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ขั้นตอน 

การด าเนินโครงการยกระดบัฝีมือแรงงานลูกจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยักลบัสู่สถานประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 1. โครงการฯ เร่ิมด าเนินการตามขั้นตอนดงักล่าวขา้งตน้ ไดต้ั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2554 
  2. โครงการฯ จะส้ินสุดภายในส้ินเดือน 31 มีนาคม 2555 โดยกองพฒันาศกัยภาพแรงงานฯ 
                                จะหยดุรับแบบแสดงรายช่ือฯ ภายในวนัท่ี 10 มีนาคม 2555 
                            3. ฝึกอบรม รุ่นละ 10 วนั จ  านวน 20 คน รวมทั้งส้ิน 350 รุ่น 

ส่งแบบแสดงรายช่ือแรงงานในสถานประกอบกิจการท่ีประสบอุทกภยัและประสงคจ์ะเขา้รับการอบรมตามโครงการฯ 
ใหก้องพฒันาศกัยภาพแรงงานและผูป้ระกอบกิจการ กรมพฒันาศกัยภาพแรงงาน 

e-mail : wepdp2011@hotmail.com และยนืยนัการส่งท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2245 4406 คุณศรีวรรณ ประเสริฐทอง 

กองพฒันาศกัยภาพแรงงานและผูป้ระกอบกิจการ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
รวบรวมแบบแสดงรายช่ือฯ ส่งกองแผนงานและสารสนเทศ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
 

กองแผนงานและสารสนเทศ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
รวบรวมส่งส านกังบประมาณ กระทรวงการคลงั วนัศุกร์ของทุกสัปดาห์ 

ส านกังบประมาณ ใชเ้วลาพิจารณาและจดัสรรงบประมาณใหก้องคลงั กรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน 

ภายใน 1 สัปดาห์ 

กองคลงั กรมพฒันาฝีมือแรงงาน แจง้ผลการพิจารณาของส านกังบประมาณ 
ใหก้องพฒันาศกัยภาพแรงงานและผูป้ระกอบกิจการ ทราบภายใน 2 วนัท าการ 

เพื่อขออนุมติัเปิดฝึกอบรม โดยจะใชเ้วลาในการประสานงาน ก าหนดวนัฝึกอบรม 
และยมืเงินทดรองราชการ ภายใน 2 สัปดาห์ 

mailto:wepdp2011@hotmail.com
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บทบาท/หน้าที ่ของผู้ทีเ่กีย่วข้องในโครงการฯ 
 
หน่วยงานภาคเอกชน 

7.� ประสานสถานประกอบการ/แรงงานท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั เพื่อรวบรวมรายช่ือผูท่ี้
สนใจ 

    เขา้ร่วมโครงการฯ โดยพมิพร์ายช่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ลงในแบบแสดงรายช่ือแรงงานในสถานประกอบ 
     กิจการท่ีประสบอุทกภยัและประสงคจ์ะเขา้รับการอบรมตามโครงการฯ และเม่ือส่ง แบบแสดงรายช่ือฯ  
     มาแลว้ หากมีการเปล่ียนแปลงรายช่ือภายหลงั ขอความกรุณาแจง้ใหก้รมพฒันาฝีมือแรงงานทราบ 
     ล่วงหนา้ ก่อนถึงวนัฝึกอบรม 
2. พิจารณาหลกัสูตร/หวัขอ้การฝึกอบรม ระยะเวลา 10 วนั ซ่ึงเป็นหวัขอ้ท่ีเกียวขอ้งและเป็นประโยชน์ 
     ต่อผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพื่อน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน โดยสามารถขอรับการแนะน าไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี 
     ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
3. จดัหาวิทยากรโดยสามารถขอรับค าแนะน า/ใหก้รมพฒันาฝีมือแรงงานช่วยจดัหาวิทยากร 
4. ก าหนดวนัฝึกอบรม ตามความเหมาะสม สามารถด าเนินการไดต้ั้งแต่วนัจนัทร์-อาทิตย ์(วนัละ 6 ชม.) 
    โดยการฝึกอบรมไม่จ าเป็นตอ้งต่อเน่ืองกนัทุกวนั 
5. ส่งรายช่ือผูป้ระสานงาน/ดูแลการฝึกอบรม พร้อมหมายเลขโทรศพัทใ์หก้รมพฒันาฝีมือแรงงานทราบ 
6. เอกสารทุกชนิดท่ีตอ้งส่งใหก้รมพฒันาฝีมือแรงงาน ขอใหส่้งท่ี e-mail wepdp2011@hotmail.com   
    และโทรยนืยนัไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร 02 245 4406  และเพื่อความสะดวกของเจา้หนา้ท่ี  
   ในการน าขอ้มูลไปใชใ้นส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ขอใหส่้งเป็น File ตน้ฉบบั หา้มใชว้ิธีแสกน (สามารถยกเวน้ 
   ไดใ้นบางกรณี)    
7. เจา้หนา้ท่ีประสานงานโครงการฯ ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
    7.1 นางวิจิตรา  บูรณะวานิช หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 083 978 0879 
    7.2 นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 0 82 392 4077 
    7.3 นางกฤตาพร นกัปราชญ ์
หมายเหตุ 

