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      ใบสมัครสําหรับวิทยากรภายนอก 

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน................ / สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน...................../สถาบนัพัฒนา................... 
หลักสูตร  การฝกเตรียมเขาทํางาน  การฝกยกระดับฝมือ  การฝกอาชีพเสริม 
สาขาชาง/สาขาอาชีพ............................................................................................................................................ 
1. ประวัติสวนตัว  
   ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................สกุล .................................................................. 
   เลขท่ีบัตรประชาชน........................................................................................................................................... 
   เกิดวันท่ี...................เดือน..................................พ.ศ. .................อายุ............ป  
   สัญชาติ......................... เชือ้ชาติ.........................ศาสนา................................. สถานภาพ  โสด  สมรส 
   ภูมิลําเนาเดิมเลขท่ี................ หมูท่ี.......... บาน.......................................ถนน/ซอย.......................................... 
   ตําบล...................................... อําเภอ..................................................... จังหวัด.............................................. 
   ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี.................. หมูท่ี.......... บาน....................................... ถนน/ซอย........................................ 
   ตําบล...................................... อําเภอ..................................................... จังหวัด.............................................. 
   รหัสไปรษณีย ..........................โทรศัพทท่ีติดตอได.................................. Email……………………………………….. 
 

2. ประวัติการศึกษา/การฝกอบรม  
2.1 จบการศึกษาชั้นสูงสุดระดับ.............................................. ชื่อสถานศึกษา................................................ 

    ท่ีอยูของสถานศึกษา.................................................................................. เม่ือป พ.ศ. ................................... 
2.2 จบหลักสูตรการฝกเตรียมเขาทํางานจาก................................................................................................... 

    .................................................... สาขา..................................................... เม่ือป พ.ศ. .................................. 
2.3 หนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติระดับ...................สาขา...................................................... 

    จาก................................................................................................................................................................... 
2.4 เคยไดรับการอบรมวิชาชีพ 

 1) หลักสูตร............................................จากหนวยงาน................................................เม่ือป พ.ศ. ............ 
 2) หลักสูตร............................................จากหนวยงาน................................................เม่ือป พ.ศ. ............ 
 3) หลักสูตร............................................จากหนวยงาน................................................เม่ือป พ.ศ. ............ 
 

3. ประวัติการทํางาน  
3.1 มีประสบการณในงานการสอน เปนเวลา .......... ป เนื้อหาท่ีสอนเก่ียวกับ 

 1) ............................................................................................................................................................... 
 2) ............................................................................................................................................................... 
 3) ............................................................................................................................................................... 

3.2 ประสบการณในการทํางานท่ีเก่ียวของกับสาขาท่ีสมัคร เปนเวลา......... ป  
     1) แผนก/ฝาย/หนาท่ี................................................................................................................................ 

          ท่ีทํางาน.................................................................................................................................................... 
 
 

รูปถาย 
1 นิ้วหรือ

2 นิ้ว 
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   2) แผนก/ฝาย/หนาท่ี............................................................................................................................... 
          ท่ีทํางาน.................................................................................................................................................... 
 3.3 ปจจุบันทํางานท่ี..................................................................................... ระยะเวลา.......... ป.......... เดือน 
          ท่ีอยูเลขท่ี....................หมูท่ี................ซอย/ถนน.......................................ตําบล..................................... 
        อําเภอ...........................................จังหวัด..................................................โทร......................................... 
 3.4 (  ) วางงาน (  ) กําลังหางานทํา (  ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................... 
 

