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หลกัสตูร Introduction ISO 45001 : 2018 Requirements 
 
หลักการและเหตผุล 
 การจัดการคุณภาพด้านหน่ึงท่ีส าคัญคือ ด้านบุคลากร ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีมี
มาตรฐานมีส่วนส าคัญในการช่วยลดความเสี่ยงทัง้แก่ตัวบุคลากร และขององค์กรในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนหรือ
การจัดการต่าง ๆ  
 หลักสูตรจาก OHSAS 18001 : 2007 สู ่ISO 45001 : 2018 ในการจัดท าระบบการจัดการด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน ISO 45001 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ท าแล้วต้องสามารถปรับปรุง
และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
วตัถปุระสงค ์

• เรียนรู้การระบุข้อก าหนดท่ีส าคัญ และการน าไปใช้ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 45001  
• มีการจัดการคุณภาพท่ีถูกต้องและการขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองรวมทัง้ช่วยดึงดูดการรักษา

ลูกค้าโดยการท าตามข้อก าหนดได้อย่างถูกต้อง 
• บุคลากรมีความม่ันใจในการท างาน 
• สามารถน าไปสร้างมาตรฐานการท างานให้ทุกระดับ 
• มีการจัดการภายในอย่างเป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับในการเพิ่มศกัยภาพการ

แข่งขัน 
 

กลุม่เป้าหมาย 
• พนักงาน หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน การด าเนินงานก ากับดูแลระบบมาตรฐาน ISO 45001 
• และผู้ท่ีสนใจท่ัวไป 

 

รูปแบบการอบรมสมัมนา 
1. อบรมภายใน In-house Training 
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre) 
4. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ท าให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที 

5. การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop  
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.30 ความรู้ท่ัวไปกับการปรับเปลี่ยน
มาตรฐาน 

เข้าใจพืน้ฐานหลักการมาตรฐาน การเปลี่ยนแปลง ประโยชน์ 
และการน าไปใช้ 

9.30-10.30 ข้อก าหนด ISO 45001 : 2018 1. ขอบเขต 
2. อ้างอิง 
3. ค าศพัท์และค าจ ากัดความ 

10.30-11.20 ข้อก าหนด ISO 45001 : 2018 
4. บริบทขององค์กร 

4.1 ความเข้าใจองค์กร และบริบทขององค์กร  
4.2 ความเข้าใจถึงความต้องการ และความคาดหวังของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
4.3 การพิจารณาก าหนดขอบข่ายของระบบการจัดการฯ 
4.4 ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

11.20-12.00 ข้อก าหนด ISO 45001 : 2018 
5. ความเป็นผู้น า และ ความมี
ส่วนร่วมของพนักงาน 

5.1 ความเป็นผู้น า และ ความมุ่งม่ัน 
5.2 นโยบาย OH&S 
5.3 บทบาท ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าท่ีในองค์กร 
5.4 การให้ค าปรึกษา และความมีส่วนร่วมในงาน 

12.00-13.00 พักกลางวัน - 

13.00-13.40 ข้อก าหนด ISO 45001 : 2018 
6. การวางแผน 
 

6.1 การปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยง และโอกาส 
6.1.1 บทท่ัวไป 
6.1.2 การช้ีบ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัย 

6.1.2.1 การช้ีบ่งอันตราย 
6.1.2.2 การประเมินความเสี่ยง OH&S และความ
เสี่ยงอ่ืน ๆ ต่อระบบการจัดการ OH&S 
6.1.2.3 การประเมินโอกาสด้าน OH&S และโอกาสอ่ืน 
ๆ ของระบบการจัดการ OH&S 

6.1.3 การพิจารณาข้อก าหนดกฎหมาย และข้อก าหนด
อ่ืน ๆ 
6.1.4 การวางแผนด าเนินการ 

6.2 วัตถุประสงค์และการวางแผนเพื่อบรรลุผล 
6.2.1 วัตถุประสงค ์OH&S 
6.2.2 การวางแผนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
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เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

13.40-14.10 ข้อก าหนด ISO 45001 : 2018 
7. การสนับสนุน 

7.1 ทรัพยากร 
7.2 ความสามารถ 
7.3 ความตระหนัก 
7.4 การส่ือสาร 

7.4.1 บททั่วไป 
7.4.2 การส่ือสารภายใน 
7.4.3 การส่ือสารภายนอก 

7.5 ข้อมูลที่เป็นเอกสาร 
7.5.1 บททั่วไป 
7.5.2 การสร้าง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
7.5.3 การควบคุมข้อมูลที่เป็นเอกสาร 

14.10-14.40 ข้อก าหนด ISO 45001 : 2018 
8. การปฏิบตัิการ 

8.1 การวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติ 
8.1.1 บททั่วไป 
8.1.2 การก าจัดอันตราย และการลดความเส่ียงด้าน OH&S 
8.1.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
8.1.4 จัดซ้ือจัดจ้าง 

8.1.4.1 บททั่วไป 
8.1.4.2 ผู้รับเหมา 
8.1.4.3 การจัดจา้งภายนอก 

8.2 การเตรียมความพรอ้มและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 

14.40-15.20 ข้อก าหนด ISO 45001 : 2018 
9. การประเมินผลสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 
 

9.1 การเฝ้าระวัง, ตรวจวัด, วิเคราะห์ และประเมินผล
สมรรถนะ 

9.1.1 บทท่ัวไป 
9.1.2 การประเมินความสอดคล้อง 

9.2 การตรวจติดตามภายใน 
9.2.1 บทท่ัวไป 
9.2.2 กระบวนการตรวจติดตามภายใน 

9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 

15.20-15.40 ข้อก าหนด ISO 9001 : 2015 
10. การปรับปรุง 

10.1 บทท่ัวไป 
10.2 อุบัติการณ์, สิ่งไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และ การแก้ไข 
10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

15.40-16.00 สรุป สรุปแทรกการแสดงความคิดเห็น และบรรยายปิดท้าย 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 น. 
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ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 

 
ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

• สามารถเข้าใจรูปแบบ และระบบมาตรฐานได้ 
• เข้าใจการจัดการคุณภาพที่ถูกต้องและน ามาปรับใช้ได้ 
• ได้รับการรับรองมาตรฐานตามท่ีองค์กรต้องการ 
• ยกระดับความรู้ของพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง 
• สร้างความเช่ือม่ันให้แก่องค์กร และคู่ค้า ลูกค้า 

 

วทิยากร 
 อ. พลกฤต โสลาพากุล (ดูประวัติ) 
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