Work Safety (1D)

Course outline
ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิ าน
(Work Safety)
(หลักสู ตร 6 ชั่วโมง)
โดย

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
MBA. (Industrial Management)

หลักการ/แนวความคิด
สิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงเสมอในการปฏิบตั ิงานในโรงงานคือความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมและการขนย้ายเครื่ องจักร ซึ่งมีความเสี่ ยงที่จะได้รับ อันตรายจากการทางานสู ง หากการ
ป้ องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายทั้งผูป้ ฏิบตั ิงาน วัตถุดิบและเครื่ องจักรในการผลิต อุบตั ิเหตุ
ส่ วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่ องจักรโดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาทของผูป้ ฏิบตั ิงานเอง นอกจากนี้
แล้วสภาพแวดล้อม ในการทางาน เช่น การวางผังโรงงาน อากาศ แสงสว่าง หรื อเสี ยงก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
หากสิ่ งเหล่านั้นมีความบกพร่ องและผิดจาก มาตรฐานที่กาหนดไว้ ดังนั้นความปลอดภัยในการทางานจึงเป็ น
หัวใจสาคัญของการทางาน เมื่อมีความรู ้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนั้น โอกาสที่จะประสบอันตรายในขณะ
ทางานย่อมลดน้อยลง
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบตั ิภยั ต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวติ หรื อ
ทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งก็คือ สภาพการทางานที่ถูกต้องโดยปราศจาก "อุบตั ิเหตุ" ในการทางานนัน่ เอง
หลักสู ตรนี้จึงได้ถูกออกแบบให้สร้างจิตสานึกให้กบั ผูเ้ ข้าอบรม เพื่อให้ อุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงานเป็ นศูนย์ และ
ลดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย เพื่อลดผลกระทบ กระเทือนต่อการทางาน ที่จะทาให้ทรัพย์สินเสี ยหาย
หรื อ บุคคลได้รับบาดเจ็บ จากการเกิดอุบตั ิเหตุ

วัตถุประสงค์


เพื่อสร้างจิตสานึกและความเข้าใจถึงความสาคัญของความปลอดภัย



เพือ่ สร้างแนวคิดในการดาเนินกิจกรรมเพื่อลดอุบตั ิเหตุ อย่างเป็ นระบบ
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เพือ่ เสริ มสร้างแนวคิดการป้ องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา ของความไม่ปลอดภัยอย่างเป็ นมี
รู ปแบบ



เพือ่ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง และพัฒนาหน่วยงาน ด้านความปลอดภัยให้แก่บริ ษทั อย่างต่อเนื่อง



เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความมัน่ ใจในการทางานให้ปลอดภัยมากขึ้น



เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมเชื่อมัน่ และกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู ้ ความชานาญในการทางานให้เกิดความ
ปลอดภัย



เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม

หัวข้ อการอบรม
- ความหมายของความปลอดภัย
- สาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงาน
- แนวทางการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
- หลักในการดาเนินการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
- ประโยชน์ของการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
- การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน
- ผลเสี ยที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ
Workshop1 การฝึ กคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข
Workshop2 การฝึ กเขียนลาดับขั้นการทางานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุ งการทางาน
Workshop3 ระดมสมอง Safety Brainstorming
-แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ถามตอบ

กาหนดการ
เวลา
9.00- 9.30 น.

หัวข้ อ
กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม

เนือ้ หา / รายละเอียด
สร้ างสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกัน
การวาดรู ป ของจิตใต้สานึกเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย
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รู ปแบบการเรียนการสอน
ทากิจกรรมให้เกิดการ
ยอมรับและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและผูเ้ รี ยน
กับวิทยากร
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9.30- 10.00 น.

วิทยากรเปิ ดรู ปภาพและตั้ง
การมองปัญหาของแต่ สร้ างการใช้ ความคิดและการยอมรับความ
คาถามให้ขอ้ คิดและ
ละบุคคล
คิดเห็นของผู้อนื่
เปิ ดรู ปภาพแต่ละรู ปและตั้งคาถาม กับภาพที่เปิ ด แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เป็ นภาพเชิงซ้อนที่สามารถมองได้เป็ นหลาย
รู ปแบบ ทาให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมเกิดการใช้
ความคิดในการสังเกต จดจา และวิเคราะห์

10.00-10.30

ความหมายของความ
ปลอดภัย

10.30- 10.40 น. พักเบรก
10.40- 12.00 น. สาเหตุของการเกิด
อุบตั ิเหตุในการ
ปฏิบตั ิงาน
แนวทางการป้ องกัน
อุบตั ิเหตุ

นาเข้าสู่ การอบรมความปลอดภัย โดยยกตัวอย่าง วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ความไม่ปลอดภัย และการวิเคราะห์ปัญหา
ฉายสไลด์เรี ยนรู้ประกอบ
เนื้อหาการบรรยายของการปฏิบตั ิงาน ด้านต่างๆ วิทยากรบรรยาย
ให้เกิดความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้ า เครื่ องจักร
และเปลี่ยนเรี ยนรู้
สภาพแวดล้อม การใช้เครื่ องมือ เป็ นต้น
ตัวอย่างการป้ องกันอุบตั ิเหตุในการทางาน

วิทยากรบรรยายและให้ผู้
เข้ารับการอบรมรวมกลุ่ม
กัน เพื่อทากิจกรรม

Workshop1 การฝึ กคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้
ก่อนการแก้ไข
12.00- 13.00 น. พักเทีย่ ง
13.00-13.10
กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ า
รับการอบรม

ให้แต่ละกลุ่มนัง่ รวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพัก
เที่ยง โดยวิทยากรถามชื่อกลุ่มและใครเป็ น
หัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และจานวนสมาชิก
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วิทยากรใช้คาถามแต่ละ
กลุ่ม
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13.10 –14.30
น.

หลักในการดาเนินการ บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับหลักในการดาเนินการ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุและประโยชน์ของการป้ องกัน
อุบตั ิเหตุ
ประโยชน์ของการ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุ

Workshop2 การฝึ กเขียนลาดับขั้นการทางาน
และการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุ ง
การทางาน

14.30-14.45 น. พักเบรก
เนื้อหาการบรรยายสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย
14.45- 16.00 น. - การสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่ปลอดภัยใน ในการทางานและ ผลเสี ยที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ
การทางาน
- ผลเสี ยที่เกิดจาก
อุบตั ิเหตุ

วิทยากรบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ฝึ กปฏิบตั ิ

วิทยากรบรรยาย
Work Shop
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

Workshop3 ระดมสมอง Safety Brainstorming

กลุ่มเป้ าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยาย
40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ Workshop และการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. กรณี ศึกษา และดูภาพยนตร์
20 %

40%

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู้และเข้าใจหลักการของการทางานที่ปลอดภัยอย่างถูกต้อง
2.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการของการทางานอย่างปลอดภัยไปประยุกต์ใช้กบั งานของตนเองได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
3.ผูเ้ ข้าอบรมสามารถเรี ยนรู ้การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น อย่างปลอดภัย
4.ผูเ้ ข้าอบรมมีจิตสานึกเรื่ องความปลอดภัยและทางานไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุ
5.ผูเ้ ข้าอบรมมีสานึกการรักองค์กรมากขึ้น
ขอขอบคุณทีท่ ่ าน ได้ ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิง่ ในการให้ บริการ เพือ่ การพัฒนาบุคลากรใน
องค์ กรของท่าน.
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