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Training Center Service 

โครงการอบรม /สมัมนาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพและเพิม่พลงัการทาํงานยคุใหม่  

หลกัสตูร การขับข่ีเชิงป้องกันอุบตัเิหตุขัน้สูง 

 (Defensive Driving Advance Course) 
ทฤษฏีและฝึกปฏิบัต ิระยะเวลา 1 วัน 

โดย  ฤทธิกุล  คาํสายพรม   
 

หลักการและเหตุผล 

ปัจจบุนัสภาพปัญหาจราจรนบัวนัท่ีจะเพิ่มมากขึน้   ท่ีสําคญัจากสถิติการเกิดอบุตัิภยัทางจราจรท่ีผ่านมา มี

อบุตัิภยัเกิดขึน้เป็นจํานวนมาก  ซึ่งสาเหตสุ่วนใหญ่เกิดจากความประมาท  ขาดระเบียบวินยัของผู้ขบัข่ียานพาหนะ   

ผู้ขบัข่ีไมป่ฏิบตัติามกฎหมายจราจร  ขาดความรับผิดชอบตอ่สงัคม   ดงันัน้ผู้ขบัข่ีโดยเฉพาะผู้ ท่ีมีหน้าท่ี  หรือ  อาชีพท่ี

เก่ียวข้องกบัการขบัข่ีบนท้องถนน  จงึมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องได้รับความรู้และความเข้าใจอย่างถกูต้องในการ

ขบัข่ี    ตลอดจนการสร้างอุปนิสยัให้เป็นผู้ มีระเบียบวินยั  ปฏิบตัิตามกฎจราจรและระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช่วยลด

ปัญหาได้ในระดบัหนึง่ และเป็นการ สร้างเพิ่มภาพลกัษณ์ให้องค์ ผู้ ท่ีขบัข่ีรถถือว่าเป็นผู้ ท่ีเป็นผู้สร้างภาพลกัษณ์ให้กบั

องค์กรได้เป็นอย่างดี หากมีการพฒันาทกัษะด้านการบริการท่ีเป็นเลิศ ทกัษะมารยาทการบริการควบคูก่ันกับทกัษะ

ด้านการขบัข่ีปลอดภยั จะทําให้องค์กรและตวัผู้ขบัข่ีได้ทัง้ความปลอดภัยและเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้องค์กรใน

ครัง้เดียวกนัด้วย 

 

ปัญหา 

 ผู้ขบัรถคดิวา่ขบัรถเป็น ได้ใบขบัข่ีมาแล้ว และขบัรถมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว คิดวา่จะสามารถขบัรถได้อยา่ง

ปลอดภยั 

 ผู้ขบัรถคดิวา่อบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้เกิดจากเคราะห์ร้ายของเขาซึง่หลีกเล่ียงมิได้ 

 ผู้ขบัรถยงัไมรู้่จกัเทคนิคในการขบัรถอย่างปลอดภยัซึง่มีอยูม่ากมายหลายประการ ซึง่ถ้าใช้เทคนิคนีแ้ล้ว

สามารถลดการเกิดอบุตัเิหตไุด้เป็นอยา่งมาก 

 ผู้ขบัรถคดิวา่การละเมิดกฎจราจรในบ้างครัง้เป็นเร่ืองจําเป็น  

 ผู้ขบัรถไมค่ิดวา่สาเหตเุพียงเล็กน้อยท่ีเกิดขึน้อาจเป็นอนัตรายให้ตนและผู้ โดยสารเสียชีวิตได้ 

 ผู้ขบัรถยงัใช้วิธีผิดๆ ในการขบัรถในสถานการณ์ตา่งๆ มาโดยตลอด โดยนกึว่าสิ่งท่ีทํามาตลอดเวลานัน้เป็น

สิ่งท่ีถกูต้อง  

 ผู้ขบัรถยงัขบัรถอยา่งไมป่ลอดภยั 

 ผู้ขบัข่ียงัขาดมาตรฐานการบริการเม่ือไปพบลกูค้า ทําให้ภาพลกัษณ์องกรไม่ดี 
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วัตถุประสงค์ 

 สร้างทศันคตขิองผู้ขบัรถเสียใหมใ่นการขบัรถเพ่ือป้องกนัอบุตัเิหต ุวา่อบุตัเิหตนุัน้สามารถป้องกนัได้ อบุตัเิหตุ

ท่ีเกิดขึน้ไมใ่ชเ่ร่ืองของโชคชะตาหรือเคราะห์กรรมและพฒันาให้เป็นพนกังานขบัรถแบบมืออาชีพ 

 เพ่ือสอนให้ผู้ขบัรถรู้จกัหลกั และเทคนิคการขบัรถประเภทตา่งๆ เพ่ือขบัรถอย่างปลอดภยั 

