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ข้อมูลโครงการ 

       แนวปฏิบัติ 

แบบสอบถาม/แบบสรุปรายงาน 



 
 

ค าน า  

 การส่งเสริมการมีงานท าให้ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้       
เป็นภารกิจหลักของกรมการจัดหางาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการจัดหางานโดยกองส่งเสริม  
การมีงานท ามีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ 
ตามภารกิจ รวม 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน โครงการวันมหกรรมอาชีพ 
โครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ (โครงการส่งเสริม
การประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ) และโครงการส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือการท างานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นอกจากนี้ยังมี
โครงการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ผู้ต้องขัง ที่กรมการจัดหางานได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งแต่ละโครงการมีกระบวนการท างาน
และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันตามบริบทของกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย 

  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการมีงานท าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
กองส่งเสริมการมีงานท าจึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีแนวทาง
ในการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งคู่มือการด าเนินงานฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ 
แนวปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม แบบสอบถามและแบบสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กองส่งเสริมการมี
งานท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน 
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โครงการของกองส่งเสริมการมีงานท า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   1. โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ 
   1.1  แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 (1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา  
 (2) กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ถูกคุมประพฤติ  
      และผู้ต้องขัง      
 (3) กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ  
 (4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแนะแนวอย่างยั่งยืนเป็นระบบ ไม่น าส่งผลผลิต 
          1.2 แนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
 (1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป (ไม่มีงบประมาณ) 
 (2) กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร  
 (3) กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท าให้ทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน 
          1.3 แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน 
 (1) กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพิ่มรายได้ (200 รุ่น/4,000คน)  
 (2) กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน  

 2. โครงการวันมหกรรมอาชีพ                                                  

 3. โครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ  
  กิจกรรมส่งเสริมประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ (โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ) 

  3.1 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 
  3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 

4. โครงการส่งเสริมการมีงานท าเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
       (กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือการท างานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) 
 5. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพ 
ผู้ต้องขัง (ไม่มีงบประมาณ) 
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โครงการเตรียมความพรอ้มแก่ก าลังแรงงาน 

1.  หลักการและเหตุผล 
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบ       
ต่อสังคมและผู้อื่น มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
       มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อม
แก่ก าลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเห็นชอบให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่จัดให้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ด าเนินการให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนต้องผ่านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนส าเร็จ
การศึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยกระทรวงแรงงานให้การสนับสนุนแบบทดสอบ
ศักยภาพต่างๆ และการประมวลผลการทดสอบในระบบออนไลน์แก่นักเรียน และสนับสนุนข้อมูลอาชีพ     
และข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางตลาดแรงงานแก่เครือข่ายครูแนะแนวของสถานศึกษา ประกอบกับคณะกรรมการ
บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)    
ได้ก าหนดจัดให้กระทรวงแรงงานร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ แนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับ    
ชั้นประถมศึกษา  
 กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริม    
การประกอบอาชีพอิสระให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลัง
แรงงาน เพ่ือช่วยให้บุคคลได้รู้จักตนเอง ได้ทราบถึงความถนัด ความชอบและศักยภาพของตนเอง ได้รู้จัก    
โลกอาชีพ โลกการศึกษา รู้สถานการณ์และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน รู้เส้นทางการศึกษา     
การเข้าสู่อาชีพและแนวทางการประกอบอาชีพยุคใหม่ เพ่ือให้บุคคลสามารถวางแผนการศึกษาหรือการเลือก 
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  รวมทั้งเพ่ือส่งเสริม  
การประกอบอาชีพอิสระและส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้านให้ประชาชนได้มีอาชีพ มีรายได้ ส าหรับเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัว และเพ่ือพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย      
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องมาตรฐานสากลและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลหลักในการ
สนับสนุนกระบวนการแนะแนวอาชีพให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน       
น าข้อมูลประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยไปใช้อ้างอิง/ใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเตรียมก าลังแรงงานให้มีความพร้อมส าหรับการท างาน/การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
และปัญญาประดิษฐ์ 
 ๒.2 เพ่ือให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และ
ประชาชนทั่วไป ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ/ได้รับค าปรึกษาด้านอาชีพ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
ข้อมูลโลกการศึกษา ข้อมูลโลกอาชีพ ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานและข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ/เลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตรงตามความรู้ ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
                                                        



3 

 

 2.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ที่มีข้อจ ากัดไม่สามารถใช้บริการของกรม 
การจัดหางานได้ตามปกติ ได่แก่ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขังเพ่ือให้มีแนวทางในการ
ประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ หรือส่งเสริมให้มีงานท า มีรายได้หรือได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือระหว่างถูกคุมขัง 
 2.4 เพ่ือสร้าง/พัฒนา/ขยายเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ อาทิ ครูแนะแนว บุคลากรด้าน
การศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนว เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพไปใช้หรือปรับใช้
ในการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถเลือกศึกษาต่อ/เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
รวมทั้งให้มีอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานให้กรมการจัดหางาน  
 2.5 เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการมีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ ให้แก่ผู้หางานยาก/ประสบปัญหาในการ  
หางานท า รวมถึงผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ประสงค์จะท างาน โดยการให้บริการแนะแนวอาชีพแบบเชิงลึก
และครบวงจรทุกภารกิจ 
 2.6 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ/ส่งเสริมการมีท างานให้แก่ ทหารกองประจ าการ   
ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยแรงงานเพ่ือให้มีแนวทางและมีความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพหลังปลดประจ าการ 
 2.7 เพ่ือให้ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ     
คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และได้ลงมือปฏิบัติในการประกอบอาชีพอิสระ   
ที่ตนเองสนใจ รวมทั้งได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ และสามารถน าความรู้ และวัสดุอุปกรณ์ไปใช้
ประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ หรือส่งเสริมให้ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมาได้มีโอกาส     
ในการต่อยอด พัฒนารูปแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การค้าออนไลน์ การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2.8 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้มีงานท าที่แน่นอน/มีรายได้อย่างยั่งยืน 
โดยการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน และเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านข้อมูล ทั้งข้อมูลนายจ้าง/สถาน
ประกอบการที่ส่งงานให้ท าท่ีบ้าน และข้อมูลผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้านในพื้นที ่ 
 2.9 เพ่ือให้มีฐานข้อมูลในระบบส่งเสริมการมีงานท าของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการแนะแนว
อาชีพ/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ/วัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการเลือกประกอบอาชีพ ฯลฯ ส าหรับใช้
ในการวางแผนการด าเนินงานด้านการแนะแนว/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ หรือเป็นข้อมูลในการวิเค ราะห์         
การวางแผนก าลังแรงงาน การผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  
 2.10 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานอาชีพประเทศไทย   
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลหลักในการแนะแนวอาชีพ  
หรือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนน าข้อมูลประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานอาชีพ
ประเทศไทยไปใช้อ้างอิง/ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน 
 2.11 เพ่ือให้มีเครื่องมือหรือสื่อส าหรับใช้ในกระบวนการแนะแนว/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ    
หรือมีข้อมูลอาชีพเพ่ือการแนะแนวอาชีพ/การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ที่หางานยาก ผู้ถูกเลิกจ้าง
ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน 
เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง แรงงานนอกระบบ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 
ประชาชนที่ประสงค์จะรับงานไปท าที่บ้าน/ผู้รับงานไปท าที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านที่จดทะเบียนกับ
กรมการจัดหางาน ประชาชนทั่วไป และบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ จ านวน 348,000 คน  
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4. วิธีด าเนินการ  
 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

 4.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 4.2 กิจกรรมพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย       
มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

     4.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า และกิจกรรมแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบ
การจ้างงาน มีวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 4.1.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย  ได้แก ่
 1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา  
 (1) บรรยาย/อภิปราย/เสวนา เพ่ือให้ข้อมูลและความรู้ด้านอาชีพที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับชั้นการศึกษา  
 (2) ให้บริการวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ หรือบริการ
ทดสอบทักษะต่าง ๆ เช่น ทดสอบความถนัดทางอาชีพ ทดสอบภาษาอังกฤษ   
 (3) ให้บริการแนะแนว/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ 
 (4) จัดท าบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือการ
วางแผนอาชีพส่วนบุคคล โดยการบันทึกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา เป้าหมายการศึกษาและเป้าหมายการ
ประกอบอาชีพ พร้อมทั้งประสบการณ์ฝึกงาน/ท างาน ความสามารถทางภาษา และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการค้นหาและพัฒนาตนเองให้สามารถประกอบอาชีพได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ 
 (5) จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระที่อยู่ ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและ      
เป็นที่ต้องการของตลาด เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการท าของแต่ละอาชีพ เผยแพร่เอกสารข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ เช่น ข้อมูลด้านอาชีพและการศึกษา ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน แหล่งฝึกอาชีพ แหล่งฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือก เลือกศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ  
 (6) จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรมการแข่งขัน/เล่นเกมตอบปัญหาทางอาชีพ 
การจัดนิทรรศการอาชีพ การฉายวีดีทัศน์อาชีพ การเชิญผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ หรือเชิญหน่วยงานต่าง ๆ มาน าเสนอข้อมูลการเข้าสู่อาชีพ ฯลฯ 
 (7) ผลิตและสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในกระบวนการแนะแนว/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ 
เช่น แบบทดสอบที่เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ จัดท าหนังสือหรือเอกสารส าหรับใช้ประกอบในกระบวนการ      
แนะแนว/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ หรือจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการแนะแนวอาชีพ 
 (8) จัดท าทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสรุป
รายงานผล และรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 2) กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ        
ผู้ถูกคุมประพฤต ิและผู้ต้องขัง  
 (1) บรรยาย/แนะแนว/ให้ค าปรึกษา/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ     
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้แก่ เด็กและเยาชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง 
ซึ่งเป็นกลุ่มคนพิเศษท่ีไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ ของกรมการจัดหางานได้ตามปกติ 
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 (2) จัดกิจกรรมสาธิตและทดลองปฏิบัติอาชีพที่อยู่ในความสนใจและอยู่ในความ
ต้องการของตลาด เผยแพร่เอกสารข้อมูลอาชีพ/ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
เลือกประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ 
 (3) จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เช่น บริการวัดบุคลิกภาพเพ่ือการ 
ศึกษาต่อหรือการเลือกประกอบอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ/ส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างถูกคุมขัง   
 (4) จัดท าทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง
สรุปรายงานผล และรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 3) กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ  
 (1) จัดสัมมนา/อบรม เชิงปฏิบัติการให้แก่เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ได้แก่            
ครูแนะแนว บุคลากรด้านการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนว หรือบุคลากรของกรมการจัดหางานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแนะแนวอาชีพ ให้ทราบถึง
วิธีการ/ขั้นตอนการใช้เครื่องมือในการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์และ
แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพ และเส้นทางการเข้าสู่อาชีพ  ศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการชั้นน าหรือสถานที่ที่มีนวัตกรรมเพ่ือเปิดโลกทัศน์แห่งการแนะแนวอาชีพและการศึกษาที่กว้างขวางขึ้น 
ส าหรับน าไปปรับใช้ในการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือก
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม   
 (2) แต่งตั้งครู อาจารย์ หรือครูแนะแนวในสถานศึกษา ที่ผ่านการอบรมจาก
กรมการจัดหางานตามโครงการ/กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ และเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพ ให้เป็นอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน เพ่ือเป็น
ผู้ช่วยในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพให้กรมการจัดหางาน 
 (3) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ส าหรับเครือข่ายหรือประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 
 (4) จัดท าทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสรุป
รายงานผล และรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
   4.1.2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 
 1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพผู้ประกันตนกรณีว่างงานและประชาชนทั่วไป  
 (1) ให้บริการแนะแนว/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพแก่ผู้ประกันตน ณ ส านักงาน 
(กรณีกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ ณ ส านักงาน) หรือให้บริการแนะแนวอาชีพแก่ผู้ประกันตนนอกพ้ืนที่ เช่น 
กรณีถูกเลิกจ้างจ านวนมาก 
 (2) จัดท าทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ ง   
สรุปรายงานผล และรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 2) กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร 
 (1) จ้างเหมาบริการพนักงานต าแหน่งนักแนะแนวอาชีพ ให้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรีเทพฯ     
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหาในการหางาน ได้แก่ ผู้หางานยาก ผู้ว่างงาน       
คนหางาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ประสงค์จะท างาน และผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ โดยการ
ให้บริการจัดหางาน ให้บริการแนะแนวอาชีพในเชิงลึก และให้บริการแนะแนวอาชีพแบบครบวงจร จ านวน  
24 แห่ง รวม 38 คน ดังนี้  
 - หน่วยงานละ ๑ คน จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดยะลา 
ปัตตานี ปทุมธานี ระยอง สมุทรปราการ เชียงใหม่ นครราชสีมา ส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 , 4 , 7 
และกองส่งเสริมการมีงานท า  
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 - หน่วยงานละ ๒ คน จ านวน ๑2 แห่ง ได้แก่ ส านักงานจัดหางานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นครปฐม พิษณุโลก เชียงราย ล าพูน ขอนแก่น อุบลราชธานี หนองบัวล าภู 
สงขลา นราธิวาส และภูเก็ต   
 - หน่วยงานละ 3 คน จ านวน ๑ แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคนไทย 
(Smart Job Center)  
 (2) จัดท าข้อมูลความต้องการแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ ลักษณะงาน 
และทักษะที่นายจ้างต้องการ โดยการออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์แนวโน้ม       
ความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการแนะแนว และรวบรวมข้อมูลความต้องการ     
มีงานท าของผู้สมัครงานหรือคนหางานในพ้ืนที่เพ่ือน าเสนอข้อมูลคนหางานที่ถูกต้องและชัดเจนแก่นายจ้าง/
สถานประกอบการ 
 (3) ติดตามผลการบรรจุงาน/การประกอบอาชีพของผู้ได้รับบริการ  
 (4) บริการแนะแนวและให้ค าปรึกษาด้านอาชีพตามรูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย และหรือบริการแนะแนว/ให้ค าปรึกษาด้านอาชีพเพ่ิมเติมกรณีท่ีไม่สามารถหางานท าได้  
  (5) ให้ความรู้เพ่ือสร้างความพร้อมในการสมัครงาน หรือส่งฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม
การประกอบอาชีพให้แก่ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการเกิน ๓ ครั้ง แล้วยังไม่ได้รับการบรรจุงาน  
 (6) บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพ่ือให้ทราบถึงบุคลิกภาพ ทักษะ  
ความสนใจและความถนัดของตนเอง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ     
ทีเ่หมาะสมกับตนเอง 
 (7) บริการด้านข้อมูลอาชีพทั้งอาชีพในระบบและอาชีพอิสระ รวมถึงข้อมูล
ตลาดแรงงาน เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับอาชีพและการเข้าสู่อาชีพต่างๆ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้
วางแผนตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้อย่างหมาะสม  
  (8)  จัดท าสื่อรูปแบบต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์หรือใช้ส าหรับการแนะแนวอาชีพ 
  (9) จัดท าทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง
ฐานข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ 
 3) กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท าให้ทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน 
  (1) บรรยายเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักคิดในการท างาน/การประกอบ
อาชีพ และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพ การเตรียมความพร้อมในการท างาน/การประกอบอาชีพ 
 (2) บริการแนะแนวอาชีพ/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ 
 (3) เผยแพร่เอกสารข้อมูลอาชีพ/ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลแหล่งเงินทุน แหล่งฝึกอบรม รวมทั้งช่องทางการสมัครงาน เป็นต้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการเลือกประกอบอาชีพหลังปลดประจ าการ 
 (4) จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เช่น บริการทดสอบความพร้อม            
ทางอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ จัดนิทรรศการโลกอาชีพ/โลกการศึกษา  
  (5) จัดท าทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสรุป
รายงานผล และรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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 4.1.3 กิจกรรมแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 
 1) กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพ่ิมรายได้ 
 (1) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อิสระให้แก่
กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือเพ่ิมอาชีพ
เพ่ิมรายได ้โดยค านึงถึงวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง และให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกปฏิบัติอาชีพเพ่ือให้
ทราบถึงข้ันตอน วิธีการท าของแต่ละอาชีพ  
 (2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ส าเร็จการอบรม/
ส่งเสริมการฯ เพ่ือให้สามารถน าไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมต่อไปได้ หรือต่อยอด/พัฒนารูปแบบของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้ในปีที่ผ่านมาให้มีโอกาสในการเพ่ิมเติม
ความรู้ด้านอาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป  
 (3) เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า/บริการให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ตามกิจกรรม โดยกองส่งเสริมการมีงานท า ส านักงานจัดหางานจังหวัด หรือส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร     
ลงข้อมูลอาชีพเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการในสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์กองส่งเสริมการมีงานท า เว็บไซต์
หน่วยงานต่าง ๆ หรือ Facebook ไทยท า ไทยซื้อ ไทยเจริญ ของกระทรวงแรงงาน เป็นต้น 
 (4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 (5) ติดตามผลการประกอบอาชีพและมีรายได้ของผู้ส าเร็จการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 
 (6) จัดท าทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ข้อมูล
อาชีพอิสระ รวมทั้งสรุปรายงานผล และรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 2) กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน 
 (1) จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะรับงาน/ผู้รับงานไปท าที่บ้าน/
กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน หรือเพ่ือการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 
และให้ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือพาไปศึกษาดูงานเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน        
การบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง หรือการศึกษาดูงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ส่งงานให้ผู้รับงานฯ 
หรือกลุ่มที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและประสบความส าเร็จในอาชีพ เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจ     
และน ากลับไปใช้ในการบริหารงานของกลุ่ม รวมทั้งแนะน าแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า เช่น กองทุนเพ่ือผู้รับงาน 
ไปท าที่บ้าน ฯลฯ  
 (2) รับจดทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้านตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการ
ส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2560 รวมทั้งรับลงทะเบียนผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน และ             
รับลงทะเบียนนายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะส่งงานให้แก่ผู้รับงานฯ  
 (3) จัดเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน และสถาน
ประกอบการที่ส่งงานให้ผู้รับงานฯ เพ่ือพบปะให้ข้อเสนอแนะและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการประกอบ
อาชีพฯ ตลอดจนออกติดตามหนี้ค้างช าระกรณีผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานที่ใช้บริการกู้เงินกองทุนเพ่ือผู้รับงาน    
ไปท าที่บ้านไม่สามารถน าเงินส่งช าระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน   
 (4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง  ๆเพ่ือใช้ในการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน 
 (5) ติดตามผลการประกอบอาชีพและมีรายได้ของผู้ ได้รับการส่งเสริมการรับงาน
ไปท าที่บ้าน 
 (6) จัดท าทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม และ
ข้อมูลนายจ้างที่ส่งงานในพ้ืนที่ รวมทั้งสรุปรายงานผล และรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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   4.2 กิจกรรมพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ด าเนินการดังนี้ 
   4.2.1 จ้างเหมาบริการพนักงาน จ านวน 4 คน ให้ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการมีงานท า 
เพ่ือช่วยปฏิบัติราชการในการสืบค้นข้อมูลอาชีพและอุตสาหกรรม บันทึกข้อมูลอาชีพและอุตสาหกรรม รวมทั้ง
ออกส ารวจข้อมูลอาชีพและข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ฯลฯ 
 4.2.2 ศึกษาและส ารวจข้อมูลอุตสาหกรรมและข้อมูลอาชีพที่เปลี่ยนแปลงในประเทศไทย 
โดยการศึกษาวิจัยเอกสารทุกรูปแบบทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสากล (International Standard Industrial  Classification of All Economic Activities  : 
ISIC Rev.4) ขององค์การสหประชาชาติ (United  Nations) และการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล 
(International Standard Classification Occupations : ISCO 2008) ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  และมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)   
 4.2.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือด าเนินการ
ส ารวจและเก็บรวมรวบข้อมูลอุตสาหกรรม และข้อมูลอาชีพ 
   4.2.4 วิเคราะห์และเขียนร่างนิยามอุตสาหกรรม และร่างนิยามอาชีพจากการส ารวจและ
เอกสารที่สืบค้นต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์ จัดจ าแนก ก าหนดรหัสอุตสาหกรรม รหัสอาชีพ ให้เข้าหมวดหมู่    
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 4.2.5 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอุตสาหกรรมและอาชีพ      
และคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม 
   4.2.6 จัดพิมพ์นิยามอุตสาหกรรม และนิยามอาชีพที่ผ่านการพิจารณารับรองของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)  
7. งบประมาณ  
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ จ านวน 
27,021,250 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กิจกรรมพัฒนาการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย จ านวน 1,852,900 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน         
ห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

