัจจุบัน สำหรับกำรน ำไปใช้ 
4.22 เอกสำรควบคุม (Controlled document) หมำยถึง เอกสำรที่มีกำรจัดท ำ รับรอง และอนุมัติใช้จำกผู้มีอ ำนำจ และ

น ำเข้ำระบบกำรควบคุม ทั้งเอกสำรต้นฉบับ(hard copy) และ เอกสำรต้นฉบับ(PDF file) ที่น ำขึ้นเผยแพร่บน Website 
ของศูนย์เครื่องมือฯ 

4.23 เอกสำรไม่ควบคุม (Uncontrolled document) หมำยถึง เอกสำรส ำเนำจำกเอกสำรต้นฉบับ(hard copy) หรือ เอกสำร
ต้นฉบับ(PDF file) ที่ปริ้นจำก Website ของศูนย์เครื่องมือฯ ที่ไม่ได้รับกำรควบคุม ไม่รับรองควำมถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
ห้ำมน ำไปใช้อ้ำงอิงในกำรท ำงำน 

4.24 เอกสำรต้นฉบับ หมำยถึง เอกสำรที่ผู้ออกเอกสำร/ผู้แก้ไข จัดท ำขึ้น และได้รับกำรอนุมัติใช้ อยู่ในรูปแบบอำจอยูใน
รูปแบบกระดำษเอกสำรต้นฉบับ(Hard Copy) หรือ อิเลคทรอนิกส์เอกสำรต้นฉบับ(PDF file) 

4.25 สำรสนเทศ (Information) หมำยถึง ข้อมูลข่ำวสำร ที่น ำมำใช้ในระบบกำรจัดกำรของศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

4.26 ผู้แทนฝ่ำยบริหำรระบบกำรจัดกำร(IMS:MR) หมำยถึง พนักงำนสำยวิชำกำรคนหนึ่งที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนฝ่ำยบริหำร
ในกำรท ำให้มั่นใจว่ำมีกำรน ำระบบกำรจัดกำร(IMS) และTQA มีกำรน ำไปใช้และปฏิบัติตำมตลอดเวลำ สนับสนุน
ทรัพยำกร สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนระบบกำรจัดกำรทั่วทั้งองค์กร ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลกำรพัฒนำและแนว
ทำงกำรปรับปรุงระบบ IMS & TQA ต่อ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือฯ และผู้บริหำรระดับสูงมหำวิทยำลัย 

5. ความรับผิดชอบ
5.1 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบในกำรอนุมัติใช้เอกสำรระบบกำรจัดกำรทั้งหมด 
5.2 ผู้ทบทวน รับผิดชอบในกำรทบทวนเอกสำรระบบกำรจัดกำร ตำมที่ระบุในข้อ 6.1 
5.3 ผู้ได้รับมอบหมำย รับผิดชอบจัดท ำเอกสำรระบบกำรจัดกำร 
5.4 ผู้แทนฝ่ำยบริหำร รับผิดชอบ เป็นผู้ตรวจสอบ ผู้ทบทวน กำรควบคุมและรักษำไว้ซึ่งระบบเอกสำรของศูนย์เครื่องมือฯ 
5.5 ผู้ควบคุมเอกสำร รับผิดชอบในกำรแจกจ่ำย ควบคุม เก็บรักษำและท ำลำยเอกสำรและปรบัปรุงทะเบียนเอกสำรควบคุมให้

ทันสมัย 
5.6 หัวหน้ำฝ่ำย รับผิดชอบ เป็นผู้ตรวจสอบควำมเหมำะสม มอบหมำยผู้จัดท ำเอกสำรสำรสนเทศ 
5.7 คณะท ำงำนเอกสำรและสำรสนเทศ รับผิดชอบ ก ำหนดประเภท รูปแบบ และวิธีกำรควบคุมเอกสำร จัดท ำ ก ำกับดูแล 

และควบคุมเอกสำรที่ใช้ภำยในระบบกำรจัดกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรต่อผู้แทนฝ่ำยบริหำรระบบกำร
จัดกำร(IMS:MR) เลขำนุกำรคณะท ำงำนฯ จัดเก็บเอกสำรระบบกำรจัดกำรระดับศูนย์เครื่องมือฯ 
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ชื่อเร่ือง การควบคุมเอกสาร 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน
                                             ผังงาน (Flow Chart) 

6.1 ก ำหนดผูร้ับผดิชอบในกำรจัดท ำ/แก้ไข/ทบทวน/ยกเลกิ ทบทวน อนุมัติเอกสำรระบบกำรจัดกำรของศูนย์เครื่องมือฯ ดังนี ้
เอกสาร จัดท าโดย ทบทวนโดย อนุมัติโดย 

นโยบำยระบบกำรจัดกำร หัวหน้ำกลุ่มงำนฯ รองผอ.ศูนย์เครื่องมือฯ ผอ.ศูนย์เครื่องมือฯ 
เป้ำหมำยด้ำนกำรจัดกำร หัวหน้ำกลุ่มงำนฯ รองผอ.ศูนย์เครื่องมือฯ ผอ.ศูนย์เครื่องมือฯ 
คู่มือระบบกำรจัดกำร ผู้แทนฝ่ำยบริหำร/หน.ฝ่ำย/ผู้ขอ ผู้แทนฝ่ำยบริหำร ผอ.ศูนย์เครื่องมือฯ 
ภำคผนวก/เอกสำรแนบประกอบ ผู้แทนฝ่ำยบริหำร/หน.ฝ่ำย/ผู้ขอ ผู้แทนฝ่ำยบริหำร ผอ.ศูนย์เครื่องมือฯ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ผู้แทนฝ่ำยบริหำร/LTM/TM/STM/หน.งำน/ผู้ขอ ผู้แทนฝ่ำยบริหำร ผอ.ศูนย์เครื่องมือฯ 
วิธีกำรปฏิบัติงำน/วิธีทดสอบ/
วิธีสอบเทียบ 

LTM /TM/หน.ห้อง/ผู้ขอ ผู้แทนฝ่ำยบริหำร ผอ.ศูนย์เครื่องมือฯ 

แบบฟอร์ม/บันทึก ผู้แทนฝ่ำยบริหำร/LTM/TM/STM/หน.งำน/ผู้ขอ ผู้แทนฝ่ำยบริหำร ผอ.ศูนย์เครื่องมือฯ 
เอกสำรสนับสนุน ผู้แทนฝ่ำยบริหำร/LTM/TM/STM/หน.งำน/ผู้ขอ ผู้แทนฝ่ำยบริหำร ผอ.ศูนย์เครื่องมือฯ 
เอกสำรภำยนอก ผู้แทนฝ่ำยบริหำร/LTM/TM/STM/หน.งำน/ผู้ขอ ผู้แทนฝ่ำยบริหำร ผอ.ศูนย์เครื่องมือฯ 
หมายเหตุ LTM หมำยถึง หัวหน้ำทีมบริหำรวิชำกำร ,TM   หมำยถึง ผู้จัดกำรด้ำนวิชำกำร ,STM หมำยถึง ผู้บริหำรสนับสนุนวิชำกำร 

6.2 การก าหนดเอกสารระบบการจัดการ 
 ผู้แทนฝ่ายบริหาร จัดให้มีเอกสำรระบบกำรจัดกำรตำมควำมจ ำเปน็และเหมำะสม โดยอำจจัดท ำเปน็ฉบับร่ำง หรือ

ฉบับทดสอบ เพื่อทดลองใช้ หรือทดสอบควำมเป็นไปได้ หรือฉบับจริงเพื่อน ำไปปฏิบัติแล้วแต่กรณี จัดให้มีกำร
ทบทวน เพื่อให้ได้เอกสำรที่ถูกต้อง เหมำะสม พอเพียง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง จัดให้มีกำร
ขึ้นทะเบียน และรับรองทะเบยีนเอกสำรในระบบกำรจดักำร

 คณะท างานเอกสารและสารสนเทศ มีหน้ำทีก่ ำหนดประเภท รูปแบบ และวิธีกำรควบคุมเอกสำร จัดท ำหรือ
ประสำนกำรจดัท ำ ก ำกับดูแล และควบคุมเอกสำรที่ใช้ภำยในระบบกำรจัดกำร คอยรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรด้ำน
เอกสำรต่อผู้แทนฝำ่ยบริหำรระบบกำรจัดกำร(IMS Management Representative : IMS:MR) ฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะท ำงำนฯ จดัเก็บเอกสำรระบบกำรจัดกำรศูนย์เครื่องมือฯ

ก าหนดประเ ท การควบคุมเอกสาร

                               

ประกาศใช ้น าข ้นระบบสารสนเทศ

จัดเก บ ควบคุมเอกสาร

ตรวจสอบ   ทบทวน   อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
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ชื่อเร่ือง การควบคุมเอกสาร 

6.2.1 เอกสารระบบการจัดการ แบ่งเป็นประเ ทต่าง ๆ ดังนี้ 
6.2.1.1 คู่มือระบบกำรจัดกำร (Management Manual ;M) คือ เอกสำรระดับสูงสุดที่ระบุนโยบำย และ

