
 

 

คําคพัท์ที	เกี	ยวข้องกบัระบบคุณภาพ  

คําศัพท์ ความหมายเพื	อเข้าใจและตวัอย่าง  
1. QMS Quality management system ระบบบริหารคุณภาพ 
2. Quality policy นโยบายคุณภาพ  เป็นถอยคาํแถลงสิ�งที�ตอ้งการตอ้งการบรรลุ  
3. Quality objectives วตัถุประสงคคุ์ณภาพ เป็นตวัชี$ วดัที�แสดงถึงการบรรลุตามนโยบายคุณภาพ 
4.Awareness ความตระหนกั ใส่ใจ เป็นสิ�งที�ตอ้งการใหพ้นกังานมี 
5. Motivation การเสริมแรงกระตุน้ใหเ้กิดการดาํเนินการตามที�ตอ้งการ  
6.customer focus การมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัต่อลกูคา้ เป็นการพิจารณานาํความตอ้งการของ

ลกูคา้มาดาํเนินการใหเ้กิดความพึงพอใจหรือเกินความคาดหวงั 
7.Management 

Representative (MR)  
ตวัแทนฝ่ายบริหาร เป็นผูบ้ริหารที�ไดรั้บแต่งตั$งมอบหมายมาจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงใหท้าํหนา้ที�เป็นตวัแทนดูและพฒันาปรับปรุงระบบ 

8. Assessment การตรวจประเมิน ทั$งในรูปแบบโดยบุคคลภายนอกที�ใหก้ารรับรองและ
โดยตวัแทนของลูกคา้  

9.Key performance indicator .

ใช้อกัษรย่อ KPI 
ดชันีชี$วดัผลการปฎิบติังาน เป็นการตวัชี$ วดัที�ใชใ้นการแสดงใหท้ราบถึง
การดาํเนินการในความรับผิดชอบว่าบรรลุผลตามที�ตอ้งการหรือไม่ 

10.Customer satisfaction ความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นหนึ�งในขอ้กาํหนด ISO 9001:2008 ถูก
กาํหนดใหอ้งคก์รตอ้งมีการวดัและวิเคราะห์ 

11. Quality plan ใช้ตวัยอ่ Q-

PLAN  
แผนคุณภาพ เป็นสิ�งที�แสดงใหเ้ห็นภาพรวมของระบบวา่มีขั$นตอนใดที�
ตอ้งควบคุมมีกระบวนการใดมารองรับ  

13. Nonconformity ใช้ตวัย่อ NC  สิ�งที�ไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนด / เกณฑม์าตรฐานต่างๆ ที�ระบุไว ้ถา้อยู่ในรูป
รายงานมกันิยม เรียก NCR ย่อมาจาก Nonconformance report  

14. Defect เป็นขอ้บกพร่องเช่นเดียวกบักบัการใชค้าํ NC 
15. Corrective action request  
      CAR   

การร้องขอใหท้าํการแกไ้ขเมื�อพบมีขอ้บกพร่องเกิดขึ$น  

16. Rework การนาํมาทาํใหม่  เมื�อ NC ที�เกิดนั$นพิจารณาแลว้สามารถจดัการซํ$าได ้
17. Regrade การไม่ตอ้งทาํซํ$ ากบัรายการ NC แต่ลดระดบัคุณภาพลงได ้
18.Repair การปรับปรุงซ่อมแซมบางส่วน โดยทั$งหมดตอ้งไดรั้บการตรวจสอบซํ$า 
19. Quality manual ใช้อกัษรย่อ 
QM  

เป็นเอกสารที�แสดงถึงนโยบายขององคก์รในการที�จะดาํเนินการให้
สอดคลอ้งตามขอ้กาํหนดที�นาํมาประยกุตใ์ช ้

20. Procedure  หรือ Procedure 

manual , Quality procedure ใช้
อกัษรยอ่ PM , QP , หรือ P  

เป็นเอกสารกาํหนดขั$นตอนการปฎิบติัที�แสดงถึงลาํดบักิจกรรมที�ตอ้ง
ดาํเนินการเพื�อใหบ้รรลุตามแนวนโยบายที�กาํหนดไวใ้นเอกสารคู่มือ
คุณภาพ 



 

 

คําศัพท์ ความหมายเพื	อเข้าใจและตวัอย่าง  
21. Work instruction ใช้อกัษร

ย่อ WI  หรือ W  
เอกสารที�กาํหนดรายละเอียดวิธีการปฎิบติังาน เพื�อให ้1 ผูรั้บผดิชอบ
ทาํงานไดเ้หมือนกนัเมื�อมีการปฎิบติังานนั$นซํ$ า ๆ  

