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หลักสูตรดานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนดที่ทอปโปร สามารถจัดได 
ลําดับที่ หัวขอหลักสูตร เนื้อหาการอบรม 

1 
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 

(จป.)  ระดับหัวหนางาน   

หมวดวชิาที ่1   ความรูทั่วไปเกีย่วกับความรูเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการทํางาน 

และบทบาทหนาที่หัวหนางาน 

หมวดวชิาที ่2   กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

หมวดวชิาที ่3   การคนหาอันตรายจากการทํางาน   

หมวดวชิาที ่4   การปองกันและควบคุมอันตราย   

2 
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 

(จป.)  ระดับบริหาร   

หมวดวชิาที ่1   การจดัการความปลอดภัยในการทํางาน   

หมวดวชิาที ่2   กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

หมวดวชิาที ่3   การจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   

3 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.)   
 

- แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานของสถานประกอบกิจการอยางมีประสิทธภิาพ 

- กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย        

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2549 และสาระสําคญัทีเ่กี่ยวของ 

- การสํารวจความปลอดภัยการจัดทาํขอบังคับ คูมือและมาตรฐานดานความปลอดภยั 

ในการทํางาน 

- การจัดทําขอบังคับ คูมือและมาตรฐานดานความปลอดภัยในการทํางาน 

4 
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 

(จป.) ระดับเทคนิค   

- หมวดวชิาที ่1   การจดัการความปลอดภัยในการทํางาน 

- หมวดวชิาที ่2   กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน 

- หมวดวชิาที ่3   การวิเคราะหงานเพื่อชี้บงอันตราย 

- หมวดวชิาที ่4   การฝกปฏิบตัิและควบคุมอันตราย 

5 

ผูบังคับ ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะวัสดุและผู

ควบคุมการใชปนจัน่ชนิดปนจั่นหอสูง รถ เรือ

ปนจัน่   

 ความรูพื้นฐานภาคทฤษฎี   

- ความรูดานกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงานเกี่ยวกับ

เครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา ป พ.ศ.2552 

- มาตรฐานดานความปลอดภยัและความรูเบื้องตนดานเครน ปนจั่น 

- บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูบังคับปนจั่น ผูใหสัญญาณปนจั้น  

- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโซสลิง และอปุกรณยก 

- การใชสญัญาณมือและเครื่องหมายจราจร  

-  วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนยาย การประเมินนํ้าหนักสิ่งของ 

-   ฯลฯ 

 การทดสอบปฎบิัติจรงิ  

- ทดสอบการยกและเคลื่อนยายสิ่งของตามเสนทางที่กําหนดอยางถูกตอง 

- ทดสอบเกี่ยวกบัการใหสัญญาณ การผกูมัด การยึดเกาะวัสดุอยางปลอดภยั 

- ทดสอบเกี่ยวกบัการวางแผนการยกตัวอยางปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ําหนัก

ที่จะยกโดย กําหนดลักรปูราง วัสดุสิ่งของที่จะยก 
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ลําดับที ่ หัวขอหลักสูตร เนื้อหาการอบรม 

6 
ผูบังคับ ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะวัสดุและผู

ควบคุมการใช ปนจั่นชนิดปนจัน่เหนือศีรษะฯ   

 ความรูพื้นฐานภาคทฤษฎี   

- ความรูดานกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงานเกี่ยวกับ

เครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา ป พ.ศ.2552 

- มาตรฐานดานความปลอดภยัและความรูเบื้องตนดานเครน ปนจั่น 

- บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูบังคับปนจั่น ผูใหสัญญาณปนจั้น  

- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโซสลิง และอปุกรณยก 

- การใชสญัญาณมือและเครื่องหมายจราจร  

-  วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนยาย การประเมินน้ําหนักสิ่งของ 

