
 
รายละเอยีดหลกัสูตร 

Course Name 
ช่ือหลกัสูตร 

          หลกัสูตรความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
          ส าหรับลูกจา้งทัว่ไปและลูกจา้งเขา้ท างานใหม่ ( 6 ชัว่โมง ) 
          ตาม พ.ร.บ. ความปลอดภยัอาชีวอนามยัฯ พ.ศ. 2554 

Course ID 
รหสัหลกัสูตร 

          FTIRY62-06 

Course Description 
รายละเอียด 

          โดยท่ีพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔                               
มาตรา ๑๖ ก าหนดใหอ้ธิบดีประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการฝึกอบรมผูบ้ริหารหวัหนา้งาน และลูกจา้ง
ทุกคนดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อใหบ้ริหารจดัการ และด าเนินการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

ต่อมาไดมี้ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเร่ืองหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการฝึกอบรมผูบ้ริหาร หวัหนา้
งาน และลูกจา้งทุกคน ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 โดยก าหนดไวใ้นขอ้ ๗ วา่ดว้ยหลกัสูตรฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรับลูกจา้งทัว่ไปและลูกจา้งเขา้ทางานใหม่ มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชัว่โมง 
ประกอบดว้ย 3 หมวดวชิา ดงัน้ี 
       1. ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานมีระยะเวลาการฝึกอบรมหน่ึงชัว่โมง
สามสิบนาที 
      2. กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมหน่ึงชัว่โมง          
สามสิบนาที 
     3. ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานมีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชัว่โมง 

Learning Outcomes 
ส่ิงท่ีไดรั้บจากการ
ฝึกอบรม 

1. ผูเ้ขา้อบรมมีความเขา้ใจและปฎิบติัตามกฎหมายไดถู้กตอ้ง 
2. ผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
3. ผูเ้ขา้อบรมรู้หลกัการป้องกนัอนัตรายในการท างาน 
4. ผูเ้ขา้อบรมปฎิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 



 
Course Content 
เน้ือหาหลกัสูตร 
 

 

หมวดที ่1 ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
1.1 ศพัทค์วรรู้  • ความปลอดภยัในการทางาน • อุบติัเหตุ • อุบติัการณ์ • เหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหต ุ• อนัตราย 
 1.2  เราตอ้งมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพ่ือนร่วมงานและองคก์รไดอ้ยา่งไร 
 1.3 ความสุขกบัการท างานควรเป็นอยา่งไร  
 1.4 สถานท่ีท างานเป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีจะตอ้งร่วมมือกนัด าเนินการ 
 1.5 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบา้นและสถานท่ีท างาน 
 1.6 ความสมัพนัธ์ระหวา่งผลผลิต ความปลอดภยั และคุณภาพ 
 1.7 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบาดเจบ็และอุบติัเหต ุ
 1.8 สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ  
 1.9 ความสูญเสียจากอุบติัเหตุ 
 1.10 ผลกระทบโดยตรงของลูกจา้งเม่ือประสบอบุติัเหตุ  
 1.11 ระดบัและความรุนแรงของการประสบอนัตราย 
 1.12 เม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึนพนกังานตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไร 
 1.13 การสอบสวนอุบติัเหตุมีผลกระทบอะไรกบัพนกังานท่ีไดรั้บอุบติัเหตุหรือไม่ 
 1.14 ในกรณีมีอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงานตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
 1.15 วธีิปฏิบติัของพนกังานเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุและความสูญเสีย 
 1.16 การป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ การเจ็บป่วย  
 1.17 สุขภาพเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทุกคนตอ้งดูแลตนเอง 

หมวดที ่2 กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 2.1 เจตนารมณ์กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อใคร 
 2.2 นายจา้งตามกฎหมายความปลอดภยัหมายถึงใคร 
 2.3 ลูกจา้งตามกฎหมายความปลอดภยัหมายถึงใคร 
 2.4 หนา้ท่ีของนายจา้งตาม พรบ.ความปลอดภยัฯ  
 2.5 หนา้ท่ีของลูกจา้งตาม พรบ.ความปลอดภยัฯ 
 2.6 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการฯเก่ียวกบัรังสีชนิดก่อไอออน 
 2.7 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการงานในท่ีอบัอากาศ  
 2.8 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง  
 2.9 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการเก่ียวกบัไฟฟ้า 
 2.10 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการฯ เก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ป้ันจัน่และหมอ้นา้  
 2.11 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการฯ เก่ียวกบัสารเคมี 
หมวดที ่3 ข้อบังคบัว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 3.1 ขอ้บงัคบัคืออะไร เพื่อใคร  
 3.2 นโยบายความปลอดภยัของบริษทัฯ 
 3.3 ตวัอย่างกฎระเบียบ ข้อบังคบัความปลอดภัยในการท างานทัว่ไป  
      1. เคร่ืองแบบและชุดทางานท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั  
      2. อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล  
      3. การจดัพ้ืนท่ีและการจดัสถานท่ีเพ่ือความปลอดภยั 
      4. การป้องกนัการล่ืน การสะดุดและการตกจากท่ีสูง 



        5. วธีิการปฏิบติังานเพื่อความปลอดภยัตามหลกัการยศาสตร์  
              o ตวัอยา่งการพิมพง์านบนจอคอมพิวเตอร์  
              o ตวัอยา่งการยก เคล่ือนยา้ย ส่ิงของอยา่งถูกวธีิ 
       6. การท างานบนท่ีสูง  
      7. การท างานท่ีมีประกายไฟ ความร้อน  
      8. การท างานท่ีอบัอากาศ  
      9. การท างานกบัสารท่ีระเบิดได ้ 
     10. การใชร้ถโฟร์คลิฟท ์
     11. การเช่ือมดว้ยก๊าซ ไฟฟ้า  
     12. การท างานกบัสารเคมีอนัตราย  
     13. การใชเ้ครนและสลิง 
     14. การท างานกบัไฟฟ้า  
     15. เซฟการ์ดป้องกนัอนัตรายจากเคร่ืองจกัร  
     16. การท างานในท่ีมีฝุ่ น  
     17. การท างานท่ีมีเสียงดงั  
     18. ความปลอดภยัในส านกังาน  
     19. ระบบใบอนุญาตท างานท่ีมีอนัตราย 
     20. ระบบ Lockout Tagout  
     21. ป้ายและสญัลกัษณ์ความปลอดภยัและสุขภาพ 
     22. การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  
     23. แผนฉุกเฉินและการอพยพ  

Learning Methods 
วธีิการเรียน  

Qualification /Level 
คุณสมบติัผูเ้รียน 

พนกังานทัว่ไป  พนกังานเขา้งานใหม่  พนกังานผูรั้บเหมา 

Prerequisite 
เง่ือนไขหลกัของ              
ผู้เข้าอบรม 

 

Certificate  
ใบรับรองหลกัสูตร 

 

Duration 
ระยะเวลาฝึกอบรม 

          1 วนั 

Number/Sessions 
จ านวนผู้เข้าอบรม 

          30 คน 

Instructors 
วทิยากร 

          อ.วพิฒัน์ เปล่งศรีสกลุ 
         วทิยากรอิสระและท่ีปรึกษา สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการทางาน (ประเทศไทย) วทิยากร



หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน อาทิ จป.หวัหนา้งาน จป.บริหาร จป.เทคนิค จป.เทคนิคขั้นสูง หลกัสูตร
ความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า เคร่ืองจกัร Lockout Tagout การกาจดัพฤติกรรมเส่ียง(BBS) การหยัง่รู้อนัตราย(KYT) 

 

 

 

 

 


