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วัตถปุระสงค

บทบาทและภารกิจใหม
ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

วัตถปุระสงค
1.เพื่อสรางความรูความเขาใจวาบทบาท
ใหมของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
2.เพื่อเตรียมความพรอมรองรับกับบทบาท
ใหม
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บทบาทและภารกจิใหม
ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

1.เหตผุลความจําเปน
ที่ตองปรับบทบาทใหม
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หลังจากการปฏิรปูระบบราชการตั้งแตป 2545 แลว กรมพัฒนาฝมือ
แรงงานยังไมไดมีการทบทวนและปรับบทบาทใหมเลย ในขณะที่สถานการณ
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากทั้งการเมือง สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
บทบาทของกรมในปจจุบันไมอาจสนองตอบไดอยางมีประสทิธิภาพ 

-ไมอาจเปนทีพ่ึ่งของประชาชนไดอยางเต็มที ่(กรมขาดความ
พรอมดานเครือ่งมือระดบัสูง) ปจจุบันนี้มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมกันมาก  
กรมไมอาจจะทํางานไดโดยลําพัง เครื่องมือ อุปกรณมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
กรมตองทํางานแบบบูรณาการรวมกับทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใน

1.เหตผุลความจําเปนที่ตองปรบับทบาทใหม

กรมตองทํางานแบบบูรณาการรวมกับทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมกันอยางเต็มที่และประหยดังบประมาณ ไมทํางาน
ซ้ําซอนกัน แบงปนทรัพยากรซึ่งกันและกัน ทั้งสถานที่  เครื่องมืออุปกรณ คน/
วิทยากร หลักสตูร งบประมาณ และอื่น ๆใหไดอยางเหมาะสม 

-สคช. กําหนดใหกระทรวงแรงงานเปนกระทรวงเศรษฐกิจ 
(ปจจุบันรัฐบาลกําหนดเปนดานความมั่นคง) แตการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
เปนหนาที่ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน การผลติกําลังแรงงานที่มีทักษะฝมือไว
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขยายตวัการลงทุนของชาวตางชาติทีม่า
ลงทุนหรือจะมาลงทุนในประเทศไทยก็ดี  หรอืการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไว
รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรอื AEC ในป 2558 ก็ดี



- นายกฯระบุ “ไทยตองใชเวลากวา 12 ปกาวพนกับดักประเทศรายไดปานกลาง”
-ยุทธศาสตรของประเทศกําหนดใหประเทศไทยตองหลุดพนจากประเทศที่มี

รายไดปานกลาง คือ 12,400 เหรียญดอลลารสหรัฐ/คน/ป หรือเกือบ 400,000 บาท/คน/ป   
ปจจุบันแรงงานไทยมีรายไดขั้นต่ําวันละ  300 บาท หรือเดือนละ 9,000 บาท  หรือปละ 108,000 
บาท  ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย กําหนดไวที่ 15,000 เหรียญดอลลารสหรัฐ/คน/ป  หรือ 
450,000 บาท/คน/ป   หากเราไมปรับบทบาทใหม  เราก็จะกาวไมทันประเทศเพื่อนบาน   สมมติ
วา จะใหประชากรไทยวัยทํางานมีรายไดปละ ละ 400400,,000 000 บาทบาท เราตองเพิ่มรายไดใหไดถึง วันละ 
1,100 บาท เราตองวางแผนวาเราจะใหไดเพิ่มปละเทาไรจึงจะเหมาะสมและภาคประกอบกิจการ
เขาตองมีความสามารถที่จะจายไดดวย   หากใหเพิ่มขึ้นปละ 25,000 บาท/คน/ป ตองใช
ระยะเวลา 12 ป  (เพิ่มเดือนละ 2,100 บาท/คน/ทุกป หรือวันละ 70 บาท/คน)  จึงจะได 400,000 

1.เหตผุลความจําเปนที่ตองปรบับทบาทใหม

ระยะเวลา 12 ป  (เพิ่มเดือนละ 2,100 บาท/คน/ทุกป หรือวันละ 70 บาท/คน)  จึงจะได 400,000 
บาท/คน/ป    การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถของผูประกอบกิจการจึงเปนสิ่งสําคัญที่
กรมตองเขาไปมีสวนรวมในบทบาทเหลานี้

