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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กองส่งเสริมการมีงานท า 
 

 

 

ข้อมูลโครงการ 

แนวปฏิบัต ิ

แบบสอบถาม/แบบสรุปรายงาน 



ค าน า  

 การส่งเสริมการมีงานท าให้ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้เป็นภารกิจหลัก
ของกรมการจัดหางาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการจัดหางานโดยกองส่งเสริมการมีงานท า   มีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีงานท า มีอาชีพ มีรายได้  ตามภารกิจ รวม 4 โครงการ ได้แก่ 
โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน โครงการวันมหกรรมอาชีพ โครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ 
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ (โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ) และโครงการ
ส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือการท างาน
ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งแต่ละโครงการมีกระบวนการท างานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่แตกต่าง
กันตามบริบทของกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการมีงานท าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกองส่งเสริมการมี
งานท าจึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีแนวทาง  ในการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทาง
เดียวกัน ซึ่งคู่มือการด าเนินงานฉบับนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลโครงการ แนวปฏิบัติงานโครงการ /กิจกรรม 
แบบสอบถามและแบบสรุปรายงานโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้กองส่งเสริมการมีงานท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่าน 
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โครงการของกองส่งเสริมการมีงานท า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มีจ านวน 4 โครงการ ดงันี ้

   1. โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน  กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ 
   1.1  แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 (1) กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา  
 (2) กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมขัง  
      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  
  กิจกรรมส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ (โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ) 

  3.1 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 
  3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 

4. โครงการส่งเสริมการมีงานท าเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
       (กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือการท างานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) 
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โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 

1.  หลักการและเหตุผล 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 74 ได้ก าหนด ไว้ว่า รัฐพึง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการท างานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัยและให้มีงานท า และพึงคุ้มครอง
ผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ                 การ
ประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะแก่การด ารงชีพ และพึงจัดให้มีหรือส่งเสริมการออมเพ่ือการด ารงชีพเมื่อ
พ้นวัยท างาน รวมทั้งร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถใน      การแข่งขัน 

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว จ าเป็นจะต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการ
ใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแรงงานเป็นทุนมนุษย์ที่ถือเป็นปัจจัยการ
ผลิตที่ส าคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศในทุกระดับของระบบเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย                   ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ 
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง                      มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที ่๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น               มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

      มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเห็นชอบให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหน่วยงานต่างๆ ที่จัดให้มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ด าเนินการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนต้องผ่านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนส าเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนว
ครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยกระทรวงแรงงานให้การสนับสนุนแบบทดสอบศักยภาพต่างๆ และการประมวลผลการ
ทดสอบในระบบออนไลน์แก่นักเรียน และสนับสนุนข้อมูลอาชีพและข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางตลาดแรงงานแก่เครือข่ายครู
แนะแนวของสถานศึกษา และนโยบายจากคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ได้ก าหนดจัดให้กระทรวงแรงงานร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ แนะ
แนวอาชีพให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งกรมการจัดหางานและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ตอบรับ และด าเนินการตามมติ ครม. และนโยบายดังกล่าวโดยการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน 

      ทั้งนี้ ก าลังแรงงานเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญยิ่งในมิติก าลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้ได้ผลิต
ภาพแรงงานที่มีคุณภาพและสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน  กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่มี
ภารกิจในการให้บริการส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือยกระดับ พัฒนาศักยภาพ และ 
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คุณภาพชีวิตของประชาชน  จึงได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน เพ่ือให้บริการแนะแนวและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการให้บริการดังกล่าวถือเป็นกระบวนการส าคัญ ที่จะ
ช่วยใหบุ้คคลไดรู้้จักตนเอง ได้ทราบถึงความถนัด ความชอบ และศักยภาพของตนเอง ได้รู้จักโลกอาชีพ โลกการศึกษา 
รู้สภาวะและแนวโน้มตลาดแรงงาน ได้ทราบเส้นทางการศึกษาและการเข้าสู่อาชีพ และแนวทางการประกอบอาชีพยุค
ใหม่ และสามารถวางแผนการศึกษาหรือการเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้ง เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม การรับงานไปท าที่บ้าน 
และการพัฒนาข้อมูลประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยให้มีความถูกต้องทันสมัย 
ส าหรับใช้เป็นข้อมูลหลักในการสนับสนุนกระบวนการแนะแนวอาชีพให้มีประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนน าข้อมูลประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม  ไปใช้อ้างอิง/ใช้ประโยชน์ในการ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงาน เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ที่หางานยาก             ผู้
ถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหาร
กองหนุน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง แรงงานนอกระบบ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ผู้
มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนที่ประสงค์จะรับงานไปท าที่บ้าน/ ผู้รับงานไปท าที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านจด
ทะเบียนกับกรมการจัดหางาน  และประชาชนทั่วไป ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ/ได้รับค าปรึกษาด้านอาชีพที่ถูกต้อง 
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลโลกการศึกษา ข้อมูลโลกอาชีพ ข้อมูล
ตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคต และข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ/
เลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงตามความรู้ ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 2.2 เพ่ือเตรียมก าลังแรงงานให้มีความพร้อมส าหรับการท างาน/การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ 

 2.3 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มพิเศษ ได้แก่ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง ได้เตรียมความ
พร้อมในการประกอบอาชีพก่อนพ้นโทษ และหรือได้รับการส่งเสริมให้มีงานท า มีรายได้ หรือได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ
ระหว่างถูกคุมขัง 

 2.4 เพ่ือสร้าง พัฒนา และขยายเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ เช่น ครู อาจารย์ บุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ ให้ได้
รับทราบ/พัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลด้านการแนะแนวอาชีพ ได้เปิด
โลกทัศน์แห่งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่กว้างขวางขึ้น ได้รับทราบข้อมูลอาชีพ ข้อมูลการศึกษา รวมถึงเส้นทาง
การศึกษาและเส้นทางการเข้าสู่อาชีพ ส าหรับใช้ในการ แนะแนว/แนะน าให้กับนักเรียนในสถานศึกษา ให้สามารถ
เลือกศึกษาต่อ/เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพเป็นผู้ช่วย
ปฏิบัติงานให้ทางราชการ และขยายกลุ่มเครือข่ายให้หลากหลายมากขึ้น 

 2.5 เพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ เพ่ือการปฏิบัติงาน
ด้านการแนะแนวอาชีพที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 2.6 เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการมีงานท า มีอาชีพ มีรายได้ โดยเฉพาะผู้หางานยาก/ประสบปัญหาในการหางานท า        
โดยการให้บริการแนะแนวอาชีพแบบครบวงจรทุกภารกิจ 
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    2.7 เพ่ือเตรียมความพร้อม ในการมีงานท าแก่ทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่อยู่ในวัยแรงงานให้ได้รับการแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ/มีงานท า 
 2.8 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และได้รับวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ใน        การ
ประกอบอาชีพ สามารถน าความรู้และวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ หรือเพ่ือให้ผู้ที่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสในการเพ่ิมเติมความรู้ด้านอาชีพ เพ่ือต่อยอด/พัฒนารูปแบบของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ และสามารถด ารงชีพได้อย่าง มีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2.9 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้มีงานท าที่แน่นอน มีรายได้อย่างยั่งยืน โดยการรับ
สมัครผู้ที่ประสงค์จะรับงานไปท าที่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนที่ประสงค์จะรับงาน/
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน และอ านวยความสะดวกให้กับ
นายจ้าง/สถานประกอบการ และเป็นแหล่งข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการที่ส่งงานให้ท าที่บ้าน และข้อมูลผู้รับ
งาน/กลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้านที่มีในพ้ืนที่  
 2.10 เพ่ือให้มีเครื่องมือสื่อส าหรับใช้ในกระบวนการแนะแนว/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ 
 2.11 เพ่ือให้มีฐานข้อมูลในระบบส่งเสริมการมีงานท าของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ/ส่งเสริม
อาชีพ/ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ส าหรับน ามาเป็นข้อมูลส าหรับวางแผนการด าเนินงาน ด้านการแนะแนว/ส่งเสริม
การประกอบอาชีพ และส าหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนเพ่ือวิเคราะห์การวางแผนก าลังแรงงานการผลิตทรัพยากรมนุษย์
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและแนวโน้ม ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตได้     
 2.12 เพ่ือพัฒนาข้อมูลมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลหลักในการแนะแนวอาชีพหรือให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
น าข้อมูลประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมไปใช้อ้างอิง /ใช้ประโยชน์ในการส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจงาน 
 

3. เป้าหมายการด าเนินการ 

 นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ที่หางานยาก ผู้ถูกเลิกจ้าง 
ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน เด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้ต้องขัง แรงงานนอกระบบ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนที่ประสงค์จะรับงานไปท าที่บ้าน/ ผู้รับงานไปท าที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน             
จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ประชาชนทั่วไป และบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพ จ านวน 440,000 คน  

4. วิธีด าเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 

 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 4.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 4 .2  กิ จกร รม พัฒนาการจั ดประ เภทมาตรฐานอาชี พและมาตรฐ าน อุตสาหกรรมประ เทศไทย                          
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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     4.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย 

  4.1.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  (1) บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพ่ือให้ทราบถึงบุคลิกภาพ ทักษะ ความสนใจและ             
ความถนัดของตนเอง พร้อมให้บริการแบบทดสอบศักยภาพต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของกรมการจัดหางาน
เลือก ประกอบอาชีพทีเ่หมาะสมกับตนเองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  (2) จัดท าบันทึกการวางแผนอาชีพ Career Planning ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือการวางแผนอาชีพส่วน
บุคคล โดยการบันทึกเป้าหมายการประกอบอาชีพและเป้าหมายการศึกษา พร้อมทั้งข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา 
ประกาศเกียรติคุณ/รางวัล การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และอ่ืนๆ ที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย ของตนเอง และน ามา
ประเมินร่วมกับความรู้ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการค้นหาและพัฒนาตนเองให้
สามารถประกอบอาชีพได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
  (3) แนะแนวและให้ค าปรึกษาทางอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้รู้จักตนเอง รู้จักโลกอาชีพ โลกการศึกษา รู้สภาวะและแนวโน้มความต้องการ
ตลาดแรงงาน ได้ทราบเส้นทางการศึกษาและการเข้าสู่อาชีพ ทราบแนวทางการประกอบอาชีพ และสามารถวางแผน
การศึกษาหรือการเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  (4) จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นอาชีพที่อยู่ ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและ                
เป็นที่ต้องการของตลาด เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการท าของแต่ละอาชีพ เป็นการจุดประกายความคิดการ
ประกอบอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
  (5) เผยแพร่เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพและการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปเลือกประกอบ
อาชีพ/เลือกศึกษาต่อ 
  (6) แนะแนวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
ให้แก่ เด็กและเยาชนในสถานพินิจ  ผู้ ถูกคุมประพฤติ  และผู้ต้องขั ง  ซึ่ ง เป็น กลุ่มคนพิเศษที่ ไม่สามารถ                     
ใช้บริการต่าง ๆ ของกรมการจัดหางานได้ตามปกติ และหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพ/ส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างถูก
คุมขัง 
  (7) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ได้แก่ ครู อาจารย์ บุคลากร           
ด้านการแนะแนวอาชีพ เพ่ือสร้าง/พัฒนา/เพ่ิมความรู้ เกี่ยวกับโลกอาชีพ แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร
ตลาดแรงงานและข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาดูงานในสถานประกอบการชั้นน าหรือสถานที่ที่มีนวัตกรรมเพ่ือ
เปิดโลกทัศน์แห่งการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่กว้างขวางขึ้น เพ่ือให้เครือข่ายน าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ
สัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งแต่งตั้งครูแนะแนวที่เป็นเครือข่ายของ
กรมการจัดหางานและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานให้กรมการจัดหางาน 
  (8) สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพโดยการจัดอบรมสัมมนาบุคลากรด้าน
การแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน 
  (9) ผลิตและสร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในกระบวนการแนะแนว/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ เช่น
แบบทดสอบที่ เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ จัดท าหนังสือหรือเอกสารส าหรับใช้ประกอบในกระบวนการ               
แนะแนว/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ เป็นต้น  
  (10) จัดท าทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสรุปรายงานผล และ
รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  (11) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการแนะแนวอาชีพ 
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4.1.2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า 

 (1) จ้างเหมาบริการพนักงานต าแหน่งนักแนะแนวอาชีพ   จ านวน 38 คน เพ่ือให้ปฏิบัติงาน            
ณ ศูนย์ตรีเทพฯ ในส่วนภูมิภาคหน่วยงานละ ๒ คน จ านวน ๑2 ได้แก่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
สมุทรสาคร  นครปฐม  พิษณุโลก  เชียงราย ล าพูน ขอนแก่น อุบลราชธานี  หนองบัวล าภู สงขลา  นราธิวาส และ
ภูเก็ต  หน่วยงานละ  ๑ คน จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ ส านักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ปัตตานี ปทุมธานี ระยอง 
สมุทรปราการ เชียงใหม่ และนครราชสีมา ในส่วนกลางหน่วยงานละ 1 คน จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ส านักงานจัดหา
งานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 , 4 , 7 และกองส่งเสริมการมีงานท าและปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพ่ือคน
ไทย (Smart Job Center) จ านวน ๓ คน เพ่ือให้บริการแก่ ผู้ประสบปัญหาในการหางาน ได้แก่ ผู้ว่างงาน ผู้ที่หางาน
ยาก คนหางาน ผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ประสงค์จะท างาน และผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ โดยการให้บริการ
จัดหางาน ให้บริการแนะแนวอาชีพในเชิงลึก และให้บริการแนะแนวอาชีพแบบครบวงจร  
 (2) จัดฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพตามกิจกรรมศูนย์ตรีเทพฯ ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การด าเนินการด้านการแนะแนวอาชีพมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  (3) จัดท าข้อมูลความต้องการแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ ลักษณะงาน ทักษะ                  
ที่นายจ้างต้องการ โดยการออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการแนะแนว และรวบรวมข้อมูลความต้องการมีงานท าของผู้สมัครงานหรือ
คนหางานในพ้ืนที่เพ่ือน าเสนอข้อมูลคนหางานที่ถูกต้องและชัดเจนแก่นายจ้าง/สถานประกอบการ  
 (4) ติดตามผลการบรรจุงานของผู้ได้รับการแนะแนวอาชีพ  
 (5) บริการแนะแนวและให้ค าปรึกษาด้านอาชีพตามรูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และ
หรือบริการแนะแนว/ให้ค าปรึกษาด้านอาชีพเพ่ิมเติมกรณีท่ีไม่สามารถหางานท าได้  
  (6) จัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือสร้างความพร้อมในการสมัครงาน หรือเพ่ิมทักษะด้านอาชีพ         
เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้สมัครงานที่มาใช้บริการเกิน ๓ ครั้ง แล้วยังไม่ได้รับการบรรจุงาน  
 (7) บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อให้ทราบถึงบุคลิกภาพ ทักษะ ความสนใจและความถนัด
ของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบทีเ่หมาะสมกับตนเอง 
 (8) บริการด้านข้อมูลอาชีพทั้งอาชีพในระบบและอาชีพอิสระ ข้อมูลตลาดแรงงาน เผยแพร่เอกสาร
เกี่ยวกับอาชีพ และหรือจัดนิทรรศการอาชีพสมัยใหม่/อาชีพที่น่าสนใจและการเข้าสู่อาชีพต่างๆ เพ่ือให้สามารถน า
ข้อมูลที่ได้รับไปใช้วางแผนตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  
  (9)  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการแนะแนวอาชีพ 
  (10) จัดท าทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งฐานข้อมูลนายจ้าง/
สถานประกอบการ 
 4.1.3 กิจกรรมแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน 
 (1) จัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด เพ่ือเพ่ิมอาชีพเพ่ิมรายได้ โดยค านึงถึงวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงขั้นตอน วิธีการท าของแต่ละอาชีพ รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ
ให้กับผู้ส าเร็จการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ือให้สามารถน าไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมต่อไปได้ และ
หรือต่อยอด/พัฒนารูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้ในปีที่ผ่านมา
ให้มีโอกาสในการเพิ่มเติมความรู้ด้านอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
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2) เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า/บริการให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยกองส่งเสริมฯ และส านักงาน
จัดหางานจังหวัด หรือส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร ลงข้อมูลอาชีพ เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ     
ในสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์กองส่งเสริมการมีงานท า เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ หรือ Facebook เป็นต้น 
 (3) จัดอบรมให้ความรู้หรือพาไปศึกษาดูงานแก่ประชาชนที่ประสงค์จะรับงาน/ผู้ รับงาน                     
ไปท าที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้านให้ได้มีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ การรับงานไปท าที่บ้าน การบริหารจัดการ
กลุ่มให้ เข้มแข็ง ความรู้ด้ านกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การศึกษาดูงาน                    
กับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ส่งงานให้ผู้รับงานฯ /หรือกลุ่มที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและประสบ
ความส าเร็จในอาชีพ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือน ากลับไปใช้ในการจัดการบริหารงานของกลุ่มเป้าหมาย และ
แนะน าแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า เช่น กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ฯลฯ 
     (4) รับลงทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน/นายจ้าง/สถานประกอบการ         
ที่ประสงค์จะส่งงานให้กับผู้รับงานฯ ตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน                 
พ.ศ. 2560  
  (5) จัดเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน และสถานประกอบการ
ที่ส่งงาน ให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านเพ่ือพบปะให้ข้อเสนอแนะ และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพฯ 
ตลอดจนออกติดตามหนี้ค้างช าระกรณีกลุ่มผู้รับงานที่ใช้บริการกู้เงินกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้านแล้วไม่สามารถน า
เงินส่งช าระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน   
 (6) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
  (7) ติดตามผลการประกอบอาชีพและมีรายได้ของผู้ส าเร็จการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 (8) จัดท าทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ข้อมูลอาชีพอิสระ และข้อมูล
นายจ้างที่ส่งงานในพ้ืนที่ รวมทั้งสรุปรายงานผล และรวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