8. ผลผลิตโครงการ (Output) :  ผู้รับบริการตามโครงการได้รับบริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ จ านวน 348,000 คน 
    ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 - นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา ประชาชน บุคลากรด้านการแนะแนว
อาชีพ ผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มารับบริการสามารถน าความรู้      
ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษาหรือเลือกประกอบอาชีพได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 
 - ผู้รับบริการตามกิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้ ได้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 78 
  - ผู้รับบริการตามกิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจรมีงานท า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๔ 
 - ผู้รับบริการตามกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้านมีงานท า มีรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการแนะแนวอาชีพหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพ    
มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ/เลือกประกอบอาชีพได้ตรงบกับความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด
และบุคลิกภาพของตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน 
 9.2 ประเทศไทยมีมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.๑ ผู้ตรวจราชการกรมท าหน้าที่ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 
      10.๒ กองส่งเสริมการมีงานท า หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่ในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 

๑1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมการมีงานท า  กรมการจัดหางาน   
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โครงการวันมหกรรมอาชีพ  
 

๑. หลักการและเหตุผล 
     สถานการณ์โลกในปัจจุบันเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร การพัฒนาทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย ความเป็นอยู่       
และวิถีทางการด าเนินชีวิต (lifestyle) ของผู้คน หลายธุรกิจได้รับผลกระทบต้องปรับตัวและปรับแผนธุรกิจ   
ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับในช่วงต้นปี 2563 โลกเกิดภาวะการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์ดังกล่าวเป็นตัวเร่งให้หลายอุตสาหกรรมต้องปรับตัวรับวิถีใหม่ หรือ 
“New Normal” ส่งผลให้มีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย สถานศึกษามีการปรับตัวและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ     
และข้อมูลการศึกษาที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งไม่ทราบความต้องการ/แนวโน้ม         
ความต้องการของตลาดแรงงานหรือแนวโน้มอาชีพในอนาคต รวมทั้งไม่ทราบถึงวิธีการ/แนวทางการเข้าสู่อาชีพ
ในปัจจุบัน ตลอดจนไม่ทราบลักษณะงาน/ลักษณะการประกอบอาชีพ/รายละเอียดในการประกอบอาชีพต่าง ๆ 
ส่งผลให้ประชาชนขาดการพัฒนาตนเองหรือมีการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   
ท าให้ขาดทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ/การท างาน ดังนั้น การกระตุ้นหรือการจุดประกาย    
ทางความคิดให้ประชาชนมีความกระตืนรือร้นในการหาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับโลกอาชีพ โลกการศึกษา รวมถึง
การให้ข้อมูล/ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับอาชีพ จึงเป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพให้ประชาชนได้รู้จักอาชีพ    
ที่หลากหลาย ได้ทราบถึงลักษณะการท างานในแต่ละอาชีพ ได้พัฒนาตนเองให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้มีทักษะในการท างานหรือทักษะการประกอบอาชีพที่สอดรับกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้น ซ่ึงนับไดว้่ามีความส าคัญต่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ/การท างานให้แก่ประชาชนในยุคปัจจบัน 
 กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานท าให้แก่ประชาชน      
ทุกกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงปัญหาและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการวันมหกรรม
อาชีพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการของรัฐ ได้เข้าถึงข้ อมูลอาชีพ/ข้อมูล
การศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพที่หลากหลาย และมีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ 
รู้สภาวะและแนวโน้มตลาดแรงงาน รวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพยุคใหม่/อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง และ
เพ่ือจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นการพัฒนาคนในทุกมิติ      
และทุกช่วงวัยให้สามารถประกอบอาชีพหรือท างานหรือเลือกศึกษาต่อได้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

๒. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน 
นักศึกษา ให้มีโอกาสได้รู้จักอาชีพและลักษณะการท างาน/การประกอบอาชีพที่หลากหลาย  
  2.2 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูล
ด้านอาชีพ ข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือการวางแผนหรือใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อเลือกประกอบอาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 
  2.3 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ       
ที่ตนเองสนใจ และสามารถน าไปใช้ ไปพัฒนา หรือต่อยอดให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 

 2.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพจากกรมการจัดหางานได้ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง และเปิดโอกาสให้นายจ้างได้พบปะกับผู้ผลิตสินค้าที่กรมการจัดหางานได้ให้การส่งเสริมฯ 
เพ่ือให้เกิดการว่าจ้างผลิต/ซื้อขายสินค้าเพ่ิมข้ึน  
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๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา จ านวน 20,000 คน  

๔. วิธีการด าเนินการ 
 4.1 จัดแสดงการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริงและแสดงเส้นทางการเข้าสู่อาชีพต่างๆ 
  4.2 กิจกรรมบนเวที การสัมภาษณ์/บรรยาย/อภิปราย โดยผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพ         
ที่หลากหลาย 
  4.3 บริการให้ค าปรึกษาทางอาชีพโดยผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพโดยตรง 
    4.4 จัดนิทรรศการโลกการศึกษา โลกอาชีพ อาชีพนวัตกรรมสมัยใหม่ และอาชีพ First S-Curve ,  
New S-Curve หรืออาชีพสมัยใหม่  
  4.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติอาชีพที่อยู่ในความสนใจของตลาด 
   4.6  ฉายวีดิทัศน์อาชีพยุคใหม่ อาชีพที่น่าสนใจ และเผยแพร่ข้อมูลอาชีพรูปแบบต่างๆ 
   4.7 ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และบริการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพโดยนักแนะแนวอาชีพ  
จากกรมการจัดหางาน 
  4.8  จัดซุ้ม/มุมอาชีพที่เหมาะสมกับกลุ่มคนพิเศษ เช่น กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ และแสดง
ผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ว่าจ้างการรับงานไปท างานที่บ้านที่โดดเด่น เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการว่าจ้างผลิตชิ้นงาน
กลุ่มคนพิเศษ/ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
  4.9 การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับการส่งเสริม 
การประกอบอาชีพจากกรมการจัดหางานเพ่ือส่งเสริมให้มีรายได้ 
  4.10 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น ข้อมูลแหล่งเงินทุน ข้อมูลแหล่งฝึกอาชีพ 
ข้อมูลอาชีพอิสระเพ่ือน าข้อมูลไปศึกษาและทดลองท าด้วยตนเอง 
  4.11 ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมการจัดหางานที่เก่ียวกบัการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น 
การส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน รับลงทะเบียน
นายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะส่งงานให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน เป็นต้น 
  4.12 การแข่งขัน/เล่นเกมตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล  
     4.13 จัดท าสื่อข้อมูลอาชีพ/สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น วีดีทัศน์ ชุดนิทรรศการอาชีพยุคใหม่/อาชีพ
ในระบบ/อาชีพอิสระ แผ่นพับ สมุดฉีก ร่มสนาม พัดพกพา ผ้าขนหนู กระเป๋า เสื้อยืด ปากกา ดินสอ เป็นต้น 

 4.14 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   

๖. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ตุลาคม  ๒๕๖3 – กันยายน  ๒๕๖4)  

๗. งบประมาณ  
 กรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต โครงการวันมหกรรมอาชีพ  จ านวน 4,943,3๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพัน    
สามร้อยบาทถ้วน)                                           

8. ผลผลิตโครงการ (Output) :  ประชาชนที่เข้าร่วมงานวันมหกรรมอาชีพ จ านวน ๒0,๐๐๐ คน 
    ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษาหรือเลือก
ประกอบอาชีพได ้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชน นักเรียน/นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพ ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ      
ที่ตนเองสนใจ ได้รู้จักอาชีพที่หลากหลายเพ่ิมขึ้น ได้ทราบถึงบุคลิกภาพ และความถนัดของตนเอง ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน/ข้อมูลอาชีพ/ข้อมูลการศึกษา และมีแนวทางในการประกอบอาชีพ/แนวทางในการ
เลือกศึกษาต่อทีเ่หมาะสม 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
     10.๑  ผู้ตรวจราชการกรมท าหน้าที่ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 
     10.๒  กองส่งเสริมการมีงานท าหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่ในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

๑1. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมการมีงานท า  กรมการจัดหางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

โครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ 
(กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ) 

-------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
    สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่า  ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) โดยประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีจ านวนไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน 
หรือร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และจะเข้าสู่ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-Aged Society)  
ในปีพ.ศ. 2574 สถานการณ์ดังกล่าวน ามาซึ่งความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่จะตกอยู่ในความยากจน หากไม่มีการ
เตรียมความพร้อมรองรับ กล่าวคือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วของสังคมไทยย่อมส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อก าลังการผลิต วิถีชีวิต และพฤติกรรมของผู้คนในสังคม จึงเป็นประเด็นส าคัญที่สังคมไทย       
ควรตระหนักและร่วมกันเตรียมความพร้อมในการรับมือทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงาน และการสร้างหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุ หรือแม้แต่การจ้างแรงงาน  
ในสถานประกอบการ 
 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพลังทางสังคม เน้นการ
เตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้คนทุกช่วงวัยตระหนัก มีความรอบรู้ และมีความพร้อมรองรับการเป็นสังคมสูงวัย
ในทุกมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพที่สามารถ
พ่ึงตนเอง และเป็นพลังในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศให้นานที่สุด รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์ และภูมิปัญญาให้กับประชากรรุ่นอ่ืน ๆ และส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคมที่มีต่อการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ  
 กรมการจัดหางานโดยกองส่งเสริมการมีงานท ามีภารกิจหลักด้านส่งเสริมการมีงานท าให้แก่
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ในอนาคต ได้จัดท าโครงการ       
ขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ (กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ        
ได้ประกอบอาชีพ/มีงานท า/มีรายได้ มีทักษะในการด ารงชีวิต มีการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต เป็นการ
เพ่ิมคุณค่าและศักยภาพในการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ ซึ่งจะน าไปสู่การลดการพ่ึงพิง และลดภาระการเลี้ยงดู
ของครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นการ
รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของตนเอง     

ไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ ตระหนักถึงคุณค่า และ
ศักยภาพของตนเอง น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
     2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาเพ่ือเป็นวิทยากรถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนการสร้างคลังปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเป็นภูมิปัญญา   
ที่คงไว้คู่ชุมชน และเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพ มีงานท า มีรายได ้

3. กลุ่มเป้าหมาย  
     ผู้สูงอายุ (บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีสัญชาติไทย) จ านวน 2,580 คน 
จ าแนกเป็น                
     3.1 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ จ านวน 1,720  คน 
     3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา จ านวน 860 คน  
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4. วิธีด าเนินการ 
 4.1 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 

 1) คัดเลือกผู้สูงอายุที่มีความต้องการและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพอิสระ 
 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและทดลองปฏิบัติพร้อมกับให้ค าแนะน า ให้ความรู้ด้านการ

ประกอบการ ได้แก่ การบริหารจัดการ การบัญชี การตลาด การคิดต้นทุน ก าไร และแหล่งเงินทุน รวมทั้งจัดให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และหรือศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีแนวคิดในการพัฒนา/  
ต่อยอดความรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการของตนเอง 
 3) เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า/บริการให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม โดยกองส่งเสริม
การมีงานท า ส านักงานจัดหางานจังหวัด หรือส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร ลงข้อมูลอาชีพเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการในสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์กองส่งเสริมการมีงานท า เว็บไซต์หน่วยงานต่าง ๆ 
หรือ Facebook ไทยท า ไทยซื้อ ไทยเจริญ ของกระทรวงแรงงาน เป็นต้น 

 4) จัดท าทะเบียนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือเป็นฐานข้อมูล 
 5) ติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได้ของผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม 

 6) สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม รวบรวมปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะ 
 4.2 กิจกรรมพัฒนาศักภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 

 ๑) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาและสนใจ หรือประสานหน่วยงาน
ท้องถิ่นในจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุเพ่ือเชิญชวนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ 

 ๒) คัดเลือกผู้สูงอายุที่มภีูมิปัญญาและมีความพร้อม 
 3) จัดกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ โดยจัดกลุ่มให้มีภูมิปัญญาที่หลากหลาย 

     4) จัดฝึกอบรมการวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับผู้สูงอายุ โดยด าเนินการให้มีการพัฒนา
ความสามารถในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คงไว้อยู่คู่ชุมชน โดยเน้นให้มีการทดลองปฏิบัติจริงครบทุกคน      
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ทดลองเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในอาชีพที่ตนเองมีภูมิปัญญาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
ด้วยกันภายใต้การแนะน าของวิทยากร   
 4.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

7. งบประมาณ   
     งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
สังคมสูงวัย จ านวน 5,903,200 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

8. ผลผลิตโครงการ (Output) :  ผู้สูงอายุได้รับบริการส่งเสริมการประกอบอาชีพ จ านวน 2,580 คน 
    ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมฯ ได้ประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ     
  - ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการ น าไปสู่การมีอาชีพ 
มีรายได้ ลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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 9.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 - ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ได้ประกอบอาชีพเป็นวิทยากร และมีรายได้จาก    
ภูมิปัญญาของตนเองและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม 

       - เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาเฉพาะด้าน และมีการพัฒนาองค์ความรู้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 ผู้ตรวจราชการกรมท าหน้าที่ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 
 10.2 กองส่งเสริมการมีงานท า หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่ในการติดตามประเมิน       
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

11. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
       กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

โครงการส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการท างานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) 

-------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 จากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการค้าและการส่งเสริมการลงทุนของประเทศด้วยการจัดตั้ง  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในชื่อโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC Eastern Economic Corridor) เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส าคัญของนโยบายของรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่จะช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และรายได้ของประชาชน ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง 
แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตพัฒนาเมือง โดยต้องบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือให้เชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน จัดระบบ
สาธารณูปโภครองรับการด าเนินงานในพื้นที่ ซึ่งการเติบโตและแนวโน้มการลงทุนพ้ืนที่ EEC ที่มากขึ้นนี้ ได้ส่งผล
ให้อุตสาหกรรมในพ้ืนที่มีความต้องการก าลังแรงงานเพ่ิมมากขึ้น และจากผลการส ารวจความต้องการก าลังคน 
ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ EEC ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ            
ภาคตะวันออก (สกพอ.) ระหว่าง ปี 2562-2566 คาดว่า มีความต้องการแรงงานกว่า 475,793 อัตรา 
 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก            
(EEC Labour Administration Center) ไปสู่การปฏิบัติ กรมการจัดหางานจึงได้จัดท าโครงการ “ส่งเสริม             
การมีงานท าเพ่ือรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือการท างานในพ้ืนที่             
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก โดยให้บริการแนะแนวอาชีพให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่จะจบการศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษา ที่จะศึกษาต่อให้มีความเข้าใจต่อแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ื นที่          
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือเตรียมการส าหรับการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง               
กับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นการให้บริการที่เน้นการเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานและ
การศึกษาต่อ เพ่ือสร้างโอกาสในการท างานในพ้ืนที่และเพ่ือให้เกิดการจ้างงานที่ขยายตัวอย่างเต็มที่            
เป็นการส่งเสริมให้ก าลังแรงงานในพ้ืนที่มีงานท าถ้วนหน้าทุกช่วงวัย (Full Employment) สามารถขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  อันจะส่งผลให้ประเทศชาติ         
มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป 

