


แจ้งท้าย 
1. สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 5 นครรำชสีมำ 
2. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนชัยภูมิ 
3. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนสุรินทร์ 
4. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนบุรีรัมย์ 
5. สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 6 ขอนแก่น 
6. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนกำฬสินธุ์ 
7. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนมุกดำหำร 
8. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนหนองบัวล ำภู 
9. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนมหำสำรคำม 
10. สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 7 อุบลรำชธำนี 
11. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนศรีสะเกษ 
12. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนอ ำนำจเจริญ 
13. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนร้อยเอ็ด 
14. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนยโสธร 
15. สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 18 อุดรธำนี 
16. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนหนองคำย 
17. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนบึงกำฬ 
18. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนสกลนคร 
19. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนนครพนม 
20. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเลย 
21. สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 8 นครสวรรค์ 
22. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนพิจิตร 
23. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนก ำแพงเพชร 
24. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนตำก 
25. สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 9 พิษณุโลก 
26. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนเพชรบูรณ์ 
27. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนอุตรดิตถ์ 
28. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนสุโขทัย 
29. สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 10 ล ำปำง 
30. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนล ำพูน 
31. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนแพร่ 
32. สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 19 เชียงใหม่ 
33. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนแม่ฮ่องสอน 
34. สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 20 เชียงรำย 
35. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนพะเยำ 
36. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนน่ำน 
37. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนชัยนำท 
38. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนอุทัยธำนี 
39. ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนสิงห์บุรี 



ก ำหนดกำรโครงกำรส่งเสริมการจัดท ามำตรฐำนฝีมือแรงงำนตำมมำตรำ 26 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal และอุตสำหกรรมแห่งอนำคต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6 

กิจกรรมที่ 2 จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนหรือบุคลำกร  
จำกหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ำร่ำงคู่มือวิธีกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนตำมมำตรำ 26 

รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 ธันวำคม 2565 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  
 
 

วัน - เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน กลุ่มงานก าหนดฯ 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิดสัมมนา ผู้บริหารกรมฯ 

ผู้อ านวยการส านักฯ 
09.30 - 10.30 น. ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ความส าเร็จของการจัดท าระบบ 
การยื่ นค าขอรั บรองมาตรฐานฝี มื อแรงงานตามมาตรา  26  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

ผู้อ านวยการส านักฯ 

10.30 - 11.30 น. บรรยายกระบวนการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 26             
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 

นายสันติ พัชนะ 
 

11.30 - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
12.30 - 14.30 น. บรรยาย 

- ประโยชน์และสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 
- การวิเคราะห์หาความต้องการการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงาน 

นายสันติ พัชนะ 
 

14.30 - 16.30 น. บรรยายการวิเคราะห์งานหลัก งานย่อย     นายสันติ พัชนะ 
16.30 - 17.30 น. พักรับประทานอาหารเย็น  
17.30 - 20.30 น. - การตรวจค าขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 26  

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
- แนวทางการลงข้อมูล ในระบบการยื่นค าขอรับรองมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 โดยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบการยื่นค าขอรับรองมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานก าหนดฯ 

 

หมำยเหตุ 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเชา้ เวลา 10.30-10.45 น. และชว่งบ่าย เวลา 14.30-14.45 น. 
 2. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 



๒ 
 

ก ำหนดกำรโครงกำรส่งเสริมการจัดท ามำตรฐำนฝีมือแรงงำนตำมมำตรำ 26 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal และอุตสำหกรรมแห่งอนำคต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6 

กิจกรรมที่ 2 จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนหรือบุคลำกร  
จำกหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ำร่ำงคู่มือวิธีกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนตำมมำตรำ 26 

รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 ธันวำคม 2565 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
 

วัน - เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน กลุ่มงานก าหนดฯ 
09.00 - 12.00 น. บรรยายกระบวนการจัดท าข้อสอบภาคความรู้ ภาคความสามารถ นายสันติ พัชนะ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 15.00 น. บรรยาย 

- การจัดทดลองทดสอบข้อสอบภาคความรู้ ภาคความสามารถ และ
การปรับปรุงข้อสอบทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถ 
- กระบวนการน าเสนอขอความเห็นชอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
พ.ศ. 2545  

