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เอกสารควบคุมห้ามส าเนา 
บันทึกการแก้ไข 

ครั้งที ่ วันทีบ่ังคับใช้ รายละเอียดการแก้ไข หน้าที่แก้ไข 

00 2 ม.ค. 2561 - จัดท าเอกสารครั้งแรก ทุกหน้า 

01 8 ส.ค. 2561 - แก้ไข ข้อที่ 3 ขอบเขตการด าเนนิงาน (Scope), ข้อท่ี 4 วัตถุประสงค์คุณภาพ 
และข้อที่ 7 เพิ่มเติมค าอธิบายกระบวนการหลักในระบบบรหิารคณุภาพ 

หน้า 5, 6 , 8-9 

02 28 ก.ย. 2561 - แก้ไข ผู้รับผดิชอบในกระบวนการหลักขององค์กร (Responsible) 
- แก้ไขเป้าหมายของผลลัพท์ใน Process Interaction (FM-MSR-14-SMWC)  

หน้า 9 
 

03 10 ต.ค. 2562 - แก้ไขระบบ UA เป็น NSWEB, AWOS/LLWAS ใน Process Interaction  หน้า 9 

04 10 พ.ย. 2563 - เพิ่มขอบเขตงาน (Scope) 
- เพิ่มรายละเอียดของ Process Interaction (FM-MSR-14-SMWC) 
- แก้ไขโครงสร้างการบรหิารงาน 
- เพิ่มค าย่อและนยิาม 

8 
13 
6 
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เอกสารควบคุมห้ามส าเนา 
สารบัญ/Index 

หัวข้อ/Issue หน้า/Page 

1. บทน า           3 
 1.1 ที่ตั้งขององค์กร (Location)        3 

2. โครงสร้างการบริหารงาน         6 
3. ค าย่อและค านิยาม          6 
4. วัตถุประสงค์           8 
5. ขอบเขตการด าเนินงาน (Scope)         8 
6.  ความมุ่งม่ันของผู้บริหาร   9 

6.1 นโยบายคุณภาพ  10 
6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ  10 

7. บริบทขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT และความเสี่ยงขององค์กร     10 
8. การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร           11 
9. ผังกระบวนการธุรกิจ (Business  Process)    12 
10. ผู้รับผิดชอบในกระบวนการหลักขององค์กร (Responsible)  14 
11. เอกสารระบบบริหารคุณภาพที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน และข้อก าหนด      15 
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เอกสารควบคุมห้ามส าเนา 
1. บทน า 

  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก เป็นส่วนราชการในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการ
บินพล เรื อนระหว่ า งประ เทศ ( International Civil Aviation Organization :  ICAO )  และองค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก ( World Meteorological Organization : WMO ) หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีภาระกิจในการให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินประกอบด้วย 
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน (พบ.ศต.) ส่วนตรวจอากาศการบิน (อก.ศต.) และส่วนอากาศการบินอีก 3 แห่ง 
ได้แก่  ส่วนอากาศการบินระนอง (สกบ.ระนอง) ส่วนอากาศการบินกระบี่ (สกบ.กระบี่) และสถานีอากาศการ

บินตรัง (สกบ.ตรัง) 
 ทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะด าเนินการจัดท าระบบบริหารคุณภาพให้ครอบคลุมส่ วน
อากาศการบินจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9001:2015 โดยส่วนพยากรณ์อากาศการ
บิน มีภารกิจพยากรณ์อากาศเพ่ือการบิน และออกค าเตือนลักษณะอากาศร้ายที่จะเป็นอันตรายต่อการบินใน
พ้ืนที่ท่าอากาศยานภูเก็ต รวมทั้งให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการบินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับส่วน
ตรวจอากาศการบินและส่วนอากาศการบินทั้ง 3  แห่ง มีภารกิจในการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงาน
สภาวะอากาศเพ่ือการบิน ทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ระบบบริหารคุณภาพ ในหน่วยงานให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินที่อยู่ ภายใต้การก ากับดูแลของศูนย์  
เพ่ือให้กระบวนการท างานและผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงน าระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน 
ISO9001:2015  มาใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร 
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เอกสารควบคุมห้ามส าเนา 
1.1 ที่ตั้งขององค์กร (Location) 

