คําศัพทระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน (Standard) คือ สิ่งทีถ
่ ือเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด
พระราชบัญญัตม
ิ าตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ไดกําหนดคําวา "มาตรฐาน" ไววา
มาตรฐาน คือ ขอกําหนดรายการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางเกี่ยวกับ
• จําพวก แบบ รูปราง มิติ การทํา เครื่องประกอบ คุณภาพ ชั้น สวนประกอบ ความสามารถ ความทนทานและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
• วิธีทํา วิธีออกแบบ วิธีเขียนรูป วิธีใช วัตถุที่จะนํามาทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และความปลอดภัยอันเกี่ยวกับการทํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
• จําพวก แบบ รูปราง มิติของหีบหอ หรือสิ่งบรรจุชนิดอื่นรวมตลอดถึงการทําหีบหอหรือสิ่งบรรจุชนิดอื่น วิธีการบรรจุ หุมหอหรือ
ผูกมัดและวัตถุที่ใชในการนั้นดวย
• วิธีทดลอง วิธีวเิ คราะห วิธีเปรียบเทียบ วิธต
ี รวจ วิธีทดสอบและวิธีชั่ง ตวง วัด อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑอต
ุ สาหกรรม
• คําเฉพาะ คํายอ สัญลักษณ เครื่องหมาย สี เลขหมาย และหนวยที่ใชในทางวิชาการอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
• ขอกําหนดรายการอยางอื่นอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตามที่รัฐมนตรีประกาศหรือตามพระราชกฤษฎีกา
มาตรฐานระบบการจัดการ (Management System Standard) คือ ขอกําหนดหรือขั้นตอน ในการบริหาร กระบวนการทํางาน
ตางๆ ขององคกร เพื่อใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ ดําเนินงาน และบรรลุตาม
วัตุประสงคที่วางไว
ISO เปนภาษากรีก คือ ISOS แปลวา “เทากัน” และ ISO ยอมาจากคําวา International Organization for Standardization
หรือ International Standard Organization ซึ่งเปนองคการสากล ทีท
่ ําหนาที่เกี่ยวกับการกําหนดหรือปรับมาตรฐานนานาชาติเกือบ
ทุกประเภท (ยกเวนทางดานไฟฟา ซึ่งเปนหนาที่ของ IEC) เพื่อใหประเทศตางๆ ในโลกสามารถใชมาตรฐานเดียวกันได เนื่องจาก
แตละประเทศมีมาตรฐานคุณภาพของตนเอง
ISO 9000 เปนมาตรฐานสําหรับระบบการบริหารงานคุณภาพ จัดทําขึ้นโดยองคกรระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International
Organization for Standardization : ISO)
ISO 9000 - Fundamentals and Vocabulary ใหแนวทางเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบการบริหารงานคุณภาพ และคํานิยาม
ศัพทที่เกี่ยวของ
ISO 9001 – Requirements เปนขอกําหนดสําหรับการจัดทําระบบการบริหารงานคุณภาพ เพื่อใหองคกรแสดงความสามารถในการ
ทําตามความตองการของลูกคาและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยนําหลักการของการบริหารงานคุณภาพมาใช (Quality Management
Principles - QMP)
ISO 9004 - Guidelines for performance improvement เปนแนวทางที่นําหลักการของการบริหารงานคุณภาพ (QMP) มาใช
เพื่อใหระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุง
ISO 19011 – Auditing แนวทางการตรวจประเมิน
หลักการของการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Principles – QMP)
คือกฎขั้นพื้นฐานที่ใชในการนําองคกรและนําไปปฏิบัติเพื่อมุงสูการปรับปรุงสมรรถนะในระยะยาวโดยการใหความสําคัญกับลูกคา
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงความตองการของผูมีสว นไดสวนเสียดวย
ระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management Systems) คือการจัดทําระบบการบริหารงานคุณภาพ ซึ่งจะตองจัดระบบ
ใหเปนลายลักษณอักษร เพื่อนําไปปฏิบัตริ ักษาไว และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยกําหนดกระบวนการที่จาํ เปน ความสัมพันธของ
กระบวนการ และกฎเกณฑตาง ๆ ที่จะใชใหเกิดประสิทธิผล ตลอดจนตองมีทรัพยากร และขอมูลพอเพียงในการที่จะทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงคได
ความรับผิดชอบดานการบริหาร (Management responsibility) คือหนาที่ของผูบ
 ริหารระดับสูงในการจัดการบริหารงานระบบ
การบริหารงานคุณภาพ โดยการกําหนดกลยุทธการบริหารงานในองคกร ผูบ
 ริหารระดับสูงจะตองรูถ
 ึง ความตองการของลูกคา และทําให
เกิดความพึงพอใจ โดยการกําหนดนโยบายคุณภาพ/วัตถุประสงคดา นคุณภาพ และการจัดระบบการบริหารงานคุณภาพ กําหนดอํานาจ
หนาทีค
่ วามรับผิดชอบ และแตงตั้งตัวแทนฝายบริหาร (Quality Management Representative-QMR) ตลอดจนมีการสื่อขอมูลภายใน
องคกร เพื่อใหบุคลากรในองคกร รับรูขอมูลขาวสารในองคกร และมีการทบทวนการบริหารงาน เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมเพียงพอ
ของระบบ เพื่อหาทางปรับปรุงระบบขององคกรตอไป
การบริหารดานทรัพยากร (Resource Management) คือทรัพยากรบุคลากรและโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค ซึ่งตองกําหนด
และจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนขึ้นในระบบ โดยการกําหนดความสามารถของบุคลากร ทําการฝกอบรม และสรางจิตสํานึกของบุคลากรให

