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จากระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 มาสู่มาตรฐานระบบริหารคุณภาพสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF
16949:2016 ทีถ่ อื เป็ นอีกหนึ่งมาตรฐานทีม่ คี วามสาคัญสาหรับผูผ้ ลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ทีเ่ ป็ นอุตสาหกรรมหลักหนึ่งของอุตสาหกรรม
ในบ้านเรา
ACT.center จึงได้ทาการเปรียบเทียบ ข้อกาหนด ของทัง้ 2 มาตรฐานนี้เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาและปรับเปลีย่ น

สู่มาตรฐาน IATF16949:2016
หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามเพิม่ เติมเกี่ยวกับการจัดทาระบบ IATF 16949:2016 และ ISO9001:2015
สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ี blackdonut555@hotmail.com ; www.ISOsolving.com
ข้อกำหนด

4.3

หัวข้อ (ISO9001:2015)
บริบทองค์กร
ความเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กร
ความเข้าใจความจาเป็ นและคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้
เสีย
การกาหนดขอบข่ายระบบการบริหารคุณภาพ

4.4

ระบบการบริหารคุณภาพและกระบวนการ

5

ความเป็ นผูน้ า
ความเป็ นผูน้ าและความมุ่งมัน่

4
4.1
4.2

5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1

หัวข้อเพิ่มเติมใน IATF16949:2016
-

การกาหนดขอบเขตระบบบริ หารงานคุณภาพเพิ่มเติม,ข้ อกาหนดเฉพาะ
ของลูกค้ า
ความสอดคล้ องของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ, ความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์
ความรับผิดชอบขององค์กร, ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
กระบวนการ, เจ้ าของกระบวนการ

นโยบาย
บทบาท หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และอานาจหน้าทีใ่ น บทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และอานาจหน้ าที่ในองค์กร เพิ่มเติม,
องค์กร
หน้ าที่ความรับผิดชอบและอานาจการตัดสินใจ
การวางแผน
การปฏิบตั กิ ารเพือ่ จัดการกับความเสีย่ งและโอกาส วิเคราะห์ความเสีย่ ง, การดาเนินกิจกรรมป้องกัน, แผนสารองในกรณี
ฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์คุณภาพ และแผนงานเพือ่ ทาให้บรรลุ วัตถุประสงค์คณ
ุ ภาพและแผนงานเพื่อทาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เพิม่ เติม
วัตถุประสงค์
การวางแผนเปลีย่ นแปลง
สนับสนุน
ทรัพยากร
โรงงาน, สิง่ อานวยความสะดวก, และเครื่ องมือ เครื่ องใช้ , การวิเคราะห์
ระบบการวัด, การสอบกลับได้ ของการตรวจวัด, ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับ
ห้ องปฏิบตั ิการสอบเทียบ
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7.2

ความสามารถ

7.3

ความตระหนัก

7.4

การสือ่ สาร
เอกสาร สารสนเทศ

7.5
8

ทักษะ ความสามารถ เพิ่มเติม, ทักษะ ความสามารถ- การฝึ กอบรมหน้ า
งาน, ทักษะ ความผู้สามารถผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน, ทักษะ
ความสามารถของผู้ตรวจติดตาม ลาดับที่ 2
การสร้ างจิตสานึก เพิ่มเติม, แรงจูงใจของพนักงานและการเพิ่มขีด
ความสามารถ
-

เอกสารระบบการจัดการคุณภาพ, ระยะเวลาในการเก็บรักษาบันทึก,
ข้ อกาหนดเฉพาะทางวิศวกรรม

