
 

 

การฝึกอบรมหลักสูตร 

วิทยากรผ้สอนด้านความปลอดภัยฯ  ส าหรับ ลูกจ้างท่ัวไปและลูกจ้างเข้าท างานใหม่ 

ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 

วัตถุประสงค ์

1. หลกัสตูรท่ีเรียนรูแ้บบ step by step เพ่ือประสิทธิภาพของการเรียนรูใ้นการน าไปถ่ายทอด 

2. เสรมิทกัษะเพ่ือการสอนอยา่งมั่นใจ 

3. ฝึกปฏิบตัแิบบสถานการณจ์รงิ 

4. เพ่ือสง่เสรมิใหส้ถานประกอบกิจการมีผูส้อนหลกัสตูรความปลอดภยัฯ ส าหรบัลกูจา้งใหม/่ลกูจา้ง

ทั่วไปท่ีสามารถด าเนินการสอนไดด้ว้ย สปก.เอง 

     พระราชบญัญัตคิวามปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 

ใหน้ายจา้งจดัใหผู้บ้ริหาร หวัหนา้งาน และลกูจา้งทกุคนไดร้บัการฝึกอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพ่ือใหบ้รหิารจดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

     ในกรณีท่ีนายจา้งรบัลกูจา้งเขา้ท างาน เปล่ียนงาน เปล่ียนสถานท่ีท างาน หรือเปล่ียนแปลงเครื่องจกัร

หรืออปุกรณ ์ซึ่งอาจท าใหล้กูจา้งไดร้บัอนัตรายตอ่ชีวิต รา่งกาย จิตใจ หรือสขุภาพอนามยัใหน้ายจา้งจดัให้

มีการฝึกอบรมลกูจา้งทกุคนก่อนการเริ่มท างาน 

      การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตามประกาศกรม

สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานเรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการฝึกอบรมผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน และ

ลกูจา้งดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซึ่งประกาศในราชกิจจา

นเุบกษาเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 และมีผลใชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา

เป็นตน้ไป 

คุณสมบัตขิองผู้ทีจ่ าเข้ารับการอบรม 
      (1) เป็นผูมี้ความรูแ้ละมีประสบการณใ์นการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วิชาท่ีบรรยายไมน่อ้ยกวา่สาม

ปีหรือเป็นผูป้ฏิบตังิานโดยตรงเก่ียวกบัการพฒันาองคค์วามรู ้หรือมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการ

ท างานไมน่อ้ยกวา่สามปี ทัง้นี ้ตอ้งมีประสบการณก์ารเป็นวิทยากรดา้นความปลอดภยัในการท างานไม่

นอ้ยกวา่หนึ่งปี 

           เป็นผูมี้ความรูแ้ละมีประสบการณใ์นการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วิชาท่ีบรรยายไมน่อ้ยกวา่หนึ่งปี 



 

 

หรือเป็นผูป้ฏิบตังิานโดยตรงเก่ียวกบัการพฒันาองคค์วามรูห้รือมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการ

ท างานไมน่อ้ยกวา่หนึ่งปี ส าหรบัการฝึกอบรมเฉพาะขอ้ ๗ และขอ้ ๘ 

      (2) เป็นอาจารยใ์นสถาบนัอดุมศกึษาท่ีส าเรจ็การศกึษาไมต่  ่ากวา่ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามยัหรือ

เทียบเทา่ โดยสอนวิชาดา้นความปลอดภยัในการท างาน และมีประสบการณก์ารสอนเก่ียวกบัวิชาดงักลา่ว

ไมน่อ้ยกวา่สามปี 

      (3) เป็นเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานราชการท่ีมีคณุวฒุิไมต่  ่ากว่าปรญิญาตรีสาขาอาชีวอนามยั หลกัสตูร

ผูส้อนดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรบัลกูจา้งทั่วไปและลกูจา้ง

เขา้ท างานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั พ.ศ. 2554 (Training Program for the trainer 

for OSH&E for General& New Employee pursuant OSH&E Act B.E 2554) 2 สมาคมสง่เสรมิความ

ปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) หรือเทียบเทา่ หรือผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรพนกังาน

ตรวจความปลอดภยัของกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ทัง้นี ้ตอ้งปฏิบตังิานดา้นความปลอดภยัใน

การท างานมาไมน่อ้ยกวา่สามปี และมีประสบการณก์ารเป็นวิทยากรดา้นความปลอดภยัในการท างานไม่