-   ฯลฯ 

 การทดสอบปฎบิัติจรงิ  

- ทดสอบการยกและเคลื่อนยายสิ่งของตามเสนทางที่กําหนดอยางถูกตอง 

- ทดสอบเกี่ยวกบัการใหสัญญาณ การผกูมัด การยึดเกาะวัสดุอยางปลอดภยั 

- ทดสอบเกี่ยวกบัการวางแผนการยกตัวอยางปลอดภัยและพิจารณาพิกัดน้ําหนัก

ที่จะยกโดย กําหนดลักรปูราง วัสดุสิ่งของที่จะยก 

7 ทบทวนการทํางานเกี่ยวกับปนจัน่ 

 ความรูพื้นฐานภาคทฤษฎี   

- ความรูดานกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงานเกี่ยวกับ

เครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา ป พ.ศ.2552 

- ทบทวนการใชสัญญาณมือ วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนยาย 

- ความปลอดภัยในการใชงานปนจั่น กรณีนําปนจั่นแตกตางจากเดมิมาใชงาน 

- การใชคูมือการใชงาน การตรวจสอบ และการบาํรุงรักษาตามระยะเวลา 

8 

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน สําหรับลูกจาง

ทั่วไปและลูกจางเขาทํางานใหม ตาม

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554 

- เพื่อใหผูเขารับการอบรมทุกคนทุกระดบัมีความรูความเขาใจเกีย่วกับบทบาท

หนาที่ของตนเองในดานความปลอดภยัในการทํางาน 

- เพื่อเสริมสรางลูกจางทุกคนทุกระดับมสีวนรวมกับหัวหนางานในการคนหาและ

ประเมินอันตรายภายในพื้นที่ทํางานของตนเอง 

- เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายดานความปลอดภยั อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทาํงาน 

หมายเหต ุ: หลักสูตรที่ตองขึ้นทะเบยีนหนวยฝก (อางจากเว็บสํานักความปลอดภัยแรงงาน) มีดังนี ้
- หนวยฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  - หนวยฝกอบรมหลักสูตรหัวหนาหนวยงานความปลอดภยัในการทํางาน 

- หนวยฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน    - หนวยฝกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ 

- หนวยฝกซอมดับเพลิงและหนีไฟ    - ผูรับรองรายการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางาน 

- หนวยฝกอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
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หลักสูตรดานความปลอดภัยตามในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา 

ลําดับที ่ หัวขอหลักสูตร เนื้อหาการอบรม 

1 
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา

สําหรับลูกจางซ่ึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา 

1)  กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาและความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

ไฟฟา 

2) สาเหตุและการปองกันอันตรายจากไฟฟา และอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวน

บุคคล 

3) การใหความชวยเหลือผูประสบอันตรายจากไฟฟา และการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

4) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟาที่มีความเสี่ยงจากลักษณะงานอื่นรวมอยูดวย เชนการ

ทํางานในที่สูง การทํางานในบริเวณที่อาจเปนอันตราย เปนตน  
หมายเหตุ  เนื้อหาการอบรมตรงตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาสําหรับ

ลูกจางซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟา หมวด ๒(๓) ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  

2 
การตรวจสอบเพ่ือบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟา   
 

1) เทคนิคการบํารุงรักษาระบบไฟฟาอยางถูกตองและมีความปลอดภัย 

2) แผนงานและกระบวนบํารุงรักษาระบบไฟฟา 

3) วิธีการตรวจสอบระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาใหถูกตองตามมาตรฐาน 

4) การจัดทําตารางการตรวจสอบและวิเคราะหผลการตรวจสอบระบบไฟฟา 

อยางสมบูรณ 

5) ความปลอดภัยในการตรวจสอบระบบไฟฟา  

3 
การติดตั้งและการเดินสายระบบไฟฟา

อุตสาหกรรม 

1) ความรูทั่วไปและมาตรฐานเกี่ยวกับการติดตั้งทางไฟฟา     

2) มาตรฐานของสายไฟฟาและการใชงาน 

3) เทคนิคในการติดตั้งและการเดินสายไฟฟา  

4) การออกแบบและคํานวณ สายปอน และวงจรยอย 

5) การปองกันกระแสเกิน และการตอลงดิน 

6) วงจรมอเตอร หมอแปลงไฟฟาและการติดตั้ง 

7) หลักเกณฑการตรวจสอบและการรับงานทางดานไฟฟา       

4 

บริการตรวจระบบไฟฟาในโรงงานตามกฎหมายของ

กระทรวงอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงกําหนด

มาตรการความปลอดภยัเกี่ยวกบัไฟฟาในโรงงาน พ.ศ.

