กําหนดการอบรม

หลักสู ตร “ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ”
“ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในทีอ่ ับอากาศ”
(หลักสูตร 3 วัน อบรมภาคทฤษฎี 11 ชั่วโมง และภาคปฏิ บัติ 6 ชั่วโมง)

……………………………………………………………………………………………………….
วันแรก
ภาคทฤษฎี
08.30 – 08.45 น.
08.45 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.15 น.
11.15 – 12.15 น.
12.15 – 13.15 น.
13.15 – 14.15 น.
14.15 – 14.45 น.
14.45 – 15.00 น.
15.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.30 น.
16.30 – 17.00 น.

ลงทะเบียน
ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)
กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในทีอ่ บั อากาศ
ความหมาย ชนิด ประเภทของทีอ่ บั อากาศ และอันตรายในทีอ่ บั อากาศ
พักเบรก
ความหมาย ชนิด ประเภทของทีอ่ บั อากาศ และอันตรายในทีอ่ บั อากาศ (ต่ อ)
การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้ อมในการทํางานในทีอ่ บั อากาศ
พักรั บประทานอาหารกลางวัน
วิธีปฏิบัติงานในทีอ่ บั อากาศทีถ่ ูกต้ องและปลอดภัย
ระบบขออนุญาตการทํางานในทีอ่ บั อากาศ และการขอยกเลิกอนุญาตการทํางานในที่
อับอากาศ
พักเบรก
บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน
อุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลทีใ่ ช้ ในทีอ่ บั อากาศ
ถาม – ตอบปัญหา

วันทีส่ อง
ภาคทฤษฎี
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 10.00 น.
10.00 – 10.30 น.
10.30 – 10.45 น.
10.45 – 11.15 น.
11.15 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.00 น.
14.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 15.15 น.
15.15 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
วันทีส่ าม
ภาคปฏิบัติ
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.

หมายเหตุ

ลงทะเบียน
เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในทีอ่ บั อากาศ
เทคนิคการระบายอากาศ
พักเบรก
เทคนิคการระบายอากาศ (ต่ อ)
อันตรายทีจ่ ะได้ รับในกรณีฉุกเฉิน และวิธีการหลีกหนีภัย
พักรั บประทานอาหารกลางวัน
การสั่ งให้ หยุดทํางานชั่ วคราว
การวางแผนการปฏิบัติงาน และการป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดจากการทํางานในที่
อับอากาศ
การดับเพลิงขั้นต้ น
พักเบรก
การช่ วยเหลือ และช่ วยชีวติ
การปฐมพยาบาล และการช่ วยเหลือเบือ้ งต้ น
ถาม – ตอบปัญหา

ลงทะเบียน
ฝึ กปฏิบัติ การใช้ เครื่องมือในการตรวจวัดสภาพอากาศ
ฝึ กปฏิบัติ การใช้ อุปกรณ์ค้ ุมครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
ฝึ กปฏิบัติ การระบายอากาศและการเข้ าปฏิบัติงาน
ฝึ กปฏิบัติ ปฐมพยาบาลและการช่ วยเหลือเบือ้ งต้ น
พักรั บประทานอาหารกลางวัน
ฝึ กปฏิบัติ การดับเพลิงขั้นต้ น
ฝึ กปฏิบัติ การช่ วยเหลือ ช่ วยชีวติ และการหลีกหนีภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทําแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test)

พักเบรกเวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น.