   4.2 กิจกรรมพัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย ด าเนินการดังนี้ 
   4.2.1 จ้างเหมาบริการพนักงาน จ านวน 4 คน ให้ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการมีงานท า เพ่ือช่วยปฏิบัติ
ราชการในการสืบค้นข้อมูลอาชีพและอุตสาหกรรม Matching และบันทึกข้อมูลอาชีพและอุตสาหกรรม ออกส ารวจ
ข้อมูลอาชีพและข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ฯลฯ 
  4.2.2 ศึกษาและส ารวจข้อมูลอาชีพและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงในประเทศไทย โดยการศึกษาวิจัย
เอกสารทุกรูปแบบทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (International Standard  
Classification of Occupations : ISCO 2008 ) ที่ เกี่ยวกับการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐาน
อุตสาหกรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ เพ่ือเสนอ
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย 
   4.2.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการส ารวจและจัดท าข้อมูลอาชีพและข้อมูล
อุตสาหกรรม 
   4.2.4 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลอาชีพและอุตสาหกรรมจากสถานประกอบการต่าง ๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4.2.5 วิเคราะห์และเขียนร่างนิยามอาชีพและร่างนิยามอุตสาหกรรม จากการส ารวจและเอกสารต่าง ๆ  
วิเคราะห์ จัดจ าแนก ก าหนดรหัสอาชีพ เข้าหมวดหมู่ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล 
   4.2.6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมเพ่ือพิจารณา 
และคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม 
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4.2.7 จัดพิมพ์อาชีพและอุตสาหกรรมที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ
และอุตสาหกรรม 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
7. งบประมาณ  
 งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
    8.1 ผลผลิตโครงการ (Output)  
   นักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับบริการแนะแนวอาชีพ/ส่งเสริมอาชีพ และบุคลากร
ด้านการแนะแนวอาชีพได้รับการพัฒนา จ านวน 440,000 คน 
 8.2 ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
       นักเรียน นักศึกษา และประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ สามารถน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์                 
ในการเลือกศึกษาหรือเลือกประกอบอาชีพได้  
 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ 
 เชิงปริมาณ :  กลุ่มเป้าหมายได้รับการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ และบุคลากรด้านการแนะแนวอาชีพได้รับ
การพัฒนา จ านวน 440,000 คน 
 เชิงคุณภาพ : 
  1)  ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 84 
  2)  ผู้รับบริการตามกิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพ่ิมรายได้ ได้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 78 
 3)  ผู้รับบริการตามกิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจรมีงานท า ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๔ 
 4) ผู้รับบริการตามกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้านมีงานท ามีรายได ้ไมน่้อยกว่า ร้อยละ ๓๐  
 5) ความพึงพอใจของผู้รับบริการตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘2    
  10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
  10.๑ ผู้ตรวจราชการกรมท าหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการ 
      10.๒ กองส่งเสริมการมีงานท า หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่ในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 

๑1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองส่งเสริมการมีงานท า  กรมการจัดหางาน 
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โครงการวันมหกรรมอาชีพ  
 

๑. หลักการและเหตุผล 
     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ  เพ่ือ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และ    
อ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 สถานการณ์เศรษฐกิจ กระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาทางเทคโนโลยี ส่งผลให้มีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย 
สถานศึกษามีการปรับตัวและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่
ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโลกอาชีพ/โลกการศึกษาที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และไม่ทราบความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ไม่ทราบแนวโน้มอาชีพในอนาคต ไม่ทราบแนวทางการเข้าสู่อาชีพ ในปัจจุบัน ตลอดจนไม่
ทราบลักษณะงาน/ลักษณะการประกอบอาชีพ/รายละเอียดในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ส่งผลให้ประชาชนขาด         
การพัฒนาตนเองให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ/การท างาน และหรือมีการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นการให้ความรู้และข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนได้รู้จักโลกอาชีพ ได้เปิดโลกทัศน์ด้าน
อาชีพ ได้เรียนรู้อาชีพที่หลากหลาย ได้ทราบถึงลักษณะการท างานในแต่ละอาชีพจึงนับว่ามีความส าคัญต่อการส่งเสริม
การมีงานท าให้แก่ประชาชนเป็นอย่างอย่างยิ่ง 
 กรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานท าให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม เป้าหมาย
ตระหนักถึงปัญหาและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการวันมหกรรมอาชีพ เพ่ือสร้างโอกาสให้
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้เปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพที่หลากหลาย และมีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ      
ที่ตนเองสนใจ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ/ด้านการศึกษา รู้สภาวะและแนวโน้มตลาดแรงงาน รวมถึงแนวทาง   
การประกอบอาชีพยุคใหม่ อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง เป็นการจุดประกายความคิดทางอาชีพ และเพ่ือให้เกิด       
การพัฒนาตนเองให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการท างาน/การประกอบอาชีพเป็นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้สามารถประกอบอาชีพ/ท างาน/เลือกศึกษาต่อได้ เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และตรงกับ        
ความต้องการของตลาดแรงงานต่อไปได ้

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ให้มีโอกาสได้
รู้จักอาชีพและลักษณะการท างาน/การประกอบอาชีพที่หลากหลาย  
 2.2 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน/ข้อมูลด้านอาชีพ/ ข้อมูล
ด้านการศึกษาเพ่ือการวางแผนและหรือใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  2.3 เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ เพ่ือให้
น าไปใช้ ไปพัฒนา หรือต่อยอดให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
 2.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพจากกรมการจัดหางานได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของตนเองและ
เปิดโอกาสให้นายจ้างได้พบปะกับผู้ผลิตสินค้าที่กรมการจัดหางานได้ให้การส่งเสริมฯ เพ่ือให้เกิดการว่าจ้างผลิต/ซื้อขาย
สินค้าเพ่ิมข้ึน        
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๓. เป้าหมาย 
 ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา จ านวน 24,000 คน 

๔. วิธีการด าเนินการ 
 4.1 จัดแสดงการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริงและแสดงเส้นทางการเข้าสู่อาชีพต่างๆ 
  4.2 กิจกรรมบนเวที การสัมภาษณ์/ บรรยาย/ อภิปราย โดยผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพที่หลากหลาย 
  4.3 บริการให้ค าปรึกษาทางอาชีพโดยผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพโดยตรง 
    4.4 จัดนิทรรศการโลกการศึกษา โลกอาชีพ และอาชีพนวัตกรรมสมัยใหม่ First S-Curve , New S-Curve อาชีพ
ใน EEC หรืออาชีพสมัยใหม่  
 4.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติอาชีพที่อยู่ในความสนใจ และอยู่ในความสนใจของตลาด 
  4.6  ฉายวีดีทัศน์อาชีพยุคใหม่/อาชีพที่น่าสนใจ และเผยแพร่ข้อมูลอาชีพรูปแบบต่างๆ 
  4.7 ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และบริการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพโดยนักแนะแนวอาชีพจากกรมการ      
จัดหางาน 
 4.8  จัดซุ้ม/มุมอาชีพที่เหมาะสมกับกลุ่มคนพิเศษ เช่น กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ และแสดงผลิตภัณฑ์กลุ่ม             
ผู้ว่าจ้างการรับงานไปท างานที่บ้านที่โดดเด่น เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพมีรายได้/ก่อให้เกิดการ จ้างงาน
ผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 4.9 การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
จากกรมการจัดหางาน  
 4.10 ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เช่น ข้อมูลแหล่งเงินทุน ข้อมูลแหล่งฝึกอาชีพ ข้อมูลอาชีพ
อิสระเพ่ือน าข้อมูลไปศึกษาและทดลองท าด้วยตนเอง 
 4.11 ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมการจัดหางานที่เก่ียวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น การส่งเสริมการ
รับงานไปท าท่ีบ้าน การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน รับลงทะเบียนนายจ้าง/สถานประกอบการ
ที่ประสงค์จะส่งงานให้กับผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน เป็นต้น 
 4.12 การแข่งขันเกม/ตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล  
    4.13 จัดท าสื่อข้อมูลอาชีพ/สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น วีดีทัศน์ ชุดนิทรรศการอาชีพยุคใหม่/อาชีพในระบบ/อาชีพ
อิสระ แผ่นพับ สมุดฉีก ร่มสนาม พัดพกพา ผ้าขนหนู กระเป๋า เสื้อยืด ปากกา ดินสอ เป็นต้น 

4.14 รายงานผลการจัดกิจกรรม 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 จ านวน 9 หน่วยงาน   
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ตุลาคม  ๒๕๖2 – กันยายน  ๒๕๖3)  
๗. งบประมาณ  
 งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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8. ตัวช้ีวัดโครงการ 
 เชิงปริมาณ  : จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมงานวันมหกรรมอาชีพจ านวน ๒4,๐๐๐ คน 

    เชิงคุณภาพ :  - ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษาหรือเลือกประกอบอาชีพได้  
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 
                   - ผู้ได้รับการส่งเสริมอาชีพได้ประกอบอาชีพ หรือมีรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
9. การติดตามประเมินผลโครงการ 
    9.๑  ผู้ตรวจราชการกรม หรือผู้ท าหน้าที่แทนในการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของโครงการ 
    9.๒  กองส่งเสริมการมีงานท าหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่ในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๑0. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  กองส่งเสริมการมีงานท า  กรมการจัดหางาน 
 
 
 

******************************************************** 
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โครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ 
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 

(โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ) 
--------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
    การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ประเทศเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - 2553 เป็นต้นมา โดยมีอัตราการเพ่ิมของประชากร    ที่มีอายุ 60 
ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุ 65 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 7 ของประเทศ 
ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปีพ.ศ.2564 และจะก้าวสู่การเป็น 
“สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด” ในปี พ.ศ. 2578 ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว น ามา  ซึ่งความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่จะตกอยู่
ในความยากจน หากไม่มีการเตรียมความพร้อมรองรับ กล่าวคือ การก้าว เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว           
ของสังคมไทยย่อมส่งผลกระทบอย่างมากต่อก าลังการผลิต วิถีชีวิต และพฤติกรรมของผู้คนในสังคม จึงเป็นประเด็น
ส าคัญที่สังคมไทยควรตระหนักและร่วมกันเตรียมความพร้อมในการรับมือทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง            
ของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงาน และการสร้างหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุ หรือแม้แต่การ
จ้างแรงงานในสถานประกอบการ 
 เพ่ือรองรับบริบทสังคมสูงอายุของประเทศไทย รัฐบาลได้ก าหนดวาระการปฏิรูปประเทศตามกรอบ               
การปฏิรูป 11 ด้าน 37 วาระการปฏิรูป โดยในวาระปฏิรูปที่  30 ก าหนดให้มีการปฏิรูปสั งคมสูงวัย                    
โดยการปฏิรูประบบการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและศักยภาพของผู้สูงอายุ                
ในการประกอบอาชีพและส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และ
สมรรถภาพของร่างกาย รวมไปถึงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงได้มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถ และภูมิ
ปัญญาที่ มีอยู่ ในการท างานเ พ่ือให้ เกิดประโยชน์ต่อตัว เอง สั งคม และประเทศชาติ  เ พ่ือให้ผู้ สู งอายุ                      
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รวมทั้ง             
มีรายได้ท่ีเหมาะสม และไม่เป็นภาระครอบครัวและสังคม   
 กรมการจัดหางานโดยกองส่งเสริมการมีงานท ามีภารกิจหลักด้านส่งเสริมการมีงานท าให้แก่ประชาชน                
ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้มีโอกาสมีงานท าโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ในอนาคต ได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพ/มีงานท า มีทักษะ   ในการด ารงชีวิต 
มีการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต เป็นการเพ่ิมคุณค่าและศักยภาพในการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ ซึ่งจะน าไปสู่
การลดการพ่ึงพิง และลดภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ เป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของตนเอง มีส่วนร่วม             
ในกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งได้รับการเสริมสร้างภาวะทางร่างกาย จิตใจ ตระหนักถึงคุณค่า และศักยภาพของตนเอง 
น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
     2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือการเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สนับสนุนการสร้างคลั งปัญญาในท้องถิ่น เ พ่ือให้คนรุ่นหลั งได้ เรียนรู้ และเป็นภูมิปัญญาที่คงไว้คู่ ชุมชน                    
และเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ประกอบอาชีพ มีงานท า มีรายได ้

3. เป้าหมาย  
    ผู้สูงอายุ (บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย) จ านวน 2,580 คน จ าแนกเป็น 
      3.1 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 
              - กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ  จ านวน 1,720  คน 
     3.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 
              - กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่น  860  คน 

4.วิธีด าเนินการ 
 4.1 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 

     1) คัดเลือกผู้สูงอายุที่มีความต้องการประกอบอาชีพอิสระและมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพ 
  2)  จั ดกิ จกรรมส่ ง เสริ มอาชีพและทดลองปฏิบั ติ พร้ อมกับ ให้ ค าแนะน า  ให้ ความรู้ ด้ าน                     

การประกอบการ ได้แก่ การบริหารจัดการ การบัญชี การตลาด การคิดต้นทุน ก าไร และแหล่งเงินทุน รวมทั้งจัดให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และหรือศึกษาดูงานเพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีแนวคิดในการพัฒนา/ต่อยอด
ความรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการของตนเอง 

  3) เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า/บริการให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม โดยกองส่งเสริมฯ และ
ส านักงานจัดหางานจังหวัด หรือส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร ลงข้อมูลอาชีพเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการใน
สื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์กองส่งเสริมการมีงานท า เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ หรือ Facebook เป็นต้น 

  4) จัดท าทะเบียนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือเป็นฐานข้อมูล 
  5) ติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได้ของผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม 

   6) สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
  4.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 

   ๑) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาและสนใจ และหรือประสานหน่วยงานท้องถิ่น      
ในจังหวัดที่มีการขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุเพ่ือเชิญชวนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ 

   ๒) คัดเลือกผู้สูงอายุที่มีความพร้อมและมีภูมิปัญญา 
   3) จัดกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ โดยจัดกลุ่มให้มีภูมิปัญญาที่หลากหลาย 

 

14 



         4) จัดฝึกอบรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับผู้สูงอายุ โดยด าเนินการให้มีการพัฒนาความสามารถ      
ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้คงไว้อยู่คู่ชุมชน โดยเน้นให้มีการทดลองปฏิบัติจริงครบทุกคน ในแต่ละอาชีพ เพ่ือให้
ผู้สูงอายุทดลองถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาของตนเองให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน ภายใต้การแนะน าของวิทยากร   
    4.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 
7. งบประมาณ                                                                                                                   

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   8.1 กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ      
   - ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการ น าไปสู่การมีอาชีพ มีรายได้ ลดภาระ  
การเลี้ยงดูของครอบครัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  8.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 
     - เกิดการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาเฉพาะด้าน และมีการพัฒนาองค์ความรู้                        

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
        - ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ได้ประกอบอาชีพเป็นวิทยากร และมีรายได้จากภูมิปัญญา            

ของตนเองและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ 
 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้สูงอายุที่มารับบริการ 2,580 คน 
 เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม ได้ประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 ผู้ตรวจราชการกรมหรือผู้แทน ท าหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการ 
 10.2 กองส่งเสริมการมีงานท า หรือหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่ ในการติดตามประเมิน       
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
11. หน่วยงานรับผิดชอบ 
      กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 
 
 

******************************************************** 
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โครงการส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการท างานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) 

---------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ           
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของเอเชีย มีพ้ืนที่
ด าเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม        
เขตพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เขตพัฒนาเมือง โดยต้องบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้เชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทั้ง
ระบบให้มีประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกแก่นักลงทุน จัดระบบสาธารณูปโภครองรับการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเห็นชอบให้ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต (New Engine of Growth)  
 ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นสังคมอุตสาหกรรมและบริการ                         
มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและมีแนวโน้มการน าหุ่นยนต์เข้ามาท างานแทนแรงงานมนุษย์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและ  
การพัฒนาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่องานและอาชีพในอนาคต เกิดความสั่นคลอนในกลไกตลาดแรงงาน และเกิดความ
ท้าทาย ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ก้าว
ทันกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตและโลกการท างานที่ไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับ          
การพัฒนาแรงงานและการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน จ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพ่ือ
สนับสนุนให้การพัฒนาผลิตภาพแรงงานของประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนา   ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับ      
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 กรมการจัดหางานโดยกองส่งเสริมการมีงานท าเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านการส่งเสริมการมีงานท าแก่
ป ร ะช าช นทุ ก กลุ่ ม เ ป้ า หม า ย ใ ห้ มี อ า ชี พ  มี ง า น ท า  มี ร า ย ได้  แ ล ะมี คุณ ภ า พชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น  ไ ด้ จั ด ท า                      
โครงการแนะแนวอาชีพเพ่ือการท างานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยการให้บริการแนะแนวอาชีพเพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับการท างานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่จะจบ
การศึกษาหรือก าลังจะศึกษาต่อ ให้ได้รับรู้แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาค
ตะวันออกเพ่ือเตรียมการส าหรับการประกอบอาชีพในพ้ืนที่ รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพ่ือ เพ่ิม
โอกาสให้นักเรียน นักศึกษาดังกล่าวได้เข้าถึงบริการของกรมการจัดหางานได้อย่างสะดวกเป็นการให้บริการที่เน้น         
การเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานและการศึกษาต่อ เพ่ือสร้างโอกาสในการท างานในพ้ืนที่และเพ่ือให้เกิดการจ้าง
งานที่ขยายตัวอย่างเต็มที่ เป็นการส่งเสริมให้ก าลังแรงงานในพ้ืนที่มีงานท าถ้วนหน้าทุกช่วงวัย (Full Employment) 
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  อันจะส่งผลให้
ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าสืบไป 
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2.วัตถุประสงค์                                                                                                                                                  
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษา (ปวช. ปวส. และป.ตรี) ได้รับทราบข้อมูลต้อง                
การแรงงานของ EEC ใน 10 อุตสาหกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้ง Company Profile ของนายจ้าง/สถาน
ประกอบการในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

