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รายละเอียดการฝึกอบรมและสัมมนา  

หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 

 
  ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานที่ปลอดภัย หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตลอดจนสรา้ง
ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความ
ปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้นเพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพมีความร่วมมือในระบบทวิภาคีในการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการอย่าง
เหมาะสมละต่อเนื่อง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๙ กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐ คนข้ึนไป ต้อง
จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในประเภทกิจการทั้ง ๑๓ 
ประเภท ซึ ่งผ ู ้บร ิหารหวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าการฝึกอบรมและสัมมนาจะช่วยให้องค์ประกอบทวิภาคี  หรือ 
"คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" สามารถกำหนดนโยบายและ
แผนงานด้านความปลอดภัย อันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายและการสูญเสียของสถานประกอบกิจการ  
  ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการของท่านจัดให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมาย
กำหนดไว้ เพื่อให้องค์กรได้ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ ทางบริษัท อาร์ ที เอ็น เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนต์ 
คอนซัลแตนท์ จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบ ตระหนักและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถหาแนวทาง 
เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน และสามารถค้นหา สอบสวน ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุได้ 
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รายละเอียดบริการ 

 
วิธีการอบรม: สอบ Pre-Test บรรยาย > Work shop > สอบภาคทฤษฎี > นำเสนอรายบุคคล 

> สอบ Post-Test 
 

ระยะเวลาอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง)  
 

รูปแบบอบรม: PUBLIC TRAINING 
 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) 
 

กลุ่มเป้าหมาย: • นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารเป็นประธานกรรมการ  
• ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา ผู้แทนลูกจ้างที่ได้รับการเลือกตั้งจาก

ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ  
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคข้ันสูงหรือระดับ

วิชาชีพ 
• ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งฝ่ายนายจ้างแต่งตั้งและฝ่ายลูกจ้าง
แต่งตัง้ และหรือผู้ที่มีรายชื่อในประกาศแต่งตั้ง คปอ. 

สิทธิที่จะได้รับ: • ประกาศนียบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม  
• หนังสือคู่มือการอบรม  
• ตัวอย่างการรายงานประชุม คปอ. 
• ไฟล์สรุปกฎหมายด้านความปลอดภัย 

 
**ผู้เข้ารับการอบรมต้องาเข้าร่วมอบรมให้ครบ ๑๒ ชั่วโมงาตามที่กฎหมายกาหนด จึงาจะได้รับประกาศนียบัตร** 

** คะแนนแบบทดสอบหลงัอบรมต้องไม่ต ่ำกว่ำเกณฑ์ประเมินท่ีก ำหนด คือ ๖๐% ** 

mailto:admin@rtn.co.th


   

 
RTN SAFETY & ENVIRONMENT CONSULTANT CO.,LTD  
Tel 02-509-1139-41 phone 080-444-5454  E mail: admin@rtn.co.th 
www.rtn.co.th 

 

 

 

 
 
 

กำหนดการ 
 

 
 

ระยะเวลา หัวข้ออบรม วิทยากร 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน   

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรที่ไดร้ับอนุมัติ
จากกรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน 
 
 

๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น. ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ก่อนเข้ารับการอบรม (Pre-Test)  
๐๘.๔๕ – ๑๐.๓๐ น. หมวดวิชาท่ี ๑ การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทางาานของาสถานประกอบกิจการอย่างามีประสิทธิภาพ  
(ก) แนวคิดระบบการจดัการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน  

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. หมวดวิชาท่ี ๑ การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาานของาสถานประกอบกิจการอย่างามีประสิทธิภาพ 
(ต่อ) (ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความ
ปลอดภัยนอกงาน  
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. หมวดวิชาท่ี ๒ กฎหมายความปลอดภัยในการทางาาน  

(ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้น ความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.๒๕๔๙  
(ข) สาระสาคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทางานท่ีเกี่ยวข้อง  

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. พักทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หมวดวิชาท่ี ๓ บทบาทหน้าท่ีของาคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทางาานของาสถานประกอบกิจการ 
(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน  
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กำหนดการ 

 
 

ระยะเวลา หัวข้ออบรม วิทยากร 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน   

 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรที่ไดร้ับอนุมัต ิ
จากกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. หมวดวิชาท่ี ๓ บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย (ต่อ)  
(ข) การสำรวจความปลอดภัย  

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักทานอาหารว่าง 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. หมวดวิชาท่ี ๓ บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย (ต่อ)  
(ค) การจัดทาข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการทำงาน  

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น. หมวดวิชาท่ี ๓ บทบาทหน้าท่ีของาคณะกรรมการความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย (ต่อ)  
(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานท่ีไม่ปลอดภัย 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. พักทานอาหารว่าง 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หมวดวิชาท่ี ๓ บทบาทหน้าท่ีของาคณะกรรมการความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย (ต่อ)  
(จ) การประเมินผลการดาเนินงานด้านความปลอดภยัในการทำงาน  
(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน  

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ หลังาเข้ารับการอบรม (Post-Test)  
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