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The Way to Win
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ได้ร ับควำมนิยมทีส
่ ด
ุ ของเรำ..

เกีย
่ วก ับหล ักสูตร

วิทยากร :

อาจารย์ วิชัย ชื่นสมบูรณ์

IATF International Qualified Automotive
Auditor ในระบบ IATF 16949, Lead Auditor
ระบบ ISO 9001, ISO 14001 มี ค วามรู้ แ ละ
เชี่ ยวชาญเป็ นพิ เศษในเทคนิ คการผลิ ต และ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพในอุ ต สาหกรรม
รถยนต์ มี ร ะบบบริ ห ารจัด การโรงงาน เช่ น
Lean Mfg, 6 Sigma, TQM, QCC เป็ นต้น ท่าน
มีประสบการณ์ มากมายในการบริ หารจัดการ
อุตสาหกรรม จึงมีความเชี่ ยวชาญเป็ นพิ เศษ
ด้านระบบการจัดการในอุตสาหกรรมรถยนต์

ถ้าองค์กรท่านทาระบบ IATF มาตัง้ แต่ยงั เป็ น
QS9001, ISO/TS16949 เวอร์ชนั ่ 2002, 2009
และกาลังจะก้าวสู่ IATF16949:2016 มานาน
แล้วยิ่ งทาไมยังรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของ
ระบบเสียที อีกทัง้ ไม่มีอะไรใหม่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิ มเลย ยิ่ งทาเอกสารยิ่ งเยอะ ยิ่ งน่ าเบือ่
เบือ่ ทัง้ คนสร้างระบบและคนทาตามระบบ
แถมยังต้องถูก Audit อย่างเข้มข้นจากลูกค้า,
และ CB เสียอีก

หลักสูตรนี้ จึงเน้ นเพื่อให้ ทุกท่านเข้าใจถึงประเด็น
มาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพ IATF16949 อย่าง
ลึกซึ้ ง ด้ วยระบบที่ ลงตัว และสร้างมูลค่ าเพิ่ มต่ อ
ระบบการบริ หารคุณภาพในปัจจุบนั ของท่าน
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ั
▪ ควำมชดเจนของกำรบริ
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ใช ้ Process Approach และกำร
ี่ ง (Risk) ทีท
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องค์กรเข้มแข็งได้กำไร
▪ รูล
้ ก
ึ ซงึ้ ถึงประสงค์ทแ
ี่ ท้จริงของ
ข้อกำหนด IATF16949:2016 และ
้ ย่ำงสร้ำงสรรค์
กำรนำไปประยุกต์ใชอ
ไม่พม
ิ พ์นย
ิ ม อย่ำงทีค
่ นอืน
่ เค้ำทำก ัน
▪ ปร ับเรือ
่ งน่ำเบือ
่ ของระบบ>>เอกสำร
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กำหนดกำรอบรม

Contact
us

Ms. Narinporn (Aon) / คุณอร

ว ันที่ 28-29 พฤษภำคม 2562 เวลำ 09.00-16.00 น.

Tel : 081-623-9351, 02-6785154 ต่ อ 104

สถำนทีอ
่ บรม
โรงแรม ชลอินเตอร์ Chonburi)
ด่วน! ร ับจำนวนจำก ัดเพียง 20 ท่ำน

2/22 IYARA Tower, 7th Floor, Chan Road,
Tungwatdon,Sathorn, Bangkok 10120
Tel.(662) 678-5154

email :
training.ticacert@gmail.com
contact.ticacert@gmail.com

Fax.(662)-678-5155

ค่ำสม ัครอบรม
ิ 7,500 บำท/ท่ำน
สมำชก
ทว่ ั ไป 8,000บำท/ท่ำน

ไม่ได้ปญ
ั หำย ังเกิดอยูอ
่ ก
ี เยอะ
▪

SMART ISO แนวคิดเพิม
่ มูลค่ำกำรทำ
ระบบ IATF16949:2016 ทีด
่ ก
ี ว่ำ
สู่ the way to win ทีแ
่ ท้จริง
หมำยเหตุ : หล ักสูตรนีร้ วมกำรอธิบำยถึง
ข้อกำหนด ISO9001:2015

