โครงการอบรม เรื่อง “การดูแลและปองกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทํางาน”
1. หลักการและเหตุผล
งาน เปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน เวลากวา 1 ใน 3 ของแตละวัน ถูกใชไปกับการทํางาน โดยที่ในระหวาง
การทํางานนั้น อาจมีสภาวะความเสี่ยงตางๆ ที่กําลังคุกคามตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยู หรือที่เรียกวา โรคที่เกิดจากการ
ทํางาน ทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว สภาวะที่คุกคามนั้นอาจมีความหลากหลายแตกตางกัน โดยอาจเกิดไดจากงานที่ทําโดยตรง
เชน การสูดดมหรือสัมผัสสารเคมีทางผิวหนัง หรือเกิดจากสภาพแวดลอมในการทํางาน พฤติกรรมการทํางานที่คร่ําเครง
กดดัน มีภาวะเครียด การนั่ง เดิน หรือเคลื่อนไหวรางกายดวยทาทางอิริยาบถที่ไมถูกตอง การจองจอคอมพิวเตอรเปน
ระยะเวลายาวนาน การมีแสงสวางในที่ทํางานไมเพียงพอ หรืออากาศถายเทไมสะดวก เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางออมตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน ซึ่งบางกรณีอาจมีผลตอเนื่องในระยะยาวตอสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่
จะดําเนินตอไปในอนาคตของผูปฏิบัติงานดวย หากไมรูเทาทันและปองกันรักษาตั้งแตตน
ดังนั้น เพื่อใหบุคลากรคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตระหนักถึงสภาวะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตอสุขภาพของ
ตนในระหวางการปฏิบัติงาน และมีความรูใ นวิธีการจัดการเพื่อดูแลปองกันตนเองจากสภาวะความเสี่ยงดังกลาว ตลอดจน
ใหความสําคัญในการดูแลรักษาสุขภาพของตนใหแข็งแรงอยูเสมอ จึงเห็นสมควรจัดการอบรมในเรื่องนี้ใหแกผูปฏิบัติงาน
ของคณะ ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรม ตระหนักถึงสภาวะความเสี่ยงและมีความรูเ ทาทันเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการทํางาน
2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรม มีความรูถ ึงวิธีการดูแลปองกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทํางาน
2.3 เพื่อใหผูเขารับการอบรม ใหความสําคัญและดูแลปองกันรักษาตนเองใหมีสุขภาพดีอยูเสมอ
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
4. วิธีดําเนินการ
4.1 ขออนุมัติโครงการ
4.2 ประชาสัมพันธโครงการ
4.3 จัดการอบรม
4.4 ประเมินผลความรูความเขาใจและประโยชนที่ผูเขารับการอบรมไดรับจากการเขารวมโครงการ
4.5 รายงานผลโครงการ
5. ผูเขารวมโครงการ
บุคลากรสายผูสอน และบุคลากรสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 50 คน
6. วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หองบรรยาย 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
7. ความสอดคลองและตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรคณะ และกลไกการประกันคุณภาพ
7.1 แผนยุทธศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ปงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตรที่ 3

บริหารจัดการ/ บริหารจัดการทรัพยากรที่ดี

กลยุทธที่ 2
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โครงการที่ D32.1.7 โครงการอบรมการดูแลรักษาสุขภาพกาย
7.2 เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
หมวด 5

