
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 
ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ ซีไซด์ ศรีราชา

ภายใต้โครงการ
สร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย

“Standard Intelligence Unit”

งานสัมมนาวิชาการ 
หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน

และกฎระเบียบต่อภาคอุตสาหกรรม”
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ก าหนดการ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดงานสัมมนา  

โดย ผู้บริหารส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ร่วมกับ ผู้บริหารส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

ผู้บริหารสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
09.15 – 10.30 น. - แนะน าโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบ

การจัดการและการเตือนภัย (Intelligence Unit)
- การบรรยาย : การติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของ

มาตรฐานที่ส าคัญ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
โดย ผู้แทนจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : แนวทางการปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานสากลฉบับปรับปรุง

ใหม่ส าหรับภาคอุตสาหกรรม 
-- ISO 9001: 2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ 
-- ISO 14001: 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
โดย ผู้แทนองค์กรที่ได้รับการรับรอง ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015

12.00 – 13.00 น.  ปิดการสัมมนา และรับประทานอาหารกลางวัน
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หัวข้อการน าเสนอ

1. แนะน าโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ ด้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการและการเตือนภัย “Standard Intelligence Unit”

2. การติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานที่
ส าคัญ เพื่อการพัฒนาองคก์รอย่างยั่งยืน

วิทยากร : คุณจุรีพร บุญ-หลง
ผู้จัดการอาวุโสแผนกการมาตรฐาน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
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หัวข้อการน าเสนอ

1. แนะน าโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ ด้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการและการเตือนภัย “Standard Intelligence Unit”

2. การติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานที่
ส าคัญ เพื่อการพัฒนาองคก์รอย่างยั่งยืน
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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชี้น าการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน

พันธกิจ/ภารกิจ
1. จัดท า บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
2. จัดท า เชื่อมโยง และให้บริการข้อมูล การชี้น าและการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยเชื่อถือได้
3. สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ค่านิยม
รับผิดชอบหน้าที่ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์  มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์

แนะน าส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

www.oie.go.th
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อ านาจหน้าที่
1. เสนอแนะนโยบาย แนวทางและมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งจัดท าแผนพัฒนา 

อุตสาหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบาย ก าหนดท่าทีแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์การหรือหนว่ยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดนโยบายการ

วางแผน การพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
6. ก าหนดนโยบายการส ารวจ การเก็บรักษาการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม การจัดท า

ดัชนีอุตสาหกรรม และท าหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานหรือตามที่กระทรวง

อุตสาหกรรม หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

แนะน าส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

www.oie.go.th
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วิสัยทัศน์ 

"เป็นศูนย์กลางเครือข่าย เพื่อการ
พัฒนาและส่ ง เ ส ริ มการลงทุ น
ภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด"

พันธกิจ

• ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรและหัตถกรรม
ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน 

• ก ากับดูแลสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ให้
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

• พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีให้
มีประสิทธิภาพในการบริหาร

http://www.industry.go.th/chonburi/index.php

แนะน าส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ส านักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

กลยุทธ์
1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน
2. ก ากับดูแลสถานประกอบการอุตสาหกรรมและการเหมือง

แร่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นมิตร
3. เสริมสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
5. ส่งเสริมการน าองค์กรที่ดี
6. ติดตามและประเมินผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่

ระดับบุคคล
7. มุ่งเน้นและตอบสนองผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย
8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาคอุตสาหกรรม
9. ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้
10.สร้างความผาสุกในการปฏิบัติงาน
11.เพิ่มขีดความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทุกระดับ
12.พัฒนากระบวนงานสร้างคุณค่าและกระบวนงานสนับสนุน



แนะน าสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอโอ 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพ่ือสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 จัดตั้งเมื่อ 10 กันยายน 2541 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี

 สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

 หน่วยงานที่ไม่แสวงก าไร  (Not for Profit Organization)

 วัตถุประสงค์
• ด าเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ 
• เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม 
• เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ 
• พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน และเพียงพอที่จะ