7.� หน่วยงานภาคเอกชน หมายถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการคา้ไทย  
    สภาองคก์ารนายจา้ง สภาองคก์ารลกูจา้ง นิคมอุตสาหกรรม สมาพนัธ์ สหพนัธ์ สมาคม  
    มูลนิธิ สถานประกอบกิจการ พนกังาน หรือผูท่ี้สนใจส่งพนกังานท่ีไดรั้บผลกระทบ 
    จากอุทกภยัเขา้ร่วมโครงการ ฯลฯ 
2. หากเป็นแรงงานท่ีถกูเลิกจา้ง  ควรจะเป็นหลกัสูตรท่ีเสริมในการท างานใหม่ และควรจะมี 
     การจดัหาสถานประกอบการใหม่ รองรับไวแ้ลว้ 
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กองพฒันาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกจิการ กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 
1. พิจารณาความเหมาะสมของหลกัสูตร/หวัขอ้ฝึกอบรม 
2. ด าเนินการฝึกอบรม 
    2.1 ขออนุมติัเปิดฝึกอบรม 
    2.2 ขออนุมติั/จดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
    2.3 ขออนุมติั/จดัซ้ือวสัดุประกอบการฝึกอบรม 
    2.4 ขออนุมติัยมืเงินราชการ 
    2.5 จดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตามแบบฟอร์มของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
             2.5.1 แบบฟอร์มการลงทะเบียนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
             2.5.2 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าเบ้ียเล้ียง 
             2.5.3 แบบฟอร์มใบส าคญัรับเงิน (ค่าวิทยากร)  
             2.5.4 แบบประเมินผลการฝึกอบรม 
             2.5.6 วฒิุบตัร 
     2.6 ส่งเจา้หนา้ท่ีประสานงาน/ควบคุมการฝึกอบรม  
3. ติดตามผล 
4. บนัทึกขอ้มูลผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม/ผูจ้บการฝึกอบรม ในระบบสารสนเทศของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
5.สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีของกรมพฒันาฝีมือแรงงานไดท่ี้ หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร 0 2245 4406 
    e-mail wepdp2011@hotmail.com   
6. เจา้หนา้ท่ีประสานงานโครงการฯ ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
    6.1 นางวิจิตรา บูรณะวานิช หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 083 978 0879 
    6.2 นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 0 82 392 4077 
    6.3 นางกฤตาพร นกัปราชญ ์
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วทิยากร 
1. ส่งประวติัวิทยากร 
2. ส่งเอกสารประกอบการฝึกอบรมล่วงหนา้ 5 วนั ก่อนถึงวนัฝึกอบรม  
3. เซ็นตรั์บค่าวิทยากรในใบส าคญัรับเงินตามแบบฟอร์มของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
4. เอกสารทุกชนิด ยกเวน้ขอ้ 3 ใหส่้ง มาท่ีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน e-mail wepdp2011@hotmail.com   
5.สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีของกรมพฒันาฝีมือแรงงานไดท่ี้ หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร 0 2245 4406 
    e-mail wepdp2011@hotmail.com   
6. เจา้หนา้ท่ีประสานงานโครงการฯ ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
    6.1 นางวิจิตรา  บูรณะวานิช หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 083 978 0879 
    6.2 นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 0 82 392 4077 
    6.3 นางกฤตาพร นกัปราชญ ์
 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. กรอกใบสมคัรเขา้ฝึกอบรมตามแบบฟอร์มของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน 
   และส าเนาบตัรพนกังาน (ถา้มี) 
2. เขา้รับการฝึกอบรมเตม็วนั/จ านวน 10 วนั 
3. ไดรั้บเงินค่าเบ้ียเล้ียง เฉพาะในวนัท่ีเขา้ฝึกอบรม วนัละ 120 บาท 
4. ไดรั้บวฒิุบตัรของกรมพฒันาฝีมือแรงงานหลงัจากจบฝึกอบรม โดยจะตอ้งมีระยะเวลาเขา้ฝึกอบรม 
    ไม่นอ้ยกวา่ 80 % 
5. ตอบแบบประเมินผลหลงัฝึกอบรม 
6.สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีของกรมพฒันาฝีมือแรงงานไดท่ี้ หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร 0 2245 4406 
    e-mail wepdp2011@hotmail.com   
7. เจา้หนา้ท่ีประสานงานโครงการฯ ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
    7.1 นางวิจิตรา  บูรณะวานิช หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 083 978 0879 
    7.2 นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 0 82 392 4077 
    7.3 นางกฤตาพร นกัปราชญ ์
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สถานประกอบกจิการ 
1. ร่วมในการพิจารณาจดัหลกัสูตรท่ีเหมาะสม 
2. ใหค้วามร่วมมือในการส่งพนกังานเขา้รับการฝึกอบรมเตม็เวลา และทุกวนัของการฝึกอบรม 
3. มอบหมายเจา้หนา้ทีท่ีเก่ียวขอ้ง ใหข้อ้มูลในการติดตามผลการฝึกอบรม 
4. หากผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทั้งรุ่น เป็นพนกังานของบริษทัทั้งหมด ขอใหส่้งรายช่ือผูป้ระสานงาน/ 
    ดูแลการฝึกอบรม พร้อมหมายเลขโทรศพัทใ์หก้รมพฒันาฝีมือแรงงานทราบ 
5. สถานประกอบการท่ีมีลกูจา้งตั้งแต่ 100 คน ข้ึนไป สามารถน ารายช่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไปยืน่   
    รับรองหลกัสูตรเพื่อนบัหวั ในการยืน่แสดงแบบเงินสมทบ ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันา 
    ฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 
6.สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีของกรมพฒันาฝีมือแรงงานไดท่ี้ หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร 0 2245 4406 
    e-mail wepdp2011@hotmail.com   
7. เจา้หนา้ท่ีประสานงานโครงการฯ ของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
    7.1 นางวิจิตรา  บูรณะวานิช หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 083 978 0879 
    7.2 นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ 0 82 392 4077 
    7.3 นางกฤตาพร นกัปราชญ ์
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ตัวอย่างหลักสูตร/หัวข้อฝึกอบรม (น ามาจากข้อมูลของสถาบันพฒันาทุนมนุษย์เพือ่สังคม ขอขอบคุณมา ณ ที่นี)้ 

1 กลุ่มหลกัสูตรเครืองมือและเทคตนิคการปรับปรุงงานและเพ่มผลผลติ(Productvity tools & Techniques) 

 
•  การผลิตโดยมีมีความสูญเสีย (Waste Free Production) 

 
•  การบ ารุงรักษาแบบทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม( Effective Umplenenting Total Productive Maintenance) 

 
•  การวดัและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลเคร่ืองจกัร 
 
•  Kaizen เพื่อการลดตน้ทุน  (Kaizen for Cost Reduction) 

 
•  เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดตน้ทุน๖Process ImProvenent Techniques) 

 
•  

Visual Comtrol เพื่อการปรับปรุงงานและล าตน้ทุน (Work Improvenent through Visual Control & 

Mistake Proof) 

 
•  เทคนิคการตรวจและประเมินผล 5 ส(5S Audit) 

 
•  การบริหารกิจกรรม 5ส (5S Management) 

