สัมมนา “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001: 2015
& ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015”
วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้ องสร้ องทอง 1 โรงแรมโกลเด้ น ซิตี ้ ระยอง
ปั จจุบนั การดาเนินธุรกิจไม่เพียงแต่จะต้ องคานึงถึงผลประกอบการทางด้ านเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่ยงั ต้ องคานึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมด้ วย ซึ่งสอดรั บกับหลักการ Triple Bottom Line อีกทังยั
้ งต้ องเผชิญกับอุปสรรคและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม กฎหมาย การเมือง และ
เทคโนโลยี ดังนันองค์
้ กรจึงต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับมาตรฐาน
ไอเอสโอ ทีไ่ ด้ ประกาศใช้ ก่อนหน้ านันจึ
้ งต้ องปรับเปลีย่ นข้ อกาหนดต่างๆให้ เข้ ากับโลกธุรกิจในปั จจุบนั
มาตรฐาน ISO 9001:2015 มีการปรับเปลี่ยนจากมาตรฐานฉบับเดิม โดยพิจารณาในมุมมองที่กว้ างขึ ้นและในระดับที่
สูงขึน้ ครอบคลุมทัง้ ระดับปฏิบัติการ (Operational Level) และระดับกลยุทธ์ (Strategic Level) โดยเน้ นบทบาทของผู้บริ หาร
ระดับสูงที่จะต้ องให้ ความสาคัญกับการกาหนดบริ บทองค์กรทังภายในและภายนอกที
้
่เกี่ยวข้ องกับจุดประสงค์และทิศทางกลยุทธ์
ขององค์กรและการชี ้บ่งและหาความต้ องการความคาดหวังของลูกค้ า และผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ยังให้ ความสาคัญ
กับแนวคิดเรื่ องการบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ บรรลุถึงประสิทธิ ผลของระบบบริ หารงานคุณภาพ โดยกาหนดให้ มีการชีบ้ ่งและ
จัดการความเสีย่ งและโอกาส เพื่อช่วยให้ เกิดผลลัพธ์ที่พงึ ประสงค์และป้องกันการเกิดผลกระทบในด้ านลบ
มาตรฐาน ISO 14001:2015 มุ้งเน้ นบทบาทของผู้บริ หารระดับสูงทีจ่ ะต้ องให้ ความสาคัญกับความต้ องการ ความ
คาดหวังของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ อง องค์กรทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรื อภาคบริ การทังรั้ ฐ
และเอกชน สามารถนาระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม ISO 14001:2015 ไปใช้ ได้ และไม่มีขดี จากัดว่าต้ องใช้ กบั องค์กรขนาดใหญ่ที่
มีการลงทุนสูง และมีบคุ ลากรจานวนมากเท่านัน้ แต่ยงั สามารถใช้ ได้ กบั องค์กรทีเ่ ป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
อีกด้ วย โดย ISO 14001:2015 จะช่วยยกระดับระบบการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อมขององค์กร ทังนี
้ ้ISO 14001:2015 ได้ ใช้ โครงสร้ าง
ของข้ อกาหนดที่เป็ นโครงสร้ างเดียวกันกับหลายๆ มาตรฐาน ได้ แก่ ISO 9001:2015, ISO 22301:2012 และ ISO 27001:2013 ทา
ให้ องค์กรสามารถนามาตรฐานต่างๆ มาบูรณาการ (Integrate) เพื่อสะดวกในการประยุกต์ใช้ ภายในองค์กร
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ได้ จดั สัมมนา “The transition from ISO 14001:2004 to ISO 14001: 2015
& ISO 9001:2008 to ISO 9001:2015” โดยทีมวิทยากรผู้ตรวจประเมินของ สรอ. เพื่อให้ องค์กรได้ รับความรู้ มีการแลกเปลีย่ น
ข้ อคิดเห็นและประสบการณ์การต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องมาตรฐานดังกล่าว
ขอสงวนสิทธิ์ผ้ เู ข้ าร่วมรับการสัมมนาจานวน 2 ท่านต่อหนึง่ บริษัท โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายแต่ประการใด
สารองที่นงั่ และข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
1. คุณพัทธ์ กุศลานนท์ โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 321
2. คุณศราวดี ยิ ้มฟ้อย โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 303
3. คุณนัคมน ภู่ทอง โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 308
4. คุณศรัณยา บุญโอภาส โทรศัพท์ 0-2617-1727 ต่อ 312