วัตถุประสงค์ของระบบบริหำรกำรจัดกำรนั้น  ๆ รวมทั้งระบุกำรจัดองค์กำร อ ำนำจหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบของบุคลำกรผู้รับผิดชอบน ำนโยบำยไปปฏิบัติ ตลอดจนอ้ำงอิงภำคผนวก/เอกสำรแนบ
ประกอบ (Appendix ;AP)  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและวิธีกำรปฏิบัติงำน ค ำแนะน ำต่ำง ๆ ในกำรน ำ
นโยบำยและวัตถุประสงค์ ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลและเป็นไปตำมข้อก ำหนด
มำตรฐำน และกฎหมำยอย่ำงต่อเนื่อง 

6.2.1.2 ภำคผนวก/เอกสำรแนบประกอบ(Appendix ;AP) คือ เอกสำรที่ใช้เป็นส่วนขยำยหรืออธิบำยควำมของ
คู่มือระบบกำรจัดกำร (Manual;M) 

6.2.1.3 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน(Procedure ;P) คือ เอกสำรที่จะน ำวัตถุประสงค์ของนโยบำย และข้อก ำหนด
ของมำตรฐำนไปปฏิบัติ โดยระบุผู้รับผิดชอบ ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนท่ีเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ำยในองค์กำร  

6.2.1.4 วิธีกำรปฏิบัติงำน(Work Instruction ;WI) คือ เอกสำรที่ระบุรำยละเอียดที่ชัดเจนในกำรท ำงำนกับ
ผู้ปฏิบัติงำนของแต่ละกิจกรรมในกำรท ำงำนให้ส ำเร็จลุล่วงได้อย่ำงไร 

6.2.1.5 วิธีทดสอบ (Test Method ;TE) / วิธีสอบเทียบ (Calibration Method ;CA) คือ  เอกสำรที่ ระบุ
รำยละเอียดในกำรปฏิบัติกำรทดสอบ/สอบเทียบให้ได้ข้อมูลและผลกำรปฏิบัติตำมที่ระบุไว้ 

6.2.1.6 แบบฟอร์ม/บันทึก(Form/Record ;FM) คือ เป็นเอกสำรสนับสนุน(Supporting Document)ที่ขั้นตอน
กำรด ำเนินงำนและ/หรือวิธีกำรปฏิบัติงำนและ/หรือวิธีทดสอบ/วิธีสอบเทียบ อ้ำงถึงเพื่อใช้บันทึก
(Records)ข้อมูลของผลที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนหรือใช้ท ำรำยงำนแสดงผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำซึ่งไม่
สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้หรือใช้เป็นหลักฐำน เอกสำรเหล่ำนี้ต้องมีกำรควบคุมเช่นเดียวกับเอกสำร
ควบคุมอื่น 

6.2.1.7 เอกสำรสนับสนุน(Supporting Document ;SD) หมำยถึง เอกสำรภำยใน (Internal document) ที่
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี หรือหน่วยงำนภำยในศูนย์เครื่องมือฯจัดท ำขึ้น เพื่อใช้งำนในระบบกำร
จัดกำรของศูนย์เครื่องมือฯ เช่น นโยบำยกำรจัดกำร(Management Policy) แผนยุทธศำสตร์ แผนกล
ยุทธ์ เป้ำหมำยด้ำนกำรจัดกำร(Management objectives) แผนงำนระบบกำรจัดกำร(Management 
plan) ผังกำรไหลของงำน(flowcharts) แนวทำงหรือแนวปฏิบัติ(guidelines) ข้อก ำหนดรำยละเอียด
(specifications)  แผนภูมิโครงสร้ำงขององค์กำร แบบพรรณนำหน้ำท่ี(JOB DESCRIPTION) พรบ.มทส 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่งแต่งตั้ง เกณฑ์ก ำหนด ประกำศ แผนงำน แบบ (drawing) ข้อมูล
ข่ำวสำร รำยงำนประจ ำปี บันทึกควำมจ ำที่อยู่ในสื่อต่ำง ๆ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ในกระดำษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ภำพถ่ำย ภำพเขียน ฯลฯ เป็นต้น 

6.2.1.8 เอกสำรภำยนอก(Documents of external origin ;DE) หมำยถึง เอกสำรสนับสนุนที่มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรีไม่ได้จัดท ำขึ้นเอง แต่มีควำมจ ำเป็นต้องน ำเอกสำรที่หน่วยงำนภำยนอกจัดท ำขึ้นมำขอ
อนุมัติใช้งำนในระบบกำรจัดกำรของศูนย์เครื่องมือฯเพื่อใช้อ้ำงอิงในกำรด ำเนินงำน เช่น MSDS คู่มือ
เครื่องจักร/อุปกรณ์ มำตรฐำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อก ำหนดของผู้ขอรับบริกำร หนังสืออ้ำงอิง 
มำตรฐำนวิธีทดสอบ/วิธีสอบเทียบ ข้อก ำหนดต่ำง ๆ ท่ีใช้อ้ำงอิงในกำรปฏิบัติงำน ข้อมูลข่ำวสำร เป็นต้น 

6.2.2 เอกสารระบบการจัดการ จัดแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
6.2.2.1 เอกสำรควบคุม(Controlled Document) หมำยถึง เอกสำรที่ต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่มีผลต่อระบบ

กำรจัดกำรขององค์กำรตำมบัญชีรำยกำรเอกสำรควบคุม (Controlled Document Master List) ซึ่ง
ประกอบด้วย คู่มือระบบกำรจัดกำร ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน วิธีกำรปฏิบัติงำน และเอกสำรสนับสนุน
ระบบกำรจัดกำรต่ำง ๆ ซึ่งเอกสำรเหล่ำนี้ต้องมีกำรดูแลควบคุมให้ทันสมัยอยู่เสมอซึ่งเอกสำรเหล่ำนี้ต้อง
จัดมอบให้กับผู้ครอบครองตำมรำยชื่อผู้ถือครองเอกสำรแต่ละประเภท ตำมที่ระบุไว้ในทะเบียนรำยช่ือผู้
ถือครองเอกสำรตำมข้อ 6.2.7 โดยก ำหนดให้มี 2 รูปแบบ คือรูปแบบเก่ำเอกสำรต้นฉบับ(Hard Copy) 
ประทับข้อควำม “เอกสำรควบคุม” ทุกหน้ำ ส่วนรูปแบบใหม่จะพิมพ์ข้อควำม “เอกสำรควบคุม” 
เฉพำะในช่องแสดงสถำนะเอกสำรและท ำลำยน้ ำข้อควำม “CSTE”ทุกหน้ำ และเมื่อมีกำรแก้ไขเอกสำร
ทุกครั้งผู้ถือครองเอกสำรจะได้รับแจ้งและได้รับเอกสำรที่แก้ไขแล้วไปใช้ 
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ยกเว้น เอกสำรสนับสนุนระบบกำรจัดกำร(FM/SD/DE) จะไม่ประทับหรือพิมพ์ข้อควำม “เอกสำร
ควบคุม” หรือท ำลำยน้ ำข้อควำม “CSTE” 
หมำยเหตุ เอกสำรรูปแบบเก่ำจะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่เมื่อมีกำรขอด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร 

6.2.2.2 เอกสำรไม่ควบคุม(Uncontrolled Document) หมำยถึง เอกสำรที่มอบให้ผู้อื่นนอกเหนือจำกท่ีระบุไว้
ในรำยชื่อผู้ถือครองเอกสำรและเอกสำรไม่ประทับหรือพิมพ์ข้อควำม “เอกสำรควบคุม” และเมื่อมีกำร
แก้ไขเอกสำรทุกครั้งจะไม่มีกำรแจ้งหรือส่งเอกสำรที่แก้ไขแล้วไปให้ เอกสำรไม่ควบคุมอำจเป็นเอกสำรที่
ส ำเนำจำกเอกสำรต้นฉบับ(hard copy) หรือ ปริ้นจำกเอกสำรต้นฉบับ(PDF file) ที่น ำขึ้นเผยแพร่บน 
Website ของศูนย์เครื่องมือฯ 

6.2.2.3 เอกสำรยกเลิก หมำยถึง เอกสำรที่ไม่ใช้แล้วหรือถูกยกเลิก ห้ำมน ำกลับไปใช้อีก  แต่ก ำหนดให้เก็บ
ต้นฉบับไว้เป็นเอกสำรอ้ำงอิง โดยท ำกำรประทับข้อควำม “ยกเลิก” และท ำลำยส ำเนำเอกสำรที่เหลือ
ทั้งหมด 

6.2.3 ผู้ควบคุมเอกสำร รับผิดชอบจัดท ำบัญชีรำยกำรเอกสำรควบคุม(Controlled Document Master List) ให้เป็น
ปัจจุบัน โดยบันทึกในแบบฟอร์มหมำยเลข ดังนี้  
 จัดท ำบัญชีรำยช่ือเอกสำรหลักที่ใช้ปัจจุบันโดยบันทึกใน FM-403-01-01(บัญชีรำยช่ือเอกสำรหลักที่ใช้