 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งอยู่เลขที ่221 หมู่ 6 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ   บริษัท ทีโอที จ ากัด, สถานีบริการน้ ามัน ปตท.  
 ทิศใต้   บ้านพักข้าราชการต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 

ทิศตะวันออก  หมู่บ้านบ่อไทร และสวนยางพารา 
ทิศตะวันตก      อาคารที่จอดรถจ านวน 5 ชั้นของสนามบินนานาชาติภูเก็ต อาคารส านักงาน การ

ท่าอากาศยานไทย ศูนย์วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต และห่างจากชายฝั่ง
ทะเลอันดามันเป็นระยะทางประมาณ 800 เมตร 

ผังที่ตั้งของส่วนตรวจอากาศการบินและส่วนพยากรณ์อากาศการบิน และขอบเขตของศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งะวันตก 

 
 

   

 
 
 
 
 
 

อาคารท าการของ 
ส่วนตรวจอากาศการบินและ
ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งะวันตก 
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เอกสารควบคุมห้ามส าเนา 
2. โครงสร้างการบริหารงาน 

ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ผอ.ศต.) ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบและสรรหาบุคลากร
ของส่วนตรวจอากาศการบินและส่วนพยากรณ์อากาศการบิน รวมถึงส่วนอากาศการบินในสังกัด ศต. ตาม
โครงสร้างอัตรากาลังของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 
ผังโครงสร้างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกและส่วนอากาศการบินในสังกัด 

 
3. ค านิยามและค าย่อ 

- ผลิตภัณฑ์/บริการ หมายถึง ข่าวด้านอากาศการบินที่ให้บริการ ประกอบด้วย ข่าวอากาศการบิน
ประจ า (METAR และ MET REPORT) ข่าวอากาศการบินพิเศษ (SPECI และ SPECIAL) ข่าวพยากรณ์แนวโน้ม
สภาพอากาศ (Trend Forecast) ข่าวพยากรณ์อากาศสนามบิน(TAF) ข่าวพยากรณ์เส้นทางบิน ข่าวแจ้งเตือน
ลักษณะอากาศร้าย(Aerodrome Warning) ข่าวการแจ้งเตือนวินด์เชียร์ (Wind-shear Warning) เอกสาร
ประกอบการบิน ภาพเรดาร์ตรวจอากาศ 

- ลูกค้า/ผู้รับบริการ หมายถึง หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบินและและประชาชน 
- ส่วนตรวจอากาศการบิน และ ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน หมายถึง ส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบข่าย

การบริหารจัดการที่ระบุในคู่มือคุณภาพนี้ 
- ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
- บุคลากร/เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้อานวยการส่วนฯ และผู้ปฏิบัติงาน(นักอุตุนิยมวิทยา) สังกัดส่วน

อากาศการบิน ที่เก่ียวข้องกับขอบข่ายการบริหารที่ระบุในคู่มือคุณภาพนี้ 
- เอกสาร หมายถึง ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาทาความเข้าใจดาเนินการปฏิบัติตาม 
- เอกสารภายใน หมายถึง ข้อมูลที่กาหนดขึ้น อยู่ในรูปสื่อต่าง ๆ ที่จัดทาขึ้นภายใน ศต. เพ่ือให้

ผู้เกี่ยวข้องศึกษาและปฏิบัติตาม ทั้งนี้ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจตามที่กาหนดในระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การ
ควบคุมเอกสาร เช่น ประกาศนโยบายและวัตถุประสงค์ คู่มือคุณภาพ ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติ ฯลฯ 
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เอกสารควบคุมห้ามส าเนา 
- เอกสารภายนอก หมายถึง ข้อมูลที่กาหนดขึ้น อยู่ในรูปสื่อต่าง ๆ ที่ไม่ได้จัดทาขึ้นภายใน ศต. นามา