 
•  กิจกรรมขอ้เสนอแนะ(How to Implement Effective Suggestion System) 

  

2 กลุ่มหลกัสูตรการบริหารคุณภาพ (Quality Management) 

 
•  การบริหารอยา่งมีคุณภาพ (Quality in Service) 

 
•  เทคนิคการแกปั้ญหาแบบ QC (QC Provlem Solving Techmiques) 

 
•  การลดาตน้ทุนของคุณภาพ (Reducing the Cost of Quality) 

 
•  การตีความาขอ้ก าหนด ISO90000 : 20000 

 
•  การจดัท าเอกสารระบบบริหารคุณภาพ ISO90000 : 20000 

 
•  การประยกุตใ์ชร้ะบบเอกสาร ISO90000 : 20000 

 
•  การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ  ISO90000 : 20000 

  

3 กลุ่มหลกัสูตรการเพิม่ผลผลติส าหรับผู้บริหาร (Productivity Series for Management) 

 
•  กลยทุธ์การบริหารเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต(Productivity Mangement) 

 
•  การวดัการเพ่ิมผลผลิตส าหรับผูบ้ริหาร(Productivity Mangement and Amalysis) 

 
•  การเลือกใชเ้ทคนิคในการเพ่ิมผลิต(Productivity tools Box) 

  

4 กลุ่มหลกัสูตรการพฒันาทรัพยากรบุคคล (Humam Resource Development) 

 
•  การวางแผนพฒันาทรัพยากรบุคคล (Humam Resource Development Planning) 
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•  การส ารวจและวเคราะห์ขวญัก าลงัใจในการท างาน (Morale Analysis for Higher Organisational Productivity) 

 
•  
 การวิเคราะห์ความตอ้งการในการในการฝึกอบรม (Training Meeds Analysis) 

 
•  การเลือกใชกิ้จกรรมเพ่ิมผลผลิตเพ่ือพฒันาทรัพยากรบุคคล 
 (How to Utilize Producitivies for Human Resource Development) 

 
•  การจดัการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิผล (Effective Training Mamagement) 

 
•  การประเมินการฝึกอบรม : การวดัความคุม้ค่าของการลงทุนท่ีคน 

 
•  เทคนิคการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ (New Employee orientation Techmiques) 

  

5 กลุ่มหลกัสูตรการพฒันาหัวหน้างานสู่ความเป็นเลศิ(Excellent Supervisor) 

 
•  หวัหนา้งานกบัการเพ่ิมผลผลิต (Producticvity for Supervisors) 

 
•  หวัหนา้งานกบัการลดตน้ทุน (Cost Reduction for Supervisors) 

 
•  หวัหนา้งานกบัการปรับปรุงคุณภาพ(Quality Improvement for Supervisors) 

 
•  เทคนิคการสัง่และแนะน างาน(Job Instruction Techmiques) 

 
•  เทคนิคการส่ือความในสถานท่ีท างาน(Effectve Communication Techinques in Workplace) 

 
•  เทคนิคการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรในการท างาน(Machine Maintenance Techniques) 

 
•  เทคนิคการสร้างทีมงาน (Effective Tean Building Techmiques) 

 
•  เทคนิคการปรับปรุงวิธีการท างาน (Job Method Techmiques) 

 
•  เทคนิคการสร้างสมัพนัธภาพในงาน(Job Relation Techmiques) 

 
•  เทคนิคการประเมินผลงาน (Performance Evaluaton Techmiques) 

  

6 กลุ่มหลกัสูตรการสร้างวทิยากรภายในหน่วยงาน (Building the in-Company Trainer) 

 
•  Training the Trainer 

 
•  5S Trainer 

 
•  Job Instruction Trainer  

  

7 กลุ่มหลกัสูตรการพฒันาทัศนคติ 
 
•  9 พฤติกรรม 9 ความส าเร็จ 
 
•  Service mine 

 
•  การคิดบวกอยา่งเป็นระบบ 

 
•  การพฒันาทีมงาน 
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HR 100 : HUMAN RESOURCE & GENERAL AFFAIR MANAGEMENT 

HR  101  กลยทุธ์ในการแกปั้ญหาพนกังานขาด/ลา/มาสาย 

HR  102  การจดัท าแบบฟอร์มเอกสารท่ีใชใ้นการบริหารงานบุคคลและธุรการ 

HR  103  การจดัท าโครงสร้างค่าจา้งและเงินเดือน 

HR  104  การจดัท าผงัประเมินค่างานดว้ยตนเอง 

HR  105  การบริหารค่าจา้งและเงินเดือน และการปรับค่าจา้งประจ าปี 

HR  106  การสร้างจิตส านึกการบริการพนกังานส าหรับเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบุคคล 

HR  107  การอบรมเชิงปฏิบติัการการสร้างแบบทดสอบทางจิตวิทยาในการว่าจา้ง 

HR  108  การอบรมเชิงปฏิบติัการการสรางแบบวดัทศันคติของพนกังาน  

HR  109  การอบรมเชิงปฏิบติัการการสร้างแบบและจดัท าใบก าหนดหนา้ท่ีงาน 

HR  110  เทคนิคการเปล่ียนบทบาทของฝ่ายบุคคลให้เป็นหน่วยงานท าก าไร 

HR  111  กลยทุธ์การสร้างเสริมแรงงานสมัพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

HR  112  เทคนิคการสมัภาษณ์งานเพื่อคดัเลือกพนกังานท่ีมีคุณภาพ 

HR  113  HR FOR NON-HR 

HR  114  การบริหารทรัพยากรบุคคล ส าหรับ "หวัหนา้งาน" 

HR  115  ภาวะผูน้ ากบัการบริหารวินยัในการท างาน 

HR  116  การบริหารทรัพยากรบุคคลยนความต่างวยั 

HR  117  การท าแผนพฒันารายบุคคล 

HR  118  การบริหารงานบุคคล ส าหรับนกับริหารมือใหม่ 

HR  119  การวางแผนก าลงัคนให้เหมาะกบัองคก์ร เพ่ือรองรับการเปล่ืยนแปลง 

HR  120  หนา้ท่ีของนกับริหารทรัพยากรบุคคล ต่อการจดัการความเสียงขององคก์ร 

HR  121  การสร้างบุคลากรท่ีเป็นเลิศ 

HR  122  การวางแผนทรัพยากรบุคคลให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์ร 