รองรับงานในระดับสากลได้

8www.masci.or.th



บริการ

แนะน าสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอโอ 
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ความเป็นมาของโครงการ

ข้อมูลเศรษฐกิจ/การค้า
ไทยและต่างประเทศ

ข้อมูลรายอุตสาหกรรม
และองค์ความรู้ต่างๆ  

ข้อมูลด้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการ 

10

IIU ยาง

IIU บรรจุภัณฑ์ 
IIU อาเซียน



ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับข้อตกลงทางการค้าและการเปิดเสรีทางการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มีมากขึ้น

ท าให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกมีการก าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม 
กีดกันสินค้าด้อยคุณภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน

มาตรฐาน กฎหมาย

กฎระเบียบ พันธสัญญา 

..ฯลฯ..

โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย
“Standard Intelligence Unit”

ความเป็นมาของโครงการ

11



วัตถุประสงค์โครงการ 

 เพ่ือให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการเตือนภัยล่วงหน้าเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน ที่จะประกาศใช้หรือที่เปลี่ยนแปลงและมี
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

 เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีฐานข้อมูลด้านมาตรฐานระบบการจัดการและ
กฎระเบียบทางการค้าที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ

 เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือ ประสานงาน และให้ค าแนะน าเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการ
เพื่อน าไปใช้ประกอบการด าเนินธุรกิจ และน าเสนอข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ

ความเป็นมาของโครงการ

12
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ผลการด าเนินงานของโครงการ

2549 – 2552
(2006-2009)

 งานวิจัย : ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, ISO 22000, etc.
 กรณีศึกษา, รายงาน/แนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐาน
 ฐานข้อมูล (offline) : ผปก.ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน, หน่วยรับรอง, 

มาตรฐานและเอกสารอ้างอิง
 ข่าวความเคลื่อนไหวด้านมาตรฐาน
 จดหมายข่าว การจัดประชุม/สัมมนา ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฯ (Help Desk) 

2556 – 2560
(2013-2017)

เพิ่ม
 ระบบเตือนภัยด้านมาตรฐานระบบการจัดการ 

(Standard Warning System)
 สัมมนาวิชาการ
 ปรับปรุงเว็บไซต์ และ ขยายฐานข้อมูล

2553 - 2555
(2010-2012)

เพิ่ม
 เว็บไซต์ (ปี 53)
 Scenario Planning (ปี 53)

 ฐานข้อมูล (ปี 54) (Online)
- มาตรฐาน และ กฎระเบียบ
- องค์ความรู้เบื้องต้น 
- ผู้ให้บริการ (CB, IB, Lab)        
- ผู้เชี่ยวชาญ
- ผปก.ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
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 ฐานข้อมูล
- มาตรฐานและกฎระเบียบ : 11 สาขาอุตสาหกรรม / 16 ประเทศ / 500++ มาตรฐาน
- องค์ความรู้ด้านมาตรฐาน (Standard Profile) : 30++ มาตรฐาน / 10 ประเภทสาขา
- ผู้ให้บริการ: หน่วยรับรอง, หน่วยตรวจ, ห้องปฏิบัติการ (ทดสอบ/สอบเทียบ)
- ผู้เชี่ยวชาญ : 12 สาขา
- ผปก.ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน : 11 สาขา / 7,000 ++ ราย

++ งานวิจัย / กรณีศึกษา / รายงาน/คู่มือแนวทางปฏิบัติ

ผลการด าเนินงานของโครงการ

 ระบบการเตือนภัยด้านมาตรฐานฯ  -- 11 มาตรฐาน / กฎระเบียบ 



กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

15

ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System)

พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค

ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเคลื่อนไหว และ
วิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการ 

เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ฯ และจัดสัมมนาวิชาการ

1

2

3

4
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แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)

การวิเคราะห์เชิงรุกตามหลักการ
วิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ 

(Failure Modes and Effects 
Analysis :FMEA)

