
 

 

หลักสูตร : ข้อก ำหนดและกำรตรวจประเมินระบบภำยใน 
ระบบกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย 

ตำมมำตรฐำน ISO 45001:2018 
( ISO 45001: 2018   requirements  & Internal Audit) 

 
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) ได้
ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health 
and safety  management  systems – Requirements  with  guidance  for  use) เมื่อวันที่  12  มีนาคม  
2561 โดยมาตรฐานฉบับนี้ ก าหนดข้อก าหนดส าหรับระบบการจัดการ OH&S และแนวทางในการน าไปใช้เพื่อช่วยให้
องค์กรสามารถปรับปรุง OH&S ก าจัดอันตรายและลดความเสี่ยงด้าน OH&S และการใช้ประโยชน์จากโอกาสด้าน 
OH&S  โดยได้ก าหนดระยะเวลาในการปรับจาก มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 สู่มาตรฐาน ISO 45001:2018 
เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ประกาศใช้ มาตรฐาน ISO 45001:2018 มาตรฐานนี้ได้จัดเตรียมแนวทางและ
ข้อก าหนดเพ่ือให้น าใช้กับระบบและโครงสร้าง ในการปกป้องพนักงานและลดความเสี่ยงต่างๆ ลงและยังได้รับการ
ออกแบบมาเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ร่วมกับระบบการ จัดการที่มีอยู่เดิม    หรือจะน าไปใช้เสริมกันโครงการต่างๆ ด้าน
สุขภาพและสวัสดิการในสถานประกอบการ   ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัย และสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
การน ามาตรฐานนี้ไปประยุกต์ใช้นี้จะสามารถช่วยให้องค์กรปรับปรุงสมรรถนะของงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย และใช้ในการจัดการความเสี่ยงจากการท างาน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมทราบข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ที่มีกาปรับเปลี่ยน
ใหม ่และแนวทางการด าเนินงานการตรวจประเมินภายในของระบบการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบการ    
ผู้ควรเข้ำรับกำรอบรม ผู้บริหาร  คณะท างาน OHSAS18001  (ISO45001), OHSMR 
ระยะเวลำ  2  วัน ( 9.00 – 16.00 น.) 
ผลที่ได้จำกกำรอบรม สามารถท าตามข้อก าหนด  ISO 45001 : 2018   ได้อย่างมีประสิทธิผล 
โปรแกรมการจัดอบรม     หำกเคยอบรม ข้อก ำหนด ISO 45001 แล้ว  สำมำรถเข้ำอบรมได้ ใน วันที่ 2  ของ
กำรอบรม เพียงวันเดียว 

 
24 – 25    มีนำคม       2563 
  2 – 3      กันยำยน     2563  

โรงแรมไบรท์ตัน  ถ.สรรพวุธ  บำงนำ 
เดอะคอนเน็คชั่น MRT  ลำดพร้ำว  

อัตรำค่ำอบรม  - อบรม 2 วัน  คนละ   5,000 บำท  ( ยังไม่รวม VAT 7 % )  หัก  ณ ที่จ่าย ได้ 3 %  

   ( อาหารเที่ยง, เบรกน้ าชา-กาแฟ, เอกสารอบรม, วุฒิบัตร ) 

   - อบรม  1  วัน  คนละ   2,500 บำท  ( ยังไม่รวม VAT 7 % ) หัก  ณ ที่จ่าย ได้ 3 %  

จัดโดย   บริษัท  ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   จ ากัด   SAFETECH 
ติดต่อ    ฝ่ายอบรม   บริษัทศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จากัด safetech 

Tel.02–042–9995 (ตรง) 02-0429993-4 ต่อ 21 –23, 08-31882771,08-31898632 
Fax. 02–042-9996       Email.training@safetechthailand.net   
 www.safetechthailand.net       FB.safetechthailand   

http://www.safetechthailand.net/


 

 

 
ก ำหนดกำร 

วัน/เวลำ หัวข้อฝึกอบรม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนฝึกอบรม วันที่ 1  ของการอบรม 
09.0 – 12.00 น. - แนวคิด พ้ืนฐานใหม่  (New Fundamental Concepts) โครงสร้าง และ

หลักการบริหารตามมาตรฐานสากล ISO 45001:2018  
- ข้อก าหนดของระบบการจัดการอาชี วอนามั ยและความปลอดภั ย                   
มำตรฐำน ISO 45001:2018   
o ข้อก าหนดตัวมาตรฐาน 0 - 3 
o ข้อ 4 บริบทขององค์กร 
o ข้อ 5 ความเป็นผู้น าและการมีส่วนร่วมของคนงาน 
o ข้อ 6 การวางแผน 
Workshop การตีความข้อก าหนด  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 16.00 น. - ข้อก าหนดของระบบการจัดการอาชี วอนามั ยและความปลอดภั ย                   
มำตรฐำน ISO 45001:2018 
o ข้อ 7 การสนับสนุน 
o ข้อ 8 การปฏิบัติการ 
o ข้อ 9 การประเมินสมรรถนะ 
o ข้อ 10 การพัฒนา 
Workshop การตีความข้อก าหนด  
 

วัน/เวลำ หัวข้อฝึกอบรม 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนฝึกอบรมวันที่ 2  ของการอบรม 
10.0 – 12.00 น. -  หลักการ แนวทาง ประเภทการตรวจ และโครงสร้างการตรวจประเมิน 

-  แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 45001 
- การตรวจประเมินแบบเป็นกระบวนการ Process Approach  

a. การวางแผนการตรวจประเมิน 
b. การตรวจประเมิน 
Workshop การวางแผนตรวจประเมิน และการจัดท ารายการตรวจประเมิน 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.0 – 16.00 น. 

 

 

- การตรวจประเมินแบบเป็นกระบวนการ Process Approach (ต่อ)  
c. การติดตามผลการตรวจประเมิน 
d. การสรุปผลการตรวจประเมิน  
Workshop การวิเคราะห์ผลการตรวจประเมิน การเขียนรายงานข้อบกพร่อง 
และการปิดผลปฎิบัติการแก้ไข 
 



 

 

 
 แผนที่ โรงแรมไบรท์ตัน  ถ.สรรพวุธ  บำงนำ 

 



 

 

 


