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คานา
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทารายงานประจาปี 2559 ฉบับนี้ เพื่อเป็น
การนาเสนอผลการดาเนินงานภายใต้ภารกิจหลักของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้
ได้มาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ใน
การสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจได้ใช้ในการศึกษาอ้างอิงต่อไป

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมอื แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ตุลาคม 2559
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ข้อมูลทั่วไปจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบรรยากาศของเมืองที่
สงบเงียบและเรียบง่ายตามแบบฉบับของเมืองอีสาน ปัจจุบันมีความสาคัญในฐานะเป็นศูนย์กลางทางด้าน
การศึกษาแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายจึงได้ชื่อว่าเป็น
“ตักสิลานคร”
มหาสารคาม อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 475 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 5,291 ตารางกิโลเมตร
แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อาเภอ คือ อาเภอเมืองมหาสารคาม กันทรวิชัย โกสุมพิสัย วาปีปทุม บรบือ
พยัคฆภูมิพิสัย นาเชือก เชียงยืน นาดูน แกดา ยางสีสุราช กุดรัง และอาเภอชื่นชม เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์
ยาวนานเมืองหนึ่ง มีความเจริญรุ่งเรืองและเสื่อมโทรมหมุนเวียนไปในแต่ละยุคสมัยตลอด 150 ปีที่ผ่านมา
ปัจจุบันยังเป็นเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมของชาวอีสาน มหาสารคามนับเป็นแหล่งโบราณคดีที่สาคัญแห่งหนึ่ง
เนื่องจากพบชุมชนโบราณหลายแหล่งทั้งชุมชนบ้านเชียงเหียนและหมู่บ้านปั้นหม้อของชาวบ้านหม้อ ตาบลเขวา
อาเภอเมืองมหาสารคาม รวมทั้งค้นพบศิลปะสมัยทวาราวดีและอิทธิพลของวัฒนธรรมขอม เช่น กู่สันตรัตน์
กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดง และกู่อื่นๆ รวมถึงเทวรูป และเครื่องปั้นดินเผาที่พบอยู่ทั่วไปในหลายพื้นที่ของจังหวัด
คาขวัญ ประจาจังหวัด พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้าเลอค่า ตักสิลานคร
สัญลักษณ์ประจาจังหวัด เป็นรูปต้นไม้ใหญ่และท้องทุ่ง หมายถึง พื้นดินอันอุดมให้ความสุขสมบูรณ์
แก่ประชาชน ซึ่งมีการทานาเป็นอาชีพหลัก พื้นที่ในจังหวัดนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร

ดอกไม้ประจาจังหวัด
ชือ่ ทัว่ ไป : ลั่นทมขาว จาปาขาว ลีลาวดี
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ที่ตั้งและขนาด : จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ 5,291,683
ตารางกิโลเมตร หรือ 3,307,301.875 ไร่ ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร 475 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ
กับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดบุรีรัมย์
แบ่งเขตปกครองออกเป็น 13 อาเภอ 133 ตาบล 1,944 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล
18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 124 แห่ง จานวนประชากร : จากข้อมูลที่ทาการปกครองจังหวัด
มหาสารคาม พบว่าในปี ๒๕๕๘ จังหวัดมหาสารคาม มีประชากรรวมทั้งสิ้น 960,588 คน เป็นชาย 472,517 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.19 ของประชากร เป็นหญิง 488,071 คน คิดเป็นร้อยละ 50.80 ของประชากร

แผนที่จังหวัดมหาสารคาม
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สถานที่ท่องเที่ยว

พระธาตุนาดูน อ.นาดูน

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน อ.เมืองมหาสารคาม

สะพานไม้แกดา อ.แกดา
อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย อ.เมืองมหาสารคาม

แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม

หาดวังโก อ.โกสุมพิสัย

วนอุทยานโกสัมพี อ.โกสุมพิสัย
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ข้อมูลทั่วไปศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ความเป็นมา
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่เลขที่252 หมู่ที่10 ถนนสารคาม–บรบือ
ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม เริ่มดาเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2539 บนพื้นที่ 28 ไร่ 3 งาน
13 ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดาเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2541
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อัตรากาลังเจ้าหน้าที่
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจา
3. พนักงานราชการ
4. ลูกจ้างกองทุน
5. ลูกจ้างตามภารกิจ
6. จ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์,แม่บ้าน,คนสวน,รปภ.)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

8 คน
9 คน
3 คน
1 คน
1 คน
13 คน
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ภารกิจของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
1. การฝึกเตรียมเข้าทางาน
หมายถึงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่แรงงานใหม่ที่จบการศึกษาภาคบังคับในสายสามัญ
(ม.3) แรงงานใหม่ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ก่อนเข้าทางานหรือกาลังจะเข้า สู่การทางานให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นในแต่ละสาขาอาชีพ โดยดาเนินการฝึกในศูนย์ฯ ตั้งแต่ 280 ชั่วโมง แต่
ไม่เกิน 1,680 ชั่วโมง และฝากฝึกในกิจการอีก 140 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 560 ชั่วโมง หรือ 1–4 เดือน (แล้วแต่สาขา
อาชีพ)
2. การฝึกยกระดับฝีมือ
หมายถึง การฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ทักษะเกี่ยวกับอาชีพทักษะด้านการบริหารจัดการทักษะด้าน
การสอนหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่แรงงานที่มีพื้นฐานความรู้ด้านอาชีพอยู่แล้ว ให้มีทักษะหรือศักยภาพการ
ทางานที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขัน ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นเปูาหมายของประเทศ มีระยะเวลาฝึก
ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่เกิน 240 ชั่วโมง
3. การฝึกอาชีพเสริม
หมายถึง การฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มเกษตรกร ทหารกองประจาการ นักเรียน/นักศึกษา
ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องขัง ผู้บาบัดยาเสพติด ผู้พิการ ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถในสาขา
อาชีพอื่นที่นอกเหนือจากสาขาอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ หรืออาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่จากเดิม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ มีอาชีพเสริมระหว่าง หางานทาโดยดาเนินการฝึก
ตามหลักสูตรที่กาหนด ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้น
4. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4.1 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หมายถึง การทดสอบฝีมือความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติในการทางานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กาหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน คุณสมบัติของผู้เข้า
รับการทดสอบ ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ และแบ่งระดับการทดสอบเป็น
3 ระดับ คือ ระดับ1 , ระดับ2 และระดับ 3
4.2 การทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ โดยมีกลุ่มเปูาหมาย คือ แรงงานที่จะ
เดินทางไปทางานต่างประเทศ
4.3 การทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการ หมายถึง การทดสอบฝีมือ
ความรู้ ความสามารถและทัศนคติ ในการทางานของแรงงาน ที่เป็นความต้องการเฉพาะตาแหน่งงานในสถาน
ประกอบการหรือนายจ้างโดยมีกลุ่มเปูาหมาย
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาฝีมอื แรงงานในภาคอุตสาหกรรม และมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากรและ
สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในการสนับสนุนให้ภาคเอกชน / ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