4. อ่ืนๆ  
    4.1 ผูแนะนํามาเปนวิทยากร ชื่อ.............................................................นามสกุล........................................... 
         ชื่อสถานท่ีทํางาน..............................................................................ท่ีอยูเลขท่ี........................ หมูท่ี........ 
         ถนน/ซอย.........................................ตําบล.................................... อําเภอ................................................ 
         จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย .........................โทรศัพทท่ีติดตอได........................... 
    4.2 ไดทราบขาวการรับสมัครวิทยากรจาก โปรดระบุ...................................................................................... 
 1) ............................................................................................................................................................... 
 2) ............................................................................................................................................................... 
 3) ............................................................................................................................................................... 
    4.3 เหตุผลท่ีสมัครเปนวิทยากร โปรดระบุ....................................................................................................... 
 1) ............................................................................................................................................................... 
 2) ............................................................................................................................................................... 
 3) ............................................................................................................................................................... 
   4.4 พรอมปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี............................................................................................................................. 
         .................................................................................................................................................................. 
 

5. ขาพเจาขอรับรองวา  เม่ือไดรับการแตงตั้งหรือข้ึนบัญชีใหเปนวิทยากรดําเนินการสอนหลักสูตรใด ๆ ขาพเจา
จะปฏิบัติตามคําสั่งขอบังคับระเบียบวินัยทางราชการ และขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง
ทุกประการจึงขอยื่นใบสมัคร พรอมสําเนาหลักฐานดังนี้ 
 (  ) รูปถาย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จํานวน  ........... รูป 
 (  ) สําเนาทะเบียนบานหรือบัตรประชาชน  ........... ฉบับ 
 (  ) สําเนาวุฒิบัตร/วุฒิการศึกษา   ........... ฉบับ 
 (  ) สําเนาใบผานประสบการณในการทํางาน (ถามี) ........... ฉบับ 
 (  ) สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน ........... ฉบับ 
 (  ) หลักฐานอ่ืน ๆ 
 1) .................................................................... ………. ฉบับ 
 2) .................................................................... ………. ฉบับ 
 3) .................................................................... ………. ฉบับ 
 
 ลงชื่อ....................................................ผูสมัคร 
       (...................................................) 

วันท่ี................เดือน...............................พ.ศ. ................ 
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แบบประเมินคัดเลือกวิทยากร 

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน... / สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน..../สถาบันพัฒนา... 
หนวยงาน...................................................................................................................................................................................................... 
ชื่อผูสมัคร.............................................................................................................................................................. 
สาธิตการสอนในเรื่อง............................................................................................................................................. 
 

คําชี้แจง : แบบประเมินนี้มี 2 สวนดังนี้ 
สวนท่ี 1 การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   100  คะแนน                  
เกณฑใหคะแนนดังนี้ ดีมาก = 5 คะแนน,ดี = 4 คะแนน,ปานกลาง = 3 คะแนน พอใช = 2 คะแนน ปรับปรุง = 1 คะแนน 
 

รายละเอียดกระบวนการถายทอด 
ระดับการประเมนิ 

5 4 3 2 1 
1 การเตรียมและ 
การนําเขาสูการฝก 
 

1.1 ใหความรูสึกเปนกันเอง      
1.2 แจงขอบเขตงานท่ีตองการสอน      
1.3 ทําใหเกิดความสนใจในการเรยีนรู          
1.4 ใหผูรับการฝกอยูในตําแหนงท่ีถูกตอง เชน การน่ัง การยืน      
1.5 การนําเขาสูบทเรียน      

2 การแสดงใหเห็น 
 

2.1 การทําใหเห็นเปนตัวอยาง      
2.2 การสอนมีการเนนย้ําในจุดท่ีสําคัญอยูเสมอ ซึ่งจุดท่ีสําคัญ หมายถึง สิ่งท่ี
หากทําไมถูกตองจะทําใหงานน้ันเสียหาย หรือใชเวลานานกวา หรืออาจไดรับ
อันตรายจากการฝกปฏิบัต ิ

     

2.3 การสอนงานในแตละจดุ ตองทําใหชัดเจนสมบูรณ โดยตองทําการอธิบายซ้ํา ๆ  
ในประเด็นท่ีสําคัญ 

     

2.4 มีการวางแผนเปนอยางดีเพราะวาผูรับการฝกมีความสามารถในการเรียนรู
จํากัด ตองมีการพักและเนนย้ําเปนระยะ ๆ อยาสอนเกินกวาความสามารถใน
การเรยีนรูไดในชวงเวลาน้ัน ๆ 