เกิดขึ้น ตลอดจนกําหนด จัดหา และบํารุงรักษาโครงสรางพืน
้ ฐาน เชน อาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค ฯลฯ และกําหนดดูแล
สภาพแวดลอมใ นการทํางานใหเหมาะสม เพื่อใหไดผลิตภัณฑ/การบริการตามที่กําหนด
การผลิต และ/หรือการบริการ (Product Realization) คือกระบวนการผลิต/บริการทีใ่ ห โดยคํานึงถึงเปาหมาย/ขอกําหนดาน
ั บริการ มีการดําเนินการและควบคุมกระบวนการ เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ/การบริการ ที่เปนไปตามความ
คุณภาพ ที่จะใหแกลูกคา/ผูร บ
ตองการ ของลูกคา/ผูร ับบริการอยางสม่ําเสมอ
การวัด วิเคราะห และการปรับปรุง (Measurement, analysis and improvement) คือการเฝาติดตามและตรวจวัดกระบวนการ
และผลิตภัณฑ/บริการ วาสามารถดําเนินการไดตามความตองการของลูกคา/ผูร ับบริการไดหรือไม โดยผานกระบวนการบริหารระบบ
บริหารงานคุณภาพ ดวยการตรวจประเมินภายใน และมีการวิเคราะหขอมูล เพื่อแสดงถึงความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบ และมี
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง การปองกันแกไขเพื่อใหไดผลิตภัณฑ/บริการที่ตอ
 งการ
นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) คือขอความที่สะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจจริงของบริษัท
การบริหาร (Management) คือ การกําหนดกิจกรรมใหเกิดความสอดคลองประสานกัน เพื่อกํากับดูแล และควบคุมการทํางานของ
องคกร
การคิดและการมองเปนกระบวนการ (Process Approach) การใชทรัพยากรเพื่อเปลี่ยนแปลงปจจัยที่รับเขา ใหเปนผลผลิตการชี้
บงและการจัดการกระบวนการตางๆ ทีส
่ ัมพันธกันภายในองคกร
กระบวนการ (Process) เปนเซตของความสัมพันธ หรือกิจกรรมที่มค
ี วามสัมพันธกันซึ่งจะทําใหเกิดการแปรรูปจากขาเขา(input) ไปยัง
ขาออก(output)
ผลิตภัณฑ (Product) ผลทีอ
่ อกมาจากกระบวนการ
คุณภาพ (Quality) ระดับของสิ่งที่เปนคุณสมบัตถ
ิ าวรเฉพาะตัวทีทําใหขอ
 กําหนดสมบูรณ หรือ หมายถึง คุณสมบัติ/คุณลักษณะ
ทั้งหมดโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ/บริการ (Characteristic)ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาตามที่ ระบุไว
ผลสําเร็จของการบริหารงานคุณภาพ
คือสงสินคาหรือใหบริการกับลูกคาตามทีต
่ องการไดอยางตอเนื่อง,
ดําเนินงานดานคุณภาพ, ลูกคาเชื่อถือในคุณภาพสินคา
และลูกคามีความพึงพอใจ

มีระบบบริหารในการ

ตัวแทนฝายบริหาร(Quality Management Representative:QMR) คือเจาหนาที่ ระดับบริหารที่ถูกแตงตั้งจากผูบริหารระดับสูง
เปนผูแทนฝายบริหารดานคุณภาพ โดยตองมีหนาทีค
่ วามรับผิดชอบในดานการจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพ นําไปปฏิบัติ และรักษา
ระบบไว, รายงานผูบริหารระดับสูงถึงผลการดําเนินงานของระบบ และความจําเปนในการปรับปรุง รวมถึงมีการสงเสริมใหบุคลากรทั่วทัง้
องคกรไดตระหนักถึงขอกําหนดของลูกคา
โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) หมายถึงโครงสรางพื้นฐานทีจ
่ ําเปนเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ตองการ เชน อาคาร สถานที่ทํางาน
และ สาธารณูปโภค อุปกรณสาํ หรับกระบวนการ ฮารดแวรและซอฟทแวร และบริการสนับสนุนตาง ๆ เชน การขนสง การสื่อสาร
การออกแบบและการพัฒนา เปนเซตของกระบวนการที่แปรรูปความตองการใหกลายเปนสิ่งทีมีคุณลักษณะเฉพาะ หรือทําใหมี
คุณสมบัติทางเทคนิค เฉพาะของผลิตภัณฑ กระบวนการหรือระบบ
่ ูกแสดงไว หรือบอกเปนแนวทางปกติหรือเปนพันธะผูกพันธ
ขอกําหนด (Requirement) ความตองการหรือความคาดหวังทีถ
ความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) สิ่งทีล
่ ูกคาสามารถมองเห็นถึงระดับความตองการของลูกคาไดถูกทําใหเสร็จ
สมบูรณ
วัตถุประสงคคุณภาพ (Objective) สิ่งทีต
่ องคนหา มุงไปหา เพื่อใหสอดคลองกับคุณภาพ
แผนคุณภาพ (Quality Plan) เอกสารที่กาํ หนดขั้นตอนการดําเนินงาน ทรัพยากร ความรับผิดชอบ และวิธีการทํางานเฉพาะแตละ
โครงการ ผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือสัญญา
การปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนือ
่ ง (Continual Improvement) กิจกรรมที่ตองทําซ้ําๆ เปนประจําเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