 สอนให้พนกังานขบัรถรู้จกัหลีกเล่ียงอบุตัเิหต ุโดยไมไ่ปชนเขา ไมใ่ห้เขามาชนเราและไมทํ่าให้เขาชนกนั 

 เพ่ือนําความรู้ไปใช้ในการขบัข่ีอยา่งถกูต้องและปลอดภยั ลดการสญูเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

 เพ่ือยกระดบัฐานะอาชีพพนกังานขบัรถให้มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

 เพ่ือให้ทราบบทบาทหน้าท่ีและเทคนิคการบริการท่ีประใจ 

 

ระดับผู้เข้ารับการสัมมนา  

ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีจะต้องขบัรถทกุท่าน ไมว่า่จะเป็นการขบัรถเพ่ือการทํางาน  รถยนต์ท่ีใช้ในธุรกิจขององค์กร 

เจ้าหน้าท่ีขบัรถรับสง่ผู้บริหาร รถโดยสารประจําทาง รถโดยสารขององค์กร หรือขบัรถยนต์สว่นตวั 

 

รูปแบบการสัมมนา 

  การบรรยาย (Lecture) 

  การศกึษาจากกรณีศกึษา (Case Study) 

 การวิเคราะห์ปัญหา (Analysis) 

 ฝึกปฏิบตัจิริง 

 

หวัข้อและเวลาในการฝึกอบรม (6.15 ช่ัวโมง) 

ภาคทฤษฎีหวัข้อในการฝึกอบรม (3.15 ช่ัวโมง) 

ทฤษฎี 1  -  การวิเคราะห์สาเหตขุองการเกิดอบุติัเหต ุ(Accident Investigate 0.45 ชัว่โมง) 

ทฤษฎี 2  -  เทคนิคการขบัรถเชิงป้องกนัอบุติัเหตขุัน้สงู (Advance Defensive Driving Technique 1 ชัว่โมง) 

      -  เทคนิคการขบัและทกัษะการมอง เพ่ือการขบัรถอย่างปลอดภยั 

     -   การขบัรถในสถานการณ์เสี่ยงและการป้องกนั 

ทฤษฎี 3  -  การขบัรถในสถานการณ์ฉกุเฉิน ( Emergency Driving 1 ชัว่โมง) 

                -  ทดสอบความรู้ทดสอบความรู้เก่ียวกบัการขบัรถอย่างปลอดภยั ก่อนและหลงัการอบรม  

                   (Pre-Post Test 0.30 ชัว่โมง) 

 

ภาคปฏบิัตกิจิกรรมในการฝึกอบรม (3 ช่ัวโมง) 

เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (การมองเห็นของสายตาเก่ียวกบัการขบัรถ) การทดสอบการขบัรถตามสภาพจริง 

(แบบบรรยาย) และการทดสอบทกัษะการขบัรถ (การขบัรถในลกัษณะตา่งๆ) โดยการทดสอบจะเป็นการประเมินแบบ

รายบคุคล ผู้ ท่ีเข้ารับการอบรมจะต้องได้รับการทดสอบครบทกุกิจกรรม 
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กจิกรรม 1 ทดสอบการมองเห็นของสายตาเก่ียวกบัการขบัรถ (Vision Test 10 - 15 นาที/คน) 

• ความชดัเจนของตาขวา 

• ความชดัเจนของตาซ้าย 

• ความชดัเจนของตาทัง้ 2 ข้าง 

• การทดสอบตาบอดสี 

• การทดสอบความเอียงของสายตา 

• การมองเห็นในการกะระยะ 

• การมองเห็นภาวะแสงสลวั 

• การฟืน้ตวัของสายตา 

• การลานสายตา 

 

กจิกรรม 2 ทดสอบการขับรถ  (Commentary Driving Test 20 - 30 นาที/คน) 

เป็นการทดสอบการขบัรถตามสภาพจริงแบบบรรยาย โดยผู้ เข้าอบรมจะต้องขบัรถแบบบรรยายไปในจราจรและ วิทยากรผู้

ฝึกสอนจะเป็นผู้ประเมินพร้อมแนะนําข้อท่ีควรปรับปรุงในการขบัรถอย่างปลอดภยัเชิงป้องกนัอบุติัเหตใุห้หลงัจากท่ีได้ทําการ

ทดสอบแล้ว ซึง่ได้แก ่

• การตรวจสอบความปลอดภยัก่อนการขบัรถ, การออกรถ, การขบัรถในจราจร และการจอดรถ 

• การใช้อปุกรณ์ควบคมุในการขบัรถ 

• การใช้ทกัษะการมองเพ่ือการขบัรถเชิงป้องกนัอบุติัเหต ุ

 

กจิกรรม 3 ทดสอบทกัษะการขับรถ  (Skill Driving Test  10 - 15 นาที/คน) 

เป็นการทดสอบทกัษะการขบัรถในลกัษณะตา่งได้แก่ การขบัหลบส่งกีดขวาง (Slalom)  และการหยุดรถแบบกะทนัหนั (Stop 