     

2.5 การแจงจุดประสงคและเน้ือหาสาระท่ีจะเรียนรู      
3 การทดลองใหปฏิบัติ 
 

3.1 กอนใหทดลองปฏิบัติทําการทบทวนจุดสําคญัสรุปวาตองทําอะไรบางและอยางไร      
3.2 ใหผูรับการฝกทดลองทําเมื่อทําไมถูกตองใหทําการแกไขขอผิดพลาดโดยทันที      
3.3 ใหผูรับการฝกอธิบายในแตละจุดสําคญั      
3.4 แนใจวาผูรับการฝกมีความเขาใจในจุดท่ีสําคญั      
3.5 ใหผูรับการฝกฝกอยางตอเน่ืองจนมั่นใจวาสามารถปฏิบัติได      

4 การติดตามผล 
 

4.1 การตรวจสอบความเขาใจของผูรับการฝกบอยๆ      
4.2 เปดโอกาสใหผูรับการฝกสอบถามในสิ่งท่ีไมเขาใจ        
4.3 การใชสื่ออุปกรณชวยฝกตาง ๆ      
4.4 แบบทดสอบเขาใจงาย      
4.5 การสรุปเน้ือหาของบทเรียน      

 คะแนนเต็ม 100 รวมคะแนนท่ีได  
 

หมายเหตุ : สวนที่ 1 คะแนนการสอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัตคิิดเปนรอยละ 70 ของคะแนนรวม  
 วิธีคิด ผลคะแนนทีไ่ด = (คะแนนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิx 70%)/100 
 สมมุติไดคะแนน 80 = (80x70)/100 = 56 คะแนน 
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แบบประเมินคัดเลือกวิทยากร 
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน... / สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน..../สถาบันพัฒนา... 

 
สวนท่ี 2 การสัมภาษณ (เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติความเหมาะสม) 30 คะแนน   
 
 ความเห็นของผูประเมิน.................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

คะแนนการสัมภาษณ ........................... คะแนน   
 

หมายเหตุ สวนท่ี 2 นอกเหนือจากคําถามในการสัมภาษณใหพิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1) บุคลิกภาพ 
   2) การแตงกาย 
   3) ประสบการณทํางานหรือผลงานท่ีผานมา 

 
รวมคะแนนสวนท่ี 1 และ 2 ได ........................... คะแนน   
 
     

 ผาน  ไมผาน 
  
 

ลงชื่อ................................................ผูประเมิน  

                                 (                                   ) 

                              ตําแหนง..................................................... 

                                   วันท่ี..................................................... 
 

หมายเหตุ กําหนดเกณฑการผานไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนรวม 
             (ผูประเมิน หมายถึง ผูอํานวยการกลุมฯ/หัวหนากลุม/หัวหนาฝาย) 
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ทะเบียนวิทยากร 
ชื่อหนวยงาน.............................................................................................. 
หลักสูตรการฝก  เตรียมเขาทํางาน  ยกระดับฝมือ  อาชีพเสริม 
กลุมอาชีพ…….............................................................................................. 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ป) 

ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอไดสะดวก เบอรโทรศัพท อีเมล (E-mail) 
วุฒิการศึกษา 

สูงสุด 

สาขาวิชา 
ท่ีดําเนินการฝก 

 

ผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือ

แรงงาน 
1 นาย ก สอนดี 

 
35 
 

บานเลขท่ี ...............  
ตําบล...................... 
อําเภอ.................... 
จังหวัด................... 

Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 
@hotmail.com 

ปริญญาตรี ชางสีรถยนต สาขา....................... 
ระดับ...................... 
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 ใบเตรียมการสอน 

หลักสูตร : ชางยนต     หนา 
....... หนวยการฝก : เครื่องยนตเบนซิน  

 
เรื่อง 

ระบบระบายความรอน 
หัวขอวิชา : ระบบระบายความรอน        

งานยอยท่ี  1 เวลา 3:5 ชั่วโมง 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูรับการฝกสามารถ 
1. บอกชื่ออุปกรณระบบระบายความรอนดวยน้ําและอากาศไดถูกตอง 
2. อธิบายหลักการของระบบระบายความรอนดวยน้ําไดถูกตอง 
3. ถายและเติมน้ํารวมท้ังตรวจระดับน้ําระบายความรอนไดถูกตอง 
4. ถอดเปลี่ยนทอยางหมอน้ําไดถูกตอง 

 
วิธีการสอน :  บรรยาย ถามตอบ สาธิตและปฏิบัติงาน 
หัวขอสําคัญ : 

1. ความมุงหมายของระบบระบายความรอน 
2. สวนประกอบของระบบระบายความรอนดวยน้ําและอากาศ 
3. การทํางานของระบบระบายความรอนดวยน้ํา 
4. การถายน้ําและการเติมน้ํา 
5. การเปลี่ยนทอยางและหมอน้ํา    

อุปกรณชวยฝก :   
1. ประแจแหวน  
2. ประแจปากตาย  
3. ประแจกระบอก 
4. ไขควงปากแบน 
5. ไขควงแฉก 
6. เครื่องยนตฝกสภาพสมบูรณ 
7. แผนภาพ 
8. สไลด (พาวเวอรพอยส) 
9. ทอยางหมอน้ํา 

 
การมอบหมายงาน : หลังจากผูรับการฝกไดฟงการบรรยายและสาธิตแลว ใหปฏิบัติตามใบงานและใบข้ันตอน 
การปฏิบัติงาน 
การวัดประเมินผล : ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ใหคะแนนผลงาน และใหคะแนนใบทดสอบ 
 
บรรณานุกรม :  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ,2535 ,เอกสารประกอบการฝกหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน ชางยนต 
หนวยการฝก เครื่องยนตเบนซิน เลมท่ี 3-4,พิมพท่ีฝายอุปกรณชวยฝก สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน กรมแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย 
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 ใบขอมูล 

หลักสูตร : ชางยนต      หนา 
....... หนวยการฝก : เครื่องยนตเบนซิน  

 
เรื่อง 

ระบบระบายความรอน 
หัวขอวิชา : ระบบระบายความรอน        

งานยอยท่ี  1 เวลา 3 ชั่วโมง 

 
1. ความมุงหมายของระบบระบายความรอน 

 
...........................................................................................เนื้อหา............................................................................... 
...........................................................................................เนื้อหา............................................................................... 
...........................................................................................เนื้อหา............................................................................... 
...........................................................................................เนื้อหา............................................................................... 
...........................................................................................เนื้อหา............................................................................... 
...........................................................................................เนื้อหา............................................................................... 
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 ใบงาน 

หลักสูตร : ชางยนต      หนา 
....... หนวยการฝก : เครื่องยนตเบนซิน  

 
เรื่อง 

ระบบระบายความรอน        
หัวขอวิชา :  ระบบระบายความรอน        

งานยอยท่ี  1 งานท่ี  1 

 
ใหผูรับการฝกปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

1. ฝกปฏิบัติงานถายน้ํา เติมน้ํา และตรวจระดับน้ําระบบระบายความรอน 
2. ฝกปฏิบัติงานเปลี่ยนทอยางและหมอน้ํา    
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 ใบข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

หลักสูตร : ชางยนต     หนา 
....... หนวยการฝก : เครื่องยนตเบนซิน 

 
เรื่อง 

ระบบระบายความรอน 
หัวขอวิชา : ระบบระบายความรอน        

งานยอยท่ี  1 งานท่ี  1 

 
วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูรับการฝกสามารถ 

1. ถายและเติมน้ํารวมท้ังตรวจระดับน้ําระบายความรอนไดถูกตอง 
2. ถอดเปลี่ยนทอยางหมอน้ําไดถูกตอง 

วัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือ : 
1. ทอยางหมอน้ําพรอมเข็มขัดรัด 
2. ถุงมือผาและผาทําความสะอาด 
3. ประแจแหวน  
4. ประแจปากตาย  
5. ประแจกระบอก 
6. ไขควงปากแบน 
7. ไขควงแฉก 
8. เครื่องยนตฝกสภาพสมบูรณ 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน คําอธิบาย ขอควรระวัง 
1. ถอดฝาปดหมอน้ําออก 
 
 
2. ถายน้ําออกจากหมอน้ํา 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. ทําความสะอาดพ้ืนท่ี 
เครื่องจักร 

อุปกรณและเครื่องมือพรอม
จัดเก็บ 

 
 

1. ใชมือหมุนฝาหมอน้ํา โดยใชผา
จับท่ีฝาแลวบิดคลายล็อกฝาหมอน้ํา
ตามเข็มนาฬิกา แลวดึงออก 
2. ..................................................... 

1. หามเปดฝาหมอน้ําขณะ 
เครื่องยนตรอน ตองรอจนกวา
เครื่องยนตเย็น 
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 ใบทดสอบ 

หลักสูตร : ชางยนต  หนา 
....... หนวยการฝก : เครื่องยนตเบนซิน  

 
เรื่อง 

ระบบระบายความรอน 
ขอทดสอบงานยอยท่ี  : 1      

ขอทดสอบท่ี  : 1 เวลา 15 นาที 

 
จงเติมขอความในชองวางใหไดความถูกตองสมบูรณ      
 
1. จงบอกชื่ออุปกรณระบบระบายความรอนดวยน้ําและอากาศ 
 
ตอบ .......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
2. จงอธิบายหลักการของระบบระบายความรอนดวยน้ํา 
 
ตอบ .......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผูรับการฝก วัน/เดือน/ป ผลคะแนน 
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 ใบเฉลย 

หลักสูตร  : ชางยนต  หนา 
....... หนวยการฝก : เครื่องยนตเบนซิน  

 
เรื่อง 

ระบบระบายความรอน 
ขอทดสอบงานยอยท่ี  :1      

ขอทดสอบท่ี  : 1 เวลา 15 นาที 

 
จงเติมขอความในชองวางใหสมบูรณ      
 
1. จงบอกชื่ออุปกรณระบบระบายความรอนดวยน้ําและอากาศ 
 
ตอบ  

1. ทางน้ําหรือโพรงน้ํา 
2. ปมน้ํา 
3. เทอรโมสตัท 
4. หมอน้ํา 
5. ฝาปดหมอน้ํา 
6. ทอยางหมอน้ํา 
7. พัดลม 
8. สายพานหมอน้ํา 
9. ถังน้ําสํารอง 

 
2. จงอธิบายหลักการของระบบระบายความรอนดวยน้ํา 
 
ตอบ  เม่ือเครื่องยนตทํางาน ปมน้ําจะทํางานโดยไดรับแรงหมุนจากสายพานซ่ึงตอมาจากการหมุนพูลเลย
เครื่องยนต จึงทําใหปมน้ําหมุนผลักดันน้ําไหลเวียนอยูในโพรงน้ําเครื่องยนต จึงชวยระบายความรอนให
เครื่องยนตได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผูรับการฝก วัน/เดือน/ป ผลคะแนน 
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แบบบันทึกการใหคําปรึกษา/คําแนะนําผูเขารับการฝก 
ช่ือหนวยงาน................................................................................... 
สาขาชาง/สาขาอาชีพ................................................................... 

 
วันท่ี ชื่อ-สกลุ ประเด็นท่ีขอ

คําปรึกษา/คําแนะนํา 
การใหคําปรึกษา/

คําแนะนํา 
ผูใหคําปรึกษา ผูควบคุม หมาย

เหตุ 
10/01/61 นายกอ 

รักด ี
การหาแหลงงานใน
จังหวัดใกลเคียง 
 

ตรวจสอบดูขอมูล
ตําแหนงงานวางไดท่ีเว็บ
ไซดหรือติดตอสํานักงาน
จัดหางานจังหวัด 

นาย
...................... 
ลงช่ือ
.................... 
ตําแหนง
.............. 

