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กิจกรรม 
“สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพส าหรับคนพิการ” 

 
 

๑. ชื่อกิจกรรม   
“สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพส าหรับคนพิการ” 

 

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 ๔๔๐ หมู่ ๙ ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๖๐ 
 โทรศัพท์ (IP Phone) ๐ ๒๕๗๒ ๔๐๔๒ ต่อ ๔๓๘๔๐๑ โทรสาร ๐ ๒๕๗๒ ๔๐๔๔ ต่อ ๑ 
 

๓. ผู้รับผิดชอบ 
ทีป่รึกษา  นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ 

เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ 
ผู้จัดการ   นายเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง 

ผู้จัดการศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
ผู้ประสานงาน  นายทรงศักดิ์ รีฮุง 
   หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดหางาน ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๔. หลักการและเหตุผล 
จากรายงานสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ พบว่ามีคนพิการ
ที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ จ านวน ๑,๘๐๘,๕๔๒ หรือร้อยละ ๒.๗๒ ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่ง
ในจ านวนนี้มีคนพิการวัยแรงงาน (อายุระหว่าง ๑๕ – ๖๐ ปี) จ านวน ๘๑๙,๕๕๐ คน หรือร้อยละ ๔๕.๓๑ 
ประกอบไปด้วยคนพิการที่ประกอบอาชีพแล้ว จ านวน ๒๗๑,๙๑๖ คน หรือร้อยละ ๓๓.๑๘ คนพิการที่
สามารถประกอบอาชีพได้แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน ๓๓๐,๓๓๙ คน หรือร้อยละ ๔๐.๓๑ และคนพิการ
ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (เนื่องจากพิการมากไม่สามารถช่วงเหลือตนเองได้) จ านวน ๒๑๗,๒๙๕ คน หรือ
ร้อยละ ๒๖.๕๑ โดยจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ายังมีคนพิการอีกเป็นจ านวนมากที่สามารถประกอบอาชีพได้
แต่ยังไม่มีงานท า ซึ่งอาจจะเกิดจากคนพิการดังกล่าวอาศัยอยู่ในชนบท ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ไม่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีงานท า 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้มีบทบัญญัติตามมาตรา ๓๓ 
๓๔ และ ๓๕ โดยมีจุดมุ่งหมายให้คนพิการมีอาชีพและมีงานท า และกฎกระทรวงก าหนดจ านวนคนพิการที่
นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าท างาน และจ านวนเงินที่นายจ้าง
หรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องน าส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๔ 
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ได้ก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่มีจ านวนผู้ปฎิบัติงานหรือลูกจ้าง
ตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป จะต้องรับคนพิการเข้าท างานในอัตรา ๑๐๐ : ๑ ซึ่งการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมี
เป้าหมายครอบคลุมสถานประกอบการเอกชนและหน่วยของของรัฐทุกประเภท และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถ
ท างานได้เข้าท างานตามมาตรา ๓๓ หรือให้สัมปทานตามมาตรา ๓๕ ให้ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายก าหนด 
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในขณะที่คนพิการที่มีทักษะอาชีพและทักษะทางสังคม พร้อมที่จะท างานใน
สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งคนพิการที่อยู่ใน
ชนบทยังไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และขาดแรงบันดาลใจในการที่จะออกมาพัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงสถาน
ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐบางแห่ง ไม่มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนพิการ ความ
พิการ และศักยภาพในการท างานของคนพิการ 

มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ โดยศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจ าปี ๒๕๖๑ ให้ด าเนินโครงการ 
“ส่งเสริมอาชีพและจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน” โดยภายใต้โครงการดังกล่าวได้ก าหนดให้
มีการจัดกิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพส าหรับคนพิการ” เพ่ือให้คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ชนบท
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ด้านคนพิการในปัจจุบัน แนวทางการประกอบอาชีพ และการท างานใน
สถานประกอบการ รวมไปถึงเพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี
ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนพิการ มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ สวัสดิการของคนพิการ เพ่ือให้เกิดแนวทางใน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างยั่งยืน โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได้ก าหนดเป้าหมายทั้งสิ้น ๕ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ นครพนม และสุโขทัย 
 

๕. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้คนพิการได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิในด้านการส่งเสริมอาชีพและมีงานท าตาม

กฎหมาย และเกิดแรงบันดาลใจในการออกมาพัฒนาทักษะทางอาชีพตามความเหมาะสม 
๒. เพ่ือให้คนพิการที่อยู่ตามชนบทได้รับการให้ค าปรึกษาและแนะแนวอาชีพอย่างเหมาะสม เช่น 

การฝึกวิชาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ หรือเข้าท างานในสถานประกอบการภาคเอกชน และ
หน่วยงานของรัฐ 

๓. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับคนพิการและความพิการ สามารถให้ความช่วยเหลือคนพิการได้อย่างเหมาะสม รวมไป
ถึงการรับคนพิการเข้าท างานในหน่วยงาน 

 