 2.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่จะศึกษาต่อ (ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. และป.ตรี) ได้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

 2.3 เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมการจัดหางานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
ทั่วถึง ทันสมัย และเหมาะสมกับตลาดแรงงานในพื้นท่ี 

 2.4 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
3. เป้าหมาย  
    นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา (ปวช. ปวส. และป.ตรี) และนักเรียน นักศึกษาที่จะศึกษาต่อ (ม.3 ม.6 ปวช. 
ปวส. และป.ตรี) ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จ านวน 30,000 คน 

4.วิธีด าเนินการ 
 4.1 จ้างเหมาบริการพนักงานต าแหน่งนักแนะแนวอาชีพ จ านวน 3 คน เพ่ือเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงาน            
ณ ส านักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 1 คน  
 4.2 อบรม/ให้ความรู้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ทราบวิธีการท างาน และสามารถให้บริการแนะแนว
อาชีพให้แก่ นักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ 

4.3 แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา (ปวช. ปวส. และป.ตรี) ให้ได้รับทราบข้อมูลความ
ต้องการแรงงานของ EEC ใน 10 อุตสาหกรรม และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้ง Company Profile ของนายจ้าง/
สถานประกอบการในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

 4.4 แนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษาที่จะศึกษาต่อ (ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. และป.ตรี) ได้มีแนวทางในการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 4.5 จัดท าสื่อข้อมูลอาชีพในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการแนะแนวอาชีพ 
ส าหรับการท างานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เช่น วีดีทัศน์, Box Set 
หนังสือข้อมูลอาชีพ, พาราโบล่า หรือโรลอัพ เป็นต้น ส าหรับ 3 จังหวัดในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 4.6 สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพในพ้ืนที่ (คร/ูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพ) 
 4.7 จัดงาน “วันแนะแนวอาชีพในอุตสาหกรรมพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดยมีกิจกรรมในงาน เช่น  
  -  กิจกรรมบนเวที การสัมภาษณ์/ บรรยาย/ อภิปราย จากผู้แทนนายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น 
 -  ประสานสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดนิทรรศการโลกอาชีพ โลกการศึกษา และนิทรรศการ
อาชีพในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  -  ฉายวีดีทัศน์และ/หรือแสดงการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริงเกี่ยวกับเส้นทางการเข้าสู่อาชีพต่างๆ 
  - จัดบริการคลินิกแรงงาน ให้ข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงาน แนวโน้มความต้องการแรงงานในพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
   -  ให้บริการแนะแนว/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา เพื่อให้ทราบอาชีพที่
เป็นที่ต้องการใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   -  ให้บริการแนะแนว/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่จะศึกษาต่อ เพ่ือให้ทราบแนวทาง
การศึกษาต่อเพ่ือการประกอบอาชีพในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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  -  ให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา และหรือนักเรียน 
นักศึกษาท่ีจะศึกษาต่อที่เข้าร่วมงาน 
 4.8 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
 4.9 รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
    จังหวัดชลบุรี ระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

7. งบประมาณ   
    งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นัก เรี ยน นักศึกษาที่ จะจบการศึกษา และนัก เรี ยน นักศึกษาที่ จะศึกษาต่อ  มีความพร้อม                      
ในการท างานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 8.2 นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาที่จะศึกษาต่อ ได้รับข้อมูลอาชีพ ข้อมูลความ
ต้องการแรงงานของ EEC และข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

8.3 ลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานของสถานประกอบการที่เข้ามาลงทุนใน พ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

8.4 เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  และสถานศึกษาในพ้ืนที่ เป็นการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 

9. ตัวช้ีวัดโครงการ 
 เชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับบริการ 30,000 คน 
 เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการ สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษาหรือเลือกประกอบอาชีพ 
                     ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได ้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82 
10. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 10.1 ผู้ตรวจราชการกรมหรือผู้แทน ท าหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการ 
 10.2 กองส่งเสริมการมีงานท า หรือหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่ ในการติดตามประเมิน       
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

11. หน่วยงานรับผิดชอบ 
      กองส่งเสริมการมีงานท า กรมการจัดหางาน 
 

******************************************************** 
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    แนวปฏิบัติงาน 

   โครงการ/กิจกรรม 
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โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 

กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสรมิอาชีพ 

ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย 

1. แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

1.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา 

1.2 กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจ ผู้ถูกคุม ประพฤติ และผู้ต้องขัง 

    1.3 กิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ 

2. แนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท า 

 2.1 กิจกรรมแนะแนวอาชีพผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ประชนทั่วไป 

 2.2 กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานครบวงจร 

 2.3 กิจกรรมส่งเสริมการมีงานท าให้ทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน 

3. การแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน 

 3.1  กิจกรรมเพ่ิมอาชีพ เพิ่มรายได้ 

 3.2 กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน 
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แนวปฏิบัติงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา  
 
 

เป้าหมาย   : นักเรียน นักศึกษา จ านวน 300,000 คน 
วิธีด าเนินการ : กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา เป็นกิจกรรมตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่
ก าลังแรงงาน จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ในเรื่องการ
เตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนต้องผ่านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพก่อนส าเร็จการศึกษาตาม
กระบวนการแนะแนวครบถ้วนทุกขั้นตอนและนโยบายจากคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ได้ก าหนดให้กระทรวงแรงงานร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็น
การเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน            
ด้านอาชีพด้านการศึกษา รวมถึงข้อมูลอ่ืน ๆ ให้สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือเลือก
ประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และบุคลิกภาพของตนเองได้อย่างถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน โดยมีวิธีการในการด าเนินการ ในแต่ละข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้  

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

ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าแผนด าเนินงาน 
  เมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรม ให้จัดท าแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของกรมและสอดคล้องกับจ านวนเงินงบประมาณและเป้าหมายที่ได้รับในแผนด าเนินงานควร
ประกอบด้วยสาระส 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 
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   ในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาแต่ละแห่งที่เลือกไว้  อาจจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา         
ในงานวิชาการ หรืองานปัจฉิมนิ เทศของแต่ละสถานศึกษาก็ได้  แต่ทั้ งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสะดวกและ               
ความพร้อมของสถานศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรืออาจจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการจัดกิจกรรม
ในสถานศึกษาก็ได้ 
ขั้นตอนที่ 2   คัดเลือกและประสานงานกับสถานศึกษา 
      -  การคั ด เลื อกสถานศึ กษาควรคั ด เลื อกสถานศึ กษาที่ มี คว ามพร้ อม และควรให้บริ การ                     
แก่สถานศึกษาท่ียังไม่เคยได้รับบริการ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
 -  การประสานงานกับสถานศึกษาในชั้นต้นควรประสานผ่านทางครูแนะแนว เพ่ือขอทราบข้อมูลและ
ความพร้อมของสถานศึกษา ข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษา ที่จะร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพ่ือจะได้เตรียมความพร้อมและ
คัดเลือกกิจกรรมหรือหัวข้อในการบรรยายที่ เหมาะสม ตรงกับความต้องที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
กลุ่มเป้าหมายได้  
ขั้นตอนที่ 3   ก าหนดกิจกรรมและรายละเอียดในการให้บริการแนะแนวอาชีพ 
              การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ในแต่ละครั้งให้หน่วยงานพิจารณากิจกรรมได้ตาม
ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย แผน และจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับ กิจกรรมการให้บริการประกอบด้วย 
           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. กิจกรรมอื่น ๆ 

ทั้งนี้ กิจกรรมในล าดับที่ 1-4 เป็นกิจกรรมบังคับที่ต้องมีในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง กิจกรรมในล าดับที่ 5 ให้จัดอย่าง
น้อย 1 ครั้ง โดยพิจารณาจ านวนอาชีพตามงบประมาณ และความเหมาะสม ในส่วนของกิจกรรมอ่ืน ๆ ให้พิจารณา
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในแต่ละปีและตามความเหมาะสม 

ในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. กิจกรรมบรรยาย/อภิปราย เพื่อให้ข้อมูลความรู้ด้านอาชีพ 

                  ควรให้ความรู้ในด้านอาชีพ  เส้นทางสู่อาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือก
ประกอบอาชีพได้ในอนาคต  โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้บรรยายเอง หรือสรรหาบุคคลภายนอกมาบรรยาย ภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ การเริ่มต้นบรรยายควรแนะน าภารกิจหน่วยงาน เพ่ือเป็นการประชาสั มพันธ์ภารกิจของกรม       
การจัดหางาน ในการสรรหาวิทยากรภายนอกมาบรรยายควรคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ
ตามหัวข้อที่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ Young Start-up ฯลฯ ทั้งนี้การเลือกหัวข้อใน
การบรรยายต้องให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับชั้น ดังตัวอย่าง ดังนี้ 
  -  ระดับประถมศึกษา เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการประกอบอาชีพและให้ความรู้ในเรื่องของอาชีพ 
เพ่ือให้รู้จักอาชีพที่หลากหลาย เห็นความส าคัญและคุณค่าของแต่ละอาชีพ  
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  -  ระดับมัธยมต้น ควรให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 รู้จัก
แนวทางการศึกษาต่อที่จะไปสู่อาชีพนั้น ๆ ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ข้อมูลแนวโน้ม ความต้องการด้านแรงงาน    
ในอนาคต ข้อมูลสถิติด้านแรงงานต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและ/หรือเลือก
ประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสม 
            -   มัธยมศึกษาตอนปลาย ควรให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง รู้จักอาชีพ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ       
การตัดสินใจเลือกอาชีพ หรือเลือกสาขาในการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัดของตนเอง 
และความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ข้อมูลด้านการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น ข้อมูลความต้องการแรงงานของ
นายจ้าง/สถานประกอบการ ข้อมูลแนวโน้มความต้องการด้านแรงงาน ในอนาคต และเทรนด์อาชีพใหม่ๆ ข้อมูลอาชีพ
อิสระและอาชีพในระบบที่เหมาะสมกับระดับการศึกษา ขั้นตอนและวิธีการในการหาแหล่งงาน  การสมัครงาน การ
สัมภาษณ์งาน  เป็นต้น 
             -  ระดับชั้นอาชีวศึกษา (ปวช. – ปวส.) ควรให้ความรู้เสริมเพ่ิมเติมจากสาขาอาชีพที่กลุ่มเป้าหมาย
เลือกมาแล้ว  เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน อัตราค่าตอบแทน ข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่ดูแลด้าน
แรงงาน ข้อมูลแหล่งการพัฒนาทักษะ หลักการ/วิธีการที่จะประสบความส าเร็จในอาชีพนั้น ๆ เช่น วิธีการหาแหล่ง
งาน วิธีการสมัครงาน เทคนิคการตอบสัมภาษณ์งาน การแต่งกายและปรับบุคลิกภาพให้เหมาะสมในการไปสมัครและ
สัมภาษณ์งาน การปรับความคิดและทัศนคติในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น เชิญหรือยกตัวอย่างผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จในอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับที่กลุ่มเป้าหมายเลือกเรียนมาบรรยาย ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพอิสระ เช่น การหาแหล่งเงินทุน การตลาด การบริหารจัดการ การสร้างมาตรฐาน/พัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็น
ต้น 
               -  ระดับชั้นอุดมศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในระบบและ นอกระบบ 
ทักษะที่จ าเป็นในการท างาน ข้อมูลความรู้สู่การเป็นเจ้าของกิจการ/นักธุรกิจ ที่ประสบความส าเร็จ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน อัตราค่าตอบแทน ข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่ดูแลด้านแรงงาน เป็นต้น   
ทั้งนี้การก าหนดหัวข้อบรรยาย ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละหน่วยงาน 

2.  กิจกรรมการท าแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ 
        การให้บริการวัดบุคลิกภาพฯ ให้นักเรียน นักศึกษา ท าแบบออนไลน์โดยผ่านระบบ ส่งเสริมการ    
มีงานท า ในเว็บไซต์กองส่งเสริมการมีงานท า (http://employmentguide.doe.go.th) โดยเจ้าหน้าที่ ของกรมฯ 
ต้องแนะน าวิธีการท าแบบวัดบุคลิกภาพฯ จนถึงการแปลผล ให้กับครูแนะแนวหรือกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ทั้งนี้ 
สามารถให้นักเรียน นักศึกษาท าแบบวัดบุคลิกภาพฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ล่วงหน้าก่อน การจัดกิจกรรมและให้น าผล
การวัดบุคลิกภาพฯเพ่ือเข้ารับการแนะแนวอาชีพ/ให้ค าปรึกษา ทางอาชีพต่อไป 

3.  การให้บริการแนะแนวอาชีพ/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ 
      ให้หน่วยงานมอบหมายให้นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนวอาชีพ) เป็นผู้ให้บริการ 
เนื่องจากเป็นพนักงานราชการตามกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา โดยตรงหากหน่วยงานใดไม่มี
พนักงานราชการในต าแหน่งดังกล่าวให้มอบหมายให้นักแนะแนวอาชีพต้นแบบ นักแนะแนวอาชีพระดับกลาง นักแนะ
แนวอาชีพระดับต้น เป็นผู้ให้บริการ และในกรณีที่หน่วยงานใดไม่มีบุคลากรดั งกล่าวข้างต้นให้พิจารณาจัดเจ้าหน้าที่    
ที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ด้านการแนะแนวอาชีพเพ่ือให้บริการ ทั้งนี้ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการสามารถ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัด และความรู้
ความสามารถได้ 
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 4. การเผยแพร่เอกสารข้อมูลความรู้ต่าง ๆ  
  จัดตรียมข้อมูลข่ าวสารตลาดแรงงาน (Labour Market Information)  ข้ อมูลด้ านอาชีพ 
( Careers Information) ข้ อ มู ล ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า  ( Education Information) ข้ อ มู ล แ ห ล่ ง ฝึ ก อ า ชี พ                           
แหล่งการพัฒนาทักษะ (Vocational Training ) และข้อมูลอ่ืนๆ (Other Information) รวมถึงช่องทาง                     
การหาข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสม 
 5. การจัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ  
 การจัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระ เพ่ือจุดประกายการประกอบอาชีพ/มีรายได้ตามความสนใจ              
ของตนเอง  โดยการสาธิตและทดลองปฏิบัติอาชีพอิสระที่ก าลังเป็นที่สนใจของตลาด ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงวิธีการ
และขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งให้ความรู้ด้านการประกอบการ แหล่งซื้อวัตถุดิบ/แหล่งจ าหน่าย ฯลฯ 
 6. กิจกรรมการแข่งขัน/เล่นเกมตอบปัญหาอาชีพ   
              กรณีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาชีพ หน่วยงานต้องด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการตัดสิน
การแข่งขันตอบปัญหาอาชีพ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน และครูแนะแนวในสถานศึกษานั้น ๆ  
ค าถามและค าตอบต้องเกี่ยวข้องกับอาชีพ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง เหมาะสมกับอายุและระดับ
การศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย กรณีการเล่นเกมตอบปัญหาอาชีพสามารถจัดกิจกรรมได้
ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมสนุกในการตอบค าถาม ควร
จัดเตรียมรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน/เล่นเกมด้วย  
 7. กิจกรรมการจัดนิทรรศการอาชีพ 
                    ควรจัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ข้อมูลหรือเนื้อหาในตัวนิทรรศการต้องเหมาะสม
กับพ้ืนฐานความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับชั้น เข้าใจง่ายและก่อให้เกิดประโยชน์ นิทรรศการที่ควรจัดแสดง 
เช่น  นิทรรศการความรู้อาชีพในระบบ อาชีพอิสระ อาชีพยุค 4.0 สถานศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ลักษณะบุคลิกภาพ 
ตามแบบวัดบุคลิกภาพฯ ภารกิจกรมการจัดหางาน ขั้นตอนการสมัครงาน การกรอกใบสมัครงานต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงาน
อาจผลิตเอง หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น นายจ้าง/สถานประกอบการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือสถานศึกษา ส าหรับรูปแบบในการจัดนิทรรศการสามารถท าได้หลายรูปแบบ อาทิ นิทรรศการอาชีพ
เสมือนจริง นิทรรศการรูปภาพ จัดแสดงภาพตัวอย่างอาชีพในระบบ จัดแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาชีพอิสระ เป็นต้น  
 8. บันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) 
   บันทึกการวางแผนอาชีพ (Career planning) เป็นเครื่องมือการแนะแนวอาชีพ ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา โดยให้นักเรียน นักศึกษา รวบรวมและบันทึกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา ทักษะ เป้าหมายการศึกษา 
เป้าหมายการประกอบอาชีพ  ประสบการณ์ด้านอาชีพและการศึกษาอบรม รวมทั้งประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาตนเองให้สามารถประกอบอาชีพตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยบันทึกในเว็บไซต์กอง
ส่งเสริมการมีงานท า (http://employmentguide.doe.go.th) ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญในการแนะน าให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career planning) ดังกล่าว 
   9. กิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
                เจ้ าหน้าที่ อาจเ พ่ิมเติมกิจกรรมในการให้บริการแนะแนวอาชีพได้ตามความเหมาะสม                
เช่น การฉายวีดีทัศน์อาชีพ ทอล์คโชว์/การเสวนา/แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพต่าง ๆ 
การจ าลองอาชีพ การพากลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงาน เป็นต้น  
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ขั้นตอนที่ 4  สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการด าเนินงาน 
               หลังจัดกิจกรรมทุกครั้ งให้สรุปผลการจัดกิจกรรม พร้อมน าข้อเสนอแนะ มาวิ เคราะห์สรุป                  
ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท าตามแบบที่ก าหนด  
  รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุกวันที่ 25 ของ
ทุกเดือน) โดยลงรายละเอียด ให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 
เอกสารแบบฟอร์ม ประกอบด้วย 
                   1. แบบ 1 เป็นแบบสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ส าหรับแจกให้
นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและประเมินระดับความพึงพอใจและการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ เพ่ือสรุปผลลงในแบบ ๒ (แบบ ๑ เก็บไว้ ณ ส านักงาน)  
                 2. แบบ 2 เป็นแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา โดยสรุป
รายละ เ อียดจากแบบ ๑  พร้ อมภาพประกอบ  ส่ ง ให้ กอ งส่ ง เส ริ มการมี ง านท า  ทาง ไปรษณีย์  หรื อ                          
e-mail: networkguidance@gmail.com 
                 3 .  แบบ 3 เป็นทะเบียนรายชื่ อนั ก เ รี ยน นักศึกษา ที่ เ ข้ าร่ วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพ                        
พิมพ์ในรูปแบบไฟล์เอกสารบันทึกและเก็บไว้ ณ ส านักงาน ส าหรับเป็นหลักฐานกรณีมีการเรียกตรวจสอบ 
 

