
  

 

 

        

 
 

 

การอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรม  
(Industrial Risk Management) 

วันท่ี 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (วันพุธ-ศุกร)์ เวลา 09.00 - 16.30 น.  ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
หลักการและเหตุผล 

 

ปัจจุบันองค์กรทุกประเภททั่วโลกต่างด าเนินการพัฒนาปรับเปลี่ยนและขยายขอบเขตเป้าหมายเพื่อรองรับการ
แปรเปลี่ยนของโลกทั้งจากภายในและภายนอก ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ดังนั้น
องค์กรสากลมาตรฐาน (ISO) จึงได้ก าหนดมาตรฐานสากล ISO 31000 เพื่อรองรับการจัดการความเสี่ยงในองค์กรและ 
ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ดังนั้น สภาวิศวกร และ วสท. จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาวิศวกรและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการจัดการ
ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม (Industrial Risk Management: IRM) โดยเริ่มต้นจากอุตสาหกรรม 3 ประเภท คือ อุตสาหกรรม
การผลิต อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมบริการ เพื่อให้วิศวกรและบุคลากรมีความรู้ เพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และมีความช านาญพร้อมส าหรับขอใบประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษ ขอเลื่อนระดับสามัญวิศวกร ตลอดจนขอ
เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขาอุตสาหการและสาขาวิศวกรรมอ่ืน  

 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง  สิ่งที่ต้องปฏิบัติ และ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรม 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่เหมาะสม 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม/กลุ่มเป้าหมาย 
 

วิศวกร หัวหน้างาน ที่ปรึกษา นักวิชาการ ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและกระบวนการผลิต ผู้ที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการบ ารุงรักษา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่
เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์อันตรายกระบวนการผลิต และผู้สนใจ 

หลักสูตรการอบรม 
 

1. การอบรมทฤษฎีและปฏิบตัิการ ทั้งหมด 3 วัน รวม 18 ชั่วโมง  
2. เวลาการอบรม 09.00 น. – 16.30 น.  
3. ผู้ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมเป็นจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด  

 (ขอความร่วมมือในการเช็ครายชื่อ เช้า-บ่าย และเปิดกล้องระหว่างการอบรม) 
4. องค์กรแม่ข่ายสามารถให้ CPD ได้ 13.5 PDU ส าหรับผู้ที่คุณสมบัติครบตามข้อ 3. และหากทดสอบผ่านได้รับ 

เป็น 18 PDU (คะแนนสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60) 
 

PDU 18 หน่วย 



  

 

วิทยากร 
 

รศ.วศ.ด ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการสภาวิศวกรและประธานสาขาอุตสาหการ 

รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร  ประธานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) 

นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล  อดีตผู้อ านวยการส่วนอนุญาตการประกอบการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองค า ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

 กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร สมัยที่ 7 

 ประธานสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วสท. (2 วาระ 2557-2562) 

 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (2 วาระ 2557-2560) 

นายนิจิต หงส์บิน (ภค.2915) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 

ผศ.ดร.นันทวรรณ อ่ าเอ่ียม  ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ดร.บุญธรรม หาญพาณิชย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารอุตสาหกรรมบริการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

ก าหนดการ 

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

08.30–08.50 น. เปิดรับเข้าห้อง (ห้องรวม) 
08.50–09.00 น. แนะน าสภาวิศวกร/วีดีทัศน์แนะน าสภาวิศวกร และ วสท. 
09.00–10.30 น. - ที่มาของหลักสูตร 
 - กลุ่มอุตสาหกรรมในโครงการ 
 - มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง ISO 31000: 2018 
 โดย รศ. วศ. ด ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย  
10.30–10.45 น. พักเบรค 
10.45–12.15 น. - มาตรฐานการบริหารความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ OSHA 1910  
 - การบริหารความปลอดภัยระดับนโยบาย 
 - อันตราย ภัย อุบัติเหตุ และการป้องกัน 
 - ความปลอดภัยของระบบต่างๆ ในโรงงาน 
 - หลักการบริหารความเสี่ยง 
 - แนะน าโรงงาน 12 ประเภทที่ต้องส่งรายงานประเมินความเสี่ยงตามกฎหมายและวิธีการประเมินความ
  เสี่ยงประเภทต่างๆ 
 โดย รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร และ นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล 
12.15–13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.15–14.45 น.  - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
  ด าเนินงาน 
 - ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน  
  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552  



  

 

 - ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การช้ีบ่งอันตราย การประเมินความเสี่ยงและการ
  จัดท าแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543  
 - กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย 
  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556 
 - ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
  ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 
 โดย ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองค า 

14.45–15.00 น. พักเบรค 
15.00–16.15 น. การประเมินความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยวิศวกรรมในอุตสาหกรรมบริการ 
 - กฎหมายควบคุมอาคาร 
 - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 - กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 
 - พระราชบัญญัติโรงแรม 
 - มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงแรม ระดับ 1 ถึง 5 ดาว 
 - มาตรฐานที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล 
 โดย ผศ.ดร.นันทวรรณ อ่ าเอ่ียม และ ดร.บุญธรรม หาญพาณิชย์ 

 

วันพฤหัสบดีที ่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 

Workshop 3 ห้อง (แบ่งกลุ่ม 3 ห้อง เลือกตามความต้องการ ห้องละ 10-20 คน) 
 

ห้องที่ 1 Manufacturing Industry   

 โดย รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร และ นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล 
 
08.30–09.00 น. เปิดเข้าห้อง  
09.00–12.00 น. -หลักการและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง แผนฉุกเฉินและแผนการควบคุม/ลด ความเสี่ยง ตาม  
  กฎกระทรวงและ ISO 45001 
 - หลักการประเมินความเสี่ยงและตัวอย่าง โรงงาน 12 ประเภท ที่ต้องส่งรายงานตามกฎหมาย 
 - วิธีการประเมินความเสี่ยงและตัวอย่าง คือ checklist, what if, fault tree analysis, event tree 
  analysis, FMEA, HAZOP, JSA 
 - Workshop 
13.00-16.30 น.  - วิธีการประเมินความเสี่ยงและตัวอย่าง คือ checklist, what if, fault tree analysis, event tree 
  analysis, FMEA, HAZOP, JSA (ต่อ) 
 - Workshop 
 

ห้องที่ 2 Chemical and Petrochemical Industry  ท ากรณีศึกษา 2 คน/กลุ่ม 

 โดย ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองค า และ นายนิจิต หงส์บิน 
 



  

 

08.30–09.00 น. เปิดเข้าห้อง 
09.00–10.30 น. - ประเภทของอันตรายในอุตสาหกรรม (Hazard Categories) 
 - ตัวอย่างอุบัติการณ์ (Case Histories of Process Hazard and Lessons Learned) 
 - Hierarchy of Process Risk Management Strategies 
 - ความรู้เกี่ยวกับแผนภาพกระบวนการผลิต (Process Diagrams) และแผนภาพ 
   ระบบท่อและเครื่องมือวัด (Piping and Instrumentation Diagrams: P&IDs) 
 - หลักการพื้นฐานการช้ีบ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง & Risk Matrix 
 - พื้นฐานและตัวอย่างการช้ีบ่งอันตรายด้วยวิธี What-if/Checklist, JSA  
 - พื้นฐานและตัวอย่างการช้ีบ่งอันตรายด้วยวิธี HAZOP 
 - ตัวอย่างการจัดท ารายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการ
  โรงงาน  
10.30–10.45 น. พักเบรค 
10.45–12.00 น. Workshop ฝึกปฏิบัติการช้ีบ่งอันตรายด้วยวิธี What-if/Checklist และ JSA (ท าเดี่ยว และเก็บคะแนน)  
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00–14.30 น. Workshop ฝึกปฏิบัติการช้ีบ่งอันตรายด้วยวิธี HAZOP (กลุ่มละ 2 คน) เพื่อการน าเสนอ 
 - องค์ประกอบและบทบาทของ HAZOP Team Members 
 - การวางแผนและจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการท า HAZOP 
 - การก าหนดขอบเขตของระบบและอุปกรณ์ที่จะช้ีบ่งอันตราย (Study Nodes) 
 - ความหมายของค าทั่วไปท่ีใช้ในการท า HAZOP และ HAZOP Worksheet 
 - Guide Words ส าหรับการชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี HAZOP 
 - Parameters and Deviations 
 - การพิจารณาผลกระทบ (Consequences) 
 - Safeguards & Recommendations and Follow-up 
14.30–14.45 น. พักเบรค 
14.45–16.30 น. Workshop ฝึกปฏิบัติการช้ีบ่งอันตรายด้วยวิธี HAZOP (ต่อ) 
 

