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Quality Management System
ระบบบริหารงานคุณภาพ

Environmental
Management System
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

MANAGEMENT
SYSTEM COURSE
หลักสูตรระบบการจัดการ
13 หลักสูตร
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ระบบการจัดการ
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นโยบาย การวางแผน การก�ำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ การควบคุมการด�ำเนิน
งาน การประเมิ น ผลการด�ำ เนิ น งาน การ
ตรวจประเมินภายใน และการทบทวนโดย
ฝ่ายบริหาร
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Management
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System

ระบบการจัดการ
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ระบบการจัดการ
แบบบูรณาการ
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ระบบบริหารงานคุณภาพ
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มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นมาตรฐานพื้นฐาน
ส�ำหรับองค์กรทีต่ อ้ งการมีระบบการจัดการคุณภาพทีด่ ี เพือ่ แสดง
ความสามารถในการส่งมอบสินค้าและบริการทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอและเพิม่ ความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า

1. Introduction
1.1 Introduction to ISO 9001:2015
ความรู้เบื้องต้นระบบบริหารงานคุณภาพ
หลักสูตร			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร
1.2 Transition to ISO 9001:2015
การเปลี่ยนแปลงสู่ ISO 9001:2015
หลักสูตร			
1 วัน (ไม่มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

2. Internal Auditor
2.1 ISO 9001:2015 Internal Auditor
ผู้ตรวจประเมินภายในระบบบริหารงานคุณภาพ
หลักสูตร			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

3. Introduction & Internal Auditor
3.1 ISO 9001:2015 Introduction & Internal Auditor
ความรู้เบื้องต้นและผู้ตรวจประเมินภายในระบบบริหารงานคุณภาพ
หลักสูตร			
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

4. Auditor / Lead Auditor
4.1 ISO 9001:2015 Audit Technique
เทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ
หลักสูตร			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

4.2 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor Transition Training
Course (Module 1&2) (IRCA/9150)
(IRCA Reg.No.17924 & A17925)
ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ
(การเปลี่ยนแปลงสู่ ISO 9001:2015)
หลักสูตรขึ้นทะเบียนกับ IRCA (International Register of Certificated
Auditors)
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
หลักสูตร		
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
20 ท่าน / หลักสูตร
4.3 IRCA Certified ISO 9001:2015 Auditor / Lead Auditor
Training Course (IRCA/9153)
(IRCA Reg. No. A18126)
ผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ		
(ISO 9001:2015) หลักสูตรขึ้นทะเบียนกับ IRCA
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
หลักสูตร			
5 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
20 ท่าน / หลักสูตร
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการอบรม (Pre-Requisite)
• ผู้สมัครฝึกอบรมควรมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการบริหารงานคุณภาพ เช่น
ระบบการจัดการ/วงจร PDCA, การจัดการคุณภาพ, ข้อก�ำหนด ISO 9001 เป็นต้น
ซึ่งอาจเป็นความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานระบบบริหารงานคุณภาพที่ขึ้น
ทะเบียนกับ IRCA หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. Professional Development
5.1 ISO 9001:2015 Trainer / Lead Trainer
วิทยากร/หัวหน้าวิทยากรระบบบริหารงานคุณภาพ
หลักสูตร			
5 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
30 ท่าน / หลักสูตร
5.2 ISO 9001:2015 for Executives / Managers
ระบบบริหารงานคุณภาพส�ำหรับผู้บริหาร
หลักสูตร			
0.5 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร
5.3 ISO 9001:2015 for Management Representatives and
Working Team
ระบบบริหารงานคุณภาพส�ำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารและคณะท�ำงาน
หลักสูตร			
1 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นข้อก�ำหนดเพื่อ 4.2 IRCA Certified ISO 14001:2015 Auditor Transition Training
การป้องกัน การลด และการควบคุมประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ ปกป้อง Course - Module 2 (IRCA/14150_V1 7/15)
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม (IRCA Reg.No.A18060)

1. Introduction
1.1 Introduction to ISO 14001:2015
ความรู้เบื้องต้นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร
1.2 Transition to ISO 14001:2015
การเปลี่ยนแปลงสู่ ISO 14001:2015
หลักสูตร			
1 วัน (ไม่มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

2. Internal Auditor
2.1 ISO 14001:2015 Internal Auditor
ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

3. Introduction & Internal Auditor
3.1 ISO 14001:2015 Introduction & Internal Auditor
ความรู้เบื้องต้นและผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร			
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

4. Auditor / Lead Auditor
4.1 ISO 14001:2015 Audit Technique
เทคนิคการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

ผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(การเปลี่ยนแปลงสู่ ISO 14001:2015)
หลักสูตรขึ้นทะเบียนกับ IRCA
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
หลักสูตร			
1 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
20 ท่าน / หลักสูตร

4.3 IRCA Certified ISO 14001:2015 Auditor / Lead Auditor
Training Course (IRCA/14153)
(IRCA Reg. No. A18127)
ผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(ISO 14001:2015)
หลักสูตรขึ้นทะเบียนกับ IRCA
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
หลักสูตร			
5 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
20 ท่าน / หลักสูตร
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการอบรม (Pre-Requisite)
• ผู้สมัครฝึกอบรมควรมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น
ระบบการจัดการ/วงจร PDCA, การจัดการสิ่งแวดล้อม, ข้อก�ำหนด ISO 14001
เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ขึ้นทะเบียนกับ IRCA หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. Professional Development
5.1 ISO 14001:2015 Trainer / Lead Trainer
วิทยากร/หัวหน้าวิทยากรระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
หลักสูตร			
5 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
30 ท่าน / หลักสูตร
5.2 ISO 14001:2015 for Executives / Managers
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส�ำหรับผู้บริหาร
หลักสูตร			
0.5 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร
5.3 ISO 14001:2015 for Management Representatives and
Working Team
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส�ำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารและคณะท�ำงาน
หลักสูตร			
1 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร
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OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
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ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เป็นข้อก�ำหนดที่มุ่งเน้นการลดและการควบคุมอันตรายและความ
เสี่ยงที่ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และการสูญเสีย แก่ลูกจ้าง
และผู้ปฏิบัติงานในนามองค์กร

