
ก ำหนดกำรอบรมหลักสูตร 
หลักสูตรกำรพัฒนำที่ปรึกษำ โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ที่ปรึกษำตำมมำตรฐำนระบบกำรจดักำรด้ำนควำม

ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

วันที ่ 12 – 14 ธันวำคม 2561   
ณ ห้องประชุมบุษบงกช บ ีโรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

เวลำ รำยกำรกิจกรรม 

วันที่  12 ธันวำคม 2561   
08.00 – 09.00  น. ลงทะเบียน   

09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด 
แนะน ำวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

09.15 –  10.30 น. ข้อก ำหนดระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย  อำชวีอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก   
WORKSHOP # 1 กำรวำงแผนควำมปลอดภัยส ำหรับโรงงำนใหม่ 

 ที่ปรึกษำ NPC S&E 

10.31 – 10.45 น. พักเบรค 

10.46 – 12.00 น. ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ส ำหรับ
สถำนประกอบกิจกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก (ต่อ)   
ข้อก ำหนด 2 : บทบำทผู้น ำองค์กร 
ข้อก ำหนด 3.1 : กำรชี้บ่งอันตรำยและกำรประเมินควำมเสี่ยง 

 ที่ปรึกษำ NPC S&E 

12.00  – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00  – 14.30 น. ข้อก ำหนด 3.2 : กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ท ำงำน 
WORKSHOP # 2 สรุปกฎหมำยที่สถำนประกอบกิจกำรต้องด ำเนินกำร 
ข้อก ำหนด 3.3 : วัตถุประสงค์และแผนงำน 

 ที่ปรึกษำ NPC S&E 
14.31 – 14.45 น. พักเบรค 

14.46  – 16.00 น. ข้อก ำหนด 3.4 :  ควำมสำมำรถและกำรฝึกอบรม 
WORKSHOP # 3  กำรระบุควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม 
ข้อก ำหนด 3.5 :  กำรสื่อสำร 
WORKSHOP # 4  กำรก ำหนดหัวข้อสื่อสำรด้ำนควำมปลอดภยัฯ ส ำหรับพนักงำน 

 ที่ปรึกษำ NPC S&E 
 
 



เวลำ รำยกำรกิจกรรม 
วันที่  13 ธันวำคม 2561   

08.00 – 09.00  น. ลงทะเบียน   

09.00 –  10.30 น. ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ส ำหรับ
สถำนประกอบกิจกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก   
ข้อก ำหนด 3.6 :  กำรจัดท ำเอกสำร 
ข้อก ำหนด 3.7 :  กำรควบคุมกำรปฏิบัติ 
WORKSHOP # 5 กำรจัดท ำเกณฑ์ควบคุมกำรปฏิบัติ 

 ที่ปรึกษำ NPC S&E  

10.31 – 10.45 น. พักเบรค 
10.46 – 12.00 น. ข้อก ำหนด 3.8 :  กำรเตรียมควำมพร้อม และกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 

ข้อก ำหนด 4.1 :  กำรเฝ้ำระวังและกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำน 
 ที่ปรึกษำ NPC S&E 

12.00  – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00  – 14.30 น. ข้อก ำหนด 4.2 :  กำรสอบสวนอุบัติกำรณ์ 

ข้อก ำหนด 4.3 :  กำรแก้ไข กำรปฏิบัติกำรแก้ไขและกำรปฏิบัติกำรป้องกัน  
 ที่ปรึกษำ NPC S&E 

14.31 – 14.45 น. พักเบรค 

14.46  – 16.00 น. ข้อก ำหนด 4.4 :  กำรตรวจประเมินภำยใน 
ข้อก ำหนด 5 :  กำรทบทวนกำรจัดกำร 
WORKSHOP # 6 กำรสรุปข้อก ำหนด 

 ที่ปรึกษำ NPC S&E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เวลำ รำยกำรกิจกรรม 
วันที่  14 ธันวำคม 2561   