8

รายงานประจาปี 2559 Annual Report 2016

ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของตนหรือบุคคลทั่วไปก่อนรับเข้าทางานตามที่กาหนดไว้ในหมวด 1 ได้แก่
การฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือ หรือ การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่
กาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง
เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านในสาขาอาชีพ ตาแหน่งงาน หรือลักษณะงานทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
จึงจะทางานได้ หากฝุาฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และผู้จ้างงาน ผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้
ความสามารถต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

รางวัลภาคภูมใิ จประจาปีงบประมาณ 2559
ได้รับรางวัลชมเชย การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อความเป็นเลิศ ประจาปีพุธศักราช 2559
ตามโครงการ The Best of DSD ๒๐๑๖

ไป จ.ร้อยเอ็ด

แผนที่แสดงที่ตั้ง



 ทิศเหนือ
ศาลากลางจังหวัด

 เข ้าเมืองมหาสารคาม

ไป อ.วาปี ปทุม 

ไป จ.ขอนแก่น

 เข ้าเมืองมหาสารคาม 6 กม.

ไป อ.บรบือ 
ศูนย์ราชการกระทรวง
แรงงาน

ศูนย์พฒั นา
ฝี มอื แรงงาน





ที่อยู่ เลขที่ 252 หมู่ 10 ถนนสารคาม-บรบือ ตาบลแก่งเลิงจาน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทร. 0 4397 1328,0 4397 1330 โทรสาร 0 4397 1330
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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อาคารสถานที่

ประตูทางเข้าศูนย์ฯ

ปูาย/ผัง แสดงเส้นทางในศูนย์

โรงจอดรถ

อาคารอานวยการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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บริเวณภายในศูนย์ฯ

ห้องพัฒนาการเรียนรู้

หอพักผู้รับการฝึกหญิง

หอพักผู้รับการฝึกชาย

โรงอาหาร

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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อาคารฝึกอบรม

อาคารทดสอบมาตรฐาน
มาตรฐานฯ

โรงฝึกงานช่างเชื่อม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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โรงฝึกกงานช่
งานช่างซ่
างยนต์
โรงฝึ
อมเครื่องยนต์

โรงฝึกงานช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

โรงฝึกงานช่างไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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ประมวลภาพกิจกรรมที่สาคัญ
ภารกิจการฝึก
ฝึกเตรียมเข้าทางาน ,ยกระดับฝีมือ และ อาชีพเสริม
19 มกราคม 2559 นายไกรสิทธิ์
ศรีสาราญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ออก
เยี่ยมชมการฝึกผู้ประกอบอาหารไทย
ตามโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก
ณ อบต.นาสีนวล อ.พยัฆคภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม โดยดาเนินการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 มี
ผู้รับการฝึกจานวน 20 คน

25 มกราคม 2559 นายไกรสิทธ์ ศรีสาราญ
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ตรวจเยี่ยมการฝึกผู้ประกอบการอาหารไทยตามโครงการครัว
ไทยสู่ครัวโลก ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกรคม 2559 ณ ศาลา
วัดกลางบ้านเชียงยืน อ.ชียงยืน จ.มหาสารคาม มีผู้เข้ารับ
การฝึก จานวน 20 คน

28 มกราคม 2559 ฝึกอบรมตามโครงการอบรมฝีมือ
แรงงานไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการและ
การท่องเที่ยว สาขา การบริหารบริการ ระยะเวลาฝึกอบรม
30 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึกจานวน
40 คน ณ บริษัท
มหาสารคาม เมติคอล จากัด ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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26 กุมภาพันธ์ 2559
รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเสฐียร
พงศ์ มากศิริ) เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับอส .ทุก
อาเภอในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมมอบ
วุฒิบัตร ในสาขาช่างทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศและสาขาช่างเดิน
สายไฟฟูาในอาคาร จานวน 50 คน ณ
อาคารฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดฝึกและปฐมนิเทศ
ผู้รับการฝึกหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทางาน รุ่นที่ 2/2559
จานวน 4สาขา คือ( 1 สาขาช่างเดินไฟฟูาภายใน
อาคาร)(2สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก)
(3สาขาการใช้คอมพิวเตอร์ในสานักงาน)( 4สาขาการ
นวดไทยเพื่อสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 41 คน ณ อาคาร
ฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือให้แกร่งแรงงานใหม่
ก่อนเข้าทางาน ให้มีความรู้ความสามารถในการ
ทางาน มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันและ
การขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ ซึ่งหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทางาน
ดาเนินการภายใต้กรอบการประกันคุณภาพการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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วันที่ 4 มีนาคม 2559 มอบวุฒิบัตรให้แก่พนักงานผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงานไทย เพื่อส่งเสริม
ความสามารถของภาคบริการและการท่องเที่ยว สาขาการบริหารงาน
บริการ จานวน 40 คน ณ บริษัท มหาสารคามเมติคอล จากัด
(โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล)
10 พฤษภาคม 2559 ดาเนินการเปิด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วม
วิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน แผนกแม่บ้าน
(Housekeeping) ตาแหน่งพนักงานดูแล
ห้องพัก (Room Attendant) และแผนก
ผู้ผลิตอาหาร (Food Produdtion) ตาแหน่ง
เดมิ-เชฟ (Demi-Chef) โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดมหาสารคาม (ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ)
เป็นประธานในพิธี ณ คณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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วันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ ผู้อานวยการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประธานฯเปิดการ
ฝึกอบรมความสามารถด้านภาษา หลักสูตรยกระดับฝีมือ จานวน
30 ชั่วโมง ในหลักสูตร พูดอังกฤษคาต่อคาเพื่อการทางาน ระดับ 2
และฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของภาคบริการ สาขา การ
สร้างการบริการที่ประทับใจ ให้กับพนักงานในสถานประกอบ
กิจการ จานวน 2 รุ่น ๆ 20 คน รวม 40 คน ณ บริษัท ตะวันแดง
สาดแสงทอง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึก
ยกระดับแรงงาน สาขาพูดอังกฤษคาต่อคา เพื่อการทางาน ระดับ1
(English Conversation Level 1) ให้กับพนักงานบริษัท สยาม
แม็คโคร จากัด(มหาชน) สาขามหาสารคาม จานวน 20 คน
ระยะเวลาฝึก30 ชั่วโมง ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท สยามแม็คโคร
จากัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม ซึ่งในการฝึกอบรมเน้นทั้งใน
ภาคทฤษฎีและในภาคปฏิบัติ เน้นการสื่อสารเพื่อใช้ในชีวิตประจาวัน
และการทางาน เป็นรูปแบบการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับการศึกษาเบื้องต้น และการสื่อสารสาหรับธุรกิจการค้าปลีก
วิธีการเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติเพื่อนามาใช้ในชีวิตประจาวัน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการบารุงรักษารถยนต์
จานวน 18 ชั่วโมง ให้กับพนักงานบริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขามหาสารคาม ที่ผ่านการฝึกอบรมรวม 20 คน
ตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เพื่อพัฒนาทักษะด้านฝีมือ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ยกระดับทักษะและเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน
เสริมสร้างการผลิตด้านคุณภาพ