A ความรุนแรงหรือผลกระทบที่ตามมา (Consequence or Impact)

B ระยะเวลา (Time) ที่จะประกาศใช้/บังคับใช้

C ความพร้อมในการปรับเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง (Detection)

กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System)1
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กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System)1

http://intelligence.masci.or.th
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กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• ISO 9001: 2015
• ISO 22301:2012
• RSPO 
• EU REACH
• EU RoHS2
• CHINA RoHS
• EU Timber

• ISO 14001:2015
• ISO/TS 14067:2013
• ISO 50001
• ISO/IEC 27001

http://intelligence.masci.or.th

ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัย (Warning System)1
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กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• ฐานข้อมูลมาตรฐานระบบการจัดการ และกฎระเบียบเชิงเทคนิค2.1

• ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการและ
กฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค2.2

• ฐานข้อมูลหน่วยงานให้บริการ2.3

• ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ2.4

• ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ2.5

พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค2



กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• ฐานข้อมูลมาตรฐานระบบการจัดการ และกฎระเบียบเชิงเทคนิค2.1

เกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย และขอบข่ายการศึกษา
• ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น มูลค่าการส่งออก การจ้างงาน 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
• ความเข้มงวดในการบังคับใช้
• สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และโอกาสการเติบโตของ

อุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้าในอนาคต เช่น สาขาพลังงานทดแทน และ 
Climate Change

• สาขาที่ยังไม่เคยท าการศึกษาและไม่มีสถาบันอิสระรองรับ 
20

พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค2
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กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• ฐานข้อมูลมาตรฐานระบบการจัดการ และกฎระเบียบเชิงเทคนิค2.1

พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค2

ปะเทศ

ขอบข่าย / สาขาอุตสาหกรรม 
ยางพารา

และ
ผลิตภัณฑ์ 

ยาง

อัญ
มณีฯ

เฟอร์นิ
เจอรไ์ม้

ของ
เล่น

เซรา
มิก

แก้วและ
กระจก

ไฟฟ้าฯ สารเคมี
ฯ

สินค้า
อุปโภค
บริโภค

Climate 
Change

พลังงาน
ทดแทน

อื่นๆ

สหภาพยุโรป √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
สหรัฐฯ √ √ √ √ √ √ √ √
ญี่ปุ่น √ √ √ √ √ √ √ √
จีน √ √ √ √ √ √ √ √
เกาหลีใต้ √ √
สิงคโปร์ √ √ √
ฮ่องกง √ √ √ √
อินโดนีเซีย √ √ √
มาเลเซีย √ √ √ √ √
เวียดนาม √ √ √
ฟิลิปปินส์ √ √
ออสเตรเลีย √ √ √ √ √ √
แคนาดา √ √ √
อังกฤษ √ √ √
เนเธอร์แลนด์ √ √ √
เยอรมัน √
หมายเหตุ  √ หมายถึง มีข้อมูลมาตรฐาน/กฎระเบียบในฐานข้อมูล



กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• ฐานข้อมูลมาตรฐานระบบการจัดการ และกฎระเบียบเชิงเทคนิค2.1

22

พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค2
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กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการ2.2

สาขาของมาตรฐาน มาตรฐาน
การจัดการ
คุณภาพ

 ISO 9001: 2015 / มอก.9001-2559
 GMP : Rev.4-2003 / มอก.34-2546  
 HACCP : Rev. 4 – 2003 / มอก.7000-2549 
 ISO/TS 29001: 2010

 ISO 22000: 2005 / มอก. 22000-2548
 ISO/TS 16949: 2009
 ISO 13485: 2016 / มอก. 13485-2547
 ISO/IEC 20000     
AS 9001

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 ISO 14001: 2015 / มอก. 14001-2559
 ISO 14067: 2013
 ISO 14046 : 2014 

