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ข้อก ำหนดมำตรฐำน ISO 14001 :2015  

และกำรตรวจตดิตำมคุณภำพภำยในตำมระบบ  ISO 14001 : 2015  
 

หลกัสตูร  

ขอ้ก ำหนดมำตรฐำนISO 14001 :2015และกำรตรวจตดิตำมภำยในISO 14001:2015 

วนัที ่20-21 ตลุำคม 2563 

เวลำ 09.00-16.30 น. โรงแรมเชนตเ์จมส ์สขุมุวทิ 26 

 
ในสภำวะปัจจบุนัทกุองคก์รไดเ้ล็งเห็นควำมส ำคญัของสิง่แวดลอ้มมำกยิง่ขึน้ ทัง้ในกำรผลติ บรกิำรทีมุ่ง่เนน้ลด
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทัง้ทำงดนิ น ้ำ อำกำศ หรอืผลกระทบตอ่สขุภำพอนำมยัของพนักงำน ดังนัน้ทกุ
องคก์รจงึไดมุ้ง่เนน้กำรผลติทีล่ดผลกระทตอ่สิง่แวดลอ้ม ซึง่ ISO 14001 จงึมสีว่นส ำคญัในกำรแสดงควำม
เชือ่มัน่ตอ่องคก์ร และตอบโจทยต์อ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตำ่งๆ รวมถงึองคก์รภำยนอก 

กำรตรวจตดิตำมภำยในใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลเป็นสิง่ทีส่ ำคญั และจ ำเป็นเพือ่ใหผู้รั้บผดิชอบทีท่ ำ
หนำ้ที ่เป็นผูต้รวจ (Auditor) หรอืผูถ้กูตรวจ (Auditee) เขำ้ใจหนำ้ทีแ่ละบทบำทของตวัเอง ดงันัน้องคก์รจงึ
จ ำเป็นทีต่อ้งพัฒนำคณุสมบตัขิองผูต้รวจใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด ISO 14001 : 2015 

วตัถปุระสงคก์ารฝึกอบรม 

1.   เพือ่ใหผู้เ้ขำ้อบรมเขำ้ใจขอ้ก ำหนดISO 14001:2015 

2.   เพือ่ใหผู้เ้ขำ้รับกำรอบรมเขำ้ใจ สำมำรถตคีวำมหมำยขอ้ก ำหนดไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

3.   เพือ่ใหผู้เ้ขำ้รับกำรอบรมเขำ้ใจ ขัน้ตอนกำรตรวจตดิตำมภำยในตำมISO 19001 

4.   เพือ่ใหผู้เ้ขำ้อบรมสำมำรถจัดท ำและปฏบิตัเิรือ่งกำรตรวจตดิตำมภำยในไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

5.   เพือ่ใหผู้เ้ขำ้รับกำรอบรมน ำควำมรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รไดอ้ยำ่งถกูตอ้ง 

หลกัสตูรนีจ้ะชว่ยใหค้ณุ: 

1. ระบขุอ้ก ำหนดทีส่ ำคญัและประโยชนข์องมำตรฐำน ISO 14001: 2015 

2. กำรจัดกำรทีม่คีณุภำพและขบัเคลือ่นปรับปรงุอยำ่งตอ่เนือ่ง 

3. กำรท ำตำมขัน้ตอนเพือ่ใหแ้น่ใจวำ่คณุภำพเป็นหัวใจขององคก์รของทำ่น 

4. ดงึดดูและรักษำลกูคำ้โดยกำรสำมำรถท ำไดต้ำมขอ้ก ำหนดลกูคำ้ทัง้ในปัจจบุนัและอนำคตทีด่ขี ึน้ 

หวัขอ้ในกำรอบรม 
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1.      กำรตคีวำมขอ้ก ำหนดISO 14001:2015 

1.1.   ขอบขำ่ย 

1.2.   เอกสำรอำ้งองิ 

1.3.   ค ำนยิำมและค ำจ ำกดัควำม 

1.4.   บรบิทองคก์ร 

1.5.   ควำมเป็นผูน้ ำ 

1.6.   กำรวำงแผน 

1.7.   กำรสนับสนุน 

1.8.   กำรด ำเนนิงำน 

1.9.   กำรประเมนิสมรรถนะ 

1.10.  กำรปรับปรงุ 

2.      กำรประยกุตใ์ชข้อ้ก ำหนด ISO 14001:2015 

3.      แนวทำงกำรตรวจตดิตำมภำยในและควำมสำมำรถของผูต้รวจตดิตำม 

4.      ประเภทของกำรตรวจตดิตำมภำยในและกำรตรวจตดิตำมคณุภำพ 

5.      ขัน้ตอนกำรตรวจตดิตำม 

6.      กจิกรรมกลุม่ กำรตคีวำมขอ้ก ำหนดและกำรตรวจตดิตำมภำยใน 

 
 
ระยะเวลำ           2       วนั (09.00-16.00 น.) 

  

 อตัรำคำ่ลงทะเบยีน 

            (รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่นVAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ที่
จา่ย 3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีช าระเงนิหนา้งาน 6,250 438 (188) 6,500 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 5,000 350 (150) 5,200 

 

 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผำ่นบัญชธีนำคำร ดังนี ้

1.1  ธนำคำรกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีำ่ย (ถำ้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทำ่น และชือ่หลักสตูร 
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1.2 ช ำระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จำ่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd, 

Partnership) 

 

2.  หัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูั่น   
เลขที ่89/161 หมูบ่ำ้นพฤกษำวลิล ์23 ซ.พระยำสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  กรงุเทพฯ 10510 

 
 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญำ   
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752 ,086-8929330 

www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com,  
  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอรม์กำรลงทะเบยีน 
 

ขอ้ก ำหนดมำตรฐำน ISO 14001:2015และกำรตรวจตดิตำมภำยในISO 14001:2015 

 

สง่มำที ่email : ptstraining3@gmail.com , info.ptstraining@gmail.com 

 

บรษิทั____________________________________________________________________________ 
ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สภีำษ_ี_______________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)_________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 
   Fax: ___________________________     E-mail: ______________________________________ 
  วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com

