คําคัพท์ ทีเกียวข้ องกับระบบคุณภาพ
คําศัพท์
ความหมายเพือเข้ าใจและตัวอย่ าง
1. QMS
Quality management system ระบบบริ หารคุณภาพ
2. Quality policy
นโยบายคุณภาพ เป็ นถอยคําแถลงสิ งทีตอ้ งการต้องการบรรลุ
3. Quality objectives
วัตถุประสงค์คุณภาพ เป็ นตัวชี$วดั ทีแสดงถึงการบรรลุตามนโยบายคุณภาพ
4.Awareness
ความตระหนัก ใส่ ใจ เป็ นสิ งทีตอ้ งการให้พนักงานมี
5. Motivation
การเสริ มแรงกระตุน้ ให้เกิดการดําเนิ นการตามทีตอ้ งการ
6.customer focus
การมุ่งเน้นให้ความสําคัญต่อลูกค้า เป็ นการพิจารณานําความต้องการของ
ลูกค้ามาดําเนินการให้เกิดความพึงพอใจหรื อเกินความคาดหวัง
7.Management
ตัวแทนฝ่ ายบริ หาร เป็ นผูบ้ ริ หารทีได้รับแต่งตั$งมอบหมายมาจากผูบ้ ริ หาร
Representative (MR)
ระดับสูงให้ทาํ หน้าทีเป็ นตัวแทนดูและพัฒนาปรับปรุ งระบบ
8. Assessment
การตรวจประเมิน ทั$งในรู ปแบบโดยบุคคลภายนอกทีให้การรับรองและ
โดยตัวแทนของลูกค้า
9.Key performance indicator . ดัชนีช$ ีวดั ผลการปฎิบตั ิงาน เป็ นการตัวชี$ วดั ทีใช้ในการแสดงให้ทราบถึง
ใช้ อกั ษรย่อ KPI
การดําเนิ นการในความรับผิดชอบว่าบรรลุผลตามทีตอ้ งการหรื อไม่
10.Customer satisfaction
ความพึงพอใจของลูกค้า เป็ นหนึ งในข้อกําหนด ISO 9001:2008 ถูก
กําหนดให้องค์กรต้องมีการวัดและวิเคราะห์
11. Quality plan ใช้ ตวั ย่อ Qแผนคุณภาพ เป็ นสิ งทีแสดงให้เห็นภาพรวมของระบบว่ามีข$นั ตอนใดที
PLAN
ต้องควบคุมมีกระบวนการใดมารองรับ
13. Nonconformity ใช้ ตวั ย่อ NC สิ งทีไม่เป็ นไปตามข้อกําหนด / เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ทีระบุไว้ ถ้าอยู่ในรู ป
รายงานมักนิ ยม เรี ยก NCR ย่อมาจาก Nonconformance report
14. Defect
เป็ นข้อบกพร่ องเช่นเดียวกับกับการใช้คาํ NC
15. Corrective action request การร้องขอให้ทาํ การแก้ไขเมือพบมีขอ้ บกพร่ องเกิดขึ$น
CAR
16. Rework
การนํามาทําใหม่ เมือ NC ทีเกิดนั$นพิจารณาแล้วสามารถจัดการซํ$าได้
17. Regrade
การไม่ตอ้ งทําซํ$ากับรายการ NC แต่ลดระดับคุณภาพลงได้
18.Repair
การปรับปรุ งซ่ อมแซมบางส่วน โดยทั$งหมดต้องได้รับการตรวจสอบซํ$า
19. Quality manual ใช้ อกั ษรย่อ เป็ นเอกสารทีแสดงถึงนโยบายขององค์กรในการทีจะดําเนิ นการให้
QM
สอดคล้องตามข้อกําหนดทีนาํ มาประยุกต์ใช้
20. Procedure หรื อ Procedure เป็ นเอกสารกําหนดขั$นตอนการปฎิบตั ิทีแสดงถึงลําดับกิจกรรมที ตอ้ ง
manual , Quality procedure ใช้ ดําเนิ นการเพือให้บรรลุตามแนวนโยบายทีกาํ หนดไว้ในเอกสารคู่มือ
คุณภาพ
อักษรย่อ PM , QP , หรื อ P
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21. Work instruction ใช้ อกั ษร
ย่อ WI หรื อ W
22. Supporting document ใช้
อักษรย่อ SD หรื อ S
23. Form / Records
ใช้ อกั ษร FM หรือ F
24. Third party บางครังK แรก CB
มาจาก Certify Body
25. Quality record
26. Objective evidence
27. Verification
28. Validation
29 Audit findings
30. Audit conclusion
31. Auditee
32. Auditor
33. customer survey
34.Traceability
35. Identification
36. Status
37. Tag
38. Kanban
39.Calibration
40. Log book