21 กรกฎาคม 2559 มอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการใช้และ
การวินิจฉัยปัญหาเครื่องยนต์ ด้วยเครื่องมือวินิจฉัย
ปัญหาเครื่องยนต์ ด้วยเครื่องวินิจฉัยปัญหา G-idss
จานวน 18 ชั่วโมง ให้กับพวกพนักงานบริษัท โค้วยู่ฮะ
มอเตอร์ จากัด สาขามหาสารคามจานวน 20 คน ซึ่งเริ่ม
ฝึกระหว่างวันที่ 11 – 21 กรกฎาคม 2559

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ฝึกอบรม หลักสูตร
ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจัก
ปั้นจั่น (Controller Crane) จานวน 18 ชั่วโมง ให้กับ
พนักงานบริษัท คูโบต้ามหาสารคาม จากัดจานวน 25 คน
เป็นการฝึกอบรมฝีมือภายใต้โครงการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยายยนต์และ
ชิ้นส่วน เพื่อยกระดับให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เปิดการ
ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สาขาการ
ย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ ณ โครงการศิลปา
ชีพบ้านโคกก่อง ตาบลหนองแดงอาเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม และสาขาการจักร
สานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ณ โครงการ
ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดาริบ้านกาพี้ ตาบล
กาพี้ อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดย
การฝึกอาชีพทั้ง2สาขานี้ ผู้เข้ารับการฝึกเป็น
ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สาขา ละ 20 คนโดย
มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้
ความสามารถตามถนัดเพื่อประกอบอาชีพสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

19

รายงานประจาปี 2559 Annual Report 2016

20
1

ภารกิจด้านการทดสอบมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ สาขา พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
ให้แก่ นักศึกษาปีสุดท้าย สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จานวน 20 คน และ นักศึกษา ระดับ
ปวช.,ปวส.ปีสุดท้าย ภาควิชาการโรงแรมและการบริการ วิทยาลัย

ศูนย์พฒ
ั นาฝีมอื แรงงานจังหวัดมหาสารคาม โดย ฝุายส่งเสริม
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฯ สาขาผู้ประกอบ
อาหารไทย ระดับ1 ให้แก่นักศึกษาระดับปวช.และปวส..ปีสุดท้าย แผนก
อาหารและโภชนาการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จานวน
37 คน ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2558

อาชีวศึกษามหาสารคาม จานวน 40 คน ในวันที่ 25 – 28
พฤศจิกายน 2558

16 มกราคม 2559 นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จัดให้มีการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างไฟฟูาภายในอาคารระดับ1 ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ที่
อาคารทดสอบช่างไฟฟูา เพื่อส่งเสริมให้ช่างไฟฟูาฯ เตรียมความพร้อมกับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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27 กุมภาพันธ์ 2559 นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ให้
ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงาน
นวดไทยระดับ1 ให้แก่ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทางานที่จบฝึก
แล้ว และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป จานวน 16 คน ณ อาคาร
ทดสอบมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม
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วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2559 นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ให้
ฝุายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดาเนินการทดสอบ
มาตรฐานฯ ระดับ 1 ในสาขาช่างไฟฟูาภายในอาคาร ให้แก่
นักศึกษาปีสุดท้ายระดับ ปวช.และปวส. วิทยาลัยเทคนิควาปี
ปทุม จานวน 35 คน

วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดมหาสารคาม ได้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 ใน
สาขาช่างบารุงรักษารถยนต์ ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.และปวส.ปี
สุดท้าย ของวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จานวน 44 คน

8-9 มีนาคม 2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม โดยนายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ ผู้อานวยการฯ จัดให้มี
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมทิก
ระดับ1 ให้แก่ผู้ที่ใจจานวน 8 คน เพื่อให้ผู้ผ่านการทดสอบได้มี
โอกาสทางานในสถานประกอบการมากยิ่งขึ้น

