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GT CONSULTANT

บริิษััท ควอลิิต้ี้� พาร์ิทเนอร์ิ จำำากััด (QP) ได�ก่อตัั้�งขึึ้�นำเม่ื่�อ วัันำท่ี่� 6 
มื่กร�คมื่ 2547 โดยม่ื่แนำวัคิดมื่�จั�กควั�มื่ตั้�องก�รช่่วัยเหล่ือแลืะ 
พััฒนำ�องค์กร ในำก�รจััดที่ำ�ระบบก�รจััดก�รท่ี่�ถู้กตั้�องแลืะม่ื่ประสิิที่ธิุภ�พั 
โดยผู่้�นำมุื่มื่มื่องขึ้องผู้้�ตั้รวัจัสิอบ (Auditor) จั�กสิถู�บันำท่ี่�ให�ก�ร 
รับรอง (Certification Body) ชั่�นำนำำ�ระดับโลืกหลื�ย ๆ  แห่ง รวัมื่ถึูง 
ผู้้�เช่่�ยวัช่�ญ (Experts) เฉพั�ะในำสิ�ขึ้�วิัช่�นัำ�นำๆ โดย QP ม่ื่ควั�มื่มุ่ื่งมัื่�นำ 
ท่ี่�จัะให� บริก�รท่ี่�เป็นำเลิืศที่�งด��นำก�รให�ปรึกษ�แลืะฝึึกอบรมื่แก่ล้ืกค�� 
เพ่ั�อให�ล้ืกค��ประทัี่บใจัด�วัยควั�มื่เป็นำม่ื่ออ�ช่่พั แลืะก�รบริก�รท่ี่�มื่� 
จั�กใจัขึ้องบุคลื�กรในำองค์กรซึึ่�งเนำ�นำผู้้�เร่ยนำเป็นำศ้นำย์กลื�ง แลืะก�ร
พััฒนำ�ปรับปรุงวิัธุ่ก�รถู่�ยที่อดท่ี่�ผู้สิมื่ผู้สิ�นำองค์ควั�มื่ร้�ที่�งที่ฤษฎ่ี
แลืะปฏิิบัติั้เขึ้��ด�วัยกันำ

ประวััติิบริษัที่

พัันธมิิติรของเรา



ควัามิเช่ี่�ยวัชี่าญขึ้องเร�
เร�ม่ื่ควั�มื่ถูนัำดแลืะเช่่�ยวัช่�ญเป็นำพิัเศษด��นำระบบก�รจััดก�รคุณภ�พั, 
สิิ�งแวัดลื�อมื่, อ�ช่่วัอนำ�มัื่ยแลืะควั�มื่ปลือดภัย ซึึ่�งเร�ให�บริก�รให�คำ�ปรึกษ� 
แลืะบริก�รให�กับล้ืกค��ทัี่�งในำประเที่ศไที่ย แลืะเอเช่่ย อ�ทิี่ จ่ันำ ญ่�ปุ�นำ สิิงคโปร์ 
มื่�เลืเซ่ึ่ย ฟิลิิืปปินำส์ิ แลืะอินำโดน่ำเซ่ึ่ย
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เร�จัะช่่วัยคุณสิร��งระบบมื่�ตั้รฐ�นำในำองค์กรขึ้องคุณ ในำสิไตั้ล์ืขึ้องคุณ 
เขึ้��ใจัง่�ย กระชั่บ ตั้�มื่ง�นำท่ี่�คุณที่ำ�อย่้ทุี่กวัันำ ที่ำ�ให�คุณเป็นำเจั��ขึ้อง  
เอกสิ�รท่ี่�คุณจัะตั้�องอย่้กับมัื่นำไปตั้ลือดอย่�งเขึ้��ใจั เร�จัะอบรมื่แลืะให�
คำ�แนำะนำำ�ในำทุี่กเร่�องท่ี่�เก่�ยวัขึ้�อง รวัมื่ถึูงช่่วัยออกแบบเอกสิ�รท่ี่�เก่�ยวั
ขึ้�องอย่�งใกลื�ชิ่ด แลืะเร�ยังม่ื่ ตัั้วัอย่�งให�คุณได�นำำ�มื่�เป็นำแนำวัที่�งอ่ก
ด�วัยแลืะก่อนำท่ี่�คุณจัะโดนำตั้รวัจัจั�ก Certification body (CB) 
เร�จัะที่ำ�ก�รตั้รวัจัประเมิื่นำ (Pre-Audit) ก่อนำท่ี่�คุณจัะไปเจัอสิถู�นำก�รณ์จัริง 
เร�จัะอย่้ช่่วัยจันำกว่ั�คุณจัะปิด Car เสิร็จัแลืะได�รับก�รย่นำยันำจั�ก 
Certification body (CB) ว่ั�คุณผู่้�นำก�รรับรองแลื�วั