นอ้ยกวา่หนึ่งปี  เพ่ือสรา้งมาตรฐานในการสอนใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณข์องกฎหมายและเพื่อใหผู้เ้ขา้รบั

การอบรมไดมี้ทกัษะ มีความมั่นใจในการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จงึไดอ้อกแบบหลกัสตูรใหผู้เ้ขา้รบั

การอบรมไดเ้รียนรูแ้บบ step by step ในเนือ้หาวิชาท่ีจะถ่ายทอด 

 ดงันัน้ จป.วิชาชีพ / จป.บริหาร / จป.เทคนิคขัน้สงู / จป.หวัหนา้งาน ก็สามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมดา้น

ความปลอดภยัฯ ส าหรบัลกูจา้งได ้เพียงแตต่อ้งพฒันาทกัษะ การเป็นผูส้อนดา้นความปลอดภยัเพิ่มเตมิ 

เพ่ือจะไดเ้ป็นผูส้อน หรือ วิทยากรท่ีมีศกัยภาพ อนัจะเป็นไปตามเจตนารมณข์องกฎหมาย 

 ส  าหรบัผูท่ี้เป็นวิทยากรไปสอนตามท่ีตา่งๆ อยูแ่ลว้ แตย่งัไมมี่เอกสารรบัรองการผ่านการอบรมหลกัสตูร

การเป็นวิทยากร และตอ้งการหนงัสือรบัรองการผา่นการฝึกอบรมจากวิทยากรมืออาชีพ ก็สามารถเขา้รบั

การฝึกอบรมครัง้นีไ้ด ้

 กลุ่มเป้าหมาย 

ผูท่ี้มีคณุสมบตัติาม (1) (2) และ (3) ตามคณุสมบตัขิองวิทยากรขา้งตน้ 

ระยะเวลาการอบรม 

18  ชั่วโมง  (3 วนั) (เวลา 09.00 – 16.00 น..) 

สถานทีจั่ดอบรม 

  Online By Zoom 



 

 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

  รบัจ านวนจ ากดั   30  คน 

ราคาค่าอบรม 

4,500 บาท 

เนือ้หาหลักสูตร 

รูปแบบการอบรม การบรรยาย การท ากิจกรรมกลุม่ การถาม-ตอบ และการท าขอ้สอบ 

ทมีวิทยากร  - นายเหม  บุญพรอ่อน 

   -นางสาวพรพมิล  เชวงศักดิโ์สภาคย ์

ก าหนดการอบรม 

วันแรก 

08.30-08.45 น. ลงทะเบียน 

08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม 

09.00-10.30 น. จบัประเด็นหวัขอ้ “ความรูเ้ก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน” ควรน าเสนออย่างไร 

10.30-10.45 น พกั 

10.45-12.15 น. จบัประเด็นหวัขอ้“กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน” 

ควรน าเสนออยา่งไร 

12.15-13.15 น. พกั 

13.15-14.30 น. จบัประเด็นหวัขอ้“ขอ้บงัคบัว่าดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน” ควรน าเสนออยา่งไร 

14.30-14.45 น. พกั 

14.45-16.30 น. Work shop เทคนิคการสรา้งการมีสว่นรว่ม 

 



 

 

วันทีส่อง    

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-12.00 น. เทคนิคการสอนอยา่งมั่นใจ  

12.00-13.00 น. พกั 

13.00-16.00 น. เทคนิคการสอนอยา่งมั่นใจ 

วันทีส่าม   

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-12.00 น ฝึกปฏิบตักิารสอน “หลกัสตูรความปลอดภยัฯ ส าหรบัลกูจา้งทั่วไป/ใหม่”เป็นรายบคุคล” 

12.00-13.00 น. พกั 

13.00-16.00 น. ฝึกปฏิบตักิารสอน “หลกัสตูรความปลอดภยัฯ ส าหรบัลกูจา้งทั่วไป/ใหม่”เป็นรายบคุคล” 

16.00-16.30 น. มอบวฒุิบตัร  

 

หมายเหตุ: ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี ้

1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
2. Power Point การสอนหลักสูตรความปลอดภัยส าหรับลูกจ้าง สามารถน าไป

สอนในสถานประกอบการได้เลย 
3. ตัวอย่างข้อสอบส าหรับการประเมินการฝึกอบรมลูกจ้าง 
4. วุฒบัิตรฯหลังผ่านการอบรม 
5. โลหส์ าหรับผู้ชนะภาคปฏิบัต ิ ส าหรับรางวัลที ่1 และ 2 

 

 