และทําความตองการของลูกคาใหเสร็จสมบูรณถูกทําใหเสร็จสมบูรณ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ขอบเขตของกิจกรรมที่ไดถก
ู วางแผนไว และการกระทํานัน
้ ไดถูกกระทําจนเกิดผลลัพธบรรลุตามแผนที่
วางไว
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสัมพันธในการเปรียบเทียบกันระหวางผลลัพธทท
ี่ ําสําเร็จกับการใชทรัพยากร
เอกสาร (Document) ขอมูลขาวสาร และสื่อสนับสนุนทีอ
่ ยูระหวางกลางผูใชกับผูต
 องการสื่อ เปนไดทั้ง Hardware, Software
บันทึก (Record) เอกสารทีแ
่ สดงถึงความสําเร็จ หรือเปนหลักฐานที่บงบอกถึงการปฏิบต
ั ิงานในกิจกรรมตางๆ อยูในรูปเอกสารหรือสือ
่
ตาง ๆ เชน แผนบันทึก (Diskette)
หรือหนวยความจํา (Quality Record) ในคอมพิวเตอร เปนตน ที่บันทึกขอมูลสําหรับใชเปน
หลักฐานแสดงวา ไดมีการดําเนินการตามระบบคุณภาพ
คูมือคุณภาพ (Quality Manual) หมายถึง เอกสารทีแ
่ สดงถึงระบบคุณภาพในองคกร
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Procedure) หมายถึง เอกสารที่แสดงขั้นตอนการทํางานระบบตางๆ
วิธก
ี ารปฏิบัตง
ิ าน(Work instruction) หมายถึง เอกสารที่อธิบายวิธีการทํางานตางๆในระบบคุณภาพ
เอกสารสนับสนุน(Support Document) หมายถึง เอกสารสนับสนุน เอกสารทีท
่ างองคกร จัดทําขึ้นหรือ เอกสารที่เปนมาตรฐาน
กฎหมาย ระเบียบราชการ ระเบียบขอบังคับของหนวยงาน คูมือ หนังสือขอกําหนดอื่นๆที่นาํ มาอางอิงหรือนํามาใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน (ทั้งที่จัดทําขึ้นภายในองคกรและจากหนวยงานภายนอก)
แบบฟอรม(Form) หมายถึง แบบฟอรมเพือ
่ ใชในการบันทึกผลการปฏิบต
ั ิงาน
แผนคุณภาพ (Quality Plan) คือ รายละเอียดของการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต ตั้งแตการรับวัตถุดิบ สวนประกอบเพื่อใช
ในการผลิต, ระหวางกระบวนการผลิต จนถึง การสงออก เพื่อแสดงใหเห็นวา มีจุดควบคุม (Control Point) ที่ใดบาง มีการควบคุม
ลักษณะทางคุณภาพของผลิตภัณฑ ดวยวิธใี ด ที่ไหน ดวยความถี่เทาไร มีใครเปนผูร ับผิดชอบ, มาตรฐาน (Specification) ที่ใชในการ
่ เกิดการออกนอกมาตรฐานจะมีการดําเนินการอยางไร เพื่อประกันวาคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดจาก
ควบคุม ใชมาตรฐานใด และเมือ
กระบวนการผลิตทั้งหมดอยูภ
 ายใตการควบคุม และสามารถเปนแนวทางในการ เฝาติดตาม กระบวนการผลิต
เอกสารควบคุม (Document Control) หมายถึง เอกสารทีใ่ ชในการปฏิบัติงานเปนเอกสารที่มีการควบคุมใหมส
ี ถานภาพลาสุดอยู
เสมอ
เอกสารไมควบคุม (Non Document Control) หมายถึง สําเนาของเอกสารควบคุมทีจ
่ ะไมมีการปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบัน
เอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน (Documented procedure) หมายถึงการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน เปนลายลักษณอักษร นําไป
ปฏิบัติ และ รักษาไว
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control, QC) หมายถึง การนําเทคนิค หรือกิจกรรมไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดคุณภาพตามที่กําหนด
ไว ( ทั้งผลิตภัณฑและการบริการ )
การรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA)
หมายถึง วิธีการบริหารจัดการเพื่อเปนหลักประกันหรือสรางความมั้นใจกวา
กระบวนการหรือดําเนินงานจะทําใหไดผลลัพธที่มีคุณภาพตรงตามที่กําหนดหรือ หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัตใิ ด ๆ ที่ถาได
ดําเนินการตามระบบและแผน ที่วางไวจะทําใหเกิดความมั่นใจหรือรับประกันวา จะไดผลงานที่มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงคภายใตสภาพแวดลอมและปจจัยในกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมอยางถูกตองและเปนระบ
การทบทวน หมายถึงการตรวจสอบ ตรวจทาน ปรึกษาหารือ เพื่อใหเกิดความมั่นใจเรือ
่ งขีดความสามารถที่จะทําใหลูกคาได สิ่งที่
จะดําเนินการนัน
้ มีขอมูลชัดเจนครบถวนและเขาใจตรงตามลูกคาทีต
่ องการกอนตกลงกับลูกคา
่ ั้งไวหรือไม
การทวนสอบ หมายถึง ตรวจสอบความเปนจริงวา ตรงตามขอกําหนดหรือไม หรือ ตรงตามเงื่อนไขทีต
การชี้บง
 หมายถึง การแสดงใหเห็นวา เปนอะไร ? เชน ชนิด ขนาด รุน
 บริการอะไร เพื่อปองกันการสับสน
การสอบกลับได (Verify) หมายถึง เมื่อมีปญหาสามารถคนหาขอมูลยอนหลังได
การควบคุม (Control) หมายถึง ตรวจสอบ ทบทวน ดูแลใหถูกตองเปนไปตามแผนตามขอกําหนด วิธีการที่จุใหรูวาเอกสารใน

