๑

รายชื่อขาราชการผูผานการประเมินผลงานทางวิชาการของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อผลงานทางวิชาการ
ตําแหนงนักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน ระดับชํานาญการพิเศษ
1 นางสาวสมลักษณ สุวรรณพรหมา
-คูมือปฏิบัติงานฝกยกระดับฝมือและศักยภาพแรงงาน
กลุมทองเที่ยวและบริการ
2

นางสาววรรณี โกมลกวิน

-แนวทางการดําเนินงานความรวมมือในการพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหแกแรงงานภาคเกษตรระหวางกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กับ
กรมสงเสริมการเกษตร

3

นายวิรัช คันศร

-แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

4

นางวิจิตรา บูรณะวานิช

-นโยบายการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อแกปญหาความยากจน

5

นางสาวประภาพร ชุลีลัง

-การติดตามประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาฝมือแรงงาน
: กรณีศึกษาการฝกอบรมภาษาตางประเทศใหแกแรงงาน
ที่ลงทะเบียนแจงความประสงคไปทํางานตางประเทศ

6

นางสาวรุจนจิณี สุภวิรีย

-การจัดทําระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

7

นางเอื้อมพร โศจิพลกุล

-การบริหารการใชจายเงินดานงานฝกอาชีพของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหมีประสิทธิภาพ

8

นายสุธี ภาคการ

-แนวทางการจัดสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิผลดานการวิเคราะห
Competency และการประยุกตนําไปใชภาค 8 นครสวรรค

9

นายไกรสิทธิ์ ศรีสําราญ

-สมรรถนะของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในกลุมงานสงเสริมและทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 6 ขอนแกน

10 นายภิญโญ สะตะพันธ

-โครงการกอตั้งศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาค 4 ราชบุรี

๒

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
11 นางอรทัย สังขทอง

ตําแหนงนักวิชาการฝกอาชีพ ระดับ 8ว
12 วาที่พันตรีสมบูรณสุข นาคีรักษ

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-การพัฒนาฝมือแรงงานดานการทองเที่ยวและบริการ
กรณีศึกษา : การฝกอบรมสาขาพนักงานนวดไทยใน
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 10 ลําปาง

-ความตองการพัฒนาฝมือแรงงานของสถานประกอบการ
ในจังหวัดสุราษฎรธานี

13 นายพินิจ ศุภมัสดุอังกูร

-กลยุทธการจัดระบบการฝกแบบยึดความสามารถของ
ผูรับการฝกเปนสําคัญ

14 นายอุดมพล มณียม

-แนวทางการพัฒนาฝมือแรงงานภายใตสถานการณความไมสงบ
3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนราธิวาส)

15 นายวสันตชาย เคหะวันยะ

-การวิเคราะหตําแหนงเพื่อการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน
เฉพาะสถานประกอบการ

16 นายพรเสริฐ อางควนิช

-ความปลอดภัยในการทํางานกับการพัฒนาฝมือแรงงาน

17 นางศิริพร เจียรสนอง

-การประสานงานในโครงการความรวมมือระหวางประเทศ
ดานการพัฒนาฝมือแรงงาน

18 นายสุเมธ โศจิพลกุล

-การสงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนที่ยอมรับของสมาคม
องคกรอาชีพ สถานประกอบกิจการ

19 นายอรรถชัย สุกใส

-คูมือการติดตั้งระบบไฟฟาสําหรับชาง

20 นางสาวดารุณี แปนเพ็ชร

-กลยุทธในการทํางานเชิงรุกเพื่อหากลุมเปาหมาย
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

21 นายธนา จันสุตะ

-การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาค 6 ขอนแกน

๓

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อผลงานทางวิชาการ
ตําแหนงนักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงาน ระดับชํานาญการ
22 นางสุพัตรา ทองมวง
-การประสานงานฝกอาชีพ หลักสูตรเตรียมเขาทํางาน
สาขาพนักงานนวดแผนไทย
23 นายสิทธิชัย กลิ่นชั้น

-การพัฒนาเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อสงเสริมการแขงขัน
ทางเศรฐกิจระหวางประเทศ

24 นางเอมอร จารุจินดา

-การขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและคาใชจายในการฝกอบรมและ
เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานพ.ศ. 2545 กรณีศึกษา :
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดตาก

ตําแหนงนักวิชาการฝกอาชีพ ระดับ 7ว
25 นายธวัชชัย โสภณประเสริฐ

-ระบบการใหบริการดานแนะแนวการเขารับการฝกอาชีพ

26 นางขจี รอดบุญฤทธิ์

-การพัฒนาฝมือแรงงานในการดําเนินงานคาราวานแกจน

27 นายมานิตย มงคลชื่น

-การศึกษาภาวะผูนําระดับผูบริหารสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค

28 นายฤทธิรณ มณีคํา

-งานพัฒนาฝมือแรงงานกับการเพิ่มคุณภาพสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ในจังหวัดสุรินทร

29 นางจันทิรา สุนทรสุวรรณ

-ความคิดเห็นของสถานประกอบกิจการจังหวัดนครสวรรค
ตอพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545

30 นางสาวลําดวน มีดี

-ลักษณะของแรงงานที่พึงประสงคที่สถานประกอบการ
ตองการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

31 นายสุรเชษฐ ทองสั้น

-รายงานผลการพัฒนาฝมือแรงงานของสถานประกอบการ
ตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
กรณีศึกษา : สถานประกอบการในจังหวัดยะลา

32 นายพรหมพักตร ปานพวงแกว

-ความตองการฝกอาชีพหลักสูตรการฝกเตรียมเขาทํางาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรณีศึกษา:ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดศระสะเกษ ปงบประมาณ 2548

๔

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
33 นายวีระ เฉลิมชัย

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-แนวทางการปฏิบัติดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร
ที่เกี่ยวของในงานกอสราง

34 นางสาวนิ่มนวล ศงสนันทน

-การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานทางภูมิปญญาของวัฒนธรรมภาคใต
จังหวัดนราธิวาส (โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ
ที่ใชในวัฒนธรรมมุสลิม)

35 นางปยวรรณ ไชยพังยาง

-แนวทางการรายงานผลการพัฒนาฝมือแรงงาน ผาน IT
อยางมีประสิทธิภาพ

36 นางนิรดา จิรสุทธิกร

-การประสานเครือขาย NNSPSME จังหวัดเชียงใหม : กรณีศึกษา

37 นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์

-แนวทางการจัดทําแผนการแกไขปญหาความยากจนที่ยั่งยืน
ในจังหวัดลําพูน

38 นายสุชาติ เงินสุข

-แนวทางการเตรียมความพรอมบุคลากรในงานซอมบํารุง
รักษาเครื่องจักรกล

39 นายชูศักดิ์ เทียวประสงค

-การประหยัดพลังงานไฟฟาภายในหนวยงาน (สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานภาค 5)

40 นายสงกรานต เพิ่มฤาชัย

-การพัฒนากระบวนการฝกเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต
กรณีตัวอยาง บริษัทออโตอัลลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด

41 นางอรพินท โพธิสัมฤทธิ์

-แผนบูรณาการดานพัฒนาฝมือแรงงานกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในจังหวัดนาน

42 นายวิจิตร กุลบุตร

-การศึกษาโครงการสงเสริมอาชีพเยาวชน เด็ก สตรี และ
กลุมวัยแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

43 นางกิติมา ศิริประธาน

-การพัฒนาฝมือแรงงานของศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช กับการแกไขปญหาความยากจน
ตามนโยบายรัฐบาล

44 นายประทีป นุนชื่น

-การบริหารจัดการสถานประกอบการไมยางพาราเพื่อเพิ่มมูลคา

๕

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
45 นายศักดิ์ศรี เสงเตง

46

นางศิริภรณ ชื่นชม

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-การสงเสริมศักยภาพฝมือแรงงานไทยสูสากลดวยการจัดสง
เยาวชนเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานเยาวชนนานาชาติ
-การจัดฝกอบรมนํารองโครงการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานสํารอง

47 นางศิริลักษณ ฮั้วรุงเรือง

-การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
กรณีศึกษา : สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี

48 นายสมโภชน ชัยชนะ

-การบูรณาการการพัฒนาฝมือแรงงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค

49 นางบัญฑิตา สุขสถิตย

-เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานภายใตพระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545

50 นายสุชัย พงศพัฒนพาณิชย

-แนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยใชกรอบการสั่งสม
ประสบการณ (Experience Accumulation Framework :
EAF) เปนเครื่องมือของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

51 นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต

-การพัฒนาศักยภาพแรงงาน สาขาพนักงานนวดแผนไทย

52 นางชิตานันต บุนนาค

-ความพึงพอใจของผูใชบริการของศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดอางทอง

53 นายบุญคง ทิพยพูล

-การออกแบบกอสรางศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดระนอง

54 นายเฉลิมพล เนียมสกุล

-การสรางแบบรายงานผลการขอยื่นรับรองหลักสูตรและคาใชจายใน
การพัฒนาฝมือแรงงานผานระบบเครือขายการรายงานผลของกรม

55 นายมงคล ลีลาธนากร

-การกําหนดกลยุทธในการสรางเครือขายพัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่อแกไขปญหาความยากจน กรณีศึกษา : ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดมหาสารคาม

56

-การบูรณาการการพัฒนาฝมือแรงงาน กรณีศึกษา:
ระหวางกรมพัฒนาฝมือแรงงานกับกรมทางหลวง

วาที่รอยตรีประพันธ คชประดิษฐ

๖

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
57 รอยเอกทศพล พันธุเพ็ง

58 นายสมนึก อนันต

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-ศึกษาปญหาและอุปสรรคของผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
(อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ)
-การพัฒนาการฝกหลักสูตรยกระดับฝมือแรงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร
แบบ CBST (การใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซล)
-ชุดการฝกการพัฒนาการฝกหลักสูตรยกระดับฝมือแรงงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอรแบบ CBST (การใชโปรแกรม
ไมโครซอฟตเอ็กเซล)

ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 7ว
59 นางสาวมณี หัสชู
-การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Audit)
เรื่อง การตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายงบดําเนินงาน
ตําแหนงบรรณารักษ ระดับ 7ว
60 นางสาวสุปราณี เหลืองรุงทรัพย

61 นายชาญชัย มอดเม็ด
ตําแหนงนิติกร ระดับ 7ว
62 นางสาวสิทธนาถ สุทธชนะ

63 นางสาวพัชราภรณ ยศปญญา

-แนวทางการพัฒนาเครือขายหองสมุดกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ที่ตอเนื่องและยั่งยืน
-การนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการจัดการนิเทศหองสมุด

-เอกสารเรื่องที่ 1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงาน
คดีกับพนักงานอัยการ
-เอกสารเรื่องที่ 2 กระบวนการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
ประกวดราคาและอีออคชั่น
-เอกสารเรื่องที่ 3 การดําเนินการทางวินัยกรณีเจาหนาที่ไมปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ
-ผลงานหมายเลข 1 ปญหาการจัดทํารางกฎหมายของหนวยงาน
-ผลงานหมายเลข 2 การขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
-ผลงานหมายเลข 3 แนวทางการใชมาตรการบังคับทางปกครอง
ในสวนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
พ.ศ. 2545

๗

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
64 วาที่เรือตรีดิเรก สุขสวาง

65 นายปกรณ ศรีเพชร

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-ผลงานเรื่องที่ 1 การสอบสวนวินัยอยางรายแรง กรณี
ทุจริตยักยอกเช็คเงินคาไฟฟาของสวนราชการ
-ผลงานเรื่องที่ 2 การสืบสวนขอเท็จจริง กรณีรองเรียนเจาหนาที่
เรียกรับเงินจากผูรับจางเหมาบริการ
-ผลงานเรื่องที่ 3 การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กรณีรถยนตของทางราชการเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต
-ผลงานเรื่องที่ 1 การตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีมีผูรองเรียนการบริหาร
ที่ไมโปรงใสสอไปในทางทุจริต
-ผลงานเรื่องที่ 2 การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
กรณีรถยนตราชการเกิดอุบัติเหตุไดรับความเสียหาย
-ผลงานเรื่องที่ 3 การดําเนินคดีแพงกรณีผูกูยืมกองทุนพัฒนาฝมือ
แรงงานและผูค้ําประกันผิดสัญญา

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับ 7วช
66 นางสาววัยญา ยิ้มยวน
-การจัดการการกระจายระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
การพัฒนาฝมือแรงงาน
67 นายวินัย มะยมทอง
ตําแหนงนักวิชาการฝกอาชีพ ระดับ 6ว
68 นางดวงจันทร วงษสมุทร

-การวิเคราะหและออกแบบระบบมาตรฐานการจัดการฝก

-การฝกอาชีพหลักสูตรเตรียมเขาทํางานนอกสถานที่ของ
กลุมสตรีในจังหวัดสุพรรณบุรี

69 นางสาวทิพยวรรณ พรหมชาติ

-การพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการสอนงาน กรณีศึกษา :
สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ)

70 นายสุวิทย สังฆทิพย

-การจัดเก็บระเบียน วุฒิบัตรและหนังสือรับรอง
ดานการพัฒนาฝมือแรงงาน กรณีศึกษา : ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดศรีสะเกษ

71 นางสาวนุชจรินท สายรัดทอง

-สรุปผลการพัฒนาระบบราชการประเด็นการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

72 นายวรวุฒิ วุฒิ

-การวางแผนงานกอสรางโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel

๘

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
73 นายอัษฎางค แกวไพศาล

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-การพัฒนาระบบสมรรถนะในสถานประกอบการ
กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ

74 นางชุติกาญจน กาญจนาการ

-แนวทางการประสานงานเชิงบูรณาการกับหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน

75 นายประกิจ มณีรัตน

-การออกแบบโครงสรางอาคารฝกอาชีพ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดระนอง

76 จาสิบโทชาย บัวเพ็ชร

-ชางควบคุมงานกอสรางโครงการกอสรางศูนยหัตถกรรม
และภูมิปญญาไทยจังหวัดเชียงใหม

77 นายพงษเทพ ทองออน

-การคํานวณหาปริมาณงานและปริมาณวัสดุอาคารอํานวยการ
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดระนอง

78 นายประเสริฐ เดนขจรเกียรติ

-การพัฒนาการแขงขันฝมือแรงงานกับการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน

79 นายสุพจน อ่ําสุข

-การวิเคราะหสมรรถนะตําแหนงงานสาขาชางเชื่อม

80 นายกฤษดา สุขสวน

-การสรางเครือขายการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดนครพนม

81 นายมานิตย คํามาสุข

-การพัฒนาโปรแกรมควบคุมการเบิกจายพัสดุดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
กรณีศึกษา : กลุมงานพัฒนาฝมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน

82 นายนันทภพ จันตระกูล

-การสงเสริมการออกเครื่องหมายมาตรฐานฝมือแรงงานใหแก
สถานประกอบกิจการ กรณีศึกษา : จังหวัดนครราชสีมา

ตําแหนงนักวิชาการฝกอาชีพ ระดับ 6ว (สายทั่วไป)
83 นายจักรี พวงทอง
-การพัฒนาฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
กรณีศึกษา : การนวดแผนไทยและสปาจังหวัดประจวบคีรีขันธ
84 นายธนพฤกษ ชามะรัตน

-การมีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
ของสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดยโสธร

๙

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
85 นางธนพร สงวนศักดิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-แนวทางการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกร

86 นายวัชรพงษ มุขเชิด

-การเชื่อมทอพอลิเอทิลีนความหนาแนนสูง

87 นายบรรพต ดาวลอม

-สื่อวีดีทัศน เรื่อง การทําโตะปูนไมเทียม (แบบดอกเห็ด)

88 นางสาวจําลองลักษณ กายแกว

-แนวทางการฝกอบรมหลักสูตรเลขานุการผูบริหาร

89 นางภารินี หงษแพง

-การพัฒนาวิทยากรในกลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยวและ
บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีศึกษา :
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี

90 นางนิตยา นิลคัมภีร

-สภาพปญหาการชําระหนี้กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 6 ขอนแกน

91 นางรัตนา ถาวร

-การพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการหลักสูตรหัวหนางาน

92 นายสุทัศน เชื้ออินทร

-การดําเนินงานโครงการพัฒนาฝมือและศักยภาพแรงงานเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยน้ําทวมภาคเหนือ กรณีศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ

93 นางสมศรี แหวนเงิน

-การประสานงานฝกอบรมภาษาเกาหลีสําหรับผูเตรียมตัวไปทํางาน
ประเทศเกาหลี

94 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร

-แนวทางการติดตามผลการมีงานทําของผูสําเร็จการฝก
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดนาน

95 นายมนูญ หยงแกว

-การพัฒนาฝมือแรงงานกับการประชาสัมพันธของ
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

96 นายศิริ วัฒนศิลป

-บทบาทของกระบวนการพัฒนาฝมือแรงงานในระบบ
การประกันการวางงานของประเทศไทย

97 นางสาวนงคนุช ปญญาวงค

-การพัฒนาฝมือแรงงานกับการสงเสริมผลิตภัณฑผาทอกะเหรี่ยงของ
จังหวัดแมฮองสอน

๑๐

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
98 นายวีรกิจ พลจรัส

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-แนวทางการพัฒนาฝมือแรงงานใหกับผูประสบภัยคลื่นยักษสึนามิ
ในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่

99 นางสาวมัทนา ทองทรัพย

-การติดตามผลการมีงานทําของผูสําเร็จการฝก หลักสูตร
การประกอบอาชีพอิสระ ปงบประมาณ 2548
ของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ

100 นายอัคคเดช เสาวภาคย

-การขอความรวมมือดานผูเชี่ยวชาญและอาสาสมัครตางประเทศ
เขารวมปฏิบัติงานในหนวยงานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

101 น.ส.นิ่มนวล ศงสนันทน

-การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2003

102 นายสยาม อินนุพัฒน

-การฝกฝนเทคนิคการผลิตเครื่องเรือนไมยางพาราและการเสนอเปน
สถาบันฯ นํารองในการผลิตตนแบบเครื่องเรือนไมยางพารา

103 นางเจริญจิต สงใย

-แนวทางการประเมินงานความรวมมือกับภาคเอกชนของ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค
-ความตองการแรงงานกรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค

104 นางทวีวรรณ ขาทิพยพาที

-เอกสารประกอบการฝกเทคนิคการหางานใหไดงาน
-อุปกรณชวยฝกอบรมประเภทแผนโปรงใสเรื่องการเตรียมตัวกอนสมัครงาน

105 นางเพ็ญจิตร ศิริบํารุงสุข

-ผลการดําเนินการของกรมพัฒนาฝมอืแรงงานในเรื่องครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544
-การดําเนินงานตามนโยบายบรรเทาปญหาการวางงานศึกษา
เฉพาะมาตรการสงเสริมการจางงานในภาคอุตสาหกรรมของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

106 น.ส.นราภรณ สุวรรณประเสริฐ

-การติดตามและประเมินผลการนําหลักสูตรกลางและอุปกรณ
ชวยฝกไปใชในการฝกอาชีพ
-การติดตามและประเมินผลการนําระเบียบการฝกของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงานไปใชในการประกอบอาชีพ

107 นายไพโรจน ประสงค

-การพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนโครงการฝกอบรม
-เทคนิคการทํางานและการอยูรวมกันในสังคม

๑๑

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
108 นางนุช รัตนวิบูลย

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-แนวทางการปฏิบัติงานฝกเตรียมเขาทํางาน (นอกสถานที)่
-รายงานผลการฝกอบรมโครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ต (มกราคม-กันยายน 2545)

109 นางพรศิวลักษณ ผิวสอาด

-การติดตามประเมินผลการกูยืมเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี
-แนววิเคราะหความตองการแรงงานฝมือสําหรับผูปฏิบัติ

110 นางเอมอร นาแถมพลอย

-เอกสารประกอบการฝกเรื่องเทคนิคการบริการประชาชน
-รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เชาวนอารมณผูรับการฝก

111 นางอุษณีย พิมดี

-รายงานผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
มหาสารคามปงบประมาณ 2545 (1 ต.ค. 2544-30 ก.ย. 2545)
-ปจจัยที่ผูเขารับการฝกตองการเขาฝกอบรมของศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดมหาสารคาม

112 น.ส.มานัส ลาติวัลย

-รายงานผลการปฏิบัติงานการพัฒนาฝมือแรงงานประจําป
งบประมาณ 2545
-การจัดทําแผนงานและโครงการ

113 น.ส.สาระศรี นามอินทร

-เอกสารประกอบการฝกหลักสูตรการสรางทีมงาน
-ภาพตัวอยางการนําเสนออุปกรณชวยฝก (แผนดิสก)
โปรแกรม Power point หลักสูตรหลักของการเปนหัวหนางาน

114 นางนิภาพร ใบบัวเผื่อน

-การฝากฝกในสถานประกอบการจังหัดสุพรรณบุรี ปงบประมาณ
2543-2545
-กระบวนการฝกอบรม

115 น.ส.พนารัตน อ่ําสาริกา

-เอกสารประกอบการฝกอบรมเรื่องการบริหารเวลา
-เอกสารประกอบการฝกอบรมเรื่องการสรางความประทับใจ

116 นายนิยม จินดาพันธ

-การวิเคราะหขอมูลปจจัยพื้นฐานกับผลการฝกหลักสูตรยกระดับฝมือ
-การประเมินความคิดเห็นของสถานประกอบการที่รับผูจบ
การฝกจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกลางเขารับการฝากฝกในกิจการ

๑๒

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
117 น.ส.จินดา แจงกิจ

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-การฝากฝกในกิจกรรมและการตรวจเยี่ยมผูรับการฝกใน
สถานประกอบการป 2545
-การปฐมนิเทศและการปจฉิมนิเทศผูรับการฝกหลักสูตร
เตรียมเขาทํางานป 2545

118 นายบุญตา ศิริจันทร

-การบริการขอสนเทศของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
-การตรวจราชการโครงการฝกอาชีพของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ตามมาตรการรองรับและแกไขปญหาการวางงาน ป 2545

119 นายสาโรจน ชางเพียร

-CBST: โอกาสหรือวิกฤตในการพัฒนาฝมือแรงงาน
-เทคโนโลยีสารสนเทศกับขาราชการไทย

120 น.ส.ศิริพร ฉันทโชคนิมิตร

-เอกสารประกอบการฝกเรื่องพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
-คูมือประเภทแผนโปรงใสเรื่องการทําความสะอาดหองพัก

121 น.ส.ชนกานต บุญราศรี

-เอกสารประกอบการฝกเรื่องการใชโทรศัพทใหสัมฤทธิ์ผล
-รายงานผลการฝากฝกในกิจการตามโครงการพัฒนากําลังคน
เขาสูตลาดแรงงาน

122 นางกนกวรรณ ภิญโญสิริพันธ

-การปรับนิสัยอุตสาหกรรมผูรับการฝกใหเปนที่ยอมรับของ
สถานประกอบการหรือนายจาง
-ภาวะผูนํา

123 นายประสิทธิ์ นิยมแกว

-คูมือการปฏิบัติงานวิจัยดานการพัฒนาฝมือแรงงาน
-การวิเคราะหและประมวลผลในการประเมินผลการแขงขัน
ฝมือแรงงานแหงชาติ

124 นางศศิกานต เสริมเจริญกิจ

-การพัฒนาการดําเนินงานทุนตางประเทศ
-การเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษเพื่อสมัครรับทุนตางประเทศ

125 นายสุชัย พงศพัฒนาพาณิชย

-คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝกอาชีพ
จังหวัดกับคณะที่ปรึกษาการพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
-แนวทางและมาตรการสรางความรวมมือในการพัฒนาฝมือ
แรงงานกับภาคเอกชนของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