ปัจจุบัน) โดยจัดเรียงตำมล ำดับโครงสร้ำงเอกสำรและเรียงล ำดับตำมเลขหมวดเอกสำร
 เอกสำรที่ถูกยกเลิกจำกบัญชีรำยช่ือเอกสำรหลักที่ใช้ปัจจุบัน ให้บันทึกลงใน FM-403-01-07(บัญชีเอกสำร

ยกเลิก)
6.2.4 กำรก ำหนดหมำยเลขเอกสำรแต่ละประเภท ให้ด ำเนินกำร ดังน้ี 

M = คู่มือระบบกำรจัดกำร กำรก ำหนดหมำยเลขเอกสำร ให้ใช้ “M-B” โดย “B”แสดงเลข
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำร ตำมที่ระบุในตำรำงที่ 1 เช่น 

ตารางที่ 1 : เลขและรหัสมาตรฐานระบบการจัดการ 
ชื่อมาตรฐานระบบการจัดการ เลขมาตรฐานระบบการ

จัดการ 
รหั ส ม าต รฐ าน
ระบบการจัดการ 

 ระบบกำรจัดกำรแบบบูรณำกำร(Integrated Management System:R-100) = 65028 IMS 
 ระบบกำรบริหำรงำนตำมมำตรฐำน ISOIEC17025:2017(E)(มอก.17025-2561) = 17025 Q 
 ระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำรท่ีเกี่ยวกับสำรเคมี มอก.2677 = 2677 S 
 ระบบอื่น ๆ(ระบ)ุ = ระบุเลขมำตรฐำน ระบุรหัสฯ 
ตัวอย่าง เช่น M-17025 หมำยถึง คู่มือคุณภำพ หรือ M-65028 หมำยถึง คู่มือระบบกำรจัดกำรแบบบูรณำกำร เป็นต้น  
หมายเหตุ กรณีระบบกำรจัดกำรใด ๆที่ไม่มีเลขมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร ให้ใช้รหัสมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรแทน 

P = ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กำรก ำหนดหมำยเลขเอกสำร ให้ใช้ “P- XXX-YY” 
WI = วิธีกำรปฏิบัติงำน กำรก ำหนดหมำยเลขเอกสำร ให้ใช้ “WI- XXX-YY-ZZ” 
TE = วิธีทดสอบ กำรก ำหนดหมำยเลขเอกสำร ให้ใช้ “TE- XXX-YY-ZZ” 
CA = วิธีสอบเทียบ กำรก ำหนดหมำยเลขเอกสำร ให้ใช้ “CA- XXX-YY-ZZ” 
FM = แบบฟอร์ม/บันทึก กำรก ำหนดหมำยเลขเอกสำร ให้ใช้ “FM-XXX-YY-ZZ” 
AP = ภำคผนวก/เอกสำรแนบประกอบ กำรก ำหนดหมำยเลขเอกสำร ให้ใช้ “AP-XXX-YY” 
SD = เอกสำรสนับสนุน กำรก ำหนดหมำยเลขเอกสำร ให้ใช้ “SD-XXX-YY-ZZ” 
DE = เอกสำรภำยนอก กำรก ำหนดหมำยเลขเอกสำร ให้ใช้ “DE-XXX-YY-ZZ” 

XXX = แสดงเลขหมวดเอกสำร ตำมที่ก ำหนดในตำรำงที่ 2 
YY = แสดงล ำดับที่ของเอกสำรประเภทขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (P)หรือภำคผนวกหรือเอกสำรแนบ

ประกอบ(AP)ในหมวดนั้น ๆ เช่น P-403-01 หรือ AP-401-01 เป็นต้น ตัวอย่ำงเช่น P-403-01 
หมำยถึง ข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของหมวดเอกสำร 403 เรื่อง กำรควบคุมเอกสำร ล ำดับท่ี 1  

ZZ = แสดงล ำดับที่ ของ เอกสำรประ เภท WI/TE/CA/FM/SD/DE เช่น  FM-403-01-01 เป็ นต้ น 
ตัวอย่ำงเช่น FM-403-01-01 หมำยถึง แบบฟอร์มซึ่งอ้ำงอิงจำกขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของหมวด
เอกสำร 403 เรื่อง กำรควบคุมเอกสำร และเป็นเอกสำรแบบฟอร์มล ำดับที่ 1  
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6.2.5 กรณีต้องก ำหนดรหัสย่อฝ่ำยที่รับผิดชอบ ให้ก ำหนดเป็นอักษรย่อ (ดูประกำศ เรื่อง กำรก ำหนดอักษรย่อฝ่ำย) 
6.2.6 กรณีต้องก ำหนดรหัสย่อต ำแหน่งงำนท่ีรับผิดชอบ ให้ก ำหนดเป็นอักษรย่อดังนี้ 

A = ผู้ควบคุมเอกสำร B = หัวหน้ำฝ่ำย 
G = ผู้แทนฝ่ำยบริหำร L = ห้องปฏิบัติกำรท่ีขอรับรอง 
D = ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี 
T = หัวหน้ำทีมบริหำรวิชำกำร/ผู้จัดกำรด้ำนวิชำกำร/

เจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัย 
E = รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือฯ M = ผู้บริหำรสนับสนุน 
F = หัวหน้ำกลุ่มงำนฯ I = หน่วยงำนท่ีรับรอง 
C = หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป 

6.2.7 ก ำหนดรหสัผูค้รอบครองเอกสำรที่รับผิดชอบ ให้ก ำหนดเป็นอักษรย่อหรือรหสัตัวเลขตำมทะเบียนผูถ้ือครอง
เอกสำร ผู้ควบคุมเอกสำรต้องแจง และสงมอบช่ือผู้ถือครองเอกสำรหรือผู้ใช้เอกสำร(Username)และรหัสเขำถึง
(password).ให้ผู้ถือครองทรำบตำมระดับและสิทธิในกำรเขำถึง ดังนี ้

ทะเบียนผู้ถือครองเอกสาร 
รหัส รหัส รหัส 
0 ผู้ควบคุมเอกสำร 8 ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์ทำงเคมีและ

ชีวเคมี 
16 หัวหน้ำฝำ่ยสนับสนุนโครงกำรวิจยั

และประสำนงำนบัณฑิตศึกษำ 
1 ผู้จัดกำรคุณภำพ 9 ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกำยภำพ 17 ห้องปฏิบัติกำรสอบเทียบเครื่องมือ 
2 หัวหน้ำทีมบริหำรวิชำกำร 10 ห้องปฏิบัติกำรทดสอบวัสดกุ่อสร้ำง 18 หัวหน้ำฝำ่ยห้องปฏิบัตกิำร

วิทยำศำสตร์สุขภำพ 
3 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลย ี
11 หัวหน้ำฝำ่ยห้องปฏิบัตกิำร

วิศวกรรมศำสตร์ 2 
19 หัวหน้ำฝำ่ยห้องปฏิบัตกิำร

เทคโนโลยีกำรเกษตร 
4 รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือฯ สำย

วิทยำศำสตร์ 
12 ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์น้ ำ 20 หัวหน้ำฝำ่ยห้องปฏิบัตกิำร

วิศวกรรมศำสตร์ 1 
5 หัวหน้ำฝำ่ยบรหิำรทั่วไป 13 หัวหน้ำกลุ่มงำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี 
21 หัวหน้ำฝำ่ยห้องปฏิบัตกิำร

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสังคม 
6 หัวหน้ำฝำ่ยวิเครำะห์ด้วยเครื่องมือ 14 ห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ 22 ห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เชิงควำมร้อน 
7 รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์เครื่องมือฯ สำย

วิศวกรรมศำสตร์ 
15 หัวหน้ำฝำ่ยพัฒนำเครื่องมือและ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร 
23 พนักงำนศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลย ี
6.2.8 กรณีต้องก ำหนดรหสัมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร ให้ระบตุำมในตำรำงที่ 1 
6.2.9 กำรก ำหนดสถำนะเอกสำรใช้แก้ไขครั้งท่ี X หรือใช้ Rev.No.Xโดยที่ 

(1) แก้ไขครั้งท่ีหรือ Rev.No. = สถำนะ กำรแก้ไขเอกสำร(Revision Number) 
(2) X = ล ำดับครั้งที่มีกำรแก้ไขเอกสำรโดยเริ่มจำก 0 เมื่อเริ่มใช้งำนเป็นครั้ง

