
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

“ท าความรู้จักมาตรฐานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และ
การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานที่ส าคัญ”

นายส าราญ สอนผึ้ง 
ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายหน่วยตรวจ 
สถาบันรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ
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• ความท้าทายของไทยในอนาคต นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

• แนวทางการด าเนินธุรกิจ (Business Approach) อย่างยั่งยืน และ
มาตรฐาน/เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

• แนวคิดใหม่ (New Fundamental Concepts) ของมาตรฐานระบบการ
จัดการ

หัวข้อการน าเสนอ

Thailand 4.0 
https://www.youtube.com/watch?v=Hx_C3aKMQ7M
https://www.youtube.com/watch?v=OEfY3rQZpNo

Industry 4.0 
https://www.youtube.com/watch?v=iXLU5-Sv3Zs

https://www.youtube.com/watch?v=Hx_C3aKMQ7M
https://www.youtube.com/watch?v=OEfY3rQZpNo
https://www.youtube.com/watch?v=iXLU5-Sv3Zs


3

• ความท้าทายของไทยในอนาคต นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

• แนวทางการด าเนินธุรกิจ (Business Approach) อย่างยั่งยืน และ
มาตรฐาน/เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

• แนวคิดใหม่ (New Fundamental Concepts) ของมาตรฐานระบบการ
จัดการ

หัวข้อการน าเสนอ



ความซับซ้อน (Complexity)

4

ความท้าทายของไทยในอนาคต



บริบทภายนอก

• สังคม (ประชากรศาสตร์ วัฒนธรรม 
วิถีชีวิต ฯลฯ)

• เทคโนโลยี 
• เศรษฐกิจ (การเงิน การคลัง ฯลฯ)
• สิ่งแวดล้อม (พลังงาน อากาศ ฯลฯ)
• การเมือง (การเมือง กฎหมาย 

กฎระเบียบ ฯลฯ) 
• ปัจจัยผลักดันและแนวโน้มที่มี

ผลกระทบกับวัตถุประสงค์องค์กร
• ความสัมพันธ์ การรับรู้และคุณค่า

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริบทภายใน

• ธรรมภิบาลองคก์ร
• กลยุทธ์
• นโยบายและวัตถุประสงค์
• ขีดความสามารถของบุคลากรและ

กระบวนการ
• สารสนเทศ
• วัฒนธรรมองค์กร
• มาตรฐานที่องค์กรเกี่ยวข้อง
• เงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆ ที่องค์กร

เกี่ยวข้อง

ที่มา : ISO Guide 73:2009 5

ความท้าทายของไทยในอนาคต
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ความท้าทายของไทยในอนาคต

ที่มา : ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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ความท้าทายของไทยในอนาคต

ที่มา : ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ความท้าทายของไทยในอนาคต
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ความท้าทายของไทยในอนาคต

ที่มา : ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ความท้าทายของไทยในอนาคต

ที่มา : ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ตัวอย่าง : แนวโน้ม (Trends) 

Industrial 4.0
Internet of 
Things (IoT)

Sharing 
Economy

M2M 
(Machine to Machine)

GIG 
Economy

Innovation

ความท้าทายของไทยในอนาคต
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Industry 4.0 เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ เช่น

- การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่องจักรและระบบ ในลักษณะ industrial automation เพื่อผลิตสินค้าตามความ
ต้องการของผู้บริโภครายบุคคล แต่ยังรักษาประสิทธิภาพการผลิตที่สูงในระดับเดียวกับการผลิตแบบ mass production 

- การเชื่อมโยงการผลิตและการกระจายสายการผลิต (decentralized production) ผ่านระบบดิจิตัล
- การที่เครื่องจักรหรือหน่วยงานผลิตสามารถสื่อสารกันได้และตอบสนองโดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อมและตลาด (intelligent networking หรือ independent process management) 
- การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกดิจิตอลและโลกแห่งความเป็นจริง 
- การพัฒนาสื่อดิจิตอล 

ที่มา: http://www.thaibizgermany.com/de/industry/

Industrial 4.0 : การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

Industrial 4.0 : the next phase in the digitization of the manufacturing sector, 
driven by four disruptions: the astonishing rise in data volumes, computational 
power, and connectivity, especially new low-power wide-area networks; the 
emergence of analytics and business-intelligence capabilities; new forms of 
human-machine interaction such as touch interfaces and augmented-reality 
systems; and improvements in transferring digital instructions to the physical 
world, such as advanced robotics and 3-D printing. 