นายสันติ พัชนะ 

15.00 - 17.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม เพ่ือฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานหลัก งานย่อย วิทยากรประจ ากลุ่ม 8 กลุ่ม 
นายโกญจนาท ใจยะ 
นายดุสิต คชรินทร์ 
นางสาวพชรสุดา  โพธิ์อ่าน 
นางสาวสาวิตรี  สมชาติเกรียงไกร 
นายบัญชา  พิสุทธิวัฒน์ 
นายอับดุลฮากีม ดาเด๊ะ 
นายปฐมพงษ์  แก้วดี 
นางสาวฉันทชา วงศ์มณี 

17.00 - 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น  
18.00 - 19.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม เพ่ือฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานหลัก งานย่อย (ต่อ) วิทยากรประจ ากลุ่ม 8 กลุ่ม 

นายโกญจนาท ใจยะ 
นายดุสิต คชรินทร์ 
นางสาวพชรสุดา  โพธิ์อ่าน 
นางสาวสาวิตรี  สมชาติเกรียงไกร 
นายบัญชา  พิสุทธิวัฒน์ 
นายอับดุลฮากีม ดาเด๊ะ 
นายปฐมพงษ์  แก้วดี 
นางสาวฉันทชา วงศ์มณี 

19.00 - 20.00 น. สรุปผลการสัมมนา  
 

หมำยเหตุ 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเชา้ เวลา 10.30-10.45 น. และชว่งบ่าย เวลา 14.30-14.45 น. 
 2. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



๓ 
 

ก ำหนดกำรโครงกำรส่งเสริมการจัดท ามำตรฐำนฝีมือแรงงำนตำมมำตรำ 26 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
โครงสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal และอุตสำหกรรมแห่งอนำคต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖6 

กิจกรรมที่ 2 จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนหรือบุคลำกร  
จำกหน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท ำร่ำงคู่มือวิธีกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนตำมมำตรำ 26 

รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 21 – 23 ธันวำคม 2565 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
 

วัน - เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน กลุ่มงานก าหนดฯ 
09.00 - 12.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม เพ่ือฝึกปฏิบัติกระบวนการจัดท าข้อสอบ   

ภาคความรู้ ภาคความสามารถ 
วิทยากรประจ ากลุ่ม 8 กลุ่ม 
นายโกญจนาท ใจยะ 
นายดุสิต คชรินทร์ 
นางสาวพชรสุดา  โพธิ์อ่าน 
นางสาวสาวิตรี  สมชาติเกรียงไกร 
นายบัญชา  พิสุทธิ์วัฒน์ 
นายอับดุลฮากีม ดาเด๊ะ 
นายปฐมพงษ์  แก้วดี 
นางสาวฉันทชา วงศ์มณี 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม เพ่ือฝึกปฏิบัติการจัดทดลองทดสอบข้อสอบ

ภาคความรู้ ภาคความสามารถ และการปรับปรุงข้อสอบทั้งภาค
ความรู้และภาคความสามารถ 

วิทยากรประจ ากลุ่ม 8 กลุ่ม 
นายโกญจนาท ใจยะ 
นายดุสิต คชรินทร์ 
นางสาวพชรสุดา  โพธิ์อ่าน 
นางสาวสาวิตรี  สมชาติเกรียงไกร 
นายบัญชา  พิสุทธิวัฒน์ 
นายอับดุลฮากีม ดาเด๊ะ 
นายปฐมพงษ์  แก้วดี 
นางสาวฉันทชา วงศ์มณี 

14.00 - 15.00 น. บรรยายการวัดและการประเมินผล นายสันติ พัชนะ 
15.00 - 16.00 น. สรุปผลการสัมมนา ผู้อ านวยการกลุ่มงานก าหนดฯ 

16.00 - 16.30 น. พิธีปิดการสัมมนา  
 

หมำยเหตุ 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มช่วงเชา้ เวลา 10.30-10.45 น. และชว่งบ่าย เวลา 14.30-14.45 น. 
 2. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



เอกสารแนบ 

โครงการสงเสริมการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานตามมาตรา ๒๖ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางเศรษฐกิจในยุค New Normal และอุตสาหกรรมแหงอนาคต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรมที่ ๒ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหแกเจาหนาที่ของกรมพัฒนาฝมือแรงงานหรือบุคลากร
จากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทํารางคูมือวิธกีารทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามมาตรา ๒๖

