1

หลักสู ตรการอบรม การสอนงานเพือ่ ความปลอดภัย
( Safety Coaching)
1)

หลักการและเหตุผล
การกระทําที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) เป็ นสาเหตุที่สาํ คัญของการเกิดอุบตั ิเหตุถึง 88
เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น เราจึงพบว่า หากผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนได้มีความตระหนักถึงอันตรายและเล็งเห็นความสําคัญ
ของความปลอดภัยแล้วก็ยอ่ มส่ งผลถึงการป้ องกันอุบตั ิเหตุโดยตรง
การเสริ มสร้างความรู ้และความสามารถด้านความปลอดภัย ด้วยเทคนิค

Coaching

Safety

เพื่อกระตุน้ ให้เกิดจิตสํานึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) จึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่จะต้องมี

การปลูกฝังลงไปในแนวคิดของผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคน เพื่อให้เกิดการทํางานอย่างปลอดภัย หากทุกคนได้มีการ
พัฒนาจิตสํานึกด้านความปลอดภัยอย่างดีพอแล้ว เป็ นที่เชื่อได้วา่ ระดับความปลอดภัยขององค์กรจะมีมาตรฐาน
สูงขึ้น ตลอดจนคุณภาพชีวติ ของพนักงานก็จะมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างแน่นอน
2)

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ จป.ทุกระดับได้สามารถ ทํา safety coaching อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.2 เพื่อเสริ มสร้างจิตสํานึกแห่ งการระวังอันตรายในการทํางาน
2.3 เพื่อให้สามารถชี้บ่งอันตรายที่แฝ้ งเร้นอยูใ่ นขั้นตอนการทํางานและนําเทคนิค safety
coaching ไปใช้ในการ เชื่อมโยงการสอนงานเพื่อความปลอดภัย

3)

รายละเอียดของเนื้อหา หลักสู ตร 2 วัน
3.1
ความรู ้พ้นื ฐานด้านความปลอดภัยสําหรับการทํา safety coaching
3.2 เทคนิคการทํา safety coaching
3.3 การเขียน safety coaching plan
3.4 การฝึ กปฎิบตั ิ safety coaching
3.5 การประเมินผล การทํา safety coaching
3.6 สรุ ปและประเมินผลจากบทเรี ยนที่ผา่ นมา

4)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ผูเ้ ข้าอบรมรู ้ข้ นั ตอนและเทคนิคของการทํา safety coaching
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4.2
4.3

ผูเ้ ข้าอบรมทํา safety coaching ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผูเ้ ข้าอบรมทําหน้าที่เป็ น โค้ช ด้านความปลอดภัย (safety coach ) ได้

5)

วิธีการอบรม
5.1 บรรยาย
5.2 เน้นการทํา Work Shop ฝึ กปฎิบตั ิการทํา safety coaching

6)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
6.1 LCD
6.2 เครื่ องฉายแผ่นทึบ
(ใช้ในการนําเสนอผลงานกลุ่ม)

7) วิทยากร
อ.สวินทร์ พงษ์เก่า และ อ. ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า
ร่ วมบรรยายและฝึ กปฎิบตั ิตลอดหลักสูตร
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ใบสมัครอบรมหลักสู ตรการสอนงานเพือ่ ความปลอดภัย ( Safety Coaching)
(ให้ บริการจัดอบรมแบบ In House เท่ านั้นเพือ่ ประสิ ทธิภาพของการเรียนรู้และนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ได้ จริง)

กรอกข้ อมูลเพือ่ ขอใบเสนอราคา
วันที่...........เดือน.....................พ.ศ. 25....................
บริ ษทั ..........................................................................................................................................................................
เลขที่.............หมู่..............ถนน......................................แขวง/ตําบล.........................................................................
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................................
โทรศัพท์....................................................................โทรสาร................................................................................
ประกอบกิจการ....................................................................จํานวนลูกจ้าง..............................................................
กลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้ารับการอบรม..............................................................................................................................
คนชื่อผูป้ ระสานงานของบริ ษทั ............................................................................................................................
โทร.......................................ต่อ.............เบอร์มือถือ.............................................E mail………......…………….
ID Line…………….…………..

แฟกซ์กลับมาที่เบอร์ 0 2884-1853 หรื อส่ งมาที่อีเมลล์ shawpattraining@gmail.com

4

อัตราค่ าลงทะเบียนให้ บริการจัดอบรมแบบ In House
หลักสูตร
การสอนงานเพือ่ ความปลอดภัย
หมายเหตุ
ราคาดังกล่าวรวม

ระยะเวลา
12 ชม.( 2 วัน)

ราคา(รวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว)
35,000

1.เอกสาร 2.วุฒิบตั ร 3.วิทยากร

การชําระเงิน
1.เช็คสั่งจ่ าย "สมาคมส่ งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)"
The Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
2.โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี "สมาคมส่ งเสริ มความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)"
ธนาคารกรุ งเทพ สาขาตลิ่งชัน บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บญั ชี 211-0-51828-5 กรุ ณา
แฟกซ์ใบ PAY IN SLIP พร้อมระบุชื่อบริ ษทั -หลักสูตรที่เข้าอบรม มาที่เบอร์แฟกซ์ 02884 1853 , 0 2880 4591
3.สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคําสัง่ กรมสรรพากรที่ ท.ป 4/2528 ดาวน์โหลดข้อมูล
เพิ่มเติมที่www.shawpat.or.th

ตารางการอบรมหลักสู ตร

Safety Coaching
เวลา 08.30 น. – 09.00 น.–
วันที่
09.00 น. 09.15 น.
วันแรก

ลงทะเบียน

วันที่สอง

ลงทะเบียน

พิธีเปิ ด
การอบรม

09.15 น. – 10.30 น.

10.30 น. – 12.00 น.

ความรู้พนื้ ฐานด้ านความปลอดภัยสํ าหรับ Safety Coaching
โดย อาจารย์ สวินทร์ พงษ์เก่า และ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า

การเขียน Safety Coaching Plan
(บรรยายและแบ่ งกลุ่มฝึ กปฏิบัติ)
โดย อาจารย์ สวินทร์ พงษ์เก่า และ
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า

ฝึ กปฏิบตั ิ และประเมินผล
Safety Coaching
โดย อาจารย์ สวินทร์ พงษ์เก่า
และ อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า

หมายเหตุ 1. รับประทานอาหารว่างและเครื่ องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.45 – 15.00 น.
2. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
3. ตารางการอบรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

12.00 –
13.00 น.

12.00 น.– 13.00 น.

13.00 น.– 16.00 น.

พัก

เทคนิคการทํา Safety Coaching
โดย อาจารย์ สวินทร์ พงษ์เก่า และอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า

พัก

ฝึ กปฏิบตั ิ และประเมินผล Safety Coaching (ต่ อ)
และปิ ดการอบรม
อาจารย์ สวินทร์ พงษ์เก่า และอาจารย์ ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า