HR  123  HR กบั การเป็น Partner ทางธุรกิจ 
ST 200 SAFETY MANAGEMENT 

ST 201  การรักษาความปลอดภยัแบบมออาชีพ  

ST 202  เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน 

ST 203  เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบับริหาร 

ST 204  การปฐมพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมส าหรับหวัหนา้งาน 

ST 205  การวิเคราะห์เพื่อความปลอดภยั (หลกัสูตร 1 วนั) 

ST 206  การวิเคราะห์เพื่อความปลอดภยั (หลกัสูตร 2 วนั) 

ST 207  การสร้างจิตส านึก บทบาท หนา้ท่ีในการตรวจความปลอดภยัในองคก์ร 

ST 208  การวางแผนตรวจความปลอดภยัในการท างานอยา่งย ัง่ยนื 

ST 209  การใชส้ารเคมีและการป้องกนัอนัตรายในงานอุตสาหกรรมอยา่งปลอดภยั 

ST 210  การบริหารความเสียงภยั 

ST 211  เทคนิคการจ าค  าเพ่ือความปลอดภยัดว้ยกิจกรรม KYT 

ST 212  การพฒันากิจกรรมความปลอดภยัแบบยัง่ยนื 

ST 213  การปรับปรุงสถานภาพการท างานดว้ยรูปแบบ  WIST TWCHNIQUES 

ST 214  ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบ้ไฟฟ้า 

ST 215  ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร,เคร่ืองมือและเคร่ืองมือกล 

ST 216  การสร้างจิตส านึก บทบาท หนา้ม่ีดา้นความปลอดภยั 

ST 217  เทคนิค การสอบสวน การรายงาน และการวิเคราะห์อุบติัเหตุ 

ST 218  การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอยา่งถูกวิธี 

ST 219  3 ป. ปลอดภยั 

ST 220  การส่ือสารเพ่ือความปลอดภยัอยา่งมีระบบ 

ST 221  คณะกรรมการ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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ST 222  การวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของความสูญเสียดว้ย  Why - Why Analysis 

ST 223  เทคนิคการสอบสวน การรายงาน การวิเคราะห์อุบติัเหตุและโรคจากการท างาน 

ST 224  การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ST 225  การวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของการประสบอนัตรายจากการท างาน 

ST 226  การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภยัเก่ียวกบัการขนส่ง 

ST 227  การวิเคราะห์จุดท างานเพื่อความปลอดภยั 

ST 229  การสร้างจิตส านึกในการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั 

ST 230  เทคนิคการป้องกนัอนัตรายจากเสียง 

ST 231  การเพ่ิมประสิทธิภาพทกัษะของหวัหนา้งานดา้นความปลอดภยั 

ST 232  TPM : การสร้างจิตส านึก บทบาท หนา้ท่ี  การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 

ST 233  TPM : การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรดว้ยตนเองของผูป้ฏิบติังาน 

ST 234  เทคนิคการบริหารความปลอดภยั 

ST 235  การใช ้รอก - เครน และการบ ารุงรักษาอยา่งถูกวิธี 
MA 300 ADMINISTRATION &MANAGEMENT 

MA 301   กลยทุธ์ในการตอ้นรับและการให้บริการท่ีสร้างความประทบัใจ 

MA 302   จริยธรรมของหวัหน้างาน 

MA 303   ภาวะผูน้ าและการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

MA 304   บทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดขอบของหวัหนา้งาน 

MA 305   เทคนิคการเจรจาต่อรองในทุกสถานการณ์ 

MA 306   หลกัการจดัการ 

MA 307   ศิลปะการบงัคบับญัชา 

MA 308   เทคนิคการพฒันาบุคลากรดว้ย OJT 

MA 309   เทคนิคการสัง่งาน มอบหมายงาน และติดตามผล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

MA 310   จิตส านึกในการเป็นเจา้ขององคก์ร 

MA 311   เทคนิคการติดต่อประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

MA 312   กลยทุธ์ในการบริหารความขดัแยง้ในทีมงาน 

MA 313   การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

MA 314   การสร้างทศันคติเชิงบวกต่อองคก์ร 

MA 315   การพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะในการพดูส าหรับหวัหนา้งาน 

MA 316   การสร้างจิตส านกัในการท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุขเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

MA 317   การเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในองคก์ร(มอบวฒิุบตัร) 

MA 318   การพฒันาแนวคิดในการสร้างสรรคเ์พื่อการท างาน 

MA 319   เทคนิคการครองใจลูกคา้หรือผูม้าติดต่อดว้ยการให้บริการท่ีเป็นเลิศ MA 

MA 320   กลยทุธ์การใชค้วามฉลาดทางอารมณ์(EQ) 

MA 321   เทคนิคการสอนงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

MA 322   เทคนิคการบริหาร LOGISTICS อยา่งมีประสิทธิภาพ 

MA 323   การบริหารเวลา 

MA 324   การบริหารเชิงกลยทุธ์ 

MA 325   การพฒันาหวัหนา้งาน สู่ ยคุของการแข่งขนั 

MA 326   การฝึกทกัษะการขายอยา่งมืออาชีพ 

MA 327   เทคนิคการจดัท างบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

MA 328   การบริหารงานธุรกิจและการจดัเก็บเอกสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

MA 329   แม่บา้น (MAD) บุคคลส าคญัในองคก์ร 

MA 330   ศิลปะการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพ 

MA 331   เทคนิคและกลวิธีส าหรับนกับริหารส านกังาน 

MA 332   บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการ 

MA 333   เทคนิคการบริหารงานการจดัซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพในการท างาน 
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MA 334   การพฒันาทกัษะของหวัหนา้งาน 

MA 335   EQ , AQ การส่ือสารในการท างานร่วมกนั  

MA 336   ฝึกทกัษะการใชโ้ทรศพัทเ์ป็นภาษาอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือภาพพจน์ท่ีดีขององคก์ร 

MA 337   เทคนิคการใชโ้ทรศพัทอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