๑๓

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
126 นายสมพร เกตสุวรรณ

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-รายงานผลการดําเนินงานพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําปงบประมาณ 2545
-การสอบคัดเลือกผูรับการฝกหลักสูตรเตรียมเขาทํางานในสถานที่

127 นางอัมพวรรณ พิทักษเฉลิมวงศ

-การสรางทีมงาน
-เทคนิคการจัดฝกอบรม

128 นายนคร เลิศธํารงกุล

-แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประสานและสนับสนุน
การพัฒนาฝมือแรงงานประจําจังหวัด
-การซื้อแฟรนไชส

129 นางนาตยา เปลี่ยนรุง

-เคล็ดลับการเตรียมการกอนดําเนินการฝกอบรม
-เทคนิคการสรางประโยคคําถามในภาษาอังกฤษ

130 น.ส.ฐิติรัตน ปรียานนท

-เอกสารประกอบการจัดฝกอบรมหลักสูตรการประกอบธุรกิจสวนตัว
-คูมือการใชอุปกรณชวยฝก

131 นางจินตนา งามสนอง

-แนวทางการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ของจังหวัดนครนายก

132 นายสมเจตน หอมดอกไม

- การพัฒนาทักษะโดยใชกิจกรรมในการฝกอบรม

133 นายสิทธิชัย สุดสวาท

- แนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐาน P.S.O.

134 นายเฉลย สิทธิประเสริฐ

- การทําเครื่องดื่มสมุนไพรจากผักและผลไม

135 นางนาตยา ตันติวรานุรักษ

- การศึกษาความตองการฝกอบรมดานธุรกิจโรงแรม

136 นางศศิกาญจน พงษแสร

- การประสานงานฝกอบรมเพื่อการพัฒนาฝมือแรงงาน

137 นางพวงพรรณ ธุรภาคพิบูล

- การขออนุญาตเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

138 นายวีรพงศ บูกง

- การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการสงเสริม
และประสานความรวมมือในการพัฒนาฝมือแรงงาน

139 นางสาวศศิชา เลื่อนแปน

- ทิศทางการพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ

๑๔

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
140 นางสาววิราภรณ บุราณ

ชื่อผลงานทางวิชาการ
- หลักสูตรการฝกเตรียมเขาทํางานสาขาการนวดสปา

141 นางศิริพร ศรวมศิริ

- การดําเนินงานพัฒนาทักษะชีวิตของผูเขารับ
การฝกกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

142 นายจักรกฤษณ วิมลปญญาธร

- การศึกษาสภาพการพัฒนาฝมือแรงงานของลูกจาง
ในสถานประกอบการในจังหวัดสุโขทัย

143 นางสาวสุธีวนัช นันใจยะ

- เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูบริหาร

144 นายอําพล ขาวคง

- การประชาสัมพันธในการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาชางกออิฐ - ฉาบปูน

145 นายชาญชัย มอดเม็ด

- การบริหารงานศูนยบริการขอมูลการพัฒนาฝมือแรงงาน
( หองสมุดวิชาการ )

146 นางสาวจริญญา ขวัญใจ

- การประชาสัมพัมธใหประชาชนเขามาทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ

147 นายวิระ อุนนอก

- ความพึงพอใจของผูเขารับบริการนวดไทยในจังหวัดภูเก็ต

148 นางสาวนิรมล จันทมณี

- การบริหารเงินอุดหนุนของผูรับการฝกหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน

149 นางสาวสุปราณี บุญวิเศษ

- แนวทางการแกปญหาในการดําเนินการฝกอบรม

150 นางวรนิภา เทียนบูชา

- การติดตามผลผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ศึกษากรณี สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานกลางและศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
ในเขตพื้นที่ในปงบประมาณ 2545

151 นายบุญทวี ขันทะ

- ปญหาอุปสรรคในการฝกอาชีพใหกับชุมชนบนพื้นที่สูง

152 นางสาวอนงค สุมแกว

- แนวทางการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรรายละเอียดที่เกี่ยวของ
และรายการคาใชจายที่ใชในการฝกอบรมฝมือแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
เฉพาะกรณีการฝกยกระดับฝมือแรงงาน

๑๕

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
153 นายลําใย ศรีษะแกว

ชื่อผลงานทางวิชาการ
- การฝากฝกในสถานประกอบการของ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาค 7 อุบลราชธานี

154 นายทิน ปยะเขตร

- การศึกษาผลการดําเนินงานของกลุมอาชีพสตรี
: โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการสงออกจังหวัดนราธิวาส

155 นางมัณนตา วงศจันทร

-ความตองการแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี

156 นายมีชัย พลัดพริ่ง

-ปญหาและแนวทางการแกไขการมีงานทําของผูรับการฝกกลุมอาชีพ
เครื่องกล สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธานี

157 นายธิปก แกวพิบูลย

-การพัฒนาฝมือแรงงานความตองการของตลาดแรงงานใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต (จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส)

158 นางสาวชุติมา วงศเพชร

-การพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยว
กรณีศึกษา จังหวัดระยอง

159 นายธวัชชัย ศรีรัตนกุล

-การจัดทําแผนการฝกและบันทึกการฝก

160 นางเตือนตา พิเคราะหฤกษ

-การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาค 3 ชลบุรี

161 นางสุจิรา พรหมถาวร

-การสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับนิสัยอุตสาหกรรมในการทํางาน

162 นางสาวกิ่งกอย นอยสะปุง

-การพัฒนาฝมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม : ศึกษานิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน ลําพูน

163 นางชญานิษฐ แสงทิพย

-โปรแกรมจัดเก็บขอมูลผูรับการฝกศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดมหาสารคาม

164 นางกาญจนา ออนละมัย

-การแกปญหายาเสพติดของประเทศไทยกับการฝกอาชีพของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

165 นายนิยม พะกะจาง

-การจัดทําแผนพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อรองรับ
การบริหารจังหวัด แบบบูรณาการ (CEO)

๑๖

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
166 นายศุภกิตติ์ เหมินทร

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-การบูรณาการพัฒนาฝมือแรงงานของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพังงา

167 นายวิเชียร ดําแกว

-เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

168 นายบรรทม อมรพิพัฒน

-การสรางและพัฒนาทีมงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

169 นายเฉลียว ศุภษร

-การประสานความรวมมือในการบูรณาการหนวยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อการพัฒนาฝมือแรงงาน (ศึกษาจากการในขอตกลงความรวมมือใน
การพัฒนาฝมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
ภาค 5 นครราชสีมา)

170 นายณรงค ไพชํานาญ

-การสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการพัฒนาฝมือแรงงาน

171 นายสุรเชษฐ ทองสั้น

-การประสานความรวมมือในการพัฒนาฝมือแรงงานระหวางภาคเอกชน
และสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 12 สงขลา

172 นายมงคล กันทะสี

-เอกสารประกอบการฝกตามหลักสูตรชางฝมือพื้นฐาน

173 นายสุชาติ เงินสุข

-ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการพัฒนาฝมือแรงงาน
กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ

174 นายสมพงษ กองประวัติ

-การดําเนินการเสริมสรางและพัฒนาทีมงาน
กรณีศึกษา:เจาหนาที่ศูนยพัฒนาฝมือแรงงจังหวัดปทุมธานี

175 นางเพียงจันทร โพธิ์ศรี

-แนวทางการเลือกวิธีการฝกอบรมที่เหมาะสมตามความ
คิดเห็นของผูเขารับการอบรม

176 นายโสพล ชนะแสวง

-การพัฒนาดานความรูและทักษะของบุคลากร
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค 8 นครสวรรค

177 นายจมร กิ้มสวัสดิ์

-ความพึงพอใจของสถานประกอบการตอผูเขารับการฝก
เตรียมเขาทํางาน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดยะลา

178 นายเสริม ชูชาติ

-การประเมินผลการใชบริการฝกอบรมแกบุคลากรหนวยงานภาครัฐ
(หลักสูตรการใชงานระบบ Internet)

