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IRCA Certified ISO 14001:2015 Auditor/Lead Auditor Training Course
(IRCA/14153) (IRCA Reg. No. A18127)
** หลักสูตรบรรยายเป็ นภาษาไทย **
หลักสูตร
5 วัน (มีสอบข้ อเขียน)
จํานวนไม่เกิน
20 ท่าน / หลักสูตร
In-house ค่าอบรม ตามใบเสนอราคา
ผู้เข้ าร่ วมการอบรม
1. ผู้ที่ต้องการจัดทํา คงไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมในองค์กร
2. ผู้ที่เป็ นผู้แทนฝ่ ายบริ หาร (Environmental Management Representative: EMR) คณะทํางาน หรื อ
ผู้ตรวจติดตามภายใน ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ เกี่ ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจ
ประเมิน หรื อผู้ที่สนใจทัว่ ไป
3. ผู้ที่ประสงค์จะเป็ นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม
4. ผู้เข้ าอบรมควรมีทกั ษะในการใช้ ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมาตรฐานและเอกสารประกอบการอบรม
บางฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ
คุณสมบัตเิ บือ้ งต้ นของผู้เข้ าอบรม (Pre-Requisite)
ผู้สมัครฝึ กอบรมควรมีความรู้ก่อนเข้ ารับการอบรม ดังนี ้
a) ระบบการจัดการ
 ความรู้พื ้นฐานหลักการของวงจร PDCA (Plan – Do – Check - Act)
 องค์ประกอบหลักของระบบการจัดการและความสัมพันธ์ ระหว่างความรับผิดชอบของผู้บริ หาร
ระดับสูง, นโยบาย, วัตถุประสงค์, การวางแผนการ, การนําไปปฏิบตั ิ การวัด, การทบทวน และ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
b) การจัดการสิ่งแวดล้ อม
 แนวคิดเรื่ องผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์ 3 ประการ (ตามมาตรฐาน ISO 14001) :
- เพิ่มสมรรถนะด้ านสิ่งแวดล้ อม
- บรรลุตามพันธสัญญา
- บรรลุวตั ถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้ อม
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c) ISO 14001 ระบบการจัด การสิ่ ง แวดล้ อ ม (ความรู้ เกี่ ย วกั บ ข้ อ กํ า หนด ISO 14001 และนิ ย าม
คํ าศัพ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นมาตรฐาน ตามที่ กําหนดใน ISO 14001 ซึ่ง ผู้ส มัครฝึ กอบรมอาจเรี ยนหลักสูตร
IRCA Certified EMS Foundation หรื อหลักสูตรความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับ ISO 14001 หรื อหลักสูตร
อื่นที่เทียบเท่ามาก่อน
ประโยชน์ ท่ ีจะได้ รับ
1. ทราบหลักการของข้ อกําหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015
2. สามารถตีความข้ อกําหนด ISO 14001:2015 และตรวจประเมินตามข้ อกําหนดได้ อย่างถูกต้ อง
3. เข้ าใจในสาระสําคัญของมาตรฐาน ISO 14001:2015 และสามารถพิจารณาประเด็นภายนอกและ
ภายในที่ เกี่ ยวข้ องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์ องค์กร การชี บ้ ่งผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย และการ
วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม
4. ทราบขันตอนการวางแผน
้
การเตรี ยมการ การดําเนินการและการจัดทํารายงานการตรวจประเมิน
รวมทัง้ สามารถรวบรวม วิเคราะห์ หลักฐานที่ ตรวจพบและการตัดสินใจตามหลักเกณฑ์การตรวจ
ประเมิน
5. ผู้ เ ข้ า อบรมทุ ก ท่ า นจะได้ รั บ ประกาศนี ย บัต รจาก IQCS ประเทศสิ ง คโปร์ (IRCA Approved to
A09422)
หัวข้ อการฝึ กอบรม
1. หลักการของข้ อกําหนดในมาตรฐาน ISO 14001:2015 และการนํามาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
ในการจัดทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมได้
2. ขันตอนในการรั
้
บรอง การขึ ้นทะเบียน และการรับรองความน่าเชื่อถื อ รวมทังความแตกต่
้
างระหว่าง
การรับรองการขึ ้นทะเบียน และการรับรองความน่าเชื่อถือ
3. ขัน้ ตอนในการวางแผนการตรวจประเมินอย่างมี ประสิทธิ ผล รวมถึงการเตรี ยมการตรวจประเมิน
ระบบการจัดการสิ่ ง แวดล้ อม การจัดทํ ารายการการตรวจประเมิ น เมตริ กซ์ ของข้ อกํ าหนด การ
ประมาณช่วงเวลาในการตรวจ การทบทวนเอกสาร การตรวจประเมินเบื ้องต้ น การจัดตังที
้ มผู้ตรวจ
และการเตรี ยมแผนการตรวจติดตาม
4. การดํ าเนิ น การตรวจประเมิ น และเทคนิ ค ในการตรวจ การเขี ยนรายงาน และการตรวจติ ด ตาม
ข้ อบกพร่องรวมทังวิ
้ ธีการตรวจประเมิน เทคนิคการตังคํ
้ าถาม บทบาทและหน้ าที่ของผู้ตรวจประเมิน
การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานที่ตรวจพบและการตัดสินใจให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจ
ประเมิน
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5. ข้ อกําหนดในการขึ ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินกับองค์กร IRCA (www.irca.org)
6. Workshop: เพื่อสร้ างเสริ มทักษะและความเข้ าใจในเนื ้อหาในการฝึ กอบรม
………………………………………………………………………………………………………………………..

ต้องการข้อมูลเพิม่ เติม หรือสนใจฝึกอบรมติดต่อที่
หลักสูตรเกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการและมาตรฐานตรวจสอบรับรอง
ติดต่อ
คุณศิณีนาฐ / คุณจรัสศรี / คุณสุภาพร
โทร.
02 617 1727 ต่อ 801 / 802 / 803
โทรสาร.
02 617 1703
Email
sineenart@masci.or.th; jaratsri@masci.or.th; supaporn@masci.or.th
Web site
www.masci.or.th
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