ที่มา : www.mckinsey.com

ความท้าทายของไทยในอนาคต

http://www.thaibizgermany.com/de/industry/
http://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/manufacturings-next-act
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ความท้าทายของไทยในอนาคต

นวัตกรรม 
สิ่งที่ใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

ที่มา : ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

นวัตกรรมไทย 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรอืบริการเดิมด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยคนไทยมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้นวัตกรรม
ไทยต้องผ่านการทดสอบและรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียง อนึ่งนวัตกรรมไทยในที่นี้ ไม่
จ าเป็นต้องพัฒนาขึ้นในประเทศทั้งหมด อาจซื้อหรือน าเข้าบางส่วนมาจากต่างประเทศก็ได้

ที่มา : มติทีป่ระชุมคณะกรรมการพฒันาระบบนวัตกรรมของประเทศ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

Innovation
The process of translating an idea or invention into a good or service that creates value or for which customers will pay.
To be called an innovation, an idea must be replicable at an economical cost and must satisfy a specific need. 
Innovation involves deliberate application of information, imagination and initiative in deriving greater or different values
from resources, and includes all processes by which new ideas are generated and converted into useful products. In 
business, innovation often results when ideas are applied by the company in order to further satisfy the needs and 
expectations of the customers.

ท่ีมา: www.businessdictionary.com/definition/innovation.html
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การทีอุ่ปกรณ์เทคโนโลยีสามารถติดต่อสื่อสารกันเองได้ โดยไม่ต้องมีมนุษย์คอยควบคุมตัดสินใจเหมือนเดิม หรือก็คือการท าให้
อุปกรณ์ต่างๆ ฉลาดขึ้นจนสามารถติดต่อกันได้ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของ M2M ออกได้เป็นสองประเภท ได้แก่
• การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายสาธารณะ (Public) หรือ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆ 
• การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายส่วนตัว (Private) เช่น การสื่อสารผ่านระบบ WIFI ในองค์กร การสื่อสารผ่าน
ความถี่วิทยุ หรือ Bluetooth เป็นต้น

ที่มา: 
https://sites.google.com/a/bumail.net/iot/m2m-khux
http://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/machine-to-machine-M2M

Machine to Machine (M2M) 

Internet of Things (IoT)

การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต ท าให้มนุษย์สามารถสั่งการ ควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร บางครั้งเรียกว่า M2M

ที่มา: ดร.มหศักดิ์ เกตฉุ่ า

ความท้าทายของไทยในอนาคต

https://sites.google.com/a/bumail.net/iot/m2m-khux
http://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/machine-to-machine-M2M
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Sharing Economy
เศรษฐกิจแบบแบง่ปนั โดยการแบ่งปันและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“An economic model based on sharing underutilized assets from 
spaces to skill to stuff for monetary or non-monetary benefits. ...”

ที่มา: Rachel Botsman, Collaborative Lab 
http://www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition/20

GIG Economy 
• กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของ IT เช่น การซื้อขาย on-line / Digital TV / social media ฯลฯ 
• ระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยงานชนิดที่เป็น part time / ชั่วคราว / freelance / self-employed หรืองานที่รับมา

จากคนอื่นอีกต่อเป็น outsource หรือไม่ใช่งานประจ าแบบเป็นลูกจ้างดังที่เคยเป็นกันมา
ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ความท้าทายของไทยในอนาคต

http://www.fastcoexist.com/3022028/the-sharing-economy-lacks-a-shared-definition/20
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นโยบายและทศิทางการพัฒนาประเทศ

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“Value–Based Economy” 

“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายฤทธิไกร ไชยงาม, https://www.gotoknow.org/posts/612686
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นโยบายและทศิทางการพัฒนาประเทศ

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
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นโยบายและทศิทางการพัฒนาประเทศ

การวิจัยและ
พัฒนา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มาตรฐานและ
การทดสอบ

พัฒนาบุคลากร

เครือข่ายร่วม
พัฒนา

ฯลฯ
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• ความท้าทายของไทยในอนาคต นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

• แนวทางการด าเนินธุรกิจ (Business Approach) อย่างยั่งยืน และ
มาตรฐาน/เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