ระบบการบริหารคุณภาพขององคกรนั้น 5W 2H
การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การตรวจสอบดูสถานที่ปรากฏแกประสาทสัมผัส หรือการนับจํานวน การชัง่ ตวง วัด วา
ผลิตภัณฑนั้นเปนไปตามขอกําหนดหรือไม
การทดสอบ (Testing) หมายถึง การตรวจวัดสมรรถนะ หรือความสามรถของผลิตภัณฑวาทนรับตามกําหนดไวหรือไม
การตรวจประเมิน (Audit) กระบวนการที่กระทําอยางเปนระบบ เปนอิสระ และจัดทําเปนเอกสาร เพื่อรวบรวมหลักฐานการตรวจประเมิน
(Audit Evidence) และประเมินอยางเปนกลางเพื่อตัดสินวาเปนไปตามเกณฑการตรวจประเมิน (Audit Criteria) หรือไม
การตรวจประเมินระบบ (System audit) เปนการตรวจประเมินวาระบบคุณภาพ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระบบคุณภาพสอดคลอง
กับมาตรฐานทีน
่ ํามาใชหรือไม
รวมถึงระบบถูกนําไปใชอยางมีประสิทธิผล
สามารถที่จะประกันคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการได
หรือไม
การตรวจประเมินความสอดคลองกับขอกําหนด (Compliance Audit) เปนการตรวจสอบการปฏิบต
ั ิตามระบบที่กาํ หนดไว
ั ญา
การตรวจประเมินตามสัญญาทีต
่ กลงกันไว (Contract-related audit) มีลักษณะคลายกับการตรวจประเมินระบบ แตใชสญ
หรือขอตกลงระหวางคูส
 ัญญาเปนเกณฑในการตรวจประเมิน
การตรวจประเมินกระบวนการผลิต/บริการ (Process audit) เปนการตรวจติดตามกระบวนการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานที่นํามาใช เชน ISO 9000 เปนตน ซึ่งจะใหความสําคัญกับกระบวนการหลักที่กําหนดไวเปนเอกสารการปฏิบัติงาน โดยมีการ
ตรวจประเมินวา การปฏิบต
ั ิงานสอดคลองกับเอกสารการปฏิบัติงานหรือไม ผูปฏิบต
ั ิงานและเอกสารการปฏิบต
ั ิงานทีก
่ ําหนดไวสามารถ
ควบคุมกระบวนการผลิตใหมป
ี ระสิทธิผลตามความตองการไดหรือไม
การตรวจประเมินผลิตภัณฑ (Product audit) เปนการตรวจประเมินผลผลิตหรือบริการวามีคุณลักษณะเหมาะสมเพียงพอตอการใช
งานและสอดคลองกับความตองการของลูกคา
การตรวจวิธีการนี้อาจเปนผลการวิเคราะหคุณสมบัตห
ิ รือคุณลักษณะของผลิตภัณฑจาก
หองปฏิบัติการวิเคราะห หรือการทดสอบตาง ๆ
การตรวจประเมินความครบสมบูรณ (Adequacy
คุณภาพมีการจัดทําเปนเอกสารอยางครบถวนถูกตอง
สมบูรณหรือไม มักใชวิธีการตรวจประเมินจากเอกสาร

audit)