2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระดับชั้น ม.3,     

ม.6, ปวช.3, ปวส.2 และปริญญาตรีปีสุดท้าย ได้รับทราบข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ 
ในพ้ืนที่ EEC ใน 10 อุตสาหกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้ง Company Profile ของนายจ้าง/สถาน
ประกอบการในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

   2.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในระดับชั้น ม.3, ม.6,   
ปวช.3, ปวส.2 และปริญญาตรีปีสุดท้ายที่จะจบการศึกษาและที่จะศึกษาต่อได้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานในพ้ืนที่  

   2.3 เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมการจัดหาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัย และเหมาะสมกับตลาดแรงงานในพื้นท่ี 

 2.4 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ   
ภาคตะวันออก 
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3. กลุ่มเป้าหมาย  
     นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระดับชั้น  ม.3, ม.6, ปวช.3, ปวส.2 
และปริญญาตรีปีสุดท้ายที่จะจบการศึกษาหรือที่จะศึกษาต่อ เพ่ือส่งเสริมการมีงานท าในพ้ืนที่ จ านวน 27,000 คน 

4.วิธีด าเนินการ 
 4.1 จ้างเหมาบริการพนักงานต าแหน่งนักแนะแนวอาชีพ วุฒิปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา หรือผู้ที่มี
ประสบการด้านการแนะแนว จ านวน 3 คน เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่แนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา       
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
จังหวัดละ 1 คน  
 4.2 อบรม/ให้ความรู้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ทราบวิธีการท างาน และสามารถ
ให้บริการแนะแนวอาชีพให้แก่ นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ 

 4.3 ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาเพ่ือให้ได้รับ
ทราบข้อมูลความต้องการแรงงานในพ้ืนที่ EEC ใน 10 อุตสาหกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้ง 
Company Profile  ของนายจ้าง/สถานประกอบการในพ้ืนที่เพ่ือเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การท างานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

  4.4 ผลิตและจัดท าสื่อในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม  
  4.5 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รวบรวมปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     จังหวัดชลบุรี ระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

6. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

7. งบประมาณ   
     งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก จ านวน 1,459,700 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

8. ผลผลิตโครงการ (Output) :  นักเรียน นักศึกษา ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระดับชั้น ม.3, 
ม.6, ปวช.3, ปวส.2 และปริญญาตรีปีสุดท้าย ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ 27,000 คน 
    ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการแนะแนวอาชีพสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออกระดับชั้น ม.3, ม.6, ปวช.3, 
ปวส.2 และปริญญาตรีปีสุดท้ายที่จะจบการศึกษาและท่ีจะศึกษาต่อได้รับบริการแนะแนวอาชีพ                        

 9.2  นักเรียน นักศึกษา ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในระดับชั้น ม.3, ม.6, ปวช.3, 
ปวส.2 และปริญญาตรีปีสุดท้ายที่จะจบการศึกษาและที่จะศึกษาต่อ มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อเพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการท างานในพ้ืนที่  

 9.3 นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสไดเ้ข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมการจัดหางานได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัย และเหมาะสมกับตลาดแรงงานในพื้นท่ี 

 9.4 ลดปัญหาการว่างงานและปัญาการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการที่เข้ามาลงทุน      
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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 9.5 เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  และสถานศึกษาในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษ   
ภาคตะวันออก  
 
 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 ผู้ตรวจราชการกรมท าหน้าที่ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
เพ่ือใหก้ารด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 
 10.2 กองส่งเสริมการมีงานท าหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่ในการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

11. หน่วยงานรับผิดชอบ 

       กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 
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แนวปฏิบัติ 
โครงการกิจกรรม 
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โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 

กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสรมิอาชีพ 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 
1. แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 1.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา 
 1.2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และ

ผู้ต้องขัง 
      1.3 กิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ 
2. แนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
  2.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชนทั่วไป 
  2.2 กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร 
  2.3 กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท าให้ทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน 
3. การแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน 
  3.1  กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้ 
  3.2 กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

แนวปฏิบัติงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา  
 
 

เป้าหมาย   : นักเรียน นักศึกษา จ านวน ๒๒0,000 คน 

วิธีด าเนินการ : กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา เป็นกิจกรรมตามโครงการเตรียมความ
พร้อมแก่ก าลังแรงงาน จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
2558 ในเรื่องการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนต้องผ่านการแนะแนวการศึกษาและ
อาช ีพก ่อนส า เร ็จการศ ึกษาตามกระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอนและนโยบายจากคณะ
กรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
(ป.ย.ป.) ได้ก าหนดให้กระทรวงแรงงานร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ก่อนที่จะ
ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักตนเอง ได้ทราบถึงบุคลิกภาพ ความพร้อมทางอาชีพ 
ความถนัดทางอาชีพ และศักยภาพของตนเอง ให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา 
รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ให้สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้สอดคล้อง
กับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อจะได้ประกอบอาชีพที่ตรงกับต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบันหรืออนาคต โดยมีวิธีการในการด าเนินการ ในแต่ละข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  1  จัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่  2  คัดเลือกและประสานงานกับสถานศึกษา 
  ขั้นตอนที่  3  ก าหนดกิจกรรมและรายละเอียดในการให้บริการแนะแนวอาชีพ 
  ขั้นตอนที่  4  สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าแผนด าเนินงาน 
 เมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรม ให้จัดท าแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของกรมและสอดคล้องกับจ านวนเงินงบประมาณและเป้าหมายที่ได้รับในแผน
ด าเนินงานควรประกอบด้วยสาระส าคัญๆ อาทิ เช่น 
 -  ก าหนดการจัดกิจกรรม และจ านวนเงินงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละครั้ง  
 -  รายชื่อสถานศึกษา และผู้ประสานงาน ที่จะเข้าไปด าเนินกิจกรรม 
 -  จ านวนนักเรียน นักศึกษา ในแต่ละระดับชั้นที่จะให้เข้าร่วมกิจกรรม  
 -  จ านวนกิจกรรม รายละเอียด และรูปแบบแต่ละกิจกรรมที่จะน าไปให้บริการ   
 -  ก าหนดตัวเจ้าหน้าที่ เพื่อแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม   
 -  วิทยากรที่จะบรรยายให้ความรู้ 
 -  จ านวนหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องเชิญมาร่วมงาน  
 -  จ านวนเอกสารข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่จะน าไปเผยแพร่    
 -  จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในงาน   

        ฯลฯ 
  ในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาแต่ละแห่งที่เลือกไว้ อาจจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาในงาน
วิชาการ หรืองานปัจฉิมนิเทศของแต่ละสถานศึกษาก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสะดวกและความพร้อมของ
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สถานศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรืออาจจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน อ่ืนในการจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษา 
 

ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกและประสานงานกับสถานศึกษา 
      - การคัดเลือกสถานศึกษาควรคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม และควรขยายการให้บริการแก่
สถานศึกษาท่ียังไม่เคยได้รับบริการ เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
 - การประสานงานกับสถานศึกษา ในชั้นต้นควรประสานผ่านทางครูแนะแนว เพ่ือขอทราบความ
พร้อมของสถานศึกษาและข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษา ที่จะร่วมกิจกรรม เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมและ
คัดเลือกกิจกรรมหรือหัวข้อในการบรรยายที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
กลุ่มเป้าหมาย  

ขัน้ตอนที่ 3  ก าหนดกิจกรรมและรายละเอียดในการให้บริการแนะแนวอาชีพ 
             การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในแต่ละครั้งให้หน่วยงานพิจารณากิจกรรม
ได้ตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย แผนงาน และจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับ กิจกรรมการให้บริการ
ประกอบด้วย 
 1. การให้บริการแนะแนวอาชีพ/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ 
 2. การท าแบบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ 
 3. กิจกรรมบรรยาย/อภิปราย เพ่ือให้ข้อมูลความรู้ด้านอาชีพ 
 4. การเผยแพร่เอกสารข้อมูลความรู้ต่าง ๆ  
 5. การจัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ 
 6. การแข่งขันตอบปัญหาทางอาชีพ 
 7. การจัดนิทรรศการอาชีพ  
 8. การจัดท าหนังสือวางแผนอาชีพ (Career planning) ในระบบส่งเสริมการมีงานท า  
 9. กิจกรรมอ่ืน ๆ 
ทั้งนี้ กิจกรรมในล าดับที่ 1-4 เป็นกิจกรรมบังคับที่ต้องมีในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง กิจกรรมในล าดับที่ 5 ให้จัด
อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยพิจารณาจ านวนอาชีพตามงบประมาณและความเหมาะสม ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆ 
ให้พิจารณางบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในแต่ละปีและตามความเหมาะสม 

ในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. กิจกรรมบรรยาย/อภิปราย  

 ควรให้ความรู้ในด้านอาชีพ เส้นทางสู่อาชีพ ข้อมูลความต้องการด้านแรงงานในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต ข้อมูลอาชีพอิสระและอาชีพในระบบที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา ขั้นตอนและวิธีการใน
การหาแหล่งงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน อัตราค่าตอบแทน 
ข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่ดูแลด้านแรงงาน เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบ
อาชีพได้ในอนาคต โดยเจ้าหน้าที่อาจเป็นผู ้บรรยายเอง หรือสรรหาบุคคลภายนอกมาบรรยายภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี ้ การเริ ่มต้นบรรยายควรแนะน าภารกิจหน่วยงาน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
ภารกิจของกรมการจัดหางาน ส าหรับการสรรหาวิทยากรภายนอกมาบรรยายควรคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญตามหัวข้อที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างดี  หรือเชิญผู้ที่ประกอบอาชีพที่น่าสนใจ        
มาถ่ายทอดประสบการณ์ในการศึกษาและเข้าสู่อาชีพนั้นๆ เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เกษตรกรฟาร์มอัจฉริยะ 
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Startup นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล อินฟลูเอนเซอร์ ฯลฯ ทั้งนี้ การเลือกหัวข้อในการบรรยายต้องให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับชั้น ตัวอย่างดังนี้ 
 - ระดับประถมศึกษา ควรเป็นการแนะแนวเพ่ือให้เห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพและ       
ให้ความรู้ในเรื่องของอาชีพ ให้รู้จักอาชีพที่หลากหลาย เห็นความส าคัญและคุณค่าของแต่ละอาชีพ  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ควรให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษ ที่ 21 รู้จักแนวทางการศึกษาต่อที่จะไปสู่อาชีพนั้นๆ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ข้อมูลความ
ต้องการด้านแรงงาน  ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ข้อมูลสถิติด้านแรงงานต่างๆ เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและ/หรือเลือกประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบ       การตัดสินใจเลือกอาชีพหรือเลือกสาขาในการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความสนใจ 
ความถนัดของตนเอง และความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ข้อมูล
ความต้องการแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ ข้อมูลแนวโน้มความต้องการด้านแรงงานในอนาคต 
และเทรนด์อาชีพใหม่ๆ ข้อมูลอาชีพอิสระและอาชีพในระบบที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา ขั้นตอนและวิธีการ
ในการหาแหล่งงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน เป็นต้น 
 - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.–ปวส.) ควรให้ความรู้เสริมเพ่ิมเติมจากสาขาอาชีพที่กลุ่มเป้าหมาย
เลือกมาแล้ว เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน อัตราค่าตอบแทน ข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่ดูแล
ด้านแรงงาน ข้อมูลแหล่งการพัฒนาทักษะ หลักการ/วิธีการที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพนั้นๆ เช่น วิธีการ
หาแหล่งงาน วิธีการสมัครงาน เทคนิคการตอบสัมภาษณ์งาน การแต่งกายและปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสมในการ
ไปสมัครและสัมภาษณ์งาน การปรับความคิดและทัศนคติในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น เชิญหรือยกตัวอย่าง
ผู้ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ ทีเ่กี่ยวข้องกับที่กลุ่มเป้าหมายเลือกเรียนมาบรรยาย ตลอดจนการให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ เช่น การหาแหล่งเงินทุน การตลาด การบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐาน/
พัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น 
 - ระดับอุดมศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ 
ทักษะที่จ าเป็นในการท างาน ข้อมูลความรู้สู่การเป็นเจ้าของกิจการ/นักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน อัตราค่าตอบแทน ข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่ดูแลด้านแรงงาน เป็นต้น ทั้งนี้ การก าหนด
หัวข้อบรรยาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลพินิจของแต่ละหน่วยงาน 
 2. กิจกรรมการท าแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ 
        กิจกรรมการท าแบบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ เป็นกิจกรรมที่ท าให้
นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักบุคลิกภาพของตนเอง โดยการให้นักเรียน นักศึกษา ท าแบบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการ 
ศึกษาต่อและการเลือกอาชีพแบบออนไลน์ โดยท าผ่านระบบส่งเสริมการมีงานท า (http://employmentguide.doe.go.th) 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ต้องแนะน าวิธีการท าแบบวัดบุคลิกภาพฯ ผ่านระบบดังกล่าวให้กับครูแนะแนวหรือ
นักเรียน นักศึกษาโดยตรง (หากในการท ากิจกรรมบางครั้ง มีปัญหาเรื่องระบบ อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์การเข้าใช้งาน 
หรือปัญหาอ่ืนๆ ท าให้ไม่สามารถท าผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้หน่วยงานท าแบบวัดบุคลิกภาพฯ ในรูปแบบ
กระดาษ แล้วน ามาบันทึกในระบบส่งเสริมการมีงานท าภายหลัง ผ่านฟังก์ชั่น “บันทึกแทน” ในสิทธิแอดมิน
ส าหรับเจ้าหน้าที่) ทั้งนี้ สามารถให้นักเรียน นักศึกษาท าแบบวัดบุคลิกภาพฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ล่วงหน้า
ก่อนการจัดกิจกรรม และให้น าผลการวัดบุคลิกภาพฯ เพ่ือเข้ารับการแนะแนวอาชีพ/ให้ค าปรึกษา ทางอาชีพ
ต่อไป 
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 3. การให้บริการแนะแนวอาชีพ/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ 
     ให้หน่วยงานมอบหมายให้นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) เป็นผู้ให้บริการ 
เนื่องจากเป็นพนักงานราชการตามกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาโดยตรง หากหน่วยงานใดไม่มี
พนักงานราชการในต าแหน่งดังกล่าวให้มอบหมายให้นักแนะแนวอาชีพต้นแบบ นักแนะแนวอาชีพระดับกลาง 
หรือนักแนะแนวอาชีพระดับต้นเป็นผู้ให้บริการ และในกรณีที่หน่วยงานใดไม่มีบุคลากรดังกล่าวข้างต้น  ให้
พิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ด้านการแนะแนวอาชีพเพ่ือให้บริการ ทั้งนี้ เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับบุคลิกภาพ 
ความสนใจ ความถนัด และความรู้ความสามารถได้ 4. การเผยแพร่เอกสารข้อมูลความรู้ต่างๆ  
 จัดตรียมข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลแหล่งฝึก
อาชีพ แหล่งการพัฒนาทักษะ ขั้นตอนและวิธีการในการหาแหล่งงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และข้อมูลด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการแนะแนวอาชีพ เพ่ือเผยแพร่ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสม 
 5. การจัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ  
 การจัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ เพื่อจุดประกายการประกอบอาชีพ/มีรายได้ตามความ
สนใจ    ของตนเอง โดยการสาธิตและทดลองปฏิบัติอาชีพอิสระที่ก าลังเป็นที่สนใจของตลาด ให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนต่างๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งให้ความรู้ด้านการประกอบการ แหล่งซื้อวัตถุดิบ/
แหล่งจ าหน่าย ฯลฯ 
 6. กิจกรรมการแข่งขัน/เล่นเกมตอบปัญหาอาชีพ   
              กรณีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาชีพ หน่วยงานต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการใน
การตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานและครูแนะแนวใน
สถานศึกษานั้นๆ ค าถามและค าตอบต้องเกี่ยวข้องกับอาชีพ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง เหมาะสม
กับอายุและระดับการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย กรณีการเล่นเกมตอบปัญหาอาชีพ
สามารถจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา 
ร่วมสนุกในการตอบค าถาม  ควรจัดเตรียมรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน/เล่นเกมด้วย  
 7. กิจกรรมการจัดนิทรรศการอาชีพ 
                   ควรจัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ข้อมูลหรือเนื้อหาในตัวนิทรรศการต้อง
เหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับชั้น เข้าใจง่ายและก่อให้เกิดประโยชน์ นิทรรศการ
ที่ควรจัดแสดง เช่น นิทรรศการความรู้อาชีพในระบบ อาชีพอิสระ อาชีพยุค 4.0 สถานศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น ลักษณะบุคลิกภาพ ตามแบบวัดบุคลิกภาพฯ ภารกิจกรมการจัดหางาน ขั้นตอนการสมัครงาน การกรอก
ใบสมัครงานต่างๆ ซึ่งหน่วยงานอาจผลิตเองหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น 
นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐหรือสถานศึกษา ส าหรับรูปแบบในการจัดนิทรรศการสามารถท า
ได้หลายรูปแบบ อาทิ นิทรรศการอาชีพเสมือนจริง นิทรรศการรูปภาพ จัดแสดงภาพตัวอย่างอาชีพในระบบ 
จัดแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาชีพอิสระ เป็นต้น  
 8. บันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) 
  บันทึกการวางแผนอาชีพ (Career planning) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแนะแนวอาชีพ ซึ่ง
นักเรียน นักศึกษา สามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา เป้าหมายการศึกษา เป้าหมายการประกอบ
อาชีพ ประสบการณ์ฝึกงาน/ท างาน ประวัติการฝึกอบรม ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ความสามารถพิเศษ  ด้านอ่ืนๆ รวมทั้งประกาศเกียรติคุณ/รางวัล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนา
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ตนเองให้สามารถประกอบอาชีพตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสามารถใช้เป็นเรซูเม่ในการสมัครงานภายหน้า 
โดยการบันทึกผ่านระบบส่งเสริมการมีงานท า (http://employmentguide.doe.go.th) ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ให้
ความส าคัญในการแนะน าให้นักเรียน นักศึกษาเห็นถึงประโยชน์ของการบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career 
planning) ดังกล่าว 
 9. กิจกรรมอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
                เจ้าหน้าที่อาจเพิ่มเติมกิจกรรมในการให้บริการแนะแนวอาชีพได้ตามความเหมาะสม เช่น การ
ฉาย  วีดีทัศน์อาชีพ ทอล์คโชว์/การเสวนา/แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพต่างๆ 
การจ าลองอาชีพ การพากลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงาน เป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 4  สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 
               1) หลังจัดกิจกรรมทุกครั้งให้สรุปผลการจัดกิจกรรม พร้อมน าข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ สรุป
ส่งให้       กองส่งเสริมการมีงานท าตามแบบที่ก าหนด  
 2) รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุก
วันที่ 25 ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียด ให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 