-รองรับนโยบายสําคัญของรัฐบาล ขอ 3 ลดความเหลี่อมล้ําของสังคม และสราง
โอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ ขอ 3.1 เรงสรางโอกาสอาชีพ และการมีรายได ยกระบบ
คุณภาพแรงงานใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ขอ 7 
การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน ขอ 4 การศึกษาและเรียนรู... ขอ
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัย สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหมีความรูและทักษะใหมที่
สามารถประกอบอาชีพไดหลากฟหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต  ขอ 7.3  
พัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เรงรัดและขยายผล
การใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมเขมขน สงเสริมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใชในการประเมินคาจาง
แรงงาน 



-ประกอบกบักฎหมาย “พระราชบญัญัตสิงเสริมการพฒันา
ฝมือแรงงานื พ.ศ. 2545”  มีการนําเสนอเขาสนช.เพื่อพิจารณา
ปรับปรงุแกไขใหม  คาดวา พ.ย.นี้นาจะผานพิจารณาของ สนช.  
โดยมีสาระสําคญั  อาทิ 

-กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพจะตองมีความรูความสามารถใน
การประกอบอาชีพและสงเสริมประสิทธิภาพของผูประกอบกิจการ   รวมทั้ง
การคุมครองความปลอดภัยสาธารณะจากการทาํงาน   กลาวคือ  
ตอไปนี้ผูประกอบอาชีพที่เปนอันตรายตอสาธารณะจะตองไดรับการ

1.เหตผุลความจําเปนที่ตองปรบับทบาทใหม

ตอไปนี้ผูประกอบอาชีพที่เปนอันตรายตอสาธารณะจะตองไดรับการ
รับรองความรูความสามารถกอนจึงจะประกอบอาชีพได   

-ดังนั้น บทบาทภารกิจใหมของกรม (กํากับ/สงเสริม) สวนหนึ่ง 
จักตองกํากับดแูลการประกอบอาชีพอันตรายดวย  ตองมีหนวยงานหรือ
ศูนยประเมินความรูความสามารถ  รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนให
ภาคเอกชนรบัไปดําเนินการดวย (จัดตั้งศูนยประเมินฯ) 

 ดวยสถานการณปจจุบันและเหตผุลดังกลาวขางตนแลว  กรม
พัฒนาฝมือแรงงานควรไดรับการปรับเปลี่ยนบทบาทใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
และผลักดันใหเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริงตอไป 



ปญหาอุปสรรคการบริหารงานการพัฒนาฝมือแรงงาน
1.การบริหารงานบุคคลของกรมและหนวยงานใน ศพจ.

      -แตงตั้งโยกยายบางตําแหนง  (อํานวยการระดับตน /บก./มี 3ตําแหนง)

      -การอนุญาตใหผูใตบังคับบัญชาลาตาง ๆ 

      -ขาดตําแหนง “เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนงาน” ในระดับพื้นที่

2.อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

      -อํานาจการอนุมัติ การอนุญาต (การบริหารการเงิน) มีจํากัด

1.เหตผุลความจําเปนที่ตองปรบับทบาทใหม

      -อํานาจการอนุมัติ การอนุญาต (การบริหารการเงิน) มีจํากัด

      -อํานาจในการบังคับบัญชา/สั่งลงโทษผูใตบังคับบัญชาที่กระทําความผิดทางวินัย

3.กรอบหนาที่ที่มีเพิ่มเติมตามกฎหมายใหม

      -กพร.ปช./กพร.ปจ. การเสนอคําของบประมาณตองผานกลไก กพร.ปช./กพร.ปจ.ในอนาคต 
(มติ ครม.)

      -พรบ.สงเสริมฯแกไขเพิ่มเติมภารกิจ /เปนศูนยประเมินความรูความสามารถ/ในสาขาอาชีพ
อันตราย/การเทียบโอนประสบการณเพื่อสงเสริมเรียนรูตลอดชีวิต

4.การประเมินผลยังไมสอดคลองกับภารกิจการเพิ่มผลิตภาพ

      -ควรปรับปรุงการประเมินผลใหสอดคลองกับภารกิจในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  



2.การปรบับทบาทใหม 
กรมพัฒนาฝมือแรงงานจะปรับอยางไร?

บทบาทและภารกจิใหม
ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝมือแรงงานจะปรับอยางไร?

ก.สภาพทั่วไป



1) สร�างความชัดเจนในบทบาทภารกิจของศูนย�พัฒนาฝ!มือแรงงาน

2) ศึกษาความเชื่อมโยงของระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับ

ข�อสังเกตของ อ.ก.พ.ร.

11111111

    ระบบมาตรฐานฝ!มือแรงงานในภาพรวม

3) ควรโซนนิ่งพื้นที่ปฏิบัติการ

4) สร�างความร6วมมือกับภาคเอกชนมากกว6าดําเนินการเอง

6



โครงสร�างยุทธศาสตร�ของยุทธศาสตร�ประเทศ 
(Country Strategy)

ที่มา : ยุทธศาสตร�ประเทศ ประกอบการจัดทํางบประมาณรายได�ป! 2557
152



เสริมสร�างความสมดุล
ของตลาดแรงงานและความยั่งยืน

เพิ่มขีดความสามารถของ
กําลังแรงงานและผู�ประกอบการ

พฒันาการบริหาร จัดการแรงงาน
ของกระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตร�กระทรวงแรงงาน

16

ยุทธศาสตร�
กระทรวงแรงงาน

เสริมสร�างความสมดุล
ของตลาดแรงงานและความยั่งยืน

ให�ภาคแรงงาน

กําลังแรงงานและผู�ประกอบการ
ในการแข6งขันทางเศรษฐกิจ

เสริมสร�างความมั่นคง
และคณุภาพชีวิตทีด่ี

ให�กําลังแรงงาน

บริหาร จัดการ
ด�านแรงงานระหว6างประเทศ

3
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2.การปรับบทบาทใหม 
กรมพฒันาฝมือแรงงานจะปรับ

อยางไร ?

ข.
(ราง) ยุทธศาสตรการ(ราง) ยุทธศาสตรการ

ปรับบทบาท
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

พ.ศ. 2558-2562



LOGO

HR Network

HRD Agency

กํากับดูแลการบริหารกําลังแรงงาน
ผานการดําเนินนโยบาย มาตรการ

และกลไกตางๆ

HR Authority

บทบาทใหมของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

HR Management
HR Network

��"���	��&�ก :

��"���	��&�ก : 
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Recruit /Welfare/Quality of work life หน6วยงานอื่นๆ...  National HRD Manager
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พัฒนาการกรมพัฒนาฝ!มือแรงงานตั้งแต6อดีตจนถึงป_จจุบันและในอนาคต

อดีต - พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558-2562 พ.ศ. 2563-2567

จุด
ประสงค�

เพิ่มการมีงานทํา
(Employment)

เพิ่มผลติภาพแรงงาน (Productivity) และ 
ความสามารที่จะได�รับการจ�างงาน 

(Employability)

สร�างความยั่งยืน
(Sustainability)

จุดเน�นการ
ดําเนินงาน

Operation
• จัดทําและพัฒนา

มาตรฐานฝ!มือแรงงาน
แห6งชาติในสาขาอาชีพ

Facilitation/ Coordination
• พัฒนามาตรฐานฝ!มือแรงงานแห6งชาติ

ให�ครอบคลุมสาขาอาชีพสําคัญทั้งหมด
และส6งเสริมผู�ประกอบกิจการจัดทํา

Regulation
• ส6งเสริมให�สมาคม

วิชาชีพ/อาชีพเปmน
ผู�ดําเนินการด�านการ

มาตรฐานฝ!มือแรงงาน
แห6งชาติในสาขาอาชีพ
หลัก  

• เน�นการฝnกฝ!มือสายขาด
แคลน/รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการ
ทดสอบฝ!มือตาม
มาตรฐานฝ!มือแรงงาน

ให�ครอบคลุมสาขาอาชีพสําคัญทั้งหมด
และส6งเสริมผู�ประกอบกิจการจัดทํา
มาตรฐานฝ!มือแรงงานของตน

• เน�นการรับรอง (Accreditation)/ร6วม
ฝnกกับสถานประกอบกิจการ และส6งเสริม
เครือข6ายฯ ดําเนินงาน 

• ให�คําปรึกษาสถานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝ!มือแรงงาน 
เช6น การจัดทํามาตรฐานฝnกฝ!มือและ
หลักสูตร การทดสอบ ฯลฯ

