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ที ่ST-MD 001/2566 

9 มกรำคม 2566 

เร่ือง ขอเชิ่เขำ้ร่ัมฝึกอบรม 
 

เรียน ท่ำนเัำ้ของสถำนประกอบกิักำร/ัป.ัชิำชีพ/ฝ่ำยฝึกอบรม และผูส้นหัทุกท่ำน 
 

ส่ิงทีแ่นบมาด้วย    ก ำหนใกำรฝึกอบรม ั ำนัน 1 ชุใ 
 
 

       ตำมท่ีกรมสัสัใิกำรและคุม้ครองแรงงำนไใข้ึ้นทะเบียนบริษทั เซำ้เทอร์น เซฟต้ี ั  ำกใั เป็นหน่ัย
ฝึกอบรมนั้น เพื่อเป็นกำรสนับสนุนนโยบำยส่งเสริมคัำมปลอใอยัหนกำรท ำงำน ตามท่ีกระทรวงแรงงาน  
โดยกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ไดจ้ดั campaign มอบของขวญัปีใหม่ กระทรวงแรงงาน 2566 โดย
ร่วมกบัหน่วยงานฝึกอบรมและเครือข่ายดา้นความปลอดภยัในการท างานจดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ใหก้บั
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค ระดบัเทคนิคขั้นสูง ระดบัวิชาชีพ และผูส้นใจ ในรูปแบบ 
Online และ On-site Training โดยไม่มีค่าใชจ่้าย ระหวา่งเดือน มกราคม 2566- มีนาคม 2566  

               ในการน้ีบริษทั  เซา้เทอร์น เซฟต้ี จ  ากดั ร่วมกบั  กองความปลอดภยัแรงงาน  จึงขอเชิญทุกหน่วยงาน
ฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในการท างาน ร่วมจดั campaign ในหวัขอ้ขอ้    “การสร้างความปลอดภัยตามแนว
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  BCG” Building safety according to the BCG economy  ใ น วั นที่  7 กุ ม ภ าพั น ธ์  2566                           
(รับไม่เกนิ 100 คน) 

โใยมีัตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมคัำมรู้คัำมเขำ้หัหนกำรปฏิบติังำนใำ้นคัำมปลอใอยัฯของเัำ้หนำ้ท่ี
คัำมปลอใอยัหนกำรท ำงำนระใบัเทคนิค ระใบัเทคนิคขั้นสูง และระดบัวชิาชีพ หนสถำนประกอบกิักำร และ
เชิ่เขำ้ร่ัมฝึกอบรมบริษทัฯ หังัเป็นอยำ่งยิง่ัำ่ัะไใรั้บกำรสนบัสนุนัำกท่ำนเป็นอยำ่งใี 
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ก าหนดการฝึกอบรม 
หลกัสูตร “การสร้างความปลอดภัยตามแนวเศรษฐกจิ BCG” 

Building safety according to the BCG economy 

เัลำ รำยละเอียใ  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566   บรรยายโดย อาจารย์ภานุพันธ์  ส่องช่วย  

08.30-09.00 น. 

  ลงทะเบียน 
1. ผูเ้ขำ้อบรมออนไลน์ (Online Learning) ทุกท่ำนตอ้งลงทะเบียนเรียน 2 คร้ัง  เชำ้-บ่ำย 

2. ผูเ้ขำ้อบรมัะไใรั้บ Link แบบทใสอบก่อนกำรอบรมพร้อมกนัเัลำ 08.45 น. หนช่องทำง Chat ของ 
Zoom 

09.00-10.30 น. 
  - ท่ีมำของระบบเศรษฐกิัแบบ BCG 
  -  ท ำไมตอ้งเป็นตอ้งเป็น เศรษฐกิัแบบ BCG 
  -  คัำมหมำยของค ำัำ่ เศรษฐกิัแบบ BCG 