เอกสารแบบฟอร์ม ประกอบด้วย 
 1. แบบ 1 เป็นแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ส าหรับแจกให้
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและประเมินระดับความพึงพอใจและการน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือสรุปผลลงในแบบ ๒ (แบบ ๑ เก็บไว้ ณ ส านักงาน)  
 2. แบบ 2 เป็นแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา โดยสรุป
รายละเอียดจากแบบ ๑ พร้อมภาพประกอบ ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท าทางไปรษณีย์หรือ e-mail : 
networkguidance@gmail.com 
 3. แบบ 3 เป็นทะเบียนรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ พิมพ์ในรูปแบบ
ไฟล์เอกสารบันทึกและเก็บไว้ ณ ส านักงาน ส าหรับเป็นหลักฐานกรณีมีการเรียกตรวจสอบ 
 

สรุปแบบท่ีต้องส่งให้กองส่งเสริมการมีงาน คือ “แบบ 2”  
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

การส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท าทาง Email : networkguidance@gmail.com 

http://employmentguide.doe.go.th/
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แนวปฏิบัติงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมีงานท า 
ให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผูต้้องขัง  

 
 

เป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง จ านวน 10, 000 คน 

วิธีด าเนินการ : 
 ๑. ก่อนด าเนินการ 
     ๑.๑ ขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน (กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมี
งานท าให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง) 
     ๑.๒ ประสานกับหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการแนะแนว
อาชีพตามกิจกรรมต่างๆ และขอข้อมูล จ านวน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิล าเนา เดือน/ปีที่พ้นโทษของ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือจัดท าทะเบียนและจัดกิจกรรมใหเ้หมาะสมและสอดคล้อง 
     ๑.๓ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
     ๑.๔ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่แนะแนว/จัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก บรรยาย/อภิปรายให้
ความรู้               ด้านการประกอบอาชีพ หรือวิทยากรส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 
     ๑.๕ การเตรียมการบรรยาย/อภิปราย เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ดังนี้ 
  1.5.1 เตรียมหัวข้อในการบรรยาย/อภิปราย โดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความ
พร้อม    ในการประกอบอาชีพก่อนพ้นโทษ และหรือพัฒนาทักษะฝีมือระหว่างถูกคุมขังเพ่ือส่งเสริมให้มีงานท า 
มีรายได้ภายหลังพ้นโทษ 
  1.5.2 ประสานเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนดในการ
บรรยาย/อภิปราย ซึ่งวิทยากรควรเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักอาชีพและ
ลักษณะงานที่ท า อีกท้ังได้รับทราบประสบการณ์ในการท างานจากผู้ที่ประกอบอาชีพนั้นๆ โดยตรง 
  1.5.3 การเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย เช่น เอกสารแนะน าหน่วยงาน เอกสารข้อมูล
อาชีพ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการตลาดแรงงาน เป็นต้น 
  1.5.4 การเตรียมรูปแบบการน าเสนอส าหรับการบรรยาย เช่น บรรยาย/ฉายวีดีทัศน์ 
  1.5.5 จัดท าทะเบียนผู้เข้ารับฟังการบรรยาย/อภิปราย 
     ๑.6 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 
  1.6.1 ส ารวจความต้องการและก าหนดอาชีพอิสระที่จะสาธิตและทดลองปฏิบัติตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการตลาด 
  1.6.2 ประสานวิทยากรเพ่ือด าเนินการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ โดยแจ้งให้วิทยากร
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสาธิตให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มเป้าหมาย  
  1.6.3 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพ โดยก าหนดจ านวนผู้เข้ารับการสาธิตและทดลอง
ปฏิบัติ                ให้ชัดเจน 
  1.6.4 ประสานหน่วยงานผู้ดูแลกลุ่มเป้าหมายในการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือด าเนินการจัด
กิจกรรม 
     1.7 เผยแพร่เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  
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  จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว หนังสือ DVD เพ่ือเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น 
เอกสารแนะน ากรมการจัดหางาน เอกสารแนะน าส านักงาน ข้อมูลอาชีพในระบบ ข้อมูลอาชีพอิสระ เป็นต้น  

 ๒. ระหว่างด าเนินการ 
     ๒.๑ บรรยาย/อภิปราย เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักคิด/สร้างแนวทางในการ
ท างาน     การประกอบอาชีพ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
     ๒.๒ บริการให้ค าปรึกษาทางอาชีพ จัดเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่ต้องศึกษา
และเตรียมข้อมูลเพ่ือให้บริการ เช่น ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน แนวทางในการเลือกอาชีพ การเตรียมความ
พร้อมให้ผู้สมัครงานก่อนไปพบนายจ้าง ข้อมูลอาชีพทั้งอาชีพในระบบและอาชีพอิสระให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ 
เจ้าหน้าที่อาจให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักตนเองและสามารถน าไป
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความรู้ ความสามารถของตนเอง 
และความต้องการของตลาดแรงงาน 
     ๒.3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ โดยการจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก
ระหว่างด าเนินการ รวมถึงการลงทะเบียนผู้รับการทดลองปฏิบัติอาชีพ 
     ๒.4 เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลอาชีพ 
     ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและบริการจัดหางานให้แก่ผู้ถูกคุมขังที่ใกล้จะพ้นโทษที่ประสงค์จะหา
งานท า โดยมีการประสานข้อมูลกับศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า (CARE : Center for 
Assistance to Reintegration and Employment) ของกรมราชทัณฑ์และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน 

 ๓. หลังด าเนินการ 
     3.1 รวบรวมแบบสอบถามโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพ
และส่งเสริมการมีงานท าให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง ( แบบ 1) และ 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการฯ (แบบ 2) ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท าทราบภายใน 15 
วัน หลังจากเสร็จสิ้น การจัดกิจกรรม  
     3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดวันที่ 
๒๕  ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียดให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 
 
หมายเหตุ  
  กรณีเป้าหมายเป็นผู้ต้องขังที่ได้รับบริการตามกิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็ก
และเยาวชน ในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง ให้น าผลการให้บริการดังกล่าวมารายงานในโครงการ
ประชารัฐร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขังด้วย  
  

 
************************************************* 
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แนวปฏิบัติงานกจิกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 
 

 
เป้าหมาย  :  ครูแนะแนว ครูอาจารย์ บุคลากรด้านการศึกษา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว   
อาชีพ  จ านวน  3,000  คน 
 โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 
ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ  
  2. กิจกรรมอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 

วิธีด าเนินการ  :  
1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 

1.1 ก่อนการด าเนินการ   
 1) ขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน (กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพ) 
 2) ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณารูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การ
บรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาหรือการระดมความคิดเห็น เป็นต้น 
 3) การก าหนดหลักสูตร/หัวข้อ อย่างน้อยประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
     (1) ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน  
     (2) การให้บริการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน  แนะน าและชี้แจงการใช้เครื่องมือ
การ    แนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน ได้แก่ แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ แบบวัดบุคลิกภาพเพ่ือ
การศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ แบบบั นทึกการวางแผนอาชีพ 
(Career Planning) และแบบทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ  
     ส าหรับหัวข้ออ่ืน ๆ ให้ก าหนดหัวข้อ/เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวอาชีพ ที่มีความ
หลากหลายและทันสมัย  
 4) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดงานตามแผน 
 5) ประสานเชิญวิทยากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์ตามหลักสูตรที่ก าหนดมาบรรยาย ให้
ความรู้ รวมทั้งขอข้อมูล/เอกสารเพ่ือจัดท าเอกสารประกอบการสัมมนาฯ  
 6) ขออนุมัติจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ พร้อมยืมเงินทดรองราชการเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน   
 7) ประสานและจัดท าหนังสือเชิญประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมสังเกตการณ์ ผู้เข้าร่วมงานจาก
หน่วยงาน/ ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 8) จัดท าเอกสารที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น เอกสารประกอบการสัมมนา ค ากล่าวเปิดงานของ
ประธานในพิธี ค ากล่าวรายงาน แบบตอบรับวิทยากร แบบตอบรับผู้เข้าร่วมงาน แบบลงทะเบียนวิทยากร แขก
ผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และคณะผู้จัด แบบประเมิน เป็นต้น 
 9) จัดท าใบเกียรติบัตร (ถ้ามี) 
 10) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น รับผิดชอบในเรื่องสถานที่ สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ลงทะเบียน ต้อนรับ/ดูแลประธาน แขกผู้มีเกียรติ และวิทยากร เป็นต้น 
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1.2 ระหว่างด าเนินการ  
 1) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ลงทะเบียน ต้อนรับ/ดูแล
ประธาน    แขกผู้มีเกียรติ และวิทยากร เป็นต้น  
 2) ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามก าหนดการ เช่น การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนา 
การอภิปราย เป็นต้น  
 3) ประเมินการจัดอบรมสัมมนาโดยแจกแบบประเมิน (แบบ 1) พร้อมเก็บรวบรวม  

 

1.3 หลังการด าเนินการ  
 1) จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ (แบบ 2) 

และส่งไฟล์ให้กองส่งเสริมการมีงานท าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ networkguidance@gmail.com 
 2) สรุปผลการสัมมนาตามแบบสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 

(แบบ 3) พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 3) รายงานผลการด าเนินงานตามแบบ 2 และแบบ 3 ให้กองฯ เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 
 4) รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุก

วันที่ 25 ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียดให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 
 

ทั้งนี้ การด าเนินงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ  อาจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้ตาม
ความเหมาะสม 
 

2. กิจกรรมอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 
    ***เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณ*** 

2.1 หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณ ด าเนินการคัดเลือกครู อาจารย์ที่เป็น
เครือข่ายการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน เพื่อเสนอแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนว
อาชพี 
 1) การคัดเลือก ให้ด าเนินการตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยอาสาสมัครเครือข่ายการ
แนะแนวอาชีพ พ.ศ. 2558 โดยให้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครให้ครู อาจารย์ทราบก่อน (บทบาท
หน้าที่ของอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ก าหนดอยู่ในระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยอาสาสมัคร
เครือข่ายการ  แนะแนวอาชีพ พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ ครู อาจารย์ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับอาสาสมัครแรงงาน
ของกระทรวงแรงงาน  
      2) การแต่งตั้ง ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณแจ้งรายชื่อครู อาจารย์ 
ที่ผ่านการคัดเลือกให้กองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือเสนอให้อธิบดีแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพ    
 3) วาระและการพ้นจากการเป็นอาสาสมัครฯ เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วย
อาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ พ.ศ. 2558  
 4) การแต่งตั้งอาสาสมัครฯ แทนคนเดิมที่พ้นจากการเป็นอาสาสมัครฯ ให้ด าเนินการคัดเลือกการ
แต่งตั้งตาม 1) และ 2)  

2.2 อบรม/ประชุมอาสาสมัครฯ เพ่ือให้ความรู้แก่อาสาสมัครฯ เกี่ยวกับภารกิจของกรม/ซักซ้อม       
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 

2.3 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมของอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพตามแบบที่ก าหนด 
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2.4 ติดตามประเมินผล   
 1) หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณติดตามผลการด าเนินงานอาสาสมัคร
เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ รวมทั้งก ากับดูแลการด าเนินงานของอาสาสมัครให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่
ก าหนด 
 ๒) รายงานผลการด าเนินงานแนะแนวอาชีพของอาสาสมัครฯ ตามแบบ ให้กองส่งเสริมการมีงาน
ท าเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะให้อธิบดีทราบเป็นประจ าทุกเดือน โดยส่งไฟล์ให้
กองฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ networkguidance@gmail.com  

๒.5 การมอบใบประกาศเกียรติคุณหรือเข็มเชิดชูเกียรติ กรมการจัดหางานอาจมอบใบประกาศ
เกียรติคุณหรือเข็มเชิดชูเกียรติ ให้ครู อาจารย์ ที่ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการและมอบเข็มเชิดชู
เกียรติแก่ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ 
  

เอกสารแบบฟอร์มส าหรับใช้ในกิจกรรมประกอบด้วย 
 1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 
   1.1 แบบ 1 เป็นแบบประเมินผลการสัมมนาส าหรับแจกผู้เข้าร่วมสัมมนา รวบรวมและเก็บไว้ที่
ส านักงาน 
 1.2 แบบ 2 เป็นแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท า เป็นหนังสือ
ราชการ โดยส่งทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือ ทาง e-mail: networkguidance@gmail.com 
 1.3 แบบ 3 แบบทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา พิมพ์เป็นไฟล์ Excel และส่งให้กองส่งเสริมการมี
งานท า ทาง e-mail: networkguidance@gmail.com 

2. กิจกรรมอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ  
 2.1 แบบที่ครูอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพต้องจัดส่งให้ สจจ./สจก. ประกอบด้วย 
   1) แบบ 1  แบบทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการแนะแนว 
  2) แบบ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
  3) แบบรวมรวมข้อมูล ปัญหา ความต้องการประกอบอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา 
 2.2 แบบที่ให้ สจจ./สจก. ต้องส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท า ประกอบด้วย 
  1) แบบสรุปผลการด าเนินงานอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพประจ าปี รายเดือน 

2) แบบ 1 ทะเบียนรายชื่อผู้ที่ได้รับการแนะแนวอาชีพโดยอาสาสมัคร 
3) แบบ 2 แบบทะเบียนการติดตามผลการแนะแนวอาชีพ 
 
 

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

 

  
 
 
 

*** การส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท าทาง Email : networkguidance@gmail.com 
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แนวปฏิบัติงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชาชนทั่วไป 
(ไม่มีงบประมาณ) 

 
 

เป้าหมาย : ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และประชาชนทั่วไป จ านวน 80,000  คน 

วิธีด าเนินการ : กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน เป็นกิจกรรมที่ไม่มีงบประมาณในการ
ด าเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการแนะแนวอาชีพให้ครอบคลุมในทุกๆ กลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ประกันตน
กรณีว่างงานและประชาชนทั่วไป ได้เข้าถึงกิจกรรมการให้บริการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านแรงงาน ด้านอาชีพ รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ที่สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และบุคลิกภาพของตนเอง โดยมีวิธีการในการ
ด าเนินการ ดังนี้  
   1. การให้บริการ ณ ส านักงาน (กรณีกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ ณ ส านักงาน) 
   2. การให้บริการนอกพ้ืนที่ เช่น กรณีถูกเลิกจ้างจ านวนมาก เป็นต้น 

 1. การให้บริการ ณ ส านักงาน 
     จัดเจ้าหน้าที่เพ่ือให้บริการแนะแนวอาชีพตามความเหมาะสมกับผู้มาใช้บริการ เช่น ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ การให้บริการท าแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพ การเผยแพร่ข้อมูลเอกสารต่างๆ เป็นต้น 

 2. การให้บริการนอกพื้นที่ 
     ก าหนดกลุ่มเป้าหมายหรือสถานที่เพ่ือออกไปให้บริการแนะแนวอาชีพโดยประสานผ่านหน่วยงาน
ราชการที่ดูแลในแต่ละพ้ืนที่หรือผู้น าชุมชน เพ่ือให้รวมกลุ่มเป้าหมายที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมและสอบถาม
ข้อมูลความต้องการในเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นตอนที่ 1 ก่อนด าเนินการ 
  1) ศึกษาหาข้อมูลของบุคคล/กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ ระดับการศึกษา เพศ อายุ จ านวนผู้ฟัง 
และระยะเวลาในการแนะแนว/ให้ค าปรึกษา (กรณีให้บริการแนะแนวอาชีพเป็นกลุ่ม) 
  2) เตรียมข้อมูล เช่น ข้อมูลต าแหน่งงานว่าง ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพ       
ในระบบและนอกระบบ ข้อมูลความก้าวหน้าทางอาชีพ ข้อมูลอัตราค่าจ้างขั้นต่ า/ค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา 
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ ข้อมูลอาชีพอิสระ ข้อมูลแหล่งฝึกอบรม ข้อมูลแหล่งเงินทุน ฯลฯ เป็นต้น  
ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  3) กรณีการแนะแนว/ให้ค าปรึกษา การเตรียมหัวข้อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่รับ
บริการ เช่น ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนี้อาจใช้แบบวัด
บุคลิกภาพฯ เป็นเครื่องมือในการวัดเพ่ือให้ทราบถึงความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง ในการ
น าไปเป็นแนวทางส าหรับตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมใน
การสมัครงาน เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ การหาแหล่งงานและข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น  
  4) เตรียมเอกสารส าหรับเผยแพร่ เช่น เอกสารแนะน าการบริการของส านักงาน เอกสาร
แนะน ากรมการจัดหางาน เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านการศึกษา เอกสารแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ 
ข้อมูลอาชีพอิสระ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เอกสารอัตราค่าจ้างขั้นต่ า เป็นต้น 
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     ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างด าเนินการ 
  1) แนะแนวเพ่ือให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพและข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน    
    2) บริการให้ค าปรึกษาทางอาชีพ เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  

     ขั้นตอนที่ 3 หลังด าเนินการ (การรายงานผล) 
  1) วิเคราะห์และสรุป เพ่ือรายงานผลให้กองส่งเสริมการมีงานท า พร้อมแนบภาพกิจกรรม 
โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือทาง e-mail : networkguidance@gmail.com  
  2) รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุก
วันที่ 25 ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียด ให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 

