
 
กาํหนดการอบรม 

หลกัสตูร  “ความปลอดภยัในการทาํงานในทีอ่บัอากาศ” 
“ผูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน ผูช่้วยเหลือ และผูป้ฏิบติังานในทีอ่บัอากาศ” 

(หลักสูตร 4 วนั อบรมภาคทฤษฎ ี15 ชัว่โมง และภาคปฏบิติั 9 ชัว่โมง) 
………………………………………………………………………………………………………. 

  

 วนัแรก 
 ภาคทฤษฎี 
 08.30 – 08.45 น.  ลงทะเบียน 
 08.45 – 09.00 น.  ทาํแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) 

09.00 – 10.00 น.  กฎหมายความปลอดภยัในการทาํงานในที่อบัอากาศ 
10.00 – 10.30 น.  ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อบัอากาศ และอนัตรายในที่อบัอากาศ 
10.30 – 10.45 น.  พกัเบรก 
10.45 – 11.15 น.  ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อบัอากาศ และอนัตรายในที่อบัอากาศ (ต่อ) 
11.15 – 12.15 น.  การชี้บง่อนัตรายและการประเมินสภาพอนัตราย การประเมินสภาพพืน้ที่และ

     งาน และการเตรียมความพร้อมในการทาํงานในที่อบัอากาศ  
 12.15 – 13.15 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

  13.15 – 14.15 น.  วิธ ีปฏิบตัิงานในที่อบัอากาศที่ถกูต้องและปลอดภยั 
  14.15 – 15.15 น.  การใช้อปุกรณ์ค ุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคลที่ใช้ในที่อบัอากาศ และ 
      อปุกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต 
  15.15 – 15.30 น.  พกัเบรก 
  15.30 – 16.00 น.  ระบบการขออนุญาตทาํงานในที่อบัอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาต 
      ทาํงาน ในที่อบัอากาศและการสื่อสารระหว่างผ ูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน  
      ผูช้่วยเหลือ และผ ูป้ฏิบตัิงานในที่อบัอากาศ 
  16.00 – 16.30 น.  บทบาท หน้าที่ความรบัผิดชอบของผ ูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน ผูช้่วยเหลือ และ 
      ผูป้ฏิบตัิงานในที่อบัอากาศและการสื่อสารระหว่างผ ูอ้นุญาต ผูค้วบคมุงาน  
      ผูช้่วยเหลือ และผ ูป้ฏิบตัิงานในที่อบัอากาศ 
 
      

     
 
 
 
 
 
 



 

 วนัที่สอง 
 ภาคทฤษฎี 
 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 น.  เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อบัอากาศ รวมทัง้การใช้และการ 
        ตรวจสอบเครื่องมือหรืออปุกรณ์ 
10.00 – 10.30 น.  เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมอืการระบายอากาศในที่อบัอากาศ 
10.30 – 10.45 น.  พกัเบรก 
10.45 – 11.15 น.  เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมอืการระบายอากาศในที่อบัอากาศ(ต่อ) 
11.15 – 11.45 น.  การส ัง่ให้หยดุทาํงานชัว่คราว  
11.45 – 12.15 น.  การวางแผนการปฏิบตัิงานและการป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึน้จากการ 

     ทาํงานในที่อบัอากาศ  
 12.15 – 13.15 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

  13.15 – 14.15 น.  อนัตรายที่อาจได้รบักรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภยั 
  14.15 – 15.15 น.  การช่วยเหลอืและช่วยชีวิต 
  15.15 – 15.30 น.  พกัเบรก 
  15.30 – 16.30 น.  การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบือ้งต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อ 
                                                   ช่วยเหลือผ ูท้ี่หยดุหายใจหรือหวัใจหยดุเต้น(CPR) 
  
 

 วนัที่สาม 
 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 10.00 น.  การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบือ้งต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อ 
     ช่วยเหลือผ ูท้ี่หยดุหายใจหรือหวัใจหยดุเต้น(CPR) (ต่อ) 

10.00 – 10.30 น.  เทคนิคในการจดัทาํแผนปฏิบตัิงานและการป้องกนัอนัตราย 
10.30 – 10.45 น.  พกัเบรก 
10.45 – 11.15 น.  เทคนิคในการจดัทาํแผนปฏิบตัิงานและการป้องกนัอนัตราย (ต่อ) 
11.15 – 12.15 น.  การควบคมุดแูลการใช้เครื่องป้องกนัและอปุกรณ์ค ุ้มครองความปลอดภยัส่วน

     บคุคล 
 12.15 – 13.15 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

  13.15 – 14.15 น.  ภาคปฏิบตัิ เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อบัอากาศรวมทัง้การใช้และ
      การตรวจสอบเครื่องมือหรืออปุกรณ์ตรวจวดัสภาพอากาศในที่อบัอากาศ 
  14.15 – 15.15 น.  เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมอืการระบายอากาศในที่อบัอากาศ 
  15.15 – 15.30 น.  พกัเบรก 
  15.30 – 16.30 น.  เทคนิคการตรวจสภาพพืน้ที่และงาน ก่อนตดัสินใจอนุญาต 
 
       
 



  
 วนัที่สี่ 
 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น.  เทคนิคในการควบคมุการทาํงานในที่อบัอากาศ 
09.30 - 10.30 น.  การอนุญาตทาํงานในที่อบัอากาศและการสื่อสาร 
10.30 – 10.45 น.  พกัเบรก 
10.45 – 11.30 น.  การใช้อปุกรณ์ค ุ้มครองความปลอดภยัส่วนบคุคลที่ใช้ในที่อบัอากาศ  
11.30 – 12.15 น.  การใช้อปุกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อบัอากาศ 

 12.15 – 13.15 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

  13.15 – 14.15 น.  การช่วยเหลือและช่วยชีวิต 
  14.15 – 15.15 น.  การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบือ้งต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อ 
      ช่วยเหลือผ ูท้ี่หยดุหายใจหรือหวัใจหยดุเต้น(CPR) 
  15.15 – 15.30 น.  พกัเบรก 
 15.30 – 16.30 น.  สถานการณ์การปฏิบตัิงานในที่อบัอากาศในสภาพปกติ และกรณีเกิดเหต  ุ

ฉุกเฉิน  

 16.30 – 17.00 น.  ทาํแบบทดสอบหลงัการอบรม (Post-test) 
     มอบวฒุิบตัร 
 
 
 

  