จากภายนอก ศต. เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษาและปฏิบัติตาม อาทิ คู่มือ WMO/ICAO คู่มือการใช้งานเครื่องมือ
ต่าง ๆ เอกสารมาตรฐานจากภายนอก 

- ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงถึงความพอใจ หรือความต้องการให้ปรับปรุง เกี่ยวกับบริการที่  
สกบ.กระบี่ ได้มีข้อตกลงที่กระท าร่วมกันระหว่างส่วนอากาศการบินและลูกค้า/ผู้รับบริการทางด้านการบิน 

- การแก้ไขปัญหา หมายถึง การก าหนดมาตรการดาเนินการใด ๆ เพ่ือขจัด หรือลดการเกิดซ้ าของ
ปัญหาที่ตรวจพบ หรือผู้รับบริการร้องเรียน 

- หน่วยงานให้บริการภายนอก (External Provider) หมายถึง ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ (สม.) ศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งมีหน้าที่ในการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือหลักที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้าน
อุตุนิยมวิทยาการบิน 

ค ำย่อ/นิยำม ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
ค ำย่อ/นิยำม ค ำเต็ม/ควำมหมำย 

ศต.  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
พบ. ส่วนพยากรณ์อากาศการบิน  

อก. ส่วนตรวจอากาศการบิน 

สกบ. ส่วนอากาศการบิน 
สม.  ส่วนสื่อสารและเครื่องมือ 

AD Aerodrome 

AWOS Automatic Weather Observation System 
FM  Form  

ICAO  International Civil Aviation Organization  

LLWAS  Low Level Wind shear Alert System  
MET Report Local Routine Meteorological Report 

METAR  Meteorological Aviation Report (Aviation Routine Weather Report)  
QM  Quality Manual  

QMS  Quality Management System  

QP  Quality Procedure  
RADAR  Radio Detection and Ranging  

SD  Supporting Document  

SPECI  Aviation Special Weather Report 
SPECIAL Local Special Meteorological Report 

TAF Terminal Aerodrome Forecast 
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เอกสารควบคุมห้ามส าเนา 
WI  Work Instruction  

WMO  World Meteorological Organization  
 

4. วัตถุประสงค์ 

คู่มือคุณภาพฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือใช้กับระบบบริหารคุณภาพของส่วนตรวจอากาศการบินและส่วน
พยากรณ์อากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 

 2.1 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ว่ามีความมุ่งมั่นในการน าระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการด าเนินงานขององค์กร 

 2.2 เพ่ือแสดงแนวทางการบริหารระบบบริหารคุณภาพขององค์กร 

 2.3 เพ่ือแสดงความสอดคล้องของระบบบริหารคุณภาพขององค์กรกับข้อก าหนดใน ISO9001:2015  

 2.4 เพ่ือเป็นเอกสารระดับนโยบาย ในการก าหนดมาตรฐานการบริหารระบบคุณภาพ 

5. ขอบเขตการด าเนินงาน (Scope) 

คู่มือระบบบริหารมาตรฐานฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติและก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพการบริการ ของส่วนตรวจอากาศการบินและส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และส่วนอากาศการบินจังหวัดอีก 3 แห่ง ได้แก่ ส่วนอากาศการบินระนอง (สกบ.ระนอง) 
ส่วนอากาศการบินกระบี่ (สกบ.กระบี่) และส่วนอากาศการบินตรัง (สกบ.ตรัง) ภายใต้ข้อก าหนดของ 
ISO9001:2015 โดยการด าเนินงานที่อยู่ในระบบบริหารคุณภาพฯ ได้แก่ 