เอกสารและแบบฟอร์มประกอบด้วย 
 1. แบบ 1 แบบสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส าหรับให้ผู้รับบริการตาม
กิจกรรมกรอกและแสดงความคิดเห็น หลังจบกิจกรรมรวบรวมและเก็บไว้ที่ส านักงาน 
 2. แบบ 2 แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมฯ โดยสรุปจากแบบ 1 และส่งให้กองส่งเสริมการมีงาน
ท า โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ ทาง e-mail : networkguidance@gmail.com  
 3. แบบ 3 ทะเบียนผู้รับบริการ พิมพ์เป็นไฟล์ Excel บันทึกและจัดเก็บไว้ที่ส านักงาน ส าหรับเป็น
หลักฐานกรณีมีการเรียกตรวจสอบ  

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** การส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท าทาง Email : networkguidance@gmail.com 
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แนวปฏิบัติงานกิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพือ่การจา้งงานครบวงจร 
 
 

เป้าหมาย : ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ที่หางานยาก ผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ประสงค์จะท างาน ผู้ถูกเลิกจ้าง  
และประชาชนทั่วไป  จ านวน 20,000 คน 

วิธีด าเนินการ : กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานแบบครบวงจร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการมี
งานท า  มีอาชีพ มีรายได้ ให้กับผู้สบปัญหาในการหางานท า และประชาชนทั่วไป โดยการให้บริการแนะแนวอาชีพ
แบบครบวงจร เพ่ือการมีงานท าที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และสอดคล้องกับบุคลิกภาพ
ของตนเอง โดยมีวิธีการด าเนินงานตามหัวข้อ ดังนี้ 
     1. การให้บริการคนหางาน 
      2. ทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้กับผู้มารับบริการทุกราย 
     3. การท าบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career planning) พร้อมบันทึกประวัติการให้บริการ
แนะแนว/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ 
     4. การหาต าแหน่งงานเชิงรุก 
     5. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
     6. การติดตามผล 
     7. การรายงานผล 
         8. การจัดท าทะเบียนข้อมูลผู้รับบริการ 

1. การให้บริการคนหางาน   
  ขั้นตอนที่ 1  ประชาสัมพันธ์ (คัดแยกการติดต่อ) 
 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด าเนินการคัดแยกกลุ่มคนหางาน ซึ่งแยกตามลักษณะของการมาขอรับบริการ   
กรณีเป็นคนหางานที่มาขอรับบริการจัดหางานภายในประเทศ เจ้าหน้าที ่ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ หลังจากนั้น ส่งต่อมายังนักแนะแนวอาชีพเพ่ือเข้าสู่กระบวนการแนะแนว
อาชีพเบื้องต้น 
 ขั้นตอนที่ 2  นักแนะแนวอาชีพ สัมภาษณ์ วินิจฉัย คัดกรองผู้สมัครงาน แนะน าการเตรียมความ
พร้อม ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จัดท าบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career planning) โดย 
 1. ด าเนินการสัมภาษณ์พูดคุยท าความรู้จัก สอบถามข้อมูลส่วนตัวด้านต่างๆ พร้อมทั้งให้ท า
แบบทดสอบ เพ่ือวัดความพร้อมทางอาชีพ น าผลมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นความต้องการเบื้อ งต้น เพ่ือ
ให้บริการแนะแนวอาชีพในทุกๆ ภารกิจ และให้บริการข้อมูลต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น บริการสารสนเทศ ข้อมู ล
ข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลการสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น (ขั้นตอนนี้ให้ค าปรึกษา
ได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์)  
 2. นักแนะแนวอาชีพสามารถให้บริการจัดหางานเบ็ดเสร็จโดยการจับคู่ต าแหน่งงานว่าง (Matching)     
ที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด ทักษะ และบุคลิกภาพของคนหางาน  
     หมายเหตุ  กรณีมีผู ้มารับบริการจ านวนมาก นักแนะแนวอาชีพอาจส่งตัวคนหางานไปยัง
เจ้าหน้าที่  จัดหางาน เพ่ือจับคู่ต าแหน่งงานว่าง (Matching) 
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 ขั้นตอนที่ 3  Matching 1  
 1. เจ้าหน้าที่จัดหางานด าเนินการค้นหาและตรวจสอบต าแหน่งงานว่างที่มีอยู่ ในฐานข้อมูลให้ตรงกับ
ต าแหน่งที่คนหางานต้องการและสอดคล้องกับการให้บริการของนักแนะแนวอาชีพ  
 2. ด าเนินการให้คนหางานเลือกต าแหน่งงานที่ต้องการตามข้อมูลที่มี หากไม่มีต าแหน่งงานตามที่
ต้องการให้คนหางานขึ้นทะเบียนเพื่อรอต าแหน่งงาน 
 ขั้นตอนที่ 4  ส่งตัวพบนายจ้าง ครั้งที่ 1 
 เจ้าหน้าที่จัดหางานประสานนายจ้างเพ่ือแจ้งคุณสมบัติของคนหางานในเบื้องต้นให้นายจ้างและ      
ให้พูดคุยสัมภาษณ์คนหางานทางโทรศัพท์เบื้องต้น หลังจากนั้นท าหนังสือส่งตัวคนหางานเดินทางไปพบนายจ้าง
เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์งาน 
 ขั้นตอนที่ 5  ติดตามผลการบรรจุงาน 
 ภายใน 7 วัน หลังจากส่งตัวคนหางานไปพบนายจ้าง นักแนะแนวอาชีพด าเนินการติดตามผลการ
บรรจุงาน (ทางโทรศัพท์ จดหมายหรือเดินทางไปพบ เป็นต้น) สอบถามผลจากนายจ้าง (ถ้าได้รับการบรรจุงาน    
ให้ด าเนินการบันทึกผลการบรรจุงาน) กรณีที่ไม่สามารถบรรจุงานให้กับคนหางานได้ เนื่องจากต าแหน่งไม่ตรง
กับความรู้ความสามารถ หรือนายจ้างไม่รับสมัครหรือกรณีอ่ืนๆ ให้นักแนะแนวอาชีพติดต่อคนหางาน เพ่ือให้
ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพเชิงลึก (ครั้งที่ 1) กรณีไม่สามารถติดต่อได้ ให้บันทึกผลการติดตามในแบบ
รายงาน 
 ขั้นตอนที่ 6  ให้ค าปรึกษาเชิงลึก ครั้งที่ 1 
 นักแนะแนวอาชีพด าเนินการสอบถามนายจ้างถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการรับเข้าท างาน หลังจาก
นั้นสอบถามปัญหาของคนหางาน และด าเนินการให้ค าปรึกษาที่เจาะลึกในทุกๆ ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ
การหางาน และร่วมกันวิเคราะห์ถึงทางเลือกที่จะน ากลับไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จในการสมัครงาน และ
ส่งตัวคนหางานพบเจ้าหน้าที่จัดหางานเพื่อด าเนินการจับคู่ต าแหน่งงาน 
    ขั้นตอนที่ 7  Matching 2 
 1. เจ้าหน้าที่จัดหางานด าเนินการค้นหาและตรวจสอบต าแหน่งงานว่างที่มีอยู่ในฐานข้อมูลให้ตรงกับ
ต าแหน่งที่คนหางานต้องการและสอดคล้องกับการให้บริการของนักแนะแนวอาชีพ   
 2. ด าเนินการให้คนหางานเลือกต าแหน่งงานที่ต้องการตามข้อมูลที่มี หากไม่มีต าแหน่งงานตามที่
ต้องการ  ให้คนหางานขึ้นทะเบียนเพื่อรอต าแหน่งงาน 
 ขั้นตอนที่ 8  ส่งตัวพบนายจ้าง ครั้งที่ 2 
 เจ้าหน้าที่จัดหางานประสานนายจ้าง/สถานประกอบการเพื่อแจ้งคุณสมบัติของคนหางานในเบื้องต้นให้
นายจ้าง  และให้พูดคุยสัมภาษณ์คนหางานทางโทรศัพท์เบื้องต้น หลังจากนั้นท าหนังสือส่งตัวคนหางานเดินทาง
ไปพบนายจ้าง  เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์งาน 
 ขั้นตอนที่ 9  ติดตามผลการบรรจุงาน 
 ภายใน 7 วัน หลังจากส่งตัวคนหางานไปพบนายจ้าง นักแนะแนวอาชีพด าเนินการติดตามผลการ
บรรจุงานทางโทรศัพท์ จดหมาย หรือเดินทางไปพบ เป็นต้น สอบถามผลจากนายจ้าง (ถ้าได้รับการบรรจุงาน
ให้ด าเนินการบันทึกผลการบรรจุงาน) ให้นักแนะแนวอาชีพติดต่อคนหางานเพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะแนว
อาชีพเชิงลึก (ครั้งที่ 2) กรณีไม่สามารถติดต่อได้ให้บันทึกผลการติดตามในแบบรายงาน 
 ขั้นตอนที่ 10  การให้ค าปรึกษาเชิงลึก (ครั้งที่ 2) กรณีไม่ได้บรรจุงาน 
 1. นักแนะแนวอาชีพจะต้องพยายามค้นหาสภาพปัญหาเพ่ิมเติมจากครั้งแรก จนทราบประเด็นปัญหา
นั้นๆ และด าเนินการให้ค าปรึกษาตามกระบวนการการให้ค าปรึกษาเชิงลึก พร้อมทั้งเสริมกิจกรรมหรือจัดท า
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เครื่องมือเสริมเพ่ือให้คนหางานรู้จักตนเองมากขึ้น หากคนหางานต้องการจะสมัครงาน ต้องด าเนินการจัดเตรียม
ความพร้อมในทุกๆ ด้านให้กับคนหางาน เช่น การจัดฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น 
 2. ให้ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ และแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงค าแนะน าอ่ืนๆ   
ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น 
 3. ส่งฝึกอาชีพเพ่ิมเติมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์ฝึกอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะ หรือเปลี่ยน
พ้ืนฐาน ความรู้เพิ่มเติมเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประสบความส าเร็จในการหางานมากยิ่งขึ้น 

2. ให้บริการทดสอบฯ เพื่อวัดความพร้อมทางอาชีพให้กับผู้มารับบริการทุกราย 
 ให้ท าการทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้กับผู้มารับบริการทุกราย กรณีเป็นผู้ที่หางานยาก ประสบ
ปัญหาในการหางานหรือไม่ทราบความต้องการของตนเอง หรือตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ 

3. การท าบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career planning) 
 บันทึกในระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานท า ในเว็บไซต์ของกองส่งเสริมการมีงานท า 

4. การหาต าแหน่งงานเชิงรุก มีแนวปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลคนหางานที่ผ่านการแนะแนวอาชีพ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ต าแหน่งงาน 
ที่สมัคร เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการหาต าแหน่งงานว่างที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของคนหางาน 
  ขั้นตอนที่ 2  ประสานขอข้อมูล 
 ประสานขอข้อมูลสถานประกอบการจากส านักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฯลฯ  
เพ่ือขอพบและขอข้อมูลต าแหน่งงานว่างพร้อมรายละเอียดและลักษณะงานที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับ
คุณสมบัติของคนหางานและข้อมูลต าแหน่งงานว่างอ่ืนๆ 
 ขั้นตอนที่ 3  จัดท าแผนปฏิบัติการออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการ 
 จัดท าแผนการออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการ โดยก าหนดวันเวลา และรายละเอียดในการ    
ออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการ และปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนด (โดยออกพบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ
ปรับตามความเหมาะสม) เพ่ือขอรายละเอียดทั้งหมดของนายจ้าง/สถานประกอบการให้ได้มากที่สุด โดย
จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มการสัมภาษณ์นายจ้างและเอกสารอ่ืนๆ เช่น เอกสาร การขอท าบัตรประจ าตัว
นายจ้าง เอกสารแนะน าภารกิจกรมการจัดหางาน ข้อมูลของคนหางานและเอกสารอ่ืนๆ ที่สามารถประชาสัมพันธ์
ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการได้ 
 ขั้นตอนที่ 4  วิธีการออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการ 
 1) กรณีออกพบครั้งแรก ให้แนะน าภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของงานที่ตัวเองรับผิดชอบ   
อย่างชัดเจนพร้อมอธิบายจุดประสงค์และประโยชน์ที่นายจ้าง/สถานประกอบการจะได้รับ เช่น กรมการจัดหางาน  
มีการคัดกรองคนหางานเบื้องต้นก่อนส่งตัวไปพบนายจ้าง หรือหากนายจ้างต้องการคนท างานเร่งด่วน กรมการ
จดัหางานสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ เป็นต้น 
 2) ในกรณีนายจ้าง/สถานประกอบการ มีความประสงค์จะท าบัตรประจ าตัวนายจ้างให้ขอหลักฐาน
การเป็นนายจ้างเพ่ือน ามาออกบัตรประจ าตัวนายจ้าง พร้อมทั้งน าเสนอถึงผลดีหรือประโยชน์ที่คาดว่านายจ้าง
จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างกับกรมการจัดหางาน  
 3) กรณีที่นายจ้าง/สถานประกอบการประสงค์ที่จะแจ้งต าแหน่งงานว่าง ให้เจ้าหน้าที่สอบถาม
รายละเอียด ในต าแหน่งงานว่างที่นายจ้างต้องการ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบแจ้งต าแหน่งงาน
ว่างให้ละเอียดครบถ้วนชัดเจน ได้แก่ รายละเอียดต าแหน่งงานว่าง ลักษณะงาน เงื่อนไขสวัสดิการ อัตรา



36 

 

ค่าตอบแทน ระยะเวลาการทดลองงาน ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และคัดกรอง
คนหางาน หากพบว่ามีคนหางานที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่นายจ้างต้องการให้น าเสนอข้อมูลคนหางานให้กับ
นายจ้าง/สถานประกอบการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการบรรจุงาน 
 4. สอบถามข้อมูลเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) ของสถานประกอบการ โดย
สอบถามข้อมูลในเรื่องต่างๆ เช่น สภาพความแวดล้อมภายในสถานประกอบการ การเจริญเติบโตในแต่ละ
สายงาน แนวโน้มความต้องการแรงงานในอนาคต พร้อมทั้งขอถ่ายภาพการท างานในแต่ละต าแหน่ง (กรณี
ได้รับอนุญาต) เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลให้คนหางานประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น  
 5. ปิดการสนทนาพร้อมขอบคุณนายจ้าง/สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือและนัดหมายครั้งต่อไป 
กรณ ีทีจ่ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
 ขั้นตอนที่ 5  บันทึกข้อมูลจากการออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการ 
 บันทึกผลออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการอย่างละเอียด กรณีได้ต าแหน่งงานว่าง ให้ส่งข้อมูลให้
เจ้าหน้าที่บันทึกลงในระบบสารสนเทศ พร้อมแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องโดยเร็ว 
 ขั้นตอนที่ 6  จัดท าข้อมูลเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) 
 รวบรวมรายละเอียดข้อมูลต าแหน่งงานทั้งหมด เพ่ือจัดท าข้อมูลเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career 
path) ของนายจ้าง/สถานประกอบการที่ออกพบ 

5. การจัดกิจกรรมให้ความรู้  
 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครงานที่ส่งตัวไปพบนายจ้างเกิน 3 ครั้ง แล้วไม่ได้รับการบรรจุงานหรือ
ได้รับความสนใจ โดยจัดหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านอาชีพต่างๆ เช่น นายจ้าง/สถาน
ประกอบการ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล มาให้ความรู้  หรือจัดกิจกรรมสาธิตอาชี พอิสระที่ผู้สมัครงานสนใจ            
(ให้พิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม) 

6. การติดตามผล     
 ส าหรับผู้มาใช้บริการที่ไม่ได้รับการบรรจุงาน/ประกอบอาชีพอิสระ ในปีปัจจุบันและปีงบประมาณ    
ที่ผ่านมา ให้มีการติดตามผลและด าเนินการส่งเสริมจนกว่าผู้มาใช้บริการจะมีงานท า/ มีรายได้หรือมีแนวทาง 
ในการด ารงชีพต่อไปในสังคมได้อย่างปกติ ไม่เป็นภาระต่อสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

7. การรายงานผล 
 การรายงานผล นักแนะแนวอาชีพต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่ ก าหนด 
รวมถึง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้กองส่งเสริมการมีงานท า โดยสรุปยอดและรายงานผลภายในวันที่ 25 
ของทุกเดือน  
 รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุกวันที่ 25 
ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียด ให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน  
 
เอกสารแบบฟอร์มประกอบด้วย 
 1. แบบข้ึนทะเบียนหางาน/ประกันการว่างงาน (ใช้แบบเดียวกับของงานจัดหางานในประเทศ) 
 2. แบบ 1 แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ ส าหรับให้ผู้มาใช้บริการตอบข้อมูลและ
แสดงความคิดเห็น รวมรวมและจัดเก็บไว้ที่ส านักงาน 
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 3. แบบ 2 แบบรายงานผลการด าเนินงาน เป็นแบบที่หน่วยงานต้องสรุปผลการด าเนินงาน และส่งให้
กองส่งเสริมการมีงานท าเป็นประจ าทุกเดือน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ ทางโทรสาร  หรือทาง e-mail : 
treethep2555@gmail.com 
 4. แบบ 3 แบบทะเบียนผู้มาใช้บริการ ให้บันทึกและจัดเก็บไว้ที่ส านักงาน ส าหรับเป็นหลักฐานกรณี  
มีการเรียกตรวจสอบ และส่งส าเนาให้กองส่งเสริมการมีงานท าทางไปรษณีย์/โทรสาร/e-mail 
 5. แบบ 4 แบบทะเบียนผู้ใช้บริการที่ได้รับการบรรจุงาน/ประกอบอาชีพอิสระ ให้บันทึกและจัดเก็บ
ไว้ที่ส านักงาน ส าหรับกรณีมีการเรียกตรวจสอบ 
 6. แบบ 5 แบบทะเบียนรายชื่อผู้รับการฝึกอบรม ให้บันทึกและจัดเก็บไว้ที่ส านักงาน ส าหรับเป็น
หลักฐานกรณีมีการเรียกตรวจสอบ 
 7. แบบ 6 ตัวอย่างแบบส่งคนหางานเข้ารับการฝึกอบรม/ฝีกฝีมือแรงงาน  
 8. แบบ 7 แนวทางแบบสัมภาษณ์การออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการ 
 