1. Introduction
1.1 Introduction to TIS 18001 / OHSAS 18001
ความรู้เบื้องต้นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตร			
1 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

4.2 Occupational Health & Safety Management System
(OHSAS 18001) Auditor / Lead Auditor Conversion Course
(IRCA Reg. No. A16834)
ผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (OHSAS 18001) (Conversion)
หลักสูตรขึ้นทะเบียนกับ IRCA
** หลักสูตรบรรยายเป็นภาษาไทย **
หลักสูตร			
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
20 ท่าน / หลักสูตร

1.2 Introduction to ISO 45001:2016
ความรู้เบื้องต้นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 		
(ISO 45001:2016)
หลักสูตร			
1 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการอบรม (Pre-Requisite)
• ผู้สมัครฝึกอบรมควรมีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย เช่น วงจร PDCA, การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย,
ข้อก�ำหนดระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งอาจเป็น
ความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่ขึ้นทะเบียนกับ IRCA หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ผู้สมัครฝึกอบรมที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน
OHSAS 18001 ต้องส�ำเร็จหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบ
การจัดการอื่นๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001 หลักสูตร 5 วัน ที่ขึ้นทะเบียนกับ IRCA
มาก่อน

2. Internal Auditor

5. Professional Development

2.1 TIS 18001 / OHSAS 18001 Internal Auditor
ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตร			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

5.1 TIS 18001 / OHSAS 18001 Trainer / Lead Trainer
วิทยากร/หัวหน้าวิทยากรระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตร			
5 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
30 ท่าน / หลักสูตร

3. Introduction & Internal Auditor
3.1 TIS 18001 / OHSAS 18001 Introduction & Internal Auditor
ความรู้เบื้องต้นและผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
หลักสูตร			
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

4. Auditor / Lead Auditor
4.1 TIS 18001 / OHSAS 18001 Audit Technique
เทคนิคการตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตร			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

5.2 TIS 18001 / OHSAS 18001 for Executives / Manager
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส�ำหรับผู้บริหาร
หลักสูตร			
0.5 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร
5.3 TIS 18001 / OHSAS 18001 for Management
Representatives and Working Team
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส�ำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารและ
คณะท�ำงาน
หลักสูตร			
1 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร
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FOOD SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM

ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
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มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 3.2 GMP (Codex) / HACCP (Codex) Introduction & Internal
ได้แก่ ISO 22000, HACCP, GMP เพือ่ การควบคุมการผลิตอาหาร Auditor
ให้มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค
ความรูเ้ บื้องต้นและผู้ตรวจประเมินภายในหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต

1. Introduction
1.1 Introduction to ISO 22000
ความรู้เบื้องต้นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
หลักสูตร			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

อาหาร (Codex) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมใน
การผลิตอาหาร (Codex)
หลักสูตร			
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

4. Auditor / Lead Auditor

4.1 ISO 22000 Auditor / Lead Auditor
ผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัย
ของอาหาร
1.2 Introduction to GMP (Codex) / HACCP (Codex)
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
ความรู้เบื้องต้นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Codex) และระบบ หลักสูตร			
30 ท่าน / หลักสูตร
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Codex) จ�ำนวนไม่เกิน		
หลักสูตร			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

5. Other Related Courses

2. Internal Auditor
2.1 ISO 22000 Internal Auditor
ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
หลักสูตร			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร
2.2 GMP (Codex) / HACCP (Codex) Internal Auditor
ผู้ตรวจประเมินภายในหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Codex) และ
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
(Codex)
หลักสูตร			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

5.1 FSPCA Preventive Controls for Human Food
มาตรการควบคุมเชิงป้องกันส�ำหรับอาหารมนุษย์
(FSPCA: Food Safety Preventive Controls Alliance)
ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงความปลอดภัยอาหารให้ทันสมัยของ
สหรัฐอเมริกา (Food Safety Modemization Act: FSMA)
หลักสูตร			
3 วัน (ไม่มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

3. Introduction & Internal Auditor
3.1 ISO 22000 Introduction & Internal Auditor
ความรู้เบื้องต้นและผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยของ
อาหาร
หลักสูตร			
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร
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ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
ระบบการจัดการพลังงาน
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มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน เป็นมาตรฐานส�ำหรับ 5. Professional Development
การอนุรักษ์ และบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในองค์กร ให้มี
ประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 ISO 50001 Trainer / Lead Trainer

1. Introduction
1.1 Introduction to ISO 50001
ความรู้เบื้องต้นระบบการจัดการพลังงาน
หลักสูตร			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

2. Internal Auditor
2.1 ISO 50001 Internal Auditor
ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน
หลักสูตร			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

3. Introduction & Internal Auditor
3.1 ISO 50001 Introduction & Internal Auditor
ความรู้เบื้องต้นและผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน
หลักสูตร			
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

