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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินการตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เก่ียวข้องของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2. เพ่ือให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการ มาตรฐานและข้อกำหนดที่เก่ียวข้องของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

1  ทบทวนโครงสร้างการ
บริหารระบบคุณภาพ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- พิจารณาทบทวนโครงสรา้งฯ 
ให้เหมาะสม ในการประชุม QMR 
meeting 
- เสนอคณะกรรมการบริหาร
ระบบคุณภาพ กรมฯ ในการ
ประชุมกรม 

             องค์ประชุม 
QMR meeting 

2 1 ทบทวนและแต่งตั้ง
คณะทำงานตา่งๆในระบบ
คุณภาพ ภายใต้
คณะกรรมการบริหารระบบ
คุณภาพ  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- ประสานผูบ้ริหารหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่เพื่อทบทวนและแจ้งชือ่
เจ้าหน้าที่เปน็คณะทำงานตา่งๆ   
- เสนออธิบดีพิจารณาลงนาม
คำสั่งแต่งตัง้ 

             QM /  คณะ
เลขานุการ QMR 

3 2 ทบทวนและแต่งตั้งผู้จัดการ
คุณภาพระดับกรมและ
ระดับหน่วยงาน 
 

 

- ประสานผูบ้ริหารหน่วยงานเพือ่
ทบทวนและแจ้งชื่อเป็นเจ้าหน้าที่
เป็นผู้จัดการคุณภาพระดับ
หน่วยงาน 
- เสนออธิบดีพิจารณาลงนาม
คำสั่งแต่งตัง้ 

             QM/ / คณะ
เลขานุการ QMR 
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ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้อง 

4  ทบทวนและแต่งตั้งผู้จัดการ
คุณภาพระดับกรม 

- พิจารณาทบทวน ในการประชุม 
QMR meeting 
- เสนออธิบดีพิจารณาลงนาม
คำสั่งแต่งตัง้ 

              

5  การประชุมหารือดำเนนิการ
ระบบบริหารคุณภาพ (QMR  
meeting) 

ประชุม ติดตามการดำเนินการ
ตามแผนการพัฒนาระบบคุณภาพ 
พิจารณาการปรับปรุง แก้ไข 

              

6 4 ประชุมทบทวนโดยฝ่าย
บริหาร 
(Management Review) 

จัดการประชุมทบทวนโดยฝ่าย
บริหารตามข้อกำหนด 

             QM/ /คณะ
เลขานุการ QMR 

7 5 รับตรวจประเมินภายนอก 
(Surveillance)  

รับตรวจประเมินและดำเนนิการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ประเมิน 

             QM/ 
คณะทำงานตา่งๆ 
/ทีมเลขานุการ 
QMR 

8 4 การติดตามการดำเนินการ               

8.1 คณะทำงานรายงานผล
การดำเนินการในที่ประชุม 
QMR  meeting 

- ประธาน (หรือผู้แทน) 
คณะทำงานตา่งๆ  รายงาน
ความก้าวหน้าและผลการ
ดำเนินการ  

             คณะทำงานตา่งๆ   

8.2 ทุกหน่วยงานรายงาน
การดำเนินการในระบบ
คุณภาพ 

- หน่วยงานรายงานผลการ
ดำเนินการ ทุกระบบคุณภาพที่
เก่ียวข้อง 

             ทุกหน่วยงาน 
 (ยกเว้น/สำนัก
วิชาการ
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การแพทย์  และ
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม) 

9 6 สรุปการดำเนนิการและแนว
ทางการพฒันา 
 

 

- ประธานและเลขานุการ
คณะทำงานตา่งๆ วิเคราะห์และ
สรุปผลการดำเนนิการ 
- ผู้จัดการคุณภาพสรปุผลการ
ดำเนินการจากข้อมูลผลการ
ดำเนินการที่หน่วยงานภายใน
รายงาน 
- วิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนว
ทางการแก้ไข และการพัฒนา 
 

             ที่ปรึกษา/ QM/ 
ประธานและ
เลขานุการ
คณะทำงานตา่งๆ 
/ทีมเลขานุการ 
QMR 
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