สรุปแบบตรีเทพฯ ที่ต้องส่งให้กองส่งเสริมการมีงานทุกเดือนคือ “แบบ 2”  
    

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

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท าทาง Email : treethep2555@gmail.com 

mailto:treethep2555@gmail.com
mailto:treethep2555@gmail.com
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แนวปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการมีงานท าให้ทหารกองประจ าการ 
ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน 

 
 

เป้าหมาย : ทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน จ านวน 10,000 คน 

วิธีด าเนินการ   : 
 1. ก่อนด าเนินการ 
          1.1 ขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน (กิจกรรมการส่งเสริมการมีงานท า      
ให้ทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน) 
 1.2 ประสานหน่วยงานทหารที่ควบคุม ก ากับ ดูแล เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนทหารที่จะปลดประจ าการ
เป็นทหารกองหนุน วุฒิการศึกษา ภูมิล าเนา และหาข้อมูลอาชีพอิสระที่สนใจเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสาธิต
อาชีพอิสระ เพ่ือก าหนดกิจกรรมให้เหมาะสม 
 1.3 ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ ที่จะจัดกิจกรรมการส่งเสริมการมีงานท าให้ทหารกองประจ าการฯ    
 1.4 การเตรียมการบรรยาย เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อหรือ   
ให้ข้อมูลแหล่งฝึกอบรมอาชีพเพ่ิมเติมและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน โดยด าเนินการดังนี้ 
 1) ก าหนดหัวข้อความรู้ที่จะบรรยายและจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ/ผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานภายนอก หรือเจ้าหน้าที่แนะแนว บรรยายให้ความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพ   
 2) การเตรียมข้อมูลและเอกสารในการบรรยาย ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
  - เรื่องการหางานท า เช่น การเตรียมตัวสมัครงาน การหาแหล่งงาน เทคนิคการสัมภาษณ์
งาน แนวโน้มสถานการณ์ตลาดแรงงาน 
 - เรื่องการประกอบอาชีพอิสระ เช่น อาชีพที่น่าสนใจ แหล่งเงินทุน ช่องทางการหา
ตลาด/การจ าหน่ายสินค้าหรือการให้บริการ ฯลฯ 
 3) การเตรียมรูปแบบการน าเสนอ เช่น บรรยาย เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดแสดงบทบาท
สมมุติ หรือกิจกรรมประกอบการบรรยายอื่นๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วม  
 1.5 เตรียมการวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ โดยประสานผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ทราบถึงจ านวนของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเตรียมแบบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพให้
เพียงพอ 
 1.6 เตรียมการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านอาชีพ โดยเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้ค าปรึกษา 
 1.7 เตรียมการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ 
  1) ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ทราบความต้องการอาชีพที่จะสาธิต และ
คัดเลือก (ในกรณีท่ีมีอาชีพหลากหลาย) ให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับบริการภายใต้งบประมาณท่ีได้รับ  
 2) จัดหา/ประสานวิทยากรในการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ โดยท าความตกลงในเรื่อง
ของการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการสาธิตอาชีพ พร้อมเอกสารแสดงขั้นตอนประกอบการสาธิตให้
เพียงพอกับจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
 3) ขออนุมัติจ้างเหมาบริการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ  
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 4) ก าหนดรอบการจัดสาธิตและระยะเวลาในการสาธิตฯ และจ านวนผู้เข้ารั บสาธิตการ
ประกอบอาชีพอิสระให้ชัดเจน  
 5) จัดเตรียมแบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 
 6) จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี ให้เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม  
 1.8 เตรียมการจัดนิทรรศการโลกอาชีพ จัดท าหนังสือเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
โดยแยกเป็น 
 1) จัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือเผยแพร่ภารกิจ การ
ด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ  
 2) จัดแสดงนิทรรศการโลกอาชีพหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่น่าสนใจ 
 3) จัดแสดงนิทรรศการด้านการศึกษา เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการมี
งานท าในอนาคต 
 1.9 เตรียมเอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือแนะน าภารกิจกรมฯ เพื่อ
เผยแพร่ให้   ผู้มาร่วมงาน  

 2. ระหว่างด าเนินการ 
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ทหารกองประจ าการ ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน  
 2.1 บรรยาย เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักคิดในการท างาน/การประกอบอาชีพและ
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ หรือการอบรมเพ่ิมเติม และข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน 
 2.2 จัดกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้กับทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหาร
กองหนุน เพ่ือให้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 
 2.3 บริการให้ค าปรึกษาทางอาชีพ  เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาน าข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความรู้ ความสามารถของตนเอง  
 2.4 สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกระหว่างการสาธิตการ
ประกอบอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ และจัดท าทะเบียนผู้เข้ารับบริการ 
 2.5 จัดนิทรรศการโลกอาชีพ/นิทรรศการด้านการศึกษา และเผยแพร่เอกสารข้อมูลอาชีพ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าประจ าจุดให้บริการ 
 2.6 สอบถามความพึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์จากทหารกองประจ าการฯ ที่รับบริการ      
(ตามแบบ 1) 

 3. หลังด าเนินการ 
 3.1 รวบรวมแบบสอบถามตามแบบ 1 สรุปผลและจัดท ารายงานตามแบบ 2 ส่งให้กองส่งเสริมการมี
งานท าทราบภายใน 15 วัน หลังจากการจัดกิจกรรมเพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีและ
จัดท าฐานข้อมูลต่อไป 
 3.2 จัดท าทะเบียนทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ตามแบบ 3  เก็บไว้ที่ส านักงาน
เพ่ือเป็นหลักฐานและไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป  
 3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุก
วันที่ 25 ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียด ให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน  
 3.4 ติดตามผลการประกอบอาชีพของทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน และรายงาน
ผลการด าเนินงาน (แบบ3) ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท าทราบทาง E-mail : grouppse@gmail.com  
 

******************************************** 
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แนวปฏิบัติงานกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิม่รายได้ 
 

เป้าหมาย  : ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ ผู้ประกันตน
กรณีว่างงาน คนพิการและผู้ดูแลคนพิการผู้มีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชน
ทั่วไป จ านวน ๒๐๐ รุ่น /๔,๐๐๐ คน 

วิธีด าเนินการ  : ด าเนินการได้ ๒ กรณี ดังนี้ 
  ๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้ที่ไม่เคยได้รับการส่งเสริมตามโครงการนี้ หรือ  
  ๒. ต่อยอด/พัฒนารูปแบบสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการนี้ 
 ๑. ก่อนด าเนินการ 
 ๑.๑ ขออนุมัติโครงการฯ และขออนุมัติจัดกิจกรรม 
 ๑.2 การประชาสัมพันธ์ เพ่ือรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการทั้งในและนอกสถานที่ 
เช่นประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานฯ การออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ ที่ประชุมผู้น าระดับชุมชน เป็นต้น 
 ๑.๓ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  
       ๑.๓.๑ กรณีส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้ที่ไม่เคยได้รับการส่งเสริมตามโครงการนี้ ให้คัดเลือก
ผู้สมัคร  ที่ต้องการส่งเสริมการประกอบอาชีพประเภทเดียวกัน และมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 
       ๑.๓.๒ กรณีต่อยอด/พัฒนารูปแบบสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการนี้      
ให้คัดเลือกผู้ที่เคยผ่านการอบรมประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันตามโครงการนี้เพ่ือให้ความรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการต่อยอด/พัฒนารูปแบบสินค้า/ผลิตภัณฑ์เป็นการส่งเสริมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน        
 ๑.๔ ก าหนดหลักสูตร 
       ๑.๔.๑ กรณีสง่เสริมการประกอบอาชีพผู้ที่ไม่เคยได้รับการส่งเสริมตามโครงการนี้ ควรก าหนด
อาชีพที่จะส่งเสริมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อาชีพที่ขาดแคลนในท้องถิ่น หรืออาชีพที่ใช้วัตถุดิบ
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น รวมทั้งการต่อยอดพัฒนารูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายเป็นที่
ต้องการของตลาดและการให้ความรู้ด้านประกอบการให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน เช่น งานบริการ การเกษตร งานประดิษฐ์หรืองานฝีมือต่าง ๆ งานอุปโภคและบริโภค  
       ๑.๔.๒ กรณีต่อยอด/พัฒนารูปแบบสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการนี้              
ควรก าหนดหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน เช่น พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ สร้าง
มาตรฐานสินค้า บรรจุภัณฑ์ การค้าออนไลน์ การตลาด เป็นต้น 
       ๑.๔.๓ ระยะเวลา ด าเนินการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ๒-๓ วัน       
       ๑.๔.๔ ประสานวิทยากร ควรเลือกวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้นๆ มาให้ความรู้ 
รวมถึงวิทยากรให้ความรู้ด้านการประกอบการ ได้แก่ การบริหารจัดการ การบัญชี การตลาด การคิดต้นทุนการผลิต 
ก าไรขาดทุน แหล่งเงินทุน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างมาตรฐานสินค้า บรรจุภัณฑ์ การค้าออนไลน์ 
การตลาด เป็นต้น 
       ๑.๕.๔ การศึกษาดูงาน กรณีที่มีงบประมาณเพียงพอและเห็นควรให้มีการศึกษาดูงานเพ่ิมเติม              
ให้ติดต่อประสานงานกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งและประสบความส าเร็จ หรือผู้ประกอบการเพ่ือศึกษาดูงาน 
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 ๑.๖ จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม โดยประสานงานหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น ส านักงานจังหวัด ที่ว่าการ
อ าเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ เพ่ือขออนุญาตใช้สถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ในการอบรม  
 ๑.๗ จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ เช่น แบบลงทะเบียน แบบสอบถาม (แบบ ๑) เอกสารประกอบ                      
การส่งเสริมอาชีพอิสระ เช่น สูตร/วิธีการท าตามอาชีพที่ส่งเสริม (กรณีที่วิทยากรไม่สามารถจัดเตรียมได้) 
เอกสารส าหรับเผยแพร่ เช่น เอกสารแนะน าหน่วยงาน ข้อมูลแหล่งเงินทุน หรือข้อมูลอาชีพอิสระอ่ืนๆ      
 ๑.๘ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือมอบให้แก่ผู้ผ่านการอบรม หลังจากสิ้นสุดโครงการ              
เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ต่อไป  

 ๒. ระหว่างด าเนินการ 
     ๒.๑ การด าเนินการในวันจัดกิจกรรม 
 ๒.๑.๑ ลงทะเบียนผู้เข้ารับการส่งเสริมอาชีพ 
 ๒.๑.๒ แจ้งวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมอาชีพตามโครงการฯ รวมทั้งแจ้งก าหนดการให้ผู้เข้ารับ
การส่งเสริมทราบ 
 ๒.๑.๓ วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพตามหลักสูตร รวมทั้งสาธิตวิธีการท าและให้ผู้เข้ารับการ
ส่งเสริมทดลองปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
 ๒.๑.๔ วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ด้านการประกอบการ ได้แก่ การบริหารจัดการ การบัญชี 
การตลาด การคิดต้นทุนการผลิต ก าไรขาดทุน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างมาตรฐานสินค้า บรรจุภัณฑ์ 
การค้าออนไลน์ การตลาด เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เข้ารับการส่งเสริมได้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 
     2.๒ ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพอิสระที่มีความเข้มแข็งและประสบความส าเร็จ หรือผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม 
     ๒.๓ การประเมินความรู้ 
 ให้ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบประเมินผลความพึงพอใจตามแบบสอบถามโครงการเตรียม
ความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพ่ิมรายได้ (แบบ ๑)  
     ๒.๔ การมอบวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ  
 ๒.๔.๑ ผู้ได้รับวัสดุอุปกรณ์ ต้องพิจารณาจากผู้ที่จบหลักสูตร และต้องการประกอบอาชีพ
เท่านั้น  
 ๒.๔.๒ ผู้แทนหน่วยงานมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมอาชีพตามโครงการฯ เพ่ือ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ส่งเสริม พร้อมจัดท าหลักฐานการรับมอบวัสดุอุปกรณ์ฯ และรายงานการมอบ
วัสดุอุปกรณ์ฯ ไปที่กองส่งเสริมการมีงานท า เพ่ือไว้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบต่อไป   

 ๓. หลังด าเนินการ 
     ๓.๑ ประมวลผลแบบสอบถามโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมเพ่ิมอาชีพเพ่ิม
รายได้ (แบบ ๑) ลงในแบบสรุปโครงการฯ (แบบ ๒) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน (แบบ ๓) ทะเบียนผู้
ผ่านการอบรมฯ ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าภายใน ๑๕ วันหลังเสร็จสิ้นการอบรมโดยขอให้ลงรายละเอียดให้
ครบถ้วน 
     ๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุก
วันที่ ๒๕ ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียดให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 
     ๓.๓ การติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได้ 
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 หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมไปแล้ว ๑ เดือน ให้ติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได้ และ
รายงานตามแบบ ๓ ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท า ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ต่อเนื่องทุกเดือนจนสิ้นปีงบประมาณ               
โดยให้รายงานเฉพาะรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
     ๓.๔ จัดท าทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลอาชีพอิสระในพ้ืนที่  
     ทั้งนี้ อาจประสานโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชนเพ่ือต่อยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผ่านการ
อบรมผ่านระบบออนไลน์ 

หมายเหตุ   
การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับผู้เข้ารับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ/
ฝึกอบรมภายหลังส าเร็จการส่งเสริม/การฝึกอบรมสาธิตการประกอบอาชีพ  การเบิกจ่ายค่าวัสดุดังกล่าว 
กรมบัญชีกลางได้รับมอบอ านาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพดังกล่าวได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินตามที่ขอตกลงในราคาชุดละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เป็น
เงินไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาทต่อรุ่น ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 
กค ๐๔๐๖.๖/๓๕๖๕๕ ลว ๕ กันยายน ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ) 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท าทาง Email : grouppse@gmail.com 
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แนวปฏิบัติงานกิจกรรมสง่เสริมการรับงานไปท าที่บ้าน 
 

เป้าหมาย : ประชาชนที่ประสงค์จะรับงาน/ผู้รับงานไปท าที่บ้าน/ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่จดทะเบียนกับ  
กรมการจัดหางาน จ านวน 1,000 คน 

วิธีด าเนินการ  :   
ด าเนินการภายใต้กิจกรรม 
 การส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะรับงาน/ผู้รับงานไปท าที่
บ้าน/ผู้รับงานไปท าท่ีบ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน  
 1. ก่อนด าเนินการ 
 1.1 ให้ส านักงานจัดหางานจังหวัด/ส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่  ส ารวจข้อมูลและออกเยี่ยม
นายจ้าง/สถานประกอบการผู้ส่งงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม 
 1.2 เมื่อส านักงานจัดหางานจังหวัด/ส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่ ได้รับแจ้งเป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมจัดอบรมตามโครงการเตรียมความ
พร้อมแก่ก าลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน  
 1.3 การหากลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (กลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นผู้ยื่นขอกู้/หรือผู้
ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน อย่างน้อย 1 ราย/กลุ่ม)  โดยการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ป้ายผ้า วิทยุท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่ประสงค์จะรับ
งานฯ/ผู้รับงานไปท าที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน  ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและรับสมัคร
กลุ่มเป้าหมาย เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายตามจ านวน (ตามเป้าหมายที่กรมฯ แจ้งจัดสรร) แล้วให้ประสาน
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือทราบก าหนดการอบรม โดยการแจ้งวัน/เวลา/สถานที่ให้ทราบล่วงหน้า  
 1.4 ก าหนดเนื้อหาการจัดอบรม (หัวข้อการจัดอบรม) ประกอบไปด้วยชื่อหลักสูตร หัวข้อเรื่อง
ต่างๆ หรือหัวข้อแต่ละวิชาที่ก าหนดพร้อมหน่วยงานหรือชื่อวิทยากรที่เชิญมาบรรยายในแต่ละหัวข้อ เป็นต้น 
ทั้งนี ้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องก าหนดหัวข้ออย่างน้อย 3 หัวข้อหลัก ดังนี้  
       1) หัวข้อการบริหารงาน เช่น การท างานเป็นทีม การบริหารกลุ่มท่ีเป็นระบบ  
       2) หัวข้อการเงิน/การบัญชี เช่น การสอนการท าบัญชีครัวเรือน เป็นต้น  
       3) หัวข้อการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility = CSR) ซึ่งเป็นข้อบังคับตัวชี้วัดที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
       ๔) หัวข้อการให้ความรู้/ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
        ทั้งนี้ การจัดอบรมให้ความรู้อาจท าได้โดยพาผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงานกับผู้รับงานไปท า
ที่บ้าน หรือกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านที่ประสบความส าเร็จแล้ว โดยมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรที่ เคย 
ไปศึกษาดูงาน 
 1.๕ ขออนุมัติจัดกิจกรรมฯ ท าหนังสือเชิญประธานเปิดอบรมพร้อมจัดท าค ากล่าวเปิดการอบรม 
และหนังสือเชิญผู้เข้ารับการอบรม จัดท ารายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือใช้ลงทะเบียนในวันอบรม และประสาน
วิทยากร เพ่ือจัดรถบริการรับ-ส่งในวันอบรม ทั้งนี้ การปฏิบัติให้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงาน     
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    2. ระหว่างด าเนินการ 
    2.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมฯ ควรตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ วิทยากร และเอกสาร

ที่ใช้ในการอบรมก่อนวันอบรม 
    2.2 รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม พร้อมแจกเอกสารที่ใช้ในการอบรม รวมทั้งแจกแบบสอบถาม 

(แบบ 1) 
    2.3 ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามหัวข้อที่ก าหนด  
    2.4 ตอบข้อซักถาม ปิดการอบรม และเก็บแบบสอบถาม 

 3. หลังด าเนินการ  
    3.1 รายงานผลการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามโครงการฯ (แบบ 2) ไปที่กองส่งเสริมการมีงาน

