การจัดทา Explicit Knowledge จากงานประจา
ชื่อเรื่อง ๓ เทคนิคการตรวจติดตามภายใน
ชื่อผูเ้ สนอ นางสาวฐิติรัชต์ สุดพุ่ม
สังกัด/ฝ่าย บริการวิชาการ สานักคอมพิวเตอร์

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ

๑. ภาระงานที่รับผิดชอบ
ส านั กคอมพิว เตอร์ ไ ด้น าระบบบริ ห ารจัด การคุ ณภาพ (ISO 9001) ระบบบริห ารจั ด การความมั่ น คง
ปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/ IEC 27001) และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาใช้ในการบริหาร
องค์กรเพื่อเพิ่ม คุณภาพในการให้ บ ริ การ โดยในแต่ล ะปีจะมีการตรวจติดตามภายในโดยบุ คลากรของส านั ก
คอมพิวเตอร์ และการตรวจติดตามจากหน่วยงานภายนอก
ผู้ตรวจติดตามภายใน คือ บุคลากรที่ทาหน้าที่ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พร้อมทาการแนะนาสิ่งที่
ควรปฏิบัติ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนั้นผู้ตรวจติดตามภายในจึงเป็นบุคลากรที่สาคัญอย่างยิ่ง
สาหรับองค์กรในการพัฒนาปรับปรุงระบบให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามกรอบนโยบาย
๒. การเรียนรู้ ความคาดหวัง ของ "ลูกค้า/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่นาเสนอ"
- ผู้ตรวจติดตามภายในของสานักคอมพิวเตอร์มีความรู้ในการตรวจสอบ ทบทวนระบบตามกรอบ
นโยบายได้อย่างถูกต้องตรงตามขั้นตอนและวิธีการในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์คุณภาพ
- สานักคอมพิวเตอร์เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามมาตรฐานสากล และมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบให้มปี ระสิทธิผลตามกรอบนโยบาย
๓. วัตถุประสงค์ (ให้บอกวัตถุประสงค์ขององค์ความรู้ที่นาเสนอ)
๓.๑. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมกับการตรวจติดตาม
ภายใน
๓.๒. เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรในส่วนงานที่มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน
๓.๓. เพื่อให้องค์กรสามารถนา Explicit Knowledge นี้ไปเป็นแนวทางในการสร้างหลักในการตรวจติดตาม
ภายใน
๔. บทสรุปองค์ความรู้ (สรุปเนื้อหาองค์ความรู้ที่สาคัญ และจาเป็น บอกแนวทางการดาเนินการ วิธีการ หรือ
วิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุองค์ความรู้ที่ต้องการ)
“การตรวจติดตามคุณภาพภายใน” เป็นมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ที่ใช้ในการบริห ารจัดการ ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้ว่าการดาเนินกิจกรรมขององค์การมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกาหนดของระบบ
บริหารจัดการคุณภาพตามข้อกาหนดหรือไม่ ตลอดจนเป็นการทบทวนมาตรฐานการดาเนินกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจ
ว่ายังคงปฏิบัติตามข้อกาหนดตามมาตรฐาน