MA 338   กลยทุธ์ในการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ 

MA 339   กิจกรรม WALK RALLY เพื่อพฒันาบุคลากร สร้างสายสมัพนัธ์ สร้างสรรคที์มงาน  

MA 340   เทคนิคการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ 

MA 341   กลยทุธ์การวางแผนก าไร และลดค่าใชจ่้ายขององคก์ร 

MA 342   เทคนิคการติดต่อประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

MA 343   การพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะในการพดูส าหรับหวัหนา้งาน 

MA 344   กิจกรรม MIRACLE TEAM BUILDING กิจกรรมเสริมสร้างภาวะผุน้ า,พฒันาทีมงาน ฯลฯ 

MA 345   การสร้างทศันคติเชิงบวกในการท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

MA 346   พนกังานวิญญาณเถา้แก่ /  เถา้แก่ในรูปของพนกังาน 

MA 347   เทคนิคการสร้างแรงจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การวิเคราะห์ปัญหาและการตดัสินใจ 

MA 348   จิตวิทยาการบริหารทีมงานเพ่ือการแข่งขนัในธุรกิจสากล 

MA 349   เทคนิคการเป็นวิทยากรและการน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ (มอบวุฒิบตัร) หลกัสูตร 3 วนั 

MA 350   บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของหวัหนา้งาน (หลกัสูตร 2 วนั) 

MA 351   การเพ่ือประสิทธิภาพและสมรรภาพของพนกังานขบัรถ 

MA 352   พนกังานรับ-ส่งเอกสาร (MESSENGER) ยคุใหม ่

MA 353   การใชร้ถ FORK LIFT และการบ ารุงรักษาอยา่งถูกวิธี 

MA 354   การใชร้ถ FORK LIFT และการบ ารุงรักษาอยา่งถูกวิธี (หลกัสุตร 2 วนั) 

MA 355   การบริหารงานธุรการสมยัใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในองคก์ร 

MA 356   7 Q เพื่อความส าเร็จของทีมงาน 

MA 357   การส่งเสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพสุงแต่ตน้ทุนต ่า 

MA 358   "การให้ค  าปรึกษาอยา่งผูเ้ชียวชาญ" เทคนิคการขายชั้นสูง 

MA 359   กลยทุธ์เปล่ียนคู่แข่งตวัฉกาจให้เป็นพนัธมิตร เพ่ือความเป็น 1 ขององคก์ร 

MA 360   การขายเชิงรุกในสภาวะวิกฤติ 

MA 361   กลยทุธ์การบริหารและเทคนิคการเจาะตลาดภาครัฐ 

MA 362   การวิเคราะห์ตลาดและคุ่แข่งทางธุรกิจ 

MA 363   การจดัการขอ้ร้องเรียนให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ 

MA 367   ทกัษะให้ค  าปรึกษา ส าหรับหวัหนา้งานยคุใหม ่

MA 368   การเป็นหวัหนา้งานท่ีนัง่กลางใจลูกนอ้ง 

MA 369   การเป็นหวัหนา้งานท่ีทุกคนตอ้งการ 
QC 400 QUALITY CONTROL 

QC 401   การท ากิจกรรม 5 ส ยคุใหม ่

QC 402   การพฒันากิจกรรม 5 ส เพ่ือเพ่ิมผลิต 

QC 403   การจดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพโดยรวมขององคก์ร(TQM) 

QC 404   การจดัท าระบบคุณภาพ QC CIRCLE ส าหรับหวัหนา้งาน 

QC 405   การสร้างจิตส านึกเร่ืองคุณภาพ 

QC 406   ไคเซ็น(Kaizen) กลยทุธใ์นการปรับปรุงองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ 

QC 407   การจดัการระบบ GMP และ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร 

QC 408   ความปลอดภยัของอาหาร(FOOD SAFETY) 

QC 409   การควบคุมคุณภาพดว้ยกลุ่ม QCC (QC Circle) 

QC 410   เทคนิคการประเมินผลการปฏิบติังาน KPI 

QC 411   ความปลอดภยัดา้นอาชีววิทยาสตัวใ์นกระบวนการผลิตอาหาร 
          (Food Safety concerning the Pest Control Program - PCP) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
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โครงการยกระดับฝีมอืแรงงานลูกจ้าง ทีไ่ด้รับผลกระทบจากอทุกภัย  
กลบัสู่สถานประกอบกจิการ 