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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18 พฤษภาคม 2559 นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
ผู้อานวยการ ให้ฝุายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดาเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟูาภายใน
อาคาร ระดับ1 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
มหาสารคามซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานใน
พื้นที่ที่รองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 โดยกลุ่มเปูาหมายคือผู้รับเหมาติดตั้ง
อุปกรณ์ และเดินสายไฟฟูา และผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟูา
และผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟูาฟูาในจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 23 เมษายน 2559 นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ ผู้อานวยการ
ให้ฝุายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติระดับ 1 สาขาช่างไฟฟูาภายในอาคาร เพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557 ณ. ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม โดยมีกลุ่มเปูาหมายผู้เข้ารับการ
ทดสอบฯ คือ ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟูา,
พนักงานบริษัท ตักสิลาการ์เม้นท์ จากัด และพนักงาน บริษัท สยาม
แม็คโคร สาขามหาสารคาม

วันที่ 14 ก.ค. 2559 ศพจ.มหาสารคาม
จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1
สาขาช่างไฟฟูาภายในอาคาร ให้แก่ช่างไฟฟูาในพื้นที่
จานวน 22 คน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการยื่นของหนังสือ
รับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายที่จะมีผล
บังคับ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ซึ่งปัจจุบันจังหวัด
มหาสารคามรับรองความรู้ความสามารถให้กับช่าง
ไฟฟูาฯ ไปแล้ว 22 ราย

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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8 ก.พ.59 นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในการรับการ
ประเมินสถานศึกษาวิชีพเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2558 ณ
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม และได้มอบ
ปูายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม โดยมี
ดร.ประเสริฐ กาธรเจริญ เป็นผู้รับมอบปูาย
30 กันยายน 2559 นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม ส่งมอบใบอนุญาตฯ และปูายศูนย์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ของศูนย์
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิค
วาปีปทุม สาขาช่างไฟฟูาภายในอาคาร ระดับ 1
ณ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม โดยมีนายสิระพงศ์ ชูวงศ์เลิศ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เป็นผู้รับ
มอบปูาย ซึ่งการขออนุญาตเป็นผู้ดาเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นภารกิจ
สาคัญ ที่สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ในการพัฒนา
ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานของประชาชนในพื้นที่
ให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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ภารกิจด้านการรับรองความรู้ความสามารถ

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่ ศพจ.มหาสารคามซักซ้อมขั้นตอนการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถ ตามพ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ.2557 เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การประเมิน ให้แก่ช่างไฟฟูาที่ยื่นขอประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ก่อนมีผลบังคับใช้ในวันที่
26 ตุลาคม 2559

วันที 8 มิถุนายน 2559
ดาเนินการประเมินรับรองความรู้
ความสามารถให้แก่ช่างไฟฟูา
ภายในอาคารที่ยื่นขอเข้ารับการ
ประเมิน จานวน 15 คน ณ
อาคารทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน ห้องสอบประเมินความรู้
ความสามารถ ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมอาคาร
ฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมหาสารคาม นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม ร่วมแถลงข่าวความพร้อมของจังหวัด
มหาสารคามในการรับรองความรู้ความสามารถช่าง
ไฟฟูา หลังจากกระทรวงแรงงานประกาศให้อาชีพ
ช่างไฟฟูาภายในอาคาร(ยกเว้นเฉพาะวิศวกรไฟฟูา
ที่มีใบประกอบวิชาชีพ หรือใบ ก.ว.) เป็นอาชีพที่
ต้องมีความรู้ความสามารถ จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่
26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป หากฝุาฝืนต้องระวาง
โทษทั้งผู้ปฏิบัติงานและนายจ้าง และในโอกาสนี้ได้
ทาการมอบหนังสือรับรองฯสาขาช่างไฟฟูาภายใน
อาคารให้กับผู้ผ่านการรับรองด้วย
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ดาเนินการประเมินรับรองความรู้
ความสามารถให้แก่ช่างไฟฟูา
ภายในอาคารที่ยื่นขอเข้ารับการ
ประเมิน จานวน 8 คน ณ อาคาร
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ห้อง
สอบประเมินความรู้ความสามารถ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม

วันที่ 4 สิงหาคม 2559
ดาเนินการประเมินรับรอง
ความรู้ความสามารถให้แก่
ช่างไฟฟูาภายในอาคารที่ยื่น
ขอเข้ารับการประเมิน จานวน
5 คน ณ อาคารทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ห้อง
สอบประเมินความรู้
ความสามารถ ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

25

รายงานประจาปี 2559 Annual Report 2016

วันที่ 13 กันยายน 2559 ดาเนินการ
ประเมินรับรองความรู้ความสามารถให้แก่
ช่างไฟฟูาภายในอาคารที่ยื่นขอเข้ารับการ
ประเมินจานวน 7 คน ณ อาคารทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ห้องสอบประเมิน
ความรู้ความสามารถ ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 27 กันยายน 2559 ดาเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ
ให้แก่ช่างไฟฟูาภายในอาคารที่ยื่นขอเข้ารับการประเมินจานวน 16 คน ณ อาคาร
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ห้องสอบประเมินความรู้ความสามารถ ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

26

รายงานประจาปี 2559 Annual Report 2016

1
27

ออกหน่วยบริการในพื้นที่

วันที่ 20 มกราคม 2559 ผู้อานวยการและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วย
ให้บริการ ซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ให้คาปรึกษาและแนะในการฝึก
อาชีพ แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม ตาม
โครงการเยี่ยมเยียนประชาชน ณ บริเวณวัดบ้านจอมศรี ต.ชื่นชม อ.ชื่น
ชม จ.มหาสารคาม

วันที่ 5 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 ศพจ.มหาสาคามนาทีม
ผู้รับการฝึกตรียมเข้าทางาน สาขานวดไทยและนวดเท้าเพื่อ
สุขภาพ ออกหน่วยให้บริการในงานบุญเบิกฟูาและกาชาด
จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้อานวยการและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วย
ให้บริการ ซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อม
เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ให้
คาปรึกษาและแนะในการฝึกอาชีพ แจก
เอกสารประชาสัมพันธ์ ร่วมกับจังหวัด
มหาสารคาม ตามโครงการเยี่ยมเยียน
ประชาชน ณ โรงเรียนเชืยงยืนพิทยาคม
ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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วันที่ 1 – 12 เมษายน 2559 ออกหน่วยให้บริการ
ประชาชน ตามโครงการคลินิกช่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ร่วมรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปะจาปี 2559

