บริษัท เทคโนโลยีไออาร์ พซี ี จากัด
ตารางการอบรม หลักสู ตรความปลอดภัยในการทางานในทีอ่ ับอากาศ สาหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฎิบัติงาน
เวลา 08.00 - 19.00 น.
สถานที่
1. ภาคทฤษฎี ห้องอบรมบริ ษทั
2. ภาคปฏิบตั ิ สนามฝึ กอบรมของบริ ษทั
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด
วิทยากร
ระยะเวลา
วันแรก
08.00 - 08.30 น. - ลงทะเบียน
08.30 - 08.45 น. - PRE TEST
08.45 - 09.45 น. - เทคนิ คการตรวจสภาพอากาศในที่อบั อากาศ
1 ชัว่ โมง
09.45 - 10.45 น. - เทคนิ คการระบายอากาศ
1 ชัว่ โมง
10.45 - 11.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 11.30 น. - อันตรายที่อาจได้รับในกรรี ฉุกเฉิ นและวิธีการหลีกภัย
30 นาที
11.30 - 12.00 น. - การช่วยเหลือและช่วยชี วิต
30 นาที
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. - การดับเพลิงขั้นต้น
30 ชัว่ โมง
13.30 - 15.00 น. - ฝึ กปฏิบตั ิการใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลในที่อบั อากาศ
1.30 ชัว่ โมง
- ฝึ กปฏิบตั ิการประเมิณสภาพงานและการวางแผนควบคุมอันตรายในที่อบั อากาศ
15.00 - 15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 19.00 น. - ฝึ กปฏิบตั ิการดับเพลิงขั้นต้น
3.45 ชัว่ โมง
- ฝึ กปฏิบตั ิการช่วยเหลือการช่วยชีวิต
- ฝึ กปฏิบตั ิ การระบายอากาศ และการตรวจสอบสภาพอากาศ
วันทีส่ อง
08.00 - 08.45 น. - ลงทะเบียน
08.45 - 09.45 น. - ความหมาย ชนิด ประเภท ของที่อบั อากาศ และอันตรายในที่อบั อากาศ
1 ชัว่ โมง
09.45 - 10.45 น. - กฎหมายความปลอดภัยในการทางานในที่อบั อากาศ
1 ชัว่ โมง
10.45 - 11.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
11.30 - 11.30 น. - บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผูอ้ นุญาต ผูค้ วบคุมงาน ผูช้ ่วยเหลือ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
30 นาที
และระบบการขออนุญาตทางานในที่อบั อากาศ
11.30 - 12.00 น. - ระบบการขออนุญาตทางานในที่อบั อากาศ
30 นาที
และการขอยกเลิกการอนุญาตทางานในที่อบั อากาศ
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.30 น. - การดับเพลิงขั้นต้น
30 นาที
13.30 - 15.00 น. - ฝึ กปฏิบตั ิการใช้อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลในที่อบั อากาศ
1.30 ชัว่ โมง
- ฝึ กปฏิบตั ิการประเมิณสภาพงานและการวางแผนควบคุมอันตรายในที่อบั อากาศ
15.00 - 15.30 น.
พักรับประทานอาหหารว่าง
15.30 - 16.30 น. - การสัง่ ให้หยุดทางานชัว่ คราว
1 ชัว่ โมง

บริษัท เทคโนโลยีไออาร์ พซี ี จากัด
ตารางการอบรม หลักสู ตรความปลอดภัยในการทางานในทีอ่ ับอากาศ สาหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฎิบัติงาน
เวลา 08.00 - 19.00 น.
สถานที่
1. ภาคทฤษฎี ห้องอบรมบริ ษทั
2. ภาคปฏิบตั ิ สนามฝึ กอบรมของบริ ษทั
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียด
วิทยากร
ระยะเวลา
16.30 - 17.00 น. - การวางแผนการ การปฏิบตั ิงาน และการป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
30 นาที
17.00 - 17.30 น. - อุปกรณ์คุม้ ครองอันตรายส่ วนบุคคลที่ใช้ในที่อบั อากาศ
30 นาที
17.30 - 18.45 น. - การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือเบื้องต้น
1.15 ชัว่ โมง
18.45 - 19.00 น. - POST TEST

