
ก ำหนดกำรอบรม 
หลักสูตรกำรพัฒนำที่ปรึกษำ โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ที่ปรึกษำตำมมำตรฐำนระบบกำรจดักำรด้ำนควำม

ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

วันที ่ 12 – 13, 16 - 17 และ 20 ธันวำคม 2562   
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

เวลำ รำยกำรกิจกรรม 
วันที่  12 ธันวำคม 2562    ห้องบงกชรัตน์ บี 

08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียน   
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด 

กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาท่ีปรึกษาฯ  
 โดย ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 

09.00 –  10.30 น. ช้ีแจงระดับมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  

 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ 
10.30 – 10.45 น. พักเบรค 
10.45 – 12.00 น. ระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับ

สถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (ต่อ)   
ข้อก าหนด  :  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ 
12.00  – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  – 14.30 น. โครงสรำ้งกำรบริหำรดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร

ท ำงำน 
ข้อก าหนด  : สมรรถนะและการฝึกอบรม 
ข้อก าหนด  : การส่ือสาร 
ข้อก าหนด  : การควบคุมเอกสาร 

 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ 
14.30 – 14.45 น. พักเบรค 
14.45  – 16.00 น. แผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

และกำรน ำไปปฏิบัติ 
ข้อก าหนด  :  วัตถุประสงค์และแผนงาน 
ข้อก าหนด  :  กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ข้อก าหนด  :  การจัดการความเส่ียง 

 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ 
 
 



 
 
 

เวลำ รำยกำรกิจกรรม 
วันที่  13 ธันวำคม 2562  ห้องบงกชรัตน์ บี 

08.00 – 09.00  น. ลงทะเบียน   
09.00 –  10.30 น. แผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนและ

กำรน ำไปปฏิบัติ 
ข้อก าหนด  :  การควบคุมการปฏิบัติงาน 
ข้อก าหนด  :  การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ  
10.30 – 10.45 น. พักเบรค 
10.45 – 12.00 น. กำรประเมินผลและกำรทบทวนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ข้อก าหนด  :  การประเมินผล 
ข้อก าหนด  :  การสอบสวนอุบัติเหตุและเหตุการณ์เกือบเป็นอุบัติเหตุ 

 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ  
12.00  – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  – 14.30 น. กำรประเมินผลและกำรทบทวนกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
ข้อก าหนด  :  การตรวจประเมิน 
ข้อก าหนด  :  การทบทวนการจัดการ 

 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ  
14.30 – 14.45 น. พักเบรค 
14.45  – 16.00 น. กำรด ำเนินกำรปรับปรุงด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน

กำรท ำงำน 

ข้อก าหนด  :  การแก้ไข การด าเนินการแก้ไขและการป้องกัน 
ข้อก าหนด  :  การก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้าน 
                 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ  
 
 
 
 
 



 
เวลำ รำยกำรกิจกรรม 

วันที่  16 ธันวำคม 2562    ห้องบุษบงกช เอ 
08.00 – 09.00  น. ลงทะเบียน   
09.00 –  10.30 น. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ  
10.30 – 10.45 น. พักเบรค 
10.45 – 12.00 น. เทคนิคกำรชี้บ่งอันตรำยด้วยวิธีต่ำง ๆ (7 วิธี) (ต่อ) 

- Checklist   
- Job Safety Analysis (JSA) 
- Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
- Fault Tree Analysis (FTA) 
- Event Tree Analysis (ETA) 
- Hazard and Operability Studies (HAZOP) 
- What-if  
 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ  

12.00  – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  – 14.30 น. กำรประเมินควำมเสี่ยง 

       - องค์ประกอบของแต่ละอันตราย  
       - ค่าโอกาสท่ีจะเกิดความสูญเสียของอันตรายเชิงมาตรการ และเชิงสถิติ  
       - ค่าความรุนแรงท่ีจะเกิดความสูญเสียของอันตราย 
       - ค่าความเส่ียง 
       - ค่าระดับความเส่ียง 

 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ  
14.30 – 14.45 น. พักเบรค 
14.45  – 16.00 น. แผนจัดกำรควำมเสี่ยง  

       - การจัดท าแผนลดความเส่ียง    
       - การจัดท าแผนควบคุมความเส่ียง 

 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ  
หมายเหตุ : เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เวลำ รำยกำรกิจกรรม 
วันที่  17 ธันวำคม 2562  ห้องบุษบงกช เอ 
08.00 – 09.00  น. ลงทะเบียน   
09.00 –  10.30 น. ทบทวนข้อก ำหนดมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
- นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- โครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ 
10.30 – 10.45 น. พักเบรค 
10.45 – 12.00 น. ทบทวนข้อก ำหนดมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
- แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
และการน าไปปฏิบัติ 

 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ 
12.00  – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  – 14.30 น. ทบทวนข้อก ำหนดมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
- การประเมินผลและการทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ 
14.30 – 14.45 น. พักเบรค 
14.45  – 16.00 น. ทบทวนข้อก ำหนดมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
- การด าเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

 โดย นายโสภณ พงษ์โสภณ 

 
 
 
 
 
 



 
 

เวลำ รำยกำรกิจกรรม 
วันที่  20 ธันวำคม 2562  ห้องเลอเซเลสต์ 
08.00 – 09.00  น. ลงทะเบียน   
09.00 –  10.30 น. กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

- พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 
 โดย ผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

10.30 – 10.45 น. พักเบรค 
10.45 – 12.00 น. กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (ต่อ) 

- กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2549 
- กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 โดย ผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
12.00  – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  – 14.00 น. กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน (ต่อ) 

 โดย ผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
14.15 – 14.30 น. พักเบรค 
14.30  – 16.00 น. ท าแบบทดสอบ 

 
 
 
 


