กําหนดการอบรม
หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทํางานในทีอ่ บั อากาศ”
“ผูอ้ นุญาต ผูค้ วบคุมงาน ผูช้ ่วยเหลือ และผูป้ ฏิ บตั ิ งานในทีอ่ บั อากาศ”
(หลักสูตร 4 วัน อบรมภาคทฤษฎี 15 ชัวโมง
่ และภาคปฏิบตั ิ 9 ชัวโมง)
่

……………………………………………………………………………………………………….
วัน แรก
ภาคทฤษฎี
08.30 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.15 น.
11.15 – 12.15 น.
12.15 – 13.15 น.
13.15 – 14.15 น.
14.15 – 15.15 น.
15.15 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.

16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบีย น
ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)
กฎหมายความปลอดภัย ในการทํางานในที่อ บั อากาศ
ความหมาย ชนิ ด ประเภทของที่อ บั อากาศ และอัน ตรายในที่อ บั อากาศ
พักเบรก
ความหมาย ชนิ ด ประเภทของที่อ บั อากาศ และอัน ตรายในที่อ บั อากาศ (ต่อ)
การชี้บ ง่ อัน ตรายและการประเมิ น สภาพอัน ตราย การประเมิ น สภาพพืน้ ที่แ ละ
งาน และการเตรีย มความพร้อ มในการทํางานในที่อ บั อากาศ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
วิ ธ ีป ฏิ บตั ิ งานในที่อ บั อากาศที่ถกู ต้อ งและปลอดภัย
การใช้อ ปุ กรณ์ค ้มุ ครองความปลอดภัย ส่ว นบุค คลที่ใ ช้ใ นที่อ บั อากาศ และ
อุป กรณ์ช่ว ยเหลือ และช่ว ยชีวิ ต
พักเบรก
ระบบการขออนุญ าตทํางานในที่อ บั อากาศและการขอยกเลิ ก การอนุญ าต
ทํางาน ในที่อ บั อากาศและการสื่อ สารระหว่างผูอ้ นุญ าต ผูค้ วบคุม งาน
ผูช้ ่ว ยเหลือ และผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานในที่อ บั อากาศ
บทบาท หน้ าที่ค วามรับ ผิด ชอบของผูอ้ นุญ าต ผูค้ วบคุม งาน ผูช้ ่ว ยเหลือ และ
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานในที่อ บั อากาศและการสื่อ สารระหว่างผูอ้ นุญ าต ผูค้ วบคุม งาน
ผูช้ ่ว ยเหลือ และผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานในที่อ บั อากาศ

วัน ที่ส อง
ภาคทฤษฎี
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.15 น.
11.15 – 11.45 น.
11.45 – 12.15 น.
12.15 – 13.15 น.
13.15 – 14.15 น.
14.15 – 15.15 น.
15.15 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

วัน ที่ส าม
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.15 น.
11.15 – 12.15 น.
12.15 – 13.15 น.
13.15 – 14.15 น.
14.15 – 15.15 น.
15.15 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.

ลงทะเบีย น
เทคนิ ค การตรวจสอบสภาพอากาศในที่อ บั อากาศ รวมทัง้ การใช้แ ละการ
ตรวจสอบเครื่อ งมือ หรือ อุป กรณ์
เทคนิ ค การระบายอากาศ และเครื่อ งมือ การระบายอากาศในที่อ บั อากาศ
พักเบรก
เทคนิ ค การระบายอากาศ และเครื่อ งมือ การระบายอากาศในที่อ บั อากาศ(ต่อ)
่
การสังให้
่ หยุด ทํางานชัวคราว
การวางแผนการปฏิ บ ตั ิ งานและการป้ อ งกัน อัน ตรายที่อ าจเกิ ด ขึน้ จากการ
ทํางานในที่อ บั อากาศ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
อัน ตรายที่อ าจได้ร บั กรณี ฉ ุก เฉิ น และวิ ธ ีก ารหลีกหนี ภยั
การช่ว ยเหลือ และช่ว ยชีวิ ต
พักเบรก
การปฐมพยาบาลและการช่ว ยเหลือ เบือ้ งต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อ
ช่ว ยเหลือ ผูท้ ี่หยุด หายใจหรือ หัว ใจหยุด เต้น (CPR)

ลงทะเบีย น
การปฐมพยาบาลและการช่ว ยเหลือ เบือ้ งต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อ
ช่ว ยเหลือ ผูท้ ี่หยุด หายใจหรือ หัว ใจหยุด เต้น (CPR) (ต่อ)
เทคนิ ค ในการจัด ทําแผนปฏิ บ ตั ิ งานและการป้ อ งกัน อัน ตราย
พักเบรก
เทคนิ ค ในการจัด ทําแผนปฏิ บ ตั ิ งานและการป้ อ งกัน อัน ตราย (ต่อ)
การควบคุม ดูแ ลการใช้เครื่อ งป้ อ งกัน และอุป กรณ์ค ้มุ ครองความปลอดภัย ส่ว น
บุค คล
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคปฏิ บ ตั ิ เทคนิ ค การตรวจสอบสภาพอากาศในที่อ บั อากาศรวมทัง้ การใช้แ ละ
การตรวจสอบเครื่อ งมือ หรือ อุป กรณ์ต รวจวัด สภาพอากาศในที่อ บั อากาศ
เทคนิ ค การระบายอากาศ และเครื่อ งมือ การระบายอากาศในที่อ บั อากาศ
พักเบรก
เทคนิ ค การตรวจสภาพพืน้ ที่แ ละงาน ก่อ นตัด สิ น ใจอนุญ าต

วัน ที่ส ี่
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 - 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.30 น.
11.30 – 12.15 น.
12.15 – 13.15 น.
13.15 – 14.15 น.
14.15 – 15.15 น.
15.15 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
16.30 – 17.00 น.

ลงทะเบีย น
เทคนิ ค ในการควบคุม การทํางานในที่อ บั อากาศ
การอนุญ าตทํางานในที่อ บั อากาศและการสื่อ สาร
พักเบรก
การใช้อ ปุ กรณ์ค ้มุ ครองความปลอดภัย ส่ว นบุค คลที่ใ ช้ใ นที่อ บั อากาศ
การใช้อ ปุ กรณ์ช่ว ยเหลือ และช่ว ยชีวิ ต ในที่อ บั อากาศ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การช่ว ยเหลือ และช่ว ยชีวิ ต
การปฐมพยาบาลและการช่ว ยเหลือ เบือ้ งต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อ
ช่ว ยเหลือ ผูท้ ี่หยุด หายใจหรือ หัว ใจหยุด เต้น (CPR)
พักเบรก
สถานการณ์ก ารปฏิ บ ตั ิ งานในที่อ บั อากาศในสภาพปกติ และกรณี เกิ ด เหตุ
ฉุก เฉิ น
ทําแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test)
มอบวุฒิ บ ตั ร