 สรุปแบบท่ีต้องส่งให้กองส่งเสริมการมีงาน คือ “แบบ 2”  
 

 
 
 
 
 
 

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

*** การส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท าทาง Email : networkguidance@gmail.com 
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แนวปฏิบัติงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมีงานท า 
ให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ตอ้งขัง  

 
 
เป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง จ านวน 10, 000 คน 
 

วิธีด าเนินการ: 
๑. ก่อนด าเนินการ 
 ๑.๑ ขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน (กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมี             
งานท าใหเ้ด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง) 
 ๑.๒ ประสานกับหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือจัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการแนะแนวอาชีพตามกิจกรรม
ต่าง ๆ และขอข้อมูล จ านวน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิล าเนา เดือน/ปีที่พ้นโทษของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือจัดท า
ทะเบียนและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้อง 
 ๑.๓ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑.๔ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ แนะแนว/จัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก บรรยาย/อภิปรายให้ความรู้               
ด้านการประกอบอาชีพ หรือวิทยากรส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 
 ๑.๕ การเตรียมการบรรยาย/อภิปราย เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงาน ดังนี้ 
 1.5.1 เตรียมหัวข้อในการบรรยาย/อภิปราย โดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อม                
ใน                  การประกอบอาชีพก่อนพ้นโทษ และหรือพัฒนาทักษะฝีมือระหว่างถูกคุมขังเพ่ือส่งเสริมให้มีงานท า 
มีรายได้ภายหลังพ้นโทษ 
 1.5.2 ประสานเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับหัวข้อที่ก าหนดในการบรรยาย/อภิปราย 
ซึ่งวิทยากรควรเป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักอาชีพและลักษณะงานที่ท า อีกทั้งได้
รับทราบประสบการณ์ในการท างานจากผู้ที่ประกอบอาชีพนั้นๆ โดยตรง 
 1.5.3 การเตรียมเอกสารประกอบการบรรยาย เช่น เอกสารแนะน าหน่วยงาน เอกสารข้อมูลอาชีพ ข้อมูล
ข่าวสารตลาดแรงงานและแนวโน้มความต้องการตลาดแรงงาน เป็นต้น 
 1.5.4 การเตรียมรูปแบบการน าเสนอส าหรับการบรรยาย เช่น บรรยาย/ฉายวีดีทัศน์ 
 1.5.5 จัดท าทะเบียนผู้เข้ารับฟังการบรรยาย/อภิปราย  
 ๑.6 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 

 1.6.1 ส ารวจความต้องการและก าหนดอาชีพอิสระที่จะสาธิตและทดลองปฏิบัติตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการตลาด                                                                                    
1.6.2 ประสานวิทยากรเพื่อด าเนินการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ โดยแจ้งให้วิทยากรจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสาธิตให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มเป้าหมาย  
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 1.6.3 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการสาธิตอาชีพ โดยก าหนดจ านวนผู้เข้ารับการสาธิตและทดลองปฏิบัติ                
ให้ชัดเจน 
           1.6.4 ประสานหน่วยงานผู้ดูแลกลุ่มเป้าหมาย ในการจัดเตรียมสถานที ่เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรม 
 1.7 เผยแพร่เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง  
 จัดเตรียมเอกสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว หนังสือ DVD เพ่ือเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น เอกสารแนะน า
กรมการจัดหางาน เอกสารแนะน าส านักงาน ข้อมูลอาชีพในระบบ ข้อมูลอาชีพอิสระ เป็นต้น  
๒. ระหว่างด าเนินการ 
 ๒.๑ บรรยาย/อภิปราย เพ่ือให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักคิ ด/สร้างแนวทางในการท างาน                  
การประกอบอาชีพ ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
 ๒.๒ บริการให้ค าปรึกษาทางอาชีพ จัดเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ โดยเจ้าหน้าที่ต้องศึกษาและเตรียมข้อมูล
เพ่ือให้บริการ เช่น ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน แนวทางในการเลือกอาชีพ การเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครงานก่อน
ไปพบนายจ้าง ข้อมูลอาชีพทั้งอาชีพในระบบและอาชีพอิสระ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อาจให้บริการทดสอบ
ความพร้อมทางอาชีพเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักตนเองและสามารถ น าไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกประกอบ
อาชีพได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความรู้ ความสามารถของตนเอง และความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ๒.3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ  โดยการจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกระหว่าง
ด าเนินการ รวมถึงการลงทะเบียนผู้รับการทดลองปฏิบัติอาชีพ 
 ๒.4 เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลอาชีพ 
 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและบริการจัดหางานให้แก่ผู้ถูกคุมขังที่ใกล้จะพ้นโทษที่ประสงค์จะหางานท า โดยมี
การประสานข้อมูลกับศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า (CARE : Center for Assistance to 
Reintegration and Employment) ของกรมราชทัณฑ์และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

๓. หลังด าเนินการ 
    3.1 รวบรวมแบบสอบถามโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริม        
การมีงานท าให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง (แบบ 1) และ รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ (แบบ 2) ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท าทราบภายใน 15 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรม  
    3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดวันที่ ๒๕ ของทุก
เดือน) โดยลงรายละเอียดให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 
 

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

27 



แนวปฏิบัติงานกิจกรรมสร้างเครอืข่ายการแนะแนวอาชีพ 
 
 

เป้าหมาย  :  ครูแนะแนว ครูอาจารย์ บุคลากรด้านการศึกษา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
  การแนะแนวอาชีพ  จ านวน  5,000  คน 
 
โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประกอบด้วย 
2 กิจกรรม ได้แก่ 
  1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 
  2. กิจกรรมอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 

วิธีด าเนินการ  :  
1.  กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 
   1.1 ก่อนการด าเนินการ 
       1) ขออนุมัติ โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลั งแรงงาน (กิจกรรมสร้างเครือข่ายการ                        
แนะแนวอาชีพ) 
    2) ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณารูปแบบตามความเหมาะสม เช่น      
การบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การเสวนา หรือ การระดมความคิดเห็น เป็นต้น 
    3) การก าหนดหลักสูตร/หัวข้อ อย่างน้อยประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
                        (1) ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน  
                     (2) การให้บริการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน  แนะน าและชี้แจงการใช้เครื่องมือ      
การแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน ได้แก่ แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพแบบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษา
ต่อและการเลือกอาชีพ แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ แบบบันทึก การวางแผนอาชีพ (Career Planning) และ
แบบทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ  
                    ส าหรับหัวข้อ อ่ืน ๆ ให้ก าหนดหัวข้อ /เนื้อหาที่ เป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวอาชีพ                 
ที่มีความหลากหลายและทันสมัย  
     4) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดงานตามแผน 
   5) ประสานเชิญวิทยากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์ตามหลักสูตรที่ก าหนดมาบรรยาย             
ให้ความรู้ รวมทั้งขอข้อมูล/เอกสารเพื่อจัดท าเอกสารประกอบการสัมมนาฯ  
    6) ขออนุมัติจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ พร้อมยืมเงินทดรองราชการ            
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน   
    7) ประสานและจัดท าหนังสือเชิญประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมสังเกตการณ์ ผู้เข้าร่วมงานจาก
หน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
    8) จัดท าเอกสารที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น เอกสารประกอบการสัมมนา ค ากล่าวเปิดงานของ
ประธานในพิธี ค ากล่าวรายงาน แบบตอบรับวิทยากร แบบตอบรับผู้เข้าร่วมงาน แบบลงทะเบียนวิทยากร แขกผู้มี
เกียรติ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และคณะผู้จัด แบบประเมิน เป็นต้น 
    9) จัดท าใบเกียรติบัตร (ถ้ามี) 
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     10) มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น รับผิดชอบในเรื่องสถานที่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ลงทะเบียน ต้อนรับ/ดูแลประธาน แขกผู้มีเกียรติ และวิทยากร เป็นต้น 
      1.2 ระหว่างด าเนินการ 
        1) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ลงทะเบียน ต้อนรับ/ดูแลประธาน 
แขกผู้มีเกียรติ และวิทยากร เป็นต้น 
     2) ด า เนินกิจกรรมต่ าง ๆ  ตามก าหนดการ เช่น การบรรยาย การประชุมเชิ งปฏิบั ติ                   
การการเสวนา การอภิปราย เป็นต้น 
    3) ประเมินการจัดอบรมสัมมนาโดยแจกแบบประเมิน (แบบ 1) พร้อมเก็บรวบรวม  
   1.3  หลังการด าเนินการ 
    1) จัดท าทะเบียนรายชื่ อผู้ เข้าร่ วมสัมมนากิจกรรมสร้ าง เครือข่ ายการแนะแนวอาชีพ                
(แบบ 2) และส่งไฟล์ให้กองฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ networkguidance@gmail.com 
    2) สรุปผลการสัมมนา ตามแบบสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมสร้างเครือข่ ายการแนะแนวอาชีพ 
(แบบ 3) พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
   3) รายงานผลการด าเนินงานตามแบบ 2 และแบบ 3 ให้กองฯ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
   4) รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุกวันที่ 
25 ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียด ให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 
   ทั้งนี้ การด าเนินงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ  อาจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้
ตามความเหมาะสม 

2. กิจกรรมอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 
 ***เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณ*** 
   2.1 หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณ ด าเนินการคัดเลือกครู อาจารย์ที่เป็น
เครือข่ายการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางาน เพื่อเสนอแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนว
อาชีพ  
           1) การคัดเลือก ให้ด าเนินการตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยอาสาสมัครเครือข่าย           
การแนะแนวอาชีพ พ.ศ. 2558 โดยให้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครให้ครู อาจารย์ทราบก่อน (บทบาทหน้าที่
ของอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ก าหนดอยู่ในระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยอาสาสมัครเครือข่ายการ
แนะแนวอาชีพ พ.ศ. 2558  ทั้งนี้ ครู อาจารย์ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับอาสาสมัครแรงงาน ของกระทรวง
แรงงาน             
           2) การแต่งตั้ง ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณแจ้งรายชื่อครู อาจารย์     
ที่ผ่านการคัดเลือกให้กองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือเสนอให้อธิบดีแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ    
       3) วาระ และการพ้นจากการเป็นอาสาสมัครฯ  เป็นไปตามระเบียบกรมการจัดหางาน                 
ว่าด้วยอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ พ.ศ. 2558  
     4) การแต่งตั้ งอาสาสมัครฯ แทนคนเดิมที่พ้นจากการ เป็นอาสาสมัครฯ ให้ด า เนิน                 
การคัดเลือกการแต่งตั้ง ตาม 1) และ 2) 
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  2.2 อบรม/ประชุมอาสาสมัครฯ เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครฯ เกี่ยวกับภารกิจของกรม/ซักซ้อมท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 
  2.3 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมของอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพตามแบบ                 
ที่ก าหนด 
  2.4 ติดตามประเมินผล   
         1) หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเป้าหมายและงบประมาณติดตามผลการด าเนินงานอาสาสมัคร
เครือข่ายการแนะแนวอาชีพ รวมทั้งก ากับดูแลการด าเนินงานของอาสาสมัครให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่                
ที่ก าหนด 
         ๒) รายงานผลการด าเนินงานแนะแนวอาชีพของอาสาสมัครฯ ตามแบบ ให้กองส่ง เสริม               
การ            มีงานท าเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะให้อธิบดีทราบเป็นประจ าทุกเดือน
โดย              ส่งไฟล์ให้กองฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ networkguidance@gmail.com 
   ๒.5 การมอบใบประกาศเกียรติคุณหรือเข็มเชิดชูเกียรติ กรมการจัดหางานอาจมอบใบประกาศเกียรติคุณ
หรือเข็มเชิดชูเกียรติ ให้ครู อาจารย์ ที่ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการและมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ 
  
เอกสารแบบฟอร์มส าหรับใช้ในกิจกรรมประกอบด้วย 
1.  กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 
   1.1 แบบ 1 เป็นแบบประเมินผลการสัมมนาส าหรับแจกผู้เข้าร่วมสัมมนา รวบรวมและเก็บไว้                
ที่ส านักงาน 
          1.2 แบบ 2 เป็นแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท า เป็นหนังสือราชการ 
โดยส่งทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือ ทาง e-mail: networkguidance@gmail.com 
 1.3 แบบ 3 แบบทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา พิมพ์เป็นไฟล์ Excel และส่งให้กองส่งเสริมการมีงาน
ท าทาง e-mail: networkguidance@gmail.com 
 
2.  กิจกรรมอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ 
 -  แบบท่ีครูอาสาสมัครเครือข่ายการแนะแนวอาชีพต้องจัดส่งให้ สจจ./สจก. ประกอบด้วย 
   1) แบบ 1  แบบทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการแนะแนว 
  2) แบบ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
  3) แบบรวมรวมข้อมูล ปัญหา ความต้องการประกอบอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา 
         - แบบท่ีให้ 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 า เนินการ  : กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ผู้ ประกันตนกรณีว่างงาน เป็นกิจกรรมที่ ไม่มี งบประมาณ                     
ในการด า เนินงาน มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือให้บริการแนะแนวอาชีพให้ครอบคลุมในทุกๆ กลุ่ ม เป้ าหมาย                         
ทั้ งผู้ประกันตน กรณีว่างงาน และประชาชนทั่วไป ได้ เข้าถึงกิจกรรมการให้บริการแนะแนวอาชีพของ                
กรมการจัดหางาน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้านแรงงาน ด้านอาชีพ รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้สอดคล้องกับความรู้  ความสาม ารถ ทักษะ และบุคลิกภาพ                
ของตนเอง โดยมีวิธีการในการด าเนินการ ดังนี้  
   -  การให้บริการ ณ ส านักงาน (กรณีกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ ณ ส านักงาน) 
   -  การให้บริการนอกพ้ืนที่ เช่น กรณีถูกเลิกจ้างจ านวนมาก เป็นต้น 
 
การให้บริการ ณ ส านักงาน 
   -  จัดเจ้ าหน้าที่ เ พ่ือให้บริการแนะแนวอาชีพตามความเหมาะสมกับผู้มาใช้บริการ เช่น                
ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ การให้บริการท าแบบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อหรือการ
ประกอบอาชีพ การเผยแพร่ข้อมูลเอกสารต่างๆ เป็นต้น 
 
การให้บริการนอกพื้นที ่
   -  ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมายหรือสถานที่ เ พ่ือออกไปให้บริการแนะแนวอาชีพโดยประสาน                
ผ่านหน่วยงานราชการที่ดูแลในแต่ละพ้ืนที่  หรือผู้น าชุมชน เพ่ือให้รวมกลุ่มเป้าหมายที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือ
สอบถามข้อมูลความต้องการในเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ก่อนด าเนินการ 
    -   ศึกษาหาข้อมูลของบุคคล/กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับ ระดับการศึกษา เพศ อายุ จ านวนผู้ฟัง และ
ระยะเวลาในการแนะแนว/ให้ค าปรึกษา (กรณีให้บริการแนะแนวอาชีพเป็นกลุ่ม) 
     -   เตรียมข้อมูล เช่น ข้อมูลต าแหน่งงานว่าง ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพ ในระบบและนอก
ระบบ ข้อมูลความก้าวหน้าทางอาชีพ ข้อมูลอัตราค่าจ้างขั้นต่ า/ค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพอิสระ ข้อมูลอาชีพอิสระ ข้อมูลแหล่งฝึกอบรม ข้อมูลแหล่งเงินทุน ฯลฯ เป็นต้น ให้สอดคล้องและตรงกับ              
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
    -  กรณีการแนะแนว/ให้ค าปรึกษา การเตรียมหัวข้อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ เช่น 
ข้อมูลอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนี้อาจใช้แบบวัดบุคลิกภาพฯ เป็น
เครื่องมือในการวัดเพ่ือให้ทราบถึงความรู้ ความสามารถ และความถนัดของตนเอง ในการน าไปเป็นแนวทางส าหรับ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมในการสมัครงาน เทคนิคการสอบ
สัมภาษณ์ การหาแหล่งงานและข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น  
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    -  เตรียมเอกสารส าหรับเผยแพร่ เช่น เอกสารแนะน าการบริการของส านักงาน เอกสารแนะน า
กรมการจัดหางาน เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านการศึกษา เอกสารแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ ข้อมูลอาชีพอิสระ 
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เอกสารอัตราค่าจ้างขั้นต่ า เป็นต้น 

 ขั้นตอนที่ 2  ระหว่างด าเนินการ 
       - แนะแนวเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
       - บริการให้ค าปรึกษาทางอาชีพ เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือก
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  