22. Supporting document ใช้

อกัษรยอ่ SD  หรือ S  
เอกสารสนบัสนุนมีไวเ้พื�อทาํให ้

23. Form / Records  
ใช้อกัษร FM  หรือ  F 

เป็นเอกสารที�จดัทาํขึ$นเพื�อบนัทึกผลการปฎิบติังานต่างๆ ที�จาํเป็นสําหรับ
การสอบยอ้นกลบัในขอ้มูลและเป็นหลกัฐานแสดงถึงความสอดคลอ้ง 

24. Third party บางครั Kงแรก CB 

มาจาก Certify Body  
หน่วยงานที�ตรวจรับรองระบบต่างๆ ที�ไดรั้บอนุณาติใหอ้อกการรับรองให้
องคก์รต่างๆ ได ้ 

25. Quality record เหมือนกบัขอ้ที� 23.  
26. Objective evidence หลกัฐานการตรวจ ใชใ้นการทาํกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน 
27. Verification การทวนสอบความมีประสิทธิภาพของระบบ  
28. Validation การยืนยนัรับรองความถูกตอ้งของกระบวนการต่างๆ  
29 Audit findings สิ�งที�พบ เป็นการสรุปตดัสินระหวา่งหลกัฐานที�ไดม้ากบัเกณฑที์�ใชต้รวจ 
30. Audit conclusion เป็นการสรุปสิ�งที�เกิดขึ$นวา่สอดคลอ้งหรือไม่ 
31. Auditee หน่วยงานรับการตรวจ 
32. Auditor ผูต้รวจประเมิน   
33. customer survey การสาํรวจ  เป็นการคน้หาความตอ้งการหรือคาดหวงัจากลกูคา้นาํมา

ปรับปรุงผลิตภณัฑ/์บริการหรือระบบบริหารจดัการภายในองคก์าร 
34.Traceability การสอบยอ้นกลบั  เป็นการสืบยอ้นถึงที�มาของส่วนประกอบเหล่านั$น 
35. Identification การบ่งชี$  / ชี$ บ่ง  เป็นการแสดงใหท้ราบถึงความเป็นตวัตนเหล่านั$น  
36. Status สถานะ เป็นการแสดงใหท้ราบถึงว่าสิ�งของเหล่านั$นพร้อมใช ้ไดไ้ม่ได ้
37. Tag ป้ายกาํกบั เป็นขอ้มลูบ่งบอกตวัสินคา้  
38. Kanban ป้ายกาํกบั บ่งบอกใหท้ราบ ใหค้วามหมายเช่นเดียวกบั TAG 
39.Calibration การสอบเทียบ เป็นการทาํใหเ้กิดความมั�นใจในค่าที�อ่านไดจ้ากเครื�องมือวดั 
40. Log book สมุดบนัทึก เก็บขอ้มูลสาํหรับการสอบยอ้นกลบัใหค้วามหมายเหมือน 

FORM 
41. External documentation  เอกสารที�รับมาจากภายนอก เช่น มาตรฐานสากล ประกาศ ที�เกี�ยวขอ้ง 

กฎหมายต่างๆ ที�จาํเป็น  
42. Master list  ทะเบียนรายการเอกสารที�จดัทาํไวเ้พื�อใหท้ราบว่ามีชื�อเอกสารใดอยูใ่น

ระบบบา้ง  
43. DAR  Documentation เป็นเอกสารใชใ้นการร้องขอทาํการปรับปรุงแกไ้ขเอกสาร ไมจ่าํเป็นตอ้งมี



 

 

คําศัพท์ ความหมายเพื	อเข้าใจและตวัอย่าง  
action request   รูปแบบ ทาํเป็น MEMO ร้องขอก็ได ้แต่ยงัติดอยู่กบัรูปแบบ DAR  
44.  Holder list  ทะเบียนผูถื้อครองเอกสารในระบบคุณภาพ ที�จะสื�อใหท้ราบวา่เอกสาร

เรื�องนี$ตอ้งใหก้บัใครไดรั้บบา้ง ส่วนใหญ่เฉพาะกบัผูเ้กี�ยวขอ้งในงานนั$น
เท่านั$นที�จะไดรั้บเอกสาร  

45. Check list  รายการตรวจสอบ  มีการจดัทาํขึ$นสาํหรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ
ภายใน  

46 Controlled. เอกสารควบคุม ที�มีการใชง้านภายในองคก์ร  
47 Uncontrolled  เอกสารที�ไม่ควบคุม เป็นรายการเอกสารที�ไม่ตอ้งมีการติดตามการแกไ้ข 
48 Internal Audit  หรือ internal 

quality audit  มเีรียกว่า IQA 
เป็นกิจกรรมในการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบโดยการ
ตรวจสอบของคณะผูต้รวจคุณภาพภายในองคก์รเอง  

49. Management review   

นิยมเรียก การประชุม MR  
การประชุมทบทวนโดยผูบ้ริหาร ตอ้งนาํหวัขอ้ตามที�กาํหนดไวใ้น
ขอ้กาํหนดมาทาํการพิจารณานาํเขา้ประชุม 

 

 

 