นาย
..................... 

ลงช่ือ
.................. 

ตําแหนง
.............. 

- 

   
 
 

    

   
 
 

    

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 

 
หมายเหตุ ผูใหคําปรึกษา ไดแก ครูฝก หัวหนางาน หัวหนาฝายหัวหนากลุมหรือผูอํานวยการกลุม 
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แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล : IDPs – INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN 

ชื่อ – สกุล.................................................................................ผูรับการพัฒนา ตําแหนง...................................................................... ระดับ............................................................... 
กลุมงาน/งาน............................................................................สํานัก/กอง/กลุม............................................................................................................................................................ 
 

 
ลําดับที ่

 
ชื่อหัวขอ/ 

หลักสูตรที่จะพัฒนา 

 
สนับสนุนสมรรถนะ 

 
เปาหมายการพัฒนา 

 
วิธีการพัฒนา 

 
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
เหตุผล/ความสําคัญ 

 
        

 
 
 

       
 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

คํารับรอง 
ขาพเจาไดเสนอแผนการพัฒนาตนเองนี้และปรึกษากับผูบังคับบัญชาขึ้นไป 1 ระดับแลว เมื่อวันที่ ............../................../................... 

                                                                                           ลงชื่อรับทราบแผนพัฒนารายบุคคล                                             
                                                                                          (.........................................................) 
                                                                               ตําแหนง..................................................................... 
                                                                                         วันท่ี............/.................../................. 

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตามแผนพฒันาตนเองนี้  เมื่อวันที่................../.............../.............. 

                                                                        ลงชื่ออนุมัติแผนพฒันารายบุคคล 
                                                                       (.........................................................) 
                                                                             หวัหนางาน/กลุม/ฝาย 
                                                            ตําแหนง..................................................................... 
                                                                       วันที่............/.................../................. 

วิธีการพัฒนา  :   T = ฝกอบรม  (Training)    C = การสอนงาน (Coaching)  M = ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring)    SV = การศึกษาดูงาน (Site Visit)    PA = มอบหมายงาน (Project 
Assignment)   IS = ศึกษาดวยตนเอง (Independent Self Study) M/S =การประชุมหรือสัมมนา (Meeting/ Conference /Seminar) 

 

หมายเหตุ : การฝกอบรม ระยะเวลาเปนไปตามหลักสูตร สวนการเรียนรูประเภทอ่ืนกําหนดระยะเวลาใหเพียงพอและเหมาะสม 
คําอธิบาย : ชองสนับสนุนสมรรถนะ : รายชื่อสมรรถนะใหดูคําอธิบายของแตละสมรรถนะท่ีแนบ 

แบบ IDP-2 



(ตัวอยาง) 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล : IDPs – INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN 

ชื่อ – สกุล........นายสุขใจ...สาสมใจ...................ผูรับการพัฒนา ตําแหนง.......ครูฝกฝมือแรงงาน........ ระดับ..........ช2...........  
กลุมงาน/งาน............สักงาน.................................. สํานัก/กอง/กลุม......สักแหง...... 
 

 
ลําดับที ่

 
ชื่อหัวขอ/ 

หลักสูตรที่จะพัฒนา 

 
สนับสนุนสมรรถนะ 

 
เปาหมายการพัฒนา 

 
วิธีการพัฒนา 

 
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
เหตุผล/ความสําคัญ 

 
1 หลักเกณฑการรับรองความรูความสามารถ 

สาขาชางเชื่อมแมก 
การมุงผลสัมฤทธิ ์ มีความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกบัหลักเกณฑการ
ประเมินและการรับรอง
ความรูความสามารถ  สาขา
ชางเชื่อมแมก 

ฝกอบรม (Training)/  
C = การสอนงาน (Coaching)     

เมษายน – กันยายน 2561 
(ฝกอบรม 18 ชั่วโมง) 

- ความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
 

 
 

       
 

 
 

       

 
 

       

คํารับรอง 
ขาพเจาไดเสนอแผนการพัฒนาตนเองนี้และปรึกษากับผูบังคับบัญชาขึ้นไป 1 ระดับแลว 
เมื่อวันที่ ............../................../................... 

