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ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สิ่งที่ตอ้ งคานึงถึงเสมอในการปฏิบตั ิงานในโรงงานคือความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการขนย้าย
เครื่องจักร ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับ อันตรายจากการทางานสูง หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อ ให้เกิดความเสียหายทั้ง
ผูป้ ฏิบตั ิงาน วัตถุดิบและเครื่องจักรในการผลิต อุบตั ิเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความ
ประมาทของผูป้ ฏิบตั ิงานเอง นอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อม ในการทางาน เช่น การวางผังโรงงาน อากาศ แสงสว่าง หรือเสียงก็
อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หากสิ่งเหล่านั้นมีความบกพร่องและผิดจาก มาตรฐานที่กาหนดไว้ ดังนั้นความปลอดภัยในการทางาน
จึงเป็ นหัวใจสาคัญของการทางาน เมื่อมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนั้น โอกาสที่จะประสบอันตรายในขณะทางานย่อม
ลดน้อยลง
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบตั ิภยั ต่าง ๆ อันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวติ หรือทรั พย์สินในขณะที่
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งก็คือ สภาพการทางานที่ถูกต้องโดยปราศจาก "อุบตั ิเหตุ" ในการทางานนัน่ เอง หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบให้
สร้างจิตสานึกให้กบั ผูเ้ ข้าอบรม เพือ่ ให้อุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงานเป็ นศูนย์ และลดเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย เพือ่ ลด
ผลกระทบ กระเทือนต่อการทางาน ที่จะทาให้ทรัพย์สินเสียหายหรือ บุคคลได้รับบาดเจ็บ จากการเกิดอุบตั ิเหตุ
ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รับ
1. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการของการทางานที่ปลอดภัยอย่างถูกต้อง
2. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของการทางานอย่างปลอดภัยไปประยุกต์ ใช้กบั งานของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทางานร่วมกับผูอ้ นื่ อย่างปลอดภัย
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่องความปลอดภัยและทางานไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุ
5. ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างจิตสานึกและความเข้าใจถึงความสาคัญของ
ความปลอดภัย
2. เพือ่ สร้างแนวคิดในการดาเนินกิจกรรมเพือ่ ลดอุบตั ิเหตุ
อย่างเป็ นระบบ
3. เพือ่ เสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา ของความไม่ปลอดภัยอย่างเป็ นมีรูปแบบ
4. เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน
ด้านความปลอดภัยให้แก่บริษทั อย่างต่อเนื่อง
5. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการทางานให้ปลอดภัย
มากขึ้น
6. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมเชื่อมัน่ และกล้าถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู้ ความชานาญในการทางานให้เกิดความปลอดภัย
7. เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม

เนื้อหาหลักสู ตร
1. ความหมายของความปลอดภัย
2. สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน
3. แนวทางการป้องกันอุบตั ิเหตุ
4. หลักในการดาเนินการป้องกันอุบตั ิเหตุ
5. ประโยชน์ของการป้องกันอุบตั ิเหตุ
6. การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน
7. ผลเสียที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ
8. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถามตอบ
9. Workshop1 การฝึ กคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการ
แก้ไข
10. Workshop2 การฝึ กเขียนลาดับขั้นการทางานและการ
วิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพือ่ ปรับปรุงการทางาน
11. Workshop3 ระดมสมอง Safety Brainstorming
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กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
รูปแบบการสั มมนา
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 40%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)
วิทยากรอาจารย์ไมตรี บุญขันธ์ (วิทยากรผู้เชียวชาญด้าน Productivity Improvement)

การศึกษา
Quality Management System: Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
Environmental management System: ISO 14001: 2015 (Requirement)
ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (กระทรวงพลังงาน)
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (สาขาการจัดการ) กำลังศึกษำ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพื่อการพัฒนา
“นำควำมรู้ สู่ควำมสำเร็ จ”
บุคลากรในองค์กรของท่ าน.