3.  หลังด าเนินการ (การรายงานผล) 
   -  วิเคราะห์ และสรุป เพ่ือรายงานผลให้กองส่งเสริมการมีงานท า พร้อมแนบภาพกิจกรรมโดยจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ หรือทาง e-mail: networkguidance@gmail.com  
    - รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุกวันที่ 25 
ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียด ให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 
เอกสารและแบบฟอร์มประกอบด้วย 
   1. “แบบ 1” แบบสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นของผู้ เข้าร่ วมกิจกรรม ส าหรับ                 
ให้ผู้รับบริการตามกิจกรรมกรอกและแสดงความคิดเห็น หลังจบกิจกรรมรวบรวมและเก็บไว้ที่ส านักงาน 
   2. “แบบ 2” แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมฯ โดยสรุปจากแบบ 1 และส่งให้              
กองส่งเสริมการมีงานท าโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ ทาง e-mail: networkguidance@gmail.com  
   3 .   “ แ บ บ  3 ”  ท ะ เ บี ย น ผู้ รั บ บ ริ ก า ร  พิ ม พ์ เ ป็ น ไ ฟ ล์  Excel บั น ทึ ก แ ล ะจั ด เ ก็ บ                        
ไว้ที่ส านักงาน ส าหรับเป็นหลักฐานกรณีมีการเรียกตรวจสอบ  

 
 

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

    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

เป้าหมาย  :  ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้ที่หางานยาก ผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ประสงค์จะท างาน ผู้ถูกเลิกจ้าง  
และประชาชนทั่วไป  จ านวน 25,000 คน 
 
วิธีด าเนินการ  :  กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพ่ือการจ้างงานแบบครบวงจร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมโอกาสใน               
การมี ง านท า  มี อาชีพ  มี ร าย ได้  ให้ กั บผู้ สบปัญหาในการหางานท า  และประชาชนทั่ ว ไป  โดยการ                      
ให้บริการแนะแนวอาชีพแบบครบวงจร เพ่ือการมีงานท าที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และ
สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเอง โดยมีวิธีการด าเนินงานตามหัวข้อ ดังนี้ 
     1.  การให้บริการคนหางาน 
      2.  ทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้กับผู้มารับบริการทุกราย 
     3.  การท าบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career planning) พร้อมบันทึกประวัติการให้บริการ               
แนะแนว/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ 
     4.  การหาต าแหน่งงานเชิงรุก 
     5.  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ 
     6.  การติดตามผล 
     7.  การรายงานผล 
         8.  การจัดท าทะเบียนข้อมูลผู้รับบริการ 
1. การให้บริการคนหางาน   
   ขั้นตอนที่ 1  ประชาสัมพันธ์ (คัดแยกการติดต่อ) 
                    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด าเนินการคัดแยกกลุ่มคนหางาน ซึ่งแยกตามลักษณะของการมาขอรับ
บริการ กรณีเปน็คนหางานที่มาขอรับบริการจัดหางานภายในประเทศ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ หลังจากนั้น ส่งต่อมายังนักแนะแนวอาชีพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการแนะแนวอาชีพเบื้องต้น 
   ขั้นตอนที่  2   นักแนะแนวอาชีพ สัมภาษณ์  วินิจฉัย  คัดกรองผู้ ส มัครงาน แนะน า                         
การเตรียมความพร้อม ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จัดท าบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career planning) โดย 
    1.  ด าเนินการสัมภาษณ์พูดคุยท าความรู้จัก สอบถามข้อมูลส่วนตัวด้านต่างๆ พร้อมทั้ ง                
ให้ท าแบบทดสอบเพ่ือวัดความพร้อมทางอาชีพ น าผลมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นความต้องการเบื้องต้น  เพ่ือ
ให้บริการแนะแนวอาชีพในทุกๆ ภารกิจ และให้บริการข้อมูลต่างๆ เพ่ิมเติม เช่น บริการสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลการสมัครงาน และการสัมภาษณ์งานเป็นต้น (ขั้นตอนนี้ให้ค าปรึกษาได้ทั้งแบบเดี่ยว
และแบบกลุ่ม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์)  
                   2. นักแนะแนวอาชีพสามารถให้บริการจัดหางานเบ็ดเสร็จโดยการจับคู่ต าแหน่งงานว่าง  (Matching) 
ที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด ทักษะ และบุคลิกภาพของคนหางาน  

หมายเหตุ  กรณีมีผู้มารับบริการจ านวนมาก นักแนะแนวอาชีพอาจส่งตัวคนหางานไปยัง 
เจ้าหน้าที่จัดหางาน เพ่ือจับคู่ต าแหน่งงานว่าง (Matching) 
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   ขั้นตอนที่ 3  Matching 1  
 1.  เจ้าหน้าที่จัดหางานด าเนินการค้นหาและตรวจสอบต าแหน่งงานว่างที่มีอยู่  ในฐานข้อมูล            
ให้ตรงกับต าแหน่งที่คนหางานต้องการและสอดคล้องกับการให้บริการของนักแนะแนวอาชีพ  
 2.  ด าเนินการให้คนหางานเลือกต าแหน่งงานที่ต้องการตามข้อมูลที่มี หากไม่มีต าแหน่งงานตามที่
ต้องการให้คนหางานขึ้นทะเบียนเพื่อรอต าแหน่งงาน 
    ขั้นตอนที่ 4  ส่งตัวพบนายจ้าง  ครั้งที่ 1 

เจ้าหน้าที่จัดหางานประสานนายจ้างเพ่ือแจ้งคุณสมบัติของคนหางานในเบื้องต้นให้นายจ้างและให้
พูดคุยสัมภาษณ์คนหางานทางโทรศัพท์เบื้องต้น หลังจากนั้นท าหนังสือส่งตัวคนหางานเดินทางไปพบนายจ้างเพ่ือ    
เข้ารับการสัมภาษณ์งาน 
   ขั้นตอนที่ 5  ติดตามผลการบรรจุงาน 

 ภายใน 7 วัน หลังจากส่งตัวคนหางานไปพบนายจ้าง นักแนะแนวอาชีพด าเนินการติดตามผลการ
บรรจุงาน (ทางโทรศัพท์ จดหมายหรือเดินทางไปพบ เป็นต้น) สอบถามผลจากนายจ้าง (ถ้าได้รับการบรรจุงานให้
ด าเนินการบันทึกผลการบรรจุงาน) กรณีท่ีไม่สามารถบรรจุงานให้กับคนหางานได้ เนื่องจากต าแหน่งไม่ตรงกับความรู้ 
ความสามารถ หรือนายจ้างไม่รับสมัครหรือกรณีอ่ืนๆ ให้นักแนะแนวอาชีพติดต่อคนหางาน เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะ
แนวอาชีพเชิงลึก (ครั้งที่ 1) กรณีไม่สามารถติดต่อได้ ให้บันทึกผลการติดตามในแบบรายงาน 
    ขั้นตอนที่ 6  ให้ค าปรึกษาเชิงลึก ครั้งท่ี 1  

นักแนะแนวอาชีพด าเนินการสอบถามนายจ้างถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการรับเข้าท างาน หลังจาก
นั้นสอบถามปัญหาของคนหางาน  และด าเนินการให้ค าปรึกษาที่เจาะลึกในทุกๆประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการ
หางาน และร่วมกันวิเคราะห์ถึงทางเลือกที่จะน ากลับไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จในการสมัครงานและส่งตัว
คนหางานพบเจ้าหน้าที่จัดหางานเพื่อด าเนินการจับคู่ต าแหน่งงาน 
     ขั้นตอนที่ 7  Matching 2 

1. เจ้าหน้าที่จัดหางานด าเนินการค้นหาและตรวจสอบต าแหน่งงานว่างที่มีอยู่ในฐานข้อมูล  ให้ตรง
กับต าแหน่งที่คนหางานต้องการและสอดคล้องกับการให้บริการของนักแนะแนวอาชีพ   
 2. ด าเนินการให้คนหางานเลือกต าแหน่งงานที่ต้องการตามข้อมูลที่มี หากไม่มีต าแหน่งงานตามที่
ต้องการ ให้คนหางานขึ้นทะเบียนเพื่อรอต าแหน่งงาน 
     ขั้นตอนที่ 8  ส่งตัวพบนายจ้าง ครั้งที่ 2 

เจ้าหน้าที่จัดหางานประสานนายจ้าง/สถานประกอบการเพ่ือแจ้งคุณสมบัติของคนหางาน                 
ในเบื้องต้นให้นายจ้าง  และให้พูดคุยสัมภาษณ์คนหางานทางโทรศัพท์เบื้องต้น หลังจากนั้นท าหนังสือส่งตัวคนหางาน
เดินทางไปพบนายจ้าง  เพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์งาน 
  ขั้นตอนที่ 9  ติดตามผลการบรรจุงาน 
   ภายใน 7 วัน หลังจากส่งตัวคนหางานไปพบนายจ้าง นักแนะแนวอาชีพด าเนินการติดตามผล      
การบรรจุงานทางโทรศัพท์ จดหมาย หรือเดินทางไปพบ เป็นต้น สอบถามผลจากนายจ้าง (ถ้าได้รับการบรรจุงานให้
ด าเนินการบันทึกผลการบรรจุงาน) ให้นักแนะแนวอาชีพติดต่อคนหางาน เพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพเชิงลึก 
(ครั้งที่ 2) กรณีไม่สามารถติดต่อได้  ให้บันทึกผลการติดตามในแบบรายงาน 
    ขั้นตอนที่ 10  การให้ค าปรึกษาเชิงลึก (ครั้งที่ 2) กรณีไม่ได้บรรจุงาน 
      1. นักแนะแนวอาชีพจะต้องพยายามค้นหาสภาพปัญหาเพ่ิมเติมจากครั้งแรก จนทราบประเด็น
ปัญหานั้น ๆ และด าเนินการให้ค าปรึกษาตามกระบวนการการให้ค าปรึกษาเชิงลึก พร้อมทั้งเสริม  
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กิจกรรมหรือจัดท าเครื่องมือเสริมเพ่ือให้คนหางานรู้จักตนเองมากขึ้น หากคนหางานต้องการจะสมัครงาน            
ต้องด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านให้กับคนหางาน เช่น การจัดฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับ                 
การสัมภาษณ์งาน  เป็นต้น 
      2. ให้ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ และแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ รวมถึงค าแนะน า            
อ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น 

 3. ส่งฝึกอาชีพเพ่ิมเติมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์ฝึกอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะ หรือ
เปลี่ยนพื้นฐานความรู้เพิ่มเติมเพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประสบความส าเร็จในการหางานมากยิ่งขึ้น 
2.  ให้บริการทดสอบฯ เพื่อวัดความพร้อมทางอาชีพให้กับผู้มารับบริการทุกราย 
        ให้ท าการทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้กับผู้มารับบริการทุกราย กรณีเป็นผู้ที่หางานยาก              
ประสบปัญหาในการหางาน หรือไม่ทราบความต้องการของตนเอง หรือ ตามความต้องการของผู้มาใช้บริการ 
3.  การท าบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career planning) 
  บันทึกในระบบบริการด้านการส่งเสริมการมีงานท า ในเว็บไซต์ของกองส่งเสริมการมีงานท า 
4.  การหาต าแหน่งงานเชิงรุก มีแนวปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลคนหางานที่ผ่านการแนะแนวอาชีพ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ต าแหน่งงานที่สมัคร เป็นต้น เ พ่ือเป็นข้อมูลประกอบการหาต าแหน่งงานว่างที่ เหมาะสมกับคุณสมบัติ                 
ของคนหางาน 
   ขั้นตอนที่ 2  ประสานขอข้อมูล 

         ประสานขอข้อมูลสถานประกอบการจากส านักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
ฯลฯ เพ่ือขอพบและขอข้อมูลต าแหน่งงานว่างพร้อมรายละเอียดและลักษณะงานที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับ
คุณสมบัติของคนหางานและข้อมูลต าแหน่งงานว่างอ่ืนๆ 
   ขั้นตอนที่ 3  จัดท าแผนปฏิบัติการออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการ 
  จัดท าแผนการออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการ โดยก าหนดวันเวลา และรายละเอียด                   
ในการออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการ  และปฏิบัติการตามแผนที่ก าหนด (โดยออกพบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ
ปรับตามความเหมาะสม) เพ่ือขอรายละเอียดทั้งหมดของนายจ้าง/สถานประกอบการให้ได้มากที่สุด โดยจัดเตรียม
เอกสารแบบฟอร์มการสัมภาษณ์นายจ้าง และเอกสารอ่ืนๆ เช่น เอกสาร การขอท าบัตรประจ าตัวนายจ้าง เอกสาร
แนะน าภารกิจกรมการจัดหางาน ข้อมูลของคนหางานและเอกสารอื่นๆ ที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้กับนายจ้าง/สถาน
ประกอบการได ้
   ขั้นตอนที่ 4  วิธีการออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการ 
                   1. กรณีออกพบครั้งแรก ให้แนะน าภารกิจของหน่วยงานและภารกิจของงานที่ตัวเองรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนพร้อมอธิบายจุดประสงค์และประโยชน์ที่นายจ้าง/สถานประกอบการจะได้รับ เช่น  กรมการจัดหางานมีการคัด
กรองคนหางานเบื้องต้นก่อนส่งตัวไปพบนายจ้าง หรือหากนายจ้างต้องการคนท างานเร่งด่วน กรมการจัดหางาน
สามารถให้ความช่วยเหลือได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ เป็นต้น 
                      2. ในกรณีนายจ้าง/สถานประกอบการ มีความประสงค์จะท าบัตรประจ าตัวนาย จ้าง                   
ให้ขอหลักฐานการเป็นนายจ้างเพ่ือน ามาออกบัตรประจ าตัวนายจ้างพร้อมทั้งน าเสนอถึงผลดี หรือประโยชน์                   
ที่คาดว่านายจ้างจะได้รับจาการข้ึนทะเบียนเป็นนายจ้างกับกรมการจัดหางาน  
                      3. กรณีที่นายจ้าง/สถานประกอบการประสงค์ที่จะแจ้งต าแหน่งงานว่าง ให้เจ้าหน้าที่สอบถาม
รายละ เ อียดในต าแหน่ ง งานว่ า งที่ นายจ้ า งต้องการ  พร้อมทั้ งกรอกรายละเ อียดต่ างๆ  ลงใน ใบแจ้ ง                              
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ต าแหน่งงานว่างให้ละเอียดครบถ้วนชัดเจน  ได้แก่ รายละเอียดต าแหน่งงานว่าง ลักษณะงาน เงื่อนไขสวัสดิการ อัตรา
ค่าตอบแทน ระยะเวลาการทดลองงาน ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และคัดกรองคนหางาน  
หากพบว่ามีคนหางานที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่นายจ้างต้องการให้น าเสนอข้อมูลคนหางานให้กับนายจ้าง /สถาน
ประกอบการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการบรรจุงาน 

 4. สอบถามข้อมูลเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) ของสถานประกอบการ โดย
สอบถามข้อมูลในเรื่องต่างๆ เช่น สภาพความแวดล้อมภายในสถานประกอบการ การเจริญเติบโตในแต่ละสายงาน 
แนวโน้มความต้องการแรงงานในอนาคต พร้อมทั้งขอถ่ายภาพการท างานในแต่ละต าแหน่ง (กรณีได้รับอนุญาต)              
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลให้คนหางานประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น  

 5.  ปิดการสนทนาพร้อมขอบคุณนายจ้าง/สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือและนัดหมายครั้ง
ต่อไปกรณีท่ีจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 
  ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลจากการออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการ 

            บันทึกผลออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการอย่างละเอียด กรณีได้ต าแหน่งงานว่าง ให้ส่งข้อมูลให้
เจ้าหน้าที่บันทึกลงในระบบสารสนเทศ พร้อมแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องโดยเร็ว 
   ขั้นตอนที่ 6 จัดท าข้อมูลเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (career path) 

รวบรวมรายละเอียดข้อมูลต าแหน่งงานทั้งหมด เพ่ือจัดท าข้อมูลเส้นทางความก้าวหน้า                
ในอาชีพ (career path) ของนายจ้าง/สถานประกอบการที่ออกพบ 

5.  การจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ 
    จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สมัครงานที่ส่งตัวไปพบนายจ้างเกิน 3 ครั้ง แล้วไม่ได้รับการ
บรรจุงานหรือที่สนใจ โดยจัดหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านอาชีพต่างๆ เช่น นายจ้าง/            
สถานประกอบการ  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  หรือจัดกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระที่ผู้สมัคร
งานสนใจ 

6. การติดตามผล     
  ส าหรับผู้มาใช้บริการที่ไม่ได้รับการบรรจุงาน/ประกอบอาชีพอิสระ ในปีปัจจุบันและปีงบประมาณที่
ผ่านมา ให้มีการติดตามผลและด าเนินการส่งเสริมจนกว่าผู้มาใช้บริการจะมีงานท า / มีรายได้หรือมีแนวทางในการ
ด ารงชีพต่อไปในสังคมได้อย่างปกติ ไม่เป็นภาระต่อสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

7. การรายงานผล 
   การรายงานผล นักแนะแนวอาชีพต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน ที่ก าหนด 
รวมถึง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้กองส่งเสริมการมีงานท า โดยสรุปยอดและรายงานผลภายในวันที่ 25 
ของทุกเดือน  
   รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุกวันที่ 25 
ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียด ให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน  
เอกสารแบบฟอร์มประกอบด้วย 
  1. แบบขึ้นทะเบียนหางาน/ประกันการว่างงาน (ใช้แบบเดียวกับของงานจัดหางานในประเทศ) 
   2. “แบบ 1” แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการ ส าหรับให้ผู้มาใช้บริการตอบข้อมูลและ
แสดงความคิดเห็น รวมรวมและจัดเก็บไว้ที่ส านักงาน 
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                3 .   “แบบ 2”  แบบราย งานผลการด า เ นิ น ง าน  เป็ นแบบที่ หน่ วย ง านต้ อ งสรุ ปผล                            
การด าเนินงาน และส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท าเป็นประจ าทุกเดือน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ ทางโทรสาร           
หรือ ทาง e-mail: treethep2555@gmail.com 
  4.  “แบบ 3” แบบทะเบียนผู้มาใช้บริการ ให้บันทึกและจัดเก็บไว้ที่ส านักงาน ส าหรับ                   
เป็นหลักฐานกรณีมีการเรียกตรวจสอบ 
  5.  “แบบ 4” แบบทะเบียนผู้ใช้บริการที่ได้รับการบรรจุงาน/ประกอบอาชีพอิสระ ให้บันทึกและ
จัดเก็บไว้ที่ส านักงาน ส าหรับกรณีมีการเรียกตรวจสอบ 
  6.  “แบบ 5” แบบทะเบียนรายชื่อผู้รับการฝึกอบรม ให้บันทึกและจัดเก็บไว้ที่ส านักงาน ส าหรับ
เป็นหลักฐานกรณีมีการเรียกตรวจสอบ 
  7.  “แบบ 6” ตัวอย่างแบบส่งคนหางานเข้ารับการฝึกอบรม/ฝีกฝีมือแรงงาน  
  8.  “แบบ 7” แนวทางแบบสัมภาษณ์การออกพบนายจ้าง/สถานประกอบการ 
 