• แนวคิดใหม่ (New Fundamental Concepts) ของมาตรฐานระบบการ
จัดการ

หัวข้อการน าเสนอ



แนวทางการด าเนินธุรกิจ (Business Approach) อย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม สังคม
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง “การตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบ
ในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต”



มาตรฐาน/เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ยนื

เศรษฐกิจ

21



เศรษฐกิจ
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มาตรฐาน/เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ยนื



สิ่งแวดล้อม

ISO 14064-1: 2006
(ISO/CD ISO 14064-1, 2, 3 @ 08/08/2016)

ก๊าซเรือนกระจก – เล่ม 1: ข้อก าหนดและ
ข้อแนะน าระดับองค์กรส าหรับการวัด

ปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อย 
และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ISO/TS 14067: 2013
ก๊าซเรือนกระจก –

คาร์บอนฟุตปรินท์ผลิตภัณฑ์

ISO 50001: 2011
(ISO/CD 50001 @ 20/02/2016)

ระบบการจัดการพลังงาน

ISO 14044: 2006
(ISO 14044:2006/AMENDMENT 1 @ 07/12/2016)

การจัดการสิ่งแวดล้อม - การประเมินวัฏจักร 
(ข้อก าหนดและแนวทางส าหรับการประเมินวัฏจักร

ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบรกิาร)
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มาตรฐาน/เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ยนื



มรท.8001-2553 
มาตรฐานแรงงานไทย

ISO 26000: 2010
ทบทวนและยืนยันสถานะ @ 15/01/2017

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มอก.26000: 2553

CSR-DIW

CSR-DPIM
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มาตรฐาน/เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ยนื

ISO 37001:2016
ระบบการจัดการการต่อต้าน

การคอรัปชั่น

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม สังคม

ISO 37101:2016
ระบบการจัดการ

การพัฒนาชุมชนอยา่งยั่งยืน

มอก.9999-2556
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอตุสาหกรรม



เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม สังคม

RSPO 2013
หลักเกณฑ์การผลิตน้ ามันปาล์ม

อย่างยั่งยืน
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มาตรฐาน/เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ยนื

ดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

(CSR Progress Indicator)

ดัชนีชี้วัดการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
(Anti-Corruption Progress 

Indicator)

โดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
และสถาบนัไทยพัฒน ์(พ.ศ.2557)



ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานส าคัญ
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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

29อ้างอิง : http://www.iso.org

ISO 22000 : 2005
ISO/CD 22000

2016-09-17
(Close of voting)

ISO 22000 : 2018
2018-06-25

OHSAS 
18001: 2007

ISO/DIS 45001
ISO 45001 : 20172016-09-16 (Full report circulated: 

DIS referred back to TC or SC)

ISO 14064-1 : 2006 ISO 14064-1 : 20XXISO/CD 14064-1
2016-08-01 

(Close of voting)

ISO/IEC 20000-1 : 2011
ISO/IEC CD 20000-1

2017-01-19 
(CD study/ballot initiated)

ISO/IEC 20000-1 : 20XX

ISO 50001 : 2011 ISO 50001 : 20XXISO/CD 50001
2016-02-20 

(CD registered)

ISO 31000 : 2009 ISO 31000 : 20XX
ISO/DIS 31000 

2016-12-16 
(DIS registered)
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• ความท้าทายของไทยในอนาคต นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

• แนวทางการด าเนินธุรกิจ (Business Approach) อย่างยั่งยืน และ
มาตรฐาน/เครื่องมือที่สนับสนุนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

• แนวคิดใหม่ (New Fundamental Concepts) ของมาตรฐานระบบการ
จัดการ

หัวข้อการน าเสนอ
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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

• เป็นกระบวนการชี้บ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจุดประสงค์ 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 าหรับการปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐานระบบการจัดการ
รูปแบบใหม่ ผ่านการใช้เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ ได้แก่

• การบริหารอนาคต Future Management

• การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Interested Party Management

• การบริหารแบบองค์รวม Holistic Management

• การบริหารความเสี่ยง Risk Management

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
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THE TIME IS NOW.
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Q & A



ติดต่อ แผนกการมาตรฐาน ฝ่ายหน่วยตรวจ  

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

โทร 0-2617-1727 ต่อ 224, 215 

E-mail: jureeporn@masci.or.th, suvimon@masci.or.th, 

narumol@masci.or.th, attapon@masci.or.th
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