๑๗

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
179 นายเฉลิมพล เนียมสกุล

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-การประชาสัมพันธการพัฒนาฝมือแรงงานของ
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดตาก

180 นายศศิกฤษณ สุวรรณาคม

-แนวทางการดําเนินการใหมาตรฐานฝมือแรงงาน
เปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ

181 นายมงคล ลีลาธนากร

-เทคนิคการเปนวิทยาการฝกอบรม

182 นายอภิชาติ ทิมเทพย

-การฝกอาชีพแรงงานในชนบทของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพิจิตร

183 น.ส.วศิมนญ วิมลเศรษฐ

-การพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดลอมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี

184 นายจํารัส บุญรัตน

-การสรางจิตสํานึกในการใหบริการ (Service Mind)
พัฒนาฝมือแรงงาน

185 นางสาวมัทนา ทองทรัพย

-การติดตามผลการมีงานทําของผูสําเร็จการฝก หลักสูตร
การประกอบอาชีพอิสระ ปงบประมาณ 2548
ของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ

186 นายศักดา พรมจันทร

-แนวทางการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานรูปแบบใหม

187 น.ส.จิราพร ลิบวาณิชย

-การศึกษาความประสงคที่จะยกระดับความสามารถของ
แรงงานไทย กรณีตัวอยางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

188 น.ส.เนาวรัตน คําดา

-ความพึงพอใจของผูรับการฝกตอบริการของศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

189 น.ส.นภัส รัตนปญญาโชติ

-การฝกอาชีพนอกสถานที่ กลุมผูวางงานของสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี

190 นางสุดารัตน วงศพะเนา

-แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานชวยอํานายการของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

191 นายประกิจ พอธานี

-การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน

๑๘

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
192 น.ส.อกนิษฐ ศักดิ์ศรีชุมพล

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-แนวทางการประชุมกรมที่มีประสิทธิภาพศึกษาเฉพาะกรณี
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

193 นายปยะพันธ สัณฑมาศ

-การสํารวจความคิดเห็นบุคลากรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ตอกระบวนการฝกระบบ CBST

194 นางรพีพรรณ ปานะถึก

-ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูเขารับการฝกอาชีพหลักสูตร
การฝกเตรียมเขาทํางาน (ในศูนย)

195 นายกิตตินันท ศรีหฤทัยนิรมล

-ความสัมพันธระหวางบรรยากาศในองคการกับความพึงพอใจ
ในการทํางาน (กรณีศึกษา เจาหนาที่สพร.ภาค 12 สงขลา)

196 น.ส.อมรศิริ ญาณโกมุท

-การเขียนบทวิทยุเพื่อประชาสัมพันธการพัฒนาฝมือแรงงาน

197 นายประพาดร แสงหอย

-การฝากฝกในกิจการ

198 นายธวัชชัย ดวงคํา

-แนวทางดําเนินการใหคําปรึกษาและแนะแนวอาชีพศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัดหนองคาย

199 น.ส.วัลลภา ราตรีวิจิตร

-แนวทางการพัฒนาฝมือแรงงานสาขาอาชีพประมง

200 น.ส.ทัยกี ศิลปสิทธิ์

-การเพิ่มโอกาสในการมีงานทําของผูรับการฝกเตรียมเขาทํางาน

201 นายทองพูน แสงทะลา

-การพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมสิ่งทอ

202 นางอารีรัตน ละอองนวล

-ปจจัยที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการฝกอาชีพ
ของกลุม OTOP จังหวัดลําปาง

203 นางสาววรัญญา เพี้ยงจันทร

-ทัศนคติของผูใชบริการดานการสงเสริมพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ

204 นางบุษบา บุญศรี

-การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นดานผูทอหริภุณไชย

205 นางนงนิต อิงศรีสวัสดิ์

-กระบวนการฝกเตรียมเขาทํางาน

๑๙

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
206 นางเครือจิตร แกวคําแสน

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-การสํารวจความตองการฝกอาชีพของจังหวัดสกลนคร

ตําแหนงนักวิชาการฝกอาชีพ ระดับ 6ว (ชางไฟฟา)
207 นายไพฑูรย ถิ่นสูง
-การกําหนดกรอบรายการมาตรฐานครุภัณฑการฝก
-การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ
208 นายชัยรัตน ศรีวันใจ

-กระบวนการ หรือขั้นตอนการสรางสื่อมัลติมีเดียออนไลน
เรื่อง การลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
แบบติดผนัง Wall Type

209 นายปรีชา สนธิสุทธิ์

-การจัดทําสื่อมัลติมิเดียออนไลน เรื่องการติดตั้ง
เว็บเซิรฟเวอรบนวินโดวเอ็กพี และใชไดนามิค ดีเอ็นเอส

210 นายวีระพงษ วงษชาดี

-การใชคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องคาปาซิเตอรใน
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

211 นายวัชรพงษ ติกะโกศล

-การสรางเว็บไซตดวย PHP-Nuke กรณีศึกษา :
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดพิจิตร

212 นายภูมิชัย นิยมไทย

-พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 4 ราชบุรี

213 นายพิเชฐ เลี้ยงฤทัย

-การพัฒนาใบงานสําหรับชุดการฝกดิจิตอล รุน EL03-59

214 นายสมคิด เวชศิลป

-พื้นฐานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเชิงปฎิบัติ

215 นายปราโมทย พากพูนไพร

-เอกสารประกอบการฝกเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส
-เอกสารประกอบการฝกปมเชื้อเพลิงแบบจานจาย

216 นายประชา ศิลปชัย

-คูมือการใชอุปกรณชวยฝก เรื่อง เทคนิคการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง
-เอกสารประกอบการฝก เรื่อง การซอมตูเย็น

217 นายประสาน มะโนรี

-ชุดฝกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ

๒๐

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
218 นายกิตติพัชร บัวจํานงค

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-สายอากาศและสายนําสัญญาณ
-สวิตชิ่งเพาเวอรซัพพลายในเครื่องรับโทรทัศนสี

219 นายสุธาดา อาภาประเทือง

-เอกสารประกอบการฝกหลักสูตรยกระดับฝมือ สาขา
ชางโทรคมนาคม การติดตั้งระบบสัญญาณผานดาวเทียม
อน.ย.401 ความปลอดภัยในการทํางาน, อน.ย.401 ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการสื่อสารผานดาวเทียม, อน.ย.411
การสื่อสารดาวเทียมของประเทศไทย, อน.ย.412 อุปกรณของ
ระบบรับสัญญาณผานดาวเทียม
-เอกสารประกอบการฝกหลักสูตรยกระดับฝมือ สาขา
ชางโทรคมนาคม การติดตั้งระบบสัญญาณผานดาวเทียม
อน.ย.413 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, อน.ย.414 ระบบรับ
สัญญาณผานดาวเทียม, อน.ย.415 การติดตั้งจานสายอากาศ
และระบบรับสัญญาณดาวเทียม

220 นายบุญรุง โนใจ

-คูมือการใชซีดีรอม ประกอบการฝกอบรม เรื่อง สารทําความเย็น
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (พรอมซีดีรอม)
-คูมือการใชซีดีรอม ประกอบการฝกอบรม เรื่อง การใชงาน
โปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด (พรอมซีดีรอม)

221 นายพิเชษฐ ทองพันธ

-ไฟฟาเบื้องตนสําหรับงานอิเล็กทรอนิกส
-อุปกรณกึ่งตัวนําไดโอค ซีเนอร แอล ซี ดี

222 นายมานพ ดีฉนวน

-ระบบควบคุมเครื่องกลไฟฟา
-นิวเมติกพื้นฐาน

223 นายคงฤทธิ์ พาลีวัน

-การใชโปรแกรม Norton Utilities 2000 เบื้องตน
-การประเมินผลโครงการฝกอบรม กรณีศึกษา : หลักสูตรอบรม
คอมพิวเตอรแกขาราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี

224 นายชูฉัตร ปานะถึก

-การใชโปรแกรม DREAMWEAVER
-ระบบเครือขายและการใชอินเตอรเน็ต

225 จาเอกประยงค บุญชวย

-ระบบสารทําความเย็นของเครื่องทําความเย็น
-วงจรไฟฟาเครื่องทําความเย็น

๒๑

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
226 นายศักดิ์ชาย ศิลปสมศักดิ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-เอกสารประกอบการเก็บตัวฝกซอมเยาวชนสาขา
ชางเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นการแขงขันฝมือ
แรงงานเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 37

227 นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ

-คูมือการเตรียมการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 19
สาขาชางอิเล็กทรอนิกส

228 นายชัยรัตน แกวกําแสน

-เอกสารประกอบการฝก เรื่อง การควบคุมมอเตอรดวยวงจรไฟฟา

229 นายชานนท อาคะมา

-เทคโนโลยีการจัดทําสื่อการฝกในรูปแบบ Multimedia e-Book

230 นายวิมล รัตนคช

-การสรางสื่อการฝกอบรมแบบออนไลนดวยโปรแกรม
Macromedia Authorware และ Dreamweaver

231 นายชัชชัย แสงสุริยา

-คูมือปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบงานกอสรางอาคาร
อยางมีประสิทธิภาพ

232 นายรัตนพล ชนยุทธ

-ชุดการฝก CBT เรื่องภาพฉาย (Orthographic Drawing)

233 นายประสาน มะโนรี

-ชุดฝกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ

234 นายนิกร นิ่มสาย

-การใชงานโปรแกรม Microsoft Word 2003

235 นายนิคม มีฤทธิ์

-เครื่องมือวัดผลการฝกเตรียมเขาทํางานสาขาชางเครื่องทําความเย็น
ปรับและอากาศ

236 นายธีระพงศ ทิพอาศน

-การพัฒนาฝมือแรงงานผานระบบสื่อสารทางดาวเทียม

237 นายปรีชา ลิ้มพูล

-การเสริมสรางทักษะระบบไฟฟาภายในเครื่องจักรใหกับ
ครูฝกฝมือแรงงานฝายชางกลโรงงาน

238 นายรังสรรค ทองสุทธิ์

-การสงเสริมชางเดินสายไฟฟาในอาคารเพื่อเปนผูประกอบการ

239 นายไพโรจน พาสพิษณุ

-การพัฒนาซอฟทแวรระบบฐานขอมูลของศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดสุโขทัย

๒๒

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
240 นายไกรวิทย ปาโส

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-เทคนิคการออกแบบเวลเพจดวยโปรแกรม Webpage Maker รุน 1.51

241 นายประเวส เรืองมะเริง

-กระบวนการ หรือขั้นตอนการสรางสื่อ VCD การติดตั้ง
มุงลวดหนาตางบานเกล็ด และการทําชองแสงลูกฟก

242 นายวิทมนต ทองชุม

-การใชงานออสซิลโลสโคป YOKOGAWA รุน AL220
สาขาชางอิเล็กทรอนิกส

243 นายเฉลิมพล ศิลาวิเศษ

-การติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรเน็ต ( INTERNET CAFÉ )

244 นายวันชัย ติขิณานนท

-การสรางงานนําเสนอดวย Microsoft PowerPoint XP

245 นายชาตรี กอบัวแกว

-เทคนิคการประกอบและปรับปรุงคอมพิวเตอร

246 นางวาสิษฐี ระจิตดํารงค

-เทคนิคการใชงานโปรแกรม Adobe Photoshop 7.0

247 นายสุวิทย ทางชั้น

-สารสนเทศเพื่อการบริการและการตัดสินใจ

248 ส.ต.ท.ประสิทธิ์ จันทริมา

-การศึกษาความตองการฝกอบรมดานอินเตอรเน็ต
ของประชาชนวัยทํางาน จังหวัดระยอง

249 นายบรรหาญ ผาดสุวรรณ

-เครื่องทําความเย็นภายในเรือเพื่อการพัฒนาฝมือแรงงานในอนาคต

250 นายพิสนธิ์ ขําขุด

-การติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

251 นายณรงค แกวสลับสี

-เตาไมโครเวฟและวิธีการตรวจซอม

252 นายกฤษดา หมัดปองตัว

-แผน CD-ROM สอนการใชโปรแกรม
-Microsoft Word 2000

253 นายธวัช สวนโต

-ระบบเครือขายคอมพิวเตอรทองถิ่น (Loca Area Network)

254 นายสมนึก อนันต

-การพัฒนาเอกสารการฝกอบรมการใชโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด
สําหรับการฝกยกระดับฝมือแรงงาน

๒๓

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
255 นางสาวโสภา เจรียงจิต

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-การประชาสัมพันธผานสื่ออินเตอรเน็ต

ตําแหนงนักวิชาการฝกอาชีพ ระดับ 6ว (ชางอุตสาหการ)
256 วาที่เรือตรีอนุรัตน ชาประดิษฐ
-สื่อการสอนคณิตศาสตรชางสาขาชางกลโรงงาน
(ในรูปแบบ Electronic Book)
257 นายวีระศักดิ์ แกวบุดดา

-การใชเครื่องมืออุปกรณในการเชื่อม Tig
-การทดสอบวัสดุดวยคลื่นความถี่สูง

258 นายสุนทร แกววิฬา

-การใชงานเครื่อง CNC LATHE MAZAK SUPER QUITK TURN 2000
-แบบฝกหัดการปฏิบัติงานปรับระบบ

259 นายสมเกียรติ เจษฎารมย

-การบํารุงรักษาเครื่องจักร CNC Lathe
-ชนิดเครื่องมือกัด

260 นายชัยชนะ เดชแพ

-การศึกษาเรื่องการชุบเหล็กกลาคารบอนดวยความรอน
-การเชื่อมทอดวยเครื่องเชื่อมทิก

261 นายสมชาติ สุภารี

-เอกสารประกอบการฝกตามหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน
สาขาชางเชื่อมไฟฟาดวยมือ เรื่องหลักการเชื่อมไฟฟาเบื้องตน
-เอกสารประกอบการฝกตามหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน
สาขาชางเชื่อมไฟฟาระดับ 4 "การเชื่อมตอบากวีซึมลึก"

262 นายพงศพันธ เนตรมณี

-การกลึงเรียงและการกลึงเยื้องศูนย
-การกัดเฟอง

263 นายวิริยะ ทองเหลือง

-การบริหารอัลเทอรเนเตอรแบบอิเล็กทรอนิกส
-การใชและการบํารุงรักษารถยก

264 นายหัสนัย ขุนณรงค

-คูมือการใช Dishchage Maching EDM Wire Cut

265 นายสมเกียรติ อูเงิน

- การใชโปรแกรม TRACE CUT 24
สําหรับเครื่อง SCAN CNC MILLING

266 นายโกเมศ ปยะพันธุ

-การพัฒนาแมคาทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม

๒๔

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
267 จ.ส.อ.ยุทธชัย ทองอินทร

ชื่อผลงานทางวิชาการ
- การปรับปรุงสภาพการทํางานและการยศาสตร ( ERGONOMICS )

268 จาสิบเอกสมคิด วงเรียนรอต

-การเปรียบเทียบสัญลักษณงานเชื่อมระหวางมาตรฐาน AWS กับ ISO

269 นายสุขุม นันททรัพย

-การตรวจสอบงานเชื่อมดวยอนุภาคแมเหล็ก
MAGNETIC PARTICLE TESTING

270 นายสุรพันธ รักษาพราหมณ

-แนวทางและวิธีการในการประหยัดวัสดุในการฝกอบรมชาง
CNC MILLING

271 นายธีระพล สุขภาพ

-พัฒนาใบงานพื้นฐานงานเชื่อมไฟฟาและสรางใบงานเพื่อใชกับ
เครื่องคอมพิวเตอรจําลองสถานการณเชื่อม (Weld-Training Simulato)

272 นายพิษณุพงษ พุมมะรินทร

-การใชโปรแกรม Unigraphics for CAD (Modeling & Drafing )