 สรุปแบบตรีเทพฯ ที่ต้องส่งให้กองส่งเสริมการมีงานทุกเดือนคือ “แบบ 2”  
    

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

 

*** การส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท าทาง Email : treethep2555@gmail.com 
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แนวปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการมีงานท าให้ทหารกองประจ าการ 
ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน 

 
เป้าหมาย  : ทหารกองประจ าการท่ีจะปลดเป็นทหารกองหนุน จ านวน 15,000 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 และหาข้อมูลอาชีพอิสระที่สนใจเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสาธิตอาชีพอิสระ 
เพ่ือก าหนดกิจกรรมให้เหมาะสม 
           1 .3  ก าหนดวั น  เ ว ลาและสถานที่  ที่ จ ะจั ดกิ จ กรรมการส่ ง เสริ มการมี ง านท า ให้ ทหาร                     
กองประจ าการฯ    
            1.4 การเตรียมการบรรยาย เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อหรือให้ข้อมูล
แหล่งฝึกอบรมอาชีพเพ่ิมเติมและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน โดยด าเนินการดังนี้ 
   1) ก าหนดหัวข้อความรู้ที่จะบรรยายและจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ/ผู้ที่ประสบความส าเร็จ
ในการประกอบอาชีพจากหน่วยงานภายนอก หรือเจ้าหน้าที่แนะแนว บรรยายให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ   
   2) การเตรียมข้อมูลและเอกสารในการบรรยาย ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
         - เรื่องการหางานท า เช่น การเตรียมตัวสมัครงาน การหาแหล่งงาน เทคนิค การสัมภาษณ์งาน 
แนวโน้มสถานการณ์ตลาดแรงงาน 
        - เรื่องการประกอบอาชีพอิสระ เช่น อาชีพที่น่าสนใจ แหล่งเงินทุน ช่องทาง  การหาตลาด/         
การจ าหน่ายสินค้าหรือการให้บริการ ฯลฯ 
            3) การเตรียมรูปแบบการน าเสนอ เช่น บรรยาย เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดแสดงบทบาทสมมุติ 
หรือกิจกรรมประกอบการบรรยายอื่นๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วม  

 1.5 เตรียมการวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ โดยประสานผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึง
จ านวนของกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเตรียมแบบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพให้เพียงพอ 
             1.6 เตรียมการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านอาชีพ โดยเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการ
ให้ค าปรึกษา 
  1.7 เตรียมการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ 
       1) ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ทราบความต้องการอาชีพที่จะสาธิต และคัดเลือก 
(ในกรณีที่มีอาชีพหลากหลาย) ให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับบริการภายใต้งบประมาณที่ได้รับ  
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       2) จัดหา/ประสานวิทยากรในการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ โดยท าความตกลงในเรื่องของ
การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการสาธิตอาชีพ พร้อมเอกสารแสดงขั้นตอนประกอบการสาธิตให้เพียงพอกับ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
  3) ขออนุมัติจ้างเหมาบริการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ  
                        4) ก าหนดรอบการจัดสาธิตและระยะเวลาในการสาธิตฯ และจ านวนผู้เข้ารับสาธิตการประกอบ
อาชีพอิสระให้ชัดเจน  
                        5) จัดเตรียมแบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 
  6) จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี ให้เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม  
  1.8 เตรี ยมการจั ดนิทรรศการ โลกอาชีพ จั ดท าหนั งสื อ เชิญหน่ วยงานต่ า ง  ๆ  เข้ าร่ วม                         
จัดนิทรรศการ โดยแยกเป็น 
   1) จัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพ่ือเผยแพร่ภารกิจ                     
การด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ  
   2) จัดแสดงนิทรรศการโลกอาชีพหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่น่าสนใจ 
   3) จัดแสดงนิทรรศการด้านการศึกษา เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือ                  
การมีงานท าในอนาคต 
 1.9 เตรียมเอกสารเผยแพร่  เช่น  แผ่นพับ สื่ อประชาสัมพันธ์  คู่ มือแนะน าภารกิจกรมฯ                         
เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้มาร่วมงาน  
  
  2. ระหว่างด าเนินการ 
   การจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ทหารกองประจ าการ ที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน  
    2.1 บรรยาย เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักคิดในการท างาน/การประกอบอาชีพและ
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ หรือการอบรมเพ่ิมเติม และข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน 
   2.2 จัดกิจกรรมทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้กับทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน 
เพ่ือให้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 
    2.3 บริการ ให้ค าปรึ กษาทางอาชีพ  เ พ่ือให้ผู้ รั บค าปรึ กษาน าข้อมูลที่ ได้ รั บ ไปประกอบ                           
การพิจารณาตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความรู้ ความสามารถของตนเอง  
   2.4 สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกระหว่างการสาธิต                   
การประกอบอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ 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 าทราบ ภายใน 15 วัน หลังจากการจัดกิจกรรมเพ่ือสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีและจัดท า
ฐานข้อมูลต่อไป 
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  3.2 จัดท าทะเบียนทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ตามแบบ 3  เก็บไว้ที่ส านักงานเพ่ือเป็น
หลักฐานและไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป  
              3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุกวันที่ 25 
ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียด ให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน  
 *** 3.4 ติดตามผลการประกอบอาชีพของทหารกองประจ าการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน และรายงานผลการ
ด าเนินงาน (แบบ3) ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท าทราบทาง E-mail : grouppse@gmail.com  
 
 
 

**** การส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท า ทาง Email : grouppse@gmail.com 
 

 

 
**************************** 
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แนวปฏิบัติงานกิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพ่ิมรายได้ 
 

เป้าหมาย : ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน 
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการผู้มีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนทั่วไป 
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 เช่น
ประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานฯ การออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ ที่ประชุมผู้น าระดับชุมชน เป็นต้น 
              ๑.๓ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย  
                    ๑.๓.๑ กรณสี่งเสริมการประกอบอาชีพผู้ที่ไม่เคยได้รับการส่งเสริมตามโครงการนี้ให้คัดเลือกผู้สมัคร  
ที่ต้องการส่งเสริมการประกอบอาชีพประเภทเดียวกัน และมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ 
                    ๑.๓.๒ กรณีต่อยอด/พัฒนารูปแบบสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการนี้ให้
คัดเลือกผู้ที่เคยผ่านการอบรมประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันตามโครงการนี้เพ่ือให้ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ  การต่อยอด/
พัฒนารูปแบบสินค้า/ผลิตภัณฑ์เป็นการส่งเสริมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน           
               ๑.๔ ก าหนดหลักสูตร 
                     ๑.๔.๑ กรณีส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้ที่ไม่เคยได้รับการส่งเสริมตามโครงการนี้ ควรก าหนดอาชีพที่
จะส่งเสริมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อาชีพที่ขาดแคลนในท้องถิ่น หรืออาชีพที่ใช้วัตถุดิบที่มี อยู่ในท้องถิ่น 
รวมทั้งการต่อยอดพัฒนารูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดและการให้
ความรู้ด้านประกอบการให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 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 ควรเลือกวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น ๆ มาให้ความรู้  รวมถึง
วิทยากรให้ความรู้ด้านการประกอบการ ได้แก่ การบริหารจัดการ การบัญชี การตลาด การคิดต้นทุนการผลิต ก าไรขาดทุน 
แหล่งเงินทุน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างมาตรฐานสินค้า บรรจุภัณฑ์ การค้าออนไลน์ การตลาด เป็นต้น 
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               ๑.๕.๔ การศึกษาดูงาน กรณีที่มีงบประมาณเพียงพอและเห็นควรให้มีการศึกษาดูงานเพ่ิมเติม              
ให้ติดต่อประสานงานกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งและประสบความส าเร็จ หรือผู้ประกอบการเพ่ือศึกษาดูงาน 
           ๑.๖ จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม โดยประสานงานหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น ส านักงานจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ เพ่ือขออนุญาตใช้สถานที ่วัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม  
            ๑.๗ จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ เช่น แบบลงทะเบียน แบบสอบถาม (แบบ ๑) เอกสารประกอบ                      
การส่งเสริมอาชีพอิสระ เช่น สูตร/วิธีการท าตามอาชีพที่ส่งเสริม (กรณีที่วิทยากรไม่สามารถจัดเตรียมได้) เอกสาร
ส าหรับเผยแพร่ เช่น เอกสารแนะน าหน่วยงาน ข้อมูลแหล่งเงินทุน หรือข้อมูลอาชีพอิสระอ่ืน ๆ           
          ๑.๘ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือมอบให้แก่ผู้ผ่านการอบรม หลังจากสิ้นสุดโครงการ              
เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ต่อไป  
    ๒. ระหว่างด าเนินการ 
                ๒.๑ การด าเนินการในวันจัดกิจกรรม 
                      ๒.๑.๑ ลงทะเบียนผู้เข้ารับการส่งเสริมอาชีพ 
                 ๒.๑ .๒ แจ้งวัตถุประสงค์ ในการส่ง เสริมอาชีพตามโครงการฯ รวมทั้ งแจ้ งก าหนดการ                          
ให้                ผู้เข้ารับการส่งเสริมทราบ 
                 ๒.๑.๓ วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพตามหลักสูตร รวมทั้ง สาธิตวิธีการท า และให้ผู้เข้ารับการ
ส่งเสริมทดลองปฏิบัติ เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
                      ๒.๑.๔ วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ด้านการประกอบการ ได้แก่ การบริหารจัดการ การบัญชี 
การตลาด การคิดต้นทุนการผลิต ก าไรขาดทุน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างมาตรฐานสินค้า บรรจุภัณฑ์ 
การค้าออนไลน์ การตลาด เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เข้ารับการส่งเสริมได้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ 
      ๒.๒ ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพอิสระที่มีความเข้มแข็งและประสบความส าเร็จ หรือผู้ประกอบการ                  
ที่เก่ียวข้องกับอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม 
        ๒.๓ การประเมินความรู้ 
                ให้ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบประเมินผลความพึงพอใจตามแบบสอบถามโครงการเตรียมความ
พร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ (แบบ ๑)  
         ๒.๔ การมอบวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ  
                      ๒.๔.๑ ผู้ได้รับวัสดุอุปกรณ์ ต้องพิจารณาจากผู้ที่จบหลักสูตร และต้องการประกอบอาชีพเท่านั้น  
                      ๒.๔.๒ ผู้แทนหน่วยงานมอบวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมอาชีพตามโครงการ  ฯ เพ่ือ
น าไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ส่งเสริม พร้อมจัดท าหลักฐานการรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ฯ และรายงานการมอบวัสดุ
อุปกรณ์ฯ ไปที่กองส่งเสริมการมีงานท า เพื่อไว้เป็นหลักฐานส าหรับตรวจสอบต่อไป   
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         ๓. หลังด าเนินการ 
                ๓.๑ ประมวลผลแบบสอบถามโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน กิจกรรมเพ่ิมอาชีพเพ่ิม
รายได้ (แบบ ๑) ลงในแบบสรุปโครงการฯ (แบบ ๒) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน (แบบ ๓)ทะเบียนผู้ผ่าน 
การอบรมฯ ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าภายใน ๑๕ วันหลังเสร็จสิ้นการอบรมโดยขอให้ลงรายละเอียดให้ครบถ้วน 

      ๓.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุกวันที่ ๒๕ 
ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียดให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 
          ๓.๓ การติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได ้
                  หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมไปแล้ว ๑ เดือน ให้ติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได้ และ
รายงานตามแบบ ๓ ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท า ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ต่อเนื่องทุกเดือนจนสิ้นปีงบประมาณ               
โดยให้รายงานเฉพาะรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
                 ๓.๔ จัดท าทะเบียนและจัดท าฐานข้อมูลอาชีพอิสระในพ้ืนที่  
            ทั้งนี้อาจประสานโครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชนเพ่ือต่อยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ผ่านการอบรม
ผ่านระบบออนไลน์ 
    
หมายเหตุ   
การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับผู้เข้ารับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ/ฝึกอบรม
ภายหลังส าเร็จการส่งเสริม/การฝึกอบรมสาธิตการประกอบอาชีพ การเบิกจ่ายค่าวัสดุดังกล่าว กรมบัญชีกลางได้รับ
มอบอ านาจจากกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์              ในการประกอบอาชีพ
ดังกล่าวได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินตามที่ขอตกลงในราคาชุดละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท
ต่อรุ่น ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง       ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๓๕๖๕๕ ลว ๕ 
กันยายน ๒๕๕๕ (เอกสารแนบ) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

        
การส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท า ทาง 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 โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะรับงานฯ/ผู้รับงานไปท าที่
บ้าน/ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน  

 1. ก่อนด าเนินการ 
      1.1 เมื่อส านักงานจัดหางานจังหวัด/ส านักจัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนที่ ได้รับแจ้งเป้าหมายโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม จัดอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลัง
แรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน  
    1.2 การหากลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (กลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นผู้ยื่นขอกู้/หรือผู้ได้รับ
อนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน อย่างน้อย 1 ราย/กลุ่ม)โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น 
แ ผ่ น พั บ  ป้ า ย ผ้ า  วิ ท ยุ ท้ อ ง ถิ่ น  เ ป็ น ต้ น  เ พ่ื อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ กั บ ป ร ะ ช า ช น ที่ ป ร ะ ส ง ค์ 
จะรับงานฯ/ผู้รับงานไปท าที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และรับสมัคร
กลุ่มเป้าหมาย เมื่อได้กลุ่มเป้าหมายตามจ านวน (ตามเป้าหมายที่กรมแจ้งจัดสรร) แล้วให้ประสานกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
ทราบก าหนดการอบรมโดยการแจ้งวัน/เวลา/สถานที่ให้ทราบล่วงหน้า  
    1.3 ก าหนดเนื้อหาการจัดอบรม (หัวข้อการจัดอบรม) ประกอบไปด้วยชื่อหลักสูตร หัวข้อเรื่องต่างๆ หรือ
หัวข้อแต่ละวิชาที่ก าหนดพร้อมหน่วยงานหรือชื่อวิทยากรที่เชิญมาบรรยายในแต่ละหัวข้อ เป็นต้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องก าหนดหัวข้ออย่างน้อย 3 หัวข้อหลัก ดังนี้  
  1) หัวข้อการบริหารงาน เช่น การท างานเป็นทีม การบริหารกลุ่มท่ีเป็นระบบ  
  2) หัวข้อการเงิน/การบัญชี เช่น การสอนการท าบัญชีครัวเรือน เป็นต้น  
  3) หัวข้อการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility = CSR) ซึ่งเป็นข้อบังคับตัวชี้ วัด 
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  ทั้งนี้การจัดอบรมให้ความรู้อาจท าได้โดยพาผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงาน กับผู้รับงานไปท า  
ที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้านที่ประสบความส าเร็จแล้วก็ได้ 
    1.4 ขออนุมัติจัดกิจกรรมฯ และท าหนังสือเชิญประธานเปิดอบรมพร้อมจัดท าค ากล่าวเปิดการอบรม และท า
หนังสือเชิญผู้เข้ารับการอบรม จัดท ารายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนในวันที่เข้าอบรม 
และประสานวิทยากร เพ่ือจัดรถบริการรับ-ส่งวิทยากรในวันอบรม ทั้งนี้ การปฏิบัติให้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละ
หน่วยงาน     
    2. ระหว่างด าเนินการ 
           เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมฯ ควรตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ วิทยากร และเอกสารที่ใช้ในการ
อบรมก่อนวันอบรม 
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          2.1 รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม พร้อมแจกเอกสารที่ใช้ในการอบรม รวมทั้งแจกแบบสอบถาม                           
( แบบ 1) 
     2.2 ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามหัวข้อที่ก าหนด  
     2.3 ตอบข้อซักถาม ปิดการอบรม และเก็บแบบสอบถาม 

 3. หลังด าเนินการ 
      3.1 รายงานผลการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามโครงการฯ ตาม แบบ 2 ไปที่กองส่งเสริม 
การมีงานท าภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการอบรม เพ่ือกองส่งเสริมการมีงานท าจะได้รวบรวมจัดท าฐานข้อมูล 
ของผู้ผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าว  
       3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุกวันที่ 25 ของ
ทุกเดือน) โดยลงรายละเอียดการจัดอบรม จ านวนคน ให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 
           3.3 การติดตามผลการประกอบอาชีพ / มีรายได ้
                1) หลังจากเสรจ็สิ้นการฝึกอบรมไปแล้ว 1 เดือน ให้ติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได้ และรายงาน
ผลตามแบบ 2 ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท า ภายในวันที่ 25 ของเดือนต่อเนื่องทุกเดือนจนสิ้นปีงบประมาณ โดยให้
รายงานเฉพาะรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายได้ทาง E-mail : kss999@hotmail.co.th                                             
และจัดส่งเป็นรูปแบบเอกสารตามปกติ 
               2) จัดท าทะเบียนผู้ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ/มีรายได้ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม                  
การประกอบอาชีพและมีรายได้ (เกบ็ไว้ที่ส านักงานฯ เพื่อเป็นหลักฐานและไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป) 