08.00 – 09.00  น. ลงทะเบียน   

09.00 –  10.30 น. กำรชี้บ่งอันตรำยและกำรประเมินควำมเสี่ยง 
WORKSHOP # 1 กำรชี้บ่งอันตรำยจำกภำพ 
WORKSHOP # 2 กำรค้นหำควำมเสี่ยงจำกภำพ 
เทคนิคกำรชี้บ่งอันตรำยด้วยวิธตี่ำง ๆ (7 วิธี) 

 ที่ปรึกษำ NPC S&E 

10.31 – 10.45 น. พักเบรค 

10.46 – 12.00 น. เทคนิคกำรชี้บ่งอันตรำยด้วยวิธตี่ำง ๆ (7 วิธี) (ต่อ) 
กำรชี้บ่งอันตรำยตำมวิธี มอก. 18004 
WORKSHOP # 3 กำรส ำรวจรำยกำรงำน สภำพพ้ืนที่ และกำรชี้บ่งอันตรำย 

 ที่ปรึกษำ NPC S&E  

12.00  – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00  – 14.30 น. กำรประเมินควำมเสี่ยงตำมวิธี ระเบียบกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

กำรประเมินควำมเสี่ยง วิธ ีมอก.18004 
กำรประเมินควำมเสี่ยงตำมวิธี ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยฯ ส ำหรับ SMEs สสปท. 

 ที่ปรึกษำ NPC S&E  
14.31 – 14.45 น. พักเบรค 

14.46  – 16.00 น. WORKSHOP # 4 กำรประเมินควำมเสี่ยงตำมวิธี ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยฯ    
                         ส ำหรับ SMEs สสปท.กำรสอบสวนอุบัติกำรณ์ 
กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
WORKSHOP # 5 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

 ที่ปรึกษำ NPC S&E  

หมำยเหตุ : เวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรอบรมหลักสูตร 
หลักสูตรกำรพัฒนำที่ปรึกษำ โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ที่ปรึกษำตำมมำตรฐำนระบบกำรจดักำรด้ำนควำม

ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

วันที่  17 – 18 ธันวำคม 2561   
ณ ห้องประชุมบุษบงกช บ ีโรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

เวลา รายการกิจกรรม 
วันที่  17 ธันวาคม 2561   
08.00 – 09.00  น. ลงทะเบียน   
09.00 –  10.30 น. หลักการและแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 19001:2018 
10.30 – 10.45 น. พักเบรค 
10.46 – 12.00 น. การน ามาตรฐาน ISO 19001:2018 ประยุกต์กับการตรวจประเมิน 
12.00  – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  – 14.30 น. กิจกรรมเสริมความเข้าใจ 

- การวางแผนงานการตรวจประเมิน(Audit programme) และ 
- การท ารายการการตรวจประเมิน(Audit Checklists) 

14.31 – 14.45 น. พักเบรค 
14.46  – 16.00 น. กิจกรรมเสริมความเข้าใจ (ต่อ) 

- การวางแผนงานการตรวจประเมิน(Audit programme) และ 
- การท ารายการการตรวจประเมิน(Audit Checklists) 
- การน าเสนอและสรุปการท ากิจกรรม 
- สรุปการบรรยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำรอบรมหลักสูตร 

หลักสูตรกำรพัฒนำที่ปรึกษำ โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ที่ปรึกษำตำมมำตรฐำนระบบกำรจดักำรด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

 

เวลา รายการกิจกรรม 
วันที่  18 ธันวาคม 2561   
08.00 – 09.00  น. ลงทะเบียน   
09.00 –  11.00 น. กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

โดย ผู้แทนกองความปลอดภัยแรงงาน 
11.00 – 11.15 น. พักเบรค 
11.15  – 12.15 น. กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

โดย นายคณาธิศ  เกิดคล้าย 
12.15  – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15  – 14.15 น. กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (ต่อ) 

- โดย นายคณาธิศ  เกิดคล้าย 
14.15 – 14.30 น. พักเบรค 
14.30  – 16.30 น. ทดสอบ 


