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Quality Management System

ระบบการจัดการทีม่คุีณภาพ

A quality management system is a common sense,

ระบบการจัดการทีม่คุีณภาพเป็นสามัญส านึก
well documented system that ensures consistency and

improvement of working practices, including the products

and services produced.
ระบบช่วยให้สอดคล้องเอกสารทีด่ี และการปรับปรุงการปฏิบตัิงานจริง
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Quality Management System

They are based on standards, which specify a procedure

for achieving effective quality management.พวกเขาจะอยู่ใน
พืน้ฐานของมาตราฐาน,ซ่ึงระบุขั้นตอนการจัดการทีม่คุีณภาพที่มปีระสิทธิภาพ

ISO 9000 is the most commonly used international 

standard that provides a framework for a quality 

management system.ISO 9000 เป็นมาตราฐานสากลทีใ่ช้กนัมากทีสุ่ดทีใ่ห้
กรอบการท างานส าหรับการจดัการทีม่คุีณภาพ
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Management system refers to what the organization does to 

manage its processes, or activities in order that the 

products or services 

that it produces meet the objectives it has set itself, such as 
the following:ระบบการจัดการหมายถึงส่ิงทีป่ริมาณองค์กรในการจัดการกระบวนการหรือกจิกรรม
ในการส่ังซ้ือว่าผลติภัณฑ์หรือบริการทีจ่ะผลติให้ตรงกบัวตัถุประสงค์ทีไ่ด้ตั้งตัวเองดงัต่อไปนี้

 satisfying the customer's quality requirements,

ความพงึพอใจของลูกค้าทีต้่องการคุณภาพ

 complying to regulations,&meeting environmental

objectives
ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบและบรรลุวตัถุประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม

Quality Management System



Enlighten Project Management

Quality Management System

To be really efficient and effective, the organization can 

manage its way of doing things by systemizing it.

จะมีประสิทธิภาพจริงๆและมีประสิทธิภาพองค์กรสามารถจดัการทางของการท าส่ิงที่มนั
โดยการจัดระบบ
This ensures that nothing important is left out and that 

everyone is clear about who is responsible for doing what, 

when, how, why and where. นีช่้วยให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรที่ส าคญัคือการปล่อย
ออกมาและทุกคนที่มคีวามชัดเจนเกีย่วกบัผู้ทีม่หีน้าที่ในการท าอะไร,เม่ือใด,อย่างไร,ท าไม
และที่ไหน
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Customer’s Expectations
ความคาดหวงัของลูกค้า

Customers are becoming more sophisticated, better

informed and their expectations are growing.

ลูกค้าจะกลายเป็นความซับซ้อนมากขึน้เราควรทราบและความคาดหวงัของพวกเขามี
การเจริญเติบโต
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Customer’s Expectations

For any business, the only way to keep up is to 

offer a commitment to quality.
ส าหรับธุรกจิใด ๆ วธีิเดยีวที่จะให้ทันคือการให้มุ่งมัน่ในคุณภาพ
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Quality – Definition
ค านิยามทีม่ีคุณภาพ

Ability of a set of inherent characteristics of a 

product, system or process to fulfill 

requirements of Customer &other interested 

parties
ความสามารถของชุดท่ีมีอยูโ่ดยธรรมชาติของสินคา้,ท่ีมีระบบหรือกระบวนการท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้และบุคคลท่ีสนใจอ่ืน ๆ



PDCA

The PDCA concept is something 

that is present in all areas of our 

professional and personal lives, 

and is used continually, 

either formally of informally,

consciously or sub-consciously 

in everything we do. 
แนวคดิ PDCA เป็นส่ิงทีม่อียู่ในทุกพืน้ทีข่องชีวติอาชีพและส่วนบุคคล
ของเราและมกีารใช้อย่างต่อเน่ืองทั้งอย่างเป็นทางการของทางการรู้ตัว
หรือมสีติในทุกส่ิงทีเ่ราท า

Plan
•What to do?
•How to do it?

Do
•Do what was
planned

Check
• Did things happen
according to plan?

Act
•How to improve
next time?

