
วิทยากร

สิ�งที�คุณได้รับหลังอบรมและสัมมนา

อุบัติเหตุของหม้อนํ�าและหม้อต้มนํ�ามัน
สาเหตุของอุบัติเหตุของหม้อนํ�าและหม้อต้มนํ�ามัน
ขั�นตอนและวิธีการป�องกันอุบัติเหตุนํ�ามัน
การปรับการเผาไหม้และการแก้ไขป�องกันป�ญหาของ

     ระบบการเผาไหม้

หม้อนํ�าและหม้อต้มนํ�ามันเป�นเครื�องจักรที�มีใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม
โรงแรม โรงพยาบาล จํานวนมาก ซึ�งมีกฏหมายเฉพาะควบคุมการใช้งาน
ทั�งหม้อนํ�าและหม้อต้มนํ�ามัน เพราะเป�นเครื�องจักรที�จะเกิดอันตรายจาก
อุบัติเหตุขึ�นได้ ถ้ามีการใช้งานหรือดูแลบํารุงรักษาไม่ถูกต้อง

"เนื�อหาของหลักสูตรนี�จะพูดถึง อุบัติเหตุต่างๆที�อาจจะเกิดขึ�นได้
แนวทางการป�องกัน การปรับปรุง การวางแผน รวมถึงเการปรับ
การป�องกันระบบการเผาไหม้ ที�จะทําให้หม้อนํ�าและหม้อต้มนํ�ามันใช้

เชื�อเพลิงน้อยลง และมีควันออกมาน้อยกว่าที�
กฏหมายสิ�งแวดล้อมกําหนด"

สามารถป�องกันอุบัติเหตุจากการระเบิดของหม้อนํ�าและหม้อต้ม
นํ�ามัน
สามารถใช้งานหม้อนํ�าและหม้อต้มนํ�ามันให้ถูกต้องตามกฎหมาย
หม้อนํ�า
สามารถใช้งานหม้อนํ�าและหม้อต้มนํ�ามันให้ทํางานได้อย่างราบรื�น
และทํางานได้อย่างประหยัดเชื�อเพลิง

02-717-3000 ต่อ 81          TPA HRD Trainingwww.tpif.or.th  et@tpa.or.th

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

คุณจรัล จิรวิบูลย์

อัตราค่าลงทะเบียน 

(ราคานี�ยังไม่รวม Vat 7 %)

อ่านรายละเอียดเเละสํารองที�นั�ง
ได้ที� QR Code นี� 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ผู้ควบคุมหม้อนํ�าและหม้อต้ม
วิศวกร ผู้จัดการฝ�ายวิศวกรรม
ผู้ที�สนใจทั�วไป

วิศวกรอาวุโส และ Project Manager

คณะทํางานร่างมาตรฐานในการทํางาน (Code of Practice) 
“ระบบหม้อไอนํ�า” สภาวิศวกร
คณะอนุกรรมการ “หม้อไอนํ�าและภาชนะรับแรงดัน”

     บริษัท บุญเยี�ยมและสหาย จํากัด

    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

การอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM
ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการใช้ ZOOM ทางอีเมล
การเรียนออนไลน์จะดําเนินการผ่านโปรแกรม
ZOOM โดยจะติดต่อเพื�อนัดหมายสําหรับการ
อบรมล่วงหน้า E21LM059DT

(09:00 – 16:30 น.) 

จาก 2,800 บาท
1,500



สิ�งที�คุณได้รับหลังอบรมและสัมมนา

การป�องกันไฟฟ�าดูดทางตรงและการป�องกันไฟฟ�าดูด
ทางอ้อม (ไฟรั�ว)
มาตรฐานระบบการต่อลงดินของระบบและอุปกรณ์
ไฟฟ�าสําหรับประเทศไทย
การตรวจสอบสภาพและระบบการต่อลงดิน
อุปกรณ์ป�องกันไฟฟ�ารั�ว ELCB ประเภท 

อุปกรณ์ป�องกันกระแสเกิน และป�องกันการลัดวงจร
ประเภท การเลือกใช้ การติดตั�ง
การต่อลงดินตามมาตรฐาน IEC60364-3 

    การเลือกใช้ การติดตั�ง

    (TN, TT, IT)

มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเกิด และการประสบอันตราย
จากการทํางานเกี�ยวกับไฟฟ�า
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที�ได้รับในการป�องกันอันตราย 

พัฒนา และยกระดับฝ�มือแรงงานของบุคลากรผู้ผ่านการฝ�ก
อบรมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย  

    และความเสียหายจากระบบไฟฟ�าภายในโรงงานอุตสาหกรรม
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หัวข้อการอบรมและสัมมนา

อัตราค่าลงทะเบียน 

(ราคานี�ยังไม่รวม Vat 7 %)

อ่านรายละเอียดเเละสํารองที�นั�ง
ได้ที� QR Code นี� 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
วิศวกร ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบํารุง หัวหน้างาน 
พนักงานที�ปฏิบัติงานเกี�ยวกับไฟฟ�า เครื�องจักร และอุปกรณ์ใน
ระบบไฟฟ�า 
เจ้าหน้าที�ความปลอดภัยในการทํางาน (ทุกระดับ) 
ผู้ที�สนใจทั�วไป

การอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM
ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการใช้ ZOOM ทางอีเมล
การเรียนออนไลน์จะดําเนินการผ่านโปรแกรม
ZOOM โดยจะติดต่อเพื�อนัดหมายสําหรับการ
อบรมล่วงหน้า E21LM063DT

(09:00 – 16:30 น.) 

วิทยากร
คุณชัยยา ปาณาราช

ผู้เชี�ยวชาญที�ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ประสบการณ์สอนมากกว่า 100 บริษัท หรือประมาณ 3,000 คน
ต่อป�
เน้นการใช้เครื�องมือปฏิบัติจริง รวมถึงใช้วิดีทัศน์เป�นสื�อการสอน

    ระดับสามัญวิศวกร สาขาไฟฟ�ากําลังจากสภาวิศวกร

(Online)

การป�องกันอันตราย และความเสียหายจากระบบไฟฟ�า
ในโรงงานอุตสาหกรรม 

  "พลังงานไฟฟ�าเป�นพลังงานหลักในการขับเคลื�อนสายการ
ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยทางด้านไฟฟ�า

และความมั�นคงของระบบจ่ายไฟฟ�าจึงเป�นสิ�งสําคัญอย่างยิ�ง
ต่อการสนับสนุนให้สายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเป�น

ไปอย่างต่อเนื�อง "

จาก 2,800 บาท
1,500



สิ�งที�คุณได้รับหลังอบรมและสัมมนา
 Risk Assessment
What if concept
ตัวอย่างการประชุม What if ของโรงานสารเคมี
ตัวอย่างความผิดพลาด
แผนควบคุมความเสี�ยง

What-if เป�นเครื�องมือที�นิยมใช้มากที�สุดในการชี�บ่งและการประเมิน
ความเสี�ยง เนื�องจากเป�นเครื�องมือที�ใช้ได้เร็ว และใช้จินตนาการได้ดี
เพราะเป�นวิธีการระดมสมองของกลุ่มคนที�มีประสบการณ์ตรงกับ
กิจกรรมนั�น

     การตั�งคําถามว่า “อะไรจะเกิดขึ�น ถ้าพนักงานไม่ใช้ PPE?” 
 ท่านคิดว่าเป�นการตั�งคําถามที�ถูกต้องหรือไม่   สมาคมฯ จึงได้จัด
หลักสูตรนี�ขึ�นเพื�อให้องค์กรเข้าใจแนวทางการประยุกต์ใช้ What-if  
ได้อย่างถูกต้อง  

ทราบหลักการ วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี�ยง 

สามารถดําเนินการชี�บ่งอันตราย ประเมินความเสี�ยง 
และทําแผนลดและควบคุมความเสี�ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย What-if
เพิ�มทักษะในการใช้ What-if อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

     และการนําไปประยุกต์ใช้
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หัวข้อการอบรมและสัมมนา

อัตราค่าลงทะเบียน 

(ราคานี�ยังไม่รวม Vat 7 %)

อ่านรายละเอียดเเละสํารองที�นั�ง
ได้ที� QR Code นี� 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ผู้ที�รับผิดชอบหรือคณะทํางานในการจัดทํารายงานประเมินความ
เสี�ยงที�ต้องจัดทําส่งให้กรมโรงงานฯ ทุกๆ 5 ป�
ผู้ที�รับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

