Training Center Service

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ พลังการทํางานยุคใหม่/

หลักสูตร การขับขี่เชิงป้องกันอุบต
ั เิ หตุขนั ้ สูง
(Defensive Driving Advance Course)
ทฤษฏีและฝึ กปฏิบัติ ระยะเวลา 1 วัน
โดย

ฤทธิกุล คําสายพรม

หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั สภาพปั ญหาจราจรนับวันที่จะเพิ่มมากขึ ้น ที่สําคัญจากสถิติการเกิดอุบตั ิภยั ทางจราจรที่ผ่านมา มี
อุบตั ิภยั เกิดขึ ้นเป็ นจํานวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินยั ของผู้ขบั ขี่ยานพาหนะ
ผู้ขบั ขี่ไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายจราจร ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนันผู
้ ้ ขบั ขี่โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้ าที่ หรื อ อาชีพที่
เกี่ยวข้ องกับการขับขี่บนท้ องถนน จึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องได้ รับความรู้ และความเข้ าใจอย่างถูกต้ องในการ
ขับขี่ ตลอดจนการสร้ างอุปนิสยั ให้ เป็ นผู้มีระเบียบวินยั ปฏิบตั ิตามกฎจราจรและระเบียบที่เกี่ ยวข้ องเพื่อช่วยลด
ปั ญหาได้ ในระดับหนึง่ และเป็ นการ สร้ างเพิ่มภาพลักษณ์ให้ องค์ ผู้ที่ขบั ขี่รถถือว่าเป็ นผู้ที่เป็ นผู้สร้ างภาพลักษณ์ให้ กบั
องค์กรได้ เป็ นอย่างดี หากมีการพัฒนาทักษะด้ านการบริ การที่เป็ นเลิศ ทักษะมารยาทการบริ การควบคูก่ ันกับทักษะ
ด้ านการขับขี่ปลอดภัย จะทําให้ องค์กรและตัวผู้ขบั ขี่ได้ ทงความปลอดภั
ั้
ยและเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ องค์กรใน
ครัง้ เดียวกันด้ วย
ปั ญหา
 ผู้ขบั รถคิดว่าขับรถเป็ น ได้ ใบขับขี่มาแล้ ว และขับรถมาเป็ นเวลาหลายปี แล้ ว คิดว่าจะสามารถขับรถได้ อย่าง
ปลอดภัย
 ผู้ขบั รถคิดว่าอุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้นเกิดจากเคราะห์ร้ายของเขาซึง่ หลีกเลี่ยงมิได้
 ผู้ขบั รถยังไม่ร้ ูจกั เทคนิคในการขับรถอย่างปลอดภัยซึง่ มีอยูม่ ากมายหลายประการ ซึง่ ถ้ าใช้ เทคนิคนี ้แล้ ว
สามารถลดการเกิดอุบตั เิ หตุได้ เป็ นอย่างมาก
 ผู้ขบั รถคิดว่าการละเมิดกฎจราจรในบ้ างครัง้ เป็ นเรื่ องจําเป็ น
 ผู้ขบั รถไม่คิดว่าสาเหตุเพียงเล็กน้ อยที่เกิดขึ ้นอาจเป็ นอันตรายให้ ตนและผู้โดยสารเสียชีวิตได้
 ผู้ขบั รถยังใช้ วิธีผิดๆ ในการขับรถในสถานการณ์ตา่ งๆ มาโดยตลอด โดยนึกว่าสิ่งที่ทํามาตลอดเวลานันเป็
้ น
สิ่งที่ถกู ต้ อง
 ผู้ขบั รถยังขับรถอย่างไม่ปลอดภัย
 ผู้ขบั ขี่ยงั ขาดมาตรฐานการบริ การเมื่อไปพบลูกค้ า ทําให้ ภาพลักษณ์องกรไม่ดี