วิทยากร/หัวหน้าวิทยากรระบบการจัดการพลังงาน
หลักสูตร			
5 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
30 ท่าน / หลักสูตร
5.2 ISO 50001 for Executives / Managers
ระบบการจัดการพลังงานส�ำหรับผู้บริหาร
หลักสูตร			
0.5 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร
5.3 ISO 50001 for Management Representatives and Working
Team
ระบบการจัดการพลังงานส�ำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารและคณะท�ำงาน
หลักสูตร			
1 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

6. Other Related Courses
6.1 Energy Management System (Comply with Energy Law)
ระบบการจัดการพลังงานตามกฏหมาย
หลักสูตร			
1 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร
6.2 Introduction to Energy Efficiency
ความรู้เบื้องต้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน
หลักสูตร			
1 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน		
40 ท่าน / หลักสูตร

4. Auditor / Lead Auditor
4.1 ISO 50001 Auditor/Lead Auditor
ผู้ตรวจประเมิน/หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน
หลักสูตร			
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน		
20 ท่าน / หลักสูตร
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INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ

ระบบการจัดการแบบบูรณาการ เป็นการรวมระบบการจัดการ 2. Integrated Management System Internal
หลายระบบให้เป็นระบบเดียว เพื่อความเป็นเอกภาพของระบบ Auditor (ISO 9001 & ISO 22000)
ลดขั้นตอนการด�ำเนินงาน ลดปริมาณเอกสาร
ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการแบบบูรณาการ

1. Integrated Management System Internal
Auditor (ISO 9001, ISO 14001 & TIS/OHSAS 18001)
ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการแบบบูรณาการ (ISO 9001, 		
ISO 14001 & TIS/OHSAS 18001)
หลักสูตร 		
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร
18

(ISO 9001 & ISO 22000)
หลักสูตร
จ�ำนวนไม่เกิน 		

3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
40 ท่าน / หลักสูตร

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยในโซ่อปุ ทานเป็นแนวทาง
ส�ำหรับองค์กรในการก�ำหนด การน�ำไปปฏิบัติ การดูแลรักษา และ
การปรับปรุงระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมี
เป้าหมายเพือ่ รับประกันความปลอดภัยให้กบั ห่วงโซ่อปุ ทาน ป้องกัน
บุคลากร สินค้า โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ รวมถึงการขนส่ง
การป้องกันอุบตั เิ หตุ และการป้องกันผลกระทบทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะเกิด
ขึ้น โดยมาตรฐานนี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรทุกขนาด
ตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงระดับข้ามชาติ ทั้งในอุตสาหกรรม
การผลิต การบริการ การจัดเก็บสินค้า หรือการขนส่งในแต่ละช่วง
ของการผลิตหรือโซ่อุปทาน

1. Introduction to Supply Chain Security
Management System (ISO 28000)
ความรู้เบื้องต้นระบบการจัดการความปลอดภัยในโซ่อุปทาน
หลักสูตร 		
1 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร

2. ISO 28000 Internal Auditor

ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการความปลอดภัยในโซ่อุปทาน
หลักสูตร 		
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร

SUPPLY CHAIN SECURITY
MANAGEMENT SYSTEM

ระบบการจัดการความปลอดภัยในโซ่อุปทาน
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BUSINESS CONTINUITY
MANGEMENT SYSTEM

ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ เป็นมาตรฐาน
พืน้ ฐานส�ำหรับองค์กรทีต่ อ้ งการระบบการบริหารจัดการเพือ่ รองรับ
เหตุการณ์ที่จะน�ำไปสู่การหยุดชะงักของธุรกิจ พร้อมทั้งท�ำให้มนั่ ใจ
ว่าองค์กรมีแผนงานและกลยุทธ์ทจี่ ะท�ำให้ธรุ กิจมีความต่อเนือ่ งเมือ่
เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้

1. Introduction to ISO 22301

ความรู้เบื้องต้นระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
หลักสูตร 		
2 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน 		
30 ท่าน / หลักสูตร

2. ISO 22301 Implementation

การน�ำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปปฏิบัติ
หลักสูตร 		
2 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน 		
30 ท่าน / หลักสูตร
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3. ISO 22301 Internal Auditor

ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
หลักสูตร 		
2 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน 		
30 ท่าน / หลักสูตร

4. ISO 22301 Auditor / Lead Auditor 		

ผูต้ รวจประเมิน/หัวหน้าผูต้ รวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ
หลักสูตร 		
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
30 ท่าน / หลักสูตร

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
เกี่ยวกับสารเคมี มอก. 2677 เล่ม 1-2558 เป็นระบบที่เสริมสร้าง
ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี
มีความปลอดภัยมากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการที่
เกี่ยวกับสารเคมีมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่อถือในด้านความ
ปลอดภัย และได้รับการยอมรับตามแนวทางของมาตรฐานสากล

Introduction to Chemical Laboratory Safety Management
System
ความรูเ้ บือ้ งต้นระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับ
สารเคมี มอก. 2677 เล่ม 1-2558
หลักสูตร 		
1 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน/หลักสูตร

CHEMICAL LABORATORY SAFETY
MANAGEMENT SYSTEM
ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี

21
MANAGEMENT
SYSTEM STANDARDS
SOLUTIONS to
FUTURE
CHALLENGES
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INNOVATION MANAGEMENT SYSTEM
ระบบการจัดการนวัตกรรม