แรก หรือ เมื่อออกใช้งำนเป็นครั้งท่ี 6 

ตารางที่ 2:เลขหมวดเอกสารระบบการจัดการ 
เลขหมวด ชื่อเร่ือง เลขหมวด ชื่อเร่ือง 

401 องค์กำร 414 กำรตรวจติดตำมภำยใน 
402 ระบบกำรบริหำรงำน 415 กำรทบทวนกำรบริหำร 
403 กำรควบคุมเอกสำร 501 ข้อก ำหนดด้ำนวิชำกำร 
404 กำรทบทวนควำมพร้อม 502 บุคลำกร 
405 กำรจ้ำงเหมำช่วงงำน 503 สถำนท่ีและภำวะแวดล้อม 
406 กำรจัดซื้อสินค้ำและบริกำร 504 วิธีปฏิบัติกำรและกำรตรวจสอบควำมใช้ได้ของวิธี 
407 กำรให้บริกำร 505 เครื่องมือ 
408 กำรจัดกำรข้อร้องเรียน 506 กำรสอบกลับได้ของกำรวัด 
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409 กำรควบคุมงำนท่ีไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนด 507 กำรชักตัวอย่ำง 
410 กำรปรับปรุง 508 กำรจัดกำรตัวอย่ำงหรือสินค้ำ 
411 กำรปฏิบัติกำรแก้ไข 509 กำรประกันคุณภำพ 
412 กำรปฏิบัติกำรป้องกัน 510 กำรรำยงำนผลปฏิบัติกำร 
413 กำรควบคุมบันทึก 

6.2.10 รูปแบบของหัวเอกสำร และ/หรือท้ำยเอกสำร ก ำหนดรูปแบบเป็นกำรเฉพำะ สำมำรถปรับให้เหมำะสม มีเนื้อหำ
ครบถ้วนส ำหรับกำรใช้งำน ก ำหนดดังนี ้

6.2.10.1 รูปแบบตัวอย่ำงของหัวเอกสำรคู่มือระบบกำรจัดกำร 

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร 
แก้ไขคร้ังท่ี 

หน้าท่ี 
คู่มือระบบการจัดการ(Management Manual) วันที่บังคับใช้ 

6.2.10.2 รูปแบบตัวอย่ำงของหัวเอกสำร ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/วิธีกำรปฏิบัติงำน/วิธีทดสอบ/วิธีสอบเทียบ/
ภำคผนวก/เอกสำรแนบประกอบ 

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร 
แก้ไขคร้ังท่ี 

หน้าท่ี 

ชื่อเอกสาร ขั้นตอนการด าเนินงาน(Procedure) วันที่บังคับใช้ 
 ชื่อเร่ือง  

6.2.10.3 รูปแบบของหัวเอกสำรและ/หรือท้ำยเอกสำรแบบฟอร์ม/บันทึก(FM) ไม่ก ำหนดรูปแบบเป็นกำรเฉพำะ
แต่ปรับให้เหมำะสมและมเีนื้อหำครบถ้วนส ำหรับกำรใช้งำนโดยต้องระบุช่ือเรื่อง หมำยเลขเอกสำร 
หมำยเลขครั้งท่ีแก้ไขเอกสำร (Rev. No.) หน้ำท่ี และวันท่ีบังคับใช้ เป็นอย่ำงน้อย เช่น กำรระบุท้ำย
เอกสำรแบบฟอร์ม/บันทึก(FM) ให้ระบุ “FM-403-01-01/Rev.No.0/22/11/2562           หน้ำ 1/1” 

6.2.10.4 รูปแบบของหัวเอกสำรสนับสนุน(SD)/เอกสำรภำยนอก(DE) ไม่ก ำหนดรูปแบบเป็นกำรเฉพำะแต่ปรับให้
เหมำะสมและมีเนื้อหำครบถ้วนส ำหรับกำรใช้งำนโดยต้องระบุช่ือเอกสำร หมำยเลขเอกสำร และวันที่
บังคับใช้ เป็นอย่ำงน้อย เช่น ช่ือเอกสำร /SD-403-01-01/-/22/11/2562 เป็นต้น 

6.2.11 รำยละเอียดของหัวเอกสำร และ/หรือท้ำยเอกสำร มีดังน้ี 
6.2.11.1 ช่ือเอกสำร ระบุ เป็นขั้นตอนกำรด ำเนินงำน (Procedure)/วิธีกำรปฏิบั ติ งำน (Work 

Instruction)/วิ ธี ท ด ส อ บ (Test Method) / วิ ธี ส อ บ เที ย บ (Calibration 
Method) /ภำคผนวก/เอกสำรแนบประกอบ (Appendix) /เอกสำรสนับสนุน 

6.2.11.2 ช่ือเรื่อง  ระบุช่ือเรื่องของเอกสำรนั้น ๆ 
6.2.11.3 หมำยเลขเอกสำร ระบุหมำยเลขเอกสำรตำมกำรก ำหนดหมำยเลขเอกสำรข้อ 6.2.4 
6.2.11.4 แก้ไขครั้งท่ี ระบุหมำยเลขครั้งที่แก้ไขเอกสำร โดยเริ่มจำก 0 เมื่อเริ่มใช้งำนครั้งแรกหรือครั้ง

ที่ 1 หรือ เมื่อออกใช้งำนครั้งที่ 6 ตัวอย่ำง แก้ไขครั้งที่ 0 หมำยถึง สถำนะของ
เอกสำรฉบับน้ีออกใช้งำนเป็นครั้งท่ี 1 หรือ เมื่อออกใช้งำนเป็นครั้งท่ี 6 

6.2.11.5 หน้ำท่ี ระบุเป็นหมำยเลขหน้ำของจ ำนวนหน้ำทั้งหมด ตัวอย่ำง หน้ำที่ 1/5 หมำยถึง 
หน้ำท่ี 1 ของจ ำนวนหน้ำท้ังหมด 5 หน้ำ 

6.2.11.6 วันท่ีบังคับใช้ ระบุวันเดือนปีท่ีบังคับใช้เอกสำร หมำยเหตุ : วันท่ีบังคับใช้ต้องค ำนึงถึงช่วงเวลำ
ส ำหรับให้ผู้ปฏิบัติท ำควำมเข้ำใจ และ/หรือกำรฝึกอบรม ตลอดจนระยะเวลำ
กำรแจกจ่ำยเอกสำรหรือวันประกำศใช้ 

C
STE



ห้องปฏิบัติการ 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

หมายเลขเอกสาร P-403-01 
แก้ไขคร้ังท่ี 4 

หน้าท่ี 9/14 
ชื่อเอกสาร ขั้นตอนการด าเนินงาน(Procedure) วันที่บังคับใช้ 6 มีนาคม 2563 

ชื่อเร่ือง การควบคุมเอกสาร 

6.2.12 ก ำหนดโครงสร้ำงเนื้อหำเอกสำรแต่ละประเภท ดังนี้ 
6.2.12.1 คู่มือระบบกำรจัดกำร ประกอบด้วยนโยบำยและเนื้อหำที่สอดคล้องกับข้อก ำหนดมำตรฐำนระบบกำร

จัดกำร 
6.2.12.2 ภำคผนวก/เอกสำรแนบประกอบ ไม่ก ำหนดโครงสร้ำงเนื้อหำเป็นกำรเฉพำะแต่ปรับให้เหมำะสมและมี

เนื้อหำครบถ้วนส ำหรับกำรใช้งำนเป็นส่วนขยำยหรืออธิบำยควำมของคู่มือระบบกำรจัดกำร 
(Management Manual ;M) ถือเป็นส่วนหน่ึงของคู่มือ โดยใช้รูปแบบของหัวเอกสำรตำมที่ระบุไว้ในข้อ 
6.2.10.2 และรำยละเอียดของหัวเอกสำร ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.11 

6.2.12.3 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/วิธีกำรปฏิบัติงำน/วิธีทดสอบ/วิธีสอบเทียบ อำจประกอบด้วยหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้ 
(1) วัตถุประสงค์ เพื่ออธิบำยว่ำขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/วิธีกำรปฏิบัติงำน/วิธีทดสอบ/วิธีสอบเทียบนี้มีไว้เพื่อ

อะไร 
(2) ขอบเขต เพื่ออธิบำยว่ำใช้ส ำหรับหน่วยงำนใดบ้ำง เรื่องอะไรบ้ำง มีข้อยกเว้นหรือไม่ หรืออำจระบุถึง

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของงำน 
(3) เอกสำรอ้ำงอิง เพื่ออธิบำยกรณีที่ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน หรือวิธีกำรปฏิบัติงำนนั้นๆ มีควำมเกี่ยวข้องกับ

เอกสำรอื่น ๆ เช่น คู่มือระบบกำรจัดกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนอ่ืน วิธีกำรปฏิบัติงำน กฎหมำย 
 กฎระเบียบ ประกำศ เป็นต้น 

(4) ค ำนิยำม เพื่ออธิบำยกรณีที่มีศัพท์เฉพำะซึ่งบุคลำกรไม่คุ้นเคย 
(5) ควำมรับผิดชอบ เพื่ออธิบำยว่ำใครมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท ำอะไร 
(6) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/วิธีกำรปฏิบัติงำน/วิธีทดสอบ /วิธีสอบเทยีบ 

 กรณีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เพื่ออธิบำยรำยละเอียดของงำนแต่ละขั้นตอน ว่ำใคร? ท ำอะไร? กับ
ใคร? ที่ไหน? เมื่อใด? ท ำไม? อย่ำงไร? ซึ่งจะท ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำใจและปฏิบัติตำมได้
อย่ำงมีประสิทธิผล 

