หลักสู ตรอบรม Workshop : JPN-2003
“การใช้ งานแบบฟอร์ มคัดกรองและค้นหาผู้ปฏิบัติงานเกีย่ วกับปัจจัยเสี่ ยง”
ทาไมเราต้ องค้ นหาผู้ปฏิบัติงานเกีย่ วกับปัจจัยเสี่ ยง
• เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินกำรให้สอดคล้องตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น จัดทำแผนงำนตรวจสุ ขภำพฯ
• เพือ่ ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวง กำหนดมำตรฐำนกำรตรวจสุ ขภำพลูกจ้ำงซึ่งทำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ ยง
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดให้ ต้องมีกำรตรวจสุ ขภำพลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ ยง
• เพื่อดำเนินกำรจัดทำ SEG List ในกำรจัดทำแผนงำนตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง กำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง และเสี ยง พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักการและเหตุผล
ตำมกฎกระทรวง กำหนดมำตรฐำนกำรตรวจสุ ขภำพลูกจ้ำงซึ่งทำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ ยง พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ให้
ควำมหมำยของคำว่ำ “งำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ ยง” หมำยควำมว่ำ งำนที่ลูกจ้ำงทำเกี่ ยวกับ
• สำรเคมีอนั ตรำยตำมที่อธิบดีประกำศกำหนด
• จุลชีวนั เป็ นพิษที่อำจเป็ นเชื้อไวรัส แบคทีเรี ย รำ หรื อสำรชีวภำพอื่น
• กัมมันตภำพรังสี
• ควำมร้อน ควำมเย็น ควำมสัน่ สะเทือน ควำมกดดันบรรยำกำศ แสง หรื อเสี ยง
โดยหลักสู ตรนี้ จัดทำขึ้นจำกกำรทำแบบฟอร์ม ด้วยไฟล์ Excel สำหรับกำรค้นหำจุดปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ ยง
รวมทั้ง ได้ประยุกต์ใช้งำน Ms. Access มำจัดโปรแกรมฐำนข้อมูล SEG List โดยหลักสู ตรอบรมนี้จะเน้นกำรประยุกต์ใช้
แบบฟอร์มได้อย่ำงมีประสอทธิภำพ เหมำะสมกับหน้ำงำน และเสริ มด้วยใช้งำนโปรแกรมฐำนข้อมูล SEG List

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผอู ้ บรมได้เรี ยนรู ้และทำควำมเข้ำใจกำรสำรวจและประเมินหน้ำงำนในกำรค้นหำจุดงำนที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยเสี่ ยง
• เพื่อให้ผอู ้ บรมสำมำรถจัดทำแผนกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ
• เพื่อให้ผอู ้ บรมสำมำรถประเมินและจัดทำแผนงำนตรวจสุ ขภำพของพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยเสี่ ยงได้อย่ำง
เหมำะสม หรื อนำข้อมูลที่จดั ทำไปประเมินร่ วมกับแพทย์ได้
• เพื่อให้ผเู ้ ข้ำอบรมนำแบบฟอร์ มไปใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิ ทธิภำพ รวมถึงกำรนำไปปรับใช้ได้อย่ำงเหมำะสม

หลักสู ตรนี้เหมาะสาหรับ
•
•
•
•
•

จป.วิชำชีพ จป.เทคนิคขั้นสู ง และ ฝ่ ำยบุคคล
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำแผนกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรตรวจสุ ขภำพพนักงำนซึ่ งทำงำนเกี่ยวกับปั จจัยเสี่ ยง
ผูท้ ี่สนใจทัว่ ไป
ผูเ้ ข้ำอบรม ไม่จำเป็ นต้องมีพ้ืนฐำน Ms. Access เพียงแค่เคยใช้โปรแกรม Ms. Office เช่น Word Excel

วิธีการอบรม และรู ปแบบการอบรม
•
•
•
•

In-House Training (ขอรำยละเอียด/ใบเสนอรำคำ)
Public Training (ตำมตำรำงแผนงำนจัดอบรม)
แบบ Online Training ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams
แบบ Classroom Training

สิ่ งที่ผ้ เู ข้ าการอบรมจะได้ รับ
•
•
•
•
•

ฟรี เป็ นสมำชิกเว็บไซต์ jorporhnoy ประเภท Premium-L ระยะเวลำ 1 ปี
ไฟล์โปรแกรมฐำนข้อมูล SEG. List
เอกสำรประกอบกำรฝึ กอบรม เป็ นไฟล์ pdf
เพิม่ ควำมรู ้ และ ทักษะให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ทนั ที
ใบผ่ำนกำรฝึ กอบรม แบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จำกเว็บไซต์