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่ ศพจ.มหาสรคาม
ออกหน่วยให้บริการ ซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์เล็ก
เพื่อการเกษตร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ
หน่วยงาน ให้คาปรึกษาและแนะในการฝึกอาชีพ แจกเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการ
เยี่ยมเยียนประชาชน ณ บ้านหนองแวงสหคาม อ.กุดรัง
จ.มหาสารคาม

วันที่ 17 สิงหาคม 2559
เจ้าหน้าที่ ศพจ.มหาสรคาม ออก
หน่วยให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์
ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา ประชาสัมพันธ์
ภารกิจของหน่วยงาน ให้คาปรึกษา
และแนะในการฝึกอาชีพ แจก
เอกสารประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ
จังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการ
เยี่ยมเยียนประชาชน ณ บ้านปุากุง
หมู่ที่ 1 ต.ราษฎร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิ
พิสัย จ.มหาสารคาม

ภารกิจร่วมกับภาครัฐและเอกชน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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ร่วมกับภาคเอกชน /สถานประกอบกิจการ
27 มกราคม 2559 จัดสัมมนาโครงการ
ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ให้แก่ผู้แทนจาก
สถานประกอบการในจังหวัดมหาสารคาม ณ
โรงแรมตักสิลา อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ตรวจเยี่ยมผลการดาเนินงานของสถานประกอบกิจการตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย เพื่อให้การ
บริการแนะนา เรื่องการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ บริษัท เสริมไทยคอมเพล็กซ์ จากัด
และบริษัท น้าตาลวังขนาย จากัด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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12 พฤษภาคม 2559 ผู้อานวยการให้คาปรึกษาแนะนา ในการฝึกอาชีพ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน บริษัท คาร์กิลล์สยาม
มหาสารคาม ที่จะถูกเลิกจ้าง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุม บริษัท คาร์กิลล์สยาม มหาสารคาม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

30 สิงหาคม 2559 ดาเนินการทดลองทดสอบมาตรฐานของผู้ประกอบ
อาชีพ ตาแหน่งงาน/อาชีพ operator สาขา พนักงานเคี่ยวเอ โดยทดลอง
ทดสอบภาคความรู้และความสามารถให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
เคี่ยว ณ บริษัท น้าตาลวังขนาย จากัด ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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ร่วมกิจกรรมวันสาคัญและกิจกรรมอื่น ๆ

30 เมษายน 2559 ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ สานสร้าง เสริมสุข แรงงานไทย ณ
บริเวณหน้าห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

12 เมษายน 2559 ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ,อาคารศูนย์ราชการกระทรวง
แรงงาน และบริเวณหน้าตึกอานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสาคาม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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วันที่ 25 เมษายน 2559 ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ณ
หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม

ร่วมงานพิธเี จริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์
และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่อง
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559
ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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กิจกรรมตามโครงการ และอื่นๆ

25 มีนาคม 2559 ฝึกอบรมโครงการ
ปฏิบัติการปูองกัน การเกิดอัคคีภัย ให้แก่
เจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตร
เตรียมเข้าทางาน แม่บ้าน คนสวน ณ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม

11 มีนาคม 2559 ผู้อานวยการฯ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการฝึก
แม่บ้าน คนสวน ร่วมกิจกรรม ตาม
โครงการกิจกรรม 5 ส (Big cleaning
day) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพ และสานักงานน่า
อยู่ น่าทางาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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วันที่ 9 มิถุนายน 2559 จัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคล เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ณ ห้องประชุม
อาคารฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ร่วม
ต้อนรับ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ
เพื่อติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ โครงการฟาร์มตัวอย่าง และ
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกาพี้ ต.กาพี้
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้
ดาเนินการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกของกลุ่ม
ทุกปี โดยปีงบประมาณ 2559 ได้ฝึกอบรม
ให้แก่สมาชิกในสาขาการสาวไหมไทย
พื้นเมืองอีสานเพื่อการทอผ้าไหมตรานกยูง
พระราชทานสีทอง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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งานที่ได้รับมอบหมาย/นโยบาย

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย/นโยบาย
ประชุมคณะทางานจัดทาแผนพัฒนากาลังคนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มีนาคม 2559 และประชุม
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
25 พ.ค. 59 จัดสัมมนา การจัดทา
แผนพัฒนากาลังคนจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อระดมสมองจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 5 ภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรม
ตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพ.ปจ.) มหาสารคาม
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 24 มีนาคม 2559 และครั้งที่ 2/2559 วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหาสารคาม
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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วันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้อานวยการและ เจ้าหน้าที่
ศพจ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน นายประทีป ทรงลายอง เข้ารับการตรวจ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามผลการตรวจ
ราชการตามแผนตรวจราชการสานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน(การตรวจบูรณาการ) ประจาปี 2559

36

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ประชุม
คณะกรรมการตามโครงการประชารัฐร่วมใจ
เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ในการ
พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อเข้าร่วมโครงการ มีนายเสถียรพงศ์ มากศิริ
รองผู้วาราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน
ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
มหาสารคาม

ศพจ.มหาสารคาม ออกสารวจและทาการตรวจเช็ค
ระบบไฟฟูาในอาคารตามโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้าง
ความปลอดภัยในโรงเรียนจังหวดมหาสารคาม เริ่มดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม –14 กันยายน 2559 โดยมี
โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และขอให้ออกสารวจและ
ตรวจเช็คระบบภายในโรงเรียน จานวนทั้งสิ้น 97 แห่ง

วันที่ 17 สิงหาคม 2559
ผู้อานวยการและ เจ้าหน้าที ร่วม
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน นายประทีป ทรง
ลายอง เข้ารับการตรวจติดตามผล
การปฏิบัติงาน

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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แผน/ผลการดาเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/รายการ

เปูาหมาย

ผลงาน

(คน)

(คน)

ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น (คน) 3,862
6,236 161.47
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ดาเนินการเอง (คน)
2,362
3,116 131.92
เอกชน/สถานประกอบการดาเนินการ (คน)
1,500
3,120
208
โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย (เปูาหมาย : แห่ง)*
2/252คน 2/252คน 100
โครงการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งบริการโลจิสติกส์ และ
420
507
120.71
การก่อสร้าง
- เตรียมเข้าทางาน (280-840 ชม.)
80
80
100
101.67
- ยกระดับฝีมือแรงงาน (18-60 ชม.)
300
305
305
- อาชีพเสริม (18-30 ชม.)
40
122
ผลผลิต การพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน
884
924
104.52
กิจกรรมหลัก : ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมในการ
884
924
104.52
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(1) รายการ อบรมความสามารถด้านภาษาให้แก่แรงงานไทยเพื่อ
140
142
101.43
รองรับประชาคมอาเซียน
- ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
140
142
101.43
(2) รายการ ฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก
120
120
100
- ยกระดับฝีมือแรงงาน (30 ชม.)
120
120
100
* โดยจัดจ้างทีมที่ปรึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกแก่สถานประกอบ
กิจการตามโครงการฯ

(3) รายการฝึกอบรมฝีมือแรงงานส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วน
- เตรียมเข้าทางาน (280-560 ชม.)
- ยกระดับฝีมือแรงงาน (18-60 ชม.)
(4) รายการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ของภาคบริการและการท่องเที่ยว
- เตรียมเข้าทางาน (280 ชม.)
- ยกระดับฝีมือแรงงาน (18-60 ชม.)
- อาชีพเสริม (18-30 ชม.)

116

116

100

16
100

16
100

100
100

252

261

103.57

32
200
20

40
200
21

125
100
105

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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ผลผลิต/กิจกรรมหลัก/รายการ
(5) รายการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
สมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน
(6) รายการ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไทยขับเคลื่อนการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม
(6.1) รองรับอุตสาหกรรมการผลิต
- เตรียมเข้าทางาน
- ยกระดับฝีมือแรงงาน
โครงการ พัฒนาฝีมือแรงงานร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรม ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรม ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ
กิจกรรม พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
- รายการ พัฒนาศักยภาพและทักษะฝีมือของผู้ประกอบอาชีพ OTOP
กิจกรรม พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
รายการ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- แรงงานทั่วไป
- กลุ่มนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา
กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดาเนินการ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ
(1) รายการ รับรองหลักสูตร และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานของสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ
(คน)
(แห่ง)
(2) รายการ ตรวจติดตามสถานประกอบกิจการดาเนินการ ฝึกอบรม
ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
รายการ พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือ
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เปูาหมาย

ผลงาน

(คน)

(คน)

40

40

100

216

387

179.17

216
16
200
120
80
40

387
16
229
178
80
98

179.17
100
114.50
148.33
100
245

818

1,113

136.06

260
260
38
500
500
250
250

303
303
40
747
747
325
422

116.54
116.54
105.26
149.40
149.40
130
168.80

1,500

3,120

208

1,500

3,120

208

14

14

100

10

10

100

20

23

20

23
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ผลการดาเนินงานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
การฝึกเตรียมเข้าทางาน
ผลผลิต

กิจกรรม

หลักสูตรและชั่วโมง

รวมทั้งสิ้น
โครงการ
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่ง
ฝึกอบรม
บริการโลจิสติกส์ และการก่อสร้าง ผลรวม
ฝีมือแรงงาน โ
ช่างซ่อมเครื่องยนต์ : 840 ชั่วโมง
รองรับระบบ
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ : 920 ชั่วโมง
ขนส่ง
ช่างเดินสายไฟฟูาในอาคาร : 280
บริการโลจิ
ชั่วโมง
สติกส์ และ
ช่างเดินสายไฟฟูาในอาคาร : 420
การก่อสร้าง
ชั่วโมง
ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก : 420
ชั่วโมง
การใช้คอมพิวเตอร์ในสานักงาน : 420
ชั่วโมง
ผลผลิต การ ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมใน
พัฒนาฝีมือ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลรวม
แรงงาน
ฝึกอบรม ช่างซ่อมเครื่องยนต์ : 840 ชั่วโมง
รองรับ
ฝีมือบภาค ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก : 420
ประชาคม มาเซียน ชั่วโมง
อาเซียน
นวดไทยและนวดเท้าเพื่อสุขภาพ :
449 ชั่วโมง
ช่างปูกระเบื้อง : 280 ชั่วโมง

เปูาหมาย
(คน)
144

เข้าฝึก
(คน)
152

จบฝึก
(คน)
135

80
13
3

80
11
4

75
11
4

0

20

17

29

21

21

12

19

17

23

5

5

64
10

72
10

60
0

6

6

6

32
0

40
16

38
16

หมายเหตุ..สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ หลักสูตร 840 ชั่วโมง จานวน 10 คน อยู่ระหว่างฝึก จะจบวันที่ 22 ตุลาคม 2559
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ผลการดาเนินงานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
การฝึกยกระดับฝีมือ
ผลผลิต
รวมทั้งสิ้น
โครงการ เพิ่ม
ผลิตภาพแรงงาน
ไทย

กิจกรรม

หลักสูตรและชั่วโมง

เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ผลรวม
เพิ่มผลิต การดาเนินกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพงาน
ภาพ
(Quality Control Circle : QCC) : 6 ชั่วโมง
แรงงาน การปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดการ
ไทย
สูญเสีย : 6 ชั่วโมง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
: 6 ชั่วโมง
โครงการ
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่ง บริการ
ฝึกอบรมฝีมือ
โลจิสติกส์ และการก่อสร้าง ผลรวม
แรงงานรองรับ โครงการ การเดินสายไฟฟูาภายในอาคาร : 30 ชั่วโมง
ระบบขนส่ง
ฝึกอบรม การวางแผนและควบคุมการผลิตแบบทันเวลา
บริการโลจิสติกส์ จิสติกส์ : 18 ชั่วโมง
และการก่อสร้าง และการ การบริหารคลังสินค้า : 18 ชั่วโมง
ก่อสร้าง การปรับปรุงคุณภาพของการบริการด้านโล
จิสติกส์ : 18 ชั่วโมง
การบริหารการขนส่ง : 18 ชั่วโมง
ผลผลิต พัฒนา พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า
ศักยภาพฝีมือ
รับการประเมิน ผลรวม
แรงงานทั้งระบบ
ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของ
ช่างไฟฟูาภายในอาคาร : 30 ชั่วโมง
ตลาดแรงงาน
และการประกอบ
อาชีพ