การให้้คำาปรึกษา



เร�ม่ื่บริก�รฝึึกอบรมื่ภ�ยในำแลืะก�รสัิมื่มื่นำ�เป็นำภ�ษ�อังกฤษ, ภ�ษ�จ่ันำ 
แลืะภ�ษ�ไที่ย เร�จััดอบรมื่แบบผู้สิมื่ผู้สิ�นำด�วัยที่ฤษฎ่ีแลืะเวิัร์คช็่อป 
โดยเนำ�นำควั�มื่ตั้�องก�รขึ้องล้ืกค��แลืะควั�มื่ค�ดหวััง วิัธุ่ก�รฝึึกอบรมื่
ขึ้องเร�จัะใช่�วิัธุ่ส่ิ�อสิ�รแบบ 2 ที่�ง โดยส่ิ�อสิ�รทัี่�งผู้้�สิอนำแลืะผู้้�เขึ้��อบรมื่  
ผู้้�เขึ้��อบรมื่จัะม่ื่โอก�สิในำก�รแบ่งปันำประสิบก�รณ์แลืะม่ื่ส่ิวันำร่วัมื่ในำทุี่ก ๆ 
เวิัร์คช็่อปเพ่ั�อควั�มื่เขึ้��ใจัแลืะนำำ�ไปปรับใช่�กับง�นำขึ้องพัวักเขึ้� เร�ใช่� 
เที่คนิำคเพ่ั�อจ้ังใจัผู้้�เขึ้��อบรมื่ให�ร่วัมื่สินุำกกับเกมื่แลืะเวิัร์คช็่อป

ฝึึกอบัรมิ



ลิืขึ้สิิที่ธิุ�หนัำงส่ิอมื่�ตั้รฐ�นำเคร่�องม่ื่ออุตั้สิ�หกรรมื่ย�นำยนำต์ั้ 2 ภ�ษ� 
(ไที่ย-อังกฤษ) โดยตั้�นำฉบับมื่�จั�กก�รท่ี่�สิถู�บันำ AIAG (เป็นำก�รรวัมื่ตัั้วั 
ค่�ยรถูยนำต์ั้ยักษ์ใหญ่ 3 ร�ยในำอเมื่ริก�) มื่�แต่ั้งร่วัมื่กันำแลืะม่ื่ผู้ลืบังคับ 
ใช่�ในำวังก�รย�นำยนำต์ั้อย่�งกวั��งขึ้วั�งทัี่�ง 5 เล่ืมื่ APQP, PPAP, 
FMEA, MSA แลืะ SPC ซึึ่�งที่�งท่ี่มื่ง�นำ ควัอลิืต่ั้� พั�ร์ที่เนำอร์ นำำ�ท่ี่มื่โดย 
อ�จั�รย์ อภิชั่ย ที่ว่ัช่�ติั้ เป็นำผู้้�แปลื ซึึ่�งที่�ง AIAG ได�อนุำมัื่ติั้ให�เร�เป็นำ
ผู้้�แปลืแลืะจััดจัำ�หน่ำ�ยอย่�งเป็นำที่�งก�รในำประเที่ศไที่ยแต่ั้เพ่ัยงผู้้�เด่ยวั 
นำอกจั�กน่ำ�เร�ยังม่ื่บริก�รจััดห�หนัำงส่ิอวิัช่�ก�รต่ั้�งประเที่ศ ตั้�มื่ท่ี่� 
ท่ี่�นำตั้�องก�ร โดยเร�อำ�นำวัยควั�มื่สิะดวักในำก�รสัิ�งซ่ึ่�อหนัำงส่ิอใดก็ได�จั�ก 
ทุี่กเวัปไซึ่ด์ทัี่�วัโลืก แลืะสิ�มื่�รถูจััดส่ิงได�ทัี่�วัโลืกตั้�มื่ควั�มื่ตั้�องก�รขึ้อง 
ล้ืกค��

ห้นังสืือฉบัับัลิิขสิืทธิ�



ในำก�รสัิมื่มื่นำ�ทุี่กครั�ง เม่ื่�อคุณได�ม่ื่โอก�สิเขึ้��มื่�ใช่�บริก�รขึ้องเร� เร�ได� 
สิร��งประสิบก�รณ์ก�รเร่ยนำร้�ท่ี่�แตั้กต่ั้�ง โดยไม่ื่ได�มื่องถึูงแค่ควั�มื่ร้�ท่ี่�
คุณจัะได�รับ แต่ั้คุณยังได�รับประสิบก�รณ์ด่ๆจั�กเร�ในำหลื�ยๆด��นำ แลืะ 
ทัี่�งหมื่ดในำด��นำล่ื�งน่ำ� ค่อสิไตั้ล์ืก�รที่ำ�ง�นำขึ้องเร�แลืะควั�มื่มุ่ื่งหวัังขึ้อง 
เร�ท่ี่�จัะมื่อบให�ล้ืกค��ท่ี่�เขึ้��มื่�สัิมื่มื่นำ�กับเร�
 • วิัที่ย�กรม่ื่ควั�มื่เช่่�ยวัช่�ญเฉพั�ะด��นำทัี่�งจั�กภ�ยในำแลืะต่ั้�งประเที่ศ
 • หลัืกส้ิตั้รม่ื่เน่ำ�อห�ทัี่นำสิมัื่ยต่ั้อสิถู�นำก�รณ์
 • หลัืกส้ิตั้รเฉพั�ะตั้รงตั้�มื่ควั�มื่ตั้�องก�รผู้้�เร่ยนำ
 • ม่ื่หลัืกส้ิตั้รทัี่�งภ�ษ�ไที่ยแลืะภ�ษ�อังกฤษ
 • เร่ยนำจับได�รับ E-Certificate
 • ม่ื่เอกสิ�รประกอบก�รอบรมื่
 • ม่ื่กิจักรรมื่ฝึึกปฏิิบัติั้ Workshop
 • ม่ื่กิจักรรมื่ชิ่งร�งวััลืสินุำกระหว่ั�งพัักเบรก เพ่ั�อผู่้อนำคลื�ย
 • สิถู�นำท่ี่�จััดง�นำสัิมื่มื่นำ� คำ�นึำงถึูงควั�มื่สิะดวักสิบ�ยแลืะควั�มื่
  ปลือดภัยขึ้องล้ืกค��
 • บริก�รอ�ห�รกลื�งวัันำแลืะอ�ห�รว่ั�งขึ้องโรงแรมื่ชั่�นำนำำ�
  (สิ�มื่�รถูแจั�งควั�มื่ตั้�องก�รได� อ�ทิี่ มัื่งสิวิัรัติั้ ฮ�ลื�ลื 
  หร่อผู้้�ท่ี่�แพั�อ�ห�ร
 • บรรย�ก�ศก�รสัิมื่มื่นำ�ไม่ื่ตึั้งเคร่ยด