Breaking) โดยวิทยากรผู้ ฝึกสอนจะเป็นผู้ประเมินพร้อมคําแนะนําท่ีควรปรับปรุงในการขบัรถให้หลงัจากท่ีได้ทําการทดสอบ

แล้ว 

 

กาํหนดการฝึกอบรม 

การขับรถเชงิป้องกันอุบัตเิหตุขัน้สูง (Defensive Driving Advance Course) 

เวลา   รายละเอียด 

08.30 - 08.50 น.  ลงทะเบียน / ทดสอบความรู้กอ่นการอบรม (Pre-test) 

08.50 - 09.00 น.  เปิดการอบรม กลา่วต้อนรับ – วตัถปุระสงค์ของการฝึกอบรม 

09.00 - 09.45 น.  ทฤษฏี 1 การวิเคราะห์สาเหตขุองการเกิดอบุติัเหต ุ

09.45 - 10.00 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง / เคร่ืองด่ืม 

10.00 - 11.00 น.  ทฤษฏี 2  เทคนิคการขบัรถเชิงป้องกนัอบุติัเหตขุัน้สงู 
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11.00 - 12.00 น.  ทฤษฏี 3 การขบัรถในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

12.00 - 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 16.00 น.  กิจกรรม 1  - ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (Vision Test)     

         -  การมองเห็นของสายตาเก่ียวกบัการขบัรถ 

   กิจกรรม 2  -  ทดสอบการขบัรถ (Driving Test)  

                      -  การขบัรถตามสภาพจริงแบบบรรยาย 

   กิจกรรม 3  -  ทดสอบทกัษะการขบัรถ (Skill Driving Test) 

                      -  การขบัรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาด 

                     -  การหยดุรถแบบกะทนัหนั 

15.00 - 15.15 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง / เคร่ืองด่ืม 

16.30 – 16.45 น.  ทดสอบความรู้หลงัการอบรม (Post - Test) 

16.45 - 17.00 น.  บรรยายสรุป / ถาม – ตอบ / ปิดการอบรม / บนัทกึภาพ 

 

จาํนวนผู้เข้าสัมมนา  30   ท่าน/ รุ่น 

วิทยากร                          อาจารย์ ฤทธิกุล  คาํสายพรม 

 

จาํนวนผู้เข้าสัมมนา  30   ท่าน  /รุ่น  
 

วิทยากรนําสัมมนาโดย  อาจารย์ ฤทธิกุล คาํสายพรม 

 
ตาํแหน่งปัจจุบัน  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฤทธ์ิ เอด็ดเูคชัน่ จํากดั 

 ที่ปรึกษา  มลูนิธิ ยพีูดี เพ่ือความปลอดภยั  

 

การศึกษา  

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน เชิงยทุธศาสตร์ 

 มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

ปริญญาตรี ศกึษาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้สูง วิชาเอกภาษาองักฤษ  วิทยาลยัครูสวนสนุนัทา 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ด้านรถยนต์ (2515-2526, 2548-2551) หน่วยงานและตําแหน่งสดุท้าย 

นักบริหารงานทั่วไป สถาบนัวิจยัและพฒันาการจราจร และขนสง่ (TDRC)  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

ด้านการศึกษา (2526-2531, 2546-2548) 
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หน่วยงานและตําแหน่งสดุท้าย  

ผู้ช่วยผู้อาํนวยการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน  

วิทยาลยัเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 

ด้านเทคโนโลย ี(2531-2546) 

หน่วยงานและตําแหน่งสดุท้าย 

ผู้จัดการทั่วไป  

บริษัท ไอเอสอี บิซิเนส จํากดั (Information Technology Solution for E-Business) 

การฝึกอบรม (ด้านรถยนต์และขนสง่) 

Professional Logistics Instructor 

 Thai Logistics and Production Society (TLAPS) 

Fatigue Management (On-line) 

Department of Commerce. Government of Western Australia. 

ผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อเป็นวิทยากร หลกัสตูรการตอ่ใบอนญุาตขบัรถ  

กรมการขนสง่ทางบก กระทรวงคมนาคม 

หลักสูตรยกระดับ สาขาการขบัรถเชิงป้องกนัอบุติัเหตเุพ่ือความปลอดภยั (รถบรรทกุ) 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

ผู้ฝึกสอนขับรถ หลกัสตูรผู้ ฝึกสอนขบัรถยนต์  

กรมการขนสง่ทางบก กระทรวงคมนาคม 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 

 สถาบนัฝึกอบรม เทรนน่ิง เซน็เตอร ์เซอรวิ์ส (TCS) )บริษทั อาภาฉาย จาํกดั(  
Tel No. 0-2736-0408             Fax No.02-736-0050           e-mail: admin@trainingservice.co.th 

id-line: pisit131918 

http://www.trainingservice.co.th/
mailto:admin@trainingservice.co.th
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