 ISO 14064-1, 2, 3: 2006 / 
มอก. 14064 เล่ม 1, 2, 3 – 2552

การจัดการ
อาชีวอนามัยฯ

 OHSAS 18001: 2007/ 
มอก.18001-2554

 IECQ HSPM QC 080000: 2012

การจัดการความ
มั่นคงและปลอดภัย

 ISO 28000: 2007    
 ISO/IEC 27001: 2013/

มอก.27001-2556

 ISO 39001: 2012
 มอก.22300-2551

การจัดการนวัตกรรม  CEN/TS 16555-2013

พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค2

update
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กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการ2.2

สาขาของมาตรฐาน มาตรฐาน
การด าเนินงานเพื่อความยั่งยืน  มอก.9999 เล่มที่ 1 – 2556

 ISO 20121: 2013
 ISO 37120: 2014
 ISO 37101: 2016

การจัดการพลังงาน  ISO 50001: 2011 / มอก.50001-2555
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  ISO 22301: 2012 / มอก. 22301-2556
การจัดการความเสี่ยง  ISO 31000: 2009 / มอก. 31000-2555  • ISO 14971: 2007
ความรับผิดชอบต่อสังคม  ISO 26000: 2010 / 

มอก. 26000-2553
 RSPO 2013
 ISO 37001: 2016

อื่นๆ  ISO/IEC 17020: 2012 / มอก.17020-2556
 ISO/IEC 17021-1: 2015 / มอก.17021-2555 
 ISO/IEC 17024: 2012 / มอก.17024-2556 

 ISO/IEC 17025: 2005 
/ มอก.17025-2548 

 ISO/IEC 17065: 2012 
/ มอก.17065-2556

update

พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค2
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กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการ2.2

พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค2



กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• ฐานข้อมูลหน่วยงานให้บริการ2.3
1) หน่วยรับรองระบบ (Certification Body)

• ระบบคุณภาพ (QMS) : ISO 9001 
• ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) : ISO 14001
• ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&SMS) : OHSAS 18001
• ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร(FSMS): ISO 22000, HACCP, GMP
• ระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) : ISO 50001 • การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 
• ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) : ISO 22301
• ระบบการจัดการความปลอดภัยข้อมูล (ISMS) : ISO 27001  
• ระบบการจัดการการให้บริการสารสนเทศ (ITSMS) : ISO/IEC 20000
• ระบบการจัดการความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน (SCSMS) : ISO 28000
• ระบบบริหารคุณภาพส าหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ : ISO 13485
• ระบบบริหารคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ : ISO/TS 16949
• การจัดการการผลิตน้ ามันปาล์มอย่างยั่งยืน : RSPO • การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี : GAP
• เกษตรอินทรีย์ • ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

26

updateได้รับการรับรอง
ระบบงาน

พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค2



กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• ฐานข้อมูลหน่วยงานให้บริการ2.3

4) หน่วยตรวจ (Inspection Body)

• การตรวจสอบการท าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

• การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

• มาตรฐานแรงงานไทย
27

update

พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค2

2) หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ (อุตสาหกรรม)

3) หน่วยรับรองบุคลากร ได้รับการรับรอง
ระบบงาน

ได้รับการรับรอง
ระบบงาน

ได้รับการรับรอง
ระบบงาน/ขึ้นทะเบียน
กับหน่วยงานราชการ



กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• ฐานข้อมูลหน่วยงานให้บริการ2.3

5) ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)
ห้องปฏิบัติการ ขอบข่ายการให้บริการ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ • กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 
• กลุ่มไฟฟ้า ยานยนต์ เครื่องกล 
• กลุ่มเคมี สิ่งแวดล้อม อาหาร ปิโตรเคมี และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
• กลุ่มเคมี
• กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
• กลุ่มฟิสิกส์ 
• กลุ่มสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค
• กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ • กลุ่มไฟฟ้า ความถี่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และสาขาอื่นๆ 
• กลุ่มแรง มวล มิติ ความดัน และทางกลอื่นๆ 
• กลุ่มปริมาตร เครื่องมือด้านการทดสอบเคมี และทางเคมีอื่นๆ