ความหมายเพือเข้ าใจและตัวอย่ าง
เอกสารทีกาํ หนดรายละเอียดวิธีการปฎิบตั ิงาน เพือให้ 1 ผูร้ ับผิดชอบ
ทํางานได้เหมือนกันเมือมีการปฎิบตั ิงานนั$นซํ$า ๆ
เอกสารสนับสนุนมีไว้เพือทําให้
เป็ นเอกสารทีจดั ทําขึ$นเพือบันทึกผลการปฎิบตั ิงานต่างๆ ทีจาํ เป็ นสําหรับ
การสอบย้อนกลับในข้อมูลและเป็ นหลักฐานแสดงถึงความสอดคล้อง
หน่วยงานทีตรวจรับรองระบบต่างๆ ทีได้รับอนุณาติให้ออกการรับรองให้
องค์กรต่างๆ ได้
เหมือนกับข้อที 23.
หลักฐานการตรวจ ใช้ในการทํากิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
การทวนสอบความมีประสิ ทธิภาพของระบบ
การยืนยันรับรองความถูกต้องของกระบวนการต่างๆ
สิ งทีพบ เป็ นการสรุ ปตัดสิ นระหว่างหลักฐานทีได้มากับเกณฑ์ทีใช้ตรวจ
เป็ นการสรุ ปสิ งทีเกิดขึ$นว่าสอดคล้องหรื อไม่
หน่วยงานรับการตรวจ
ผูต้ รวจประเมิน
การสํารวจ เป็ นการค้นหาความต้องการหรื อคาดหวังจากลูกค้านํามา
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์/บริ การหรื อระบบบริ หารจัดการภายในองค์การ
การสอบย้อนกลับ เป็ นการสื บย้อนถึงทีมาของส่ วนประกอบเหล่านั$น
การบ่งชี$ / ชี$บ่ง เป็ นการแสดงให้ทราบถึงความเป็ นตัวตนเหล่านั$น
สถานะ เป็ นการแสดงให้ทราบถึงว่าสิ งของเหล่านั$นพร้อมใช้ ได้ไม่ได้
ป้ ายกํากับ เป็ นข้อมูลบ่งบอกตัวสิ นค้า
ป้ ายกํากับ บ่งบอกให้ทราบ ให้ความหมายเช่นเดียวกับ TAG
การสอบเทียบ เป็ นการทําให้เกิดความมัน ใจในค่าทีอ่านได้จากเครื องมือวัด
สมุดบันทึก เก็บข้อมูลสําหรับการสอบย้อนกลับให้ความหมายเหมือน
FORM

41. External documentation
42. Master list
43. DAR Documentation

เอกสารทีรับมาจากภายนอก เช่น มาตรฐานสากล ประกาศ ทีเกียวข้อง
กฎหมายต่างๆ ทีจาํ เป็ น
ทะเบียนรายการเอกสารทีจดั ทําไว้เพือให้ทราบว่ามีชือเอกสารใดอยูใ่ น
ระบบบ้าง
เป็ นเอกสารใช้ในการร้องขอทําการปรับปรุ งแก้ไขเอกสาร ไม่จาํ เป็ นต้องมี
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action request
44. Holder list

ความหมายเพือเข้ าใจและตัวอย่ าง
รู ปแบบ ทําเป็ น MEMO ร้องขอก็ได้ แต่ยงั ติดอยู่กบั รู ปแบบ DAR
ทะเบียนผูถ้ ือครองเอกสารในระบบคุณภาพ ทีจะสื อให้ทราบว่าเอกสาร
เรื องนี$ ตอ้ งให้กบั ใครได้รับบ้าง ส่ วนใหญ่เฉพาะกับผูเ้ กียวข้องในงานนั$น
เท่านั$นทีจะได้รับเอกสาร
45. Check list
รายการตรวจสอบ มีการจัดทําขึ$นสําหรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ
ภายใน
46 Controlled.
เอกสารควบคุม ที มีการใช้งานภายในองค์กร
47 Uncontrolled
เอกสารทีไม่ควบคุม เป็ นรายการเอกสารทีไม่ตอ้ งมีการติดตามการแก้ไข
48 Internal Audit หรื อ internal เป็ นกิจกรรมในการประเมินความมีประสิ ทธิภาพของระบบโดยการ
quality audit มีเรี ยกว่า IQA
ตรวจสอบของคณะผูต้ รวจคุณภาพภายในองค์กรเอง
49. Management review
การประชุมทบทวนโดยผูบ้ ริ หาร ต้องนําหัวข้อตามทีกาํ หนดไว้ใน
นิยมเรี ยก การประชุม MR
ข้อกําหนดมาทําการพิจารณานําเข้าประชุม