ระบบการจัดการนวัตกรรมจะช่วยให้องค์กรมีแนวทางในการ
จัดท�ำ รักษา และพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการนวัตกรรมอย่าง
เป็นระบบ ซึง่ จะช่วยให้องค์กรกลายเป็นองค์กรนวัตกรรมและประสบ
ความส�ำเร็จในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ
องค์กร และรูปแบบธุรกิจใหม่ พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และสร้าง/เพิม่ คุณค่าให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียรวมทัง้ องค์กร

Introduction to Innovation Management System
CEN/TS 16555-1:2013

ความรู้เบื้องต้นระบบการจัดการนวัตกรรม CEN/TS 16555-1:2013
หลักสูตร 		
1 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร
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มาตรฐานระบบการจัดการแรงงาน เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับกฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
และสภาพการท�ำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงท�ำงาน วันหยุด และ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน มาตรฐานระบบการจัดการแรงงาน
ช่วยให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้
เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมี
ขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน

1. Introduction to TLS 8001

ความรู้เบื้องต้นระบบการจัดการแรงงาน
หลักสูตร 		
1 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร

2. TLS 8001 Internal Auditor

ผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการแรงงาน
หลักสูตร 		
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร

LABOUR MANAGEMENT SYSTEM
ระบบการจัดการแรงงาน
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MANAGEMENT SYSTEM COURSE
ห ลั ก สู ต ร ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร

CONFORMITY ASSESSMENT
การตรวจสอบรับรอง
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มาตรฐานด้านการตรวจสอบรับรอง เป็นมาตรฐานสากลทีพ
่ ฒ
ั นา
ขึ้นส�ำหรับหน่วยตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment
Body) เช่น หน่วยตรวจ หน่วยรับรองระบบการจัดการ หน่วย
รับรองผลิตภัณฑ์ หน่วยรับรอง/จดทะเบียนบุคลากร ห้องปฏิบัติ
การทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และการยอมรับร่วมในระดับสากล

1. Introduction
1.1 Introduction to ISO/IEC 17020
ความรู้เบื้องต้นข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจ
หลักสูตร 			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร
1.2 Introduction to ISO/IEC 17021-1
ความรู้เบื้องต้นข้อก�ำหนดส�ำหรับหน่วยตรวจประเมินและรับรอง		
ระบบการจัดการ
หลักสูตร 			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร
1.3 Introduction to ISO/IEC 17024
ความรู้เบื้องต้นข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับหน่วยรับรอง/หน่วยจดทะเบียน
บุคลากร
หลักสูตร 			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร
1.4 Introduction to ISO/IEC 17025
ความรู้เบื้องต้นข้อก�ำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการ
ทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
หลักสูตร 			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร

2. Introduction & Internal Auditor
2.1 ISO/IEC 17020 Introduction and Internal Auditor
ความรู้เบื้องต้นและผู้ตรวจประเมินภายในหน่วยตรวจ
หลักสูตร 			
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร
2.2 ISO/IEC 17021-1 Introduction and Internal Auditor
ความรู้เบื้องต้นและผู้ตรวจประเมินภายในหน่วยตรวจประเมินและรับรองระบบ
การจัดการ
หลักสูตร 			
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร
2.3 ISO/IEC 17024 Introduction and Internal Auditor
ความรู้เบื้องต้นและผู้ตรวจประเมินภายในหน่วยรับรอง/หน่วยจดทะเบียน
บุคลากร
หลักสูตร 			
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร
2.4 ISO/IEC 17025 Introduction and Internal Auditor
ความรู้เบื้องต้นและผู้ตรวจประเมินภายในห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติ
การสอบเทียบ
หลักสูตร 			
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร
2.5 ISO/IEC 17065 Introduction and Internal Auditor
ความรู้เบื้องต้นและผู้ตรวจประเมินภายในหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
และการบริการ
หลักสูตร 			
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร

1.5 Introduction to ISO/IEC 17065
ความรู้เบื้องต้นข้อก�ำหนดทั่วไปส�ำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ
และการบริการ
หลักสูตร 			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร
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MANAGEMENT SYSTEM COURSE
ห ลั ก สู ต ร ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร

TRAINING & LEARNING
SERVICE PROVIDERS

หน่วยฝึกอบรมและให้บริการด้านการเรียนรู้

มาตรฐานสากลส�ำหรับหน่วยฝึกอบรมและให้บริการด้าน
การเรียนรู้ ทั้งหน่วยฝึกอบรมที่ให้บริการทั่วไปและหน่วยฝึกอบรม
ภายในองค์กร โดยมุง่ เน้นการประกันคุณภาพส�ำหรับการออกแบบ
การให้บริการฝึกอบรม และการติดตามประเมินผลรวมทัง้ การบริหาร
จัดการ เช่น กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง
การตรวจประเมินภายในองค์กร เป็นต้น
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1. Introduction
1.1 Introduction to ISO 29990
ความรู้เบื้องต้นข้อกำ�หนดสำ�หรับหน่วยฝึกอบรมและให้บริการด้านการเรียนรู้
หลักสูตร			
2 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จำ�นวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร
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M A N A G I N G

F O R

SUSTAINABILITY COURSE

หลั ก สู ต รการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ความยั่ ง ยื น

Future Management /
Scenario Planning

การบริหารอนาคต/
การสร้างภาพเหตุการณ์		
จ�ำลองอนาคต

MANAGING FOR
SUSTAINABILITY
COURSE

Social Responsibility
ความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักสูตรการบริหารจัดการเพื่อ
ความยั่งยืน