28

update

http://intelligence.masci.or.th/intelligence/provider.php

พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค2

ได้รับการรับรองระบบงาน



กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ2.4

29

ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบฯ เช่น สมอ.  สรอ. สถอ. พพ. TGO

 การจัดการคุณภาพ 
 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
 การจัดการพลังงาน / การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
 การจัดการคาร์บอน เช่น คาร์บอนฟุตปรินท์ (ผลิตภัณฑ์และองค์กร)
 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

update

http://intelligence.masci.or.th/intelligence/expert.php

พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค2



กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ 2.5

30

 การจัดการพลังงาน : ISO 50001
 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ : มอก./ISO 22301
 การบริหารงานคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ : ISO/TS 16949
 อื่นๆ เช่น ISO 28000, ISO/IEC 27001, ISO 13485, ISO/IEC 20000, มอก.22300, RSPO เป็นต้น

 การจัดการคุณภาพ : ISO 9001
 การจัดการสิ่งแวดล้อม : ISO 14001
 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : BS OHSAS/TIS 18001
 การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร : GMP, HACCP, ISO 22000

update

http://intelligence.masci.or.th/intelligence/certified_list.php

พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบการจัดการ
และกฎระเบียบทางการค้าเชิงเทคนิค2



กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

31

ติดตามความเคลื่อนไหว

วิเคราะห/์สรุปผล

จัดท าบทความ/บท
วิเคราะห์ เผยแพร่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การจัดการคุณภาพ

การจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการพลังงาน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ
บข

่าย

ฯลฯhttp://intelligence.masci.or.th/intelligence/article_list.php
http://intelligence.masci.or.th/intelligence/magazine.php

ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเคลื่อนไหว และ
วิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการ 3

เว็บไซต์ จดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์

1) ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเคลื่อนไหวฯ และจัดท าบทความ/บทวิเคราะห์ 
และเผยแพร่ข้อมูล 

http://intelligence.masci.or.th/intelligence/article_list.php
http://intelligence.masci.or.th/intelligence/magazine.php


กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

32

ติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเคลื่อนไหว และ
วิเคราะห์ผลกระทบของมาตรฐานระบบการจัดการ 3

2) ศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการหรือกฎระเบียบการค้าเชิงเทคนิค

• ศึกษาแนวโน้มของจ านวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ เศรษฐกิจ/
อุตสาหกรรม และมาตรฐานฯ/กฎระเบียบฯ ของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อคัดเลือกและ
ก าหนดขอบข่ายและมาตรฐานฯ ที่จะใช้ในการศึกษา 

• ศึกษามาตรฐานและข้อก าหนดของมาตรฐาน รวมถึงแนวทางปฏิบัติ และข้อบกพร่อง/ข้อควร
ระวัง จากการน ามาตรฐานไปประยุกต์ใช้ โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

รายงานศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการหรือกฎระเบียบการค้าเชิงเทคนิค 
และข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ 

ISO 22301 -- BCMs ปี 2560
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กิจกรรมของโครงการ

OHSAS 
18001

http://intelligence.masci.or.th/intelligence/research_list.php

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบการจัดการ
หรือกฎระเบียบการค้าเชิงเทคนิค
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กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• การสัมมนาวิชาการ1

ขอบข่ายการสัมมนา 
• แนวโน้ม ความเคลื่อนไหว และผลกระทบ ของมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ 

(ใหม่/เปลี่ยนแปลง) และประเด็นที่มีผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ
• การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการน ามาตรฐานฯ ไปใช้ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
• แนะน าโครงการสร้างระบบองคค์วามรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย

• วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ของมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆ ที่จะน าไปสู่
การเตรียมการปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

• ระยะเวลาการสัมมนา : 1 วัน (การบรรยาย/เสวนา)
• พื้นที่ด าเนินการ : ส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 1 จ.เชียงใหม่, ครั้งที่ 2 จ.ชลบุรี)
• จ านวนครั้งในการจัดสัมมนา : 2 ครั้ง
• จ านวนผู้เข้าอบรม : ≥ 100 คน

เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ฯ และจัดสัมมนาวิชาการ4
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กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• จดหมายข่าวเพ่ือการเตือนภัย และสื่อประชาสัมพันธ์2
• สาระส าคัญ : Standard Warning, Standard 

movement, News & Activities 
• ความถี่ในการเผยแพร่ : เดือนละ 1 ฉบับ
• ช่องทางการเผยแพร่ : เว็บไซต์ และอีเมล

เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ฯ และจัดสัมมนาวิชาการ4
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กิจกรรมของโครงการ ปี 2560

• เว็บไซต์ http://intelligence.masci.or.th 3

เผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ฯ และจัดสัมมนาวิชาการ4
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หัวข้อการน าเสนอ

1. แนะน าโครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ ด้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการและการเตือนภัย “Standard Intelligence Unit”

2. การติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานที่
ส าคัญ เพื่อการพัฒนาองคก์รอย่างยั่งยืน



แนวทางการด าเนินธุรกิจ (Business Approach) อย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม สังคม

38

การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง “การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบ
ในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต”



มาตรฐาน/เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

39



เศรษฐกิจ
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มาตรฐาน/เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน



สิ่งแวดล้อม

ISO 14064-1: 2006
(ISO/DIS 14064-1, 2, 3 @ 27/04/2017)

ก๊าซเรือนกระจก – เล่ม 1: ข้อก าหนดและ
ข้อแนะน าระดับองค์กรส าหรับการวัด

ปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย 
และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ISO/TS 14067: 2013
ก๊าซเรือนกระจก –

คาร์บอนฟุตปรินท์ผลิตภัณฑ์

ISO 50001: 2011
(ISO/CD 50001 @ 03/04/2017)

ระบบการจัดการพลังงาน

ISO 14044: 2006
(DAmd 1 (DIS-close voting) @ 02/03/2017)

การจัดการสิ่งแวดล้อม - การประเมินวัฏจักร 
(ข้อก าหนดและแนวทางส าหรับการประเมินวัฏจักร

ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการ)

41

มาตรฐาน/เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน



มรท.8001-2553 
มาตรฐานแรงงานไทย

ISO 26000: 2010
ทบทวนและยืนยันสถานะ @ 15/01/2017

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มอก.26000: 2553

CSR-DIW

CSR-DPIM

42

มาตรฐาน/เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ISO 37001:2016
ระบบการจัดการการต่อต้าน

การคอรัปชั่น

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม สังคม

ISO 37101:2016
ระบบการจัดการ

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

มอก.9999-2556
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม



เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม สังคม

RSPO 2013
หลักเกณฑ์การผลิตน้ ามันปาล์ม

อย่างยั่งยืน

43

มาตรฐาน/เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR Progress Indicator)

ดัชนีชี้วัดการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
(Anti-Corruption Progress 

Indicator)

โดย ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และสถาบันไทยพัฒน์ (พ.ศ.2557)



ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานส าคัญ

4444

ISO 9001 : 2008

Transition Period 3 Years
ระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายสู่มาตรฐานฉบับใหม่ 3 ปี 

ISO 9001 : 2015
2015-09-15

ISO 14001 : 2015
2015-09-15

ISO 13485 : 2016
2016-03-01

ISO 9001 : 2008 ISO 14001 : 2004 ISO 13485 : 2003

Transition Period 2 Years
ระยะเวลาเปลี่ยนถ่ายสู่มาตรฐานฉบับใหม่ 2 ปี 

IATF 16949 : 2016
2017-01-01

ISO/TS 16949: 2009
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การขอการรับรองใหม่/ตรวจติดตาม

