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่ งชว
่ ย
อาจารย์ ภานุพ ันธ์ สอ
การศึกษา



ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การทางานปัจจุบ ัน



จ.ป.วิชาชีพ



นักวิชาการด ้านความปลอดภัยในการทางาน



่ วชาญหลักสูตรด ้านความปลอดภัย ให ้แก่ สถาบันการศึกษา ภาครั ฐ ภาคเอกชน
วิทยากรผู ้เชีย
ั โรงงานน้ าตาลมิตรภาพ
องค์กรมหาชนต่าง ๆ ได ้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวช
ิ ย
กาฬสินธุ์ โรงไฟฟ้ าแม่เมาะ บริษัท โตโยต ้า มอร์เตอร์(ประเทศไทย) จากัด บริษัท อาร์ พี เอส
เทคโนโลยี จากัด บริษัท อุตสาหกรรมแมนดารินสปิ นนิง่ จากัด บริษัท ไทยซินเอ เซโกะ จากัด
บริษัท เจมส์ แอนด์ เจน แพ็ ค เก็ จจิง้ จ ากัด บริษั ท โตโยต ้า พาราก ้อน มอเตอร์ จ ากัด บริษั ท
แอดวานว์โทรนิค เซอร์วส
ิ จากัด บริษัท ไทย-คาโมะ จากัดบริษัท โกเซอิ จากัด บริษัท เอส ซี
แคริเออร์ จากัดบริษัท ฟูจ ิ ซินเซอิ(ไทยแลนด์) จากัดบริษัท บี.วี.ซี.เจริญทรั พย์ จากัด บริษัท
ปาร์คเกอร์เอ็นยิเนียริง่ (ไทยแลนด์)จากัด บริษัท ยูเนี่ยนสปิ นนิง่ มิลด์ จากัด บริษัท สวอน สยาม
่ จากัด ฯลฯ
คอร์ปอเรชัน



ทีป
่ รึกษาด ้านความปลอดภั ย โครงการก่อ สร ้างโรงประกอบรถยนต์ บริษั ท โตโยต ้า มอเตอร์
(ประเทศไทย)

หล ักสูตรบรรยาย



หลักสูตรการฝึ กอบรมปฐมพยาบาลและหลักสูตรการช่วยชีวต
ิ ผู ้ประสบอันตรายจากไฟฟ้ า



ความรู ้เรือ
่ งอุบต
ั เิ หตุและโรคจากการทางาน



ทาอย่างไรให ้เกิดความปลอดภัยในการทางาน



กฎหมายความปลอดภัย



การตรวจความปลอดภัยสาหรับพนักงาน



การวิเคราะห์งานเพือ
่ ความปลอดภัย



ทางานอย่างไรให ้ปลอดภัย



การสร ้างจิตสานึกด ้านความปลอดภัยในการทางาน



อุบต
ั เิ หตุและโรคจากการทางาน



ความรู ้เกีย
่ วกับกฎหมายความปลอดภัย



บทบาทหน ้าทีห
่ ัวหน ้างานด ้านความปลอดภัย
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การป้ องกันอุบต
ั เิ หตุด ้วยหลัก 3E



เทคนิคการสอบสวนอุบต
ั เิ หตุอย่างมีประสิทธิภาพ



กฎหมายความปลอดภัยฯ



พฤติกรรมความปลอดภัย BBS

หล ักสูตร / เรือ
่ งการอบรม / ดูงาน



ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม



การดาเนินกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนือ
่ ง



การปฏิบต
ั ก
ิ ารช่วยชีวต
ิ ขัน
้ พืน
้ ฐาน



การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน



การเป็ นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล



การตรวจสอบอาคารเบือ
้ งต ้น



จป.วิชาชีพ



เทคนิคการตรวจ 5 ส



กฎหมายฉบับใหม่ ตามกฎกระทรวง
กาหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด ้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล ้อมในการทางาน พ.ศ.
2549



มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยและการประเมิน
่ ง
ความเสีย



เจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยในการทางาน
ระดับหัวหน ้างาน



เจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยในการทางาน
ระดับเทคนิค
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เจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยในการทางาน
ระดับบริหาร



การใช ้สารเคมีในห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารอย่าง
ปลอดภัย



การดับเพลิงขัน
้ ต ้น



การทางานในทีอ
่ ับอากาศอย่าง
ปลอดภัยและถูกกฎหมาย เพือ
่ ลดการ
ประสบอันตราย



มอก 18001 ฉบับล่าสุด



การดาเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนือ
่ ง



จป.วิชาชีพเพิม
่ เติม



พรบ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล ้อมในการทางาน
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