ประกอบด้วยหลักสูตรการบริหารจัดการ
ในลักษณะบูรณาการ 8 หลักสูตร

Strategy Management
การบริหารกลยุทธ์

Risk Management
การบริหารความเสี่ยง

Interested Party / 		
Stakeholder Management
การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Sustainable 			
Development Report

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการเพือ่ ความยัง่ ยืน เป็น
ปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับการสร้างการเติบโตและ
ความส�ำเร็จขององค์กร เพือ่ ให้องค์กรสามารถ
เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัว
และอยู ่ร อดท่ ามกลางความเปลี่ย นแปลง
อย่างรวดเร็วได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย
เนื้อหาของหลักสูตรการบริหารจัดการเพื่อ
ความยัง่ ยืนได้จดั ท�ำบนพืน้ ฐานหลักการของ
การมุง่ เน้นการบริหารอนาคต การบริหารแบบ
องค์รวม การมีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี และการเคารพ
ต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

Sufficiency Economy
for Industries

เศรษฐกิจพอเพียง
ภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999)

เครื่องมือการบริหารจัดการเพื่อตอบ
สนองต่ อ หลั ก การข้ า งต้ น ประกอบด้ ว ย
การบริหารอนาคต/การสร้างภาพเหตุการณ์
จ� ำ ลองอนาคต การบริ ห ารกลยุ ท ธ์
การบริหารความเสีย่ ง ความรับผิดชอบต่อสังคม
การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน การน�ำแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปประยุกต์ใช้ และ
ธรรมาภิบาลองค์กร จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่
ที่ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานควรได้
รับความรู้ในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เพื่อน�ำไปสู่
การสร้างขีดความสามารถขององค์กรทัง้ ใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Corporate Good
Governance
ธรรมาภิบาลองค์กร

MANAGING FOR SUSTAINABILITY COURSE
ติดต่อ

คุณนันทกา / คุณภูวนัย

โทร.

02-6171727 ต่อ 888/811

โทรสาร		

02-6171704

Email

nuntakar@masci.or.th

		

puwanai@masci.or.th
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M A N A G I N G F O R S U S TA I N A B I L I T Y C O U R S E
ห ลั ก สู ต ร ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ พื่ อ ค ว า ม ยั่ ง ยื น

FUTURE MANAGEMENT / 				
SCENARIO PLANNING

การบริหารอนาคต / การสร้างภาพเหตุการณ์จ�ำลองอนาคต
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หลักสูตรการบริหารอนาคต/การสร้างภาพเหตุการณ์จ�ำลอง
อนาคต ประกอบด้วยการน�ำเสนอแนวทางและกระบวนการในการ
บริหารอนาคต ซึ่งครอบคลุมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทภายในและภายนอก การทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลีย่ นแปลงของโลกาภิวฒ
ั น์ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล
การสร้างเหตุการณ์ในอนาคต รวมทั้งกระบวนการขั้นตอนในการ
สร้างภาพเหตุการณ์จำ� ลองอนาคต เพือ่ การก�ำหนดประเด็นกลยุทธ์
การพัฒนานวัตกรรม การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และความ
ไม่แน่นอนขององค์กร

1. Introduction to Future Management
ความรู้เบื้องต้นในการบริหารอนาคต
หลักสูตร 		
1 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน
30 ท่าน / หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รูแ้ ละเข้าใจหลักการคาดการณ์อนาคตและสามารถน�ำไปปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้ได้ประเด็นภายในและภายนอก (Internal and External
Issues) พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหาร
จัดการอนาคตเข้ากับการปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหาร
กลยุทธ์ขององค์กร

2. Scenario Planning

การสร้างภาพเหตุการณ์จ�ำลองอนาคต
หลักสูตร 		
2 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน
30 ท่าน / หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รูแ้ ละเข้าใจหลักการในการก�ำหนดภาพเหตุการณ์จำ� ลองอนาคต
(Scenario Planning) และการประยุกต์ใช้กระบวนการจัดท�ำ
ภาพเหตุการณ์จำ� ลองอนาคตในแต่ละขัน้ ตอน ตัง้ แต่การหาข้อ
ค�ำถาม การพิจารณาความไม่แน่นอนที่มีนัยส�ำคัญ การสร้าง
ภาพเหตุการณ์จ�ำลองอนาคต การเขียนเหตุการณ์ในอนาคต
และการเฝ้าระวังเหตุการณ์จำ� ลองอนาคต เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ช่วยในการตัดสินใจและรับมือต่อสถานการณ์และอนาคตที่มี
ความไม่แน่นอนและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วซึง่ ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น
2. ศึกษาตัวอย่างภาพเหตุการณ์จ�ำลองอนาคตระดับสากล
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Pre-Requisite)
• ผู้สมัครฝึกอบรมควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารอนาคต และการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Environmental Scanning)