ท าภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการอบรม พร้อมแนบภาพถ่ายและบรรยายกิจกรรม เพ่ือกองส่งเสริมการมีงาน
ท าจะได้รวบรวมจัดท าฐานข้อมูลของผู้ผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าว  

    3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุก
วันที่ 25 ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียดการจัดอบรม จ านวนคน ให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการ     
มีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 

    3.3 การติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได้ 
1) หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมไปแล้ว 1 เดือน ให้ติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได้ 

และรายงานผลตามแบบ 2 ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท า ภายในวันที่ 25 ของเดือน ต่อเนื่องทุกเดือนจนสิ้น
ปีงบประมาณ โดยให้รายงานจ านวนเงินเฉพาะในส่วนที่รายได้เพ่ิมขึ้นจากเดิมต่อเดือนนั้นๆ ทาง E-mail : 
groupkss999@gmail.com และจัดส่งเป็นรูปแบบเอกสารตามปกติ 

2) จัดท าทะเบียนผู้ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ/มีรายได้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ติดตาม                  การประกอบอาชีพและมีรายได้ (เก็บไว้ที่ส านักงานฯ เพ่ือเป็นหลักฐานและไว้ใช้
ประโยชน์ต่อไป) 

แนวทางการด าเนินงานการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน 
        1. หาผู้จ้างงานให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะรับงานฯ/ผู้รับงานไปท าที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน
และจัดท าทะเบียนข้อมูลผู้จ้างงาน 
 1.1 จัดเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียน หรือท าหนังสือถึงผู้จ้างงานที่ส่งงานให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือ
สอบถามถึงขั้นตอนของงานที่สามารถส่งให้ผู้รับงานฯ ได้ และเชิญชวนให้ใช้บริการของผู้รับงานฯ ที่จดทะเบียนกับ
กรมการจัดหางานหรือประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 1.2 รับทราบปัญหาอุปสรรคของการส่งงานไปท าที่บ้านของผู้จ้างงานโดยการเยี่ยมเยียน ซึ่งอาจ
ด าเนินการร่วมกับโครงการอื่นๆ เช่น โครงการของกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน เป็นต้น 
 2. ส ารวจประชาชนที่ประสงค์จะรับงานฯ/ผู้รับงานไปท าที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน/ เพ่ือเชิญ
ชวนให้ จดทะเบียนผู้รับงานฯ กับกรมการจัดหางาน 
 2.1 ลงพื้นที่ส ารวจหาผู้รับงานฯ โดยตรง หรืออาจด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น โครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ การประชุมก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่น าข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานไปท าที่บ้าน
และกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านไปประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้น าชุมชนหรือประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือจุดประกาย
ให้คนในพ้ืนที่สนใจการรับงานไปท าที่บ้าน หากมีผู้รับงานฯ ในพ้ืนที่อยู่แล้ว แนะน าให้มาจดทะเบียนเป็นผู้รับ
งานไปท าที่บ้านกับกรมการจัดหางาน 
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 2.2 ออกเยี่ยมเยียนผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน เพ่ือสอบถามข้อมูลผู้รับงานฯ/ผลการด าเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรคในการรับงานฯ และขอข้อมูลผู้จ้างงานที่ส่งงานให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ้างงาน
ให้กับผู้รับงานไปท าท่ีบ้านรายอ่ืนๆ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 3. รับจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ต่ออายุทะเบียน ตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการ
ส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2560 โดยใช้เอกสาร ดังนี้ 

     1) ค าขอจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ตามแบบ ท.รบ.1, ท.รบ.2 
               2) ใบทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ตามแบบ ท.รบ.3, ท.รบ.4 
               3) ค าขอต่ออายุทะเบียนผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ตามแบบ ท.รบ.5, ท.รบ.6 

    ทั้งนี ้ให้จัดท าทะเบียนคุมการขอจดทะเบียนและต่ออายุทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 4. เผยแพร่ข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการที่ส่งงานให้ไปท าที่บ้าน และข้อมูลผู้รับงานฯ ณ ส านัก
งานฯ หรือสถานที่อ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน  

5. จัดท าฐานข้อมูลของประชาชนที่ประสงค์จะรับงานฯ/ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการ
จัดหางาน /ผู้จ้างงานที่ส่งงานให้ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน  

6. รายงานผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้านตามแบบ ท.รบ.8 ทุกวันที่ 5 ของ
เดือนถัดไป พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้  
 1) แบบ ท.รบ.1, ท.รบ.2 ค าขอจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
 2) แบบ ท.รบ.3, ท.รบ.4 ใบทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 
 3) แบบ ท.รบ.5, ท.รบ.6 ค าขอต่ออายุทะเบียนผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

หมายเหตุ : ข้อ 6 (1) – 6 (3) จัดส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท าเมื่อมีการจดทะเบียนเป็นผู้รับงานฯ หรือมีการ
ต่ออายุ 

     ทะเบียนผู้รับงานฯ 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

โครงการวันมหกรรมอาชีพ 

*** ส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท าทาง Email : groupkss999@gmail.com 
 และ Lind Id : group_kss 
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แนวปฏิบัติงานโครงการวันมหกรรมอาชพี  
 
 

เป้าหมาย  :  ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา จ านวน 20,000 คน จ าแนก ดังนี้ 
   เป้าหมาย 10 จังหวัด ๆ ละ 2,000 คน  

๑. กิจกรรมวันมหกรรมอาชีพประกอบด้วย 
 ๑.๑ กิจกรรมบนเวที การเสวนา/การอภิปราย/การสัมภาษณ์/บรรยาย โดยผู้ประสบความส าเร็จใน
อาชีพ 
 ๑.๒ การจัดแสดงการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริงและแสดงเส้นทางการเข้าสู่อาชีพต่างๆ 
 ๑.๓. การให้ค าปรึกษาทางอาชีพโดยผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพโดยตรง 
 ๑.๔ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และบริการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพโดยนักแนะแนวอาชีพจาก 
กรมการจัดหางาน  
 ๑.๕ การจัดนิทรรศการโลกการศึกษา โลกอาชีพ และอาชีพนวัตกรรมสมัยใหม่ First S-Curve, New                   
S-Curve อาชีพใน EEC อาชีพสมัยใหม่ หรือนิทรรศการแบบมีชีวิต เป็นต้น 
 ๑.๖ การฉายวีดีทัศน์อาชีพยุคใหม่/อาชีพที่น่าสนใจ และเผยแพร่ข้อมูลอาชีพรูปแบบต่างๆ 
 ๑.๗ การส่งเสริมอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติอาชีพอิสระที่อยู่ในความสนใจเป็นที่ต้องการของตลาด 
 1.๘ การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ เช่น ข้อมูลแหล่งเงินทุน ข้อมูลแหล่งฝึก
อาชีพ ข้อมูลอาชีพอิสระเพ่ือน าข้อมูลไปศึกษาและทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง 
 ๑.9 การจัดแสดง/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู ้รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพจากกรมการจัดหางาน     
 ๑.10 การจัดมุมอาชีพที่เหมาะสมกับกลุ่มคนพิเศษ เช่น กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ และแสดง
ผลิตภัณฑ์ของ ผู้ว่าจ้างการรับงานไปท างานที่บ้านเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประกอบอาชีพและรับ
งานไปท าที่บ้าน 
 ๑.1๑ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมการจัดหางานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น การ
ส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน รับลงทะเบียนนายจ้าง/
สถานประกอบการที่ประสงค์จะส่งงานให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน เป็นต้น 
 1.๑๒ การแข่งขันเกม/ตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล 

๒. แนวทางการปฏิบัติงานวันมหกรรมอาชีพ    
 ๒.๑ ก่อนด าเนินการ 
 ๒.๑.๑ ประชุมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือมอบหมายงานในหน้าที่ต่างๆ 
 ๒.๑.๒ ส ารวจสถานที่เพ่ือก าหนดสถานที่ในการจัดงาน โดยพิจารณาจาก 
 ๑) สถานที่ที่เหมาะสมและมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ 
 ๒) สถานที่จัดงานควรให้การคมนาคมไป–มา ได้สะดวกต่อการเดินทางไปร่วมกิจกรรม  
 ๒.๑.๓ ก าหนดวันจัดงาน 1-๒ วัน และไม่ควรจัดงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือระหว่างวันสอบ
กลางภาคหรือปลายภาค 
 ๒.๑.๔ ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติจัดงาน  
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 ๒.๑.5 แต่งตั้งคณะท างานในการด าเนินงาน เพื่อแบ่งภาระหน้าที่การปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ  
ให้มีความชัดเจนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ซึ่งคณะท างานควรประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ 
ดังนี้ 
 ๑) คณะท างานฝ่ายอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน ก ากับ ดูแล แก้ไข
ปัญหา ก าหนดแนวทางด าเนินงานตลอดจนรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรมของการจัดงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ประสานงานการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ และติดตามการด าเนินงานของคณะท างานทุกฝ่าย เช่น 
จัดเตรียมสวัสดิการตลอดการด าเนินโครงการ อาทิ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดระบบการปฐมพยาบาล       
ในระหว่างการจัดงาน โดยประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่พยาบาล การจ้างนักเรียน นักศึกษา 
ช่วยปฏิบัติงาน 
 ๒) คณะท างานฝ่ายสถานที่/ยานพาหนะ/แสงและเสียง มีหน้าที่จัดหาสถานที่เพ่ือจัด
กิจกรรม ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขออนุญาตใช้สถานที่ วางผังในการจัดงาน จัดท าแผนผังสถานที่
จัดงาน รวมทั้งจัดบุคลากรเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านสถานที่ อาทิ สถานที่จอดยานพาหนะ เส้นทางจราจร 
โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับการจัดกิจกรรมในส่วนต่างๆ ห้องน้ า ฯลฯ จัดเตรียมสถานที่พิธีการเปิดงาน ตกแต่งเวที  
จัดสถานที่จัดนิทรรศการ ประดับป้ายงาน รวมถึงสถานที่จัดกิจกรรมอื่นๆ จัดเตรียมยานพาหนะพร้อมพนักงาน
ขับรถยนต์ ประสานยืมยานพาหนะจากหน่วยงานต่างๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน จัดหาเครื่องเสียง ไมโครโฟน
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 ๓) คณะท างานฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่จัดพิธีเปิด จัดเตรียมค ากล่าวเปิดงานของประธาน
ในพิธีค ากล่าวรายงานการจัดงานของจัดหางานจังหวัด จัดเตรียมพิธีกรด าเนินพิธีการต่างๆ พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาและแนะน าผู้เข้าร่วมพิธีให้ปฏิบัติเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ฯลฯ 
 ๔) คณะท างานฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน มีหน้าที่จัดท าทะเบียนและต้อนรับผู้เข้าร่วม
พิธี พร้อมเชิญผู ้มีเกียรติและผู ้เข้าร่วมพิธีเข้านั ่งประจ าตามจุดที่ได้เตรียมไว้ และบริการอาหารว่างแล ะ
เครื่องดื่มแก่ประธานในพิธี ผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมพิธี ตลอดจนอ านวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 ๕) คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่จัดท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
เช่น จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ แผ่นปลิว และลงเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ทั้งก่อนจัดงาน ระหว่าง
การจัดงาน เป็นต้น การแถลงข่าวเกี่ยวการจัดงานทางสื่อมวลชน การจัดท าสูจิบัตรประชาสัมพันธ์การ จัดงาน 
บันทึกภาพและถ่ายวีดีทัศน์บรรยากาศภายในงานและจัดท าซีดีสรุปโครงการ 
 ๖) คณะท างานฝ่ายนิทรรศการ มีหน้าที่ด าเนินการก าหนดเนื้อหา จัดหาข้อมูล เอกสาร
แผ่นภาพที่จะใช้จัดแสดงนิทรรศการ เช่น การจัดนิทรรศการอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 การใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ การท างาน  online ซึ่งจะ
เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อแรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง รวมถึงติดต่อประสานงานสถานศึกษา
และหน่วยงานในการน านิทรรศการมาจัดแสดง ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๗) คณะท างานฝ่ายแนะแนวอาชีพ มีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดบริการ
แนะแนวอาชีพ และทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ฉายวีดีทัศน์และ/หรือแสดงการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริง
เกี่ยวกับเส้นทางการเข้าสู่อาชีพต่างๆ พร้อมทั้งประสานสถานศึกษาในการจัดนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงาน 
ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 8) คณะท างานฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ มีหน้าที่ในการจัดหาวิทยากรอาชีพ
อิสระ  มาสาธิตและการทดลองปฏิบัติอาชีพ และจัดหากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระมาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า กลุ่มท าเครื่องประดับ กลุ่มแปรรูปอาหาร เป็นต้น 
 9) คณะท างานฝ่ายกิจกรรมบนเวที มีหน้าที่ประสานผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพต่างๆ 
มาร่วมกิจกรรมบนเวที เช่น การเสวนา/การอภิปราย/การสัมภาษณ์/การบรรยาย เพ่ือเผยแพร่เส้นทางการ
ประกอบอาชีพ และเทคนิคในการประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จ ควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรม 
 ๑0) คณะท างานฝ่ายธุรการและการเงิน มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย เก็บรักษาเงิน 
จัดซื้อ จัดจ้าง ยืมเงิน เบิกจ่ายเงิน บริหารจัดการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบพัสดุ และจัดท าบัญชีการเบิกจ่าย
ให้ถูกต้อง 
 ๑1) คณะท างานฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่รวบรวม ประเมินผล วิเคราะห์ผลการจัดงานใน
ภาพรวม เช่น ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของแต่ละกิจกรรมในภาพรวมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 
 ๒.๑.๖ จัดประชุมคณะท างานฝ่ายต่างๆ เป็นระยะ เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบ วิธีการ แผนการ
ปฏิบัติงานของคณะท างานฝ่ายต่างๆ และผลการปฏิบัติงาน 
 ๒.๑.๗ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยให้คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 ๒) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยเลือกแหล่งที่เป็นศูนย์กลางสามารถมองเห็นได้ง่ายและ
ชัดเจน 
 ๓) เผยแพร่แผ่นพับ แผ่นใบปลิว แผนผังการจัดงาน เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
 ๒.๑.๘ เชิญประธานและผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยให้คณะท างานฝ่ายพิธีการจัดท าหนังสือ
เชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน  
 ๒.๑.๙ จัดเตรียมพิธีเปิด โดยให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) คณะท างานฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะ แสงและเสียง จัดเตรียมสถานที่จัดงานเตรียม
สถานที่จัดพิธีเปิด เช่น วางผังสถานที่จัดงาน จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ ตกแต่งเวที ตามความเหมาะสม  
 ๒) คณะท างานฝ่ายพิธีการ จัดเตรียมพิธีกร เจ้าหน้าที่ วัสดุและอุปกรณ์ในการประกอบ
พิธีต่างๆ เช่น ค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดงาน เป็นต้น  
 ๒.๑.๑๐ การเตรียมกิจกรรมบนเวที โดยให้คณะท างานฝ่ายกิจกรรมบนเวทีเชิญผู้ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพต่างๆ มาร่วมกิจกรรมบนเวที  
 ๒.๑.๑๑ การจัดแสดงการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริงโดยคณะท างานฝ่ายแนะแนวอาชีพด าเนินการดังนี้ 
 ๑) พิจารณาเลือกอาชีพที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในขณะนั้น หรืออาชีพที่อยู่
ในความต้องการของตลาด 
 ๒) จัดเตรียมวีดีทัศน์เก่ียวกับเส้นทางการเข้าสู่อาชีพ หรือ 
 ๓) จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับใช้ในการแสดงบทบาทสมมุติ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้ทดลองปฏิบัติและเรยีนรู้ถึงสภาพการท างาน ลักษณะของงานในแต่ละอาชีพ  
 ๒.๑.๑2 การเตรียมการให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพโดยคณะท างานฝ่ายแนะแนว
อาชีพด าเนินการประสานโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพ่ือเตรียมสถานที่/แบบทดสอบฯ ให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
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 ๒.๑.๑๓ การเตรียมการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพโดยคณะท างานฝ่ายแนะแนวอาชีพ ด าเนินการ 
ดังนี้  
 ๑) เจ้าหน้าที่ควรหาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับระดับชั้นการศึกษา เพศ อายุ ของ
ผู้เข้าร่วมงาน  
       ๒) เตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ส าหรับการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ เช่น ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน แนวทางในการเลือกอาชีพ การเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครงานก่อนไปพบนายจ้าง ข้อมูลอาชีพ
ในระบบ ข้อมูลอาชีพอิสระ เป็นต้น 
 ๒.๑.๑๔ การจัดนิทรรศการโดยคณะท างานฝ่ายนิทรรศการ แบ่งนิทรรศการในงานเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 
 ๑) จัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงานเพ่ือเผยแพร่
ภารกิจ และกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการให้บริการของหน่วยงาน 
 2) จัดแสดงนิทรรศการโลกอาชีพ และโลกการศึกษา โดยแบ่งเป็น 
     ก. นิทรรศการอาชีพอิสระ เพื่อให้ผู้เข้าชมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพอิสระดีอย่างไร คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพอิสระ แหล่งเงินทุน แหล่งฝึกอบรม การเตรียมตัวของผู้
ประกอบอาชีพอิสระ ตัวอย่างอาชีพอิสระ อาชีพอิสระที่น่าสนใจ  
     ข. นิทรรศการโลกทางการศึกษา โดยการจ าลองโลกอาชีพเสมือนจริง โดยมุ่งเน้น
การมอบประสบการณ์การเรียนรู้ควบคู่ความสนุกสนาน เพ่ือจุดประกายให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยเชิญ
หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา โรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมในงาน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงาน 
มีความรู้ ความเข้าใจและน าไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความรู้ 
ความสามารถ และความต้องการของตนเอง             
 ๒.๑.๑๕ เตรียมการส่งเสริมอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติอาชีพโดยคณะท างานฝ่ายกิจกรรม
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ด าเนินการดังนี้ 
 ๑) ก าหนดอาชีพอิสระที่จัดแสดงและให้ทดลองปฏิบัติ 
 ๒) ประสานวิทยากรและท าความตกลงถึงวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
     ก. ก าหนดระยะเวลาและจ านวนผู้เข้ารับบริการให้ชัดเจน 
     ข. วิทยากรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอกับจ านวนผู้รับบริการและมี
เอกสารข้อมูลอาชีพประกอบ เพ่ือให้ผู้ทดลองปฏิบัติเข้าใจวิธีการท าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
 ๓) จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี ให้เพียงพอส าหรับจ านวนผู้รับบริการ 
 ๒.๑.๑๖ เตรียมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับ การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพจากกรมการจัดหางาน โดยให้คณะท างานฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
ด าเนินการดังนี้ 
 ๑) จัดเตรียมสถานที่ในการจัดแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
 ๒) ประสานกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพจากกรมการจัดหางาน ให้มาจัดแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ (กรณีที่เป็นตัวแทนระดับภาคขอให้มีการแสดง
กลุ่มอาชีพ     ที่น่าสนใจของจังหวัดในระดับภาคมาร่วมแสดงด้วย) 
 ๒.๑.๑7 เตรียมการจัดบริการคลินิกแรงงาน และให้บริการด้านกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
โดยให้คณะท างานฝ่ายแนะแนวอาชีพด าเนินการเตรียมการประชาสัมพันธ์ การให้ค าปรึกษา รับลงทะเบียน
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นายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะส่งงานให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน ข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงาน 
แนวโน้มด้านตลาดแรงงานในอนาคต ฯลฯ 
 
