CPD/PDU
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การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
(Risk Assessment for Safety and Health)
รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามค�ำแหง 39

รับจำ�นวนจำ�กัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น

(ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม Notebook มาใช้ในการอบรมด้วย)

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
(Risk Assessment for Safety and Health) รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามค�ำแหง 39
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภยั วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

หัวใจ ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก็คือ “การประเมินความเสี่ยง”
ผลจากการประเมินความเสี่ยงน�ำไปสู่การวางแผนในการลดความเสี่ยง ควบคุมและป้องกันความเสี่ยง
เหล่านั้น ให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ขั้นตอน ที่หลักในการประเมินความเสี่ยง คือ การ
ชี้บ่ง การประเมิน และการท�ำแผนควบคุมหรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก�ำหนดว่า “ยอมรับได้”
เครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงมีหลากหลาย ได้แก่ What-if, FMEA, Checklist, HAZOP
FTA ETA

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจและสามารถวางแผน ด�ำเนินการ ประเมินความเสี่ยงได้อย่างมั่นใจ
2. ทราบแนวทางในการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดท�ำ EIA และส่งรายงานกรมโรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย

           ผู้ที่เกี่ยวข้องวิชาชีพ การจัดการความปลอดภัยของกระบวนการวิศวกร (Process Engineer/
PSM) / วิศวกร หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในอาคารหรือโรงงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

นายวีระ ซื่อสุวรรณ
วิทยากรอิสระ มีประสบการณ์การท�ำประเมินความเสี่ยงมากกว่า 10 ปี ในบริษัทชั้นน�ำ
กรรมการ ในคณะกรรมการความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

1. นิติบุคคล  มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไป
ตาม พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548
2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550  
ซึ่งก�ำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50
ของลูกจ้างทั้งหมด
3. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร
สภาวิศวกร
-2-

ก�ำหนดการ

(ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม Notebook มาใช้ในการอบรมด้วย)
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
เวลา
เนื้อหา
วัตถุประสงค์
09.00-09.30 น. Introduction
แนะน�ำประโยชน์ของ Risk
09.30-10.45 น. ขัน้ ตอนในการประเมินความเสีย่ ง Hazard ทราบขั้นตอนทั้ง 3 Steps
Identification/Risk Evaluation/Risk และวิธีการชี้บ่งอันตรายด้วย
Control
Checklist/ What-if /FMEA
11.00-12.00 น. Checklist / What-if
13.00-14.30 น. FMEA: Failure Mode & Effect Analysis
14.45-15.45 น. Workshop 1 ฝึกการชี้บ่งด้วย Checklist ฝึกปฏิบัติ Checklist
15.45-16.30 น. ถามตอบ
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
เวลา
เนื้อหา
วัตถุประสงค์
09.00-09.30 น. ทบทวน
09.30-10.45 น. Workshop 2 ฝึกการชี้บ่งด้วย What-if ฝึกปฏิบัติ What-if
11.00-12.00 น. Workshop 3 ฝึกการชี้บ่งด้วย FMEA
ฝึกปฏิบัติ FMEA
13.00-14.30 น. HAZOP
วิธีการชี้บ่งอันตราย HAZOP
14.45-15.45 น. การเขียนแผนควบคุมความเสี่ยง/แผนลด
ความเสี่ยง
15.45-16.30 Examinations
ทดสอบความเข้าใจ
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
เวลา
เนื้อหา
วัตถุประสงค์
09.00-09.30 ทบทวน
09.30-10.45 ด�ำเนินการประเมินความเสี่ยง
ปฏิบัติจริงด้วย Software ที่มีอยู่
11.00-12.00 ด�ำเนินการประเมินความเสี่ยง (ต่อ)
13.00-14.30 น�ำเสนอผลการปฏิบัติ
หาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
14.45-1600
จัดท�ำทะเบียนความเสี่ยง และแผน
ควบคุม/ลดความเสี่ยง
1600-16.30
สรุปผลการอบรม
ทดสอบ และผลการอบรม

สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
เลขที่ 487 ซ.รามค�ำแหง 39(เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 วิชาการและโครงการ โทรสาร  02-184-4662
E-Mail: eit@eit.or.th, runglawan@eit.or.th
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ใบสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย (Risk Assessment for Safety and Health)
รับจ�ำนวนจ�ำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น (ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม Notebook มาใช้ในการอบรมด้วย)
วันที่ 27-29 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามค�ำแหง 39
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอสำ�รองรายชื่อเข้าร่วมอบรมดังต่อไปนี้ **กรุณากรอกด้วยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน**

ชื่อ-นามสกุล

โทรศัพท์
ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัท
เลขที่
หมู่ที่
ถนน
รหัสไปรษณีย์.
ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงานโดย
เลขประจ�ำตัวผู้เสียภาษี

อัตราค่าลงทะเบียน

เลขที่สมาชิก วสท.
E-mail:

อาคาร
ต�ำบล/แขวง
โทรศัพท์

ประเภทสมาชิก
สมาชิก ว.ส.ท.
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป

ซอย
อ�ำเภอ/เขต
โทรสาร

จังหวัด

ส�ำนักงานใหญ่ หรือ
จ่ายภายในวันที่ 20 เม.ย. 61
7,000 บาท / คน
7,500 บาท / คน

สาขา
จ่ายหลังวันที่ 20 เม.ย 61
7,500 บาท / คน
8,000 บาท / คน

หมายเหตุ : 1. ราคานี้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าเอกสาร, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม) วสท. ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
3. สำ�หรับผูเ้ ข้าอบรมทีช่ �ำ ระค่าลงทะเบียนในราคา ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทัว่ ไป ท่านจะได้สทิ ธิป์ ระโยชน์ในการเป็นสมาชิก วสท.		
		
1 ปี (ฟรี) โดยท่านต้องเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก วสท. (สำ�เนาบัตรประชาชน และสำ�เนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร
		 หรือ สำ�เนาวุฒิการศึกษา) เพื่อแจ้งความจำ�นงในการใช้สิทธิ์โดยสมบูรณ์ ภายในวันที่จัดอบรมเท่านั้น

การช�ำระเงิน

¦ เงินสด ชำ�ระเงินสดที่ อาคาร วสท. ชั้น 5 (ออกจากลิฟต์ขวามือ)
¦ เช็ค สัง่ จ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
¦ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
		
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
เลขบัญชี 045-2-03026-1 หรือ
		
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสุรวงศ์
เลขบัญชี 147-4-32388-6
		
ธนาคารกรุงไทย
สาขาจามจุรีสแควส์
เลขบัญชี 162-0-09914-4
หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำ�เนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ
ส่งแฟกซ์มาที่ 02-184-4662

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ชำ�ระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตที่ 72/2554
ศฝ.บดินทรเดชา

487 รามคำ�แหง 39 (ซ.เทพลีลา) ถ.รามคำ�แหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-184-4600-9 โทรสาร 02-184-4662 E-mail : eit@eit.or.th Homepage : www.eit.or.th