คณะทํางานทบทวนการชี�บ่งอันตรายด้วย What-If 
    (EIA : Environmental Impacts Assessment)

    ที�ต้องการให้มีประสิทธิภาพเพิ�มขึ�น 

การอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM
ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการใช้ ZOOM ทางอีเมล
การเรียนออนไลน์จะดําเนินการผ่านโปรแกรม
ZOOM โดยจะติดต่อเพื�อนัดหมายสําหรับการ
อบรมล่วงหน้า E21LM060DT

(09:00 – 12:00 น.) 

What-if  

วิทยากร
คุณวีระ ซื�อสุวรรณ

อาจารย์พิเศษ และที�ปรึกษาด้านความเสี�ยง
อดีต Safety Manager, QMR, EMR, SMR
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

จาก 1,800 บาท
800



วิทยากร

สิ�งที�คุณได้รับหลังอบรมและสัมมนา

จาก 1,800 บาท

BBS concept
Traditional Safety vs Cultural Safety
Positive Re-enforcement
Selecting At-risk behavior
Safety Observation Procedure
Success Stor

 กลุ่มพนักงานที�ทํางานแบบเสี�ยงๆ กลายเป�นทํางานอย่างปลอดภัย
อย่างต่อเนื�อง จนกลายเป�นนิสัย เกิดค่านิยมการมีพฤติกรรมปลอดภัย
เป�นเรื�องปกติ การทําตัวเสี�ยงเป�นสิ�งผิดปกติ ด้วยการสื�อสารที�ถูกต้อง
อย่างต่อเนื�องภายใน 2 ป� จากนิสัยจะกลายเป�นวัฒนธรรมปลอดภัย

  "BBS (Behavior base Safety) ไม่ใช่เครื�องมือในการลด
อุบัติเหตุโดยตรง แต่เป�นเครื�องมือที�เป�นทางลัด 

(ใช้เวลาน้อยสุด ง่ายสุด) ในการแก้ไขพฤติกรรมกลุ่ม"

เข้าใจขั�นตอนของการทําให้ความปลอดภัยกลายเป�นวัฒน
ธรรมปลอดภัย
วิธีการบังคับเชิงบวก เพื�อให้เกิดพฤติกรรมปลอดภัยต่อ
เนื�อง
กลยุทธ์ในการกระตุ้นในเกิดการแข่งขันเชิงพฤติกรรม
ตัวอย่างโรงงานที�ทําและประสบความสําเร็จ
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หัวข้อการอบรมและสัมมนา

คุณวีระ ซื�อสุวรรณ

อัตราค่าลงทะเบียน 

(ราคานี�ยังไม่รวม Vat 7 %)

อ่านรายละเอียดเเละสํารองที�นั�ง
ได้ที� QR Code นี� 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
ผู้บริหารความปลอดภัยที�แสวงหาเครื�องมือใหม่ในการบริหาร
จัดการความปลอดภัย
เจ้าหน้าที�ความปลอดภัยในการทํางาน ไม่ต้องทนกับการจัดการ
ความปลอดภัยแบบเดิมๆ ที�ด้อยประสิทธิภาพ
เหมาะกับโรงงานที�จํานวนอุบัติเหตุมีน้อย แต่ความปลอดภัยยังไม่
เป�นวัฒนธรรม

อาจารย์พิเศษ และที�ปรึกษาด้านความเสี�ยง
อดีต Safety Manager, QMR, EMR, SMR
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

การอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM
ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการใช้ ZOOM ทางอีเมล
การเรียนออนไลน์จะดําเนินการผ่านโปรแกรม
ZOOM โดยจะติดต่อเพื�อนัดหมายสําหรับการ
อบรมล่วงหน้า

BBS

E21LM058DT

800

(13:00 – 16:30 น.) 