โดยผู้ตรวจติดตามภายใน (Auditor Quality) จะเป็นผู้ตรวจสอบ ทบทวนระบบ ว่ามีการไม่ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด หรือพบข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้าง หากพบสิ่งบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกาหนดผู้ตรวจติดตาม
ภายในจะต้องจัดทารายงานสิ่งที่พบและแจ้งให้ผู้รับตรวจลงมือแก้ไข ปรับปรุงให้ถูกต้องตามกรอบนโยบายคุณภาพ
ที่กาหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ตรวจติดตามภายใน ต้องเป็นผู้ที่ มีความรู้เรื่องที่จะตรวจติดตามและผ่านการอบรม
เรื่องการตรวจประเมิน เพราะผู้ตรวจติดตามภายในจะต้องเข้าใจระบบงานที่เข้าไปทาการตรวจ เข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อกาหนด ISO 9001 : 2015 และเข้าใจ ๘ หลั กการบริห ารคุณภาพ (8 Quality Principle) เป็นอย่างดี โดย
ผู้ตรวจติดตามภายในจะตั้งคาถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และมีการสุ่มตรวจติดตามอย่างเป็นระบบ โดยจะทาการ
ประเมินว่าสิ่งใดไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด ISO (Non Conforming : NC) สิ่งใดเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
(Suggestion) ซึ่งจะเก็บรวบรวมบันทึกรวมถึงหลักฐานต่าง ๆ จากการตรวจติดตามเพื่อ นามาใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับความสอดคล้องตามข้อกาหนด ISO 9001 : 2015 และจัดทา Audit Checklist ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยผู้ตรวจติดตามภายในรายงานสิ่งที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดอย่างถูกต้อง และเสนอแนะถึง
โอกาสในการปรับปรุงให้แก่ ผู้รับตรวจ ซึ่งจะสามารถตัดสินแนวทางการแก้ไขปัญหา (Corrective / Preventive
Action) ของผู้รับตรวจได้
เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
เทคนิคที่ ๑ การตั้งคาถามเพื่อตรวจสอบกิจกรรมให้เป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน ก่อนการเข้าตรวจ
ทุกครั้งผู้ตรวจติดตามภายใน จะต้องตั้งคาถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง โดยแบบฟอร์มที่สานักคอมพิวเตอร์ใช้ในการ
เขียนคาถามสาหรับการตรวจคือ แบบฟอร์ม CC-CF-00-010 รายการตรวจติดตามภายใน ดังภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑ ตัวอย่างการตั้งคาถาม

โดยมีเทคนิคในการตั้งคาถาม ดังนี้
 การนาข้อกาหนดมาเทียบกับเอกสารในระบบคุณภาพ โดยการดูว่าเอกสารในระบบคุณภาพที่เข้า
ไปตรวจมีข้อกาหนดไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง และให้ตีความจากข้อกาหนดออกมาเป็นข้อคาถามให้
สอดคล้องกับเอกสารในระบบคุณภาพที่เข้าตรวจ
 การตรวจดูเอกสารในระบบคุณภาพเทียบกับการปฏิบัติงานจริง โดยการนาเอกสารในระบบ
คุณภาพมาตั้งคาถามโดยให้ผู้รับตรวจเป็นคนอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติงานว่าสอดคล้องกับเอกสาร
ในระบบคุณภาพหรือไม่ และในกิจกรรมการปฏิบัติงานจริง มีช่องโหว่งไหนที่อาจเกิดปัญหาใน
การบริหารจัดการในอนาคต
 การตรวจดูการปฏิบัติงานจริงเทียบกับข้อกาหนด ในการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานจากผู้รับ
ตรวจ ทางผู้ตรวจติดตามจะคอยสังเกตุวิธีการปฏิบัติงานหน้างาน และตั้งคาถามที่นามาจากข้อ
กาหนดให้ผู้รับตรวจบอกกล่าวถึงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อนามาวิเคราะห์ว่ามีส่วนไหนที่ไม่สอดคล้อง
กับข้อกาหนดบ้าง โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงของแต่ละกิจกรรม
เทคนิคที่ ๒ การเขียนรายงานและบันทึกหลักฐานที่พบอย่างเป็นระบบระเบียบ การเขียนรายงานผล
การตรวจติดตาม จะต้องบันทึกหลักฐานที่พบว่าได้มาจากไหน โดยแบบฟอร์มที่สานักคอมพิวเตอร์ใช้ในการเขียน
รายงานคือ แบบฟอร์ม CC-CF-00-010 รายการตรวจติดตามภายใน ดังภาพที่ ๒