วิชาชีพ/อาชีพเปmน
ผู�ดําเนินการด�านการ
พัฒนามาตรฐานฝ!มือ
แรงงาน ฝnกอบรม และ
ทดสอบ   โดยกรม
พัฒนาฝ!มือแรงงงาน
เปmนหน6วยกํากับดูแล
ด�านคุณภาพและธรร
มาภิบาล

15(มีตอ)



พัฒนาการกรมพัฒนาฝ!มือแรงงานตั้งแต6อดีตจนถึงป_จจุบันและในอนาคต  (ต�อ)

อดีต - พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 - 2562 พ.ศ. 2563 -2567

เปpาหมาย 
ณ วันสิ้นสุด

ช6วง
ระยะเวลา

• มาตรฐานฝ!มือแรงงาน
แห6งชาติ : 147 สาขา
อาชพี

• ฝnกฝ!มือแรงงาน : 3-4 
แสนคนต6อป!

• ส6งเสริมผ6านระบบสิทธิ
ประโยชน�ทางภาษี : 4-5 

• มาตรฐานฝ!มือแรงงานแห6งชาติ : 
~ 450 ตําแหน6งงาน (โดยร6วมกับ
สมาคม/สภาธุรกิจอตุสาหกรรม)

• มาตรฐานฝ!มือแรงงานของผู�
ประกอบกิจการ : ~ 300 
ตําแหน6งงาน

• หน6วยงานเครือข6ายที่ได�รับการ

• มีสมาคมวชิาชีพ/
อาชพีเครือข6ายครบ
ทุกอุตสาหกรรม
สําคัญ

• มีมาตรฐานฝ!มือ
แรงงานแห6งชาติ 
ครบทุกสาขาอาชพีประโยชน�ทางภาษี : 4-5 

ล�านคนต6อป!
(สถานะป_จจุบัน)

• หน6วยงานเครือข6ายที่ได�รับการ
รับรอง (Accreditation) : ~ 
300 หน6วย

• ส6งเสริมการฝnกฝ!มือแรงงานผ6าน
เครือข6ายฯ : ~ 5 ล�านคน

• ฝnกฝ!มือแรงงานผ6านกรมฯ : 
~ 3 แสนคน

ครบทุกสาขาอาชพี
• กรมพัฒนาฝ!มือ

แรงงาน
ทําหน�าที่เปmนผู�กํากับ
ดูแลด�านคุณภาพ
และธรรมาภิบาลของ
ศูนย�ฝnกฯ และ
ทดสอบฯ
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การฝnกอบรม
จัดการฝ�กอบรมฝ�มือแรงงานตาม

มาตรฐานฝ�มือแรงงาน

ส6งเสริมหน6วยงานเครือข6าย
ให�ร6วมดําเนินงาน
แบบบูรณาการ

ส�งเสริมหน�วยงานเครือข�าย โดยเฉพาะผู%ประกอบ
กิจการภาคเอกชนให%ร�วมพัฒนามาตรฐานฝ�มือฯ 
จัดการฝ�กอบรมและการทดสอบฯ โดยมีสิทธิ(1) 

(2) 

(3) 
(ร6าง) กรอบยุทธศาสตร�การปรับ
บทบาทกรมพัฒนาฝ!มือแรงงาน
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มาตรฐาน
ฝ!มือแรงงาน 

จัดทํามาตรฐานฝ�มือแรงงาน ให%ครอบคลุมสาขา
อาชีพสําคัญของประเทศ และผลักดันให%หน�วยงาน

รัฐและเอกชนใช%มาตรฐานฝ�มือแรงงาน

มาตรฐานฝ�มือแรงงาน จัดการฝ�กอบรมและการทดสอบฯ โดยมีสิทธิ
ประโยชน5ทางภาษีและการอุดหนุน งปม.จาก

กองทุนต�างๆ เป9นแรงกระตุ%น

(1) 

ยกระดับระบบการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดําเนินงาน ตลอดจน

เพิ่มขวัญกําลังใจในการทํางานของบุคลากร
(4) 



เปpาหมายของยุทธศาสตร�การปรับบทบาท
กรมพัฒนาฝ!มือแรงงาน พ.ศ. 2558-2562

ผลการดําเนินงาน หน6วย ค6าป_จจุบัน ค6าเปpาหมาย

2558 2559 2560 2561 2562
1. แผนแม6บทการพัฒนา

มาตรฐานฝ!มือแรงงาน
แห6งชาติ

- N/A แล�วเสร็จ - - - -

2. มาตรฐานฝ!มือแรงงาน
แห6งชาติ ตําแหน6ง 147 200 250 300 350 450

3. มาตรฐานฝ!มือ
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3. มาตรฐานฝ!มือ
แรงงานของ          
ผู�ประกอบอาชีพ /       
ผู�ประกอบกิจการ 
(ม.26)