273 นายจิณกรณ แกวมณี

-แบบฝกหัดกรรมวิธีการเชื่อมอารคภายใตแกสปกคลุม
GAS METAL ARC WELDING PROCESS (GMAW)

274 นายวีระพัฒน รัตนประดิษฐ

-มาตรฐานชางเชื่อมในระบบสากล ISO 9606

275 นายสินธิ์ มณีวรรณ

-คูมือปฏิบัติงานกลึงโลหะ

276 นายศักดิ์ชัย คงวัฒนะ

-การเชื่อมอะลูมิเนียมเดินแนวทาราบดวยทิก

277 นายสรายุทธ ทองศรี

-การบํารุงรักษาอุปกรณในงานเชื่อม

278 นายวิระ ชิตชลธาร

-การดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาชางเชื่อมอารกโลหะดวยมือ ระดับ 1

279 นายพิพัฒน อาชาทรง

-ความรูเกี่ยวกับรังสี (X-RAY)

280 นายยอดเมือง ศิริประธาน

-ระบบสงถายกําลัง

281 นายวัชระ บุญสง

-โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอรสําหรับควบคุมระบบนิวเมติก

๒๕

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
282 นายประสาน พัดลม

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-ผลิตภัณฑเครื่องอัดกลวยแผนมวน

283 นายสัมพันธ กัสยากร

-การทดสอบดวยแรงกระแทก

284 นายจรินทร พรมสวัสดิ์

-การดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สาขาชางเชื่อมทิก (TIC) ระดับ 1

285 นายพงศพันธุ ตั้งกิจ

-การเขียนโปรแกรม CNC MILLING เบื้องตน

286 นายสุชิน ทวีทรัพยล้ําเลิศ

-ขอบกพรองในงานเชื่อม

ตําแหนงนักวิชาการฝกอาชีพ ระดับ 6ว (ชางยนต)
287 นายนิพัฒน พัฒชนะ
-เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม กรณีศึกษา:ระบบควบคุมการปด-เปด
ของลิ้นดวยอิเล็กทรอนิกส
288 นายสดใส คัมภิรา

-ชุดการฝกการตรวจซอมมอเตอรหนี่ยวนําเฟสเดียว
ชนิดสปลิตเฟสมอเตอร

289 นายประดิษฐ ราชเดิม

-การขับขี่รถจักรยานยนตปลอดภัย

290 สิบเอกบริสุทธิ์ แนวประยงค

-ความรูเกี่ยวกับรถจักรยานยนต

291 นายทวีป เกิดตอพันธ

-โครงการฝกอบรมผูฝกหลักสูตรเครื่องยนตเบนซินหัวฉีด
ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสแบบ MOTRONIC

292 นายอภิสิทธิ์ ชนะสุข

-ระบบเบรก ABS ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

293 สิบเอกไชยยันต บุญบุตร

-เกียรอัตโนมัติควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

294 นายเดช พึ่งขยาย

-การออกแบบผังโรงฝกงานชางยนต

295 นายสุทัศน เจริญประมง

-การควบคุมมลพิษของเครื่องยนต

296 นายอนันต การามหิโต

-ระบบฉีดเชื้อเพลิงรถจักรยานยนตควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส (PGM-FI)

๒๖

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
297 นายมาโนช วีระสัมพันธ

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-กาซ LPG และ NGV ในรถยนต

298 นายชัยรัตน ฉัตรศุภกุล

-โครงการชางจักรยานยนตพบประชาชน

299 นายจรูญศักดิ์ ศรีปญญา

-การศึกษาความตองการระดับฝมือแรงงานสาขาชางยนต
ของสถานประกอบกิจการจังหวัดนครราชสีมา

300 นายกษิดิจ ทับทิม

-เทคโนโลยียานยนต กรณีศึกษา : กาซธรรมชาติสําหรับยานยนต

301 นายปยะ แสงทิพย

-ระบบเบรคปองกันลอล็อค (Anti-Lock Breake System:ABS)
-เครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส

302 นายทวีศักดิ์ บูรณะดิษฐ

-เอกสารประกอบการฝกสาขาชางยนต "ระบบจุดระเบิด"
-เอกสารประกอบการฝกปมเชื้อเพลิงแบบจานจาย

303 นายเพชรเหล็ก ทองภูธร

-เอกสารประกอบการฝกตามหลักสูตร วงจรน้ํายาในปรับอากาศรถยนต

304 นายรังสิทธิ์ สําราญ

- การบํารุงรักษารถยนต

305 นายสิงโต แกลวกลา

-คูมือการฝกอบรมระบบไฟฟารถยนต
-เอกสารประกอบการฝก (สําหรับครูฝก) หลักสูตรชางไฟฟา
ในรถยนตทฤษฏีและปฏิบัติไฟฟารถยนต 1

306 นายเฉลิมศักดิ์ สิทธิชัย

- หลักสูตรยกระดับฝมือแรงงาน สาขาการติดตั้งเครื่อง
เสียงรถยนตและอุปกรณประดับยนต

307 จาสิบเอกชัยวุฒิ ปานดวง

- เครื่องยนตเบนซินหัวฉีดอิเล็กทรอนิกสแบบ L - JETRONIC

308 นายจิระศักดิ์ อินอักษร

- การพนสีรถยนตแบบแหงชา ( ระบบ 2K )

309 จ.ส.ต.ปรีดา ไพรินทร

-เครื่องยนตรถจักรยานยนต 4 จังหวะแบบหัวฉีด ควบคุมดวย
คอมพิวเตอร (PGM-FI)

310 จ.ส.อ.สุรศักดิ์ หงษทอง

-ชุดประหยัดน้ํามันดีเซลและลดควันดํา

๒๗

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
311 นายวิชิต ทองสุทธิ์

312 นายธงชัย จิตตหาญ

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ หลักสูตรการฝกอบรม
ชางทองถิ่น สาขาการซอมเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
-ระบบเครื่องเสียงรถยนต

ตําแหนงนักวิชาการฝกอาชีพ ระดับ 6ว (ชางกอสราง)
313 นายจิรวัตร สื่อประสาร
- การใชเครื่องมือและอุปกรณงานเจียระไนพลอย
314 นายฉัตรชัย ภูฉ่ํา

- การติดตั้งสุขภัณฑ

315 นายธานี หองทองแดง

-การพิมพซิลคสกรีน

316 นางอัจฉรา ศิริวัฒนพิเชษฐ

-การทําผาบาติก

317 นายอนุชิต ดรกันยา

-เทคนิคการตรวจและควบคุมงานกอสราง (งานอาคาร)

318 นายมานะ พูนบานแขก

-การพัฒนากลุมผูฝกชางกอสราง (ศึกษาเฉพาะกรณี
โครงการพัฒนากลุมผูฝกชางกอสราง)

319 นายปยะ เสนานุช

-งานตกแตงดวยโครงอลูมิเนียม

320 วาที่เรือตรีกานตสิทธิ์ กองเกิดสุข

-แนวทางการพัฒนาบุคลากรฝก สาขาชางกอสราง

321 นายวิเชียร ฤทธิโชติ

-การติดตามและประเมินผลการแขงขันฝมือแรงงาน
แหงชาติ สาขาชางปูกระเบื้อง

322 นายสุชาติ ศรีพวงสุวรรณ

-การออกแบบงานไมเครื่องเรือน

323 นายวสันต สุตันตั้งใจ

-เอกสารประกอบการฝกตามหลักสูตรการปูกระเบื้องเซรามิค
-เอกสารประกอบการฝกตามหลักสูตรการประกอบชิ้นไม

324 นายจักรวาล ทิพยมาลัย

-เอกสารประกอบการฝกหลักสูตรการฝกยกระดับฝมือ
การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอรระดับ 1
-หลักสูตรการฝกยกระดับฝมือการเขียนแบบดวย
โปรแกรม Auto Cad 3 มิติ

๒๘

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
325 นายปฐมพงศ ฟกเขียว

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-การอานแบบกอสราง
-สีเพื่อการสรางสรรคสถาปตยกรรม