เปูาหมาย ผู้เข้าฝึก ผู้จบฝึก
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ผลการดาเนินงานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
การฝึกยกระดับฝีมือ
ผลผลิต

กิจกรรม

หลักสูตรและชั่วโมง

โครงการ เพิ่ม
เพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ผลรวม
ผลิตภาพแรงงาน เพิ่มผลิต การดาเนินกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพงาน
ไทย
ภาพ
(Quality Control Circle : QCC) : 6 ชั่วโมง
แรงงาน การปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดการ
ไทย
สูญเสีย : 6 ชั่วโมง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
: 6 ชั่วโมง
โครงการ
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่ง
ฝึกอบรมฝีมือ
บริการโลจิสติกส์ และการก่อสร้าง ผลรวม
แรงงานรองรับ โครงการ การเดินสายไฟฟูาภายในอาคาร : 30 ชั่วโมง
ระบบขนส่ง
ฝึกอบรม การวางแผนและควบคุมการผลิตแบบทันเวลา
บริการโลจิสติกส์ จิสติกส์ : 18 ชั่วโมง
และการก่อสร้าง และการ การบริหารคลังสินค้า : 18 ชั่วโมง
ก่อสร้าง การปรับปรุงคุณภาพของการบริการด้านโล
จิสติกส์ : 18 ชั่วโมง
การบริหารการขนส่ง : 18 ชั่วโมง
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ : 30 ชั่วโมง

เปูาหมาย ผู้เข้าฝึก
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ผลการดาเนินงานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
การฝึกยกระดับฝีมือ
ผลผลิต
ผลผลิต
การพัฒนา
ฝีมือ
แรงงาน
รองรับ
ประชาคม
อาเซียน

กิจกรรม
หลักสูตรและชั่วโมง
เปูาหมาย ผู้เข้าฝึก
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ผลรวม
800
973
ฝึกอบรม พูดอังกฤษคาต่อคาเพื่อการทางาน ระดับ 2 : 30 ชั่วโมง
20
20
ฝีมือ
พูดอังกฤษคาต่อคาเพื่อการทางาน ระดับ 1 : 30 ชั่วโมง
40
42
แรงงาน วัฒนธรรมการใช้ภาษาพม่า : 30 ชั่วโมง
40
40
รองรับ
ภาษาจีนเบื้องต้น : 30 ชั่วโมง
20
20
ภาคอุตส ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร : 30 ชั่วโมง
20
20
าหกรรม ผู้ประกอบอาหารไทย : 30 ชั่วโมง
120
120
ในการเข้า การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 (การฝึกตาม
2
2
สู่
ความสามารถ : CBT) : 30 ชั่วโมง
ประชาค การใช้และการวินิจฉัยปัญหาเครื่องยนต์ ด้วยเครื่องมือ
20
20
มอาเซียน วินิจฉัยปัญหาG-IDSS : 18 ชั่วโมง
การบารุงรักษารถยนต์ : 18 ชั่วโมง
20
20
การโปฺวสีรถยนต์ : 18 ชั่วโมง
17
17
ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ : 18 ชั่วโมง
16
16
พนักงานควบคุมเครื่องจักรปั้นจั่น เครน : 18 ชั่วโมง
25
25
ระบบมาตรฐานอาหาร : 18 ชั่วโมง
20
27
การบริหารงานบริการ : 30 ชั่วโมง
20
40
การสร้างการบริการที่ประทับใจ : 30 ชั่วโมง
40
53
เทคนิคพื้นฐานงานบริการ : 30 ชั่วโมง
60
60
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร : 30 ชั่วโมง
20
20
พนักงานดูแลห้องพัก : 30 ชั่วโมง
20
20
เดมี่ เชฟ : 30 ชั่วโมง
20
20
การเชื่อมไฟฟูาระดับ 1 (ชิ้นงานไม่เกิน 6 มม.) : 30
40
43
ชั่วโมง
การบารุงรักษารถยนต์ : 30 ชั่วโมง
40
40
การซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 : 30 ชั่วโมง
20
20
การเดินสายไฟฟูาภายในอาคาร : 18 ชั่วโมง
0
160
การเดินสายไฟฟูาภายในอาคาร : 30 ชั่วโมง
60
63
ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ : 30 ชั่วโมง
20
20
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ : 30 ชั่วโมง
20
25
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
การฝึกอาชีพเสริม
ผลผลิต
กิจกรรม
หลักสูตรและชั่วโมง
เปูาหมาย ผู้เข้าฝึก
รวมทั้งสิ้น
478
664
โครงการ
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่ง
ฝึกอบรมฝีมือ
บริการ
โลจิสติกส์ และการก่อสร้าง ผลรวม
40
122
แรงงานรองรับ โครงการ การซ่อมและบารุงระบบประปาหมู่บ้าน :
ระบบขนส่ง
18 ชั่วโมง
0
32
บริการโล
ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต : 30 ชั่วโมง
40
20
จิสติกส์ และการ
การก่ออิฐ ฉาบปูน : 30 ชั่วโมง
0
20
ก่อสร้าง
ช่างเดินสายไฟฟูาในอาคาร : 18 ชั่วโมง
0
25
การทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศใน
0
25
บ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก : 18 ชั่วโมง
ผลผลิต การ
ฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมในการ
20
20
พัฒนาฝีมือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลรวม
แรงงานรองรับ
ประชาคม
การนวดฝุาเท้า : 60 ชั่วโมง
20
21
อาเซียน
โครงการ พัฒนา ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
80
80
ฝีมือแรงงานร่วม พระราชดาริ ผลรวม
เทิดทูนสถาบัน ฝึกอบรม การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ : 30
พระมหากษัตริย์ ฝีมือเนื่อมา ชั่วโมง
20
20
จาก
การจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก :
พระราชดา 30 ชั่วโมง
20
20
ริ
การสาวเส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสานเพื่อการ
ทอผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีทอง :
40
40
30 ชั่วโมง
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ผลการดาเนินงานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
การฝึกอาชีพเสริม
ผลผลิต

