กรุณาชาระค่าสัมมนาล่วงหน้าก่อนการอบรมสัมมนา 3 วัน
หลักสูตร
ปรับปรุง

E21KB005DT (2150802011371-237-2410-0257041)

การวิเคราะห์งาน เพื่อความปลอดภัย
Task /Job Safety Analysis

วันที่จัด รุ่น 29 : วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00 – 16:30 น.

อบรมผ่านโปรแกรม Zoom
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เป็นการดาเนินงาน
ที่มีความสาคัญเรื่องหนึ่ง เพราะเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการชี้บ่ง
อัน ตราย และประเมิน ความเสี่ย ง นาไปสู่ก ารปรับ ปรุง สถานที่
ทางานให้ปลอดภัย แก่ พนัก งานผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งทรัพย์สินของ
นายจ้าง
องค์ก ารในปัจ จุบัน ล้ว นแต่ ต้อ งประกอบกิจ การที่มีก าร
แข่ง ขัน ที่รุนแรงทั้งในการผลิต หรือการบริก าร เพื่อ ความอยู่รอด
อย่างแข็งแกร่ง โดยองค์ก ารจะพยายามลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด
ใ น ข ณ ะ ที ่ต ้อ ง เ พิ ่ม ผ ลผลิต สิน ค้า ห รือ ก าร บ ริก าร ให้ด ีขึ ้น
นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงเรื่องความปลอดภัย ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน
และลูก ค้า ให้ม ากยิ่ง ขึ้น อีก ด้ว ย วิธีก ารที่ดีที่สุด ซึ่ง จะทาให้บ รรลุ
ตามเจตนารมย์ดัง กล่า วข้า งต้น ก็คือ “การวิเ คราะห์ง านที่ต้อ ง
ปฏิบ ัต ิทั ้ง หมดอย่า งมีร ะบ บ” เพื ่อ ที ่จ ะก าหนดขั ้น ตอนการ
ปฏิบ ัต ิง าน และข้อ ควรค านึง ด้า นความปลอดภัย ที ่เ หมาะสม
รวมทั้ง สร้า งความมั่น ใจว่าการปฏิบัติงานทุก ครั้งสามารถดาเนิน
ไปในแนวทางที่ถูก ต้องและเหมาะสม โดยผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นจะ
นาไปสู่ก ารควบคุม คุณ ภาพการทางานและความปลอดภัย อย่าง
แท้จ ริง
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. เข้าใจถึงระบบการดาเนินงาน วิธีก ารดาเนินการของการ
วิเ คร า ะ ห์ง าน เพื ่อ ความปลอดภัย แ ละ การจัด ท า
ข้อกาหนดการทางาน เพื่อความปลอดภัย
2. สามารถจั ด ท าแบบวิ เ คราะห์ ง าน และก าหนดเป็น
มาตรการควบคุม ตลอดจนการประยุก ต์ใ ช้อ ยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
เ จ้า ห น้า ที ่ค วามปลอ ดภัย ในก าร ท าง านทุก ร ะดับ
ผู้ป ฏิบัติง านด้า นคุณ ภาพ ผู้บ ริห ารงานด้า นความปลอดภัย หรือ
ผู้ที่พัฒนางานด้านความปลอดภัย

วิทยากร
คุณสายสุนีย์ ปวุตินันท์

2,500 + 175 (VAT 7%) = 2,675 บาท

บุคคลทั่วไป 2,800 + 196 (VAT 7%) = 2,996 บาท
หัวข้อ การอบรมและสัมมนา
เช้า
• ความสาคัญของข้อกาหนดการทางานและข้อควรปฏิบัติ
• ขั้นตอนในการดาเนินการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภั ย
พร้อมตัวอย่าง และหลักการพิจารณาครอบคลุมทุกหัวข้อ
ดังต่อไปนี้
 รวบรวมงานทั้ ง หมดขององค์ก าร
(Inventory the Task)
 ระบบงานวิ ก ฤต (Identify Critical Tasks)
 แบ่ ง ขั้ น ตอนการทางาน
(Break Tasks Down into Steps or Activities)
 ค้ น หาอั น ตรายและความสูญ เสีย
(Pinpoint Loss Exposures)
 กาหนดมาตรฐานการควบคุม (Develop Control)
 ปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมัย และการจั ดเก็ บเอกสาร
(Update and Maintain Records)
บ่าย
• ฝึก ปฏิบัติ : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย ในงานจริง
• ข้อควรระวังในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
• วิธีก ารเขีย นข้อกาหนดการทางานหรือข้อควรปฏิบัติ
(Write Procedure or Practices)
• นาสู่ก ารใช้งาน (Put to Work)
• สรุป ซัก -ถาม และวางแผนการดาเนินต่อในองค์กร

อบรมผ่านโปรแกรม Zoom
*เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน และไม่ซับซ้อน ซึ่ง ส.ส.ท. จะจัดส่ง
วิธีการเข้าร่วมอบรมให้ล่วงหน้า เมื่อท่านสารองที่นั่งและชาระค่าอบรม
*ในวันอบรม ส.ส.ท. จะจัดส่ง ID และ Password เพื่อ Sing In เข้าห้อง
อบรมให้ล่วงหน้า 30 นาที

วิทยากรอิสระ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกว่า 20 ปี
จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ุ่น) โทร.0-2717-3000 ต่อ 81

