
 

 
 
 

โครงการอบรมหลกัสูตร 
ผู้ตรวจประเมินภายนอกการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลติ (PSM External Auditors)  
ตามขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑว์ธีิการ  

และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2559 
วนัท่ี 17 - 19 มกราคม พ.ศ. 2562  ณ หอ้งประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 09.00 - 17.00 น. 

จดัโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์  
 

  วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจ 14 ขอ้ก าหนด และความเช่ือมโยงระหวา่งแต่ละขอ้ก าหนดของระบบการจดัการความปลอดภยักระบวน                

การผลิตตามขอ้บงัคบัฯ  
2.  เพ่ือเตรียมความพร้อมและสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูท่ี้จะตรวจประเมินระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 
3.  เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจการจดัท าระบบความปลอดภยักระบวนการผลิตตามขอ้บงัคบัฯ ในสถานประกอบการ 
 

  คุณสมบัติและประสบการณ์ของหัวหน้าคณะวิทยากร และวทิยากร 
 วฒิุวศิวกรสาขาเคมี, AMIChemE 
 ประธานร่างขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ

ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 วิทยากรรับเชิญ (Keynote Speaker) หัวขอ้การจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุม

นานาชาติ  ณ ฮ่องกง ประเทศญ่ีปุ่น ฟิลิปปินส์ และไทย เป็นตน้ 
 หัวหน้าวิทยากรอบรมผูต้รวจประเมินภายในและผูต้รวจประเมินภายนอกระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตตาม

ขอ้บงัคบัฯ 
 หวัหนา้วทิยากรอบรม Awareness ระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตตามขอ้บงัคบัฯ 
 หวัหนา้วทิยากรอบรมการประเมินความเส่ียงและการท า HAZOP 
 หัวหน้าคณะผู ้ตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตตามข้อบังคับฯ ให้กับโรงงาน 

น าร่องของ กนอ. และโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต่างๆ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า เป็นตน้ 
 ท่ีปรึกษาสถานประกอบการในการจดัท า PSM Procedures  
 ท่ีปรึกษาสถานประกอบการในการจดัท าระบบการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตตามขอ้บงัคบัฯ 
 ท่ีปรึกษาสถานประกอบการในการท า PSM Plant Verification  
 หวัหนา้การ Coaching ผูต้รวจประเมินภายในของสถานประกอบการต่างๆ ในการตรวจประเมินตามขอ้บงัคบัฯ 

และวิทยากรผูท่ี้มีความรู้และความเช่ียวชาญจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาท่ีผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผูต้รวจประเมิน
ภายในและผูต้รวจประเมินภายนอกการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตตามท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ก าหนด
ไวใ้นทา้ยประกาศฯ 

 

  คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
1. ผูมี้ความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมและกระบวนการผลิต 

o ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเคร่ืองกล/วิศวกรรมอุตสาหการ หรือเทียบเท่า 
หรือปริญญาตรีวทิยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือเทียบเท่า ซ่ึงมีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมและกระบวนการผลิตและ
มีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 8 ปี 
 



 
o ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอ่ืน หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาอ่ืน หรือเทียบเท่า ซ่ึงมีความรู้และ

ความเช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมและกระบวนการผลิต และมีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 
o ปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวศิวกรรม หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง หรือเทียบเท่า ซ่ึงความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรม
และกระบวนการผลิต มีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี 

2. ผูมี้ความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมและการบ ารุงรักษา 
o ปริญญาตรีวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมเคมี/วศิวกรรมไฟฟ้า/วศิวกรรมเคร่ืองกล/วศิวกรรมอุตสาหการ หรือเทียบเท่า ซ่ึง

มีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมและการบ ารุงรักษา และมีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ย
กวา่ 8 ปี 

o ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอ่ืน หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์  สาขาอ่ืน หรือเทียบเท่า ซ่ึงมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญดา้นวศิวกรรมและการบ ารุงรักษา และมีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 

o ปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวศิวกรรม หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง หรือเทียบเท่า ซ่ึงความรู้และความเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรม
และการบ ารุงรักษา มีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี 

3. ผูมี้ความรู้และความเช่ียวชาญดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
o ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั หรือ

เทียบเท่า และมีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 8 ปี  
o ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาอ่ืน หรือเทียบเท่า ซ่ึงมีความรู้และความ

เช่ียวชาญดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และมีประสบการณ์ท างานในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี 
4. ผูป้ฏิบติังานในโรงงานอุตสาหกรรม เจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัวิชาการ และท่ีปรึกษาอิสระ ท่ีสนใจเป็นผูต้รวจประเมินภายนอกการ

จดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต 
  

สิทธิประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 ผูเ้ขา้ร่วมอบรมท่ีผา่นการอบรมจะไดรั้บวฒิุบตัรจากวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และน าไปข้ึนทะเบียนกบั กนอ. พร้อมประวติั

และประสบการณ์ตามท่ี กนอ. ระบุ โดยจะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ 18 ชัว่โมง และผา่นการทบสอบหลงัการอบรม 
 ไดรั้บการบนัทึกหน่วยพฒันาวชิาชีพ จากสภาวศิวกร (PDU) จ านวน 27 หน่วย 

 

ก าหนดการ 
วนัพฤหัสบดทีี ่17 มกราคม พ.ศ. 2562 
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00 –10.30 น. - ภาพรวมการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตตาม “ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม 
  แห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  
 (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 - ความส าคญัและความจ าเป็นของการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิตโดยองคร์วม  
 - แนวทางการตรวจประเมินการจดัการความปลอดภยักระบวนการผลิต (ประกาศฯ 115/2561)  
 - คุณสมบติัของผูต้รวจประเมิน (ประกาศฯ 116/2561) 
 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า วค.37, AMIChemE   
                                                        ภาควชิาวศิวกรรมเคมี คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 
   ประธานสาขาวศิวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  
           อดีตนายกสมาคมวศิวกรรมเคมีและเคมีประยกุตแ์ห่งประเทศไทย   
10.30–10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
 
 



 
10.45–12.15 น. - การมีส่วนร่วมของพนกังาน (Employee Participation: EP)  
 - ขอ้มูลความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI) 
 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 
12.15–13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00–15.00 น. - ขอ้มูลความปลอดภยักระบวนการผลิต (Process Safety Information: PSI) (ต่อ) 

 - การวเิคราะห์อนัตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA) 

 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 
15.00–15.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.15–17.00 น. - การวเิคราะห์อนัตรายกระบวนการผลิต (Process Hazard Analysis: PHA) (ต่อ) 
 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 
วนัศุกร์ที ่18 มกราคม พ.ศ. 2562 
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน ณ หอ้งประชุมชั้น 4 
09.00–10.30 น. ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Operating Procedures: OP) 
 บรรยายโดย นายกติตชัิย เหลอืงอบอุ่น  
 ผูจ้ดัการแผนกสนบัสนุนความปลอดภยัและอาชีวอนามยั บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
10.30–10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45–12.15 น. การทบทวนความปลอดภยัก่อนการเร่ิมเดินเคร่ือง (Pre-startup Safety Review: PSSR) 
 บรรยายโดย นายกติตชัิย เหลอืงอบอุ่น 
12.15–13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00–14.30 น. ความพร้อมใชข้องอุปกรณ์ (Mechanical Integrity: MI) 
 บรรยายโดย  นายนิกร แก้วลงักา สก.3729 
 วศิวกร Reliability and Integrity 
14.30–14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45–16.15 น. การจดัการการเปล่ียนแปลง (Management of Change: MOC) 
 บรรยายโดย  นายนิกร แก้วลงักา 
16.15–17.00 น. การฝึกอบรม (Training) 
 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 
วนัเสาร์ที ่19 มกราคม พ.ศ. 2561 
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00–10.30 น. - การจดัการความปลอดภยัผูรั้บเหมา (Contractor Safety Management: CSM)  
 - การอนุญาตท างานท่ีอาจท าให้เกิดความร้อนและประกายไฟ (Hot Work Permits) และการอนุญาต
 ท างานท่ีไม่ใช่งานประจ า (Non-routine Work Permits) 
 บรรยายโดย  ผศ.ดร.ปิยะนาถ  สมมณี Affiliate Member IChemE 
 ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ สจล. 
10.30–10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.45–12.15 น. - การสอบสวนอุบติัการณ์ (Incident Investigation: II) 
 - การเตรียมความพร้อมและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Emergency Planning and Response: EPR) 
 บรรยายโดย  ผศ.ดร.ปิยะนาถ  สมมณี 
12.15–13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00–15.00 น. - การตรวจประเมินการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด (Compliance Audits) 
 - ตวัอยา่งแบบตรวจประเมิน (Checklist) 
 - ความลบัทางการคา้ (Trade Secrets)  