๑. หลกัการและเหตุผล 

  สืบเน่ืองจากหลายพื้นท่ีในประเทศไทยไดเ้กิดเหตุภยัพิบติัอุทกภยั อนัเน่ืองมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน 
“นกเตน” (NOCK-TEN) ร่องมรสุมก าลงัปานกลางถึงค่อนข้างแรงพาดผ่านประเทศไทย และน ้ าล้นตล่ิง จากรายงาน 
ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
(www.nirapai.com) พบว่า มีพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบและประกาศเป็นพื้นท่ีประสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน (อุทกภยั)  
รวมทั้งส้ิน ๖๒ จงัหวดั ๖๒๑ อ าเภอ ๔,๕๔๖ ต าบล ๓๙,๗๒๖ หมู่บา้น ราษฎรไดรั้บความเดือดร้อน ๒,๗๙๘,๖๘๙ คน
จากผลกระทบอุทกภยัคร้ังน้ี ท าให้มีผลกระทบต่อพื้นท่ีเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
โดยเฉพาะการผลิตสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งใชย้าง และพลาสติกเป็นวตัถุดิบ บรรจุภณัฑ์  และอาหารหยุดชะงกั ไดแ้ก่ ๑) นิคม
อุตสาหกรรมสหรัตนนคร ๔๓ โรงงาน ลูกจา้งไดรั้บผลกระทบจ านวน ๑๔,๐๐๐ คน  ๒) โรจนะ ๒๒๓ โรงงาน 
ลูกจา้งไดรั้บผลกระทบจ านวน ๙๐,๐๐๐ คน ๓) บา้นหวา้(ไฮเทค) ๑๔๓ โรงงาน  ลูกจา้งไดรั้บผลกระทบจ านวน 
๕๔,๐๐๐ คน ๔) บางปะอิน ๙๐ โรงงาน ลูกจา้งได้รับผลกระทบจ านวน ๖๐,๐๐๐ คน ๕) แฟคตอร่ีแลนด์วงัน้อย  
(ส่วนใหญ่ธุรกิจเอสเอ็มอี) ๙๙ โรงงาน ลูกจ้างได้รับผลกระทบจ านวน ๖,๐๐๐ คน  และจงัหวดัปทุมธานีเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ๔๓ โรงงาน ลูกจา้งไดรั้บผลกระทบจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ คน (ขอ้มูลจากหนงัสือพิมพโ์พสต์ทูเดย ์ 
วนัท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔) รวมทั้งยงัส่งผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใช้ช้ินส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมฯ ดงักล่าว  
ตอ้งหยดุชะงกัในการผลิตเพื่อการส่งออกอีกจ านวนมาก 
  นายกรัฐมนตรีมีค าสั่งจดัตั้งศูนยช่์วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั (ศปภ.) มีภารกิจในการพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน 
อ านวยการ ประสาน ก ากบัดูแล และด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน 
รวมทั้งคณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เม่ือวนัท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมฟ้ืนฟู ๓ คณะ ดงัน้ี  
   ๑) คณะกรรมการฟ้ืนฟูโครงสร้างพื้นฐาน โดยมอบหมายให้ พล.อ.อ. สุก าพล สุวรรณทตั รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นผูรั้บผดิชอบ 
    ๒) คณะกรรมการด้านการฟ้ืนฟู เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม รวมถึงมาตรการทางภาษี  
โดยมอบหมายให ้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์เป็นผูรั้บผดิชอบ 
   ๓) คณะกรรมการด้านสังคมและคุณภาพชีวิต คนด้อยโอกาส การสร้างงาน และสุขภาพจิตใจ  
โดยมอบหมายให ้พล.ต.อ. โกวทิย ์วฒันะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผูรั้บผดิชอบ 
 รัฐบาลโดยการน าของนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีไดมี้นโยบายให้กระทรวงแรงงาน และกระทรวง
อุตสาหกรรม ก าหนดมาตรการฟ้ืนฟูและช่วยเหลือลูกจา้งและนายจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากการอุทกภยั โดยแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความซ ้ าซ้อนในภารกิจของแต่ละหน่วยงานระหว่างความเดือนร้อน 
ของโรงงานอุตสาหกรรม/เคร่ืองจกัร และภาคสภาพการจา้งงานในสถานประกอบกิจการ ซ่ีงกระทรวงแรงงานประกอบดว้ย 
 

http://www.nirapai.com/
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ส านักงานประกันสังคม กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพฒันาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน  
จดัชุดปฏิบติัการเคล่ือนท่ีลงพื้นท่ีเพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนเฉพาะหน้า พร้อมจดัตั้งศูนยใ์ห้ความช่วยเหลือ
ประชาชน เพื่อรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือลูกจา้งและนายจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั และไดก้ าหนด
มาตรการช่วยเหลือและฟ้ืนฟูลูกจา้งและนายจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากการอุทกภยัข้ึน เพื่อรับค าร้อง/ลงทะเบียน
และด าเนินการจดัฝึกอบรมในพื้นท่ีท่ีไดป้ระกาศเป็นพื้นท่ีภยัพิบติั  ให้สอดคลอ้งกบักิจการท่ีนายจา้งประสงค ์ 
หรือลูกจา้งตอ้งการเพิ่มทกัษะและศกัยภาพแรงงานในระหวา่งหยุดการท างานหรือวา่งงาน ดงันั้น กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
จึงได้จดัท า “โครงการยกระดบัฝีมือแรงงานเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกจา้งและนายจา้งท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภยั 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕” โดยขอรับการสนบัสนุนงบกลางรัฐบาลประจ าปี ๒๕๕๕ เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกจา้ง 
และนายจา้ง ด าเนินการฟ้ืนฟูหรือช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นท่ีมีความรวดเร็ว คล่องตวั และสามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนไดท้นัต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

๒. วตัถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อยกระดบัฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการหรือต่อยอดทกัษะความรู้ท่ีเก่ียวกบั
การท างานก่อนประสบภยัใหก้บัลูกจา้งและสถานประกอบกิจการท่ีประสบอุทกภยั  
 ๒.๒ เพื่อให้นายจา้ง/สถานประกอบกิจการท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัมีมาตรการรองรับการชะลอ
การเลิกจา้งจนผา่นพน้ภาวะวกิฤต 
 ๒.๓  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส าหรับลูกจา้งท่ีตอ้งหยุดงานและได้รับค่าจา้ง ๗๕% หรือว่างงาน 
และตอ้งการเปล่ียนงานใหม่ ใหไ้ดรั้บการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานใหมี้ประสิทธิภาพการท างานท่ีสูงข้ึน 

๓. ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕ 

๔. หน่วยงานรับผดิชอบ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

๕. พืน้ทีด่ าเนินการ  
สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค และศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัทัว่ประเทศ 

๖. กลุ่มเป้าหมาย  
ลูกจา้งในสถานประกอบกิจการ ลูกจา้งรายวนั ผูถู้กเลิกจา้งและว่างงาน ท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั 