ISO 9001 : 2015 , ISO 14001 : 2015 
ตั้งแต่ 2015-09-15

ใบรับรองมีอายุ 3 ปี

ใบรับรอง
ISO 9001 : 2008 , ISO 14001 : 2004
ปัจจุบัน

หมดอายุ
2018-09-14

การตรวจประเมิน
ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015  (เท่านั้น)
2018-09-15 เป็นต้นไป 

ISO 13485 : 2016
ตั้งแต่ 2016-03-01

ใบรับรองมีอายุ 3 ปี

ใบรับรอง
ISO 13485 : 2003
ปัจจุบัน

หมดอายุ
2019-02-28

การตรวจประเมิน
ISO 13485 : 2016 (เท่านั้น)
2019-03-01 เป็นต้นไป 

การขอการรับรองใหม่/ตรวจติดตาม

ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานส าคัญ
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IATF 16949: 2016
ประกาศ 2016-10-01
เริ่มตรวจประเมิน 2017-01-01

ใบรับรองมีอายุ 3 ปี

ใบรับรอง
ISO/TS 16949 : 2009
ปัจจุบัน

หมดอายุ
2018-09-14

การตรวจประเมิน
IATF 16949 : 2016 (เท่านั้น)
2017-10-01 เป็นต้นไป

การขอการรับรองใหม่/ตรวจติดตาม

ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานส าคัญ



ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานส าคัญ

47
อ้างอิง : http://www.iso.org

ISO 22000 : 2005
ISO/DIS 22000

2017-04-10
(DIS ballot initiated: 12 weeks)

ISO 22000 : 2018
2018-06-25

OHSAS 
18001: 2007

ISO/DIS 45001 ISO 45001 : 2018
2018-02-012017-03-17 (DIS registered)

ISO 14064-1 : 2006 ISO 14064-1 : 20XXISO/DIS 14064-1
2017-04-27 (DIS registered)

ISO/IEC 20000-1 : 2011
ISO/IEC CD 20000-1
2017-04-21 (Close of voting / 

comment period)
ISO/IEC 20000-1 : 20XX

ISO 50001 : 2011 ISO 50001 : 20XXISO/CD 50001
2017-04-03 (Close of 

voting / comment period)

ISO 31000 : 2009 ISO 31000 : 20XX
end of 2017 or early 2018

ISO/DIS 31000 
2017-05-13 

(Close of voting)

ISO/TS 29001 : 2010 ISO/WD 29001
2017-03-07 (WD Study initiated) ISO/TS 29001 : 20XX
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แนวคิดใหม่ของมาตรฐานระบบการจัดการ

New Fundamental Concepts of 
Management System

1 The Concept of Context of an organization 

2 The Concept of Interested Parties

Reference : ISO 9000:2015 Quality management systems -- Fundamentals and 
vocabulary
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แนวคิดใหม่ของมาตรฐานระบบการจัดการ

1 The Concept of Context of an organization 

Concept 1: แนวคิดเรื่องบริบทขององค์กร

• เป็นกระบวนการช้ีบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจุดประสงค์ และความ
ยั่งยืนขององค์กร 

• ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
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แนวคิดใหม่ของมาตรฐานระบบการจัดการ

2 The Concept of Interested Parties

Concept 2 : แนวคิดเรื่องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• มองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่เจาะจงเฉพาะ
ลูกค้า

• มีการชี้บ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อความยั่งยืนขององค์กรหากไม่สามารถจัดการกับความ
ต้องการและความคาดหวังของกลุ่มเหล่านี้ได้
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แนวคิดใหม่ของมาตรฐานระบบการจัดการ

Applying Fundamental Concepts in QMS

Concept 1

2Concept 

Issues 

Requirements

Scope, 

Policy & 

Objectives
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จส าหรับการปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานระบบการ
จัดการรูปแบบใหม่ ผ่านการใชเ้คร่ืองมือทางการบริหารสมัยใหม่ ได้แก่