ภาพที่ ๒ ตัวอย่างการบันทึกหลักฐานและสิ่งที่ตรวจพบ

ซึ่งผู้ตรวจติดตามควรจะบันทึกรายละเอียด เช่น
 เอกสารต่าง ๆ เช่น คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติ เอกสารอ้างอิง เป็นต้น
 คาให้สัมภาษณ์จาก Auditee
 การสังเกต เช่น สภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นต้น
 บันทึกต่าง ๆ เช่น แผนการฝึกอบรม บันทึกประวัติการฝึกอบรม เป็นต้น
โดยการเขียนบัน ทึกจะต้องอธิบายถึงวิธีการทางานที่ผู้ รับตรวจได้ตอบคาถามจากข้อคาถามของ
ผู้ตรวจติดตามภายในและทาการบัน ทึก โดยระบุหลั กฐานที่พบระหว่างการตอบข้อ ซักถามอย่างละเอียด และ
พิจารณาตัดสินระดับความรุนแรงของ NC โดยพิจารณาว่าสิ่งที่ Auditor ตรวจพบเป็นสภาพผิดเงื่อนไข (Non
Conforming : NC) หรือจะเป็นข้อสังเกต (Observation) และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะทาการเขียนสภาพปัญหาหรือ
ข้อที่ไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด (NC STATEMENT) ที่พบไว้ในใบร้องขอให้แก้ไข (Corrective Action Request
: CAR) ซึ่งหลักในการเขียนรายงาน NC STATEMENT จะต้องชัดเจนสามารถอ่านแล้วเข้าใจว่าเกิดปัญหาอะไร
เกิดขึ้นที่ใด หลักฐานคืออะไร และผิดข้อกาหนด ISO 9001 : 2015 ข้อที่เท่าไร โดยการตัดสินระดับความรุนแรง
ของสภาพผิดเงื่อนไข ดังนี้
Major หมายถึง ระเบียบปฏิบัติ หรือการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด ISO 9001 : 2015
ซึ่งอาจทาให้ระบบคุณภาพล้มเหลวได้
Minor หมายถึง ระเบียบปฏิบัติ และการปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกาหนด แต่อาจไม่ครบ หรือยังขาด
ประสิทธิผล
Observation หมายถึง องค์กรปฏิบัติตามข้อกาหนด แต่พบว่ามีสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดเป็นปัญหาหรือ
มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้จึงต้องร้องขอให้มีการหาวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้น
เทคนิคที่ ๓ การตรวจติดตามซ้า (Follow up) หรือ การตรวจการปฏิบัติการแก้ไขความไม่สอดคล้อง
ตามข้อกาหนด เมื่อผู้รับตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดแล้ว ดาเนินการแก้ไขและหา
วิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้า และทาการบันทึกลงในใบ CAR ตามแบบฟอร์ม CC-CF-00-005 ใบคาร้องขอให้แก้ไข
และป้องกัน ดังภาพที่ ๓ แล้ว แจ้งกาหนดการตรวจติดตามซ้า (Follow up) ให้ผู้ตรวจติดตามภายในทราบ เพื่อไป
ตรวจสอบว่าดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จตามที่กาหนดหรือไม่ หากแก้ไขแล้วเสร็จก็ทาการปิด CAR โดยวิธีการตรวจ
ติดตามนี้ทางผู้ตรวจติดตามภายในจะพิจารณาวิธีการป้องกันว่าสอดคล้องกับข้อกาหนด ISO 9001 : 2015 และ
สามารถปฏิบัติงานได้จริง

ภาพที่ ๓ ตัวอย่างใบคาร้องขอให้แก้ไข และป้องกัน
๕. ประโยชน์ที่ได้รับ (บอกประโยชน์ที่จะได้รับจากองค์ความรู้ที่นาเสนอทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน)
๕.๑. มีองค์ความรู้ ในขั้นตอน กระบวนการการตรวจติดตามภายในที่ถูกต้อง
๕.๒. บุคลากรในส่วนงานที่มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายในมีความรู้และเทคนิคในการตรวจติดตามภายใน
๕.๓. องค์กรมี Explicit Knowledge เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน

