
หลักสูตรนีส้ ำหรบั  ผู้ท่ีมีหน้ำท่ีจะต้องขับรถทุกท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรขับรถเพื่อกำรท ำงำน  รถยนต์
บรรทุกท่ีใช้ในธุรกิจขององค์กร รถโดยสำรประจ ำทำง รถโดยสำรขององค์กร หรือขับรถยนต์ส่วนตัว 

วันที่ 24  มิถุนายน 2558  โรงแรม จัสมินซิตี้  ถนนสุขุมวิท ซอย 23   

Tel: 085-9386299 ,02-4646524    Fax.02-9030080 ตอ่ 4326 
info@perfecttrainingandservice.com 
 www.perfecttrainingandservice.com 

วัตถปุระสงค ์
สร้ำงทัศนคติของผู้ขับรถในกำรขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ว่ำอุบัติเหตุน้ันสำมำรถป้องกันได้  เพื่อสอนให้ผู้ขับรถรู้จักหลัก และ
เทคนิคกำรขับรถประเภทต่ำงๆ เพื่อขับรถอย่ำงปลอดภัย เพื่อแนะแนวให้พนักงำนขับรถรู้จักหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ โดยไม่ไปชนเขำ ไม่ให้
เขำมำชนเรำและไม่ท ำให้เขำชนกัน  ท่ำนจะได้รับประโยชน์อะไรจำกกำรฝึกอบรม > แนวควำมคิดในกำรขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ปรัชญำและทัศนคติของกำรขับรถอย่ำงปลอดภัย > สิ่งท่ีต้องกำรส ำหรับกำรขับรถอย่ำงปลอดภัย  
 
หลักสูตร 1 วัน 

วิทยำกร   อำจำรย์ทัตพงศ์   สุนทรพิพิธ 
กำรศกึษำ รัฐศำสตร์มหำบัณฑิต  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน     
บริษัท  เชลล์แห่งประเทศไทย จ ำกัด    
จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลำ 30 ปี 

หลักสูตร กำรสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีเพื่อกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย 

สอบถามและส ารองที่ 

รำยละเอยีดกำรอบรม 
08:30-09:30  (Defensive Driving) 
 • ทัศนคติในกำรขับรถ (Driving Attitude) 
 • เทคนิคและควำมช ำนำญ (Techniques & Skills) 
 • ควำมพร้อมในกำรขับรถ (Driver Readiness)  
 • กำรตรวจสภำพรถก่อนขับ (Vehicle Inspection) 
 • ข้อจ ำกัดของผู้ขับรถ (Driver Limitation) 
09:30-10:00 สำเหตุส ำคัญ 10 ประกำรที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
10:00 -10:15  พักด่ืมน้ ำชำ- กำแฟ 
10:15 -11:15 ควำมพร้อมในกำรขับรถ  
 • มองทำงข้ำงหน้ำให้เห็นได้ชัด (Look Well Ahead) 
 • มองมุมกว้ำง (Take A Broad View)  
 • กวำดสำยตำไปให้ทั่วๆ (Keep Eye Moving) 
 • หำทำงออกจำกที่คับขัน (Leave Yourself An Out) 
11:15 -12:00 กฎจรำจร 
 • กฎจรำจรเกี่ยวกับกำรใช้ควำมเร็ว 
 • ควำมส ำคัญของป้ำยห้ำมและป้ำยเตือน 
12:00 – 13:00 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13:00 – 13:30 Video เกี่ยวกับอุบัติเหตุและกำรป้องกัน 
• กำรกวำดสำยตำ 
• กำรหมุนพวงมำลัย 
• รถจักรยำนยนต์ 
• กำรใช้เข็มขัดนิรภัย 
• กำรขับรถในขณะที่ง่วงและอ่อนเพลีย 
• เม่ือฝ่ำไฟแดง 
• กำรใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ 

13:30-15:30 เทคนิคในกำรขับรถ 
• กระจก-สัญญำณ-กำรปฏิบัติกำร (Mirror-Signal-Maneuver) 
• กำรสังเกตกำรและกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำในกำรขับรถ  
    (Observe and Anticipation) 
• กำรหยุดรถ ระยะหยุด = ระยะคิด + ระยะเบรค (Brake Distance) 
• กำรขับรถตำมรถคันหน้ำอย่ำงปลอดภัย โดยกำรใช้หลัก 2 วินำท ี

(Following Distance) 
• กำรหมุนพวงมำลัยแบบ Push and Pull และประโยชน์ที่จะได้รับ 
• กำรขับรถในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  
• กำรเข้ำโค้ง และกำรตัดโค้ง (Cornering) 
• กำรขับรถหน้ำฝน (Driving in the Rain) 
• กำรขับรถในเวลำกลำงคืน (Night Drive) 
• กำรขับรถขึ้นและลงเนินเขำ (Up Hill and Down Hill) 
• กำรแซงรถ (Over Taking) 
• กำรจอดข้ำงทำง (Safe Parking) 
15:30-15:45 พักด่ืมน้ ำชำ – กำแฟ 
15:45 –17:00 กำรแบ่งกลุ่มวิเครำะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  
• กำรแก้ไขสถำนกำรณ์ถ้ำท่ำนอยู่ในเหตุกำรณ์น้ัน 
• กำรป้องกัน และกำรแบ่งกลุ่มอภิปรำยและเสนอรำยงำน 



อตัราคา่ลงทะเบยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ราคาปกตทิา่นละ 4,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,815 บาท 
 

สมัครกอ่นวนัที ่18 มถินุายน 2558            ทา่นละ 3,800 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่) 
     

 เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้
 

 ราคานีร้วมเอกสารตา่งๆ / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลักสตูร 
 

 ใบเสร็จคา่ลงทะเบยีน สามารถน าไปบันทกึหักคา่ใชจ้า่ยทางบัญชไีด ้200 % 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
 

แบบฟอรม์ส าหรับลงทะเบยีนเพือ่เขา้ร่วมสมัมนา 
 

ชือ่หน่วยงาน / บรษัิท........................................................................... สาขา...................................... 
 
         

 ทีอ่ยูบ่รษัิท......................................................................................................................................... 
 
 

 เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี ....................................................................................................................... 
 

                   
                  1. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 
                   
                  2. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 
 

                  3. ชือ่................................... ต าแหน่ง ......................................... Email ...................................... 
 
 

                   โทรศพัท ์....................................................... ตอ่ .....................  โทรสาร .................................... 

บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั      ทีอ่ยู ่16/54 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน  

กรงุเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524       Mobile. 085-9386299   

E-mail :info@perfecttrainingandservice.com    เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0735553003036 

               
 เช็คขดีครอ่มสัง่จา่ย บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนิง่ แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั 

               
 โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา พทุธมณฑล  สาย 4  เลขทีบ่ญัช ี 391-211414-7 

 

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 10 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธรุการ 
รอ้ยละ 15 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร 

   นอกเหนือจากนี้แลว้ บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้สิน้ การจองมผีลเมือ่ช าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้และโปรดแฟ็กซใ์บ  
Pay-in เพือ่เป็นหลักฐานในการส ารองทีน่ั่ง 

หลักสูตร กำรสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีเพื่อกำรขับขี่อย่ำงปลอดภยั 


