การฝึ กอบรมหลักสูตร
วิทยากรผ้สอนด้านความปลอดภัยฯ สาหรับ ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทางานใหม่
ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554
วัตถุประสงค์
1.

หลักสูตรที่เรียนรูแ้ บบ step by step เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรูใ้ นการนาไปถ่ายทอด

2.

เสริมทักษะเพื่อการสอนอย่างมั่นใจ
ฝึ กปฏิบตั แิ บบสถานการณ์จริง
เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีผสู้ อนหลักสูตรความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างใหม่/ลูกจ้าง

3.
4.

ทั่วไปที่สามารถดาเนินการสอนได้ดว้ ย สปก.เอง
พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554 มาตรา 16
ให้นายจ้างจัดให้ผบู้ ริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รบั การฝึ กอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานได้อย่างปลอดภัย
ในกรณีท่ีนายจ้างรับลูกจ้างเข้าทางาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทางาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทาให้ลกู จ้างได้รบั อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้
มีการฝึ กอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทางาน
การฝึ กอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึ กอบรมผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน และ
ลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้นไป
คุณสมบัตขิ องผู้ทจี่ าเข้ารับการอบรม
(1) เป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละมีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่นอ้ ยกว่าสาม
ปี หรือเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู ้ หรือมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการ
ทางานไม่นอ้ ยกว่าสามปี ทัง้ นี ้ ต้องมีประสบการณ์การเป็ นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทางานไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี
เป็ นผูม้ ีความรูแ้ ละมีประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิชาที่บรรยายไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี

หรือเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านโดยตรงเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรูห้ รือมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการ
ทางานไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี สาหรับการฝึ กอบรมเฉพาะข้อ ๗ และข้อ ๘
(2) เป็ นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือ
เทียบเท่า โดยสอนวิชาด้านความปลอดภัยในการทางาน และมีประสบการณ์การสอนเกี่ยวกับวิชาดังกล่าว
ไม่นอ้ ยกว่าสามปี
(3) เป็ นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่มีคณ
ุ วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หลักสูตร
ผูส้ อนด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้าง
เข้าทางานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554 (Training Program for the trainer
for OSH&E for General& New Employee pursuant OSH&E Act B.E 2554) 2 สมาคมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและอนามัยในการทางาน (ประเทศไทย) หรือเทียบเท่า หรือผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ทัง้ นี ้ ต้องปฏิบตั งิ านด้านความปลอดภัยใน
การทางานมาไม่นอ้ ยกว่าสามปี และมีประสบการณ์การเป็ นวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทางานไม่
น้อยกว่าหนึ่งปี เพื่อสร้างมาตรฐานในการสอนให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเพื่อให้ผเู้ ข้ารับ
การอบรมได้มีทกั ษะ มีความมั่นใจในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ออกแบบหลักสูตรให้ผเู้ ข้ารับ
การอบรมได้เรียนรูแ้ บบ step by step ในเนือ้ หาวิชาที่จะถ่ายทอด
 ดังนัน้ จป.วิชาชีพ / จป.บริหาร / จป.เทคนิคขัน้ สูง / จป.หัวหน้างาน ก็สามารถเป็ นวิทยากรฝึ กอบรมด้าน
ความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างได้ เพียงแต่ตอ้ งพัฒนาทักษะ การเป็ นผูส้ อนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม
เพื่อจะได้เป็ นผูส้ อน หรือ วิทยากรที่มีศกั ยภาพ อันจะเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
 สาหรับผูท้ ่ีเป็ นวิทยากรไปสอนตามที่ตา่ งๆ อยูแ่ ล้ว แต่ยงั ไม่มีเอกสารรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตร
การเป็ นวิทยากร และต้องการหนังสือรับรองการผ่านการฝึ กอบรมจากวิทยากรมืออาชีพ ก็สามารถเข้ารับ
การฝึ กอบรมครัง้ นีไ้ ด้
กลุ่มเป้ าหมาย
ผูท้ ่ีมีคณ
ุ สมบัตติ าม (1) (2) และ (3) ตามคุณสมบัตขิ องวิทยากรข้างต้น
ระยะเวลาการอบรม
18 ชั่วโมง (3 วัน) (เวลา 09.00 – 16.00 น..)
สถานทีจ่ ัดอบรม
Online By Zoom

จานวนผู้เข้ารับการอบรม
รับจานวนจากัด 30 คน
ราคาค่าอบรม
4,500 บาท
เนือ้ หาหลักสูตร
รู ปแบบการอบรม

การบรรยาย การทากิจกรรมกลุม่ การถาม-ตอบ และการทาข้อสอบ

ทีมวิทยากร

- นายเหม บุญพรอ่อน
-นางสาวพรพิมล เชวงศักดิโ์ สภาคย์

กาหนดการอบรม
วันแรก
08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
09.00-10.30 น. จับประเด็นหัวข้อ “ความรูเ้ กี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน” ควรนาเสนออย่างไร
10.30-10.45 น พัก
10.45-12.15 น. จับประเด็นหัวข้อ“กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน”
ควรนาเสนออย่างไร
12.15-13.15 น. พัก
13.15-14.30 น. จับประเด็นหัวข้อ“ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน” ควรนาเสนออย่างไร
14.30-14.45 น. พัก
14.45-16.30 น. Work shop เทคนิคการสร้างการมีสว่ นร่วม

วันทีส่ อง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. เทคนิคการสอนอย่างมั่นใจ
12.00-13.00 น. พัก
13.00-16.00 น. เทคนิคการสอนอย่างมั่นใจ
วันทีส่ าม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น ฝึ กปฏิบตั กิ ารสอน “หลักสูตรความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไป/ใหม่”เป็ นรายบุคคล”
12.00-13.00 น. พัก
13.00-16.00 น. ฝึ กปฏิบตั กิ ารสอน “หลักสูตรความปลอดภัยฯ สาหรับลูกจ้างทั่วไป/ใหม่”เป็ นรายบุคคล”
16.00-16.30 น. มอบวุฒิบตั ร

หมายเหตุ: ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง ดังนี้
1. เอกสารประกอบการฝึ กอบรม
2. Power Point การสอนหลักสูตรความปลอดภัยสาหรับลูกจ้าง สามารถนาไป
สอนในสถานประกอบการได้เลย
3. ตัวอย่างข้อสอบสาหรับการประเมินการฝึ กอบรมลูกจ้าง
4. วุฒบิ ัตรฯหลังผ่านการอบรม
5. โลห์สาหรับผู้ชนะภาคปฏิบัติ สาหรับรางวัลที่ 1 และ 2