- การตรวจและรายงานอากาศการบิน  
- การพยากรณ์อากาศการบินและค าเตือน 

 และสินค้าที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารมาตรฐานนี้ คือ   

- ข่าวการตรวจอากาศการบิน ได้แก่ ข่าว METAR/SPECI ข่าว MET REPORT/SPECIAL  การแจ้ง
เตือนทัศนวิสัยต่ าบนทางวิ่ง (Low Visibility Procedure: LVP) 
ข่าวพยากรณ์อากาศการบินและค าเตือน ได้แก่ ข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน 
(TAF) ข่าวคาดหมายลักษณะอากาศเพ่ือน าเครื่องบินลง (Trend Forecasts) ข่าว
พยากรณ์อากาศเพ่ือการน าเครื่องบินขึ้น (TAKE-OFF) การแจ้งเตือนสภาพอากาศเลวร้าย
(Aerodrome Warning : AD WRNG) และการแจ้งเตือนวินเชียร์ (Wind Shear warning 
: WS WRNG) 

หมายเหตุ ส่วนอากาศการบินจังหวัด(สกบ.ระนอง,สกบ.กระบี่ และสกบ.ตรัง) อยู่นอกขอบเขตขอใบรับรอง
ระบบจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 ในคู่มือคุณภาพ (QM) ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
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การเปิดเผย ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ของ “คู่มือระบบบริหารมาตรฐาน” ฉบับนี้ ต้องอยู่ในการ

ควบคุมดูแล และทบทวนจากตัวแทนฝ่ายบริหาร ( Management Representative ) และต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

หมายเหตุ ยกเว้นการด าเนินการข้อก าหนดดังนี้ 

ข้อก าหนด  8.3    การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ( 8.3.1 – 8.3.6 ) เนื่องจาก ไม่มี
กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าหน้าที่รายงานข้อมูลการตรวจอากาศและพยากรณ์อากาศเพ่ือ
การบินเท่านั้น 

ข้อก าหนด 7.1.5.2 ความสามารถสอบกลับได้ของการวัด เนื่องจาก ไม่มีกิจกรรมการสอบเทียบเครื่องมือ 

 

6. ความมุ่งม่ันของผู้บริหาร 

 ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ในการปฏิบัติงานขององค์กร และ
ผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการ โดยให้บุคคลากรทุกคนน าไปใช้ปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนด ตลอดจนร่วมกันพัฒนาปรับปรุงให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ
ตามนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ   ซ่ึงผู้บริหารระดับสูงและผู้อ านวยการส่วนต่าง ๆ ต้องร่วมกับ
ก าหนดนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objective) จากนั้นสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจสู่
บุคลากรทุกระดับขององค์กร และต้องก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators, KPIs)  เป้าหมาย
คุณภาพ (Quality Target)  เป็นตัวเลขที่สามารถวัดได้และรองรับนโยบายคุณภาพที่ก าหนดไว้   ทั้งนี้ได้
ก าหนดให้มีการสรุปผลตัวชี้วัด – เป้าหมายคุณภาพ  ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  พร้อมก าหนดตัวชี้วัด – 
เป้าหมายของปีถัดไป และจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รองรับ  โดยค านึงถึงผลสรุปของปีที่ผ่านมา  
เพ่ือแสดงถึงการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ( ในการพัฒนา-ปรับปรุง ให้ใช้เทคนิคสถิติประกอบการ
ด าเนินการ )  
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6.1 นโยบายคุณภาพ  

 “มุ่งม่ันพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สู่การให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ” 

6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ 

6.2.1 พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 
6.2.2 เป็นองค์กรอุตุนิยมวิทยาการบินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
6.2.3 สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6.2.4 ผู้ให้บริการจากภายนอกให้บริการที่มีคุณภาพ 

7. บริบทขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT และความเสี่ยงขององค์กร   