 กรณีวิธีกำรปฏิบัติงำน/วิธีทดสอบ/วิธีสอบเทียบ เพื่ออธิบำยรำยละเอียดวิธีกำรในกำรท ำงำนเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งว่ำจะท ำให้ส ำเร็จได้อย่ำงไรซึ่งมักจะใช้เฉพำะกับผู้ปฏิบัติงำนในข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
ของขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

(7) แบบฟอร์ม/บันทึก เพื่ออธิบำยเอกสำรอ้ำงอิงที่ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนและ/หรือวิธีกำรปฏิบัติงำนและ/
หรือวิธีทดสอบ/วิธีสอบเทียบ อ้ำงถึงเพื่อใช้บันทึกข้อมูลของผลที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนหรือใช้ท ำรำยงำน
แสดงผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 

6.2.12.4 เอกสำรสนับสนุน(FM/SD/DE) ไม่ก ำหนดโครงสร้ำงเนื้อหำเป็นกำรเฉพำะแต่ปรับให้เหมำะสมและมี
เนื้อหำครบถ้วนส ำหรับกำรใช้งำน โดยใช้รูปแบบและรำยละเอียดของหัวเอกสำรและ/หรือท้ำยเอกสำร
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.10.3 และข้อ 6.2.11 

6.2.12.5 ข้อก ำหนดร่วมกัน ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSI หรือ TH Niramit ขนำดตัวอักษรหัวข้อ ปรับขนำด
ได้ตำมควำมเหมำะสม เนื้อหำขนำด 14-16 กำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษตำมควำมเหมำะสม 

6.3 เสนอความต้องการขอด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารควบคุม พนักงำนผู้ขอสำมำรถเสนอควำมต้องกำรขอออกเอกสำร
(จัดท ำใหม่)/แก้ไขเอกสำร/ยกเลิกเอกสำร/ขอส ำเนำเอกสำรเพิ่ม/อื่น ๆ ส ำหรับใช้งำนในระบบกำรควบคุมเอกสำร และ
กำรน ำเอกสำรจำกภำยนอกมำใช้เพื่อกำรอ้ำงอิงภำยในห้องปฏิบัติกำร ได้โดยให้เขียนค ำขอใน FM-403-01-04(ใบขอ
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม) พร้อมเขียนระบุเหตุผลควำมต้องกำร ในกรณีขอแก้ไขเอกสำรให้เขียนระบุ
รำยละเอียดที่ต้องกำรแก้ไขดว้ย แล้วเสนอต่อผู้ตรวจสอบเอกสำร กรณีขอออกเอกสำร(จัดท ำใหม่) หรือขอแก้ไขเอกสำรถ้ำ
ปฏิบัติได้ผู้ขอควรจัดท ำร่ำงเอกสำรต้นฉบับ(Hard copy)ระบุ หมำยเลขเอกสำร วันที่บังคับใช้ แก้ไข ครั้งที่ หน้ำที่ ตำม
รูปแบบและโครงสร้ำงเนื้อหำที่ก ำหนดไว้แนบมำด้วยโดยให้ปฏิบัติตำมข้อ 6.5        แล้วส่งเอกสำรทั้งหมดให้หัวหน้ำฝ่ำย
(ผู้ตรวจสอบ) 

6.4 พิจารณาความเหมาะสมและมอบหมายงาน หัวหน้ำฝ่ำย/ผู้แทนฝ่ำยบริหำร (ผู้ตรวจสอบ) พิจำรณำควำมเหมำะสมและ
เหตุผลควำมต้องกำรของผู้ขอที่เสนอขอใน FM-403-01-04(ใบขอด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม) 
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ชื่อเร่ือง การควบคุมเอกสาร 

6.4.1 กรณีไม่เห็นชอบให้ระบุเหตุผลลงในFM-403-01-04(ใบขอด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม)แล้วส่งคืนผู้ขอ 
6.4.2 กรณีเห็นชอบให้ลงนำมและพิจำรณำมอบหมำยให้ผู้ขอหรือพนักงำนผู้อื่นด ำเนินกำรตำม FM-403-01-04(ใบขอ

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม)ตำมควำมเหมำะสม 
6.4.3 กรณีเห็นชอบให้ยกเลิกเอกสำร ต้องพิจำรณำควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำนว่ำจะเก็บไว้เพื่ออ้ำงอิงหรือไม่  หรือตำม

กฎหมำยหรือระเบียบงำนสำรบรรณก ำหนด หำกจ ำเป็นต้องมีกำรจัดเก็บ ต้องแสดงสถำนะของกำรยกเลิกให้เห็น
ชัดเจน เพื่อป้องกันกำรน ำไปใช้โดยไม่ตั้งใจ แล้วจัดส่งให้ผู้ทบทวนและผู้อนุมัติ 

6.5 ขอออกเอกสาร(จัดท าใหม่)/แก้ไขเอกสาร/ทบทวน/ยกเลิกเอกสาร ผู้ได้รับมอบหมำยและผู้เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรจัดท ำ 
ทบทวน แก้ไข หรือยกเลิกเอกสำร ให้ด ำเนินงำนตำมขั้นตอนกำรด ำเนินงำน(P-403-01) เรื่อง กำรควบคุมเอกสำร และ
ด ำเนินกำร ดังนี้  

6.5.1 ผู้ได้รับมอบหมำยหรือผู้จัดท ำหรือผู้ขอ ต้องแจ้งควำมต้องกำรถึงผู้ควบคุมเอกสำรเพื่อขอ (1) หมำยเลขออก 
DAR No. (2) ขอให้ก ำหนดหมำยเลขเอกสำรตำมประเภทที่ขอด ำเนินกำร และ/หรือขอหมำยเลขเอกสำร หรือ 
ล ำดับที่เอกสำร (3) ขอร่ำงเอกสำรต้นฉบับ(Word file) โดยให้ผู้ขอต้องกรอกระบุรำยละเอียด เช่น เลขหมวด
เอกสำร ช่ือเอกสำร ประเภทเอกสำร วันบังคับใช้ เป็นต้น เพื่อให้ง่ำยต่อกำรก ำหนดหมำยเลขเอกสำรหรือล ำดับ
ที่เอกสำรให้ตรงตำมประเภทที่ขอด ำเนินกำร โดยรำยละเอียดให้ปฏิบัติตำมวิธีกำรปฏิบัติงำน (WI-403-01-02) 
เรื่อง ระบบออกเลขเอกสำรควบคุม DAR NO. 

6.5.2 เมื่อได้หมำยเลขฯ และ/หรือ ร่ำงเอกสำรต้นฉบับ(Word file)แล้ว ให้จัดท ำหรือแก้ไขเอกสำร ระบุหมำยเลขของ
เอกสำร สถำนะ และกำรเปลี่ยนแปลง ตำมข้อ 6.2.11 ให้เขียนระบุในช่องบันทึกประวัติกำรแก้ไขเอกสำร เช่น 
กรณีจัดท ำใหม่ให้ระบุ“ประกำศใช้เอกสำรครั้งแรก/เอกสำรประกำศใช้ครั้งแรก” กรณีแก้ไขเอกสำรให้ระบุ “ 
รำยละเอียดกำรแก้ไขอ้ำงอิงตำมเอกสำรเลขที่ รับ  DAR No. เช่น “DAR No.Q-01/62”” พร้อมจัดท ำ
รำยละเอียดกำรแก้ไขเฉพำะแผ่นที่แก้ไข โดยบ่งช้ี “markสีจุดที่ต้องกำรแก้ไข เปรียบเทียบกับจุดที่แก้ไขแล้ว” 
หรือใช้วิธีบ่งช้ีอื่น ๆที่เหมำะสม พิมพ์ระบุวันที่บังคับใช้ แก้ไขครั้งที่ หน้ำที่  ตัดรูปภำพลำยมือช่ือผู้จัดท ำ ช่ือผู้
ทบทวนและผู้อนุมัติลงในช่องลำยมือช่ือ พิมพ์วันที่ประกำศใช้ พิมพ์ข้อควำม “ต้นฉบับ” “เอกสำรควบคุม” ดู
รำยละเอียดตัวอย่ำงตำมหน้ำ 1 ของเอกสำรฉบับน้ี ให้เรียบร้อยก่อนส่งใหห้ัวหน้ำฝ่ำย(ผู้ตรวจสอบ)  

6.5.3 น ำเสนอให้ ผู้ตรวจสอบพิจำรณำ หำกเห็นชอบให้ผู้ตรวจสอบลงนำมก ำกับอีกครั้งในช่องผู้ตรวจสอบ ใน FM-
403-01-04(ใบขอด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม) 

6.5.4 เอกสำรต้นฉบับ(hard copy) ให้สแกน(สี)เอกสำรต้นฉบับ(hard copy) หรือแปลงร่ำงเอกสำรต้นฉบับ(Word 
file) ให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(เอกสำรต้นฉบับ(PDF file)) พร้อมท ำข้อควำมลำยน้ ำก ำกับท่ีตัวเอกสำร ควำมว่ำ 
“CSTE” สีแดง 30 %  เอียงขวำ 45 องศำ ก ำกับทุกหน้ำของเอกสำรเพื่อแสดงสถำนะเอกสำรว่ำเป็นเอกสำร
ควบคุม ยกเว้น เอกสำรสนับสนุน(SD) และ เอกสำรภำยนอก(DE) ให้พิมพ์ข้อควำมบนหัวเอกสำรด้ำนขวำ เช่น 
SD-403-01-01/-/22/11/2562 หรือ DE-504-01-03/-/22/11/2562 เป็นต้น 