2. รู้และเข้าใจกระบวนการและเทคนิคการจัดท�ำภาพเหตุการณ์
จ�ำลองอนาคต รวมทั้งศึกษาตัวอย่างภาพเหตุการณ์จ�ำลอง
อนาคตขององค์กรต่างๆ ในระดับสากล
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M A N A G I N G F O R S U S TA I N A B I L I T Y C O U R S E
ห ลั ก สู ต ร ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ พื่ อ ค ว า ม ยั่ ง ยื น
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หลักสูตรการบริหารกลยุทธ์ ครอบคลุมการก�ำหนดกลยุทธ์ 2. รูแ้ ละเข้าใจกระบวนการและเทคนิคการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ติ งั้ แต่
การกระจายกลยุทธ์ การก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบ การกระจายกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์ การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ และการประเมินกลยุทธ์
สู่หน่วยงานสนับสนุนภายในองค์กร และห่วงโซ่คุณค่า
โดยใช้หลักการ Balanced Scorecard (BSC) และหลักการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างแผนทีก่ ลยุทธ์ การก�ำหนดตัวชีว้ ดั
เป้าหมายและแผนงาน/โครงการเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้
การกระจายกลยุทธ์ทงั้ ในแนวดิง่ และแนวนอน ซึง่ ครอบคลุมการจัด 4. Strategy Executing and Evaluating with BSC
หลักสูตร 		
2 วัน
ท�ำรายงานผลการน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

1. Strategy Development with BSC
หลักสูตร 		
จ�ำนวนไม่เกิน 		

2 วัน
30 ท่าน / หลักสูตร

จ�ำนวนไม่เกิน 		

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รู้และเข้าใจภาพรวมของการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการ
และวิ ธี ก ารในการน� ำ กลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ แ ละการเฝ้ า ระวั ง
การวิเคราะห์ความพร้อมของบุคลากร และการน�ำกลยุทธ์ ไป
ปฎิบตั ใิ ห้ประสบความส�ำเร็จ การก�ำหนดงบประมาณและแผนงาน/
โครงการเชิงกลยุทธ์ การรายงานผลการปฏิบตั งิ านด้านกลยุทธ์
รวมทัง้ บทบาทของหน่วยงานบริหารกลยุทธ์ (Office of Strategy
Management) และการประเมินผลการบริหารกลยุทธ์ตาม
หลักการของ Strategy Focus Organization (SFO)
2. สร้างทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รู้และเข้าใจภาพรวมของการบริหารกลยุทธ์ ครอบคลุมการ
ก�ำหนดกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
การเฝ้าระวังกลยุทธ์
2. รูแ้ ละเข้าใจกระบวนการและวิธกี ารในการก�ำหนดกลยุทธ์ ตัง้ แต่
การศึกษา/วิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์หาประเด็น
ยุทธศาสตร์ การก�ำหนด/ทบทวนพันธกิจ ค่านิยมและวิสยั ทัศน์
การจัดท�ำประเด็นการเปลีย่ นแปลงตามมุมมองของ Balanced
Scorecard และการจัดท�ำแผนงาน/โครงการเชิงกลยุทธ์
5. BSC Practitioner
หลักสูตร 		
3. สร้างทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา
จ�ำนวนไม่เกิน 		

2. Strategy Planning with BSC
หลักสูตร 		
จ�ำนวนไม่เกิน 		

2 วัน
30 ท่าน / หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รูแ้ ละเข้าใจภาพรวมของการบริหารกลยุทธ์ การก�ำหนดกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์ การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การติดตามและ
รายงานผล
2. รู้และเข้าใจวิธีการจัดท�ำแผนที่กลยุทธ์ ครอบคลุมมุมมอง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Theme และการพิจารณาความ
สัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
3. รู้และเข้าใจวิธีการก�ำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ เป้าหมายและ
แผนงาน/โครงการเชิงกลยุทธ์

3. Strategy Alignment with BSC
หลักสูตร 		
จ�ำนวนไม่เกิน 		

30 ท่าน / หลักสูตร

5 วัน
30 ท่าน / หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รู้และเข้าใจภาพรวม หลักการ กระบวนการและเทคนิคของ
การบริหารกลยุทธ์ ครอบคลุมการก�ำหนดกลยุทธ์ การวางแผน
กลยุทธ์ การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการเฝ้าระวังกลยุทธ์
2. รู้และเข้าใจวิธีการจัดท�ำแผนที่กลยุทธ์ ครอบคลุมมุมมอง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ Theme และการพิจารณาความ
สัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้าง Scorecard
และการจัดท�ำแผนงาน/โครงการเชิงกลยุทธ์
3. รู้และเข้าใจกระบวนการและวิธีการในการน�ำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติ
ตั้ ง แต่ ก ารก� ำ หนดบทบาทและผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการกระจาย
กลยุทธ์ การกระจายกลยุทธ์ในแนวดิง่ และแนวนอนไปสูห่ น่วย
งานสนับสนุนภายในองค์กร ห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า
และระดับบุคคล
4. สร้างทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา

2 วัน
30 ท่าน / หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รู้และเข้าใจภาพรวมของการบริหารกลยุทธ์ ครอบคลุมการ
ก�ำหนดกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การน�ำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
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หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง โดยน�ำข้อก�ำหนดแนวทาง
ของการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 มาประยุกต์
ใช้ ครอบคลุมกระบวนการการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการในการ
บริหารความเสี่ยง การชี้บ่งความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การประเมินระดับความเสี่ยง และการจัดท�ำแผนความเสี่ยงเพื่อ
ลดความเสี่ยงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีการน�ำ
เสนอเครื่องมือและเทคนิคในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

1. Introduction to ISO 31000

ความรู้เบื้องต้นการบริหารความเสี่ยง
หลักสูตร 		
2 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

