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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ส่ิงที่ไม่เปน็ไปตามขอ้ก าหนดหรือเป้าหมาย หรือส่ิงที่มีแนวโน้มว่าจะไม่เปน็ไปตามข้อก าหนดหรือเป้าหมาย 

ได้รับการแก้ไขและป้องกันไม่ใหเ้กิดซ  า 
          
2. ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

              ส่ิงที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือมแีนวโน้มว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้รับการแก้ไขและป้องกัน 
3. ขอบข่าย 
  เริ่มตั งแต่รวบรวมปัญหา ข้อบกพร่องในการปฏิบัตงิาน / การร้องเรียนของผู้รับผิดชอบ การติดตามผลการน าระบบ

คุณภาพไปใช้ การแก้ไขวิธีการที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด หรือเปา้หมาย สิ นสุดขบวนการเมื่อบนัทกึผลการปฏิบัติการแก้ไข
และป้องกันการน าเข้าสู่การประชุมทบทวนของผูบ้รหิาร 

 
4. เอกสารอ้างอิง 
 ไม่ม ี
 
5. เอกสารแนบ 

ชื่อเอกสารแนบ รหัสเอกสาร 
1. ผังการปฏบิัติงานการแก้ไขและป้องกัน FC 22 
2. ใบแจง้ปัญหา/ข้อร้องเรียน/ข้อบกพร่อง/การด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดหรือเป้าหมาย FM 22-01 

  

  

 
6.  ค าจ ากัดความ 
 การแก้ไข  (Corrective)  หมายถึงการปฏิบัตหิรือด าเนินการแก้ไขปญัหา/ข้อร้องเรียน/ข้อบกพร่อง  ให้เปน็ไปตาม
ข้อก าหนดหรือเป้าหมาย 
 การป้องกัน  (Preventive)  หมายถึง  วิธีการหรือการด าเนินการก ากับดูแลเฝ้าระวังสิ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเปน็ไปตาม
ข้อก าหนดหรือเป้าหมาย 
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7.   ขั้นตอนการท างาน 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏบิัต ิ
ส านักประกันคุณภาพ 
การศึกษา/งานประกัน
คุณภาพ 

1.    รวบรวมปัญหา และจ าแนกปญัหา 
หรือข้อบกพร่องที่ไดจ้ากการตรวจ
ติดตามการด าเนินงาน และค าร้องเรียน
ต่าง ๆ  

1.1 รวบรวมปัญหา  ค าร้องเรียน ข้อเสนอแนะ 
และข้อบกพร่อง ในการปฏบิัติงาน จาก  
ผู้รับบริการ เช่น นักศึกษา, ผู้ปกครอง, สถาน
ประกอบการ ผู้ปฏิบตัิงาน  และจาก 
คณะกรรมการตรวจติดตามระบบคุณภาพ
ภายในจาก PM 20  

1.2 จ าแนกปัญหา หรือข้อบกพร่องโดย แบ่งเป็น 
        2 กรณี คือ 
1.2.1   ปัญหาที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพ      
           และสามารถแก้ไขในทันท ี
1.2.2 ปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อระบบ

คุณภาพแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทันท ี
1.3  น าปัญหาที่จ าแนกเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อ   

QMR  เพื่อพิจารณาเบื องตน้ใช้เอกสาร       
FM 22-01   

 
QMR /ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2.  พิจารณาปัญหาเบื องต้น และแจ้ง
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ทราบถึงสิ่งที่ต้อง
ปฏิบตัิการแก้ไข/ป้องกัน 

2.1 น าเสนอปัญหาที่มีผลกระทบตอ่ระบบคุณภาพ
ที่สามารถแก้ไขไดใ้นทนัที  เสนอต่อคณบดี/
หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อส่ังการหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข ปฏบิัตติามข้อ 4 

2.2 กรณีปัญหาที่อาจมผีลกระทบต่อระบบ
คุณภาพแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที  ให้
น าเข้าทีป่ระชุม QMRC ปฏิบัติตามข้อ 3 

