
 

 
หลกัสูตรการบริหารความเสียงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐาน ISO 45001    

(ISO 45001 - OHSMS Risk Management) 
 

วนัที   2   พฤศจิกายน   2564     
ปัจจุบนัการประกอบธุรกิจในโลกการคา้เสรีทีมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง องคก์รตอ้งมีการผลิต

สินคา้และการใหบ้ริการ ทีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง โดยไดเ้นน้การผลิตผลิตภณัฑที์

มีคุณภาพ มีความปลอดภยัในการใชง้านเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม และมีสถานประกอบการทีมีความปลอดภยัและ

รักษาสิงแวดลอ้ม ผูป้ฏิบติังานมีสุขลกัษณะและอาชีวอนามยัทีดี ดงันนัผูบ้ริหารระดบัสูง  จึงใหค้วามสาํคญัในการ

พฒันาอยา่งยงัยนื (Sustainable development) โดยสร้างความสมดุล 3 ดา้น ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม 

องคก์รสามารถดาํเนินการผลิตหรือการบริการใดๆ ไดอ้ยา่งยงัยนื โดยมีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มนอ้ยทีสุด เช่น การ

ควบคุมการปล่อยมลพิษลงสู่ ดิน นาํ อากาศ การลดการเกิดของเสีย หรือการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ไม่มีผลกระทบ

ต่อชุมชนรอบขา้ง ทาํใหอ้งคก์รสามารถควบคุมตน้ทุนการผลิตได ้ และสามารถนาํผลการดาํเนินงานดา้น

สิงแวดลอ้มทีดีไปเป็นส่วนหนึงในการแข่งขนัทางธุรกิจไดอ้ยา่งยงัยนื 

ระบบการจดัการตามมาตรฐานสากล เป็นมาตรฐานทีถูกเขียนขอ้กาํหนดของมาตรฐานการจดัการ ตาม 

High Level Structure (HLS) มุ่งเนน้ในประเด็นการบริหารสิงแวดลอ้มในเชิงกลยทุธ์ (Strategic environmental 

management) การนาํองคก์ร (Leadership) การบริหารอนาคต (Future Management) การ มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย (Interested Party Engagement/ Stakeholder Engagement) การบริหารแบบองคร์วม (Holistic 

Management) และการบริหารความเสียง (Risk Management)   

การประเมินความเสียงเป็นเครืองมือสําคญัในการบริหารแบบองคร์วม(Holistic Management) และ

การบริหารความเสียง(Risk Management) เพอืการจดัการความเสียงและโอกาสขององคก์รเพอืส่งผลให้องคก์ร

เติบโตอยา่งต่อเนือง และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของโครงสร้างมาตรฐาน High Level Structure (HLS)ตาม

มาตรฐานสากลอีกดว้ย ดงันนัวตัถุประสงคห์ลกัสูตรการอบรมนีคือให้รู้ภาพรวมการบริหารความเสียง(Risk 

Management) และสร้างความเขา้ใจในเรืองการประเมินความเสียงการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(OHSMS Risk Management) ตงัแต่การพิจารณาบริบทองคก์ร (Context and Scope) การชีบ่งปัจจยัเสียง(Risk 

identification) การประเมินความเสียงและการพิจารณาโอกาส(Risk Assessment) และการกาํหนดมาตรการจดัการ

ความเสียงและโอกาสดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั(Risk and Opportunity Mitigatigation Plan) เพอืให้ผูเ้ขา้

อบรมนาํไปประยกุตใ์ชแ้ละสร้างความสามารถใหก้บัตนเองและทีมการบริหารความเสียงได ้
 

วตัถุประสงค์ 

1. เขา้ใจแนวทางและวตัถุประสงค ์การบริหารความเสียงระบบการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความ 

   ปลอดภยั (OHSMS Risk Management) และสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการบูรณาการกบัระบบ 

   การบริหารจดัการอืนได ้

2. มีความเขา้ใจในการจดัทาํบริบท และการวางแผนดา้นความเสียงของการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและ 

           ความปลอดภยั 



 

3. มีความสามารถในการประเมินความเสียง และการพิจารณาโอกาสการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความ 

ปลอดภยั(OHSMS) 

4. มีความเขา้ใจแนวทางในการติดตามสมรรถนะการจดัการดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยั(OHSMS) 

 

กลุ่มเป้าหมาย: ผูบ้ริหารระดบัสูง, ผูบ้ริหารหน่วยงานความปลอดภยัฯ, จป.บริหาร, ผูบ้ริหารหน่วยงาน,  

            หวัหนา้งาน(จป.หวัหนา้งาน) และผูที้ถูกแต่งตงัใหเ้ป็นคณะบริหารความเสียง 

 

เนือหาหลกัสูตร : 

1) โครงสร้าง หลกัการ และวตัถุประสงค ์ ความคาดหวงั (Intented Outcome) ของระบบการจดัการ

ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

2) คาํศพัท ์ และคาํจาํกดัความตามมาตรฐานสากล (High Level Structure : HLS) ทีเกียวขอ้งกบัการ

วางแผนและการพฒันาการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

3) หนา้ทีและความรับผิดชอบในการเตรียมการ และการประเมินความเสียง (5.3, 5.4) 

4) กระบวนการประเมินความเสียง และพิจารณาโอกาสการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั(OHSMS) 

1) การกาํหนดขอบข่ายและวตัถุประสงคก์ารบริหารความเสียงการจดัการดา้นอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั (4.3) 

2) แนวทางการจดัทาํบริบทองคก์รและชีบ่งประเด็นทีมีผลกระทบต่อองคก์ร (4.1, 4.2) 

          ฝึกปฏิบตัิการการชีบ่งประเด็นทีมีผลกระทบต่อองคก์รดา้นการจดัการดา้นอาชีวอนามยั 

                                   และความปลอดภยั 

3) แนวทางการพิจารณาความเสียง และการพิจารณาโอกาสการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั (6.1.1 - 6.1.2) 

4) การกาํหนดมาตรการจดัการความเสียงและโอกาสการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั (6.1.4, 8.1, 8.2) 

5) แนวทางการติดตามสมรรถนะการจดัการดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (9.1, 9.3, 10.1) 

 

การประเมินผล 

- ประเมินผลจาก 3 ส่วนคือ เวลาเขา้รับการอบรม และการฝึกปฏิบตัิ 

 

กาํหนดการ วนัท ี  2   พฤศจิกายน   2564    ( 9.00  - 16.00  น.) 

 

อตัราค่าอบรม  คนละ 1,800 บาท   ( ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพมิ) 

   ส่งไฟล์ตน้ฉบบั และ มอบวฒิุบตัรทางไปรษณีย ์

 

 



 

วทิยากร          อ. ฬุริยา   หิมะชาต ิ

      ทีปรึกษา และวทิยากรอิสระ 

      Certificate Number ทเีกยีวข้องกบัหลกัสูตร : 

CQI and IRCA01180136(17924&17925),  

CQI and IRCA01180136(18060),  

ENR-00507237, ENR-00888354 

ISO 22301 : CQI and IRCA ENR-00888354 

BCMs : สมอ.BCM/2013/061 

BIA and Risk Assessment for BCM :  BCM 01 01/10 008   

การจดัการรักษาความปลอดภยัและการประเมินความเสียง : GC-1613/50 

ISO 31000 : สมอ.ISO31000 2013/043 

 

 การสมัคร ติดต่อ ฝ่ายอบรม  บริษทัศูนยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม จาํกดั   

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       

                     

 จัดโดย  บริษทัศูนยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