 
 - Mindset of Auditors with Scenario Thinking and Process Safety Awareness 
 - กรอบความคิดและจรรยาบรรณของผูต้รวจประเมิน 
 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 
15.00–15.15 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 
15.15–16.30 น. - ขั้นตอนการตรวจประเมิน (การเตรียมการก่อนการตรวจ / วิธีการตรวจประเมินภายนอก / การหาหลกัฐาน / 
 หลกัการเขียนขอ้บกพร่อง 
 - การจดัท ารายงานการตรวจประเมินภายนอกและสรุปผล 
 - การติดตามผลการด าเนินการตรวจประเมินภายนอก 
 บรรยายโดย  รศ.ดร.อญัชลพีร วาริทสวสัดิ์ หล่อทองค า 
16.30–17.00 น. ท าแบบทดสอบหลงัการอบรม 

 

ใบสมคัรการอบรมหลกัสูตรเร่ือง 
ผู้ตรวจประเมนิภายนอกการจดัการความปลอดภัยกระบวนการผลติ (PSM External Auditors) 

ขอ้บงัคบัคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑว์ธีิการ 
และเง่ือนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2559 

ระหว่างวนัที ่17 - 19 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.  เวลา 09.00 - 17.00 น. 
จดัโดย  คณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคมี และปิโตรเคมี วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(วสท.) 

(กรุณาเขียนช่ือ-นามสกลุตวับรรจง เพือ่ความถูกต้องของวุฒบิัตร) 
ช่ือ – นามสกลุ   ......................................................................................................... ...... เลขท่ีสมาชิก วสท... ....................................................  
ท่ีอยู ่(หน่วยงาน/บริษทั)   ………….. ...................................................................................................................................................................  
เลขท่ี .......................... หมู่ท่ี .................................. อาคาร  ..........................................................  ซอย   ..............................................................  
ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ........................................................อ าเภอ/เขต .......................................................................  
จงัหวดั ..................................................  รหสัไปรษณีย ์.................................................. โทรศพัท ์......................................................................  
โทรสาร ................................................................................................ E-mail : ...................................................................................................  
ผูป้ระสานงานโดย .............................................................................  โทรศพัท ์  .................................................................................................  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  .........................................................................   ส านกังานใหญ่    สาขา .............................................................  
  

อตัราค่าลงทะเบียน 

  อตัราสมาชิก วสท.  (ดาวน์โหลดใบสมคัรสมาชิก www.eit.or.th)        10,000  บาท/ท่าน 
*อตัรานีร้วมภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่าง และเอกสารประกอบบรรยาย  วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% * 

 

การช าระค่าลงทะเบียน 
เงนิสด ช าระเงินสด น ามาช าระก่อนไดท่ี้ชั้น 5  อาคาร วสท. หรือหน้างานในวนัอบรม ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 4  
เช็ค       สัง่จ่ายสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
โอนเงนิ เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยใ์นนาม สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาสภากาชาดไทย   เลขท่ี  045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ ์                      เลขท่ี  147-4-32388-6 

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร กรุณาส่งหลกัฐานการช าระเงิน มาท่ีแฟกซ์ 0-2184-4662 พร้อมระบุช่ือโครงการ  
                   ช่ือผูเ้ขา้อบรม  และท่ีอยูใ่น  การออกใบเสร็จ  หรือถ่ายรูปใบโอนแลว้ส่งพร้อม Email: plally@gmail.com  

ตดิต่อสอบถามและส่งใบสมคัรได้ที ่คุณอารีรัตน์  อยู่คุ้มญาต ิ
โทร 0-21844600-9 ต่อ 511 โทรสาร 02 184 4662 E-mail: plally@gmail.com 

http://www.eit.or.th/
mailto:plally@gmail.com