จ านวน ๑๕,๐๐๐ คน  
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๗. งบประมาณ    
 งบประมาณในการด าเนินการ ๖๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยขอรับการ
สนบัสนุนงบกลางของรัฐบาลจากส านกังบประมาณ จ าแนกรายละเอียดค่าใชจ่้าย ดงัน้ี 
 - ระยะเวลาการฝึก ๑๐ วนั (วนัละ ๖ ชัว่โมง)         ๖๐       ชัว่โมง 
 - จ  านวนรุ่น  ๗๕๐ รุ่น 
 - จ  านวนคน/รุ่น    ๒๐ คน 
 - ค่าวทิยากร (๖๐๐ บาท X ๖ ช.ม. X ๑๐ วนั) =  ๓๖,๐๐๐      บาท 
 - ค่าอาหารระหวา่งการฝึก (๑๒๐ บาท X ๒๐ คน X ๑๐ วนั)  =   ๒๔,๐๐๐ บาท 
 - ค่าวสัดุฝึก (๑,๐๐๐ บาท X ๒๐ คน) =  ๒๐,๐๐๐      บาท 
 - ค่าบริหารโครงการ ๒,๐๐๐ บาท/รุ่น =     ๒,๐๐๐      บาท 
 รวมค่าใชจ่้ายต่อรุ่น =   ๘๒,๐๐๐ บาท 
  รวมค่าใชจ่้ายต่อคน              =          ๔,๑๐๐     บาท 
  รวมค่าใชท้ั้งหมด           =  ๖๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยสามารถถัวเฉล่ียได ้
เท่าท่ีจ่ายจริง และค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม และประหยดั เพื ่อประโยชน์ต่อการด าเนินงานได ้ 
หากมีเงินเหลือจ่ายให้น าส่งคืนส านกังบประมาณ 
๘. วธีิด าเนินการ 
 ๘.๑ กรมพฒันาฝีมือแรงงานประสานเครือข่ายไดแ้ก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย รวมทั้งนิคม/สวนอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากน ้าท่วม ประชาสัมพนัธ์สถานประกอบกิจการท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบแจง้รายช่ือลูกจา้งเขา้ร่วมโครงการ 
 ๘.๒ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค และศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ เช่น  
ส่ือสังคมออนไลน์ ส่ือประชาสัมพนัธ์ในจังหวดั เสียงตามสายในหมู่บ้าน วิทยุชุมชน ฯลฯ ให้ลูกจ้างกลับ
ภูมิล าเนาจากการไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั ทราบถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมของกระทรวง
แรงงาน และหน่วยงานกรมพฒันาฝีมือแรงงาน  
 
 ๘.๓ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พฒันาฝีมือแรงงานจังหวดั/สถานประกอบกิจการ  
ขออนุมติัหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบักิจการท่ีนายจา้งประสงค์ ลูกจา้ง ผูถู้กเลิกจา้ง หรือผูว้่างงานตอ้งการเพิ่มทกัษะ
ฝีมือแรงงานในสายการผลิต/บริการ โดยหลกัสูตรการฝึกจะตอ้งสอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมเป้าหมาย ๑๔ กลุ่ม
อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ (๑) อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน (๒) อุตสาหกรรมแม่พิมพ ์(๓) อุตสาหกรรมเหล็ก
และเหล็กกลา้ (๔) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (๕) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (๖) อุตสาหกรรมซอฟแวร์ 
(๗) อุตสาหกรรมยาง (๘) อุตสาหกรรมก่อสร้าง (๙) อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ (๑๐) อุตสาหกรรมส่ิงทอและ
แฟชัน่ (๑๑) อุตสาหกรรมเซรามิกส์ (๑๒) อุตสาหกรรมอาหาร (๑๓) โลจิสติกส์ และ (๑๔) อุตสาหกรรม 
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ท่องเท่ียวและบริการ หรือเป็นหลกัสูตรท่ีสถานประกอบกิจการตอ้งการเพิ่มศกัยภาพแรงงาน ไดแ้ก่ หลกัสูตร ๙ 
พฤติกรรม ๙ สู่ความส าเร็จ, ภาษาต่างประเทศ, เทคโนโลยสีารสนเทศ, เทคนิคการเป็นหวัหนา้งาน เป็นตน้ 
 ๘.๔ กองแผนงานและสารสนเทศ และกองคลงั ก าหนดแผนงาน/แผนคน/แผนเงินลงสถาบนัพฒันาฝีมือ
แรงงานภาคและศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเพื่อด าเนินการภายใตโ้ครงการท่ีก าหนด 
 ๘.๕ ให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ผู ้ถูกเลิกจ้าง และว่างงานท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ลงทะเบียนเพื่อเขา้รับการฝึกอบรมกบัหน่วยฝึกอาชีพของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน/สถานประกอบกิจการ พร้อม 
รับรายงานตวัและจดัท าทะเบียนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม และด าเนินการฝึกอบรมตามหลกัสูตรและระยะเวลาฝึกท่ี
ก าหนด พร้อมจ่ายค่าเบ้ียเล้ียงการฝึกอบรมตามวนัท่ีเขา้อบรมจริง ทั้งน้ีหากมีเงินเหลือจ่ายใหน้ าส่งคืน 
 ๘.๖ สรุปผลการยกระดบัฝีมือแรงงานเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกจา้งและนายจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
อุทกภยั น าเสนอกรมพฒันาฝีมือแรงงาน เพื่อรายงานใหก้ระทรวงแรงงานทราบต่อไป 
๙. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๙.๑ สถานประกอบกิจการท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั สามารถชะลอการเลิกจา้งลูกจา้งจนผา่นภาวะ
วกิฤตได ้

๙.๒ ลูกจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากการอุทกภยัไดรั้บการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ในการท างานสูงข้ึน 

๙.๓ ลดปัญหาการเลิกจา้งและการวา่งงานของก าลงัแรงงานท่ีไดรั้บผลกระทบ 
๑๐. การประเมินผล 

๑๐.๑ ใชแ้บบสอบถามใหผู้รั้บการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็นหลงัการฝึกอบรม 
๑๐.๒ ประเมินการเรียนรู้ของผูรั้บการฝึก โดยสังเกตและพิจารณาพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปหลงัการฝึกอบรม 

ในแต่ละหวัขอ้วชิา 
๑๑. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

๑๑.๑ เชิงปริมาณ จ านวนลูกจา้งท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากอุกภยั ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐  คน ไดรั้บการฝึก
ยกระดบัฝีมือแรงงาน 

๑๑.๒ เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๗๐ ของลูกจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากจากอุทกภยั มีทกัษะความรู้ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกจา้งหรือสถานประกอบกิจการ  
๑๒. ผู้รับผดิชอบโครงการ/ผู้ประสาน 
 กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กองแผนงานและสารสนเทศ โทรศพัท/์โทรสาร  ๐ ๒๒๔๖ ๑๙๓๕ 
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หมายเหตุ  ตอ้งเป็นแนวนอน 

                        แบบแสดงรายช่ือแรงงานในสถานประกอบกจิการทีป่ระสบอุทกภัยและประสงค์และประสงค์จะเข้ารับการอบรมตาม                                        แบบ  กพร. 01 
 

                                  โครงการยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้างทีไ่ด้รับผลกระทบจากอุทกภัยกลบัสู่สถานประกอบกจิการ 
 

ช่ือหน่วยงานด าเนินการฝึก.............................................................ช่ือผู้ประสานงาน............................................................โทรศัพท์...........................   