เปนการตรวจประเมินวากิจกรรมและผลที่ไดตามที่กาํ หนดไวในระบบ

การตรวจประเมินความสอดคลอง (Conpliance audit) เปนการตรวจประเมินวาผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติตามเอกสารคุณภาพที่จัดทํา
ขึ้น เชน แผนคุณภาพ ระเบียบการปฏิบัติ วิธีการปฏิบต
ั ิงาน คูมือตาง ๆ อยางถูกตองและมีประสิทธิผลหรือไม มักใชวิธีการไปตรวจประเมิน
ใน
ั ิงาน
พื้นที่ปฏิบต
การตรวจประเมินโดยบุคคลที่หนึ่ง (First - Party Audits) เปนการดําเนินการโดย หรือในนามขององคกรเอง เพื่อการทบทวนการ
จัดการและเพื่อจุดประสงคภายในอื่น
และอาจเปนพื้นฐานขององคกรในการแสดงถึงความสอดคลองขององคกรเองในหลายๆ กรณี
โดยเฉพาะองคกรขนาดเล็กความเปนอิสระ สามารถแสดงใหเห็นดวยหนาที่ความรับผิดชอบที่เปนอิสระสําหรับกิจกรรมที่กําลังตรวจ
ประเมิน
การตรวจประเมินโดยบุคคลที่ 2 (Second Party Audit) คือการตรวจประเมินภายนอกโดยบุคคลที่ 2 หรือการตรวจประเมินผูขาย
เปนการตรวจติดตามโดยผูซื้อ ลูกคา หรือตัวแทนลูกคา ตามที่ไดตกลงกันไว รวมทั้งมีการบันทึกและใหขอเสนอแนะในการแกไขกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามสัญญาที่ไดตกลงกัน
การตรวจประเมินโดยบุคคลที่ 3 (3rd Party Audit) เปนการตรวจประเมินประเมินความสามารถในการทําตามขอตกลงใหเปนไป
ตามระเบียบขอบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวของ หรือใหการรับรอง
การตรวจประเมินรวม (Combined Audit) หมายถึงการตรวจประเมินระบบมากกวาหนึ่งระบบถูกตรวจประเมินไปดวยกัน เชนระบบ
การจัดการดานคุณภาพ และระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ตรวจประเมินรวม
ประเมินเดียว

(Joint

Audit)

หมายถึงดําเนินการตรวจประเมินตั้งแตสององคกรขึ้นไปรวมกันตรวจประเมินโดยผูรับการตรวจ

ลูกคาการตรวจประเมิน (Audit Client) คือองคกร หรือบุคคลที่ขอใหมีการตรวจประเมิน หมายถึง ลูกคาอาจเปนผูรับการตรวจ
ประเมิน หรือองคกรอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิต
์ ามกฎขอบังคับหรือสิทธิต
์ ามสัญญา ที่จะขอใหมีการตรวจประเมิน

ผูรับการตรวจประเมิน (Auditee) คือบุคคล หรือองคกรทีร่ ับการตรวจประเมิน
ผูตรวจประเมิน (Auditor) คือบุคคลที่มี ความสามารถ (competence) ในการตรวจประเมิน
ความสามารถของผูตรวจประเมิน (Competence) คือการแสดงใหเห็นถึงการประยุกตความรูและทักษะของผูตรวจประเมิน
คณะผูต
 รวจประเมิน (Audit Team) คือผูตรวจประเมินเปนบุคคลหรือคณะบุคคลทีต
่ องดําเนินการตรวจติดตามหรือตรวจประเมินตาม
วัตถุประสงคทก
ี่ ําหนดไว โดยผูต
 รวจประเมินตองมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะดําเนินการตรวจประเมินได ซึ่งอาจจะตองการการสนับสนุนจาก
ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ (Technical Expert)
หมายเหตุ 1:หนึ่งในผูตรวจประเมินของคณะผูตรวจประเมินจไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนา
คณะผูตรวจ
หมายเหตุ 2 :คณะผูต
 รวจประเมินอาจจะประกอบดวยผูต
 รวจประเมินทีก
่ ําลังฝกหัด
ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ (Technical Expert) คือบุคคลซึ่งใหความรู หรือความชํานาญเฉพาะตอคณะผูตรวจประเมิน
หมายเหตุ 1 : ความรูห
 รือความชํานาญเฉพาะ กิจกรรมที่รับตรวจประเมินหรือภาษา และวัฒนธรรม
่ ต
ู รวจประเมินในคณะผูต
 รวจประเมิน
หมายเหตุ 2 : ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการไมไดทําหนาทีผ
โปรแกรมการตรวจประเมิน (Audit Program) คือกลุม
 ของการตรวจประเมินหนึ่งครัง้ หรือมากกวาที่ไดวางแผน ภายในระยะเวลาที่
กําหนด หรือควบคุมดูแลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
หมายเหตุ : โปรแกรมการตรวจประเมินรวมถึงกิจกรรมทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการวางแผน การจัดการ และการดําเนินการตรวจ
ประเมิน
แผนการตรวจประเมิน (Audit Plan) คือการบรรยายกิจกรรม และการจัดการตางๆ สําหรับการตรวจประเมิน
ขอบเขตการตรวจประเมิน (Audit Scope) คือเนื้อหาและอาณาบริเวณของการตรวจประเมิน
หมายเหตุ :ขอบเขตการตรวจประเมินโดยทั่วไปจะรวมถึงการบรรยายพืน
้ ที่ทางกายภาพหนวยงานขององคกร
กระบวนการ รวมถึงชวงเวลาทีค
่ รอบคลุม