326 นายสมบูรณ ศักดาภิพาณิชย

-การใชพูกันลม (Air-Brush)
-สัญลักษณที่ใชในการเขียนแบบเบื้องตน

327 นายสุรพล เพ็ชรรื่น

-รายงานการประเมินผลโครงการสัมมนาวิทยากรการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ สาขาชางกออิฐ
-เอกสารประกอบการฝกเรื่องเครื่องสุขภัณฑเซรามิค

328 น.ส.สุดาลักษณ หรหมชุนห

-งานหินขัด
-รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการสงเสริมศิลปาชีพใน
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ภายในจังหวัดอุบลราชธานี

329 นางประภาวดี สังขภิญโญ

-รวมแบบบานเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร Auto CAD 2000
-พื้นฐานการเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร Auto CAD 2000

330 นายจําเนียร สุขอราม

-เอกสารประกอบการฝกสาขาชางไมและกอสรางเรื่อง
เครื่องมือเครื่องจักร
-เอกสารประกอบการฝกสาขาชางกอสรางเรื่องการฝกฝมืองานไม

331 นายอาคม สรอยมุก

-คูมือประกอบการสอนวิชาการพนทรายบนแกวและกระจก
พรอมเอกสารประกอบการสอน
-เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

332 นายชัยพล พรอมสัมพันธ

-การจัดทําบอรดและการจัดทําภาพ

333 น.ส.ชุลีพร ชื่นแพร

-การทําผาบาติกเบื้องตน
-การทํากรอบรูป

334 นายอาคม คุมหมู

-การใชอุปกรณชวยฝก(ประเภท PowerPoint) เรื่อง
การทดสอบคายุบตัวของคอนกรีต (Slump Test)
-การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม

335 นายชัยณรงค มะเดื่อ

- การเลือกใชวัสดุกอสรางงานอาคารที่พักอาศัย

๒๙

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
336 นางนุชนาฏ จินตวิโรจน

ชื่อผลงานทางวิชาการ
- การผลิตบรรจุภัณฑดวยกระดาษ

337 นายกิตติพันธุ รัตนพันธุ

- การใชและบํารุงรักษาเครื่องมืองานไม

338 นายสมศักดิ์ พุดเฉย

- คูมือประกอบการฝก หลักสูตรยกระดับฝมือแรงงาน
สาขาชางกออิฐและฉาบปูน สําหรับวิทยากร

ตําแหนงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ 6ว
339 นายเอกราช สําเภาเงิน
-การผลิตซีดีรอมเพื่อการฝก
-การเขียน script และ story board
340 นายเอกรัตน นามวงศ

-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝก กรณีศึกษาของ
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ

341 นางอธิตา เอกสมทราเมษฐ

-วีดิทัศนแนะนําการใชหองสมุดวิชาการภายใตโครงการ เงินกู ADB

342 นายอํานาจ คําฮอ

-การผลิตสื่อโดยใชกลองดิจิตอล

343 นายสุริยัน กําไร

-การใชสื่อรถยนตประชาสัมพันธและแนะแนวอาชีพ
เคลื่อนที่ของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
ระหวางวันที่ 5 กันยายน 2544-27 มีนาคม 2547
-เอกสารประกอบการฝกอบรมทั่วไป เรื่อง เทคนิคการ
ถายภาพเบื้องตนดวยกลองดิจิตอล

344 นางวนิดา พรหมพันธุ

-การสลักลวดลายบนกระจกดวยการพนทราย

345 นางสาววนิดา เงินรูปงาม

-การประชาสัมพันธเชิงรุกในยุคการปฏิรูประบบราชการ จังหวัด CEO

346 นางอธิตา เอกสมทราเมษฐ

-วีดิทัศนแนะนําการใชหองสมุดวิชาการภายใตโครงการ เงินกู ADB

347 นางสาวเรณุกาชลี คํานวนสิน

-การศึกษาเรื่องการเขียนขาวและบทความประชาสัมพันธ

ตําแหนงบรรณารักษ ระดับ 6ว
348 นายนที ราชฉวาง

-หลักการวางผังโรงฝกงาน
-การกําหนดและปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ

๓๐

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนงนิติกร ระดับ 6ว
349 วาที่เรือตรีดิเรก สุขสวาง

350 นายสงา แสนเดช

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับ 6ว
351 น.ส.วัยญา ยิ้มยวน

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-การสืบสวนขอเท็จจริงกรณีละทิ้งหนาที่
-การสอบสวนกรณีทํารายผูบังคับบัญชา
-การสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางระเมิดกรณีรถยนต
ทางราชการเกิดอุบัติเหตุ
-ผลงานหมายเลข 1 การแตงตั้งคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง
-ผลงานหมายเลข 2 การดําเนินคดีตอผูผิดสัญญารับทุน
-ผลงานหมายเลข 3 การแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

-การเผยแพรการใชซอฟตแวรการฝก

ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 6ว
352 น.ส.มณี หัสชู
-แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจําปและการจําหนาย
ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 6ว
353 นายวิทยา ใจซื่อ

- การกําหนดความตองการพัสดุ

354 นายภานุพงศ ดวงศิริ

-บัญชีเกณฑคงคาง

355 นางเพ็ญประภา ศิริรัตน

-การขออนุมัติกระทรวงการคลังสําหรับการเบิกจาย
กรณีไมมีกฎระเบียบรองรับ
-การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและการขยายเวลาเบิกจาย

356 นางวลีพร ลิมปนะสุคนธ

-การขอรับเงินบําเหน็จบํานาญโครงการจายตรงและบําเหน็จดํารงชีพ

357 นายสมเกียรติ ขวัญแกว

-การบริหารเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินและการนําเงิน
สงคลังอยางมีประสิทธิภาพ

358 นายสมใจ ผลทวี

-แนวทางการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ศึกษาเฉพาะ
กรณีการตรวจการจางงานกอสรางอาคารเรียน คสล.
สูง 3 ชั้น ของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดชุมพร

๓๑

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
359 นางสาวสุธิดา พุทธจิตร

360 นางสมกมล โรยนรินทร
ตําแหนงบุคลากร ระดับ 6ว
361 นางสาวยุคลธร รักขนาม

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-คูมือการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ของเจาหนาที่
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
-การจัดทําตนทุนผลผลิตของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

-การสรางแรงจูงใจในการดําเนินกิจกรรม 5 ส กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

362 นายประพันธ หนูสันทัด

-การดําเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
-ขั้นตอนในการดําเนินการจัดโครงสรางสวนราชการ

363 นายสมชาย สนธิโรจน

-การประเมินตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 เพื่อประเมินในระดับ 6ว
-การประเมินตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2 เพื่อประเมิน
ในระดับ 4,5,6

364 นางสาวกอบกุล มะลิวัลย

-เอกสารประกอบการจัดทําบัญชีถื่อจายลูกจางประจํา
-เอกสารประกอบการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

365 นางกัลยา สุวรรณรัตน

-การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่
เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชดิสริยาภรณอันมีเกียรติยศ
ยิ่งมงกุฎไทยสําหรับขาราชการ
-กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) : ผลตอบแทน
และสิทธิประโยชนที่สมาชิกพึงไดรับ

366 นายนพพร มานะ

-แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนตามระบบคุณธรรม
-การแตงกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่ง
ชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

367 นางสาวพวงศรี ศรีธนสาร

-การประเมินเพื่อปรับระดับชั้นครูฝกฝมือแรงงาน

368 น.ส.ศิริลักษณ ประศาสตรอินทาระ

-มาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานการเจาหนาที่ ฝายการเจาหนาที่
สํานักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

๓๒

ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล
369 นางณัฐชนัญ ศุภพิพัฒน

ชื่อผลงานทางวิชาการ
-แนวทางการจัดทําบัญชีถือจายเงินเดือนขาราชการประจําป
ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

370 นางสาวศิริลักษณ ประศาสตรอินทาระ -มาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานการเจาหนาที่ ฝายการเจาหนาที่
สํานักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ตําแหนงนักประชาสัมพันธ ระดับ6ว
371 นายพฤทธ วงศสุวรรณ

-แผนประชาสัมพันธเพื่อการสรางภาพลักษณของ
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