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

• Interested Party Management • Risk Management

• Future Management• Holistic  Management



53

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ ISO 9001:2015

Introduction

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Context of the organization

4.1 Understanding the organization and its context

4.2 Understanding the needs and expectations of 

interested parties 

4.3 Determining the scope of the quality

management system 

4.4 Quality management system and its process

5 Leadership

5.1 Leadership and commitment

5.2 Policy

5.3 Organizational roles, responsibilities and 

authorities 

6 Planning

6.1 Actions to address risks and opportunities

6.2 Quality objectives and planning to achieve 

them 

6.3 Planning of changes 

โครงสร้างใหม่ของมาตรฐาน ISO 9001:2015
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การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ ISO 9001:2015

โครงสร้างใหม่ของมาตรฐาน ISO 9001:2015

7 Support

7.1 Resources (People, Infrastructure, 

Environment for the operation of process, 

Monitoring and measuring resources, 

Organizational knowledge)

8.4 Control of externally provided processes, products 

and services 

8.5 Production and service provision

8.6 Release of products and services 

8.7 Control of nonconforming outputs

9 Performance evaluation

9.1 Monitoring, measurement , analysis and evaluation

9.2 Internal audit 

9.3 Management review 

10 Improvement

10.1 General

10.2 Nonconformity and corrective action 

10.3 Continual improvement

7.2 Competence

7.3 Awareness

7.4 Communication

7.5 Documented information

8 Operation

8.1 Operational planning and control

8.2 Requirements for products and services

8.3 Design and development of products and 

services
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การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ ISO 9001:2015

เปรียบเทียบโครงสร้างของ ISO 9001:2008 และ ISO 9001:2015

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015

1.   Scope 1.   Scope

2.   Normative references 2.   Normative references

3.   Terms and definitions 3.   Terms and definitions

4.   Quality Management System 4.   Context of the organization

5.   Management Responsibility 5.   Leadership

6.   Resource management 6.   Planning

7.   Product realization 7.   Support

8.   Measurement, analysis and Improvement 8.   Operation

9.   Performance evaluation

10. Improvement
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การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ ISO 14001:2015

Introduction

1 Scope

2 Normative references

3 Terms and definitions

4 Context of the organization

4.1 Understanding the organization and its context

4.2 Understanding the needs and expectations of 

interested parties 

4.3 Determining the scope of the environmental 

management system 

4.4 Environmental  management system and its 

process

5 Leadership

5.1 Leadership and commitment

5.2 Environmental Policy

5.3 Organizational roles, responsibilities and 

authorities 

6 Planning

6.1 Actions to address risks and opportunities

6.2 Environmental objectives and planning to 

achieve them 

โครงสร้างใหม่ของมาตรฐาน ISO 14001:2015
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การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ ISO 14001:2015

โครงสร้างใหม่ของมาตรฐาน ISO 14001:2015

7 Support

7.1 Resources (People, Infrastructure, 

Environment for the operation of process, 

Monitoring and measuring resources, 

Organizational knowledge)

9 Performance evaluation

9.1 Monitoring, measurement , analysis and evaluation

9.2 Internal audit 

9.3 Management review 

10 Improvement

10.1 Nonconformity and corrective action 

10.2 Continual improvement

7.2 Competence

7.3 Awareness

7.4 Communication

7.5 Documented information

8 Operation

8.1 Operational planning and control

8.2 Emergency and preparedness and 

response 
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การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ ISO 14001:2015

เปรียบเทียบโครงสร้างของ ISO 14001:2004 และ ISO 14001:2015

ISO 14001:2004 ISO 14001 : 2015

1.   Scope 1.   Scope

2.   Normative references 2.   Normative references

3.   Terms and definitions 3.   Terms and definitions

4.   Environmental management system requirements 4.   Context of the organization

4.1   General requirements 5.   Leadership

4.2   Environmental policy 6.   Planning

4.3   Planning 7.   Support

4.4   Implementation and operation 8.   Operation

4.5   Checking 9.   Performance evaluation

4.6   Management  review 10. Improvement
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THE TIME IS NOW.



แผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ  

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

โทร 0-2617-1727 ต่อ 215, 202, 214 

E-mail: std@masci.or.th

mailto:std@masci.or.th