กิจกรรมและ

ใบรายการตรวจประเมิน (Audit Check list) หมายถึง เครื่องมือทีผ
่ ูตรวจประเมิน (Auditor) จัดทําขึ้นเพื่อเตือนความจําเกี่ยวกับ
หัวขอหรือประเด็นสําคัญๆ ที่จะตองสอบถาม ตรวจสอบและพิจารณาจากการปฏิบัติของหนวยงานที่จะทําการตรวจ ซึ่งอาจอยูในรูปแบบ
ของคําถาม หรือประเด็นทีจ
่ ะถาม (Bullet Point)
หลักฐานการตรวจประเมิน (Audit Evidence) คือบันทึก ถอยคําที่แสดงความจริง หรือ ขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ เกณฑการ
ตรวจประเมิน (Audit Criteria) และสามารถทวนสอบผลได
หมายเหตุ: หลักฐานการตรวจประเมินอาจเปนเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
เกณฑการตรวจประเมิน (Audit Criteria) หมายถึงนโยบาย ขั้นตอนการดําเนินงาน หรือขอกําหนดอื่นๆ ทีใ่ ชอางอิงในการตรวจ
ประเมิน
สิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน (Audit findings) คือผลการเปรียบเทียบหลักฐานการตรวจประเมินกับเกณฑการตรวจฯ
ผลสรุปจากการตรวจประเมิน (Audit Conclusion) คือผลของการตรวจประเมินที่เสนอโดยคณะผูตรวจ
พิจาณาวัตถุประสงคของการตรวจประเมินและสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน ทั้งหมด

ประเมินหลังจากการ

ขอบกพรอง (Non-Conformity,NC) คือความไมสอดคลองกับขอกําหนด อาจเกิดการปฏิบัตท
ิ ี่ไมเปนไปตามขอกําหนด หรือการเกิด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
การไมเปนไปตามขอกําหนดสําคัญ (Major Nonconformance) หัวขอหรือขอกําหนดสําคัญบกพรอง หรือขาดหายไป หรือมี
หลาย ๆ รายการไมเปนไปตามขอกําหนดยอยในพื้นที่เดียวกัน
การไมเปนไปตามขอกําหนดยอย (Minor Nonconformance) หมายถึงการไมเปนไปตามขอกําหนดที่ไมสําคัญ มีผลกระทบตอ
ระบบคุณภาพไมมาก
ขอสังเกต (Observation) หมายถึงหลักฐานไมเพียงพอตอการไมเปนไปตามขอกําหนด แตหากปลอยไวโดยไมไดรับการปรับปรุง
อาจนําไปสูขอบกพรองได
การขอใหปฏิบัตก
ิ ารแกไข (Corrective Action Request,CAR) คือบันทึกหรือรายงานซึ่งผูต
 รวจประเมินเสนอใหผรู ับการตรวจ
ประเมินดําเนินการแกไขขอบกพรองที่พบ

คําศัพทการทดสอบและสอบเทียบ
มาตรฐานนี้ไดนําความหมายของคําใน ISO/IEC Guide 25, ISO 8402 และ International Vocabulary of basic and general
terms in metrology (VIM) มาใชและเพิ่มเติมความหมายของคําอื่นๆ เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคของมาตรฐานนี้
หองปฏิบต
ั ิการ (Laboratory) หมายถึง หนวยงานทีท
่ ําการสอบเทียบและ/หรือทดสอบ

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่หองปฏิบัติการเปนเพียงสวนหนึ่งขององคกรที่มก
ี ิจกรรมอื่น นอกเหนือจากการสอบเทียบและทดสอบ คําวา
หองปฏิบัติการ จะหมายความถึง สวนขององคการที่เกี่ยวกับกระบวนการสอบเทียบและทดสอบเทานั้น
2. ในที่นี้คําวา หองปฏิบัติการ หมายถึง หนวยงานทีท
่ ําการสอบเทียบหรือทดสอบ ไมวาจะเปนหองปฏิบัตก
ิ ารชนิดใดชนิดหนึ่ง
ดังตอไปนี้
ั ก
ิ ารทีท
่ ําการทดสอบ
หองปฏิบต
ั ิการทดสอบ (Testing Laboratory) หมายถึง หองปฏิบต
หองปฏิบต
ั ิการสอบเทียบ (Calibration Laboratory) หมายถึง หองปฏิบัติการทีท
่ ําการสอบเทียบ
การสอบเทียบ (Calibration) หมายถึง ชุดของการดําเนินการทางมาตรวิทยาเพื่อหาความสัมพันธระหวางคาชี้บอกโดยเครื่องวัด หรือ
ระบบการวัด หรือคาที่แสดงโดยเครื่องวัดที่เปนวัสดุ กับคาสมนัยทีร่ ูของปริมาณทีว่ ัดภายใตภาวะที่บงไว

หมายเหตุ
1. ผลการสอบเทียบ ทําใหสามารถประมาณคาผิดพลาดของการชี้บอกของเครื่องวัด ระบบการวัด หรือเครื่องวัดทีเ่ ปนวัสดุ
หรือการกําหนดคา ทําเครื่องหมายบนสเกล ณ ที่ใดที่หนึ่ง
2.การสอบเทียบอาจหาสมบัตท
ิ างมาตรวิทยาอื่นๆ ไดดวย
3. ผลการสอบเทียบอาจบันทึกไวในเอกสาร บางครั้งอาจเรียกวา ใบรับรองการสอบเทียบ (Calibration Certificate) หรือ
รายงานการสอบเทียบ (Calibration Report)
4. ผลการสอบเทียบ บางครั้งแสดงดวยตัวประกอบการสอบเทียบ หรือชุดของตัวประกอบการสอบเทียบ ในรูปแบบของเสน
สอบเทียบ (VIM –6.13)
การทดสอบ (Test) หมายถึง การดําเนินการทางวิชาการที่ประกอบดวยการตรวจหาลักษณะเฉพาะหรือสมรรถนะอยางหนึ่ง หรือหลาก
อยางของผลิตภัณฑ วัสดุ เครื่องมือ องคประกอบของอินทรียส
 าร (Organism) ปรากฏการณทางฟสิกส กระบวนการ หรือการบริการตาม
วิธีดําเนินการทีร่ ะบุ