2550  และตามกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ตาม

กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ 

และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทาํงานเกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558 

            การตรวจระบบไฟฟาในโรงงานตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม

กฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาในโรงงาน พ.ศ.2550  และตาม

กฎหมายของกระทรวงแรงงาน ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 

และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

เกี่ยวกับไฟฟา พ.ศ.2558 โดยมีวิศกรไฟฟาประเภทสามัญ 
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หลักสูตรดานสงเสรมิความปลอดภัยในการทํางาน 

ลําดับที ่ หัวขอหลักสูตร เนื้อหาการอบรม 

1 เทคนิคการติดตั้งและการตรวจสอบนั่งราน   

1) ความรูพื้นฐานและกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับนั่งราน 

2) ขอกําหนดและมาตรฐานในการตดิตั้งนั่งราน 

3) เทคนิคและการติดตั้งนั่งรานอยางปลอดภัย 

4) การวิเคราะหความเสี่ยงและการตรวจสอบนั่งราน 

5) การฝกปฏิบตัิการติดตั้งนั่งราน 

2 ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับนั่งราน   
1) ความรูเบื้องตนของนั่งราน กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการติดตั้งนัง่ราน  

2) การคนหาความเสีย่งความปลอดภยัเกีย่วกับการติดตั้งนั่งราน  

3) เทคนิคการตรวจสอบนั่งราน  
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การปฐมพยาบาลเบื้องตนและการชวยฟนคืน

ชีพ  
 

 การปฐมพยาบาลเบื้องตน (First Aid) 

1) หลักการและคุณสมบตัิของผูปฐมพยาบาล 

2) การประเมินสถานการณและผูบาดเจ็บ 

3) การปฐมพยาบาลและการดแูลผูบาดแผลเบื้องตน 

4) การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บที่อาการเปนลม ชัก ทางเดินหายใจอุดกั้น 

5) การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บทีท่ํางานเกี่ยวกับไฟฟา ตกจากที่สูง 

6) การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บทีม่ีการบาดเจ็บกลามเนื้อ กระดูก 

7) การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บที่ไดรับสิง่แปลกปลอมและสารพิษ 

 การชวยฟนคืนชีพ  (CPR) 

1) การเคลื่อนยายผูบาดเจบ็ 

2) หลักการกูชีวติเบื้องตน 

3) การประเมินผูบาดเจบ็ที่มภีาวะ 

4) หยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน 

5) สาธิตการกูชีวติ และการฝกปฏบิัต ิ การกูชีวิต 

4 ความปลอดภัยในการทํางานบนท่ีสูง 

1) กฎหมายและมาตรฐานสากลที่เกีย่วของกับการทํางานบนที่สูง 

2) สาเหตุการเกิดอุบตัิเหตุและอันตรายในการทํางานเกี่ยวกับการทํางานบนที่สงู 

3) แนวทางการจดัการดานความปลอดภยัและวิธีการทํางานบนที่สูงอยางปลอดภัย 

4) อุปกรณและเครื่องมือเกี่ยวกบัการปองกันการตกจากที่สูง 

5 
เทคนิคการสอนงานดานความปลอดภัย 

ในการทํางาน 

1) เนื้อหา และขอบเขตการสอนความปลอดภัยในการทาํงาน 

2) เทคนิคและการฝกบุคลิกภาพของผูสอน 

3) การเขียนหลักสตูรดานความปลอดภยัในการทํางาน  

4) เทคนิคการนําเสนอความปลอดภยัในการทํางาน 

5) การปฏบิัติการสอนการสอนความปลอดภัยในการทํางานและการวิจารณ  

(commentator) 
 