สัืมิมินา



ในำสิถู�นำก�รณ์ New Normal ที่ำ�ให�เกิดก�รเร่ยนำร้�แบบใหม่ื่ในำวังก�ร 
ISO อย่�งแพัร่หลื�ย โดยที่�งควัอลิืต่ั้� พั�ร์ที่เนำอร์ ก็จััดว่ั�เป็นำผู้้�ริเริ�มื่
ร�ยแรกๆในำประเที่ศไที่ย ท่ี่�จััดให�ม่ื่ก�รเร่ยนำISO แบบออนำไลืน์ำ โดยม่ื่ 
ส่ิ�อก�รเร่ยนำ ออนำไลืน์ำผู่้�นำหลื�ยช่่องที่�ง ทัี่�งเร่ยนำแบบส่ิวันำตัั้วั แลืะ  
เร่ยนำในำร้ปแบบบรษัิที่ซึึ่�งขึ้�อด่ท่ี่�เห็นำได�ชั่ดเจันำจั�กก�รเร่ยนำแบบออนำไลืนำ์ 
ค่อ ค่�ใช่�จ่ั�ยไม่ื่ส้ิงแลืะสิะดวัก โดยล้ืกค��ท่ี่�สินำใจั สิ�มื่�รถูเร่ยนำเม่ื่�อไหร่ 
ท่ี่�ไหนำก็ได� อ่กทัี่�งยังสิ�มื่�รถูเร่ยนำซึ่ำ��ที่บที่วันำได�หลื�ยครั�ง ม่ื่ workshop 
ง่�ยๆให�ที่ดลืองที่ำ�เพ่ั�อเสิริมื่สิร��งควั�มื่เขึ้��ใจัอ่กด�วัย ห�กม่ื่ขึ้�อสิงสัิย
ก็สิ�มื่�รถูถู�มื่อ�จั�รย์ผู้้�สิอนำได�โดยตั้รง นำอกจั�กก�รเร่ยนำแลื�วั ที่�ง 
ควัอลิืต่ั้�ก็ม่ื่ก�รจััดสิอบแบบออนำไลืน์ำอ่กด�วัย ซึึ่�งห�กสิอบผู่้�นำ ผู้้�เร่ยนำ 
ก็สิ�มื่�รถูได�รับ E-Certificate ได� เร่ยกได�ว่ั� เหมื่�ะมื่�กสิำ�หรับหลื�ย
ๆท่ี่�นำท่ี่�ตั้�องก�รพััฒนำ�ตั้นำเอง หร่อ สิำ�หรับพันัำกง�นำท่ี่�เพิั�งมื่�ที่ำ�ง�นำ 
ใหม่ื่

ฝึึกอบัรมิออนไลิน์
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มิาติรฐานท่�เราให�บริก�ร

VDA6.3:
PROCESS AUDIT

AUTOMOTIVE
CORE TOOLS

MMOG/LEVDA6.5:
PRODUCT AUDIT

IATF16949ISO 14001 ISO 45001ISO 9001

FOOD SAFETY AS9100
(AEROSPACE)

ISO 50001
(ENERGY MANAGEMENT

SYSTEM)

IATF OVERSIGHT UK (SMMT) 
APPROVED 1st & 2nd PARTY

LEAD AUDITOR FOR IATF16949

SA 8000
(SOCIAL ACCOUNTABILITY)

CQI
(SPECIAL PROCESS

ASSESSMENT)

ISO 13485/GDPMD
(MEDICAL DEVICES)

S&M/HR
(PERSONNEL)



บริษัที่ ควัอลิืต่ั้� พั�ร์ที่เนำอร์ จัำ�กัด 
189/20 หม่้ื่ 1 ถูนำนำ 345 ตั้ำ�บลืบ�งค้วััด อำ�เภอเม่ื่อง จัังหวััดปทุี่มื่ธุ�น่ำ 12000 
โที่ร.0863429724-5 อ่เมื่ลื : training@qualitypartner.org
เว็ับไซึ่ต์ั้ : www.qualitypartner.org