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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วัตถุประสงค์
 สร้ างทัศนคติของผู้ขบั รถเสียใหม่ในการขับรถเพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุ ว่าอุบตั เิ หตุนนสามารถป
ั้
้ องกันได้ อุบตั เิ หตุ
ที่เกิดขึ ้นไม่ใช่เรื่ องของโชคชะตาหรื อเคราะห์กรรมและพัฒนาให้ เป็ นพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ
 เพื่อสอนให้ ผ้ ขู บั รถรู้จกั หลัก และเทคนิคการขับรถประเภทต่างๆ เพื่อขับรถอย่างปลอดภัย
 สอนให้ พนักงานขับรถรู้จกั หลีกเลี่ยงอุบตั เิ หตุ โดยไม่ไปชนเขา ไม่ให้ เขามาชนเราและไม่ทําให้ เขาชนกัน
 เพื่อนําความรู้ไปใช้ ในการขับขี่อย่างถูกต้ องและปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
 เพื่อยกระดับฐานะอาชีพพนักงานขับรถให้ มีมาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
 เพื่อให้ ทราบบทบาทหน้ าที่และเทคนิคการบริ การที่ประใจ
ระดับผู้เข้ ารั บการสัมมนา
ผู้ที่มีหน้ าที่จะต้ องขับรถทุกท่าน ไม่วา่ จะเป็ นการขับรถเพื่อการทํางาน รถยนต์ที่ใช้ ในธุรกิจขององค์กร
เจ้ าหน้ าที่ขบั รถรับส่งผู้บริ หาร รถโดยสารประจําทาง รถโดยสารขององค์กร หรื อขับรถยนต์สว่ นตัว
รูปแบบการสัมมนา
 การบรรยาย (Lecture)
 การศึกษาจากกรณีศกึ ษา (Case Study)
 การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis)
 ฝึ กปฏิบตั จิ ริ ง
หัวข้ อและเวลาในการฝึ กอบรม (6.15 ชั่วโมง)
ภาคทฤษฎีหวั ข้ อในการฝึ กอบรม (3.15 ชั่วโมง)
ทฤษฎี 1 - การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ (Accident Investigate 0.45 ชัว่ โมง)
ทฤษฎี 2 - เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบตั ิเหตุขนสู
ั ้ ง (Advance Defensive Driving Technique 1 ชัว่ โมง)
- เทคนิคการขับและทักษะการมอง เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัย
- การขับรถในสถานการณ์เสี่ยงและการป้องกัน
ทฤษฎี 3 - การขับรถในสถานการณ์ฉกุ เฉิน ( Emergency Driving 1 ชัว่ โมง)
- ทดสอบความรู้ ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย ก่อนและหลังการอบรม
(Pre-Post Test 0.30 ชัว่ โมง)
ภาคปฏิบัตกิ จิ กรรมในการฝึ กอบรม (3 ชั่วโมง)
เป็ นการทดสอบสมรรถภาพทางร่ างกาย (การมองเห็นของสายตาเกี่ยวกับการขับรถ) การทดสอบการขับรถตามสภาพจริ ง
(แบบบรรยาย) และการทดสอบทักษะการขับรถ (การขับรถในลักษณะต่างๆ) โดยการทดสอบจะเป็ นการประเมินแบบ
รายบุคคล ผู้ที่เข้ ารับการอบรมจะต้ องได้ รับการทดสอบครบทุกกิจกรรม
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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กิจกรรม 1 ทดสอบการมองเห็นของสายตาเกี่ยวกับการขับรถ (Vision Test 10 - 15 นาที/คน)
• ความชัดเจนของตาขวา
• ความชัดเจนของตาซ้ าย
• ความชัดเจนของตาทัง้ 2 ข้ าง
• การทดสอบตาบอดสี
• การทดสอบความเอียงของสายตา
• การมองเห็นในการกะระยะ
• การมองเห็นภาวะแสงสลัว
• การฟื น้ ตัวของสายตา
• การลานสายตา
กิจกรรม 2 ทดสอบการขับรถ (Commentary Driving Test 20 - 30 นาที/คน)
เป็ นการทดสอบการขับรถตามสภาพจริ งแบบบรรยาย โดยผู้เข้ าอบรมจะต้ องขับรถแบบบรรยายไปในจราจรและ วิทยากรผู้
ฝึ กสอนจะเป็ นผู้ประเมินพร้ อมแนะนําข้ อที่ควรปรับปรุ งในการขับรถอย่างปลอดภัยเชิงป้องกันอุบตั ิเหตุให้ หลังจากที่ได้ ทําการ
ทดสอบแล้ ว ซึง่ ได้ แก่
• การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการขับรถ, การออกรถ, การขับรถในจราจร และการจอดรถ
• การใช้ อปุ กรณ์ควบคุมในการขับรถ
• การใช้ ทกั ษะการมองเพื่อการขับรถเชิงป้องกันอุบตั ิเหตุ
กิจกรรม 3 ทดสอบทักษะการขับรถ (Skill Driving Test 10 - 15 นาที/คน)
เป็ นการทดสอบทักษะการขับรถในลักษณะต่างได้ แก่ การขับหลบส่งกีดขวาง (Slalom) และการหยุดรถแบบกะทันหัน (Stop
Breaking) โดยวิทยากรผู้ฝึกสอนจะเป็ นผู้ประเมินพร้ อมคําแนะนําที่ควรปรับปรุ งในการขับรถให้ หลังจากที่ได้ ทําการทดสอบ
แล้ ว
กําหนดการฝึ กอบรม
การขับรถเชิงป้องกันอุบัตเิ หตุขัน้ สูง (Defensive Driving Advance Course)
เวลา
รายละเอียด
08.30 - 08.50 น.
ลงทะเบียน / ทดสอบความรู้ กอ่ นการอบรม (Pre-test)
08.50 - 09.00 น.
เปิ ดการอบรม กล่าวต้ อนรับ – วัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรม
09.00 - 09.45 น.
ทฤษฏี 1 การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุ
09.45 - 10.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง / เครื่ องดื่ม
10.00 - 11.00 น.
ทฤษฏี 2 เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบตั ิเหตุขนสู
ั้ ง
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 16.00 น.