ตําแหน6ง N/A 25 50 100 200 300

4. การฝnกอบรมฝ!มือ
แรงงาน 

   (เน�นยกระดับ             
คุณภาพการฝnกฝ!มือ)

คน/ป! ~300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

5. การทดสอบมาตรฐาน
ฝ!มือแรงงาน คน/ป! ~40,000 45,000 50,000 50,000 50,000 50,000

(มีต�อ)



เปpาหมายของยุทธศาสตร�การปรับบทบาท
กรมพัฒนาฝ!มือแรงงาน พ.ศ. 2558-2562  (ต�อ)

ผลการดําเนินงาน หน6วย ค6าป_จจุบัน ค6าเปpาหมาย
2558 2559 2560 2561 2562

6. การส6งเสริมการฝnกอบรม
ฝ!มือแรงงานโดยผู�
ประกอบกิจการ (ผ6าน
ระบบสทิธิประโยชน�ฯ)

คน/ป! ~4,000,000 4,500,000 4,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

7. ศูนย�ฝnกอบรมฝ!มือ
แรงงาน แห6ง N/A 100 200 300 400 500
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แรงงาน
ที่ได�รับการรับรองและ
ออกใบอนุญาต

แห6ง N/A 100 200 300 400 500

8. สถาบันการอาชีวศึกษา
หรือสถาบันการศึกษา
อื่นๆ ที่ร6วมจัดหลกัสตูร
การฝnกอบรม

แห6ง/ป! N/A 77 77 77 77 77

9. การเชื่อมโยงระบบ
มาตรฐานฝ!มือแรงงาน
เข�ากับระบบคุณวุฒิ
แห6งชาติ

- N/A - แล�วเสร็จ - - -



ยุทธศาสตร�ที่ 1: การพัฒนามาตรฐานฝ!มือแรงงาน

• เพื่อเร6งพัฒนาและจัดทํามาตรฐานฝ!มือแรงงานให�ครอบคลุมสาขา
อาชีพที่จําเป9นต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

• เพื่อผลักดันให%มีการนํามาตรฐานฝ!มือแรงงานแห6งชาติไปใช�ประโยชน�

เปpาประสงค�: 

20

อาชีพ
• เพื่อผลักดันให%มีการนํามาตรฐานฝ!มือแรงงานแห6งชาติไปใช�ประโยชน�

อย�างเต็มที่
• เพื่อเร6งพัฒนากลไกขับเคลื่อนสําคัญ เช�น การขยายการให%บริการ

ทดสอบฝ�มือแรงงาน

(มีต�อ)



ยุทธศาสตร�ที่ 1: การพัฒนามาตรฐานฝ!มือแรงงาน

กลยุทธ�การดําเนินงาน หน6วยงานรับผิดชอบ

ก. กําหนดแผนแม6บทการจัดทํามาตรฐานฝ!มือแรงงาน – สํานักพัฒนามาตรฐานฝ�มือแรงงาน

และทดสอบฝ�มือแรงงาน

ข. เร6งยกระดับมาตรฐานฝ!มือแรงงานในป_จจุบันและจัดทํามาตรฐาน

ฝ!มือแรงงานใหม6เพิ่มเติม โดยมอบหมายให�/ร6วมกับสมาคม/

สภาธุรกิจอุตสาหกรรม 

– สํานักพัฒนามาตรฐานฝ�มือแรงงาน

และทดสอบฝ�มือแรงงาน
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สภาธุรกิจอุตสาหกรรม 

ค. เชื่อมโยงระบบมาตรฐานฝ!มือแรงงานเข�ากับระบบคุณวุฒิแห6งชาติ – สํานักนโยบายและยุทธศาสตร5 