ผู้บริหารระดับสูงและคณะท างานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพฯ ได้มีการพิจารณาปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก  (ได้แก่ ด้านกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เทคโนโลยี สังคม/สิ่งแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ โครงสร้าง
และการจัดการองค์กร การพัฒนาภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร/ความเชื่อ/ค่านิยม องค์ความรู้  และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย) ที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งนี้องค์กรใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ และน าผลวิเคราะห์ไปก าหนดทิศทางกลยุทธ์ (Strategic Direction) ขององค์กรโดย
ก าหนดให้มีการจัดท าปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีปัจจัยภายในและภายนอกทีเ่ปลี่ยนแปลงมีผลกระทบ ทั้งนี้เมื่อ
ก าหนดทิศทางกลยุทธ์แล้ว ผู้บริหารต้องจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น  
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8. การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร 

ผู้บริหารระดับสูงก าหนดให้คณะท างานระบบบริหารคุณภาพฯ เข้าร่วมประชุมทบทวนระบบบริหาร
คุณภาพเพ่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงานว่ามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
และนโยบายคุณภาพ รวมทั้งประเมินความจ าเป็นส าหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  โดยการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร  ก าหนดให้มีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี (ประมาณ
ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี)  มีผู้อ านวยการศูนย์ฯ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานการประชุม 
ผู้แทนฝ่ายบริหาร (MR) เป็นเลขานุการของการประชุม  และมีหัวข้อในการประชุมทบทวน เป็นระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 

1. สรุปผลการทบทวนฝ่ายบริหารครั้งที่ผ่านมา 

2. การวิเคราะห์บริบทองค์กร  

3. ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีนัยยะ 

4. การประเมินความเสี่ยง 

5. นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์คุณภาพและผลการด าเนินการภายในตามดัชนีชี้วัด (KPI) ที่ก าหนด 

6. ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้า  

7. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 

8. ผลการตรวจติดตามภายในและการแก้ไข 

9. ข้อเสนอแนะและแผนงานการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

10. ผลการด าเนินงานของ External Provider 

11. ทรัพยากรต่างๆ ที่จ าเป็นและต้องการใช้ในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ 

12. ประเด็นอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  

ทั้งนี้ในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารทุกครั้งให้จัดท าบันทึกรายงานการประชุม ไว้เป็นหลักฐาน 
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9. ผังกระบวนการธุรกิจ (Business  Process) 

 
 
ผังกระบวนการธุรกิจ (Business  Process) ได้ระบุกระบวนการส าคัญที่มีผลต่อระบบบริหารคุณภาพ  ซึ่ง
ประกอบด้วย 1. กระบวนการบริหาร (1)   2. กระบวนการหลักในระบบบริหารคุณภาพ ได้แก่ การตรวจและ
รายงานอากาศการบินและการพยากรณ์อากาศการบิน (2-6) 3. ผู้รับบริการ (7) และ 4. กระบวนการ
สนับสนุน (8) นอกจากนี้ได้แสดงให้เห็นกระบวนการและปฎิสัมพันธ์ภายในกระบวนหลักในระบบบริหาร
คุณภาพไว้ในแผนผัง Process Interaction (FM-MSR-14-SMWC) ดังนี้ 
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เอกสารควบคุมห้ามส าเนา 
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 “เอกสารฉบบันี้อนุมัติและประกาศใช้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น” 

เอกสารควบคุมห้ามส าเนา 
10. ผู้รับผิดชอบในกระบวนการหลักขององค์กร (Responsible) 

10.1. ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก  

10.2. ผู้อ านวยการส่วนพยากรณ์อากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามที่ได้ระบุไว้ในใบก าหนดหน้าที่งานหรือ JOB DESCRIPTION (แบบฟอร์ม FM-MSR-23-SMWC 
No.01)  

10.3. ผู้อ านวยการส่วนตรวจอากาศการบิน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ได้
ระบุไว้ในใบก าหนดหน้าที่งานหรือ JOB DESCRIPTION (แบบฟอร์ม FM-MSR-23-SMWC No.02) 

