
 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์การมหาชน) 
ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการ 
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี ๒๕๖๓  

เข้าร่วมอบรมทบทวนมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 
 
ต าแหน่ง : หัวหน้าทีป่รึกษา 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

๑ นาง ณรัชต์จีรา เตชวรรณศิริ 
๒ นาย ถาวร ตันเสถียร 
๓ นาย เทพพร เจริญรอย 
๔ นาย ธีรยุทธ์ เกียรติถาวรชัย 
๕ นาย นรุตม์ชัย  ชมภูเทพ 
๖ นางสาว พรทิพย์ สารเชื้อ 
๗ นางสาว ภัทรชุภา ห้วยจันทร ์
๘ นาย วัฒนา  พรมลาย 
๙ นาย วิทยา ธาตุบุรมย์ 

๑๐ นางสาว ศศิภา เลิศจินตนาการ 
๑๑ นาย สุทธิศักดิ์ เพ็งสลุง 
๑๒ นางสาว สุภิญญา  ภิรมย์ศรี 
๑๓ นาย สุรชัย สังขะพงศ์ 

 
ต าแหน่ง : ที่ปรึกษา 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

๑ นาย กวี โฉมเฉลา 
๒ นาย ขัตติยะ โสตะจินดา 
๓ นางสาว จฑุารัตน์ ระดมสุข 
๔ นาย ธนกร ตั้งมั่นทศธรรม 



ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

๕ นาย นันทวัฒน์ อ้นนารี 
๖ นางสาว เบญจกัลยาณี หมื่นแสน 
๗ นาย พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย์ 
๘ นาย มนตรี อบเชย 
๙ นาย สรวุฒิ โพธิ์แก้ว 

๑๐ นางสาว สุชาดา อวยจินดา 
๑๑ นางสาว สุภาวดี โนระด ี
๑๒ นาย เสกสรรค์ ปรีจิตต์ 
๑๓ นางสาว อัญรัตน์ แก้วศิริ 
๑๔ นาย อานันต์ มาลินี 
๑๕ นาย ชลทรัพย์ หมึงประเสริฐ 
๑๖ นาย สนิ พูนศรี 
๑๗ นาย สมชาย ลีละวนาเศรษฐ 

 
หมายเหตุ : 

(๑) ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น จะต้องเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาโครงการ
พัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน จ านวน ๒ วัน ได้แก่ วันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามก าหนดการฝึกอบรม 

(๒) การทดสอบข้อเขียน จะด าเนินการในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยแบ่งเป็น ๒ หมวด ดังนี้ 
- การด าเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
- กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

 

สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม: ๐๖๑-๔๒๐๑๓๗๒ คุณจิรนันทน์ อินทร์มณี หรือ คุณชลธิชา ข าคม 
 
 



ก ำหนดกำรฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนำที่ปรึกษำมำตรฐำนระบบกำรจัดกำร 

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน” 

 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ที่ปรึกษำมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร 
 

เวลำ รำยละเอียด 
วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ห้องประชุม “ชมนภำ ชั้น ๒” 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด 

โดย นายวรานนท์ ปีติวรรณ (ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ) 
๐๙.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. ๑) คุณสมบัติที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 
๒) ข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
โดย นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา (รองผู้อ านวยการสถาบันฯ) 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ข้อก าหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน (ต่อ) 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ห้องประชุม “ชมนภำ ชั้น ๒” 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑) ความรู้ในเรื่องการตรวจประเมิน 

๒) วิธีการและเทคนิคการตรวจประเมิน 
โดย นายวิทยา ธาตุบุรมย์ (หัวหน้าที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ) 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑) การด าเนินการตรวจประเมิน 

๒) บทบาทที่ปรึกษาต่อการตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 
โดย นายวิทยา ธาตุบุรมย์ (หัวหน้าที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ) 



 
เวลำ รำยละเอียด 

วันศุกร์ ที่ ๑๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ห้องประชุม “ชมนภำ ชั้น ๒” 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง 

โดย นายประเสริฐ เหล่าบุศณ์อนันต์ (ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ) 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การบริหารความเสี่ยง 

โดย นายประเสริฐ เหล่าบุศณ์อนันต์ (ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ) 
วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ห้องประชุม “ปิ่นมณฑล ชั้น ๒” 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การด าเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 

โดย นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา (รองผู้อ านวยการสถาบันฯ) 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

โดย ผู้แทนกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
วันอังคำร ที่ ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ห้องประชุม “ปิ่นมณฑล ชั้น ๒” 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑) การตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 

๒) แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 
โดย นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา (รองผู้อ านวยการสถาบันฯ) 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ 

โดย นายพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา (รองผู้อ านวยการสถาบันฯ) 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทดสอบข้อเขียน 

หมายเหตุ:  ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
               ๒. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 


