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-forprofit 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.

Who should attend?

Training Types & Period

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

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
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แนะนำระบบมำตรฐำน ISO 14001:2015

ISO 14001 Environmental Management System
ระบบกำรจัดกำรสิง่ แวดล ้อมช่วยให ้องค์กรสำมำรถระบุ, จัดกำร ติดตำม และควบคุมปั ญหำ
่
สิงแวดล ้อมในลักษณะ "องค์รวม" มำตรฐำน ISO อืน
่ ๆ ทีพ
่ จ
ิ ำรณำระบบกำรจัดกำรประเภทต่ำง ๆ เช่น
ISO 9001 สำหรับกำรจัดกำรคุณภำพและ ISO 45001 สำหรับอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยทัง้ หมด
ใช ้โครงสร ้ำงระดับสูง ซึง่ หมำยควำมว่ำ ISO 14001 สำมำรถรวมเข ้ำกับระบบกำรจัดกำร ISO ทีม
่ อ
ี ยูไ่ ด ้
อย่ำงง่ำยดำย
ดังนัน
้ ISO 14001 เหมำะสำหรับองค์กรทุกประเภทและทุกขนำดไม่วำ่ จะเป็ นกำรจัดกำร
ส่วนตัว, องค์กรไม่แสวงหำผลกำไร หรือหน่วยงำนรำชกำร องค์กรต ้องมีกำรพิจำรณำประเด็น
สิง่ แวดล ้อมทัง้ หมดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกำรดำเนินงำน เช่น มลพิษทำงอำกำศ, ปั ญหำน้ ำและสิง่ ปฏิกล
ู กำร
จัดกำรของเสีย, กำรปนเปื้ อนของดิน, กำรบรรเทำกำรเปลีย
่ นแปลงสภำพภูมอ
ิ ำกำศและกำรปรับตัว และ
กำรใช ้ทรัพยำกรและประสิทธิภำพ

คอร์สนีเ้ หมำะกับใคร

ประเภท/ระยะเวลำในกำรอบรม

ทุกคนทีเ่ กีย
่ วข ้องในกำรวำงแผน, กำรดำเนินกำร,
กำรรักษำ, กำรกำกับดูแลหรือกำรตรวจประเมิน
มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิง่ แวดล ้อมISO 14001:
2015

ประเภทของกำรอบรม: In-house
ระยะเวลำกำรอบรม: 1 หรือ 1 วัน

รำยละเอียดหลักสูตร
• อนุกรมมำตรฐำน ISO 14000
• ควำมเป็ นมำของมำตรฐำน ISO 14001:2015
• นิยำมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับมำตรฐำน ISO 14001:2015
• มำตรฐำน ISO 14001:2015 และกำรประยุกต์ใช ้

• แนวทำงในกำรพิจำรณำประเด็นปั ญหำทำงสิง่ แวดล ้อม
• มำตรฐำน ISO 14001:2015 และกำรประยุกต์ใช ้
• บทบำทกำรมีสว่ นร่วมของผู ้บริหำร และพนักงำน
• สรุปเนือ
้ หำกำรอบรม, ถำม / ตอบ
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