 ๒.๑.๑๘ การแข่งขันเกม/ตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล โดยคณะท างานฝ่ายแนะแนวอาชีพ
ด าเนินการดังนี้ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
 2) จัดเตรียมค าถามเกี่ยวกับอาชีพ/กิจกรรมที่จัดแสดงในงานหรือค าถามอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 
 ๓) จัดเตรียมสถานที่ส าหรับใช้ในการแข่งขัน ควรอยู่ในห้องประชุมหรืออาจจะแข่งขัน
บนเวทใีห้เหมาะสม 
 ๔) จัดเตรียมของรางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขันหรือรางวัลอื่น ๆ   
 ๒.๑.19 จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว เอกสารแนะน า
กรมการจัดหางาน เอกสารแนะน าบริการของส านักงาน ข้อมูลอาชีพในระบบ ข้อมูลอาชีพอิสระ เป็นต้น ควร
จัดสถานที่ให้อยู่ในบริเวณเดียวกับกิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านอาชีพ       
 ๒.๑.๒0 การจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานโดยให้คณะท างานฝ่ายอ านวยการ ด าเนินการ 
ดังนี้ 
 ๑) ติดต่อประสานโรงเรียน/สถานศึกษา เพ่ือรับสมัครนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานใน
ระหว่างการจัดงานและส าหรับบันทึกข้อมูลแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ (แบบ ๑)  
 ๒) ประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งควรเป็นหน้าที่
ทั่วไป เช่น การรับลงทะเบียนในกิจกรรมต่างๆ การเผยแพร่เอกสาร เป็นต้น ไม่ควรให้นักเรียน นักศึกษา
รับผิดชอบการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ หรือการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เนื่องจากการให้ค าปรึกษาด้าน
อาชีพ หรือการทดสอบความพร้อมทางอาชีพต้องใช้ผู้ที่มีความช านาญและมีความรู้เฉพาะด้าน 

๒.๒ ระหว่างด าเนินการ 
 ๒.๒.๑ ด าเนินการกิจกรรมบนเวที การสัมภาษณ์ บรรยายและอภิปรายของผู้ประสบความส าเร็จใน

อาชีพ โดยจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ วิทยากร พิธีกร เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 ๒.๒.๒ ฉายวีดีทัศน์และ/หรือจัดแสดงการเรียนรู้อาชีพต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก
ระหว่างการฉายวีดีทัศน์หรือให้ค าแนะน าแก่กลุ่มเป้าหมายระหว่างมีการจัดแสดงการเรียนรู้อาชีพต่างๆ 

 ๒.๒.๓ การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ จัดเจ้าหน้าที่บริการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย
โดยเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการต้องศึกษาและมีข้อมูล เช่น ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน แนวทางในการเลือกอาชีพ 
การเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครงานก่อนไปพบนายจ้าง ข้อมูลอาชีพในระบบ ข้อมูลอาชีพอิสระ เป็นต้น เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมาย ได้น าข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และ
ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัดของตนเอง 

 ๒.๒.๔ บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 
(เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในแบบทดสอบและสามารถอธิบายได้อย่างถูกต้อง) 

 ๒.๒.๕ ด าเนินการจัดนิทรรศการโลกอาชีพ นิทรรศการโลกการศึกษา โดยจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 
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 ๒.๒.๖ การส่งเสริมอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกระหว่างการ
ส่งเสริมและทดลองปฏิบัติ รวมถึงการลงทะเบียนผู้รับบริการทดลองปฏิบัติด้วย                

 ๒.๒.7 การแข่งขันเกม/ตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่
คณะกรรมการและกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาอาชีพ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ส าหรับด าเนินรายการ
ระหว่างการแข่งขันเกม/ตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล 

 ๒.๒.8 บริการคลินิกแรงงาน และให้บริการด้านกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 ๒.๒.9 จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับการส่งเสริม

การประกอบอาชีพจากกรมการจัดหางาน  
 ๒.๒.๑0 เผยแพร่เอกสาร โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร 
 ๒.๒.๑1 แจกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมงานโครงการวันมหกรรมฯ แบบ ๑ ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุก

คนเพ่ือสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในงาน พร้อมทั้งอธิบายวิธีการกรอกแบบ  
2.2.12 สอบถามรายได้ของกลุ่มอาชีพอิสระ/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน ที่มาจัดแสดงและ

จ าหน่ายสินค้าภายในงาน เพ่ือสรุปผลการมีรายได้จากการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

    ๒.๓ หลังด าเนินการ 
 ๒.๓.๑ รวบรวมแบบสอบถามผู้เข้าร่วมงานโครงการวันมหกรรมฯ ตามแบบ ๑ เพ่ือบันทึก

ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผล ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และสรุปผลลงในแบบ 2 และ
แบบ 4 และให้เก็บแบบ 1 และแบบ 4 ไว้ที่ส านักงานฯ เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและใช้ประโยชน์ต่อไป  

 ๒.๓.๒ รายงานการมีรายได้ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านตาม
แบบ 3  
                    2.3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอด
ทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียดการจัดอบรม ให้ครบถ้วน ให้ตรงกับรายงาน ที่ส่งกองส่งเสริมการ
มีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 

หมายเหตุ ส่งแบบรายงาน แบบ 2 และ แบบ 3 พร้อมรูปถ่ายและวีดิทัศน์ ให้กองส่งเสริมการมีงานท า ภายใน 
๑๕ วันหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน   

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท าทางโทรสาร 0 2354 0087 
และทาง Email : grouppse@gmail.com 

mailto:grouppse@gmail.com
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แนวปฏิบัติงานโครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ                                                      
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผูสู้งอาย ุ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภมูิปัญญา                                             
(โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพีให้ผู้สูงอายุ) 

ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย 

1. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 
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แนวปฏิบัติงานโครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ                                                      
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 
(โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ) 

 
กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่                                        
๑. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ (เป้าหมาย จ านวน 1,720 คน) 
๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา (เป้าหมาย จ านวน 860 คน) 

เป้าหมาย   :  ผู้สูงอายุ (บุคคลซึ่งมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย) รวมทั้งสิ้น ๒,๕๘๐ คน  

วิธีด าเนินการ   :  
๑. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 
 ด าเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุที่มีความพร้อมและต้องการประกอบอาชีพ
อิสระประเภทเดียวกัน โดยเน้นอาชีพที่มีวัตถุดิบและมีตลาดในท้องถิ่นมาด าเนินงานเพ่ือประหยัดต้นทุน และ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่หลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน
ละ ๒๐ คน 
 ๑.๑ ก่อนด าเนินการ 
 ๑) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุได้ทราบโดยทั่วกันและ/หรือประสานงานหน่วยงานราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีความต้องการจะประกอบอาชีพอิสระและคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการ  
 ๒) ติดต่อวิทยากรบรรยายให้ความรู้การประกอบอาชีพอิสระ การบริหารจั ดการ การบัญชี 
การตลาด การคิดต้นทุน ก าไรและแหล่งเงินทุน และการทดลองปฏิบัติอาชีพอิสระ 
 ๓) เลือกสถานที่จัดอบรมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น สถานที่อบรมไม่ไกลจากที่พัก การ
คมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น  
 ๔) ระยะเวลาจัดอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ ๒-๓ วัน โดยถือประโยชน์
ของ   ผู้เข้ารับการอบรมเป็นหลัก            
 ๕) ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดกิจกรรม ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับ 
 ๖) มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพ่ือก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกในการจัดอบรม เช่น จัดเตรียม
สถานที่ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าอบรม เอกสารใบส าคัญ การจ่ายเงินค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  
 ๗) แจ้งก าหนดการและสถานที่ในการจัดอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (ผู้สูงอายุ , วิทยากร) และ
ขอรับการยืนยันการเข้ารับการอบรมจากผู้สูงอายุและแบบตอบรับการเป็นวิทยากร  

 ๑.๒ ระหว่างด าเนินการ 
 1) ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 
 ๒) เจ้าหน้าที่ชี้แจงวัตถุประสงค์การด าเนินงานตามโครงการให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรม   
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 ๓) ก ากับดูแลการอบรมให้เป็นไปตามข้ันตอนและเวลาการอบรม     
 ๔) บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (VDO) ไว้ประกอบการท ารายงาน 
 ๕) ให้ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบประเมินผลความพึงพอใจตามแบบสอบถามโครงการขยายโอกาส
การ  มีงานท าให้ผู้สูงอายุ (แบบ 1)  กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ  

 ๑.๓ หลังด าเนินการ 
 ๑) จัดท าทะเบียนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 
 ๒) ประมวลผลแบบสอบถามโครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ  (แบบ 1)  
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ ลงในแบบสรุปโครงการฯ (แบบ ๒) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
(แบบ ๓)  ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมฯ ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าภายใน ๑๕ วัน หลังเสร็จสิ้นการอบรมโดย
ขอให้ ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน 
 ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุก
วันที่ ๒๕ ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียดให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน  
 ๔) หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมไปแล้ว ๑ เดือน ให้ติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได้ และ
รายงานผลตามแบบ ๔ ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท า ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ต่อเนื่องทุกเดือนจนสิ้นปี 
งบประมาณ โดยให้รายงานเฉพาะรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 ด าเนินการฝึกอบรมผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาให้สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนให้กับผู้อ่ืนได้  โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหน่วยงานละ ๑๐ คน  
 ๒.๑ ก่อนด าเนินการ 
 ๑) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญา และ/หรือประสานงานข้อมูลกับหน่วยงาน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่มีการขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุ  เพ่ือคัดเลือกผู้สูงอายุที่
มีภูมิปัญญา  เข้าร่วมโครงการ 
 ๒) ติดต่อวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการน าเสนอให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุที่มีภูมิ
ปัญญาที่เข้าอบรม  
 ๓) เลือกสถานที่จัดอบรมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น สถานที่อบรมไม่ไกลจากที่พัก การ
คมนาคมสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น  
 ๔) ระยะเวลาจัดอบรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับผู้สูงอายุ จ านวน ๒-3 วัน 
 ๕) ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดกิจกรรม ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับ  
 ๖) มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพ่ือก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกในการจัดอบรม เช่น จัดเตรียม
สถานที่ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าอบรม เอกสารใบส าคัญการจ่ายเงินค่า
วิทยากร ค่าใช้จ่ายต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  
 ๗) แจ้งก าหนดการและสถานที่ในการจัดอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (ผู้สูงอายุ , วิทยากร) และ
ขอรับการยืนยันการเข้ารับการอบรมจากผู้สูงอายุและแบบตอบรับการเป็นวิทยากร 
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 ๒.๒ ระหว่างด าเนินการ 
 ๑) ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 
 ๒) เจ้าหน้าที่ชี้แจงวัตถุประสงค์การด าเนินงานตามโครงการให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
 ๓) ก ากับดูแลการอบรมให้เป็นไปตามข้ันตอนและเวลาการอบรม       
 ๔) ผู้สูงอายุทดลองปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาของตนเองให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรม
ด้วยกันภายใต้การแนะน าของวิทยากร 
 ๕) ผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการแนะน าเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
 ๖) บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (VDO) ไว้ประกอบการท ารายงาน 
 ๗) ให้ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบประเมินผลความพึงพอใจตามแบบสอบถามโครงการขยายโอกาสการมี
งานท าให้ผู้สูงอายุ (แบบ ๑)  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา  

 ๒.๓ หลังด าเนินการ  
  ๑) จัดท าทะเบียนผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรม เป็นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุตามแบบฯ และน า
ทะเบียนขึ้นทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนได้ใช้ประโยชน์เป็นการเพ่ิม
โอกาสการจ้างงานผู้สูงอายุในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ ประชาชนทั่วไป เช่น เชิญผู้สูงอายุที่ขึ้น
ทะเบียนฯ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษาเพ่ือให้ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
รุ่นสู่รุ่น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งด้วย 
 ๒) ประมวลผลแบบสอบถามโครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ (แบบ 1)  กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ ลงในแบบสรุปโครงการฯ (แบบ ๒) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน(แบบ ๔) 
 ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมฯ ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าภายใน ๑๕ วัน หลังเสร็จสิ้นการอบรมโดยขอให้ลง
รายละเอียดให้ครบถ้วน 
 ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุก
วันที่ ๒๕ ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียดให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 
 ๔) หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมไปแล้ว ๑ เดือน ให้ติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได้จากการ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมปัญญา และรายงานผลตามแบบ ๔ ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท า ทุกวันที่ ๒๕ ของ
เดือน ต่อเนื่องทุกเดือนจนสิ้นปีงบประมาณ โดยให้รายงานเฉพาะรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
 


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

 
 
 
 
 
 

การส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท าทาง Email : grouppse@gmail.com 

mailto:grouppse@gmail.com
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โครงการวันส่งเสริมการมีงานท าเพื่อรองรับ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

แนวปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการท างานในพื้นที่                                 
พัฒนาพเิศษภาคตะวันออก 

   
 
เป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระดับชั้น ม.3, ม.6, ปวช.3, ปวส.
2, และปริญญาตรีปีสุดท้ายที่จะจบการศึกษาหรือที่จะศึกษาต่อ เพ่ือส่งเสริมการมีงานท าในพ้ืนที่ จ านวน 
27,000 คน 

วิธีด าเนินการ :  
 1. จ้างเหมาบริการพนักงาน 
 1.1 จ้างเหมาบริการพนักงานในต าแหน่ง นักแนะแนวอาชีพ (วุฒิปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา หรือผู้
มีประสบการณ์ด้านการแนะแนว) หน่วยงานละ 1 คน ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี 
 1.2 อบรมให้ความรู้แก่พนักงานจ้างเหมา เพ่ือให้ทราบวิธีการท างานและสามารถให้บริการแนะแนว
อาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ 
 2. การแนะแนวอาชีพ 
 2.1 ประสานสถานประกอบการเพ่ือขอทราบความต้องการด้านแรงงานและประสานสถานศึกษา
เพ่ือ  เข้าไปจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ เช่น กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ที่เป็นที่ต้องการใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.2 บริการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ  
 2.3 จัดนิทรรศการอาชีพ/เผยแพร่เอกสารข้อมูลอาชีพ 
 2.4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  
 3. สรุปและรายงานการด าเนินงานตามแบบรายงานที่ก าหนด 2 ช่องทางโดยลงรายละเอียดข้อมูล
ให้ตรงกัน คือ  
 3.1 ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน)  
 3.2 ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท า (ตัดยอดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน)  

เอกสารและแบบฟอร์มประกอบด้วย 
 1. “แบบ 1” แบบสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส าหรับให้ผู้รับบริการตาม
กิจกรรมกรอกและแสดงความคิดเห็น หลังจบกิจกรรมรวบรวมและเก็บไว้ที่ส านักงาน 
 2. “แบบ 2” แบบรายงานผลกิจกรรมฯ สรุปและส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท าโดยจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ หรือ ทาง e-mail: networkguidance@gmail.com  
 3. “แบบ 3” ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์เป็นไฟล์ Excel บันทึกและจัดเก็บไว้ที่ส านักงาน 
ส าหรับเป็นหลักฐานกรณีมีการเรียกตรวจสอบ  
 

สรุปแบบที่ต้องส่งให้กองส่งเสริมการมีงานทุกเดือนคือ “แบบ 2”  
 

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

 การส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท าทาง Email : networkguidance@gmail.com 
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โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง 
แนวปฏิบัติงานโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง 

 

วิธีด าเนินการ : 
 1. ประสานงานและให้ค าแนะน าแก่สถานประกอบการหรือนายจ้างในการส่งเสริมการมีงานท าให้แก่
ผู้ต้องขัง ในเรือนจ าและการรับผู้ต้องขังชั้นดีใกล้พ้นโทษเข้าฝึกทักษะในสถานประกอบการ 
 2. รับลงทะเบียนและบริการจัดหางานให้แก่ผู้พ้นโทษที่ประสงค์จะหางานท า  
 3. ส่งเสริมการมีงานท าโดยการจัดสาธิต การฝึกทักษะอาชีพอิสระระยะสั้นแก่ผู้ต้องขังก่อนปล่อย     
จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนะแนวอาชีพ ให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ให้ค าปรึกษา แนะน าการ
ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ การหาท าเล แหล่งวัตถุดิบ ช่องทางตลาด การค านวณต้นทุน การบริหารจัดการ 
เป็นต้น 
 4 .ติดตาม และประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามแบบรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ปี 2564 

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

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท า ทาง Email : grouppse@gmail.com 
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แบบสอบถาม/                       
แบบสรุปรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




























































































