4 



 

 ติดตอสอบถาม  โทร : 091-234-5669 097-237-0949, 086-344-8654   อีเมล  : topprotpd@yahoo.com  แฟกซ : 038-387-719 

www.safetyinthai.com , www.hrdesiecenter.com , www.tpd.co.th 

6 การสรางจิตสํานึกความปลอดภยัในการทํางาน 

1) ความหมายของอุบตัิเหตุและความสําคัญของการลดอบุัติเหต ุ

2) ความหมายและคําจาํจัดความดานอาชีวอนามัยและความปลอดภยั  ของคําวา 

Incident , Near miss, Accident 

3) ความสูญเสยีและผลกระทบจากอุบตัิเหต ุ

4) แนวคิดและความสําคัญของ Zero Accident  

5) เทคนิคการจิตสํานึกดานความปลอดภยัในการทํางาน 

- Safety Talk                     - Safety Patrol 

- Safety week             - Safety Program by  JSA & KYT       

- Lockout  & Tag out 

7 การวิเคราะหงานเพ่ือความปลอดภัย 

1) ความหมายและความสําคญัของการวเิคราะหงานเพื่อความปลอดภยั (JSA) 

2) วิธีการและกระบวนการวิเคราะหการทาํงานเพื่อความปลอดภัยแบบ JSA 

3) เทคนิควิเคราะหการทํางานเพื่อความปลอดภยัของแตละหนางาน 

4) การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมในการทํางานของสํานักงานเพื่อปองกัน

ความเสี่ยงตอการเกิดออฟฟศซินโดรม 

5) การจัดการอุปกรณเครื่องใชในสํานักงาน และลักษณะการใชงาน ของผูใชงานตาม

หลักการยศาสตร (Ergonomic) 

8 ความปลอดภัยในการใชสารเคม ี

1) กฎหมายและมาตรฐานที่สําคัญและจําเปนในการบริหาร จดัการ และดําเนินการ

ดานความปลอดภยั 

2) อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่ผูปฏิบตัิ 

งานดานสารเคมีตองรู 

3) สารเคมีอันตรายสงผลตอผูปฏบิัติงานและผลตอสิ่งแวดลอมอยางไร? 

4) หลักการและกระบวนการในการควบคมุสารเคมีอันตรายการบงชี้สารเคมีอันตราย 

- สัญลักษณสากลและฉลากกํากบัสารเคมี 

- Material safety data sheet (MSDS) รายละเอียดของสารเคมีอันตราย 

5) อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในการปองกันสารเคมีอันตราย 

6) ลักษณะที่ตั้ง การออกแบบอาคาร วิธีการจัดเกบ็และจดัการสารเคมีอนัตราย 

9 การขับรถฟอรคลิฟทอยางปลอดภัยและถกูวิธ ี

1) กฎหมายดานความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวของกับการใชงานรถฟอรคลิฟท 

2) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรถฟอรคลิฟทที่ผูใชงานตองรู 

3) การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลรถฟอรคลิฟทมีอะไรบาง? 

4) สวนประกอบ/อุปกรณ / แผงควบคมุและระบบไฟเตือนตางๆ 

5) การตรวจสอบความปลอดภัยกอนการใชฟอรคลิฟท  

6) เทคนิคการยก / เคลื่อนยาย / จดัเรียงและตักจายสินคา  

7) การตรวจและบาํรุงรักษาฟอรคลิฟทเบือ้งตน ตามระยะเวลาชั่วโมงการทาํงาน 

8) การปฏบิัตเิมื่อฟอรคลิฟทเสีย 

9) กฎจราจร / ขอหาม และเครื่องหมายเตือนตางๆในโรงงาน    
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10 
ทักษะการขับรถเชิงปองกันอุบัติเหตุ สําหรับ