กิจกรรม

หลักสูตรและชั่วโมง

ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ ผลรวม
ฝึกอาชีพ การปูกระเบื้อง : 30 ชั่วโมง
แรงงาน
การก่ออิฐ-ฉาบปูน : 30 ชั่วโมง
กลุ่มเฉพาะ การเชื่อมไฟฟูา ระดับ 1 : 30 ชั่วโมง
การนวดแผนไทย : 150 ชั่วโมง
ผลผลิต พัฒนา พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ผลรวม
ศักยภาพฝีมือ
พัฒนา/
การย้อมเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ : 18
แรงงานทั้งระบบ ส่งเสริมกา ชั่วโมง
ให้สอดคล้องกับ ราชีพอิสระ การทอผ้า : 30 ชั่วโมง
ความต้องการ
พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ผลรวม
ของ
พัฒนาฝีมือ การทาของชาร่วย : 6 ชั่วโมง
ตลาดแรงงาน
เพื่อเพิ่ม
ศิลปะประดิษฐ์ : 18 ชั่วโมง
และการประกอบ โอกาสใน การทอเสื่อกก : 18 ชั่วโมง
อาชีพ
การ
การทาพานบายศรี : 18 ชั่วโมง
ประกอบ การทาของชาร่วย : 18 ชั่วโมง
อาชีพ
การทอผ้า : 30 ชั่วโมง
การทอเสื่อกก : 30 ชั่วโมง
การทาน้ายาสุขภัณฑ์ : 18 ชั่วโมง
การทาเครื่องดื่มสมุนไพร : 18 ชั่วโมง
การทาขนม : 18 ชั่วโมง

เปูาหมาย ผู้เข้าฝึก ผู้จบฝึก
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สาขาอาชีพที่ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน

กลุ่มสาขาอาชีพ

สาขาอาชีพ

ระดับ

ช่างก่อสร้าง
ช่างก่อสร้าง
ช่างอุตสาหการ

ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น

1

ช่างอุตสาหการ

ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
ช่างเชื่อมทิก

1
1

ช่างเครื่องกล
ช่างเครื่องกล
ช่างบารุงรักษารถยนต์
ช่างไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ช่างไฟฟูาภายในอาคาร
ช่างไฟฟูา
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการ
อิเล็กทรอนิกส์
พาณิชย์ขนาดเล็ก
และคอมพิวเตอร์ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การ
นาเสนอผลงาน)
ภาคบริการ
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
ภาคบริการ
ผู้ประกอบอาหารไทย
พนักงานนวดไทย

1
1
1
1
1
1
1

ผู้เข้า ผู้ผ่าน
ทดสอบ ทดสอบ
747
635
747
635
25
17
25
17
42
16
34
8
8
8
138
130
138
130
414
349
351
308
6

5

57
128
60
37
31

36
123
57
37
29
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กลุ่มสาขาอาชีพ

สาขาอาชีพ

ระดับ

รวมกลุ่มสาขาอาชีพ
ช่างก่อสร้าง
ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น
รวมกลุ่มสาขาอาชีพ
ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
ช่างอุตสาหการ
ช่างเชื่อมทิก
รวมกลุ่มสาขาอาชีพ
ช่างเครื่องกล
ช่างบารุงรักษารถยนต์
รวมกลุ่มสาขาอาชีพ
ช่างไฟฟูาภายในอาคาร
ช่างไฟฟูา
ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการ
อิเล็กทรอนิกส์และ พาณิชย์ขนาดเล็ก
คอมพิวเตอร์
พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การ
นาเสนอผลงาน)
รวมกลุ่มสาขาอาชีพ
พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
ภาคบริการ
ผู้ประกอบอาหารไทย
พนักงานนวดไทย

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผู้เข้า ผู้ผ่าน
ทดสอบ ทดสอบ
747
635
747
635
25
17
25
17
42
16
34
8
8
8
138
130
138
130
414
349
351
308
6

5

57
128
60
37
31

36
123
57
37
29
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ผลการดาเนินงานฝึกอบรมฝีมือแรงงาน จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2559
กลุ่มอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การผลิตสิ่งทอ
การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟูา
การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่น ๆ
การผลิตเฟอร์นิเจอร์
ไฟฟูา ก๊าซ ไอน้าและระบบการปรับอากาศ
งานวิศวกรรมโยธา
ที่พักแรม
การบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
กิจกรรมการบริการอื่น ๆ ส่วนบุคคล

เปูาหมาย

ผู้เข้าฝึก

ผู้จบฝึก

1,842
220
98

2,369
232
100

2,350
232
100

ร้อยละ
ผู้จบฝึก
99.20
100
100

164

145

143

98.62

0
262
300
0
26
60
674
20
18

160
248
383
16
29
117
866
20
53

160
236
380
16
29
117
864
20
53

100
95.16
99.22
100
100
100
99.77
100
100

ผลการดาเนินงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2559
กลุ่มอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์
การผลิตยานยนต์ รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
งานวิศวกรรมโยธา
ที่พักแรม

520
75

ผู้เข้า
ทดสอบ
747
94

ผู้ผ่าน
ทดสอบ
635
73

ร้อยละ
ผู้ผ่าน
85.01
77.66

218

357

313

87.68

132
20
75

180
25
91

146
17
86

81.11
68
94.51

เปูาหมาย

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

รายงานประจาปี 2559 Annual Report 2016

คณะผู้จัดทา

ที่ปรึกษา
1. นายไกรสิทธิ์ ศรีสาราญ

ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

2. นายดารง
3. นายสุพัด

หัวหน้าฝุายพัฒนาฝีมือแรงงาน
หัวหน้าฝุายรับรองความรู้ความสามารถ

ทิพย์สิงห์
ถุงแก้ว

4. นางชญานิษฐ์ แสงทิพย์
5. นางทานตะวัน เอมี่

หัวหน้าฝุายมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หัวหน้าฝุายนโยบายและยุทธศาสตร์

ผู้จัดทารายงาน
1. นางทานตะวัน เอมี่
2. นางสาวจิรดา ปลื้มปรีดี

หัวหน้าฝุายนโยบายและยุทธศาสตร์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
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