                                                               ลงชื่อรับทราบแผนพัฒนารายบุคคล                                             
                                                               (.........................................................) 
                                                   ตําแหนง..................................................................... 
                                                              วันที่............/.................../................. 

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตามแผนพฒันาตนเองนี้  
เมื่อวันท่ี................../.............../.............. 

                                                                        ลงชื่ออนุมัติแผนพฒันารายบุคคล 
                                                                       (.........................................................) 
                                                                             หวัหนางาน/กลุม/ฝาย 
                                                            ตําแหนง..................................................................... 
                                                                       วันที่............/.................../................. 

วิธีการพัฒนา  :   T = ฝกอบรม  (Training)      C = การสอนงาน (Coaching)  M = ระบบพี่เล้ียง (Mentoring)   SV = การศึกษาดูงาน (Site Visit)    PA = มอบหมายงาน (Project Assignment)    
 IS = ศึกษาดวยตนเอง (Independent Self Study) M/S =การประชุมหรือสัมมนา (Meeting/ Conference /Seminar) 

หมายเหต ุ: การฝกอบรม ระยะเวลาเปนไปตามหลักสูตร สวนการเรียนรูดวยตนเอง/การสอนงานและการมอบหมายงาน เฉล่ียวันละ 1 ชัว่โมง 

แบบ IDP-2 



QA352 
รายงานผลการพัฒนาตนเองประจําป.................... 

 
1. ขอมูลสวนตัว 

ชื่อ    ............................................. นามสกุล    ........................................ 
ตําแหนง   …………………………………………………….  อายุ .......  ป ปฏิบัติราชการเปนเวลา ............  ป 
ฝาย/กลุม ................................................................................ 
สถาบัน/สํานักงาน………………..................................…………….    

2. ขอมูลการพัฒนาตนเอง 
รวมจํานวนชั่วโมงท่ีพัฒนา...............ชัว่โมง 

ขาพเจาไดปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
1)  กิจกรรมการพัฒนาดวยตนเอง ในดาน (ระบุ วัน/เดือน/ป) มีดังนี้ 
   การจัดทําเอกสารประกอบการฝก/คูมือการฝก ไดแก 

- หลักสูตร /สาขา/หัวขอวิชา..................................................................................................... 
- หลักสูตร /สาขา/หัวขอวิชา..................................................................................................... 

   เทคนิค/วิธีการสอน/การฝก ไดแก ........................................................................................... 
   การผลิตและการใชสื่อการฝก ไดแก ........................................................................................ 
 อ่ืน ๆ ไดแก ................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 
2)   การเขารวมกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเอง (ระบุ วัน/เดือน/ป) มีดังนี้ 
 รวม/จัดอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการท่ี................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 รวมจัดสัมมนากลุมยอย เพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน ....................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 ศึกษา ดูงาน ............................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
 อ่ืน ๆ ไดแก................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

                 ลงชื่อ………….......……………………ผูรายงาน 

                                  (..........................................) 