10.4. นักอุตุนิยมวิทยา (นอต.) ระดับปฏิบัติการ/ช านาญการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งมี
คุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ในใบก าหนดหน้าที่งานหรือ JOB DESCRIPTION (แบบฟอร์ม FM-MSR-23-
SMWC_No.03 และ FM-MSR-23-SMWC_No.04) 
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 “เอกสารฉบบันี้อนุมัติและประกาศใช้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมเอกสาร และเอกสารต้นฉบับอยู่ในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น” 

เอกสารควบคุมห้ามส าเนา 
11. เอกสารระบบบริหารคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน และข้อก าหนด 

ตารางแสดงความสัมพันธ์เอกสารระบบบริหารคุณภาพ/หน่วยงานและข้อก าหนด ISO9001:2015  
O = ผู้รับผิดชอบ,   /= ผู้เกี่ยวข้อง        

กระบวน 
การ เอกสารระบบบริหารคุณภาพ รหัสเอกสาร MD MR AF AO Support ข้อก าหนด 

1 บริบทขององค์กร FM-MSR-06-SMWC O / / / / 4.1/4.2/4.3 

 การวิเคราะห ์SWOT และ ระบุ
ความเสี่ยง 

FM-MSR-07-SMWC O / / / / 4.1/4.2/4.3 

 นโยบายคุณภาพ/วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

QM-MSR-01-SMWC O / / / / 5.2.1/5.2.2/6.2.1 

 ดัชนีชี้วัด-เป้าหมายคุณภาพ (KPI) QP-MSR-02-SMWC O / / / / 4.4.1c/ 6.2.1/6.2.2e 

 การสื่อสารระบบคุณภาพ FM-MSR-12-SMWC O O / / / 5.2.2/7.4 

 การบริหารความเส่ียง QP-MSR-03-SMWC O / / / / 4.4.1f/6.1.1/6.1.2 

 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) FM-MSR-07-SWMC O / / / / 6.2.2 

 ควบคุมเอกสารระบบบริหารคุณภาพ
และส ารองข้อมูล 

QP-MSR-01-SMWC / O / / / 7.5.1/7.5.3 

 การตรวจติดตามภายใน 
(Internal Audit) 

QP-MSR-04-SMWC O O / / / 9.2.1/9.2.2 

 ทบทวนของฝ่ายบริหาร QP-MSR-02-SMWC O / / / / 9.3.1 /9.3.2 /9.3.3 

2 รับความต้องการลูกค้า QP-MSR-05-SMWC , 
QP-MSR-06-SMWC 

/ / O O / 5.1.2b/8.2.1b/8.2.1c/8.5.5
e/9.1.2 

3 วางแผนการท างาน  / / O O / 4.4.1/6.1.2/6.2.2/6.3/8.1 

4 รวบรวมข้อมูล  / / O O / 4.1/4.2/8.2.1c 

5 วิเคราะห์ข้อมูล QP-AF-01-SMWC 
 
 

/ / O O / 4.3/4.4/9.1.3 

6 การรายงานขา่วอากาศการบิน QP-AO-01-SMWC / / / O / 8.5.1/8.6/8.7.1 

 การพยากรณ์อากาศการบิน  / / O / / 8.5.1/8.6/8.7.1 

7 การรับข้อร้องเรียน QP-MSR-05-SMWC O O O O / 5.1.2/8.2.1/8.5.5e/9.1.2 

 การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า QP-MSR-06-SMWC O O / / / 5.1.2/8.2.1/8.5.5e/9.1.2 

 การปฏิบัตกิารแก้ไขป้องกัน QP-MSR-07-SMWC O / / / / 10.1/10.2.1 

 
8 
 

การควบคุม NC product QP-MSR-07-SMWC / O / / / 8.7.1/8.7.2 

8 External Provider  QP-MSR-09-SMWC / / / / O 8.4 

 