หมายเหตุ โดยทั่วไปผลการทดสอบจะบันทึกเปนเอกสาร ซึ่งบางครั้งเรียกวา รายงานผลการทดสอบ(TestReport)หรือใบรับรองผลการ
ทดสอบ (Test Certificate)
วิธีสอบเทียบ (Calibration Method) หมายถึง วิธด
ี ําเนินการทางวิชาการที่กําหนดสําหรับทําการสอบเทียบ
วิธท
ี ดสอบ (Test Method) หมายถึง วิธีดาํ เนินการทางวิชาการที่กําหนดสําหรับทําการทดสอบ
การทวนสอบ (Verification) หมายถึง การยืนยันโดยการตรวจสอบและมีหลักฐานแสดงวาเปนไปตามขอกําหนดทีร่ ะบุ

หมายเหตุ การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเครื่องวัดนั้นการทวนสอบจะเปนเครื่องชวยตรวจความเบี่ยงเบนระหวางคาทีช
่ ี้บอกโดย
เครื่องวัด กับคาสมนัยทีร่ ูของปริมาณทีว่ ัดวานอยกวางคาผิดพลาดทีย
่ อมใหสูงสุด (Maximum Allowable Error)ตามทีร่ ะบุใน
มาตรฐานหรือกฏระเบียบ หรือคุณลักษณะเฉพาะของการจัดการเครื่องวัด ผลการทวนสอบทําใหตด
ั สินใจไดวาจะยังคงนํามาใช หรือ
จะตองทากรปรับแตง หรือจะตองซอมแซม หรือลดเกรด หรือติดปายหามใชในทุกกรณีดังกลาวตองมีรายเอียดประวัติการทวนสอบที่

เปนลายลักษณอักษรและเก็บรักษาไวในประวัติ ของเครื่องวัดแตละเครื่อง
มาตรฐานอางอิง (Reference Standard) หมายถึง วัตถุมาตรฐานซึง่ โดยทั่วไปจะตองเปนสิ่งที่มีคณ
ุ ภาพดานมาตรวิทยาสูง และมี
ใหใช ณ สถานที่ที่กําหนดให การวัดตางๆ จะกระทําการสอบเทียบไดจากสถานทีท
่ ี่วต
ั ถุมาตรฐานนั้นติดตัง้ อยู
วัสดุอา
 งอิง (Reference Material) หมายถึง วัสดุหรือสารที่มส
ี มบัตห
ิ นึ่งอยางหรือหลายอยางจัดทํามาอยางดี สําหรับใชสอบเทียบ
อุปกรณสําเร็จ ใชในการประเมินวิธีวัด หรือใชในการกําหนดคาของวัสดุตางๆ
วัสดุอา
 งอิงรับรอง (Certified Reference Material : CRM) หมายถึง วัสดุอางอิงทีค
่ าของสมบัติ อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ไดรบ
ั
การรับรองโดยวิธีดําเนินการทีถ
่ ูกตองทางวิชาการพรอมมีใบรับรองหรือสามารถสอบกลับไปยังใบรับรองหรือเอกสารอื่น
ที่ออกโดย
หนวยงานที่ใหการรับรอง
ความสอบกลับได (Traceability) หมายถึง คุณสมบัติของผลการวัดทีส
่ ามารถความสัมพันธกับมาตรฐานที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไป
ไดแก มาตรฐานระหวางประเทศหรือมาตรฐานแหงชาติ โดยการเปรียบเทียบอยางตอเนื่องกันเปนลูกโซ
การทดสอบความชํานาญ
(Proficiency
Testing)
หมายถึง
การตรวจสมรรถนะในการสอบเทียบหรือการทดสอบของ
หองปฏิบัติการ โดยใชวิธีเปรียบเทียบผลระหวางหองปฏิบัตก
ิ าร (Interlaboratory Comparison)
ขอกําหนด (Requirement) หมายถึง การแปลความตองการมาเปนชุดของเกณฑคุณภาพเปนขอๆ ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงพรรณนา
สําหรับลักษณะเฉพาะของสิ่งนัน
้ เพื่อที่จะทราบและสามารถตรวจสอบได
การวัด (Measurement) คือ ชุดของปฏิบัติการเพื่อตัดสินคาของปริมาณที่ถูกวัด (Measurand) ดวยการเปรียบเทียบกับ มาตรฐาน
หรือเครื่องมือวัด (Measurand คือ ปริมาณใดๆ ที่ถูกนํามาวัด)
ความถูกตอง (Accuracy) คือ ความสามารถเขาใกลคาจริง (True Value) ของผลการวัด

หมายเหตุ True Value ในที่นค
ี้ ือ Conventional True Value (of a Quantity)

คือ คาซึง่ แสดงคุณลักษณะของปริมาณเฉพาะเจาะจง
ที่ตกลงยอมรับ รวมกันจากที่ประชุม โดยมีคาความไมแนนอนที่เหมาะสมสําหรับจุดประสงคที่กําหนด