๖. กุล่มเป้าหมาย 
๑. คนพิการวัยท างานทุกประเภท อายุระหว่าง ๑๕ – ๔๕ ปี จ านวน ๕๐๐ คน (จังหวัดละ ๑๐๐ คน) 
๒. บุคลากรที่ท างานด้านคนพิการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 

๒๕๐ คน (จังหวัดละ ๕๐ คน) 



กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพส าหรับคนพิการ”          หน้า ๓ 

 

๗. สถานที่ด าเนินงาน 
 จังหวัดศรีสะเกษ อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ นครพนม และสุโขทัย (ใช้สถานที่ของโรงแรมที่มีความ
สะดวกส าหรับคนพิการในจังหวัด) 
 

๘. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนิน 
 

ที ่ กิจกรรม 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑ จัดท าและน าเสนอโครงการ X X X X X        
๒ การจั ดกิ จกรรมสร้ างแรง

บันดาลใจและแนะแนวอาชีพ
ส าหรับคนพิการ 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และคนพิการกลุ่มเป้าหมายใน
จังหวัดและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
- ประสานวิทยากรและสถานที่
จัดกิจกรรม 
- ด าเนินการจัดกิจกรรม 
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๓ สรุปและจัดท ารายงาน            X 
 

๙. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 
 ๑ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

๑๐. งบประมาณ   
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) 
 

๑๑. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและการประเมินผล 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด การประเมินผล 
๑ คนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีแนวทางในการ

ประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
ประเมินจากแบบสอบถามข้อมูลคนพิการ และการ
บันทึกในระบบจัดหางานของศูนย์จัดหางาน 
คนพิการพระมหาไถ่ (http://pwdjob.org) 

๒ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

ประเมินจากแบบสอบถามเจ้าหน้าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประเมินจากการสังเกตุการมีส่วน
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มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ 
และมีแนวทางในการช่วยเหลือคนพิการในพ้ืนที่ของ
ตนเองได ้

ร่วมในกิจกรรม 

 

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. คนพิการมีความรู้และความเข้าใจในสิทธิและสวัสดิการในด้านการส่งเสริมอาชีพและมีงานท า และ

เกิดแรงบันดาลใจในการออกมาพัฒนาศักยภาพทางด้านอาชีพ ทั้งการเข้าฝึกวิชาชีพกับโรงเรียน
อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา หรือศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการของรัฐ เกิดแนวทางในการประกอบอาชีพ
อิสระในพ้ืนที่ รวมไปถึงได้ไปท างานในสถานประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ 

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อคนพิการ
และความพิการ สามารถให้ความช่วยเหลือหรือส่งต่อคนพิการอย่างเหมาะสม รวมไปถึงการ
เปิดรับคนพิการเข้าท างานมากยิ่งขึ้น 
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ก าหนดการ 
กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพส าหรับคนพิการจังหวัดอุดรธานี” 

ระหว่างวันที ่๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 
วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “สานสัมพันธ์ฉันเพื่อน” 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. การเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์ ก้าวข้ามความพิการ” 
วิทยากรโดย...คนพิการต้นแบบ จ านวน ๒ คน 
ด าเนินการเสวนาโดย...นายทรงศักดิ์ รีฮุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดหางาน ศูนย์จัดหางาน
คนพิการพระมหาไถ ่

 

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่ม “ถึงพิการ... เราก็เป็นคนดีมีงานท าได้” 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๑๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. กิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์” 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด 
กล่าวรายงานโดย...นายเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการศูนย์จัดหางานคนพิการ
พระมหาไถ่ 

 ประธาน โดย... ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. การบรรยายเรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบันของคนพิการไทย” 
   วิทยากรโดย...พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี 
 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง “โอกาสของคนพิการในตลาดงานภาครัฐและเอกชน” 
 วิทยากรโดย...จัดหางานจังหวัดอุดรธานี 

 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม “ประเมินทักษะอาชีพคนพิการ” 



กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพส าหรับคนพิการ”          หน้า ๖ 

   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ ่
 

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. การให้ค าปรึกษาและแนะแนวรายบุคคล (แบ่งตามกลุ่มสนใจ) 
   - ฝึกอาชีพ/ศึกษาต่อ  - สมัครงาน 
   - ส่งเสริมอาชีพตามมาตรา ๓๕ - ให้ค าปรึกษาอ่ืน ๆ 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๑๗.๐๐ น.  ปิดกิจกรรม/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
  
 
หมายเหตุ: ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

๒. วิทยากรบางส่วนอยู่ระหว่างประสานงาน 
๓. รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพส าหรับคนพิการ”          หน้า ๗ 

 

ก าหนดการ 
กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพส าหรับคนพิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 

ระหว่างวันที ่๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “สานสัมพันธ์ฉันเพื่อน” 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. การเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์ ก้าวข้ามความพิการ” 
วิทยากรโดย...คนพิการต้นแบบ จ านวน ๒ คน 
ด าเนินการเสวนาโดย...นายทรงศักดิ์ รีฮุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดหางาน ศูนย์จัดหางาน
คนพิการพระมหาไถ ่

 