8.2

การดาเนินการ
การวางแผนและการควบคุมการดาเนินการ
ข้อกาหนดผลิตภัณฑ์และบริการ

8.3

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

8.4

การควบคุมผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก

8.5

การผลิตและการให้บริการ

8.6

การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ

8.1

การวางแผนและการควบคุมการดาเนินการ เพิ่มเติม, การรักษาความลับ,
การสือ่ สารกับลูกค้ า เพิ่มเติม, การพิจารณากาหนดข้ อกาหนดสินค้ าและ
บริ การ เพิ่มเติม, การทวนสอบความเกี่ยวข้ องกับสินค้ า และบริ การ
เพิ่มเติม, คุณลักษณะพิเศษที่กาหนดโดยลูกค้ า, ความเป็ นไปได้ ในการ
ผลิตขององค์กร
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การเพิม่ เติม, ทักษะการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ภายในติดตังซอฟท์
้
แวร์ ,
ปั จจัยนาเข้ าสาหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพิม่ เติม, ปั จจัยป้อนเข้ าการ
ออกแบบกระบวนการผลิต, คุณลักษณะพิเศษ, การเฝ้าติดตาม, -การ
ออกแบบและพัฒนาการทวนสอบ, แผนงานการจัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ,
ขันตอนการอนุ
้
มตั ิสนิ ค้ า, ผลการออกแบบและการพัฒนา เพิม่ เติม, การ
ออกแบบกระบวนการผลิต, การเปลีย่ นแปลงการออกแบบและพัฒนา
เพิ่มเติม
ทัว่ ไป เพิ่มเติม, กระบวนการคัดเลือกผู้สง่ มอบ, ข้ อกาหนดตามกฎหมาย
และกฎระเบียบ, การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพผู้สง่ มอบ, การ
พัฒนาผู้สง่ มอบ,
แผนควบคุม, มาตรฐานการทางาน-เอกสารแสดงขันตอน
้
, การทวนสอบ
การปรับตังงาน
้ , การทวนสอบหลังการหยุดการผลิต, การบารุงรักษาทวี
ผลที่ทกุ คนมีสว่ นร่วม, การบริ หารเครื่ องมือการผลิต และเครื่ องมือและ
อุปกรณ์การผลิต การทดสอบและการตรวจสอบ, การวางแผนการผลิต,
การชี ้บ่งและการสอบกลับ เพิม่ เติม, การถนอมรักษา เพิ่มเติม, ข้ อมูล
สะท้ อนกลับจากการให้ บริการซ่อมบารุง, ข้ อตกลงการให้ บริ การซ่อมบารุง
กับลูกค้ า, การควบคุมการเปลีย่ นแปลงเพิ่มเติม, การเปลีย่ นแปลงการ
ควบคุมกระบวนการชัว่ คราว
การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์และบริ การ ส่วนเพิ่มเติม, การตรวจวัดทุกขนาด
มิติและการทดสอบหน้ าที่การใช้ งาน, ชิ ้นส่วนที่เน้ นลักษณะภายนอก,
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8.7

การควบคุมผลลัพธ์ทไ่ี ม่เป็ นไปตามข้อกาหนด

9
9.1

การประเมินสมรรถนะ
การเฝ้ าระวังติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการ
ประเมิน

9.2

การตรวจประเมินภายใน

9.3

การประชุมทบทวนฝ่ ายบริหาร

10
10.2

การปรับปรุง
ทัวไป
่
สิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตามข้อกาหนดและกิจกรรมการแก้ไข

10.3

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

10.1

การทวนสอบและยอมรับผลิตภัณฑ์และบริ การที่จดั หามาจากภายนอกที่
เป็ นไปตามข้ อกาหนด, การสอดคล้ องตามกฎหมายข้ อบังคับ, เกณฑ์การ
ยอมรับ
ความยินยอมที่อนุมตั ิโดยลูกค้ า, กระบวนการที่ลกู ค้ ากาหนด, การ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย, การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการซ่อมแซม
แก้ ไข, การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการซ่อมแซม, การแจ้ งเตือนลูกค้ า,
การจัดการกับผลิตที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนด
การเฝ้าติดตามและ การตรวจวัดกระบวนการผลิต, การระบุการใช้
เครื่ องมือทางสถิติ, การประยุกต์ใช้ หลักทางสถิติ, ความพึงพอใจของ
ลูกค้ า-ส่วนเพิ่มเติม, การจัดลาดับความสาคัญ
แผนงานตรวจประเมินภายใน, การตรวจประเมินระบบคุณภาพ, การ
ตรวจประเมินกระบวนการผลิต, การตรวจประเมินผลิตภัณฑ์
การทบทวนของฝ่ ายบริ หาร-ส่วนเพิ่มเติม, ข้ อมูลนาเข้ าสาหรับการ
ทบทวนของฝ่ ายบริ หาร-ส่วนเพิ่มเติม, ผลการทบทวนของฝ่ ายบริหารส่วนเพิ่มเติม
-

วิธีการแก้ ไขปั ญหา, เทคนิคการป้องกันข้ อผิดพลาด, ระบบบริ หารการ
รับประกันสินค้ า, การวิเคราะห์ข้อร้ องเรี ยนของลูกค้ าและความล้ มเหลวที่
เกิดขึ ้นในการใช้ งานของผู้ใช้ รถ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง-ส่วนเพิ่มเติม
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