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ประวัต ิอ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย 

การศึกษา 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 

 
การท างานปัจจุบัน 

 จ.ป.วิชาชีพ  
 นักวิชาการด้านความปลอดภัยในการท างาน  
 วิทยากรผู้ เชี่ ยวชาญหลักสูตรการปฐมพยาบาลและ ด้านความปลอดภัย ให้แก่ 
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรมหาชนต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย โรงงานน้ าตาลมิตรภาพกาฬสินธ์ุ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ บริษัท โตโยต้า มอร์
เตอร์(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท CP MEIJI บริษัท แอลเอ็นศรีไทย (ผลิตเครื่องใข้ไฟฟ้า 
LG) Samsung Electrics Machanics (THAILAND), Panasonic AP 
SALES(THAILAND), Bridestone (THAILAND) ,บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสเตรียล,Major 
Cineplex,น้ าตาลมิตรผล ,บมจ.ทีพีไอ โพลีน ,บริษัท อาร์ พี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท 
อุตสาหกรรมแมนดารินสปินนิ่ง จ ากัด บริษัท ไทยซินเอ เซโกะ จ ากัด บริษัท เจมส์ แอนด์ 
เจน แพ็คเก็จจิ้ง จ ากัด บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จ ากัดบริษัท แอดวานว์โทรนิค 
เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ไทย-คาโมะ จ ากัดบริษัท โกเซอิ จ ากัด บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากัด
บริษัท ฟูจิ ซินเซอิ(ไทยแลนด์) จ ากัดบริษัท บี.วี.ซี.เจริญทรัพย์ จ ากัด บริษัท ปาร์คเกอร์
เอ็นยิเนียริ่ง(ไทยแลนด์)จ ากัด บริษัท ยูเนี่ยนสปินนิ่งมิลด์ จ ากัด บริษัท สวอน สยาม คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด ฯลฯ  
 ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย โครงการก่อสร้างโรงประกอบรถยนต์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) 

หลักสูตรบรรยาย 

 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและหลักสูตรการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า 

 หลักสูตร จป.หัวหน้างาน (ตามกฎหมาย) 

 หลักสูตร จป.บริหาร (ตามกฎหมาย) 

 หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (ตามกฎหมาย) 

 ความปลอดภัยฯ ส าหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ตาม พรบ. 
       ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 (ตามกฎหมาย) 
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 ความรู้เรื่องอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน 
 ท าอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน 
 กฎหมายความปลอดภัย 
 การตรวจความปลอดภัยส าหรับพนักงาน 
 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
 ท างานอยา่งไรให้ปลอดภัย 
 การสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน 
 อุบัติเหตุและโรคจากการท างาน 
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย 
 บทบาทหน้าที่หัวหน้างานดา้นความปลอดภัย 
 การป้องกันอุบัติเหตุด้วยหลัก 3E 
 เทคนิคการสอบสวนอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กฎหมายความปลอดภัยฯ 
 พฤติกรรมความปลอดภัย BBS 

 

หลักสูตร / เรื่องการอบรม / ดูงาน 

 ความปลอดภัยในโรงงานอตุสาหกรรม 

 การด าเนินกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง 

 การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 

 การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน 

 การเป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล 

 การตรวจสอบอาคารเบื้องต้น 

 จป.วิชาชีพ 

 เทคนิคการตรวจ 5 ส 
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 กฎหมายฉบับใหม่ ตากฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ.2549 

 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและการประเมิน
ความเสี่ยง 

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการงานระดับหัวหน้างาน 

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับเทคนิค 

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร 

 การใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย 

 การดับเพลิงขั้นต้น 

 การท างานในที่อับอากาศอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย เพ่ือลดการ
ประสบอันตราย 

 มอก 18001 ฉบับล่าสุด 

 การด าเนินกิจกรรม  5ส  อย่างต่อเนื่อง 

 จป.วิชาชีพเพิ่มเติม 

 พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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