สิ�งที�คุณได้รับหลังอบรมและสัมมนา

จาก 1,800 บาท

อันตรายจากสารเคมี
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
SDS
ป�ายเตือน Dot NFPA GHS HMIS
การปฐมพยาบาลสารเคมี และการกําจัด

    การใช้สารเคมีเป�นความจําเป�นในชีวิตประจําวัน และในโรงงาน
อุตสาหกรรมยิ�งมีความจําเป�นมากกว่า เนื�องจากต้องมีการสั�งซื�อ
จัดเก็บ การใช้งานจนถึงการกําจัดของเสียนับวันสารเคมีก็มีจํานวน
มากขึ�นทุกวัน และมักพบว่าสารเคมีส่วนใหญ่มีอันตรายต่อร่างกาย
ของมนุษย์ ทั�งที�เรารู้อยู่แล้วจนถึงการค้นพบใหม่ ๆ ว่าสารเคมีนั�นมี
อันตราย

ถึงอันตราย และผลจากการสัมผัสสารเคมี
เข้าใจหลักการ การป�องกันภัยจากสารเคมี และการจัดเก็บ

    สารเคมี
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หัวข้อการอบรมและสัมมนา

อัตราค่าลงทะเบียน 

(ราคานี�ยังไม่รวม Vat 7 %)

อ่านรายละเอียดเเละสํารองที�นั�ง
ได้ที� QR Code นี� 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
เจ้าหน้าที�ความปลอดภัยในการทํางาน 
พนักงานที�ทํางานเกี�ยวข้องกับสารเคม ี

การอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM
ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการใช้ ZOOM ทางอีเมล
การเรียนออนไลน์จะดําเนินการผ่านโปรแกรม
ZOOM โดยจะติดต่อเพื�อนัดหมายสําหรับการ
อบรมล่วงหน้า E21LM061DT

(09:00 – 12:00 น.) 

วิทยากร
คุณวีระ ซื�อสุวรรณ

อาจารย์พิเศษ และที�ปรึกษาด้านความเสี�ยง
อดีต Safety Manager, QMR, EMR, SMR
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

800

(Online)

ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง
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สิ�งที�คุณได้รับหลังอบรมและสัมมนา

จาก 1,800 บาท

การวางแผนและทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ความปลอดภัยของการแบ่ง HOT Zone, WARM
Zone, Cold zone
ขั�นตอนการเข้าระงับเหตุ
การปฐมพยาบาลคนเจ็บ
การกําจัดสารเคมีปนเป�� อน

รู้ถึงอันตราย และผลจากการสัมผัสสารเคมี
เข้าใจหลักการ การป�องกันภัยจากสารเคมี และการจัดเก็บสาร
เคมี
สามารถเลือกวิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัยเมื�อเกิดเหตุฉุกเฉิน

02-717-3000 ต่อ 81          TPA HRD Trainingwww.tpif.or.th  et@tpa.or.th

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

อัตราค่าลงทะเบียน 

(ราคานี�ยังไม่รวม Vat 7 %)

อ่านรายละเอียดเเละสํารองที�นั�ง
ได้ที� QR Code นี� 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
เจ้าหน้าที�ความปลอดภัยในการทํางาน 
พนักงานที�ทํางานเกี�ยวข้องกับสารเคม ี

การอบรมผ่านโปรแกรม ZOOM
ผู้เข้าอบรมจะได้รับวิธีการใช้ ZOOM ทางอีเมล
การเรียนออนไลน์จะดําเนินการผ่านโปรแกรม
ZOOM โดยจะติดต่อเพื�อนัดหมายสําหรับการ
อบรมล่วงหน้า E21LM062DT

(13:00 – 16:30 น.) 

วิทยากร
คุณวีระ ซื�อสุวรรณ

อาจารย์พิเศษ และที�ปรึกษาด้านความเสี�ยง
อดีต Safety Manager, QMR, EMR, SMR
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)

800

(Online)

ถอดบทเรียนจากประสบการณ์จริง
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HAZMAT Emergency Response

ภัยจากสารเคมีเป�นภัยเฉพาะด้านที�มีความจําเป�นต้องใช้ความเชี�ยวชาญ
เฉพาะจากหลายหน่วยงานในการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสามารถ
รองรับอุบัติภัยจากสารเคมีได้ โดยให้มีการเตรียมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
ที�มีแนวปฏิบัติชัดเจนเครื�องมืออุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินที�เหมาะสม

  "การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีทั�งในกระบวนการผลิต การจัด
เก็บและการขนส่งสารเคมี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

ของประชาชนและสิ�งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงอย่างมาก"
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