บริษัท เทคโนโลยีไออาร์ พซี ี จากัด
ตารางการอบรม หลักสู ตรเจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน (ระดับเทคนิค)
เวลา 08:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ภาคทฤษฎีหอ้ งอบรมบริ ษทั
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด
วันแรก
08:00 - 08:45 น. ลงทะเบียน
08:45 - 09:00 น. ทดสอบก่อนการอบรม
09:00 - 10:30 น. หมวดวิชาที่ 1
การจัดการความปลอดภัยในการทางาน
ก. แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทางาน
ข. บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิ ค
พักทานอาหารว่าง
10:30 - 10:45 น.
10:45 - 12:15 น. หมวดวิชาที่ 1
การจัดการความปลอดภัยในการทางาน
ก. แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทางาน
ข. บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับเทคนิ ค
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12:15 - 13:15 น.
13:15 - 14:45 น. หมวดวิชาที่ 2
กฎหมายความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ก. สาระสาคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ข. การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกาหนดของกฎหมาย
พักทานอาหารว่าง
14:45 - 15:00 น.
15:00 - 16:30 น. หมวดวิชาที่ 2
กฎหมายความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ก.สาระสาคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ข.การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกาหนดของกฎหมาย
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บริษัท เทคโนโลยีไออาร์ พซี ี จากัด
ตารางการอบรม หลักสู ตรเจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน (ระดับเทคนิค)
เวลา 08:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ภาคทฤษฎีหอ้ งอบรมบริ ษทั
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด
วันทีส่ อง
หมวดวิชาที่ 3
09:00 - 10:30 น. การวิเคราะห์งานเพื่อชี้ บ่งอันตราย
ก. เทคนิ คการชี้ บ่งอันตรายเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการทางาน
ข. เทคนิ คการชี้ บ่งอันตรายเพื่อป้ องกันโรคจากการทางาน
ค. เทคนิ คการชี้ บ่งอันตรายเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุร้ายแรง
พักทานอาหารว่าง
10:30 - 10:45 น.
10:45 - 12:15 น. หมวดวิชาที่ 3
การวิเคราะห์งานเพื่อชี้ บ่งอันตราย
ก.เทคนิคการชี้ บ่งอันตรายเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการทางาน
ข.เทคนิคการชี้ บ่งอันตรายเพื่อป้ องกันโรคจากการทางาน
ค.เทคนิคการชี้ บ่งอันตรายเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุร้ายแรง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12:15 - 13:15 น.
13:15 - 14:45 น. หมวดวิชาที่ 3
การวิเคราะห์งานเพื่อชี้ บ่งอันตราย
ก. เทคนิ คการชี้ บ่งอันตรายเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการทางาน
ข. เทคนิ คการชี้ บ่งอันตรายเพื่อป้ องกันโรคจากการทางาน
ค. เทคนิ คการชี้ บ่งอันตรายเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุร้ายแรง
พักทานอาหารว่าง
14:45 - 15:00 น.
15:00 - 16:30 น. หมวดวิชาที่ 3
การวิเคราะห์งานเพื่อชี้ บ่งอันตราย
ก. เทคนิ คการชี้ บ่งอันตรายเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุจากการทางาน
ข. เทคนิ คการชี้ บ่งอันตรายเพื่อป้ องกันโรคจากการทางาน
ค. เทคนิ คการชี้ บ่งอันตรายเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุร้ายแรง

ผูด้ ูแล นายสมควร นาคเสน่ห์
วิทยากร
สถานที่
ห้องฝึ กอบรม

ห้องฝึ กอบรม

ห้องฝึ กอบรม

ห้องฝึ กอบรม

บริษัท เทคโนโลยีไออาร์ พซี ี จากัด
ตารางการอบรม หลักสู ตรเจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัยในการทางาน (ระดับเทคนิค)
เวลา 08:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ภาคทฤษฎีหอ้ งอบรมบริ ษทั
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด
วันทีส่ าม
หมวดวิชาที่ 4
09:00 - 10:30 น. การฝึ กปฏิบตั ิการป้ องกันและควบคุมอันตราย
ก. การฝึ กปฏิบตั ิการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ข. การฝึ กปฏิบตั ิการจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ค. การฝึ กปฏิบตั ิการสอบสวนอุบตั ิเหตุและการจัดทารายงาน
พักทานอาหารว่าง
10:30 - 10:45 น.
10:45 - 12:15 น. หมวดวิชาที่ 4
การฝึ กปฏิบตั ิการป้ องกันและควบคุมอันตราย
ก. การฝึ กปฏิบตั ิการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ข. การฝึ กปฏิบตั ิการจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ค. การฝึ กปฏิบตั ิการสอบสวนอุบตั ิเหตุและการจัดทารายงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12:15 - 13:15 น.
13:15 - 14:45 น. หมวดวิชาที่ 4
การฝึ กปฏิบตั ิการป้ องกันและควบคุมอันตราย
ก. การฝึ กปฏิบตั ิการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ข. การฝึ กปฏิบตั ิการจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ค. การฝึ กปฏิบตั ิการสอบสวนอุบตั ิเหตุและการจัดทารายงาน
พักทานอาหารว่าง
14:45 - 15:00 น.
15:00 - 16:30 น. หมวดวิชาที่ 4
การฝึ กปฏิบตั ิการป้ องกันและควบคุมอันตราย
ก. การฝึ กปฏิบตั ิการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกาหนดของกฎหมาย
ข. การฝึ กปฏิบตั ิการจัดทาขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ค. การฝึ กปฏิบตั ิการสอบสวนอุบตั ิเหตุและการจัดทารายงาน
16:30 - 16:45 น. ทดสอบหลังการอบรม
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