แนวทางการด าเนินงานการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน 
        1.  หาผู้ จ้ า งงานให้แก่ ประชาชนที่ประสงค์จะรับงานฯ /ผู้ รับงานไปท าที่บ้ าน /กลุ่ มผู้ รั บงาน 
ไปท าที่บ้านและจัดท าทะเบียนข้อมูลผู้จ้างงาน 
  1.1  จัดเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียน หรือท าหนังสือถึงผู้จ้างงานที่ส่งงานให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือ
สอบถามถึงข้ันตอนของงานที่สามารถส่งให้ผู้รับงานไปท าที่บ้านได้ และเชิญชวนให้ใช้บริการของผู้รับงานไปท าที่บ้าน
ที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน หรือประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  1.2  รับทราบปัญหาอุปสรรคของการส่งงานไปท าที่บ้านของผู้จ้างงาน โดยในการเยี่ยมเยียนอาจ
ด าเนินการร่วมกับโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการของกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน เป็นต้น 
   2. ส ารวจหาประชาชนที่ประสงค์จะรับงานฯ/ผู้รับงานไปท าที่บ้าน/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน/ เพ่ือเชิญชวน
ให้จดทะเบียนผู้รับงานฯ กับกรมการจัดหางาน 
  2.1 ลงพ้ืนที่ส ารวจหาผู้รับงานฯ โดยตรง หรืออาจจะด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น               
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ การประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่น าข้อมูล เกี่ยวกับการรับงานไปท า 
ที่บ้ านและกองทุนเ พ่ือผู้ รับงานไปท าที่บ้ านไปประชาสัม พันธ์ ให้แก่ผู้ น าชุมชนหรือประชาชนในพ้ืนที่  
เพ่ือจุดประกายให้คนในพ้ืนที่สนใจการรับงานไปท าที่บ้าน หากมีผู้รับงานฯ ในพ้ืนที่อยู่แล้ว แนะน าให้มาจดทะเบียน
เป็นผู้รับงานไปท าท่ีบ้านกับกรมการจัดหางาน 
  2.2 ออกเยี่ยมเยียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือสอบถามข้อมูลผู้รับงานฯ/ผลการด าเนินงาน ปัญหา/
อุปสรรคในการรับงานฯ และขอข้อมูลผู้จ้างงานที่ส่งงานให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจ้างงานให้กับผู้รับ
งานไปท าที่บ้านรายอื่นๆ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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 3. รับจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้าน ต่ออายุทะเบียน ตามระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการส่งเสริม
การรับงานไปท าที่บ้าน พ.ศ. 2560 โดยใช้เอกสาร ดังนี้ 

     (1) ค าขอจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าที่บ้าน ตามแบบ ท.รบ. 1 , ท.รบ. 2 
               (2) ใบทะเบียนเป็นผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน ตามแบบ ท.รบ. 3 , ท.รบ.4 
               (3) ค าขอต่ออายุทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน ตามแบบ ท.รบ. 5  , ท.รบ.6 
      ทั้งนี้ให้จัดท าทะเบียนคุมการขอจดทะเบียนและต่ออายุทะเบียนผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
 4. เผยแพร่ข้อมูลนายจ้าง /สถานประกอบการ ที่ส่ งงานให้ ไปท าที่บ้ าน และข้อมูลผู้ รับงานฯ  
ณ ส านักงานฯ หรือสถานที่อ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน 
 5. จัดท าฐานข้อมูลของประชาชนที่ประสงค์จะรับงานฯ /ผู้รับงานไปท าที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหา
งาน/ผู้จ้างงานที่ส่งงานให้ผู้รับงานไปท าที่บ้าน  
 6. รายงานผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้านตามแบบ ท.รบ. 8 ทุกวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป 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 าที่บ้าน 

 

หมายเหตุ  :  ข้อ 6 (1) – 6 (3) จัดส่ งให้กองส่ง เสริมการมีงานท าเมื่อมีการจดทะเบียนเป็นผู้ รับงานฯ  
หรือมีการต่ออายุทะเบียนผู้รับงานฯ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*** ส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท าทาง Email : kss999@hotmail.co.th  

และ Lind Id :group_kss  
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โครงการวันมหกรรมอาชีพ 
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แนวปฏิบัติงานโครงการวันมหกรรมอาชีพ  
 
 

เป้าหมาย :  ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา จ านวน 24,000 คน จ าแนก ดังนี้ 
1. ระดับจังหวัด 5 จังหวัด เป้าหมายจังหวัดละ 2,000 คน  
2. ระดับภาค 3 จังหวัด เป้าหมายจังหวัดละ 3,500 คน  
3. ส่วนกลาง เป้าหมาย 3,500 คน  

๑. กิจกรรมวันมหกรรมอาชีพประกอบด้วย 
      ๑.๑ กิจกรรมบนเวที การเสวนา/การอภิปราย/การสัมภาษณ์/บรรยาย โดยผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพ 
                  ๑.๒ การจัดแสดงการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริงและแสดงเส้นทางการเข้าสู่อาชีพต่าง ๆ 
   ๑.๓. การให้ค าปรึกษาทางอาชีพโดยผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพโดยตรง 
                  ๑.๔ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และบริการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพโดยนักแนะแนวอาชีพ  จาก
กรมการจัดหางาน  
     ๑.๕ การจัดนิทรรศการโลกการศึกษา โลกอาชีพ และอาชีพนวัตกรรมสมัยใหม่ First S-Curve , New                   
S-Curve อาชีพใน EEC อาชีพสมัยใหม่ หรือนิทรรศการแบบมีชีวิต เป็นต้น 
                 ๑.๖ การฉายวีดีทัศน์อาชีพยุคใหม/่อาชีพที่น่าสนใจ และเผยแพร่ข้อมูลอาชีพรูปแบบต่าง ๆ 
              ๑.๗ การส่งเสริมอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติอาชีพอิสระที่อยู่ในความสนใจเป็นที่ต้องการของตลาด 
         1.๘ การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ เช่น ข้อมูลแหล่งเงินทุน ข้อมูลแหล่งฝึกอาชีพ 
ข้อมูลอาชีพอิสระเพ่ือน าข้อมูลไปศึกษาและทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง 
         ๑.9 การจัดแสดง/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับการส่งเสริม
การประกอบอาชีพจากกรมการจัดหางาน  
     - กรณีระดับจังหวัดให้จัดแสดง/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระ
ที่อยู่ในจังหวัด  
     - กรณีระดับภาคให้จัดแสดง/จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระ     
ที่อยู่ในจังหวัดที่รับผิดชอบและจังหวัดอ่ืนๆในภาคเดียวกันหรือต่างภาคเพ่ือให้เกิดความหลากหลาย 
               ๑.10 การจัดมุมอาชีพที่เหมาะสมกับกลุ่มคนพิเศษ เช่น กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ และแสดงผลิตภัณฑ์
ของผู้ว่าจ้างการรับงานไปท างานที่บ้านเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประกอบอาชีพและรับงานไปท าท่ีบ้าน 
  ๑.1๑ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมการจัดหางานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น               
การส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้าน การให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน รับลงทะเบียนนายจ้าง/
สถานประกอบการที่ประสงค์จะส่งงานให้กับผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 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  
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       ๒.๑.๓ ก าหนดวันจัดงานอย่างน้อย ๒ วัน และไม่ควรจัดงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือระหว่างวัน
สอบกลางภาคหรือปลายภาค 

       ๒.๑.๔ ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติจัดงาน  
       ๒.๑.5 แต่งตั้งคณะท างานในการด าเนินงาน เพ่ือแบ่งภาระหน้าที่ การปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ                

ให้มีความชัดเจนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ซึ่งคณะท างานควรประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 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 จัดเตรียม
สวัสดิการตลอดการด าเนินโครงการ อาทิ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จัดระบบการปฐมพยาบาล ในระหว่างการจัดงาน 
โดยประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่พยาบาล การจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน 
           ๒) คณะท างานฝ่ายสถานที่/ยานพาหนะ/แสงและเสียง มีหน้าที่จัดหาสถานที่เพ่ือ                  
จัดกิจกรรม ประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขออนุญาตใช้สถานที่ วางผังในการจัดงาน จัดท าแผนผังสถานที่จัด
งาน รวมทั้งจัดบุคลากรเพ่ืออ านวยความสะดวกด้านสถานที่ อาทิ สถานที่จอดยานพาหนะ เส้นทางจราจร  โต๊ะและ
เก้าอ้ีส าหรับการจัดกิจกรรมในส่วนต่างๆ ห้องน้ า ฯลฯ จัดเตรียมสถานที่พิธีการเปิดงาน ตกแต่งเวที จัดสถานที่จัด
นิทรรศการ ประดับป้ายงาน รวมถึงสถานที่จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ จัดเตรียมยานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถยนต์ 
ประสานยืมยานพาหนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน จัดหาเครื่องเสียง ไมโครโฟนและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
           ๓) คณะท างานฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่จัดพิธีเปิด จัดเตรียมค ากล่าวเปิดงานของประธานในพิธี 
ค ากล่าวรายงานการจัดงานของจัดหางานจังหวัด จัดเตรียมพิธีกรด าเนินพิธีการต่าง  ๆ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาและ
แนะน าผู้เข้าร่วมพิธีให้ปฏิบัติเป็นไปตามล าดับขั้นตอน ฯลฯ 
           ๔) คณะท างานฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน มีหน้าที่จัดท าทะเบียนและต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธี 
พร้อมเชิญผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมพิธีเข้านั่งประจ าตามจุดที่ได้เตรียมไว้ และบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ประธาน
ในพิธี ผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมพิธี ตลอดจนอ านวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           ๕ )  คณะท างานฝ่ ายประชาสัม พันธ์  มีหน้ าที่ จั ดท าสื่ อ โฆษณาประชาสัม พันธ์                       
การจัดงาน เช่น จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ แผ่นปลิว และลงเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ทั้งก่อนจัดงาน 
ระหว่างการจัดงาน เป็นต้น การแถลงข่าวเกี่ยวการจัดงานทางสื่อมวลชน การจัดท าสูจิบัตรประชาสัมพันธ์การ จัดงาน 
บันทึกภาพและถ่ายวีดีทัศน์บรรยากาศภายในงานและจัดท าซีดีสรุปโครงการ 
                          ๖) คณะท างานฝ่ายนิทรรศการ มีหน้าที่ด าเนินการก าหนดเนื้อหา จัดหาข้อมูล เอกสาร
แผ่นภาพที่จะใช้จัดแสดงนิทรรศการ เช่น การจัดนิทรรศการอาชีพที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่เพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 การใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ การท างาน online ซึ่งจะเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อแรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง รวมถึงติดต่อประสานงานสถานศึกษาและหน่วยงานใน
การน านิทรรศการมาจัดแสดง ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           ๗) คณะท างานฝ่ายแนะแนวอาชีพ มีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดบริการ
แนะแนวอาชีพ และทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ฉายวีดีทัศน์และ/หรือแสดงการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริงเกี่ยวกับ
เส้นทางการเข้าสู่อาชีพต่าง ๆ พร้อมทั้งประสานสถานศึกษาในการจัดนักเรียน นักศึกษา   เข้าร่วมงาน ตลอดจนดูแล
ความเรียบร้อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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           8) คณะท างานฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ มีหน้าที่ ในการจัดหาวิทยากร               
อาชีพอิสระมาสาธิตและการทดลองปฏิบัติอาชีพ และจัดหากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระมาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า กลุ่มท าเครื่องประดับ กลุ่มแปรรูปอาหาร เป็นต้น 
           9) คณะท างานฝ่ายกิจกรรมบนเวที มีหน้าที่ประสานผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพต่างๆ 
มาร่วมกิจกรรมบนเวที เช่น การเสวนา/การอภิปราย/การสัมภาษณ์/ การบรรยาย เพ่ือเผยแพร่เส้นทางการประกอบ
อาชีพ และเทคนิคในการประกอบอาชีพให้ประสบความส าเร็จ ควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรม 
         ๑0 )  คณะท างานฝ่ ายธุ รการและการเงิ น มีหน้ าที่ จั ดสรรงบประมาณค่ าใช้ จ่ าย                                 
เก็บรักษาเงิน จัดซื้อ จัดจ้าง ยืมเงิน เบิกจ่ายเงิน บริหารจัดการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ตามระเบียบพัสดุ และจัดท าบัญชี          
การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง 
         ๑1) คณะท างานฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่รวบรวม ประเมินผล วิเคราะห์ ผลการจัดงาน                
ในภาพรวม เช่น ข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของแต่ละกิจกรรมในภาพรวมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
        ๒.๑.๖ จัดประชุมคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ เป็นระยะ เพ่ือให้ทราบถึง รูปแบบ วิธีการ แผนการ
ปฏิบัติงานของคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ และผลการปฏิบัติงาน 
        ๒.๑.๗ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยให้คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ด าเนินการ ดังนี้ 
           ๑) ติดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สถานีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เพ่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 
            ๒) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยเลือกแหล่งที่เป็นศูนย์กลางสามารถมองเห็นได้ง่ายและ
ชัดเจน 
            ๓) เผยแพร่แผ่นพับ แผ่นใบปลิว แผนผังการจัดงาน เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 

       ๒.๑.๘ เชิญประธาน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน 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 วัสดุและอุปกรณ์ในการประกอบพิธี
ต่าง ๆ เช่น ค ากล่าวรายงานและค ากล่าวเปิดงาน เป็นต้น 
                     ๒.๑.๑๐ การเตรียมกิจกรรมบนเวที โดยให้คณะท างานฝ่ายกิจกรรมบนเวทีเชิญผู้ประสบความส าเร็จ
ในอาชีพต่างๆ มาร่วมกิจกรรมบนเวที  
                     ๒.๑.๑๑ การจัดแสดงการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริงโดยคณะท างานฝ่ายแนะแนวอาชีพด าเนินการดังนี้ 
                ๑) พิจารณาเลือกอาชีพที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในขณะนั้น หรืออาชีพ ที่อยู่ใน
ความต้องการของตลาด 
                ๒) จัดเตรียมวีดีทัศน์เก่ียวกับเส้นทางการเข้าสู่อาชีพ หรือ 
                       ๓) จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการแสดงบทบาทสมมุติ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้
ทดลองปฏิบัติและเรียนรู้ถึงสภาพการท างาน ลักษณะของงานในแต่ละอาชีพ  
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                     ๒.๑.๑2 การเตรียมการให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพโดยคณะท างานฝ่ายแนะแนวอาชีพ
ด าเนินการประสานโรงเรียน สถานศึกษาต่าง ๆ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทดสอบ
ความพร้อมทางอาชีพ เพื่อเตรียมสถานที่/แบบทดสอบฯ ให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
                      ๒.๑.๑๓ การเตรียมการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพโดยคณะท างานฝ่ายแนะแนวอาชีพ ด าเนินการ ดังนี้  
       ๑) เจ้ าหน้ าที่ ค ว รหาข ้อม ูลกลุ่ มเป้ าหมายเกี่ ยวกับระดับชั้นการศึกษา เพศ อายุ                          
ของผู้เข้าร่วมงาน  
       ๒) เตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ส าหรับการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ เช่น ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน 
แนวทางในการเลือกอาชีพ การเตรียมความพร้อมให้ผู้สมัครงานก่อนไปพบนายจ้าง ข้อมูลอาชีพในระบบ ข้อมูลอาชีพ
อิสระ เป็นต้น 
     ๒.๑.๑๔ การจัดนิทรรศการโดยคณะท างานฝ่ายนิทรรศการ แบ่งนิทรรศการในงานเป็น 2 ส่วน ได้แก ่
         ๑) จัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงานเพ่ือเผยแพร่ภารกิจ 
และกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการให้บริการของหน่วยงาน 
       2) จัดแสดงนิทรรศการโลกอาชีพ และโลกการศึกษา โดยแบ่งเป็น 
  ก. นิทรรศการอาชีพอิสระ เพ่ือให้ผู้เข้าชมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพอิสระดีอย่างไร คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพอิสระ แหล่งเงินทุน แหล่งฝึกอบรม การเตรียมตัวของผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ ตัวอย่างอาชีพอิสระ อาชีพอิสระที่น่าสนใจ  
 ข. นิทรรศการโลกทางการศึกษา โดยการจ าลองโลกอาชีพเสมือนจริง โดยมุ่งเน้นการ
มอบประสบการณ์การเรียนรู้ควบคู่ความสนุกสนาน เพ่ือจุดประกายให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยเชิญหน่วยงาน
หรือสถาบันการศึกษา โรงเรียนต่าง ๆ 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 เพื่อให้ผู้ทดลองปฏิบัติเข้าใจวิธีการท าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
          ๓) จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี ให้เพียงพอส าหรับจ านวนผู้รับบริการ 
        ๒.๑.๑๖ เตรียมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับ การ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพจากกรมการจัดหางาน โดยให้คณะท างานฝ่ายกิจกรรมส่งเสริม การประกอบอาชีพ 
ด าเนินการดังนี้ 
          ๑) จัดเตรียมสถานที่ในการจัดแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 
          ๒) ประสานกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพจากกรมการจัดหางาน ให้มาจัดแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ (กรณีที่เป็นตัวแทนระดับภาคขอให้มีการแสดงกลุ่ม
อาชีพที่น่าสนใจของจังหวัดในระดับภาคมาร่วมแสดงด้วย) 
                       ๒.๑.๑7 เตรียมการจัดบริการคลินิกแรงงาน และให้บริการด้านกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท า ที่บ้าน โดย
ให้คณะท างานฝ่ายแนะแนวอาชีพด าเนินการเตรียมการประชาสัมพันธ์ การให้ค าปรึกษา รับลงทะเบียนนายจ้าง/สถาน
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ประกอบการที่ประสงค์จะส่งงานให้กับผู้รับงานไปท าที่บ้าน ข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงาน แนวโน้มด้าน
ตลาดแรงงานในอนาคต ฯลฯ 
        ๒.๑.๑๘ การแข่งขันเกม/ตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล โดยคณะท างานฝ่ายแนะแนวอาชีพ
ด าเนินการดังนี้ 
           1) แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 
        2) จัดเตรียมค าถามเกี่ยวกับอาชีพ/กิจกรรมที่จัดแสดงในงานหรือค าถามอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
           ๓) จัดเตรียมสถานที่ส าหรับใช้ในการแข่งขัน ควรอยู่ในห้องประชุมหรืออาจจะแข่งขันบน
เวทใีห้เหมาะสม 
           ๔) จัดเตรียมของรางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขันหรือรางวัลอื่น ๆ   
        ๒.๑.19 จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว เอกสารแนะน า
กรมการจัดหางาน เอกสารแนะน าบริการของส านักงาน ข้อมูลอาชีพในระบบ ข้อมูลอาชีพอิสระ  เป็นต้น                          
ควรจัดสถานที่ให้อยู่ในบริเวณเดียวกับกิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านอาชีพ       
         ๒.๑.๒0 การจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานโดยให้คณะท างานฝ่ายอ านวยการ ด าเนินการ ดังนี้ 
           ๑) ติดต่อประสานโรงเรียน/สถานศึกษา เพ่ือรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงาน ใน
ระหว่างการจัดงานและส าหรับบันทึกข้อมูลแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ (แบบ ๑)  
           ๒) ประชุมมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งควรเป็นหน้าที่
ทั่วไป เช่น การรับลงทะเบียนในกิจกรรมต่างๆ การเผยแพร่เอกสาร เป็นต้น ไม่ควรให้นักเรียน นักศึกษารับผิดชอบ
การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ หรือการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เนื่องจากการให้ค าปรึกษา    ด้านอาชีพ หรือการ
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพต้องใช้ผู้ที่มีความช านาญและมีความรู้เฉพาะด้าน 
 