การมุงเนนบุคลากร

7.3 การประกันคุณภาพภายใน (IQA)
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
8. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
ผลประเมินความรูความเขาใจและประโยชนที่ไดรับจากการอบรมโดยผูเขารวมโครงการ ไดไมต่ํากวารอยละ 80
9. งบประมาณ
จากงบประมาณเงินรายไดคณะ หมวดรายจาย ดําเนินงาน-คาใชสอย (โครงการตามแผนยุทธศาสตรคณะ
0135A) เปนจํานวนเงิน 3,050 บาท (สามพันหาสิบบาทถวน) ดังนี้
9.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50 คน คนละ 25 บาท
เปนเงิน 1,250 บาท
9.2 คาตอบแทนวิทยากร 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
เปนเงิน 1,800 บาท
10. วิทยากร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยอดชาย บุญประกอบ หัวหนากลุมวิชาระบบกระดูกและกลามเนื้อ
ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน
11. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
11.1 ผูเขารับการอบรม ตระหนักถึงสภาวะความเสี่ยงและมีความรูเ ทาทันเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการทํางาน
11.2 ผูเขารับการอบรม มีความรูถ ึงวิธีการดูแลปองกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทํางาน
11.3 ผูเขารับการอบรม ใหความสําคัญและดูแลปองกันรักษาตนเองใหมีสุขภาพดีอยูเสมอ
12. กําหนดการ
เวลา 08.30 - 08.45 น.
เวลา 08.45 – 09.00 น.
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปด โดย รองคณบดีฝายบริหาร

อบรมเรื่อง “การดูแลและปองกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทํางาน”
……………………………………………

การเตรียมงานสําหรับการจัดโครงการอบรม เรื่อง การดูแลและป้องกันตนเองจากโรคที่เกิดจากการทํางาน
ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ลําดับ

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1

เขียน+ขออนุมัติโครงการ ยืมงินทดรองจ่าย และเบิก
จ่ายเงิน (ค่าอาหารว่าง + ค่าตอบแทนวิทยากร)

2

ติดต่อเชิญวิทยากร จัดทําหนังสือเชิญวิทยากร และ
หนังสือขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา



3

ออกหนังสือแจ้งเชิญผู้เข้าร่วมการอบรม



4

5

จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์ ขนาด A4)
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม (ติดเอกสาร
ประชาสัมพันธ์/ เวียนทาง E-mail/ ปชส.ผ่าน
Facebook)

6

จัดทํารายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม และรับลงทะเบียน

วิไล

7

จัดเตรียมของที่ระลึกวิทยากร / พานวางของที่ระลึก/
เชิญของที่ระลึกเพื่อมอบให้วิทยากร

วิไล

8

ต้อนรับ และอํานวยความสะดวกแก่วิทยากร

กาญจนา



ศิริวุฒิ



กาญจนา/ วิไล



กาญจนา/วิไล

9

พิธีกร

วิไล

10

เตรียมสถานที่บรรยาย/ อาหารว่าง

วิไล

เลขาฯ กล่าวเปิดการอบรม/ ขอบคุณวิทยากร
กล่าวปิด และมอบของที่ระลึก
ค่าอาหารว่าง 50 คน คนละ 25 บาท = 1,250
บาท

- จองห้อง (บรรยาย 1), โต๊ะลงทะเบียน (หน้าห้อง),
โต๊ะวางอาหารว่าง (ในห้องด้านหลัง), ป้ายลงทะเบียน,
ป้ายชื่อวิทยากร
- ขอใช้อุปกรณ์โสตฯ, ขึ้นป้ายตัวหนังสือเรื่องการ
อบรมบนผนังห้อง, นําเอกสารบรรยายของวิทยากรขึ้น
ไว้บน Desktop
- ดูแลและจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับผู้
เข้าอบรม/วิทยากร

11

จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ และบันทึกภาพกิจกรรม

12

ประเมินผลการอบรม

ภาพกิจกรรมที่ควรมี ได้แก่ ผู้เข้าอบรมลงชื่อ
ลงทะเบียน ป้ายตัวหนังสือการจัดอบรมที่ฉาย
บนผนังด้านหน้าภายในห้องประชุม กิจกรรม
ภายในห้อง พิธีเปิด-ปิด มอบของที่ระลึก
เกรียงพงษ์/ชัยณรงค์ ถ่ายภาพร่วมกัน ฯลฯ
กาญจนา