10.30-10.45 น.   พกัเบรก 

10.45-12.00 น. 
 -  ธุรกิัประเอทหใบำ้งท่ีตอ้งปรับตัั เขำ้สู่ระบบเศรษฐกิัแบบ BCG 
  -  ผลกระทบและประโยชน์ท่ีไใรั้บของกำรเขำ้สู่ระบบเศรษ่กิัแบบ BCG 

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหาร 

13.00-14.30 น. 
 - ระบบเศรษฐกิัแบบ BCG เก่ียัขอ้งกบัเรืองคัำมปลอใอยัอำชีัอนำมยัอยำ่งไร 
 - ระยะเัลำเป้ำหมำยท่ีทำงอำครัฐก ำหนใหหร้ะบบเศรษฐกิัแบบ BCG ประสบคัำมส ำเร็ั 

14.30-14.45 น.   พกัเบรค 

14.45-16.00 น. 
 - เัำ้หนำ้ท่ีคัำมคัำมปลอใอยัหนกำรท ำงำนตอ้งปรับตัั อยำ่งไรเพื่อรองรับกบัระบบ     
เศรษฐกิัแบบ BCG 
 - ถำม-ตอบ แลกเปล่ียนแสใงคัำมคิใเห็น 

16.00-16.30 น.  ท ำแบบทใสอบหลงัฝึกอบรม 
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ประกาศ 
ข้อปฏิบัติส าหรับผู้เข้าอบรมออนไลน์ (Online Learning) ผ่าน โปรแกรม Zoom 

3. ผูเ้ขำ้อบรมออนไลน์ (Online Learning) ทุกท่ำนตอ้งลงทะเบียนเรียน 2 คร้ัง  เชำ้-บ่ำย 
4. ผูเ้ขำ้อบรมัะไใรั้บ Link แบบทใสอบก่อนกำรอบรมพร้อมกนัเัลำ 08.45 น. หนช่องทำง Chat ของ zoom 
5. ผูเ้ขำ้อบรมตอ้งอยูห่นสถำนท่ีท่ีพร้อมัะรับฟังกำรบรรยำย ไม่ท ำกิักรรมอ่ืนๆ 
6. ผูเ้ขำ้อบรมทุกท่ำนตอ้งเปิใกลอ้ง และอยูห่นำ้กลอ้งตลอใระยะเัลำกำรอบรม 
7. ไม่อนุ่ำตผูเ้ขำ้อบรมทุกท่ำนบนัทึก VDO หนทุก ๆ โปรแกรม 
8. ตลอใระยะเัลำกำรอบรม ัะมีเัำ้หนำ้ท่ีใูแล และหหค้ัำมช่ัยเหลือตลอใระยะเัลำกำรอบรม หนระหัำ่ง

ท่ีัทิยำกรบรรยำย อำัมีกำรเรียกช่ือผูเ้ขำ้อบรมเพื่อสอบถำมถึงคัำมเขำ้หั 
9. กรุณำแต่งกำยสุอำพตลอใระยะเัลำกำรอบรม 
10. ระหัำ่งกำรบรรยำย ท่ำนหใมีค ำถำม หหท้่ำนยกมือ หรือ สอบถำมผำ่นทำงช่องแชท ก่อนกำรเปิใไมค ์ ถำ้

ท่ำนัทิยำกรไม่เห็น ัะมีเัำ้หนำ้ท่ีคอยใูแลท่ำนเพื่อสอบถำมท่ำนัทิยำกร 
11. หลงักำรอบรมัะมีเัำ้หนำ้ท่ี ส่ง  QR Code หรือ Link ผำ่นทำงช่อง Chat หหทุ้กท่ำน เพื่อท ำแบบทใสอบหลงั

กำรอบรม 
12. ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าเรียนครบเต็มเวลา และท าแบบทดสอบ ก่อน-หลังอบรม  และมีได้คะแนนหลงัอบรม

ไม่น้อยกว่า 60% จึงจะได้รับวุฒิบัตร 
 

************************************** 
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