
 
The Quality Center (Thailand) Co., Ltd. 

119/368  หมูท่ี ่6  แขวงคลองกุม่  เขตบงึกุม่  กรงุเทพมหานคร 10240 

         Tel : 089-695-2965 , 084-050-3461, 086-313-9038  www.thequality-center.com  

 

 
       ISO 14001:2015 Understanding and Implementation (2 Day) 

 

Page 1/3 

ISO 14001:2015 Understanding and Implementation (2 Day) 

(ความเขา้ใจและการประยกุตใ์ชข้อ้ก าหนดมาตรฐาน ISO 14001:2015) 

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : 

       วัตถุประสงค์ของหลักสตูร เพื่อให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ได้เขา้ใจถึงความต้องการ 

ของข้อก าหนด และสามารถตีความเพื่อน าไปวางแผน ออกแบบกระบวนการท างาน ระบบเอกสาร ขั้นตอนด าเนนิงานตา่งๆ  

ที่เกี่ยวข้องได้อยา่งถกูต้องและเชื่อมโยงกบัระบบบริหาร ระบบการท างานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

      หลักสูตรนี้วทิยากรเนน้การยกตวัอย่าง ค าศัพท์ ความเขา้ใจที่เป็นพื้นฐานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เน้นการมีส่วนรวม

ของผู้เข้าอบรมในการแลกเปล่ียนแนวความคิดเห็นจากการท ากิจกรรมกลุ่มเชิงปฏบิตัิการ (Workshop) เพื่อการตีความตาม

ข้อก าหนดให้เกิดความชัดเจนของขอ้ก าหนดมาตรฐานสากล      

   

 คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม :                                                                                                                            

เจา้หน้าที่ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม,หวัหน้างาน,ผู้จัดการ, Internal Auditor 

รปูแบบการอบรมสมัมนา :                                                                                                                                        

บรรยาย, ยกตัวอยา่งประกอบ สลับกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจเน้ือหา         

เพื่อน าไปปรับใช้กับงานจริงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล 

หัวข้ออบรมสัมมนา : 

วันที่ 1 

1. ประวัติความเป็นมาของมาตรฐาน ISO 14001:2015 

2. โครงสร้างขอ้ก าหนด และอธบิายภาพรวมข้อก าหนด 1, 2 

3. ข้อก าหนดที่ 3 :ค าศัพท์  

                      ตัวอย่าง และ กิจกรรมค าศัพท์ท่ีเก่ียวข้อง 

4. ขอ้ก าหนดที ่4 : Context of the organization บรบิทขององคก์ร   

 ข้อก าหนด 4.1 : Understanding the organization and its context 

                         ความเขา้ใจองค์กรและบริบทขององค์กร 

 ข้อก าหนด 4. 2 : Understanding the needs and expectations of interested parties ความเขา้ใจ 

                         ความจ าเป็นและความคาดหวังของผู้มีสว่นเก่ียวขอ้ง 

 ข้อก าหนด 4.3  : Determining the scope of the QMS  การก าหนดขอบขา่ยระบบบรหิาร

สิ่งแวดลอ้ม 

 ข้อก าหนด 4.4  : Environmental management system ระบบการบริหารสิ่งแวดลอ้ 
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 ขอ้ก าหนดที ่5 : Leadership ความเปน็ผูน้ า  

 ข้อก าหนด 5.1 : Leadership and commitment ความเป็นผู้น าและความมุ่งมั่น 

 ข้อก าหนด 5.2 : Environmental Policy นโยบายสิ่งแวดลอ้ม 

 ข้อก าหนด 5.3  : Organizational roles, responsibilities and authorities 

                          บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ในองค์กร 

 ข้อก าหนดที่ 6 : Planning การวางแผน  

 ข้อก าหนด 6.1 : Actions to address risks and opportunities 

                                                      การปฏิบัติการเพื่อด าเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส 

 ข้อก าหนด 6.2 : Environmental objectives and planning to achieve them  

    วนัที ่2                                        

 ขอ้ก าหนดที ่7 : Support  ขอ้ก าหนดสนบัสนนุ  

 ข้อก าหนด 7.1 : Resource ทรัพยากร 

 ข้อก าหนด 7.2 : Competence  ความสามารถ  

ข้อก าหนด 7.3 :  Awareness คามตระหนัก 

 ข้อก าหนด 7.4 : Communication การสือ่สาร 

 ข้อก าหนด 7.5 : Documented information เอกสารสารสนเทศ  

 ขอ้ก าหนดที ่8 : Operation การด าเนนิการ 

 ข้อก าหนด 8.1 : Operational planning and control การวางแผนและการควบคุมการด าเนินการ 

Workshop 3 : ก าหนดกระบวนการและชี้บ่ง เกณฑ์ควบคุม ก าหนดวธิีการควบคุมกระบวนการ 

  ข้อก าหนด 8.2 : Emergency preparedness and response                           

 ขอ้ก าหนดที ่9 : Performance evaluation การประเมนิสมรรถนะ 

 ข้อก าหนด 9.1 : Monitoring, measurement, analysis and evaluation   

 ข้อก าหนด 9.2 : Internal audit การตรวจตดิตามภายใน 

 ข้อก าหนด 9.3 : Management review การทบทวนการบริหารงาน 

 ขอ้ก าหนดที ่10 : Improvement การปรบัปรงุ 

 ข้อก าหนด 10.1 : General ทั่วไป 

 ข้อก าหนด 10.2 : Non conformity and corrective action  

                           สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และการปฏิบัติการแก้ไข 

 ข้อก าหนด 10.3 : Continual improvement การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 ถาม-ตอบ และ ท าแบบทดสอบ (Post Test)   
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การประเมินผลผู้เข้าอบรม : 

1. เวลาที่เข้าอบรมต้องไม่น้อยกว่า 80% 

2. ประเมินผลจากการท ากิจกรรมกลุ่ม  

3. ประเมินผลจากข้อสอบภาคทฤษฏี (Post Test)  

4.  ทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร (Training Certificate)                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