ชื่ อผู้สอน
• นำยกำพร ผุดผ่อง (จอปอหน่อย)

กาหนดการอบรม
• รุ่ นที่ 6503 : แบบ Online ผ่ำนโปรแกรม Microsoft Teams : วันพุธ ที่ 19 ต.ค. 65 เวลำ 09.00-16.00 น.
• รุ่ นที่ (ตรวจสอบตำรำงแผนฝึ กอบรมได้ในเว็บไซต์)

วิธีการอบรมและหัวข้อการอบรม จานวน 6 ชั่วโมง
วิธีกำรอบรม โดยกำรบรรยำย และ ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง (Workshop)
1. ควำมรู ้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
เวลำ 09.00 – 12. 00 น.
2.
3.
4.
5.

เทคนิคกำรแบ่งพื้นที่เพื่อเดินสำรวจและค้นหำปัจจัยเสี่ ยง
ปัจจัยเสี่ ยง และวิธีกำรคัดกรองเบื้องต้น
ทำควำมรู ้จกั กับจุดปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ ยง (SEG.)
กำรสำรวจและคัดกรองปัจจัยเสี่ ยงเบื้องต้น และบันทึกข้อมูล
ตำมแบบฟอร์มตำรำงที่ 1

12.00 – 13.00 น พักรับประทำนอำหำร
6. กำรจัดทำแผนกำรตรวจวิเครำะห์สภำพแวดล้อม และบันทึก
เวลำ 13.00 – 16.00 น
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ข้อมูลตำมแบบฟอร์มตำรำงที่ 2
กำรคัดกรองพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยเสี่ ยง และบันทึก
ข้อมูลตำมแบบฟอร์มตำรำงที่ 3
กำรจัดทำแผนงำนควบคุมปัจจัยเสี่ ยง และบันทึกข้อมูลตำม
แบบฟอร์มตำรำงที่ 4
กำรแจ้งผลและติดตำมผลกำรตรวจสุ ขภำพ และบันทึกข้อมูล
ตำมแบบฟอร์มตำรำงที่ 5
Work Shop ฝึ กปฏิบตั ิ
กำรใช้งำนโปรแกรม SEG List
กำรสำรองฐำนข้อมูลและซ่อมแซมฐำนข้อมูล

ค่าอบรม แบบ Public Online ท่านละ 1,800 บาท*
*ราคาพิเศษเฉพาะรุ่นที่กาหนดเท่ านั้น

**กรณี มีหกั ภำษี ณ ที่จ่ำย 3 % : 1,800 - 54 = ยอดโอนสุ ทธิ 1,746.00 บำท

วิธีการชาระเงิน : เมื่อยืนยันแล้ว ทำงเว็บไซต์ จะแจ้งรำยละเอียดกำรโอนเงินให้ทรำบ

* ผูเ้ ข้ำอบรมควรเตรี ยมโน้ตบุค หรื อ PC ที่มี Ms. Access 1 คน เพื่อใช้ในกำรทำ Work Shop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม :
นำยกำพร ผุดผ่อง (จป.หน่อย) โทร. 098 49 59 491 ; E-mail : safetypromanag@gmail.com

ใบสมัครและตอบรับกำรเข้ำอบรมหลักสู ตร
www.jorporhnoy.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.
2.

ชื่อหลักสูตร : ……………………….........................................................………………………………..
รุ่ นที่อบรม .............................................วันที่อบรม :…………………..................................……………

3.
หน่วยงำน/บริ ษทั .........................................................................................................................................
 ต้องกำรใบสำคัญรับเงินในนำมบริ ษทั  ใบเสร็ จรับเงินในนำมตัวเอง
ที่อยูอ่ อกใบสำคัญกำรรับเงิน(หรื อแนบรำยละเอียดที่อยูใ่ นกำรออกใบเสร็ จ).....................................................................
.............................................................................................................................................................................
ผูป้ ระสำนงำน.....................................................................................................................................................
โทรศัพท์................................................................. E-mail...............................................................................
4.

ชื่อ-นำมสกุล ผูเ้ ข้ำรับกำรอบรม (จำนวน.................คน)

4.1. ...............................................................................................ตำแหน่ง...............................................
โทรศัพท์................................................E-mail......................................................................................................
4.2. ..............................................................................................ตำแหน่ง................................................
โทรศัพท์................................................E-mail......................................................................................................
4.3. ..........................................................................................ตำแหน่ง..................................................
โทรศัพท์/E-mail.....................................................................................................................................................

กรอกใบสมัครแล้วส่งกลับมำที่ E-mail : safetypromanag@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ติดต่อสอบถำมรำยละเอียด : กำพร ผุดผ่อง (จป.หน่อย) 098 4959 491

