
  

 

 

  
การอบรมเรือ่ง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจตดิตามภายใน   

( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 3 
ระหว่างวันที่  17 - 18  ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พฤหัสบดี-ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  อาคาร วสท. 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
หลักการและเหตผุล 

 

ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(OHSAS 18001:2007)  มา
เป็นระบบมาตรฐานสากล ISO 45001:2018  ซึ่งเป็นที่นิยม และได้ใช้กันอย่างมีประสิทธิผล เป็นท่ียอมรับในเชิงการแข่งขันด้านธุรกิจ ซึ่ง
หมายถึง การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสากล  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และน าไปสู่การปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนเข้ าสู่
มาตรฐาน ISO 45001  หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในโครงสร้างของข้อก าหนดตาม
มาตรฐาน และแนวทางในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO 45001 รวมทั้งมีความเข้าใจในการน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
ให้สอดคล้องกับ กฎหมายข้อบังคับท่ี เริ่มจะถูกบังคับใช้ได้อย่างเหมาะสม และ ครบถ้วน 

 

วิทยากร  นายศิริจักษ์ จรูญเวชธรรม อุปนายก สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรองเท้าไทย / ทีปรึกษาระบบการจัดการ บริษัท แอ๊ดด้าฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม วัตถุประสงค ์
 ผู้ที่ต้องการจัดท า และปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย จาก OHSAS18001:207 
 ตัวแทนฝ่ายบริหาร (MR) หรือ คณะท างานด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ที่ต้องการทราบมาตรฐานของระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย ใหม่ ISO45001:2018 
 ผู้ตรวจติดตามภายในระบบการจัดการที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 45001 และเทคนิคต่างๆ ในการตรวจประเมิน
การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ ที่สนใจระบบการจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย 
 

1. ทราบหลักการของข้อก าหนดในมาตรฐาน ISO 45001 และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริงภายในขององค์กร 

2. เข้าใจในสาระส าคัญของมาตรฐาน และสามารถตีความ มาตราฐาน ISO 
45001  

3. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับความปลอดภัยโดยการจัดการ  
รวมทั้งกิจกรรม การตรวจติดตามภายในองค์กรได้ 

4. เข้าใจขั้นตอนการวางแผน การเตรียมการ และแนวทางในการตรวจประเมิน
ภายในตามมาตรฐาน ISO 45001 

5. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับในการบูรณาการของ มาตราฐาน ISO 
45001:2018  

6. สามารถในการพิจารณาบริบทต่างๆ ขององค์กรทางด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย   ตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

7. สามารถในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ตามบริบทองค์กร พร้อมแผนการด าเนินงาน 

8. สามารถเตรียมความพร้อมในการบูรณาการระบบการจัดการด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในปัจจุบันไปสู่ ISO 45001:2018 

ก าหนดการ 

วันพฤหัสบดีท่ี  17  ธันวาคม พ.ศ. 2563 
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน 
09.00 – 16.00 น.    - ความเป็นมาของมาตรฐานระบบการจัดการ 

                      อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
       - โครงสร้าง ค าศัพท์และหลักการในมาตรฐาน  
         ISO 45001                               

- ข้อก าหนดแต่ละข้อในมาตรฐาน ISO 45001 

***โดยมี Workshop  เพ่ือสร้างเสริมทักษะและความเข้าใจใน
เนื้อหาในการฝึกอบรม*** 

 

วันศุกร์ที่  18  ธันวาคม พ.ศ. 2563 
08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน 
09.00 – 16.00 น.      - โครงสร้างแนวทางการตรวจประเมิน  
                            - การเตรียมความพร้อม และการด าเนิน 
                              การตรวจประเมิน  
                            - การรายงานผลการตรวจประเมิน  
                            - การติดตามผลการแก้ไข และ การทวนสอบ 
                              แนวทางการการแก้ไข  
หมายเหตุ 
10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

PDU 18 หน่วย 



  

 

 
 

 
การอบรมเรือ่ง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจตดิตามภายใน   

( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor )  รุ่นที ่3  
ระหว่างวันที่  17 – 18  ธันวาคม พ.ศ. 2563 (พฤหัสบดี-ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  อาคาร วสท. 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
ชื่อ – นามสกลุ.............................................................เลขที่สมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   
หน่วยงาน   
เลขที่    หมู่   อาคาร  ซอย   
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    
โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    
e-mail  :  
ผู้ประสานงาน :   
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ..................................................................... □ ส ำนกังำนใหญ่      □ สำขำ…………………………… 

 

  ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา  รอดชีวะ  โทรศัพท์  0-2184-4600-9 ต่อ 525   
 Fax : 0-2184-4662 e-mail : eit@eit.or.th 

  

 ค่าลงทะเบียน ราคา 

□ สมาชิก  วสท. , นิสติ/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 5,000 บาท 
□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,500 บาท 
□ บุคคลทั่วไป 6,000 บาท 

□ พเิศษ  มำ 4 ท่ำน ฟรี 1 ท่ำน  

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขที่บัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ์ เลขที่บัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร ์ เลขที่บัญชี  162-0-09914-4 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร 
3. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) 18 หน่วย  เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรสภาวิศวกร 
4. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
5. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผูเ้ข้ารับการอบรมและทีอ่ยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามแฟกซ์หรืออเีมลที่แจ้งไว้  
6. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด การคืนเงินดังต่อไปนี้ 
 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซ่ึงทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
7. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 

PDU 18 หน่วย 


