กรุ ณาชาระค่ าสัมมนาล่ วงหน้ าก่ อนการอบรมสัมมนา 3 วัน
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ข้อกาหนดและการจัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001
ISO45001 Requirement and Implementation
วันที่จัด รุ่น 2 : วันศุกร์ที่ 1 - วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

สมาชิก

เวลา

09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 15 ท่าน

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

สถานที่

ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

บุคคลทั่วไป : 6,000 + VAT 7% 420= 6,420 บาท

มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในปัจจุบันจะ
ใช้เป็นมาตรฐาน ISO45001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล โดยสถานประกอบการ
ทุก ประเภทสามารถน ามาใช้ใ นการวางระบบในองค์ ก รของตนเอง โดย
มาตรฐานฉบั บ ใหม่ นี้ มี เ จตนารมณ์ ที่ ต้ อ งการให้ ทุ ก สถานประกอบการ
ดาเนินการจัดการกับความเสี่ยงและภัยอันตรายต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ผลลัพธ์ทางธุรกิจของสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการใดที่สามารถ
จัดวางระบบ ISO45001 ในสถานประกอบการเองได้ก่อนก็จะสร้า งความ
ได้เปรียบในทางธุรกิจและสร้างอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับ
ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานประกอบการ
สมาคมฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของมาตรฐานการจัดการอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 ที่ประกาศใหม่โดยองค์กรมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ (ISO) จึงได้จัดการสัมมนาหลักสูตรนี้ขึ้น
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของข้ อกาหนดและวิธีก ารจั ดวาง
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO45001
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ผู้จัดการ, ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ผู้แทนฝ่ายบริหาร, จป.วิชาชีพ,
วิศวกร, พนักงาน และบุคคลที่สนใจ

: 5,400 + VAT 7% 378 = 5,778 บาท

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
วันแรก
09.00 -12.15 น.
• ความเป็นมาของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ตามมาตรฐาน ISO45001
• เจตนารมณ์ของการกาหนดมาตรฐาน ISO45001
• ปัจจัยในการทาระบบมาตรฐาน ISO45001 ให้ประสบความสาเร็จ
• หลักการ PLAN-DO-CHECK-ACT ในระบบมาตรฐาน ISO45001
• หัวข้อและรายละเอียดของเอกสารในมาตรฐาน ISO45001
• โครงสร้างของข้อกาหนดตามมาตรฐาน ISO45001
• การจัดทาระบบตามมาตรฐาน ISO45001 ในแต่ละข้อ
1. ขอบข่าย (Scope)
2. เอกสารอ้างอิง (Normative references)
3. คาศัพท์และบทนิยาม (Terms and definitions)
4. บริบทองค์กร (Context of the organization)
4.1 การทาความเข้าใจองค์กร
(Understanding the organization and its context)
4.2 การทาความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังจากพนักงาน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Understanding the needs and expectations of worker
and other interested parties)
4.3 การกาหนดขอบเขตการจัดทาระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (Determining the scope of the OH&S management
system)
4.4 ระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(OH&S management system)
* Workshop No.01 : การประเมินประเด็นภายในและภายนอก
* Workshop No.02 : การประเมินผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

คุณวชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ
ผู้จัดการส่วนคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร/ที่ปรึกษาในการจัดทาระบบตาม
มาตรฐานสากลมานานกว่า 20 ปี

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

กรุ ณาชาระค่ าสัมมนาล่ วงหน้ าก่ อนการอบรมสัมมนา 3 วัน
หัวข้อการอบรมและสัมมนา (ต่อ)
วันแรก
13.15 – 16.30 น.
5. ผู้นาและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
(Leadership, Worker Participation)
5.1 ความมุ่งมั่นของผู้นา (Leadership and commitment)
5.2 นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S Policy)
5.3 โครงสร้าง, หน้าที่ ความรับผิดชอบและอานาจที่ได้รับ
(Organizational roles, responsibilities and authorities)
5.4 การให้คาปรึกษาและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
(Consultation and Participation of Workers)
6. การวางแผน (Planning)
6.1 การปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับความเสี่ยงและโอกาส
(Actions to address risks and opportunities)
6.2 วัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และการวางแผน (OH&S objectives
and planning achieve them)
* Workshop No.03 การชี้บ่งอันตราย
การประเมินความเสี่ยง และการควบคุม
* Workshop No.04 : การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
แผนงานและโครงการ OH&S
วันที่สอง
7. การสนับสนุน (Support)
7.1 ทรัพยากร (Resources)
7.2 ความสามารถ (Competence)
7.3 ความตระหนัก (Awareness)
7.4 การสื่อสาร (Communication)
7.5 เอกสารสารสนเทศ (Documented information)
* Workshop No.05 : การจัดทาเอกสารสารสนเทศ
และการควบคุมเอกสาร

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

หัวข้อการอบรมและสัมมนา (ต่อ)
วันที่สอง
09.00 – 12.15 น.
8. การดาเนินการ (Operation)
8.1 การดาเนินการและการวางแผนการควบคุม
(Operational planning and control)
8.2 การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
(Emergency preparedness and response)
* Workshop No.06 : การกาหนดมาตรการการควบคุม
* Workshop No.07 : การเตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน
9. การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
9.1 การเฝ้าติดตาม, การวัดผล, การวิเคราะห์,
และการประเมินผล
(Monitoring, measurement, analysis and evaluation)
9.2 การตรวจประเมินภายใน (Internal audit)
9.3 การทบทวนโดยผู้บริหาร (Management review)
* Workshop No.08 : การเฝ้าติดตาม การวัดผล
การวิเคราะห์และประเมินผล
13.15 – 16.30 น.
10. การปรับปรุง (Improvement)
10.1 ทั่วไป (General)
10.2 อุบัติการณ์,สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดและการแก้ไข
(Incident, Nonconformity and corrective action)
10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement)
* Workshop No.09 : อุบัติการณ์, สิ่งที่ไม่เป็นไป
ตามข้อกาหนดการแก้ไข
• การขอการรับรองระบบ ISO45001จาก Certify Body
• เทคนิคการวาระบบ OH&S ตาม ISO45001 ให้ประสบ
ความสาเร็จ (OH&S management system)
* Workshop No.01 : การประเมินประเด็นภายใน
และภายนอก
* Workshop No.02 : การประเมินผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