                                                                ตําแหนง ครูฝกฝมือแรงงาน .................. ระดับ........ 
                                                                     วันท่ี............/.................../.................  
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คําสั่งสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน... / สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน..../สถาบันพัฒนา... 
ท่ี           /2561 

เรื่อง แตงตั้งผูนิเทศสอนงาน 
 

 

  ดวยกรมพัฒนาฝมือแรงงานมีนโยบายใหสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานสํานักงานพัฒนาฝมือ
แรงงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอะไหลยานยนต สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานนานาชาติ และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพเขาสูระบบการ
ประกันคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงาน ซ่ึงไดกําหนดใหหนวยฝกมีการนิเทศสอนงานใหแกครูฝก ภายใตการ
ดําเนินงานมาตรฐานท่ี 3 ครูฝก ขอกําหนดลําดับท่ี 6 การนิเทศสอนงาน 

เพ่ือใหการประกันคุณภาพการพัฒนาฝมือแรงงานดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน... / สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน..../สถาบันพัฒนา... จึงมีคําสั่งแตงตั้ง 
ผูนิเทศสอนงาน ดังนี้ 
  

 1. นาย/นาง/นางสาว ...................................................... ตําแหนง ........................................ 
 2. นาย/นาง/นางสาว ...................................................... ตําแหนง ........................................ 
 3. นาย/นาง/นางสาว ...................................................... ตําแหนง ........................................ 
 4. นาย/นาง/นางสาว ...................................................... ตําแหนง ........................................ 
 

 ใหเจาหนาท่ีผูไดรับการแตงตั้งมีหนาท่ี ดังนี้ 
1. จัดทําแผนและกําหนดกิจกรรมการนิเทศสอนงานครูฝกประจําป 
2. นิเทศสอนงานหรือจัดใหมีการนิเทศสอนงานแกครูฝกและวิทยากรภายนอกตามแผนกําหนด 
3. บันทึกขอมูลการนิเทศสอนงาน 
4. รายงานผลการนิเทศสอนงานตอผูอํานวยการทราบ 
5. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง ณ วันท่ี ....................................พ .ศ. 2561 
 
 
 

          ลงชื่อ………….......………………………. 
                                     (..........................................) 

                            ผูอํานวยการสถาบัน... /สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน... 
        

  



QA362 
แผนการนิเทศสอนงานประจําป.................. 

ชื่อหนวยงาน/หนวยฝกอบรม.................................................... 
 

1. ประเด็นท่ีนิเทศสอนงาน.................................................................................................................................... 

2. วัตถุประสงค 

2.1........................................................................................................................................................... 

2.2........................................................................................................................................................... 

3. วิธี/รูปแบบนิเทศสอนงาน................................................................................................................................. 

4. กิจกรรมท่ีเลือกใช.............................................................................................................................................. 

5. ตารางหรือปฏิทินการนิเทศประจําปงบประมาณ พ.ศ. .................................. 

 
 
 
 
 
 
 

                     ..........................................  
                 (                                 ) 
                     ผูจัดทําแผนการนิเทศ 
             วันท่ี............/.................../................. 

  

คร้ังที่ ว/ด/ป ประเด็น/เร่ืองที่นิเทศ ผูรับการนิเทศ สาขาชาง ผูนิเทศ 
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รายงานสรุปผลการนิเทศสอนงาน 
  
1. ผูนิเทศสอนงาน..................................................................ตําแหนง................................................................. 
2. วันท่ีดําเนินการนิเทศ..........................................................ครั้งท่ี...................................................................... 
3. ประเด็นในการนิเทศสอนงาน
.............................................................................................................................................................................. 
4. วัตถุประสงคการนิเทศสอนงาน   
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
5. วิธีนิเทศสอนงาน/กิจกรรมการนิเทศ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
6. ผลการดําเนินงานนิเทศสอนงาน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
7. ประเด็นปญหาท่ีพบ / การแกไขปญหาของครูฝก/หนวยฝก 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
8. ประเด็นท่ีเปนประโยชน/ความประทับใจ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
9. สิ่งท่ีเอ้ือตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของครูฝก  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
10. ความตองการสนับสนุนจากหนวยฝก/หนวยงานสวนกลาง 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

                                                                         
 ..............................................ผูรายงาน 

                                                                          (                               ) 
                                                          ตําแหนง........................................................ 
                                                              วันท่ี............/.................../...................... 
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