พนักงานขับรถขนสงและรถหัวลาก 

1) หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ 

2) สาเหตขุองอุบัติเหต ุ

3) Defensive Driving Skill  (DDK)  เชน การมองไกล, การเคลื่อนไหวสายตา,  

การหาทางเอาตวัรอด  

4) พรบ.จราจรทางบกและปายจราจรตางๆ   

5) การขับรถใหปลอดภัยในสภาวการณตางๆ  ชวงเวลาฝนตก กลางคืน ฯลฯ 

11 
การสรางจิตสํานึกและวิเคราะหงานเพื่อความ

ปลอดภัยแบบ KYT 

1)  ผูเขารับการอบรมสามารถวิเคราะหหาสาเหตุและการหามาตรการปองกันอันตราย

ที่เกิดจากการทํางาน 

2) สามารถนําหลกัการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภยัแบบ KYT ไปใชงานไดจริง 

3) เพื่อสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยในการทํางานใหแกผูปฏบิัติงาน 

4) เพื่อใหผูปฏิบัติงานคนหาอันตรายตางๆ ที่อาจมีอยูหรือแฝงอยูในงาน และหาวิธกีาร

ควบคุมและปองกันดวยตนเอง 

ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏบิัติงานดวยวิธกีารที่ผูปฏิบัติงานรวมกันคิดคน 

12 การขับขี่ปลอดภัย Safety Drive 

1)  การเตรยีมความพรอมของรถกอนนํามาใชงาน ดแูลรักษารถยนต จักรยานยนต

เบื้องตน และการเตรียมความพรอมของผูขับขี่ (รถ Ok คน Ok) 

2) เทคนิคการขับขีข่องรถยนตและรถจักรยานยนตอยางปลอดภัย 

- หลักสําคัญของการขบัรถ      -    วิธขีับรถอยางปลอดภัย 

- การประเมินความเสี่ยงและการคาดคะเนอันตรายของการขับขี่ของรถยนต 

และรถจักยานยนต               -  จิตสํานึกความปลอดภัยในการขับขี ่

- กรณีศึกษา (Case Study), วีดีทัศนสงเสริมจิตสาํนึกความปลอดภยัในการขบัขี ่

- ทบทวนกฎจราจรและมารยาทการขับขี่ที่ถูกตอง 

3) ภาคปฏิบตัิในการสอนเทคนิคการเตรียมความพรอมของรถกอนนํามาใชงาน  

-  และการขับขี ่

13 
หลักการและการจัดการระบบ 

Lock  out & Tag out ในโรงงาน” 

1) Lock out & Tag out คืออะไร? เปนระบบที่สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน

อยางไร? 

2) หลักการและกระบวนการ Lock out & Tag out 

3) การวางระบบ Lock out & Tag out สูระบบการปฏิบตัิงาน 

14 
ออฟฟศซินโดรม กับการประเมินความเสี่ยง

ระหวางการทํางาน 

1) การตอบขอซักถามผูเขารบัการอบรม และแลกเปลี่ยนเพื่อประเมินสภาพ 

การทํางานในปจจุบัน 

2) ออฟฟศ ซินโดรม (Office Syndrome) คืออะไร ?  

3) อาการและโรคที่เกิดจาก ออฟฟศ ซินโดรม และสาเหตขุองการเกดิโรคและอาการ

ดังกลาว ประเมินความเสีย่งและการปองกันอันตรายใหหางไกลจากออฟฟศ 

 ซินโดรม 

4) ขอปฏบิัตแิละการบริหารรางกาย เพื่อสรางภมูคุมกันออฟฟศ ซินโดรม 

การจําลองเหตุการณ และการสาธติ รวมถึงการนําวดีีทัศน การปฏิบตัิที่ถูกตอง 

และการปฏิบตัิที่ทาํใหเกดิออฟฟศซินโดรม 
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