
โครงการฝึกอบรม 

หลกัสูตร การเกบ็ข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 

1. หลกัการเหตุผล 

  ปัจจุบัน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ  านวน 46 หน่วยงาน  มีการ

ด าเนินงานบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน  แต่เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานบริหาร จดัการและด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินงานดงักล่าว จึงท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินงานได้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้น กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการ

บริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.  

2553  

ดงันั้น การฝึกอบรม หลกัสูตร การเก็บขอ้มูลอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการ

ท างาน จะท าให้เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน  มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย และแนวทางปฏิบติัในการ

บริหารจดัการด้านความปลอดภัยในการท างาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน ฉบบัท่ี 2  พ.ศ.  2553  

2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ

จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ฉบบัท่ี 2  พ.ศ.  2553 

และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบและเสนอแนะใหผู้บ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามกฎหมายเก่ียวกบัความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3. สามารถตรวจประเมินการปฏิบติังานของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานโครงการและ

เสนอแนะมาตรการความปลอดภยัในการท างาน 

4. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารการรายงานต่างๆ  การเก็บบนัทึกขอ้มูล  การเขียนรายงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างาน 



3. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

  เจา้หน้าท่ีปฏิบติังานด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างาน จากหน่วยงานต่างๆ ของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ ศูนยรั์งสิต  ศูนยล์ าปาง และศูนยพ์ทัยา รวมทั้งหมด 46 คน 

4. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างาน มีความรู้ ความเขา้ใจใน

การปฏิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจดัการ

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ฉบบัท่ี 2   พ.ศ. 2553 และ

กฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สามารถน าความรู้ดา้นกฎหมาย ตามขอ้ 1. มาถ่ายทอดและให้ค  าแนะน าต่อบุคลากรในหน่วยงาน

ให้ปฏิบติังานให้สอดคลอ้งไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดในกฎหมาย และสามารถปฏิบติังานได้

อยา่งปลอดภยัภยั และมีอาชีวอนามยัท่ีดี  

3. สามารถให้ข้อเสนอแนะ ตรวจประเมินการปฏิบัติงานหน่วยงาน และจดัท าเอกสารรายงาน

เก่ียวขอ้งดา้นอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างาน ใหก้บัหน่วยงานความปลอดภยัและ

อาชีวอนามยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. น าผลการฝึกอบรม มาวดัระดบัผลส าเร็จ ตามมาตรฐานตวัช้ีวดัท่ี 5.6 ระดบัความส าเร็จของการ

เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวหรือ Green University (ระดบัหน่วยงาน) ส าหรับปีงบประมาณ 2561 

กิจกรรมท่ี 9 การฝึกอบรม หลกัสูตร การเก็บขอ้มูลอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

5. วทิยากร  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน   

6. วนั เวลา และสถานที ่ 

 วนัพุธท่ี 31 มกราคม 2561  เวลา 8.30 – 16.30 ณ  หอ้งประชุมโดม 3 อาคารโดมบริหาร ชั้น 3  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต 

 

 



7. ก าหนดการ 

หลกัสูตร การเกบ็ข้อมูลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 

เวลา หวัขอ้บรรยาย 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.30 น. 1. ความส าคญัและขอบเขตของการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ( บรรยายโดยวทิยากร ) 
2. แนวทางการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 ( บรรยายโดยวทิยากร ) 
3. บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรในส่วนงานราชการต่อการด าเนินงานดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ( บรรยายโดยวทิยากร ) 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. 4. สรุปสาระส าคญัของกฎหมายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน ( บรรยายโดยวทิยากร ) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. 4. สรุปสาระส าคญัของกฎหมายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน (ต่อ) ( บรรยายโดยวทิยากร ) 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.15 น. 5. เอกสารท่ีจ าเป็นตอ้งจดัท าเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 ( บรรยายโดยวทิยากร ) 
16.15 – 16.30 น. ถาม – ตอบ ( ตอบขอ้ซกัถามโดยวทิยากร ) 
 