Enlighten Project Management



Prevention means that attention must be 

concentrated at the beginning of a process
ป้องกนัหมายความวา่สนใจจะตอ้งมีความเขม้ขน้ท่ีจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการ

Enlighten Project Management
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STRUCTURE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

โ คร งส ร้ า งของระบบการจั ดก าร คุณภาพ
Objectives & Targets Method StatementsPQP

Inspection & Test Plan



Project Quality Plan

แผนคุณภาพโครงการ

A project specific Quality plan

(PQP) will be established at 

the beginning of the project 

which sets out the required 

Quality practices, resources 

& sequence of construction 

activities for the new project.
แผนโครงการทีม่คุีณภาพทีเ่ฉพาะเจาะจงจะจัดตั้งขึน้
ทีจุ่ดเร่ิมต้นของโครงการซ่ึงจะก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ทีม่คุีณภาพจ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรและล าดบัของ
กจิกรรมการก่อสร้างส าหรับโครงการใหม่



Project Quality Plan

แผนคุณภาพโครงการ

 Organization Chart & List of Responsibi l i t ies

 แผน ภู มิ อ ง ค์ ก ร และร า ย ช่ื อขอ งคว าม รั บผิ ด ชอบ
 Master Construction Program

 แผนง านหลั กขอ ง ง าน ก่ อส ร้ า ง
 Procurement Schedule

 ต า ร า ง ก า รจั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า ง
 Good Practice Training Schedule

 ต า ร า ง ก า ร ฝึ กอบรมก า รป ฏิบั ติ ที่ ดี
 Project Inspection & Test Plan

 ก า รต รวจสอบ โคร งก า ร และก า รว า งแผนก า รทดสอบ
 Measuring & Test Equipment List

 ก า ร วั ด แ ละทดสอบอุ ปกร ณ์ ร า ยก า ร
 Method Statements

 วิ ธี ก า ร
 Standard Forms

 แบบฟอ ร์มม าตรฐ าน



Project Inspection & Test Plan



Inspection Forms



METHOD STATEMENTS

To comply the approved 

Method statements for Quality 

control of the construction 
and installation works. ท่ีจะปฏิบติั

ตามค าสัง่ท่ีไดร้บัการอนุมติัวิธีการส าหรบัการ

ควบคมุคณุภาพของการก่อสรา้งและติดตัง้งาน



Integrated Construction Quality Management System

การก่อสรา้งแบบบรูณาการระบบการจดัการคุณภาพ

Enlighten Quality Management approach focused on combined integration of 

management systems for a particular project.แนวทางการจดัการท่ีมีคณุภาพท่ีมุ่งเนน้

การบรูณาการการท างานร่วมกนัของระบบการจดัการส าหรบัโครงการโดยเฉพาะอย่างย่ิง

Integrated Project Culture

โครงการบรูณาวฒันธรรม

 Project centric (everything revolves 
around the project).

ศนูยก์ลางโครงการ ทุกอย่างท่ีอยู่รอบโครงการ

 Should have partnering spirit.

ควรจะมีจิตวิญญาณของการเป็นพนัธมิตร

 Joint ownership of the construction 
process.

เป็นเจา้ของร่วมกนัของการด าเนินการก่อสรา้ง

Main 

Contractor

Client

Consultants

Sub-

Contractors

Suppliers

Architect



ENLIGHTEN PROJECT MANAGEMENT



Enlighten 

QA/QC Team

Enlighten 

Construction 

Team

Client

RE / RTO

Consultants

Sub-

Contractors / 

Suppliers

 Establish Project Quality Plan & Inspection 

& Test Plans.

สรา้งแผนคุณภาพโครงการและการตรวจสอบและทดสอบแผน

 Carry out surveillance & audit of 

construction activities.

ด าเนินการเฝ้าระวงัและการตรวจสอบของกิจกรรมการก่อสรา้ง

 Coordinate CONQUAS / QM assessment 

with BCA.

ประสานงานการประเมินระบบคุณภาพการก่อสรา้งท่ีมีอ านาจในงานก่อสรา้ง

 Coordinate sequenced handover of acceptable 

works.

ประสานงานการส่งมอบติดใจในผลงานท่ีไดร้บัการยอมรบั

 Carry out in process & final inspections of all 

construction activities described in the Inspection 

& Test Plan.

ด าเนินการในขัน้ตอนและตรวจสอบขัน้สุดทา้ยของกิจกรรมการ

ก่อสรา้งทัง้หมดท่ีอธิบายไวใ้นการตรวจสอบและทดสอบแผน

 Carry out in process & final inspection of works.

ด าเนินการในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบขัน้สุดทา้ยของการท างาน

Integrated Construction Quality Management System

การก่อสร้างแบบบูรณาการระบบการบริหารคุณภาพ



Success of the Projects
ความส าเร็จของโครงการ

 Good & committed project team with sense of 
belonging & job satisfaction.

