
การจัดกลุ่มหน่วยงาน 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “โมเดลการด าเนินการฝึกอบรมภายใต้การประกันคุณภาพ 

การพัฒนาฝีมือแรงงาน  ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน” 

ครั้งที ่ วันที ่/ สถานที่ 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

หน่วยงาน จ านวน 
๑ ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 
โรงแรมเมอเวนพิค  
สุริวงศ์  
จังหวัดเชียงใหม่ 

สพร.๘ นครสวรรค ์
สนพ. ก าแพงเพชร 
สนพ. ตาก 
สนพ.พิจิตร 

สพร.๙ พิษณุโลก 
สนพ. เลย 
สนพ. เพชรบูรณ ์
สนพ. อุตรดติถ ์
สนพ. สุโขทัย 

สพร.๑๐ ล าปาง 
สนพ. แพร ่
สนพ. ล าพูน 
 

๑๙ 
หน่วยงาน 

สพร.๑๙ เชียงใหม่ 
สนพ. แม่ฮ่องสอน 
DSD Wellness  

สพร.๒๐ เชียงราย 
สนพ. น่าน 
สนพ. พะเยา 
สพร. นานาชาต ิ

 

 

๒ ๕ - ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 
โรงแรมโฆษะ   
จังหวัดขอนแก่น 

สพร.๕ นครราชสีมา 
สนพ. บุรีรมัย ์
สนพ. สุรินทร ์
สนพ. ชัยภูม ิ

สพร.๖ ขอนแก่น 
สนพ. กาฬสินธุ ์
สนพ. หนองบัวล าภ ู
สนพ. มหาสารคาม 
สนพ. มุกดาหาร 

สพร.๗ อุบลราชธานี 
สนพ. ยโสธร 
สนพ. ร้อยเอ็ด 
สนพ. ศรีสะเกษ 
สนพ. อ านาจเจริญ 

๑๙ 
หน่วยงาน 

สพร. ๑๘ อุดรธานี 
สนพ. สกลนคร 
สนพ. หนองคาย 
สนพ. บึงกาฬ 
สนพ. นครพนม 

 

 

 

 

๓ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 
โรงแรมสีดารีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก 

สพร.๑ สมุทรปราการ 
สนพ. ฉะเชิงเทรา 
AHRDA 

สพร.๒ สุพรรณบุรี
สนพ. ชัยนาท 
สนพ. สิงห์บุร ี
สนพ. อุทัยธาน ี

สพร.๓ ชลบรุ ี
สนพ. ปราจีนบรุ ี
สนพ. สระแก้ว 

๒๘ 
หน่วยงาน 

สพร.๔ ราชบรุ ี
สนพ. เพชรบุร ี
สนพ. กาญจนบรุ ี
สนพ. 
ประจวบครีีขันธ ์

สพร.๑๓ กรุงเทพ สพร.๑๔ ปทุมธานี 
สนพ. นครนายก 
สนพ. นนทบุร ี

สพร.๑๕ อยุธยา 
สนพ. ลพบุร ี
สนพ. สระบุร ี
สนพ. อ่างทอง 

สพร.๑๖ นครปฐม 
สนพ. สมุทรสาคร 
สนพ. สมุทรสงคราม 

สพร. ๑๗ ระยอง 
สนพ. จันทบุร ี
สนพ. ตราด 

๔ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 
โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ 
จังหวัดกระบี่ 

สพร.๑๑ สรุาษฎร์ธานี 
สนพ. ระนอง 
สนพ. ชุมพร 

สพร.๑๒ สงขลา 

สนพ. สตลู 

สพร. ๒๑ ภูเก็ต 
สนพ. กระบี ่
สนพ. พังงา 

๑๔ 
หน่วยงาน 

สพร.๒๒ นครศรีธรรมราช 
สนพ. ตรัง 
สนพ. พัทลุง 

สพร.๒๓ ปัตตานี
สพร.๒๔ ยะลา 

สพร.๒๕ นราธิวาส 



 
ก าหนดการ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “โมเดลการด าเนินการฝึกอบรมภายใต้การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน” 

ระหว่างวันที่  ๒๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเมอเวนพิค สุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น 

๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดกระบี่ 

 
วันแรกของการสัมมนา 

เวลา กิจกรรม 
๐๘.๓๐ น.- ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

โดย  กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก  ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. การวิเคราะห์หน่วยงานเพื่อเป็น Excellence Training Center 

โดย  กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก 
๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. การก าหนดจุดเน้นของหน่วยฝึก 

โดย  กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก 
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม ฝึกปฏิบัติ  ก าหนดจุดเน้นของหน่วยฝึก  

โดย  กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก 
๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. การฝึกอบรมภายใต้การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดย  คณะท างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. แบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม ฝึกปฏิบัติ  ก าหนดขั้นตอนการฝึกอบรมภายใต้จุดเน้นของ

หน่วยฝึก 
โดย  คณะท างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

 
วันที่สองของการสัมมนา 

เวลา กิจกรรม 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. โมเดลการฝึกอบรมภายใต้การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

โดย  คณะท างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม ฝึกปฏิบัติ  ออกแบบโมเดลการฝึกอบรมภายใต้การประกัน

คุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของหน่วยฝึก 
โดย  คณะท างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ  
โดย  คณะท างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ แบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม ฝึกปฏิบัติ ออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ  
มาตรฐานที่ ๑ ถึง มาตรฐานที่ ๒ 
โดย  คณะท างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
 
 



๒ 
 

วันที่สามของการสัมมนา 
เวลา กิจกรรม 

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. สรุป โมเดล และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ  มาตรฐานที่ ๑ ถึง 
มาตรฐานที่ ๒ 
โดย  คณะท างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม ฝึกปฏิบัติ ออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ  
มาตรฐานที่ ๓ ถึง มาตรฐานที่ ๕ 
โดย  คณะท างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. แบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม ฝึกปฏิบัติ ออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ  
มาตรฐานที่ ๖ ถึง มาตรฐานที่ ๗ 
โดย  คณะท างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สรุป โมเดล และ ขั้นตอนการปฏิบัติงานคุณภาพ  มาตรฐานที่ ๓ ถึง 
มาตรฐานที่ ๗ 
โดย  คณะท างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
การจัดอาหาร 
๑. อาหารกลางวัน และ อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ผู้จัดสัมมนาจัดเตรียมอาหารกลางวัน และ อาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ตลอดการสัมมนา  
๒. ช่วงเวลาการรับประทานอาหาร 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕  และ  ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
การเข้าพัก 
๑. การเข้าพักล่วงหน้าก่อนวันสัมมนา  ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องเบิกจ่ายจากต้นสังกัด 
๒. การเข้าพักระหว่างการสัมมนา  ผู้จัดสัมมนาจัดเตรียมที่พักส าหรับผู้เข้าสัมมนา จ านวน ๒ คืน ได้แก่  

คืนวันแรกของการสัมมนาและคืนวันที่สองของการสัมมนาเท่านั้น โดยเข้าพัก ๒ คนต่อห้อง 
 
ระเบียบท่ีใช้ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

 

 

 

 


