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1. เพ�อใหความรูความเขาใจในแนวคิดการปองกันอุบัติเหตุแบบ Real-time, on-site ใหแก ผูบังคับบัญชา /ผูควบคุมงาน/จป. ฯลฯ
2. เพ�อเสริมสราง “ทักษะการสังเกตความปลอดภัย” (Safety Observation Skills) ใหแกผูเขาอบรมพรอมใหเอกสารใชงาน
ที่จำเปนเพ�อใหผูเขาสัมมนา สามารถนำไปประยุกตใช ในการหยุดอุบัติเหตุและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุใหกับ
สถานประกอบการของตนได
3. เพ�อใหแนวทางการประยุกตใช SOS Program แกผูรับผิดชอบดานความปลอดภัย (เชน จป. ผจก. ความปลอดภัย, ฯลฯ)
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและบริบทของสถานประกอบการของตน

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผูเขาสัมมนา 3 กลุมดังนี้
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1. บุคลากรดานความปลอดภัย ( เชน เจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) / วิศวกรความปลอดภัย/ วิทยากรผูบรรยายดานความปลอดภัย) หรือ
ผูบริหารดานความปลอดภัยที่ประสงคจะนำ “ระบบการสังเกตความปลอดภัย” นี้ ไปปฏิบัติใชเปนสวนหนึ่งของระบบบริหารความปลอดภัยที่มีอยู
ตลอดจนเพ�อนำไปอบรมใหกับหัวหนางาน หรือพนักงานอาวุโส ที่จะรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนางานในองคการของตน
2. หัวหนางานหรือผูควบคุมงาน ที่มีลูกนองเปนผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงดานความปลอดภัย หรือมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุคอนขางสูง
3. พนักงานอาวุโส ผูที่กำลังจะไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนางานหรือผูควบคุมงานที่ทางองคการตนสังกัด
อาจยังไมพรอมจะจัดอบรมสรางทักษะในดานนี้ ใหไดทันในขณะนี้

ทีมวิทยากร
คุณวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน

ที่ปรึกษาอิสระดานการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาองคกรและการปรับปรุงกระบวนการ
อดีต อาจารยมหาวิทยาลัย และผูจัดการความปลอดภัย ของ บริษัทเอกชน
รวมเขียนตำราดานความปลอดภัยกับ

ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี

คุณวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน

วิธีการสัมมนา

ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี

เปนผูออกแบบและสรางสรรคหลักสูตรนักสังเกตความปลอดภัย
ที่เปดอบรมกับ ส.ส.ท. เปนครั้งแรกเม�อกวา 15 ปมาแลว
อดีต ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อัตราคาลงทะเบียน
สมาชิก 4,800 + Vat 336 = 5,136 บาท
บุคคลทั่วไป 5,800 + Vat 406 = 6,206 บาท

- การสัมมนาจะเนน 60%
ในการสรางทักษะการสังเกตความปลอดภัย
และอีก 40% เปนเนื้อหาภาคทฤษฎี
ÊÁÑ¤ÃáÅÐªÓÃÐ¤‹ÒÍºÃÁÀÒÂã¹ ÇÑ¹·Õè 20 ÁÕ.¤. 60
- จะมี 2 Workshops สำหรับการฝกสังเกตความปลอดภัย
ÃÑºÊ‹Ç¹Å´·‹Ò¹ÅÐ 1,000 ºÒ· ËÃ×Í
และฝกการออกแบบแผนงานโครงการ เพ�อนำ SOS Program
ÊÁÑ¤Ã 4 ·‹Ò¹ ªÓÃÐ¤‹ÒÍºÃÁà¾ÕÂ§ 3 ·‹Ò¹
ไปประยุ
ตใช02-7173000
ในองคการของตนได
อยาคุงมี
ประสิ
ธิผ,ลคุณอรกช, E-mail : Napas@tpa.or.th, Nari@tpa.or.th, Orakotch@tpa.or.th, www.tpif.or.th
สำรองที
น่ ง่ั ไดทก่ี โทร.
ตอ 790,792,745
ณนภั
ส, คุณทนาริ

ÊÁÒ¤ÁÊ‹§àÊÃÔÁà·¤â¹âÅÂÕ (ä·Â-ÞÕè»Ø†¹)

E16NT024D

ÃÐºº¡ÒÃÊÑ§à¡µ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

Safety Observation System [SOS]
ÇÑ¹¾Ø¸·Õè 29 ÁÕ¹Ò¤Á 2560
àÇÅÒ 09.00-16.30 ¹.

³ âÃ§áÃÁ ´ØÊÔµ»ÃÔê¹à«Ê ÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ã ¡ÃØ§à·¾Ï
อุบัติเหตุเกิดขึ้นจาก 3 ปจจัยหลัก ไดแก สภาพแวดลอมที่ ไมปลอดภัย
การกระทำที่ ไมปลอดภัย และ การสัมผัสระหวางอันตรายกับผูปฏิบัติงาน
เราจึงมุงเนนกิจกรรมดานความปลอดภัยไปที่ การลดหรือขจัดปจจัยทั้งสาม
ใหหมดไปจากสถานประกอบการ เพ�อไมใหมารวมกันจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น

หัวขอการสัมมนา
9.00-10.30

ระบบความปลอดภัยกับความยั่งยืนของกิจการ

- อุบัติเหตุและหวงโซการเกิดอุบัติเหตุ (Accident and the Accident Chain)
- ทฤษฎี 4I แหงการกระทำที่ ไมปลอดภัยของบุคคล [The Four I’s Theory of Unsafe Acts]
- ยุทธศาสตร 5E ในการสรางความปลอดภัยในสถานประกอบการ [The Five E’s Strategies for Safety Deployment]
- แนวทางการประยุกตใชและบริหารจัดการ SOS Program ในองคการ

10.45-12.15 น.กระบวนการสังเกตความปลอดภัยพรอมเทคนิคที่ใช

- วงจรการสังเกตความปลอดภัย [The Safety Observation Cycle: SOC]
- เทคนิคการสังเกตความปลอดภัยแบบสี่มิติ [The 4D Safety Observation Technique: 4D-SOT ]
- เทคนิคการ Feedback ผลการสังเกตความปลอดภัยอยางเหมาะสม
- การบันทึกผลการสังเกตความปลอดภัย [Recording & Reporting of Safety Observations]
- การตรวจติดตามผลการปองกันอุบัติเหตุ ภายหลังการสังเกตความปลอดภัย

13.15-14.45 น.Workshop 1: การฝกการสังเกตความปลอดภัย

- ฝกสังเกตความปลอดภัยจากสถานการณจำลอง
- ฝกบันทึกผลการสังเกตความปลอดภัยลงในแบบฟอรม SOS Report Card
- ฝกการ Feedback ผลการสังเกตความปลอดภัยอยางสรางสรรค

15.00-16.30 น.Workshop 2: การฝกจัดทำ SOS Program สำหรับองคการของตน

- การวิเคราะหและปรับเปลี่ยนแบบฟอรม SOS Report Card ใหเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของกิจการ
- การออกแบบและจัดทำแผนงานโครงการนักสังเกตความปลอดภัย [Design of SOS Program and Deployment
Plan] ที่สอดรับกับระบบจัดการความปลอดภัยในองคการของตน
- การถาม-ตอบกับวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหมูผูเขาสัมมนา

สำรองทีน่ ง่ั ไดท่ี โทร. 02-7173000 ตอ 790,792,745 คุณนภัส, คุณนาริ, คุณอรกช, E-mail : Napas@tpa.or.th, Nari@tpa.or.th, Orakotch@tpa.or.th, www.tpif.or.th