C
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6.5.5 กำรตั้งช่ือไฟล์ร่ำงเอกสำรต้นฉบับ(Word file) และเอกสำรต้นฉบับ(PDF file) ให้ตั้ง เช่น P-403-01 กำรควบคุม
เอกสำร(1).doc หรือ P-403-01(1).pdf เป็นต้น โดย P-403-01(1).pdf หมำยถึง เอกสำรต้นฉบับ(PDF file) 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เรื่อง กำรควบคุมเอกสำรแก้ไขครั้งที่ 1 เป็นต้น รำยละเอียดกำรก ำหนดหมำยเลข
เอกสำรแต่ละประเภทดู ข้อ 6.2.4 โดยอนุโลม 

6.5.6 ผู้ได้รับมอบหมำยลงนำมใน FM-403-01-04(ใบขอด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม)แนบเอกสำรดังนี้ (1) 
รำยละเอียดกำรแก้ไข (2) ร่ำงเอกสำรต้นฉบับ(hard copy) และ/หรือถ้ำมี (3) เอกสำรต้นฉบับ(hard copy) 
(ยกเว้นเอกสำรภำยนอก เช่น มำตรฐำน คู่มือเครื่อง เป็นต้น ให้จัดเก็บไว้ที่จุดใช้งำน) จัดส่งให้ผู้ช่วยผู้ควบคุม
เอกสำร พร้อมกับด ำเนินกำรจัดส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไฟล์คอมพิวเตอร์(M/P/WI/TE/CA/FM/SD) ให้ส่ง
ดังนี้  (1) ร่ำงเอกสำรต้นฉบับ(Word file) และ(2) เอกสำรต้นฉบับ(PDF file) ให้ส่งมำทำง E-mail ถึง  
Monthira@sut.ac.th เพื่อรวบรวมเก็บร่ำงเอกสำรต้นฉบับ(Word file) และเอกสำรต้นฉบับ(PDF file) ไว้ที่ผู้
ควบคุมเอกสำร(ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะท ำงำนเอกสำรและสำรสนเทศ)จุดเดียว เพื่อน ำเข้ำระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศศูนย์เครื่องมือฯ 

6.6 ผู้ควบคุมเอกสารรับเอกสาร FM-403-01-04(ใบขอด ำเนินกำรเกีย่วกับเอกสำรควบคุม) แล้วก ำหนดหมำยเลขรบัท่ีเปน็ 
DAR No. เป็น A-B/C โดยก ำหนดให ้
6.6.1 A = Q  
6.6.2 B = ล ำดับที่ของใบขอด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุมในปีน้ัน ๆ 
6.6.3 C = ปี พ.ศ.ที่ขอด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม 

เช่น DAR No.Q-01/56 หมำยถึง ใบขอด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุมในระบบระบบกำรจดักำร ล ำดับที่ 1 
ของป ีพ.ศ.2556 (หมำยเหตุ ปี พ.ศ.ใช้ปีปฏิทิน) 

6.6.4 ผู้ควบคุมเอกสำรหรือผู้ช่วยผู้ควบคุมเอกสำร เสนอเอกสำร FM-403-01-04(ใบขอด ำเนินกำรเกีย่วกับเอกสำร
ควบคุม) พร้อมเอกสำรแนบ ให้ผูท้บทวน 

6.7 ทบทวนความถูกต้องและเหมาะสม ผู้ทบทวน ทบทวนควำมถูกต้องและเหมำะสมของกำรจัดท ำ/ทบทวน/แก้ไขเอกสำร/
ยกเลิก และลงนำมใน FM-403-01-04(ใบขอด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม)และส่งผู้อนุมัติ 

6.8 พิจารณาอนุมัติ ผู้อนุมัติ พิจำรณำลงนำมอนุมัติใน FM-403-01-04(ใบขอด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม) และส่ง
เอกสำรทั้งหมดให้ผู้ควบคุมเอกสำรด ำเนินกำร 

6.9 ลงทะเบียนเอกสารและทะเบียนผู้ถือครอง ผู้ควบคุมเอกสำร(ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะท ำงำนเอกสำรฯ) ควบคุมกำรขึ้น
ทะเบียน กำรทบทวน และกำรอนุมัติเอกสำรระบบกำรจัดกำร และบันทึกคุณภำพ ดังนี้ 

6.9.1 รับ FM-403-01-04(ใบขอด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรควบคุม) พร้อมเอกสำรต้นฉบับ(เฉพำะกรณีจัดท ำ/แก้ไข) 
เพื่อน ำเอกสำรเข้ำระบบหรือยกเลิกเอกสำรโดยลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ตำมข้อ 6.2.3 

6.9.2 ลงทะเบียนน ำเอกสำรเข้ำระบบบัญชีรำยกำรเอกสำรควบคุม(Controlled Document Master List) FM-403-
01-01(บัญชีรำยช่ือเอกสำรหลักที่ใช้ปัจจุบัน) ตำมรำยละเอียดที่ระบุในข้อ 6.2.3 และ/หรือ ลงทะเบียนผู้ถือครอง
เอกสำร ให้เป็นปัจจุบัน 

6.9.3 กรณียกเลิกเอกสำร ให้เรียกเอกสำรคืนจำกผู้ครอบครองเพื่อท ำลำยต่อไปและด ำเนินกำรปรับปรุงบัญชีรำยกำร
เอกสำรควบคุม(Controlled Document Master List) FM-403-01-01(บัญชีรำยช่ือเอกสำรหลักที่ใช้ปัจจุบัน)
และFM-403-01-07(บัญชีเอกสำรยกเลิก) ให้เป็นปัจจุบัน 

6.9.4 ในกรณีเอกสำรที่จัดท ำ/แก้ไขเอกสำรในระบบกำรจัดกำรอยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เอกสำรต้นฉบับ(PDF file) 
เช่น ไฟล์คอมพิวเตอร์ แผ่นดิสก์ ซีดีรอม Thumb Drive ให้มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง และส ำรองข้อมูล(Back 
up) เพื่อป้องกันกำรสูญหำยของข้อมูลเอกสำร โดยให้ปฏิบัติตำมวิธีกำรปฏิบัติงำน (WI-403-01-01) เรื่อง ระบบ
จัดกำรเอกสำรคุณภำพอิเล็กทรอนิกส์ 

6.9.5 ในกรณีของนโยบำยและเป้ำหมำยระบบกำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ เมื่ออนุมัติแล้วให้มีกำรสื่อและควบคุมกำรแจกจ่ำย
ให้เป็นปัจจุบันตำมควำมเหมำะสม 

C
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6.10 การประกาศใช้เอกสาร(การแจกจ่าย) และการควบคุมเอกสารอิเล กทรอนิกส์ ผู้ควบคุมเอกสำร ด ำเนินกำรดังนี้ 
6.10.1 เปิดโปรแกรม Lock Folder เปิดที่จัดเก็บ File เอกสำรในคอมพิวเตอร์ เตรียมเอกสำรต้นฉบับ(PDF file)ที่

อนุมัติแล้ว เพื่อเตรียมประกำศใช้เผยแพร่เอกสำรบน Website ของศูนย์เครื่องมือฯ ให้กับผู้ถือครองเอกสำร
ตำมทะเบียนผู้ถือครองเอกสำรใน FM-403-01-01(บัญชีรำยช่ือเอกสำรหลักที่ใช้ปัจจุบัน) โดยให้ปฏิบัติตำม
วิธีกำรปฏิบัติงำน (WI-403-01-01) เรื่อง ระบบจัดกำรเอกสำรคุณภำพอิเล็กทรอนิกส์ 

6.10.2 ตรวจสอบควำมชัดเจนและสมบูรณ์เอกสำรต้นฉบับ(PDF file) 
6.10.3 ด ำเนินกำรน ำเอกสำรต้นฉบับ(PDF file) ขึ้นเผยแพร่บน Website ของศูนย์เครื่องมือฯ ในเมนูหลักงำนระบบ

กำรจัดกำร(ข้ึนตำมวันที่เอกสำรบังคับใช้) ก ำหนดสิทธิ์กำรเข้ำถึงเอกสำรให้ผู้ใช้เอกสำรหรือผู้ถือครองเอกสำร
ตำมที่ระบุไว้ใน FM-403-01-01 (บัญชีรำยชื่อเอกสำรหลักท่ีใช้ปัจจุบัน)และคอยควบคุมกำรน ำเข้ำเอกสำร และ
น ำเอกสำรออกจำกบน Website ของศูนย์เครื่องมือฯ ให้สอดคล้องกับระเบียบมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรีว่ำ
ดว้ยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2553 โดยให้ปฏิบัติตำมวิธีกำรปฏิบัติงำน (WI-403-01-01) เรื่อง ระบบจัดกำรเอกสำร
คุณภำพอิเล็กทรอนิกส์ 

