
Introduction for ISO 14001:2015

ISO 14001 Environmental Management System

An environmental management system helps organizations identify, manage, monitor
and control their environmental issues in a “holistic” manner. Other ISO standards that look at 
different types of management systems, such as ISO 9001 for quality management and ISO 
45001 for occupational health and safety, all use a High Level Structure. This means that ISO 
14001 can be integrated easily into any existing ISO management system.

ISO 14001 is suitable for organizations of all types and sizes, be they private, not-for-
profit or governmental. It requires that an organization considers all environmental issues 
relevant to its operations, such as air pollution, water and sewage issues, waste management,
soil contamination, climate change mitigation and adaptation, and resource use and efficiency.
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Who should attend?

Anyone involved in the planning, 
implementing, maintaining, supervising or 
auditing of an ISO 14001:2015

Training Types & Period

Training Type: In-house Training
Training Period: 1 day

Course Outline

• ISO 14000 the family of international standards 

• History of ISO 14001:2015 standard 

• Definition related to ISO 14001:2015 standard

• ISO 14001:2015 standard and implementation 

• Guidelines for considering environmental issues

• ISO 14001:2015 standard and implementation 

• Role of participation of executive management & employees

• Summary of training content, Q&A



แนะน ำระบบมำตรฐำน ISO 14001:2015

ISO 14001 Environmental Management System

ระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มชว่ยใหอ้งคก์รสำมำรถระบ,ุ จัดกำร ตดิตำม และควบคมุปัญหำ
สิง่แวดลอ้มในลักษณะ "องคร์วม"   มำตรฐำน ISO อืน่ๆ ทีพ่จิำรณำระบบกำรจัดกำรประเภทตำ่ง ๆ เชน่ 
ISO 9001 ส ำหรับกำรจัดกำรคณุภำพและ ISO 45001 ส ำหรับอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัทัง้หมด
ใชโ้ครงสรำ้งระดับสงู ซึง่หมำยควำมวำ่ ISO 14001 สำมำรถรวมเขำ้กบัระบบกำรจัดกำร ISO ทีม่อียูไ่ด ้
อยำ่งงำ่ยดำย  

ดังนัน้ ISO 14001 เหมำะส ำหรับองคก์รทกุประเภทและทกุขนำดไมว่ำ่จะเป็นกำรจัดกำร
สว่นตัว, องคก์รไมแ่สวงหำผลก ำไร หรอืหน่วยงำนรำชกำร  องคก์รตอ้งมกีำรพจิำรณำประเด็น
สิง่แวดลอ้มทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนนิงำน เชน่ มลพษิทำงอำกำศ, ปัญหำน ้ำและสิง่ปฏกิลู  กำร
จัดกำรของเสยี, กำรปนเป้ือนของดนิ, กำรบรรเทำกำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศและกำรปรับตวั และ
กำรใชท้รัพยำกรและประสทิธภิำพ

คอรส์นีเ้หมำะกบัใคร

ทกุคนทีเ่กีย่วขอ้งในกำรวำงแผน, กำรด ำเนนิกำร, 
กำรรักษำ, กำรก ำกบัดแูลหรอืกำรตรวจประเมนิ
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มISO 14001: 
2015

ประเภท/ระยะเวลำในกำรอบรม

ประเภทของกำรอบรม: In-house
ระยะเวลำกำรอบรม: 1 หรอื 1 วัน
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รำยละเอยีดหลกัสตูร

• อนุกรมมำตรฐำน ISO 14000

• ควำมเป็นมำของมำตรฐำน ISO 14001:2015

• นยิำมทีเ่กีย่วขอ้งกบัมำตรฐำน ISO 14001:2015

• มำตรฐำน ISO 14001:2015 และกำรประยกุตใ์ช ้

• แนวทำงในกำรพจิำรณำประเด็นปัญหำทำงสิง่แวดลอ้ม

• มำตรฐำน ISO 14001:2015 และกำรประยกุตใ์ช ้

• บทบำทกำรมสีว่นรว่มของผูบ้รหิำร และพนักงำน

• สรปุเนือ้หำกำรอบรม,  ถำม / ตอบ