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่ม “ถึงพิการ... เราก็เป็นคนดีมีงานท าได้” 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๑๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. กิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์” 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด 
กล่าวรายงานโดย...นายเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการศูนย์จัดหางานคนพิการ
พระมหาไถ่ 

 ประธาน โดย... ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. การบรรยายเรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบันของคนพิการไทย” 
   วิทยากรโดย...พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง “โอกาสของคนพิการในตลาดงานภาครัฐและเอกชน” 
 วิทยากรโดย...จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม “ประเมินทักษะอาชีพคนพิการ” 



กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพส าหรับคนพิการ”          หน้า ๘ 

   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ ่
 

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. การให้ค าปรึกษาและแนะแนวรายบุคคล (แบ่งตามกลุ่มสนใจ) 
   - ฝึกอาชีพ/ศึกษาต่อ  - สมัครงาน 
   - ส่งเสริมอาชีพตามมาตรา ๓๕ - ให้ค าปรึกษาอ่ืน ๆ 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๑๗.๐๐ น.  ปิดกิจกรรม/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
  
 
หมายเหตุ: ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

๒. วิทยากรบางส่วนอยู่ระหว่างประสานงาน 
๓. รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพส าหรับคนพิการ”          หน้า ๙ 

 

ก าหนดการ 
กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพส าหรับคนพิการจังหวัดนครพนม” 

ระหว่างวันที ่๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมไอโอเทล อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

 
วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “สานสัมพันธ์ฉันเพื่อน” 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. การเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์ ก้าวข้ามความพิการ” 
วิทยากรโดย...คนพิการต้นแบบ จ านวน ๒ คน 
ด าเนินการเสวนาโดย...นายทรงศักดิ์ รีฮุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดหางาน ศูนย์จัดหางาน
คนพิการพระมหาไถ ่

 

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่ม “ถึงพิการ... เราก็เป็นคนดีมีงานท าได้” 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๑๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. กิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์” 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด 
กล่าวรายงานโดย...นายเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการศูนย์จัดหางานคนพิการ
พระมหาไถ่ 

 ประธาน โดย... ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. การบรรยายเรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบันของคนพิการไทย” 
   วิทยากรโดย...พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 
 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง “โอกาสของคนพิการในตลาดงานภาครัฐและเอกชน” 
 วิทยากรโดย...จัดหางานจังหวัดนครพนม 

 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม “ประเมินทักษะอาชีพคนพิการ” 



กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพส าหรับคนพิการ”          หน้า ๑๐ 

   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ ่
 

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. การให้ค าปรึกษาและแนะแนวรายบุคคล (แบ่งตามกลุ่มสนใจ) 
   - ฝึกอาชีพ/ศึกษาต่อ  - สมัครงาน 
   - ส่งเสริมอาชีพตามมาตรา ๓๕ - ให้ค าปรึกษาอ่ืน ๆ 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๑๗.๐๐ น.  ปิดกิจกรรม/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
  
 
หมายเหตุ: ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

๒. วิทยากรบางส่วนอยู่ระหว่างประสานงาน 
๓. รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพส าหรับคนพิการ”          หน้า ๑๑ 

 

ก าหนดการ 
กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพส าหรับคนพิการจังหวัดสุโขทัย” 

ระหว่างวันที ่๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

 
วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “สานสัมพันธ์ฉันเพื่อน” 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. การเสวนาเรื่อง “ประสบการณ์ ก้าวข้ามความพิการ” 
วิทยากรโดย...คนพิการต้นแบบ จ านวน ๒ คน 
ด าเนินการเสวนาโดย...นายทรงศักดิ์ รีฮุง หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดหางาน ศูนย์จัดหางาน
คนพิการพระมหาไถ ่

 

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่ม “ถึงพิการ... เราก็เป็นคนดีมีงานท าได้” 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๑๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. กิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์” 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด 
กล่าวรายงานโดย...นายเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการศูนย์จัดหางานคนพิการ
พระมหาไถ่ 

 ประธาน โดย... ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 
 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. การบรรยายเรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบันของคนพิการไทย” 
   วิทยากรโดย...พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย 
 

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง “โอกาสของคนพิการในตลาดงานภาครัฐและเอกชน” 
 วิทยากรโดย...จัดหางานจังหวัดสุโขทัย 

 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม “ประเมินทักษะอาชีพคนพิการ” 



กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวอาชีพส าหรับคนพิการ”          หน้า ๑๒ 

   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ ่
 

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. การให้ค าปรึกษาและแนะแนวรายบุคคล (แบ่งตามกลุ่มสนใจ) 
   - ฝึกอาชีพ/ศึกษาต่อ  - สมัครงาน 
   - ส่งเสริมอาชีพตามมาตรา ๓๕ - ให้ค าปรึกษาอ่ืน ๆ 
   วิทยากรโดย...ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
 

๑๗.๐๐ น.  ปิดกิจกรรม/เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
  
 
หมายเหตุ: ๑. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

๒. วิทยากรบางส่วนอยู่ระหว่างประสานงาน 
๓. รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๕.๐๐ น. 

 
 