 ---------------------------------------------------------- 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน 

เรื่อง   คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

เนื่องด้วยผู้ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรดังกล่ำวมีคุณสมบัติเป็นอนุกรรมกำรกลั่นกรองมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนตำมมำตรำ ๒๖ จึงขอก ำหนดคุณสมบัติของเจ้ำหน้ำที่สถำบัน/ส ำนักงำน ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ดังนี้ 

๑. เป็นผู้ปฏิบัติงำนอยู่ในสำขำอำชีพตำมประกำศกระทรวงแรงงำน เรื่อง สำขำอำชีพที่จะส่งเสริมฯ 
ลงวันที่ ๙ เมษำยน ๒๕๕๘ สำขำใดสำขำหนึ่ง หรือ 

๒. มีประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน หรือ 
๓. เป็นคณะท ำงำนที่ร่วมจัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนตำมมำตรำ ๒๖ หรือ 
๔. ผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรจัดท ำหลักสูตรอิงสมรรถนะ (ถ้ำมี)  
๕. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (เฉพำะผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำน) 

ต้องจัดเตรียมใบสมัคร/เอกสำรประกอบกำรสมัคร และน ำมำให้ ณ วันเข้ำร่วมสัมมนำฯ 
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 

5.๑ ใบสมัคร (แบบ กฐ.พิเศษ)     จ ำนวน 1 แผ่น 
5.๒ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำน  จ ำนวน ๑ แผ่น 
      (ท่ีมีเลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน) 
5.๓ รูปถ่ำย 1 นิ้ว      จ ำนวน 1 รูป 
5.๔ ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ     จ ำนวน ๑ แผ่น 

 กลุมงานกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน
โทร ๐ ๒๒๔๕ ๑๘๒๒

หมายเหตุ : 
๑. ในเบื้องต้นให้พิจำรณำจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนตำมมำตรำ ๒๖ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญก่อน 
๒. ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแล้ว สำมำรถเข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำร

สัมมนำฯ ได้ หำกไม่สำมำรถจัดส่งผู้เข้ำอบรมตำมหมำยเหตุ ข้อ 1 ได้ 
๓. ขอควำมอนุเครำะห์วำงแผนกำรเดินทำงให้สอดคล้องกับก ำหนดกำรสัมมนำ 

รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมสีดา รีสอรท จังหวัดนครนายก 



ใบสมัครเขา้รบัการฝกึอบรมหลักสูตรการฝกึยกระดบัฝีมือแรงงาน 
การจดัทํามาตรฐานฝมีือแรงงาน ตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญัติ 
ส่งเสรมิการพฒันาฝมีือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพ่ือประกอบการแตง่ต้ัง 

เปน็อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝมือแรงงานตามมาตรา ๒๖

ประวตัสิ่วนตัว 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว นามสกุล . 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน - - -  -  

วัน/เดือน/ปีเกิด   /  / อายุ ปี สัญชาติ ศาสนา   . 

ที่อยูป่จัจบุนั บา้นเลขที ่ หมู่ที ่ ซอย ถนน . 

แขวง/ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ . 

โทรศัพท์มือถือ Email . 

ปจัจบุนัทาํงาน ตําแหน่ง . 

ชื่อสถานท่ีทํางาน เลขท่ี หมู่ท่ี .. 

ซอย ถนน แขวง/ตําบล . 

เขต/อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ . 
โทรศัพท์ท่ีทํางาน . 

ประวตักิารศกึษา 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ. ท่ีจบ 

ประสบการณก์ารทาํงาน 
ระยะเวลา  
(เดือน-ปี) 

สถานที่ทํางาน ตําแหน่ง ลักษณะงานหลัก 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และได้แนบหลักฐานประกอบการฝึกอบรมฯ มาด้วยแล้ว 
เอกสารประกอบการสมัคร 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน (ที่มเีลขที่บัตรประจําตัวประชาชน) 
รูปถ่าย 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 
สําเนาวุฒิการศึกษา 

 ลงช่ือ ผู้ย่ืนคําขอ .ผู้ย่ืนคําขอ 
 ( ) 

.........../......................./............... 

ลงช่ือ     .ผู้ตรวจสอบเอกสาร 
 ( ) 
 .........../......................./............... 

แบบ กฐ. พิเศษ 