ทีมท่ีดีและมุ่งมัน่กบัความรูสึ้กเป็นเจา้ของและพึงพอใจในงาน

 Tremendous team sprit and total integration with the 
Client, Consultants & project team with common goal.
เสาหลกัของทีมท่ีย่ิงใหญ่และบรูณาการรวมกบัลูกคา้และท่ีปรึกษาและทีมงานของโครงการท่ี

มีเป้าหมายร่วมกนั



Four Paramount Topics ส่ีหัวข้อที่ส าคญัย่ืง

 Safety

 ความปลอดภัย

 Quality

 คุณภาพ

 Cost Control

 ควบคุมค่าใช้จ่าย

 Principle of Leadership

 หลกัการของการเป็นผู้น า

 Time

 เวลา

QUALITY AWARE

DO IT RIGHT FIRST TIME

QUALITY INDUCTION TRAINED

Q



In-Process & Final Inspection
ในการประมวญผลและการตรวจสอบคร้ังสุดท้าย

Quality of completed works is much depending on

the in-process control of the works.

คุณภาพของผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นส่วนใหญ่

ทั้งนีขึ้น้อยู่การควบคุมความคืบหน้าของงาน

QUALITY AWARE

DO IT RIGHT FIRST TIME

QUALITY INDUCTION TRAINED

Q



In-Process & Final Inspection
ในการประมวลผลและการตรวจสอบข้ันสุดท้าย



Walls meet at right angles

In-Process & Final Inspection
ในการประมวลผลและการตรวจสอบข้ันสุดท้าย



Good Practice Training
การฝึกอบรมการปฎบิัติที่ดี

Contents of Good Practice Training Moldules:

ต้นแบบเน้ือหาการฝึกอบรมการปฎิบั ติที่ดี

 Inspection & Test Plan

 การตรวจสอบและแผนทดสอบ

 Method Statements

 ค า ส่ังวิ ธีการ

 BCA CONQUAS Requirements

 ความต้องการของหน่วยงานที่มี อ านาจในการก่อสร้างและระบบการประเมินคุณภาพ

 Inspection Forms

 แบบการตรวจสอบ
 Good Practice To Adopt

 การปฎิบัติที่ ดี เ พ่ือน ามาใ ช้
 Bad Practice To Avoid

 การปฎิบัติที่ ไ ม่ดีควรหลีก เลี่ยง

QUALITY AWARE

DO IT RIGHT FIRST TIME

QUALITY INDUCTION TRAINED

Q



BCA CONQUAS Assessment

BCA = BUILDING CONSTRUCTION AUTOLITY

ผู้มอี านาจในการก่อสร้าง (กรมโยธา)
CONQUAS = CONSTRUCTION QUALITY ASSESSMENT SYSTEM

ระบบในการจัดการคุณภาพของการก่อสร้าง



• To have a standard quality assessment system for construction projects.
• จะต้องมรีะบบการประเมนิผลคุณภาพมาตราฐานในโครงการก่อสร้าง

• To make quality assessment objective by :
• เพ่ือให้ถึงวตัถุประสงค์ของการประเมนิคุณภาพโดย:

-Measuring constructed works against workmanship standards &
specification; วดัสร้างผลงานกบัมาตราฐานฝีมือและข้อก าหนด

-Using a sampling approach to suitably represent the whole project .

โดนใช้วธีิสุ่มตัวอย่างทีเ่หมาะสมเพ่ือเป็นต้นแบบของโครงการทั้งหมด

• To enable quality assessment to be carried out systematically within
reasonable cost & time.

• การเปิดใช้งานการประเมนิคุณภาพทีจ่ะด าเนินการอย่างเป็นระบบภายในราคาทีเ่หมาะสมและ
เวลา

BCA CONQUAS Assessment
หน่วยงานควบคุมการก่อสร้าง และระบบการประเมนิผลคุณภาพ



Structural Works Assessment



. Site inspection of formwork steel reinforcement and finished concrete during 
construction. การตรวจสอบแบบ เหลก็เสริมและคอนกรีตส าเร็จรูปในระหว่างการก่อสร้าง
(* Structural steel and pre-stressed concrete).โครงสร้างเหลก็และคอนกรีตอดัแรง

. Laboratory testing of compressive strength of concrete and tensile strength of 
steel reinforcement.ห้องปฎบิัติการทดสอบแรงอดัของคอนกรีตและแรงดงึของเหลก็เสริม
. Non-destructive testing of the uniformity and the cover of hardened concrete.
•การทดสอบที่ไม่ท าลายของคอนกรีต

Structural Works Assessment
การประเมนิผลงานของโครงสร้าง



Architectural Works Assessment



• Site inspection of internal finishes, roofs, external walls and external works 
at the completion stage of the building. การตรวจสอบงานตกแต่งภายใน,หลงัคา,ผนัง
ภายนอก และงานภายนอกหลงัจากเสร็จของอาคาร