2. Risk Management with ISO 31000

การบริหารความเสี่ยงตาม ISO 31000
หลักสูตร 		
2 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน 		
30 ท่าน / หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รูแ้ ละเข้าใจข้อก�ำหนดของมาตรฐาน ISO 31000 ซึง่ ครอบคลุม
ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน (Operational risk) ความเสี่ยงกลยุทธ์
(Strategy Risk) และความเสี่ยงภายนอก (External Risk)
รวมทัง้ กระบวนการ วิธกี ารในการบริหารความเสีย่ งตามมาตรฐาน
ISO 31000 ตั้งแต่การพิจารณาบริบทภายนอกและภายใน
บริบทความเสี่ยง การชี้บ่งความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการสื่อสาร
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

1. รูแ้ ละเข้าใจแนวคิดพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง 2. สามารถบูรณาการการบริหารกลยุทธ์ การบริหารความเสีย่ งเชิง
กลยุทธ์ (Strategic Risk Management) และการบริหารความ
2. รู้และเข้าใจการประยุกต์ ใช้เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (ฺBusiness Continuity Management)
ภายในองค์กร
3. รู้และเข้าใจกระบวนการการบริหารความเสี่ยงที่สามารถน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในการก�ำกับดูแล การวางแผน และการบริหาร 3. Risk Management for ISO 9001:2015 & 		
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ISO 14001:2015

การบริหารความเสี่ยงส�ำหรับ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
หลักสูตร 		
1 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รู้และเข้าใจหลักการของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง
ISO 9001 และ ISO 14001
2. สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ ISO 9001:2015 และ
ISO 14001:2015
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หลักสูตรมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้น
การก�ำหนดแนวทางและกระบวนการเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
และอุตสาหกรรมมีลกั ษณะสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO 26000 ซึ่งองค์กรจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นองค์กร
ทีม่ กี ารควบคุมภายในและธรรมาภิบาลเป็นอย่างดี มีการแสดงออก
ถึงการดูแลสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ มีการปฏิบัติด้านแรงงาน
รวมทัง้ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
การปฏิบัติที่เป็นธรรม การดูแลประเด็นต่างๆ เพื่อปกป้องผู้บริโภค
ทัง้ สินค้าและบริการ รวมทัง้ ข้อมูลต่างๆ เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมและ
การพัฒนาชุมชน โดยผู้ประกอบการต้องบูรณาการประเด็นต่างๆ
เหล่านี้กับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรให้ได้อย่างสมบูรณ์
ซึ่งหลักสูตรต่างๆ นี้จัดท�ำขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบ
การให้สามารถน�ำมาตรฐาน ISO 26000 ไปประยุกต์ใช้ได้จริง รวม
ถึงการพัฒนาผู้ทวนสอบตามมาตรฐาน ISO 26000

2. ISO 26000 Implementation

การน�ำแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติ
หลักสูตร 		
4 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน 		
30 ท่าน / หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รู ้ แ ละเข้ า ใจหลั ก การและแนวทางเกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ หลั ก ด้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000
2. สามารถปฏิบัติและแสดงความสอดคล้องกับแนวทางตาม
มาตรฐาน ISO 26000
3. สามารถบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน
ISO 26000 เข้ากับองค์กร

3. ISO 26000 Verifier / Lead Verifier
1. Introduction to ISO 26000

ความรู้เบื้องต้นแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักสูตร 		
1 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน 		
30 ท่าน / หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผูท้ วนสอบ/หัวหน้าผูท้ วนสอบความสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
หลักสูตร 		
4 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
30 ท่าน / หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รูแ้ ละเข้าใจหลักการและแนวทางตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO 26000

1. รู้และเข้าใจหลักการ ขั้นตอน การเตรียมการ การด�ำเนินการ
ของแนวทางตามมาตรฐาน ISO 26000
2. รู้และเข้าใจขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทาง
การทวนสอบความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรตาม
2. สามารถน�ำแนวทางไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กร
มาตรฐาน ISO 26000
3. รูแ้ ละเข้าใจแนวทางในการน�ำกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับการด�ำเนิน
งานขององค์กร
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INTERESTED PARTY / 				
STAKEHOLDER MANAGEMENT
การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักสูตรการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น�ำเสนอแนวทาง
และกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตาม
แนวทางของมาตรฐาน AA 1000 SES โดยน�ำหลักการ PDCA มา
ใช้ในการสร้างกระบวนการและระบบการบริหารการมีสว่ นร่วมของผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย ตัง้ แต่การชีบ้ ง่ และการจัดล�ำดับความส�ำคัญของผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย การก�ำหนดวิธกี ารและแนวทางในการสานเสวนากับ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย การพั ฒ นาบุ ค ลากรในการสานเสวนากั บ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม การจัดท�ำรายงานการสร้างการมี
ส่วนร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ เรือ่ งดังกล่าวมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่
เพื่อให้องค์กรมีกลไกและวิธีการในการรับรู้ความต้องการและ
ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารเชือ่ มโยงข้อมูล
กับการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสีย่ ง และระบบการบริหาร
จัดการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 45001, ISO 22000, ISO 22301 เป็นต้น
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1. Introduction to Interested Party / Stakeholder
Management
ความรู้เบื้องต้นการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักสูตร 		
3 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
20 ท่าน / หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รู ้ แ ละเข้ า ใจแนวคิ ด พื้ น ฐานใหม่ ใ น ISO 9000:2015 และ
ข้อก�ำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ที่เกี่ยวข้อง
กับ Interested Party/Stakeholder
2. รู้และเข้าใจในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
3. รู้และเข้าใจหลักการในการค้นหาความต้องการและความคาด
หวังที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. Introduction to AA1000 Standard
ความรู้เบื้องต้นการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน
หลักสูตร 		
1 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน 		
30 ท่าน / หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รู้และเข้าใจแนวทางการชี้บ่ง การวิเคราะห์และการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
2. รู้และเข้าใจแนวทางการด�ำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กรตามแนวทางสากล
3. รู ้ แ ละเข้ า ใจกระบวนการจั ด ท� ำ แผนงานร่ ว มกั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่วนเสียขององค์กร