ห้องที่ 3 Service Industry 

 โดย ผศ.ดร.นันทวรรณ อ่ าเอี่ยม และ ดร.บุญธรรม หาญพาณิชย ์
 

08.30–09.00 น. เปิดเข้าห้อง 
09.00–10.30 น.  พื้นฐานการการประเมินความเสี่ยงระบบความปลอดภัยด้านอ านวยความสะดวก  
 - ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน 
 - ระบบการจัดการความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 - ระบบป้องกันอัคคีภัย 
10.45–12.00 น.  พื้นฐานการการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยด้านระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
 - ระบบดูแลสุขอนามัย / ระบบก าจัดของเสีย / ระบบประปา / ระบบบ าบัดน้ าเสีย   
  - ระบบปรับอากาศ / ระบบแสงและเสียง / ระบบระบายอากาศ ความร้อน และ กลิ่น 
13.00–16.30 น.  ฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง 
 

วันศุกร์ที่ 18 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2565 



  

 

 
08.30–09.00 น. ลงทะเบียนตาม 3 กลุ่มจากวันที่ 2 
09.00–12.00 น. การจัดท ารายงานและน าเสนอรายงานกิจกรรมกลุ่มจากการท า Workshop 
 

 กลุ่ม 1 Manufacturing Industry  
 โดย รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร และ นายอภิวัฒน์ เธียรพิรากุล 
 

 กลุ่ม 2 Chemical and Petrochemical Industry (เก็บคะแนนการน าเสนอ) 
โดย ศ.ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองค า และ นายนิจิต หงส์บิน 
 

 กลุ่ม 3 อุตสาหกรรมบริการ (Service Industry)  
โดย ผศ.ดร.นันทวรรณ อ่ าเอ่ียม และ ดร.บุญธรรม หาญพาณิชย์ 

 

13.00–14.30 น. - ทดสอบความรู้การจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรม (แยกตามแต่ละกลุ่ม) 
14.30–14.45 น. พักเบรค 
14.45–16.30 น. - สรุปผลการทดสอบของแต่ละกลุ่ม และแนวทางการขอใบประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกรพิเศษ ขอเลื่อน 
  ระดับสามัญวิศวกร ตลอดจนขอเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านสาขาอุตสาหการและสาขาวิศวกรรมอื่น 
  (วิทยากรทุกท่าน) 
 

หมายเหตุ 
10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

                                                         

 
 

 

การอบรมออนไลน์เร่ือง การจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรม  
(Industrial Risk Management) 

วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (วันพุธ-ศุกร์) เวลา 09.00 - 16.30 น.  ผ่านระบบออนไลน ์ZOOM 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ  

และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 (กรุณาเขียนช่ือ-นามสกลุตวับรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
ช่ือ – นามสกุล.............................................................เลขท่ีสมาชิก วสท....../............... เลขท่ีสมาชิกสภาวิศวกร   
หน่วยงาน   
เลขท่ี    หมู่   อาคาร  ซอย   
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    
โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    
e-mail  :  
ผู้ประสานงาน :   

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ..................................................................... □ ส ำนกังำนใหญ่      □ สำขำ…………………………… 
 

  ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา  รอดชีวะ  โทรศัพท์  0-2184-4600-9 ต่อ 525  E-mail : pornnicha@eit.or.th 
 

 

 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ช่ือบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขท่ีบัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ ์ เลขท่ีบัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจรุีสแควร ์ เลขท่ีบัญชี  162-0-09914-4 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมดและผ่านการทดสอบ จะได้รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) 18 หน่วย 

เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรสภาวิศวกร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน  กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เขา้รับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามแฟกซ์หรืออีเมลที่แจ้งไว้  
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด การคืนเงินดังต่อไปน้ี 
 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซ่ึงทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 

 ค่าลงทะเบียน ราคา 

□ สมาชิก  วสท.  นสิิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 4,500 บาท 

□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 5,000 บาท 

PDU 18 หน่วย 