15.00 - 15.15 น.
16.30 – 16.45 น.
16.45 - 17.00 น.

ทฤษฏี 3 การขับรถในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม 1 - ทดสอบสมรรถภาพทางร่ างกาย (Vision Test)
- การมองเห็นของสายตาเกี่ยวกับการขับรถ
กิจกรรม 2 - ทดสอบการขับรถ (Driving Test)
- การขับรถตามสภาพจริ งแบบบรรยาย
กิจกรรม 3 - ทดสอบทักษะการขับรถ (Skill Driving Test)
- การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาด
- การหยุดรถแบบกะทันหัน
พักรับประทานอาหารว่าง / เครื่ องดื่ม
ทดสอบความรู้ หลังการอบรม (Post - Test)
บรรยายสรุป / ถาม – ตอบ / ปิ ดการอบรม / บันทึกภาพ

จํานวนผู้เข้ าสัมมนา
วิทยากร

30 ท่าน/ รุ่ น
อาจารย์ ฤทธิกุล คําสายพรม

จํานวนผู้เข้ าสัมมนา

30 ท่านรุ่ น /

วิทยากรนําสัมมนาโดย

อาจารย์ ฤทธิกุล คําสายพรม

ตําแหน่ งปั จจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท ฤทธิ์ เอ็ดดูเคชัน่ จํากัด
ที่ปรึกษา มูลนิธิ ยูพีดี เพื่อความปลอดภัย
การศึกษา
ปริญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เชิงยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครู สวนสุนนั ทา
ประสบการณ์ การทํางาน
ด้ านรถยนต์ (2515-2526, 2548-2551) หน่วยงานและตําแหน่งสุดท้ าย
นักบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจยั และพัฒนาการจราจร และขนส่ง (TDRC)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ด้ านการศึกษา (2526-2531, 2546-2548)
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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หน่วยงานและตําแหน่งสุดท้ าย
ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการฝ่ ายพัฒนาผู้เรี ยน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริ หารธุรกิจ (SBAC)
ด้ านเทคโนโลยี (2531-2546)
หน่วยงานและตําแหน่งสุดท้ าย
ผู้จัดการทั่วไป
บริ ษัท ไอเอสอี บิซิเนส จํากัด (Information Technology Solution for E-Business)
การฝึ กอบรม (ด้ านรถยนต์และขนส่ง)
Professional Logistics Instructor
Thai Logistics and Production Society (TLAPS)
Fatigue Management (On-line)
Department of Commerce. Government of Western Australia.
ผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อเป็ นวิทยากร หลักสูตรการต่อใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
หลักสูตรยกระดับ สาขาการขับรถเชิงป้องกันอุบตั ิเหตุเพื่อความปลอดภัย (รถบรรทุก)
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ผู้ฝึกสอนขับรถ หลักสูตรผู้ฝึกสอนขับรถยนต์
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส

เลขที่ 52/174 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10250 โทร 02 736 0408 แฟกซ์ 02 7360050
www.trainingservice.co.th
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