6.10.4 เฝ้ำระวังและติดตำมให้ผู้ใช้เอกสำรสำมำรถเข้ำถึงเอกสำรระบบกำรจัดกำรบน Website ของศูนย์เครื่องมือฯ ได้
ตำมเวลำที่ก ำหนด 

6.10.5 เฝำระวังกำรควบคุมขอมูล ขำวสำร ใหสอดคลองกับ(DE-403-01-01) พระรำชบัญญัติขอมูลขำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. 2540 และ(DE-403-01-02) พรบ.วำดวยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 

6.11 รับเอกสารใหม่/ยกเลิกเอกสารล้าสมัย  ผู้ถือครองเอกสำร ให้ด ำเนินกำรดังนี้  
6.11.1 ก่อนรับเอกสำรต้องสังเกตว่ำเอกสำรที่ได้รับมีกำรประทับข้อควำม “เอกสำรควบคุม” ตำมที่ก ำหนดไว้เสมอ 
6.11.2 ผู้ถือครองเอกสำร เมื่อได้รับแจ้งกำรประกำศใช้เอกสำร(แจกจ่ำย)หรือแจ้งเรียกคืนเอกสำร ทำง E-mail จะถือว่ำผู้

ถือครองเอกสำรได้รับกำรแจกจ่ำย/เรียกคืนเอกสำรแล้ว เอกสำรฉบับเดิมที่ถูกยกเลิก เช่น แบบฟอร์มที่ผู้ถือครอง
เอกสำรโหลดมำใช้งำน เป็นต้น (ถ้ำมี) ให้ส่งคืนผู้ควบคุมเอกสำรหรือให้ผู้ถือครองเอกสำรจะส่งท ำลำยเองตำม
กระบวนกำรระเบียบงำนสำรบรรณ เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรน ำเอกสำรฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกกลับมำใช้งำน 

6.11.3 กรณีที่มีกำรประกำศใช้เอกสำร(แจกจ่ำย)ในระบบกำรจัดกำรในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ถือครองเอกสำร ให้
ด ำเนินกำรดังนี้ 
6.11.3.1 กำรเข้ำถึงเอกสำรควบคุม ผู้ครอบครองเอกสำร สำมำรถเข้ำถึงเอกสำรระบบกำรจัดกำร ท่ีอยู่ในรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเมนูหลักระบบกำรจัดกำรเอกสำรใน website ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดย
ก ำหนดเอกสำรที่เข้ำถึงได้ไว้ตำมบัญชีรำยช่ือผู้ถือครองเอกสำร โดยผู้ถือครองเอกสำรต้องป้อนรหัสผู้ใช้เอกสำร
(Username) เป็นรหัสประจ ำตัวพนักงำน และรหัสเขำถึงเอกสำร (Password) ที่ระบุไว้ตำมบัญชีรำยช่ือผู้ถือ
ครองในครั้งแรก จึงจะเข้ำถึงเอกสำรในระบบกำรจัดกำร เมื่อได้รับเอกสำรต้องสังเกตว่ำเอกสำรต้นฉบับ(PDF file) 
ที่ได้รับมีกำรประทับหรือพิมพ์ข้อควำม “เอกสำรควบคุม”และเอกสำรต้องมีลำยน้ ำค ำว่ำ “CSTE” ตำมที่ก ำหนด
ไว้เสมอ 
6.11.3.2 ผู้ครอบครองเอกสำร เมื่อได้รับแจ้งทำง E-mail เรื่อง กำรประกำศใช้เอกสำร(แจกจ่ำย)หรือแจ้งเรียกคืน
เอกสำร ทุกครั้ง ต้องตรวจสอบควำมถูกต้องเรียบร้อยกำรได้รับเอกสำรทุกครั้ง ถ้ำเห็นว่ำเอกสำรไม่เรียบร้อยให้ 
แจ้งผู้ควบคุมเอกสำรแก้ไขให้เรียบร้อย กำรที่ผู้ครอบครองเอกสำรไม่แจ้งกลับ ผู้ควบคุมเอกสำรจะถือว่ำผู้
ครอบครองเอกสำรได้รับรองควำมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
6.11.3.3 ผู้ครอบครองเอกสำร สำมำรถดูเอกสำรได้โดยกำรพิมพ์ key word “ค้นหำช่ือเอกสำรหรือช่ือย่อ” ที่
ท่ำนต้องกำรดู แต่ไม่ควรปริ้นเอกสำรออกมำใช้เพรำะจะท ำให้เกิดปัญหำกำรน ำเอกสำรที่มีกำรแก้ไขหรือยกเลิกไป
ใช้งำนได้ ยกเว้นแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในกำรบันทึกข้อมูลหรือโหลดให้กับผู้ขอรับบริกำร 

6.11.4 การจัดเก บเอกสารต้นฉบับ(Hard Copy) (ถ้ำมี)ผู้ควบคุมเอกสำรเมื่อได้รับเอกสำรต้นฉบับ(Hard Copy) 
ยกเว้นเอกสำรสนับสนุน(SD) เช่น ประเภทแนวปฏิบัติ  ข้อปฏิบัติทำงเทคนิค รำยงำนทำงวิชำกำรฯ เป็นต้น หรือ
เอกสำรจำกภำยนอก(DE) เช่น มำตรฐำน คู่มือ เป็นต้น ให้ผู้ถือครองเอกสำรจัดเก็บ ณ จุดปฏิบัติงำน แล้วให้เก็บ
รักษำเอกสำรที่เป็นฉบับใหม่ล่ำสุดในตู้เอกสำรหมำยเลข “ M ”โดยที่หน้ำตู้เอกสำรต้องติดป้ำย“ M ”ให้เห็น
ชัดเจน และต้องจัดวำงในสถำนท่ีปฏิบัติงำนท่ีปลอดภยัและป้องกันกำรเสือ่มสภำพก่อนเวลำอันควร และควรมีกำร
จัดเก็บเอกสำรให้เป็นหมวดหมู่ สำมำรถเรียกใช้ได้ง่ำยและสะดวก พร้อมทั้งช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบและเข้ำใจ 
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 ภำยในตู้เอกสำร “ M ”ในแต่ละชั้นถ้ำปฏิบัติได้ให้ก ำหนดรหัสช้ันโดยเรียงล ำดับจำกบนลงล่ำง เช่น
A,B,C....เป็นต้นและในแต่ละชั้นของตู้เก็บแฟ้มถ้ำปฏบิัติได้ให้ก ำหนดช่องเก็บแฟ้มเรียงตำมล ำดับหมำยเลข
เรียงล ำดับอีกด้วย เช่น A-01,A-02,A-03 เป็นต้น 

 กำรจัดเรียงแฟ้มเอกสำรภำยในตู้เอกสำรหมำยเลข“ M ” ให้จัดเรียงแฟ้มเอกสำรตำมประเภทเอกสำร
หมวดเอกสำร ช่ือเอกสำร เรียงตำมล ำดับ 

 กำรจัดเรียงเอกสำรภำยในแฟ้ม ให้จัดเรียงเป็นระเบียบเพื่อสะดวกในกำรจัดเก็บ และค้นหำเอกสำร เช่น
เรียงตำมหมำยเลขเอกสำร เรียงตำมวันท่ี เรียงตำมล ำดับดัชนี 

 รหัสแฟ้มเก บบันท ก ให้ก ำหนดรหัสเป็น A-XXX  โดย
 รหัสแฟ้มเก บเอกสาร ให้ก ำหนดรหัสเป็น A-B-C  โดย

A = อักษรย่อรหัสต ำแหน่งงำนท่ีรับผิดชอบตำมที่ระบุในข้อ 6.2.6 
B = รหัสตู้เอกสำร “M” 
C = รหัสผู้ครอบครองเอกสำรที่รับผิดชอบ 
XXX = หมำยเลขหมวดเอกสำร ในตำรำงที่ 1 

 รูปแบบสันแฟ้ม ไม่ก ำหนดรูปแบบเป็นกำรเฉพำะ แต่ปรับให้เหมำะสมและมีเนื้อหำครบถ้วนส ำหรับกำร
ใช้งำน อำจใช้ตำมตัวอย่ำงรูปแบบสันแฟ้มที่ก ำหนด

หมายเหตุ : ตัวอย่างรูปแบบสันแฟ้ม ระบบ ISO/IEC-17025 

ISO/IEC-17025  ระบุมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร

 สัญลักษณ์องค์กำร
CSTE  ระบุอักษรย่อช่ือหน่วยงำน

เอกสารสนับสนุน 
(Supporting Document;SD) 

 ระบุช่ือประเภทเอกสำร/หมวดเอกสำร/เอกสำร

A-403  ระบุรหัสแฟ้ม
1 ….  ระบุหมำยเลขของเล่มของแฟ้ม เช่น แฟ้มเล่มที่ 1 /......