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตรการจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามแนวทาง
ของ Global Reporting Initiatives หรือ GRI เป็นแนวทางทีเ่ ป็น
ทีย่ อมรับในระดับสากล โดยเนือ้ หาสาระของ GRI จะครอบคลุมทัง้
ในส่วนของหลักการในการจัดท�ำรายงานให้มคี ณ
ุ ภาพ หลักการของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวข้อและตัวชี้วัดต่างๆ ที่จะต้องปรากฏใน
รายงาน กระบวนการและขัน้ ตอนเพือ่ ให้องค์กรสามารถหาหัวข้อทัง้
ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมทีส่ ำ� คัญต่อการจัดท�ำรายงาน
การเผยแพร่รายงานไปสูผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

GRI Sustainability Reporting Guidelines: G4
แนวทางการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทาง GRI:G4
หลักสูตร 			
1 วัน
จ�ำนวนไม่เกิน 		
30 ท่าน / หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รู้และเข้าใจในการจัดท�ำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
แนวทาง GRI
2. สามารถน�ำแนวทางการจัดท�ำรายงานในรูปแบบสากล
ไปประยุกต์ใช้
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M A N A G I N G F O R S U S TA I N A B I L I T Y C O U R S E
ห ลั ก สู ต ร ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ พื่ อ ค ว า ม ยั่ ง ยื น

SUFFICIENCY ECONOMY
FOR INDUSTRIES
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
(มอก. 9999)

หลักสูตรการฝึกอบรมเพือ่ น�ำเสนอแนวทางและกระบวนการเพือ่
ให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมไปสูค่ วามสมดุล มัน่ คง ยัง่ ยืน
และมีความสุข โดยน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลัก
การบริหารแบบตะวันตก มาประยุกต์ใช้ให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
ของสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ซึ่ง
บูรณาการให้เข้ากับกระบวนการบริหารขององค์กรธุรกิจแบบ PDCA
ได้แก่ การน�ำองค์กร การก�ำหนดกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยง การสื่อสารกลยุทธ์และความเสี่ยง การน�ำ
ไปปฏิบัติทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และการสนับสนุนขององค์กร
ผู้ประกอบการ การเฝ้าระวัง การตรวจวัดและการปรับปรุง

1. Introduction to TIS 9999

ความรู้เบื้องต้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
หลักสูตร 		
1 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร
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ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รู้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
สาระส�ำคัญของมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาค
อุตสาหกรรม
2. สามารถน�ำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้

2. TIS 9999 Implementation

การน�ำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปปฏิบัติ
หลักสูตร 		
5 วัน (มีสอบข้อเขียน)
จ�ำนวนไม่เกิน 		
40 ท่าน / หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รู้และเข้าใจการน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม
2. สามารถน�ำองค์ความรู้และทักษะที่ได้ไประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กรและบุคลากรตามมาตรฐานแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

หลักสูตรธรรมาภิบาลองค์กร น�ำเสนอแนวทางและกระบวนการ
ในการด�ำเนินงานเพือ่ การพัฒนารากฐานบรรษัทภิบาลทีช่ ว่ ยค�ำ้ จุน
การเติบโตขององค์กรให้มน่ั คงและยัง่ ยืน โดยค�ำนึงถึงวิธกี ารปฏิบตั ิ
ทีไ่ ม่มงุ่ เน้นการสร้างก�ำไรระยะสัน้ ซึง่ จะท�ำให้ขาดความรอบคอบและ
ไม่คำ� นึงถึงกลไกในการบริหารองค์กร อีกทัง้ จะก่อให้เกิดปัญหาการ
ขาดความเข้าใจในหลักบรรษัทภิบาลทีแ่ ท้จริง และขาดความเชือ่ มโยง
ที่จะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมของการปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาล หลักสูตรธรรมาภิบาลองค์กรจึงเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของการน�ำระบบบรรษัทภิบาลมาใช้กบั องค์กรให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในที่สุด

1. Introduction to Corporate Good Governance
ความรู้เบื้องต้นแนวทางธรรมาภิบาลองค์กร
หลักสูตร 		
1 วัน
จ�ำนวน
		
30 ท่าน/หลักสูตร

2. Corporate Good Governance Implementation
การน�ำหลักการธรรมาภิบาลองค์กรไปปฏิบัติ
หลักสูตร
		
4 วัน (In-house Training)
จ�ำนวน
		
30 ท่าน/หลักสูตร

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ส่งผลดีต่อการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในองค์กรและ
การมีส่วนร่วมขององค์กรในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ภายใต้การด�ำเนินงานที่โปร่งใส มีจริยธรรม และค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
2. สามารถสร้างความน่าเชื่อถือต่อบุคคลภายนอกในการ
บริหารงานขององค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
งานที่มีมาตรฐานในการท�ำงานสูง

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. รู้และเข้าใจหลักธรรมาภิบาลองค์กรตามรูปแบบสากล
1. สามารถน�ำหลักการไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กร

CORPORATE GOOD
GOVERNANCE
ธรรมาภิบาลองค์กร
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