QMR/QMRC 3. ประชุมวิเคราะห์สาเหตุ และก าหนด
วิธีการแก้ไขป้องกัน  

3.1 QMR น าเสนอปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้
ในทันทีให้ทีป่ระชุมร่วมพิจารณาวิเคราะห์
สาเหต ุ

3.2 QMRC ร่วมประชุมก าหนดวิธีการด าเนินการ
แก้ปัญหาและหาแนวทางป้องกนัปัญหา
ดังกล่าว 

3.3 อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดี   มอบหมาย
ให้มผีู้รบัผิดชอบด าเนินการแก้ไขป้องกัน 
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7.  ขั้นตอนการท างาน (ตอ่) 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏบิัต ิ
รองคณบดฝี่ายที่เกี่ยวข้อง /
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง/ผูท้ี่
ได้รับมอบหมาย 

4.  ด าเนินการแก้ไขและก าหนดการแก้ไข
ป้องกัน 

4.1  คณบดี/รองคณบดฝี่ายที่เกี่ยวข้องแจง้หน่วยงาน  
       ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงแผนการแก้ไขและ 
       ป้องกัน 
4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนนิการแก้ไขและ 
      ป้องกันตามที่ได้รับแจ้ง  
4.3  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลลัพธ์ของการ 
       ด าเนินการแก้ไข ต่อรองคณบดีฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
       และแจ้งงานประกนัคุณภาพเพื่อรายงานในที ่
       ประชุมต่อไป 

ส านักประกันคุณภาพ ฯ /
งานประกันฯ /QMRC 
 

5.  สรุปและรายงานผลการแก้ไขป้องกัน 5.1 รวบรวมผลการด าเนนิการแก้ไขป้องกันจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  

5.2  จัดท าสรุปผลการด าเนนิการแก้ไขป้องกัน เสนอ
ต่อ ที่ประชุม การทบทวนของฝ่ายบริหาร (ตาม 
PM 20)  ในครั งต่อไป 

  
  

  
 
 
 
 
 
 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

   ราชมงคลพระนคร 
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.  

รวบรวมปัญหาและจ าแนกปัญหา 

พิจารณาปัญหาเบือ้งต้น และ 
แจ้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทราบ 

เริ่ม 

ประชุมวิเคราะห์สาเหตุ และ 
ก าหนดวิธีการแก้ไขป้องกัน 

ด าเนินการแก้ไข และ 
ก าหนดวิธีการแก้ไขป้องกัน 

สรุปและรายงานผลการแก้ไขป้องกัน 

จบ 

ส านักประกันคุณภาพ 
การศึกษา/งานประกันคุณภาพ 

QMR /ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

QMR/QMRC 

รองคณบดฝี่ายที่เกี่ยวข้อง /
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง /       
ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

ส านักประกันคุณภาพ ฯ /
งานประกันฯ /QMRC 
 

FM 22- 01 

FM 22- 01 



  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
เลขที่……………..…. 

ใบแจ้งปัญหา/ข้อร้องเรียน/ข้อบกพร่อง/การด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดหรือเป้าหมาย 
 

                       

  หน่วยงาน (คณะ/กอง/ส านัก/สถาบัน)..................................................................................................... 
 
เรียน   คณบดี/รองคณบดี/ผอ. .................................... 
          เพื่อรับทราบปัญหา / ข้อร้องเรียนข้อบกพร่อง/การด าเนนิการที่
ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดหรือเป้าหมาย  และโปรดพิจาณาส่ังการ  
               แจ้งผูเ้กี่ยวข้อง      น าเข้าที่ประชุม     

 
เรียน (หัวหน้างาน ) ........................................................... 
     เพื่อรบัทราบและ/หรือด าเนินการ  ดังนี ้
 ช้ีแจงข้อเทจ็จริง    น าเข้าทีป่ระชุม    ด าเนินการ
แก้ไข 

ล าดับที่ หัวข้อปัญหา/ รายระเอียด หน่วยงาน /
ผู้รับผดิชอบ 

รายละเอียดการด าเนินการ 

1 KPI ข้อ 2.3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ลงช่ือ …………………………..………… QMR 

(..........................................................) 
ผู้แทนบริหารด้านคุณภาพ 

….……/……………/……………….. 

 
ลงช่ือ ……………………………………….. 

                        (……………………..……………….) 
                              คณบดี/หัวหน้าหน่วยงาน 

…………/…………./………….. 

  
ฉบับที่                       1                   FM22-01 
วันที่บังคับใช ้ 1 มิถุนายน  2552 หน้า 1/1  
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