      ๒.๒ ระหว่างด าเนินการ 
      ๒.๒.๑ ด าเนินการกิจกรรมบนเวที การสัมภาษณ์ บรรยายและอภิปรายของผู้ประสบความส าเร็จ

ในอาชีพ โดยจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ วิทยากร พิธีกร เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

            ๒.๒.๒ ฉายวีดีทัศน์และ/หรือจัดแสดงการเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก
ระหว่างการฉายวีดีทัศน์หรือให้ค าแนะน าแก่กลุ่มเป้าหมายระหว่างมีการจัดแสดงการเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ 

            ๒.๒.๓ การให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ จัดเจ้าหน้าที่บริการให้ค าปรึกษาด้านอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายโดย
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการต้องศึกษาและมีข้อมูล เช่น ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน แนวทางในการเลือกอาชีพ การเตรียม
ความพร้อมให้ผู้สมัครงานก่อนไปพบนายจ้าง ข้อมูลอาชีพในระบบ ข้อมูลอาชีพอิสระ เป็นต้น  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย 
ได้น าข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และตร งกับความรู้ 
ความสามารถ ความถนัดของตนเอง 
      ๒.๒.๔ บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 
(เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในแบบทดสอบและสามารถอธิบายได้อย่างถูกต้อง) 

    ๒.๒.๕ ด าเนินการจัดนิทรรศการโลกอาชีพ นิทรรศการโลกการศึกษา โดยจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 

    ๒.๒.๖ การส่งเสริมอาชีพอิสระและทดลองปฏิบัติ  จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกระหว่าง                  
การส่งเสริมและทดลองปฏิบัติ รวมถึงการลงทะเบียนผู้รับบริการทดลองปฏิบัติด้วย                 
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    ๒.๒.7 การแข่งขันเกม/ตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล จัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่
คณะกรรมการและกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาอาชีพ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ส าหรับด าเนินรายการระหว่างการ
แข่งขันเกม/ตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล 

    ๒.๒.8 บริการคลินิกแรงงาน และให้บริการด้านกองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
      ๒.๒.9 จัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน กลุ่มอาชีพอิสระที่ได้รับการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพจากกรมการจัดหางาน  

    ๒.๒.๑0 เผยแพร่เอกสาร โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร 
    ๒.๒.๑1 แจกแบบสอบถามผู้เข้าร่วมงานโครงการวันมหกรรมฯ แบบ ๑ ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน

เพ่ือสอบถามความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในงาน พร้อมทั้งอธิบายวิธีการกรอกแบบ  
    2.2.12 สอบถามรายได้ของกลุ่มอาชีพอิสระ/กลุ่มผู้รับงานไปท าที่บ้าน ที่มาจัดแสดงและจ าหน่าย

สินค้าภายในงาน เพ่ือสรุปผลการมีรายได้จากการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 

    ๒.๓ หลังด าเนินการ 
    ๒.๓.๑ รวบรวมแบบสอบถามผู้เข้าร่วมงานโครงการวันมหกรรมฯ ตาม แบบ ๑ เพ่ือบันทึกข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผล ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และสรุปผลลงใน แบบ 2 และ แบบ 4 และ 
ให้เก็บแบบ 1 และ แบบ 4 ไว้ที่ส านักงานฯ เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและใช้ประโยชน์ต่อไป  

    ๒.๓.๒ รายงานการมีรายได้ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ/กลุ่มผู้รับงานไปท าท่ีบ้านตาม    แบบ 3  
                    2.3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุก
วันที่ ๒๕ ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียดการจัดอบรม ให้ครบถ้วน ให้ตรงกับรายงาน ที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท า
เพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 
 
หมายเหตุ ส่งแบบรายงาน แบบ 2 และ แบบ 3 พร้อมรูปถ่ายและวิดิทัศน์ ให้กองส่งเสริมการมีงานท า ภายใน ๑๕ 
วันหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน   

 
 

 

      ส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท า ทางโทรสาร 0 2354 0087 
     และทาง Email : grouppse@gmail.com 
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แนวปฏิบัติงานโครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ                                                      
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผูส้งูอายุ                                             

(โครงการส่งเสรมิการประกอบอาชพีให้ผู้สูงอายุ) 

ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย 

1. กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 
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แนวปฏิบัติงานโครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ                                                      
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ 

(โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ) 
 
กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุประกอบด้วย 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 และพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่หลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งข้ึนกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานละ ๒๐ คน 
             ๑.๑ ก่อนด าเนินการ 
             ๑) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุได้ทราบโดยทั่วกันและ/หรือประสานงานหน่วยงานราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีความต้องการจะประกอบอาชีพอิสระและคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการ  
             ๒) ติดต่อวิทยากรบรรยายให้ความรู้การประกอบอาชีพอิสระ การบริหารจัดการ การบัญชี 
การตลาด การคิดต้นทุน ก าไรและแหล่งเงินทุน และการทดลองปฏิบัติอาชีพอิสระ 

            ๓) เลือกสถานที่จัดอบรมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น สถานที่อบรมไม่ไกลจากที่พัก การคมนาคมสะดวก
ต่อการเดินทาง เป็นต้น  
             ๔) ระยะเวลาจัดอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กับผู้สูงอายุ ๒ - ๓ วัน โดยถือประโยชน์
ของผู้เข้ารับการอบรมเป็นหลัก            
             ๕) ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดกิจกรรม ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวงเงินงบประมาณที่
ได้รับ 
                ๖) มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพ่ือก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกในการจัดอบรม เช่น  จัดเตรียม
สถานที่ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าอบรม เอกสารใบส าคัญ  การจ่ายเงินค่าวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  
             ๗) แจ้งก าหนดการและสถานที่ในการจัดอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (ผู้สูงอายุ , วิทยากร) และขอรับ
การยืนยันการเข้ารับการอบรมจากผู้สูงอายุและแบบตอบรับการเป็นวิทยากร  
             ๑.๒ ระหว่างด าเนินการ 
              ๑) ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 
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                       ๒) เจ้าหนา้ที่ชี้แจงวัตถุประสงค์การด าเนินงานตามโครงการให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรม                        
๓) ก ากับดูแลการอบรมให้เป็นไปตามขั้นตอนและเวลาการอบรม     

                       ๔) บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (VDO) ไว้ประกอบการท ารายงาน 
                       ๕) ให้ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบประเมินผลความพึงพอใจตามแบบสอบถามโครงการขยายโอกาส
การมีงานท าให้ผู้สูงอาย ุ(แบบ 1)  กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ  
             ๑.๓ หลังด าเนินการ 
              ๑) จัดท าทะเบียนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ 
                         ๒) ประมวลผลแบบสอบถามโครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ (แบบ 1)  กิจกรรม
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ลงในแบบสรุปโครงการฯ (แบบ ๒) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน (แบบ ๓)  
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมฯ ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าภายใน ๑๕ วัน หลังเสร็จสิ้นการอบรมโดยขอให้ ลงรายละเอียด
ให้ครบถ้วน 
               ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุกวันที่ 
๒๕ ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียดให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน  
 ๔) หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมไปแล้ว ๑ เดือน ให้ติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได้ และรายงาน
ผลตามแบบ ๔ ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท า ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ต่อเนื่องทุกเดือนจนสิ้นปี งบประมาณ โดยให้รายงาน
เฉพาะรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา 

           ด าเนินการฝึกอบรมผู้สู งอายุที่มีภูมิปัญญาให้สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาของตนให้กับผู้ อ่ืน                 
ไดโ้ดยมีกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานละ ๑๐ คน  
         ๒.๑ ก่อนด าเนินการ 
                 ๑ )  ประชาสัม พันธ์ เชิญชวนให้ผู้ สู งอายุที่ มีภู มิปัญญา  และ/หรือประสานงานข้อมู ล                    
กับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พ้ืนที่ที่มีการขึ้นทะเบียนคลังปัญญาผู้ สู งอายุ                    
เพ่ือคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาเข้าร่วมโครงการ 
              ๒) ติดต่อวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการน าเสนอให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุ                  
ที่มีภูมิปัญญาที่เข้าอบรม  
              ๓) เลือกสถานที่จัดอบรมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น สถานที่อบรมไม่ไกลจากที่พัก การคมนาคมสะดวก     
ต่อการเดินทาง เป็นต้น  

   ๔) ระยะเวลาจัดอบรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับผู้สูงอายุ จ านวน ๒ - 3 วัน 
            ๕) ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจ ัดกิจกรรม ด าเนินการจัดซื ้อ /จัดจ้าง ตามวงเง ิน

งบประมาณที่ได้รับ  
                       ๖) มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพ่ือก ากับดูแลและอ านวยความสะดวกในการจัดอบรม เช่น  จัดเตรียม
สถานที่ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าอบรม เอกสารใบส าคัญการจ่ายเงินค่าวิทยากร 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  

๗) แจ้งก าหนดการและสถานที่ในการจัดอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ (ผู้สูงอายุ , วิทยากร) และขอรับ
การยืนยันการเข้ารับการอบรมจากผู้สูงอายุและแบบตอบรับการเป็นวิทยากร 
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                 ๒.๒ ระหว่างด าเนินการ 
 ๑) ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 

                       ๒) เจ้าหน้าที่ชี้แจงวัตถุประสงค์การด าเนินงานตามโครงการให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรม 
                    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 เป็นทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุตามแบบทะเบียนคลัง

ปัญญาฯ ของส านักงานจัดหางานจังหวัดหรือส านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ และน าทะเบียนขึ้นเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน/เผยแพร่ให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนได้ใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมโอกาสการจ้างงานผู้สูงอายุในการเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ ประชาชนทั่วไป 
                       ๒) ประมวลผลแบบสอบถามโครงการขยายโอกาสการมีงานท าให้ผู้สูงอายุ (แบบ 1)  กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ ลงในแบบสรุปโครงการฯ (แบบ ๒) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน(แบบ ๔)  
ทะเบียนผู้ผ่านการอบรมฯ ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าภายใน ๑๕ วัน หลังเสร็จสิ้นการอบรมโดยขอให้ลงรายละเอียด
ให้ครบถ้วน 
            ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุกวันที่ 
๒๕ ของทุกเดือน) โดยลงรายละเอียดให้ตรงกับรายงานที่ส่งกองส่งเสริมการมีงานท าเพ่ือให้ข้อมูลตรงกัน 
                      ๔) หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมไปแล้ว ๑ เดือน ให้ติดตามผลการประกอบอาชีพ/มีรายได้และ
รายงานผลตามแบบ ๔ ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท า ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ต่อเนื่องทุกเดือนจนสิ้นปีงบประมาณ โดย
ให้รายงานเฉพาะรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล


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

  
 

 การส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท าทาง Email : grouppse@gmail.com 
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โครงการส่งเสรมิการมงีานท าเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 (กิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการท างานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) 
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แนวปฏิบัติงานโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการท างานในพื้นที่                                 
พัฒนาพเิศษภาคตะวันออก 

 
 

เป้าหมาย  :   นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา (ปวช. ปวส. และปริญญาตรี)  
และนักเรียน นักศึกษาที่จะศึกษาต่อ (ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี )   ในพ้ืนที่              
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ได้รับการแนะแนวอาชีพเพ่ือการมีงานท าในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก จ านวน  30,000 คน จ าแนกเป็น 
- เป้าหมายในสถานศึกษา 27,000 คน 
- เป้าหมายในงาน “วันแนะแนวอาชีพในอุตสาหกรรมพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ   

ภาคตะวันออก” 3,000 คน 
    

วิธีด าเนินการ  :  
 1. จ้างเหมาบริการพนักงาน 
      1.1 จ้างเหมาบริการพนักงานในต าแหน่ง นักแนะแนวอาชีพ (วุฒิปริญญาตรี  สาขาจิตวิทยา 
หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการแนะแนว) หน่วยงานละ 1 คน ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี 
      1.2 อบรมให้ความรู้แก่พนักงานจ้างเหมา เพ่ือให้ทราบวิธีการท างานและสามารถให้บริการแนะ
แนวอาชีพให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ 
  2. การแนะแนวอาชีพ 
      2.1 ประสานสถานประกอบการเพ่ือขอทราบความต้องการด้านแรงงานและประสาน
สถานศึกษาเพ่ือเข้าไปจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ เช่น กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ที่เป็นที่ต้องการใน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       2.2 บริการทดสอบวัดบุคลิกภาพเพ่ือการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ  
       2.3 จัดนิทรรศการอาชีพ/เผยแพร่เอกสารข้อมูลอาชีพ 
       2.4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  
 3.การจัดงาน “วันแนะแนวอาชีพในอุตสาหกรรมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”                
โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย  
       3.1 กิจกรรมบนเวที เช่น การสัมภาษณ์/บรรยาย/อภิปราย จากผู้แทนนายจ้าง/สถาน
ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น 
       3.2 ประสานสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดนิทรรศการโลกอาชีพโลกการศึกษา และ
นิทรรศการอาชีพในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
       3.3 การฉายวีดีทัศน์/แสดงการเรียนรู้อาชีพเสมือนจริง/เส้นทางการเข้าสู่อาชีพต่าง ๆ 
       3.4 จัดบริการคลินิกแรงงาน ให้ข้อมูลสถานการณ์แรงงาน แนวโน้มความต้องการแรงงานใน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและโครงสร้างพ้ืนฐาน และความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  ในพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
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  3.5 ให้บริการแนะแนว/ให้ค าปรึกษาทางอาชีพ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา 
เพ่ือให้สามารถมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อ/เลือกประกอบอาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
       3.6 ให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้แก่ นักเรียน นักศึกษาที่จะจบการศึกษา และ
หรือนักเรียน นักศึกษาที่จะศึกษาต่อที่เข้าร่วมงาน 
       3.7 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
 ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมการจัดงานดังกล่าว มีขั้นตอนในการด าเนินการในเบื้องต้น ดังนี้ 

 1)  ประสานหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ องต่ า ง  ๆ  เ พ่ือก าหนดวัน  เ วลา  และสถานที่                    
ในการจัดงาน 

 2) ก าหนดกิจกรรมและรูปแบบในการจัดงาน 
 3) ขออนุมัติจัดงานและจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ส าหรับใช้ในการจัดงาน 
 4) ประสานสถานศึกษาในพ้ืนที่ บุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเชิญเข้าร่วม

กิจกรรม 
 5) ด าเนินการจัดงานและประเมินผลการจัดงาน 
 6) สรุปและรายงานผลผู้บริหารเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามแบบ 2 ) 

   4. สรุปและรายงานการด าเนินงานตามแบบรายงานที่ก าหนด 2 ช่องทางโดยลงรายละเอียดข้อมูล
ให้ตรงกัน คือ  
        4.1 ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ตัดยอดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน)  
        4.2 ส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท า (ตัดยอดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน)  
 
เอกสารและแบบฟอร์มประกอบด้วย 
   1. “แบบ 1” แบบสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ส าหรับ                
ให้ผู้รับบริการตามกิจกรรมกรอกและแสดงความคิดเห็น หลังจบกิจกรรมรวบรวมและเก็บไว้ที่ส านักงาน 
     2. “แบบ 2” แบบรายงานผลกิจกรรมฯ สรุปและส่งให้กองส่งเสริมการมีงานท าโดยจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ หรือ ทาง e-mail: networkguidance@gmail.com  
     3.  “แบบ 3” ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม พิมพ์เป็นไฟล์ Excel บันทึกและจัดเก็บไว้ที่
ส านักงาน ส าหรับเป็นหลักฐานกรณีมีการเรียกตรวจสอบ  

 
 สรุปแบบที่ต้องส่งให้กองส่งเสริมการมีงานทุกเดือนคือ “แบบ 2”  

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

 
 

    
 
 

 
 
 

 

*** การส่งรายงานให้กองส่งเสริมการมีงานท าทาง Email : networkguidance@gmail.com 
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แบบสอบถาม/                            
แบบสรุปรายงาน 
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โครงการเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงาน 
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