ช่ือหลกัสูตร..................................................................................................................................................................   

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล 
เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ช่ือสถานประกอบ 
กจิการทีป่ระสบอุทกภัย 

พืน้ที่ 

อ าเภอ จังหวดั 
1           
2          
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           

   ลงช่ือ...................................................ผูป้ระสานงาน 

                          (                                                 ) 

      

      

รุ่นท่ี......... 
(ผส.ออกเลข) 
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แบบฟอร์มลงทะเบียนการฝึกอบรม 
โครงการยกระดบัฝีมือแรงงานลูกจา้ง ท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยักลบัสู่สถานประกอบกิจการ 

หลกัสูตร.................................................................................................................................. 

พนกังานสังกดัสถานประกอบกิจการ..............................................................ประเภทกิจการ.........................       

ท่ีอยู.่.................................................................................................................................................................       
ช่ือหน่วยงานผูรั้บผิดชอบ...............................................................โทรศพัท.์.................โทรสาร...................       

             

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซนต ์

      วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          
 

หมายเหตุ  แบบฟอร์มน้ี ใชใ้นกรณีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมาจากสถานประกอบกิจการเดียวกนั 
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แบบฟอร์มการจ่ายค่าเบ้ียเล้ียง 

โครงการยกระดบัฝีมือแรงงานลูกจา้ง ท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยักลบัสู่สถานประกอบกิจการ 

หลกัสูตร.................................................................................................................................. 
พนกังานสังกดัสถานประกอบกิจการ...............................................................ประเภทกิจการ.........................       

ท่ีอยู.่..................................................................................................................................................................       

ช่ือหน่วยงานผูรั้บผิดชอบ...............................................................โทรศพัท.์.................โทรสาร...................       

ผูจ่้ายเงิน...........................................................................................................         
             

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซนตผ์ูรั้บเงินค่าเบ้ียเล้ียง 

      วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม วนัท่ีฝึกอบรม 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          
หมายเหตุ  แบบฟอร์มน้ี ใชใ้นกรณีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมาจากสถานประกอบกิจการเดียวกนั 
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ประวัติวิทยากร 
 
ชื่อ – นามสกุล 
 
 
 
 
 
ประวัติการศกึษา 
 
 
 
 
 
ประวัติ / ประสบการท างาน อดีต-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
ประสบการณ์ที่เกีย่วข้องกับหวัข้อการฝึกอบรม / การเป็นวิทยากร  
 
 
 
 
การศึกษา / ดูงาน (หากมี) 
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                    กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
ใบส าคญัรับเงนิ 

             วนัท่ี.............ธนัวาคม   พ.ศ. 2554 
 
 ขา้พเจา้ ...............................................................อยูบ่า้นเลขท่ี …………………………………….                       
ต าบล............................................ อ าเภอ................................................... 
จงัหวดั……………………………………………..   
ไดรั้บเงินจากกองคลงั  กรมพฒันาฝีมือแรงงาน     จงัหวดักรุงเทพมหานคร   ดงัรายการต่อไปน้ี 
 

รายการ 
จ านวนเงนิ 
บาท สต. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

บาท   

 

จ านวนเงนิ (ตัวอักษร) ……………………………………………………………………………………. 
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แบบฟอร์มประเมินผล (ส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม) 
โครงการยกระดบัฝีมือแรงงานลกูจา้งท่ีไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยักลบัสู่สถานประกอบกิจการ 

หลกัสูตร.............................................................................................................................................................. 
ในแต่ละขอ้ความต่อไปน้ี กรุณาท าเคร่ืองหมาย x ลงในช่องคะแนนของแต่ละขอ้ความตามความคิดเห็นของท่าน 

ท่ี สถานที่จดัอบรม ดมีาก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง ไม่มคีวามคดิเห็น 

  5 4 3 2 1 
1 ความสะดวกสบายและเหมาะสมของสถานท่ีจดัอบรม      
2 การอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ขา้อบรม      
 องค์ประกอบของการจดัอบรม ดมีาก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง ไม่มคีวามคิดเห็น 
3 รูปแบบและวิธีการด าเนินการอบรม      
4 เอกสารประกอบการอบรม      
5 คุณภาพและความพร้อมของอุปกรณ์โสตทศัน์      
6 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรมต่อเน้ือหาสาระทั้งหมด      
7 การแบ่งสรรเวลาส าหรับแต่ละหวัขอ้      
 ผู้เข้าอบรม ดมีาก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง ไม่มคีวามคดิเห็น 

8 ก่อนเขา้อบรม ท่านมีความรู้      
9 หลงัเขา้อบรม ท่านมีความรู้      
 อบรมวนัท่ี..................................................................................................      
 การบรรยายของวทิยากร ดมีาก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง ไม่มคีวามคดิเห็น 

10 หวัขอ้……………………………………………………………………      
 ช่ือวิทยากร..................................................................................................      
 10.1 ความครอบคลุมของเน้ือหาสาระ      
 10.2 ความชดัเจนในการบรรยาย      
 10.3 ความสอดคลอ้งและเพียงพอของการยกตวัอยา่ง      
 10.4 การรักษาและควบคุมเวลาในการบรรยาย      
 10.5 การตอบขอ้ซกัถาม      
 ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมได้รับ ดมีาก ด ี พอใช้ ควรปรับปรุง ไม่มคีวามคดิเห็น 

11 เน้ือหาสาระของการอบรมในคร้ังน้ีตรงต่อความคาดหวงัในระดบัใด      
12 ท่านคิดวา่สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริงในระดบัใด      
13 ระดบัความพึงพอใจโดยรวม      
14 ท่านตอ้งการใหก้รมพฒันาฝีมือแรงงานฯ พฒันาความรู้เพ่ิมเติม      

 1.      
 2.      



15 ท่านคิดวา่หลงัจากฝึกอบรมแลว้ ท่านจะน าความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับปรุงงาน      
       
       

16 ขอ้เสนอแนะ      
       
       
       

ขอขอบคุณความคิดเห็นของทุกท่าน 
กรมพฒันาฝีมือแรงงานหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ท่านไดรั้บประโยชนจ์ากการฝึกอบรมในคร้ังน้ี 
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