• Internal finishes include floors, internal walls, 
ceiling, doors, windows &components.
งานตกแต่งภายในรวมถึงพืน้,ผนัง,ฝ้าเพดาน,ประตู,หน้าต่างและส่วนประกอบของห้อง
.Material & Functional tests.
ทดสอบการท างานของวสัดุ

Architectural Works Assessment
การประเมินผลของงานสถาปัตย์กรรม



M&E Works Assessment



.The assessment covers :การประเมนิครอบคลุมถึงงานดงันี้

- ACMV,งานเคลือข่ายNetwork ต่างๆ
- Electrical,งานไฟฟ้า
- Fire Protection,งานดบัเพลงิ
- Sanitary & Plumbing งานประปาและสุขภัณฑ์
- Basic M&E fittings.งานติดตั้งพืน้ฐานอุปกรณ์

.The stages of the assessment include:ขั้นตอนของการประเมนิได้แก่

- Inspection of in-process works;การตรวจสอบการท างานในกระบวนการ
- Site inspection of final installed works;การตรวจสอบหลงัเสร็จส้ินการติดตั้ง
- Performance tests on selected works. การทดสอบประสิทธิภาพการท างานทีเ่ลือก

M&E Works Assessment
การประเมินผลของงานระบบ



BCA QM Assessment Criteria
เกณท์การประเมนิคุณภาพของหน่วยงานทีม่อี านาจการก่อสร้าง

 The assessment criteria and workmanship standard will be the relevant 
portions set out in the manual, "CONQUAS : The BCA Construction 
Quality Assessment System".

 เกณฑ์การประเมนิและมาตรฐานฝีมือจะเป็นส่วนทีเ่กีย่วข้องทีก่ าหนดไว้ในคู่มือการใช้งาน

 The assessment is based on a combination of visual assessment and 
measurement by tools to verify compliance to tolerances and standards 
set in the CONQUAS Manual

 การประเมินจะข้ึนอยูก่บัการรวมกนัของการประเมินภาพและการวดัดว้ยเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบการปฏิบติัเพื่อความอดทนและการก าหนดมาตรฐานในคู่มือของหน่วยงานท่ีมี
อ านาจในการก่อสร้าง



BCA Quality Mark 

Assessment Scheme
การประเมินคุณภาพโครงการโดยหน่วยงาน BCA



Scope of QM Assessment
ขอบเขตของการประเมนิคุณภาพดงันี้

1. Floor พืน้

2. Internal wall ผนัง

3. Ceiling ฝ้าเพดาน

4. Door ประตู

5. Window หน้าต่าง

6. Components - fixtures such as wardrobe, kitchen cabinet, vanity 
top, mirror, bathtub, water closet, shower screen and basin 
ส่วนประกอบของห้องคือ ตู้เส้ือผ้า อุปกรณ์ครัวต่างๆ พืน้บนโต๊ะต่างๆ กระจกเงา อ่าง
อาบน า้ อุปกรณ์ห้องน า้ ฝักบวั อ่างล้างหน้า

7. M&E Basic Fittings งานติดตั้งพืน้ฐานทัว่ๆไป



Areas of QM Assessment 

Principal & 

Service
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1 Living Room 

2 Dinning Room

3 Master Bedroom

4 Bedroom 2

5 Bedroom 3

6 Master Bathroom

7 Common Bathroom

8 Kitchen

9 Yard / Utility

10 W/C

11 Maid Room

Elements



Computation of QM Score 

Floor = 22

Component = 22

Door = 20

Wall = 10

Window = 10

Ceiling = 6

M&E Fitting = 10    

Total = 100



Workers Sub-Contractors

QM Team 1 - Foreman

Workers Sub-Contractors

Charge Hand

QM Team Leader

QA/QC Team

QM Team 2 - Foreman

Charge Hand

BCA Quality Mark Assessment



BCA Quality Mark Assessment

 Raw Material Control

 การควบคุมคุณภาพวสัดุดิบ

 Process Control

 การควบคุมกระบวนการ

 Protection of work

 การป้องกนัของงาน

 Re-conditioning

 การปรับเคร่ือง

Plan

DoCheck

Act Plan

DoCheck

Act



Preparation For Quality Mark 



Preparation For Quality Mark 



Preparation For Quality Mark 



Preparation For Quality Mark 



Preparation For Quality Mark 



Preparation For Quality Mark 

 Manpower  Time



Thank you
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