ความคลาดเคลื่อน (Error) คือ ผลของการวัดลบดวยคาจริงของปริมาณทีถ
่ ูกวัด Error = Measured Value - True Value
ความแมนยํา (Precision) คือ
1. องศาของความสอดคลอง และเปนไปตามกันของการวัดที่ไมขึ้นตอกัน ของปริมาณอันหนึ่งภายใตเงื่อนไขเดียวกัน
2. คาความใกลเคียงกันของผลการวัดซ้ําหลายๆ ครั้ง ซึ่งการวัดหลายๆ ครัง้ จะตองกระทําภายใตสภาวะและเงื่อนไขเดียวกัน
ความไมแนนอน (Uncertainty) คือ
1. ขอบเขตที่กาํ หนดไวแนนอน (Parameter) รวมกับผลการวัด ซึ่งบอกลักษณะการกระจายของคาที่ไดจากวัดซ้ําๆกันที่สามารถ ทําให
อางไดสมเหตุสมผลวาเปนของปริมาณทีถ
่ ูกวัด (Measurand)
2. การรายงานผลการวัด จะตองรายงานคาความไมแนนอน
ปริมาณ = คาที่วด
ั ได + ความไมแนนอน ที่
ระดับความเชือ
่ มั่น … %

อัตราสวนความถูกตอง (Test Accuracy Ratio-TAR)
TAR

=

ความถูกตองตามทีร่ ะบุของเครื่องมือวัด
ความถูกตองของเครื่องมือมาตรฐาน

ISO 10012-1 กําหนดใหใช TAR ตั้งแต 3:1 ขึ้นไป
การปรับปรุงตอเนื่อง (Continual Improvement) หมายถึงกระบวนการทีด
่ ําเนินการ ที่มุงเนนไปที่การเพิ่มประสิทธิผลและหรือ
ประสิทธิภาพขององคกร ที่จะบรรลุตามนโนบายและวัตถุประสงคอยางตอเนื่อง
ดัชนีวัดความสามารถ หรือ ตัวชี้วด
ั (Key Performance Indicator, KPI) คือประเภทการติดตามประสิทธิภาพ และปญหาใน
กระบวนการ ทัง้ เครื่องจักร อุปกรณ คน วิธีปฏิบัติงาน และวิธก
ี ารควบคุมกระบวนการของหนวยงานหลักทีด
่ ูแลรับผิดชอบ
การแกไข(Correction) คือกิจกรรมที่กระทําขึ้นเพื่อการกําจัดหรือปรับปรุงขอบกพรอง,ตําหนิ หรือเงื่อนไขที่ไมตองการอื่นๆ
(Corrective Action) คือกิจกรรมที่กระทําขึ้นเพื่อการกําจัดสาเหตุที่เกิดขึ้นแลวของขอบกพรอง,ตําหนิ หรือเงื่อนไขที่ไมตองการอื่นๆ
เพื่อปองกันการเกิดซ้ําอีก (Prevent Recurrence)
การปองกัน(Preventive Action) คือกิจกรรมที่กระทําขึน
้ เพื่อการกําจัดสาเหตุที่มแ
ี นวโนมวาจะเกิดของขอบกพรอง,ตําหนิ หรือ
เงื่อนไขที่ไมตองการอื่นๆ เพื่อปองกันการเกิดขึ้น (Prevent Occurrence)
ปญหา(Loss) คือ ความเบี่ยงเบนของสมรรถนะที่เกิดขึ้นจริง (Actual Performance) จากสมรรถนะทีค
่ วรจะเปน (Should
Performance)
การปรับปรุงเชิงรับ (Problem solving) เปนการปรับปรุงทีท
่ ําเมื่อพบวามีปญหาเกิดขึ้น ตองใชการแกปญหาแบบ Problem solving
ขอมูลสําหรับการวิเคราะหปญ
 หาเพื่อการปรับปรุงการโดยมากจะมาจากการวิเคราะหความสูญเสียขององคกร
การปรับปรุงเชิงรุก (Task Achieving) เปนการกําหนดเปาหมายทีท
่ า ทายขึ้นมาเอง
ทั้งที่ในปจจุบัน ยังไมมแ
ี รงกดดันใหตอง
ทําเทาไหรนัก ตองใชแนวการแกปญหาแบบ Theme achievement ขอมูลสําหรับการวิเคราะหโอกาสในการปรับปรุงสวนมากจะมาจาก
ผลการวิเคราะหจากระดับบริหารหรือการตลาดเปนสวนใหญ
พัฒนาระบบแบบคอยไปคอยไป ( Incremental improvement) คือวิธีการปรับปรุงครั้งละเล็กๆนอยๆที่เกิดขึ้นจากความพยายาม
อยางตอเนื่อง
พัฒนาระบบแบบกาวกระโดด (Breakthrough) คือ การเปลี่ยนแปลงขนานใหญที่ตองอาศัยเทคโนโลยีทซ
ี่ ับซอนระดับสูง ตองใช
เงินลงทุนจํานวนมหาศาล
การระดมสมอง (Brainstorming) คือ การแสดงความคิดรวมกันระหวางสมาชิก เพื่อนําไปสูแนวทางการแกปญหา เปนการคิดอยาง
มีแบบแผน (Free-Form Thinking)

โดย
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