6.11.5 ให้ผู้ถือครองเอกสำรพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของเอกสำรที่ถือครองและใช้งำนและตรวจสอบควำมชัดเจน
และสมบูรณ์ของเอกสำร เป็นระยะ ๆ หำกพบว่ำมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไข/ปรับปรุง/ยกเลิก/จัดท ำใหม่เพิ่มเติม/ท ำ
ส ำเนำใหม่ ให้ด ำเนินกำรตำมข้อ 6.3 

6.12 การท าลายเอกสาร 
6.12.1 ผู้ถือครองเอกสำรเมื่อได้รับแจ้งให้ยกเลิกเอกสำร ผู้ถือครองมีหน้ำที่ต้องส่งเอกสำรคืนผู้ควบคุมเอกสำรหรือผู้ถือ
ครองเอกสำรจะท ำลำยเอกสำรเองให้ถือปฏิบัติตำม ข้อ 6.12.3 
6.12.2 ผู้ควบคุมเอกสำร เมื่อได้รับเอกสำรควบคุมชุดเก่ำที่ได้รับกลับคืนจำกผู้ถือครองเอกสำร รวมถึง(ถ้ำมี)เอกสำร
ต้นฉบับ(Hard Copy) ให้ “ขีดฆ่ำ” หรือประทับข้อควำม“ยกเลิก”  ไว้ท่ีเอกสำรหน้ำแรกของเอกสำรที่เลิกใช้ กรณีส ำหรับ
เอกสำรต้นฉบับ(PDF File)ที่ยกเลิกแล้วจะไม่มีกำรจัดเก็บ ยกเว้นเอกสำรฉบับยกเลิกล่ำสุดที่ต้องจัดเก็บไว้ตำมกฎหมำย
หรือระเบียบงำนสำรบรรณก ำหนด หรือยังจ ำเป็นต้องใช้ในกำรอ้ำงอิงให้ช้ีบ่งด้วยข้อควำมสีแดง “ยกเลิก” ในเอกสำร
ต้นฉบับ(PDF File) ไว้ที่เอกสำรหน้ำแรก แล้วให้ย้ำย Files ไปจัดเก็บใน Folder(เอกสำรยกเลิก)หรือ Files ที่เหมำะสม
เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 4 ปี เพื่อเป็นเอกสำรต้นฉบับ(PDF File)อ้ำงอิง 1 ชุด พร้อมเขียนรำยละเอียดลงใน FM-403-01-07(
บัญชีเอกสำรยกเลิก) หำกมีควำมจ ำเป็นต้องเก็บข้อมูล( Files)ไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้ำงอิงให้ย้ำย Files ไปจัดเก็บใน Folder(
เอกสำรยกเลิก)หรือ Files ที่เหมำะสม 
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6.12.3 ผู้ควบคุมเอกสำรและ/หรือผู้ถือครองเอกสำร ต้องท ำลำยส ำเนำเอกสำรควบคุมฉบับเก่ำที่ยกเลิกกำรใช้แล้ว
ทั้งหมด โดยท ำลำยด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมและเป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ว่ำด้วย งำนสำรบรรณ 
พ.ศ. 2553 เพื่อไม่ให้ถูกน ำมำใช้งำนอีก ในกรณีที่ต้องกำรใช้ประโยชน์จำกหน้ำท่ีเหลือให้ขีดฆ่ำเอกสำรหน้ำเดิมก่อน 
6.12.4 กรณีกำรท ำลำยเอกสำรต้นฉบับ(PDF file) เมื่อครบก ำหนด 4 ปี ในระบบกำรจัดกำรในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ควบคุมเอกสำร หรือ ผู้ถือครองเอกสำร ท ำกำรลบข้อมูลทิ้ง(Delete Files) ในเครื่องคอมพิวเตอร์หลักของระบบกำร
จัดกำร และ/หรือใน Thumb Drive ที่ใช้เฉพำะส ำหรับเก็บเอกสำรในระบบกำรจัดกำร และในคอมพิวเตอร์ส ำรอง 

6.13 การทบทวนเอกสาร ในกรณีที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขกิจกรรมหรือแก้ไขเอกสำรใด ๆ เอกสำรในระบบกำรจัดกำรต้อง
ได้รับกำรทบทวนควำมเหมำะสมต่อกำรใช้งำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำรประชุมทบทวนควำมเหมำะสมระบบเอกสำร
ของคณะท ำงำนเอกสำรและสำรสนเทศ เพื่อก ำหนดเป็นวำระหนึ่งของกำรประชุมทบทวนกำรบริหำรประจ ำปีของศูนย์
เครื่องมือฯ และในกรณีที่จ ำเป็นให้มอบหมำยผู้รับผิดชอบท ำกำรปรับปรุงแก้ไขตำมวิธีกำรในข้อ 6.3 โดยก ำหนดให้
ผู้จัดท ำต้องแจ้งผลกำรทบทวนควำมเหมำะสมต่อกำรใช้งำนของเอกสำรที่ท่ำนได้จัดท ำทุกประเภท 
ส่งมำให้ผู้ควบคุมเอกสำรทรำบและ/หรือด ำเนินกำร Update เอกสำร หำกท่ำนประสงค์ไม่แจ้งจะถือว่ำผู้จัดท ำเอกสำร
ได้รับรองกำรทบทวนแล้วว่ำให้คงใช้ฉบับเดิมต่อไป 

6.14 คณะท างานเอกสารและสารสนเทศ มีหน้าทีร่ับผิดชอบ ก ำหนดประเภท รูปแบบ และวิธีกำรควบคุมเอกสำร ติดตำมกำร
จัดท ำ ก ำกับดูแล และควบคุมเอกสำรที่ใช้ภำยในระบบกำรจัดกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรต่อผู้แทนฝ่ำย
บริหำรระบบกำรจัดกำร(IMS/TQA) หัวหน้ำงำนธุรกำรฯ(เลขำนุกำรคณะท ำงำนฯ) จัดเก็บเอกสำรระบบกำรจัดกำร
(IMS/TQA)ระดับศูนย์เครื่องมือฯ 

6.15 การแก้ไขเอกสารด้วยลายมือ 
6.15.1 ผู้แทนฝ่ำยบริหำร เท่ำนั้นที่ได้รับกำรมอบหมำยให้ท ำกำรแก้ไขเอกสำรด้วยลำยมือได้  โดยให้ลำกเส้นขีดฆ่ำ

ข้อควำมที่ต้องกำรแก้ไขและเขียนข้อควำมที่ถูกต้องพร้อมเซ็นชื่อและลงวันท่ีก ำกับข้ำงๆ กำรแก้ไขน้ันทุกครั้ง 
6.15.2 เอกสำรที่ท ำกำรแก้ไขต้องได้รับกำรด ำเนินกำรออกเอกสำรฉบับใหม่อย่ำงเป็นทำงกำรโดยเร็วเท่ำที่สำมำรถปฏิบัติ

ได้แต่ต้องไม่เกิน  7  วันท ำกำรนับจำกวันที่ท ำกำรแก้ไขโดยให้ด ำเนินกำรตำมข้อ 6.3 
6.16 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) 

6.16.1 มำตรฐำนระยะเวลำ: มีกำรทบทวนเอกสำรในระบบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6.16.2 มำตรฐำนในเชิงคุณภำพ: เอกสำรมีควำมถูกต้อง เหมำะสม พอเพียง และเป็นปัจจุบัน 
6.17 ระบบติดตามประเมินผล 

6.17.1 ผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล: ผู้แทนฝ่ำยบริหำรคุณภำพ 
6.17.2 วิธีกำรติดตำมประเมินผล: 

6.17.2.1 คณะท ำงำนเอกสำรและสำรสนเทศ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เสนอต่อ QM 
6.17.2.2 คณะท ำงำนเอกสำรและสำรสนเทศ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำ 

       ระบบกำรจัดกำร 
6.17.3 ตัวช้ีวัด: ร้อยละของจ ำนวนเอกสำรที่ได้รับกำรทบทวน เพื่อให้มีควำมถูกต้อง เหมำะสม พอเพียง และเป็นปัจจุบัน 

ประจ ำปีเป้ำหมำย 100 % 
2 

7. แบบฟอร์ม/บันท ก
บันท ก สถานที่เก บ ระยะเวลาการเก บ ผู้รับผิดชอบ 

FM-403-01-01(บัญ ชีรำย ช่ือเอกสำรหลักที่ ใช้
ปัจจุบัน) 

ตู้เอกสำร M (ห้องงำนธุรกำรฯ) จนกวำ่จะมกีำรเปลี่ยนแปลง ผูค้วบคุมเอกสำร 

FM-403-01-04(ใบขอด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำร
ควบคุม) 

ตู้เอกสำร M (ห้องงำนธุรกำรฯ) จนกวำ่จะมกีำรเปลี่ยนแปลง ผู้ควบคุมเอกสำร 

FM-403-01-07(บัญชีเอกสำรยกเลิก) ตู้เอกสำร M (ห้องงำนธุรกำรฯ) จนกวำ่จะมกีำรเปลี่ยนแปลง ผู้ควบคุมเอกสำร 
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