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ทฤษฎี ปฎิบัติ

หลักสูตรที่ 1 15 ชม. 3 ชม.

หลักสูตรที่ 2 15 ชม. 3 ชม.

หลักสูตรที่ 3 15 ชม. 3 ชม.

08.30- ลงทะเบียน

08.45-
09.00-16.30 (1.1) ความรูพื้นฐาน

09.00-10.00

1 ชม.

10.00-10.30 30 นาที

10.30-10.45 พักเชา

10.45-11.15 30 นาที

11.15-12.00 45 นาที

12.00-13.00 พักรับประทานอาหาร

13.00-13.15 15 นาที

13.15-14.15 1 ชม.

14.15-14.45 30 นาที

14.45-15.00

15.00-15.30 30 นาที

15.30-16.30 1 ชม.

08.30- ลงทะเบียน
08.45-09.30 (1.2) ระบบเครื่องยนตดีเซลเบื้องตน [ผูบังคับ] 45 นาที
09.30-10.15 (1.3) ระบบการไฮดรอลิกเบื้องตน [ผูบังคับ] 45 นาที

10.15-10.30 15 นาที

10.30-10.45 พักเชา

10.45-11.30 30 นาที

11.30-12.00 30 นาที

12.00-13.00 พักรับประทานอาหาร

13.00-13.15 15 นาที

13.15-14.00 45 นาที

14.00-14.45 (1.6) การใชสัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร [ผูบังคับ] 45 นาที

14.45-15.00

15.00-15.45 (1.7) การอานคาตารางพิกัดยก [ผูบังคับ] 45 นาที

15.45-16.30 (1.8) การเลือกใช และการตรวจสอบอุปกรณยก [ผูบังคับ] (1.3) [ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะวัสดุ] 45 นาที

รหัส CR6 หลักสูตรการฝกอบรม ผูบังคับปนจั่น ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น ผูยึดเกาะวัสดุ

ผูควบคุมการใชปนจั่น ชนิดปนจั่นหอสูง รถ เรือปนจั่น

     (2) มาตรฐานสัญลักษณความปลอดภัย (ตอ)

หลักสูตรการฝกอบรมตามกฎหมาย 3 หลักสูตร

การฝกอบรมผูบังคับปนจั่นชนิดปนจั่นหอสูง รถ เรือปนจั่น

การฝกอบรมผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น ผูยึดเกาะวัสดุ 

การฝกอบรมผูควบคุมการใชปนจั่น

วันที่ 1

ทดสอบกอนการอบรม

     (1) กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย

 อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอน้ํา พ.ศ. 2564

     (2) มาตรฐานสัญลักษณความปลอดภัย

(1.5) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch (ตอ) [ผูบังคับ]

     (3) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปนจั่น และชนิดของปนจั่น

     (3) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปนจั่น และชนิดของปนจั่น (ตอ)

     (4) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ และอุปกรณยก

     (5) บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูบังคับปนจั่น ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น

พักบาย

     (5) บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูบังคับปนจั่น ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น (ตอ)

     (6) ความปลอดภัยในการทํางาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปนจั่น

วันที่ 2

(1.4) ระบบไฟฟาเบื้องตน [ผูบังคับ]

(1.4) ระบบไฟฟาเบื้องตน (ตอ) [ผูบังคับ]

(1.5) ระบบสัญญาณเตือน และ Limit switch [ผูบังคับ]

(1.4) การใชสัญญาณมือ (1.2) [ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะวัสดุ] (1.2) [ผูควบคุม]

พักบาย
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08.30- ลงทะเบียน

08.45-09.45 1 ชม.

09.45-10.30 45 นาที

10.30-10.45 พักเชา

10.45-11.00 15 นาที

11.00-12.00 1 ชม.

12.00-13.00 พักรับประทานอาหาร

13.00-16.15

และพิจารณาพิกัดน้ําหนักที่จะทําการยกโดยกําหนดลักษณะรูปราง วัสดุของสิ่งของที่จะยก

3 ชม.

16.15-16.30 ทดสอบหลังอบรม 15 นาที

08.30-08.45 ลงทะเบียน

08.45-12.00

3 ชม.

12.00-13.00 พักรับประทานอาหาร

13.00-16.15

3 ชม.

16.15-16.45 30 นาที

หมายเหตุ

    ในหลักสูตรนั้นๆ

วันที่ 4

รหัส C6 หลักสูตรการฝกอบรม ผูบังคับปนจั่น ผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น ผูยึดเกาะวัสดุ

ผูควบคุมการใชปนจั่น ชนิดปนจั่นหอสูง รถ เรือปนจั่น (ตอ)

วันที่ 3

(1.9) วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนยาย [ผูบังคับ] (1.4) [ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะวัสดุ] (1.3) [ผูควบคุม]

(1.10) การประเมินน้ําหนักสิ่งของ [ผูบังคับ] (1.5) [ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะวัสดุ] (1.4) [ผูควบคุม]

(1.10) การประเมินน้ําหนักสิ่งของ (ตอ) [ผูบังคับ] (1.5) [ผูใหสัญญาณ ผูยึดเกาะวัสดุ] (1.4) [ผูควบคุม]

(1.11) การใชคูมือการใชงาน การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาตามระยะเวลา [ผูบังคับ]

 (2) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง ซึ่งตองมีการทดสอบเกี่ยวกับการวางแผนการยกอยางปลอดภัย

(หลักสูตรผูควบคุมการใชปนจั่น)

2. ผูเขารับการอบรมจะตองมีคะแนนภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะไดรับวุฒิบัตร

3. เรียนครบทั้ง 4 วันจะไดรับวุฒิบัตรทั้ง 3 หลักสูตร

*********************************

 (2) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริงซึ่งตองมีการทดสอบการยกและเคลื่อนยายสิ่งของตามเสนทาง

ที่กําหนดอยางถูกตองและปลอดภัย (หลักสูตรผูบังคับปนจั่น)

 (2) การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริงซึ่งตองมีการทดสอบเกี่ยวกับการใหสัญญาณ การผูก มัด 

การยึดเกาะวัสดุอยางถูกตองและปลอดภัย (หลักสูตรผูใหสัญญาณแกผูบังคับปนจั่น ผูยึดเกาะวัสดุ)

เฉลยแบบทดสอบ / มอบวุฒิบัตรสําหรับผูที่ผานเกณฑการทดสอบ

1. สําหรับผูที่ไมผานเกณฑ วิทยากรจะใหทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติซ้ําในระหวางที่ทําการทดสอบ



ISO 9001 : 2015    PPN Professional Operators Service Co., LTD. Tel. 02 746 7520-30

หนา 2/2 D-TNS-20 : REV-01 (อนุมัติใช 10 พฤศจิกายน 2564) 


	CR6-20