– สํานักพัฒนามาตรฐานฝ�มือแรงงาน

และทดสอบฝ�มือแรงงาน

ง. ผลักดันการนํามาตรฐานฝ!มือแรงงาน ไปใช�ในภาครัฐและเอกชน 

โดยการใช�มาตรการกึ่งบังคับ และ/หรือการให�แรงจูงใจ

– สํานักพัฒนามาตรฐานฝ�มือแรงงาน

และทดสอบฝ�มือแรงงาน

จ. เร6งพัฒนาและขยายการให�บริการทดสอบฝ!มือแรงงานให�เพียงพอ

และมีคุณภาพ

– สํานักพัฒนามาตรฐานฝ�มือแรงงาน

และทดสอบฝ�มือแรงงาน 

– สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน



ร6วมมือกับสมาคม/สภาธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อจัดทํามาตรฐานฝ!มือ
แรงงานสาํหรับตําแหน6งงาน/อาชีพให�ครอบคลุมอุตสาหกรรมสาํคัญของประเทศ

กรมพัฒนาฝ!มือ

กลุ6มอุตสาหกรรมยานยนต�
และชิ้นส6วนฯ
กลุ6มอุตสาหกรรมอาหาร

กลุ6มอุตสาหกรรมท6องเที่ยว

การเรงจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝ!มือ
แรงงาน กลุ6มอุตสาหกรรมท6องเที่ยว

กลุ6มอุตสาหกรรมสิ่งทอ

กลุ6มอุตสาหกรรมการพิมพ�
และบรรจุภัณฑ�กระดาษ

กลุ6มอุตสาหกรรมเหล็ก

กลุ6มอุตสาหกรรม......

สร
างพันธมิตรกับสมาคม/สภาธุรกิจ
อุตสาหกรรม เพื่อให
ร�วมจัดทํามาตรฐาน

ฝ%มือแรงงานแห�งชาติ
ที่สอดคล
องกับความต
องการของ

ผู
ประกอบการในแต�ละอุตสาหกรรม 
ม อ บ ห ม า ย ใ ห

จัดทํามาตรฐาน
ฝ%มือแรงงานที่ใช

ประโยชน0ได
จริง .

.

.
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ระดับ 4 
(เพิ่ม Technical Skill)

ระดับ 5 
(เพิ่ม Managerial Skill)

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ประกาศฯ บัณฑิตชั้นสงู

ปริญญาเอก

เร6งเทียบเคียงระดับมาตรฐานฝ!มือแรงงานกับการศึกษาในระบบ
อื่นๆ เช6น อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ตาม “กรอบคุณวุฒิแห6งชาติ”

ระดับมาตรฐาน
ในอนาคต

การเทียบเคียงสมรรถนะ
เพื่อการเข�าศึกษาต6อใน

ระดับที่สูงขึ้น

กรอบคุณวุฒิแห6งชาติ

เชื่อมโยงระบบมาตรฐานฝ!มือแรงงานกับระบบคณุวุฒิแห6งชาติ 

กา
รศึ

กษ
าต

ลอ
ดชี

วิต

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ม.ต�น

ม.ปลาย

ปวช.

อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี

กรมพัฒนาฝ!มือแรงงาน
สถานประกอบกิจการ/
หน6วยงานที่เกี่ยวข�อง ระบบการศึกษาหลัก

ระดับมาตรฐาน
ในป_จจุบัน

เพื่อการเข�าศึกษาต6อใน
ระดับที่สูงขึ้น

(สําหรับผู�ที่จําเปmน)

กา
รศึ

กษ
าต

ลอ
ดชี

วิต

23



ยุทธศาสตร�ที่ 2: การพัฒนาการฝnกอบรม

เปpาประสงค�: 

• เพื่อเร�งพัฒนาและดําเนินการฝ�กอบรม
• เพื่อยกระดับการฝ�กอบรมให%มีคุณภาพสูง

24

(มีต�อ)

• เพื่อยกระดับการฝ�กอบรมให%มีคุณภาพสูง
• เพื่อเร6งขยายการรับรองมาตรฐานและออกใบอนุญาตศนูย�

ฝnกอบรม
• เพื่อสื่อสารความเข%าใจกับสาธารณะเรื่องความก%าวหน%าในอาชีพ

ทักษะ



ยุทธศาสตร�ที่ 2: การพัฒนาการฝnกอบรม

กลยุทธ�การดําเนินงาน หน6วยงานรับผิดชอบ

ก. ยกระดับคุณภาพการฝnกฝ!มือแรงงานที่ดําเนินการอยู6แล�ว – สํานักพัฒนาผู%ฝ�กและเทคโนโลยีการฝ�ก 

– สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน

ข. รับรอง (Accreditation) ศนูย�ฝnกอบรมฝ!มือแรงงาน – สํานักพัฒนามาตรฐานฝ�มือแรงงานและ
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ข. รับรอง (Accreditation) ศนูย�ฝnกอบรมฝ!มือแรงงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน ดําเนินการฝnกอบรมตาม

มาตรฐานฝ!มือแรงงาน 

– สํานักพัฒนามาตรฐานฝ�มือแรงงานและ

ทดสอบฝ�มือแรงงาน 

– สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน

ค. ปรับภาพลักษณ� (Re-branding) และสื่อสารความเข�าใจ

กับสาธารณะเรื่องความก�าวหน�าในอาชีพทักษะ

– สํานักนโยบายและยุทธศาสตร5 

– สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน



สงเสรมิ/รับรอง
กรมพัฒนาฝ!มือแรงงาน ทําการรับรอง (Accreditation) ศูนย�ฝnกอบรม/
ฝnกฝ!มือและทดสอบที่ดําเนนิการตามกรอบมาตรฝ!มือแรงงานที่กรมพฒันาฝ!มือ

แรงงานจัดขึ้น  โดยมีแรงจูงใจในรูปแบบต6างๆ เช6น การอุดหนุนทุนการฝnกอบรม 
สิทธปิระโยช�ทางภาษี เปmนต�น

กรมพัฒนาฝ!มือ
แรงงาน ส6วนราชการ

10 กระทรวง 28 หน�วยงาน
ที่ให%บริการฝ�กอบรม/ฝ�กฝ�มือ

รัฐบาล

10 กระทรวง 28 หน�วยงาน
ที่ให%บริการฝ�กอบรม/ฝ�กฝ�มือ

ศูนย�ฝnกอบรม
ของผู�ประกอบกิจการ

ศูนย�ฝnกอบรมเอกชนรับ
รอ

ง 
(A

cc
re

di
ta

tio
n) กองทุนพัฒนา

ฝ!มือแรงงาน

อุดหนุนทุนการศึกษาให%แก�ผู%เข%ารับการ
ฝ�กฝ�มือในหลักสูตร/ศูนย�ที่ได�รับการ
รับรองตามมาตรฐานฝ�มือแรงงาน

จัดสรร งปม.อุดหนุน

26



ยุทธศาสตรที่ 3: การสงเสริมหนวยงานเครือขายใหรวม
ดําเนินงานแบบบูรณาการ

เปpาประสงค�: 

• เพื่อเร6งส6งเสริมให�มีหน6วยงานเครือข6ายที่ร6วมพัฒนาฝ!มือแรงงาน
• เพื่อส6งเสริมการใช�กลไกกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงานสนับสนุน

27

(มีต�อ)

• เพื่อส6งเสริมการใช�กลไกกองทุนพัฒนาฝ�มือแรงงานสนับสนุน
การดําเนินงานของหน�วยงานเครือข6าย 



ยุทธศาสตรที่ 3: การสงเสริมหนวยงานเครือขายใหรวม
ดําเนินงานแบบบูรณาการ

กลยุทธ�การดําเนินงาน หน6วยงานรับผิดชอบ

ก. ให�คําปรึกษาและร6วมจัดทํามาตรฐานฝ!มือแรงงาน การฝnกอบรม 

การทดสอบ แก6 สถานประกอบกิจการ/กลุ6มอาชีพทุกระดับ (ตาม

มาตรา 26 พรบ.ส6งเสริมการพัฒนาฝ!มือแรงงาน พ.ศ. 2545)

– กองส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

– สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน

ข. ร6วมกับสถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษา/ฝnกอบรมอื่นๆ 

จัดหลักสูตรร6วมแบบ ทวิภาคี ไตรภาคี พหุภาคี 

– สํานักพัฒนามาตรฐานฝ�มือแรงงาน

และทดสอบฝ�มือแรงงาน 

28

จัดหลักสูตรร6วมแบบ ทวิภาคี ไตรภาคี พหุภาคี และทดสอบฝ�มือแรงงาน 

– สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน

ค. ปรับหลักเกณฑ�การดําเนินงานกองทุนพัฒนาฝ!มือแรงงาน ให�เปmน

กลไกกระตุ�น/สร�างแรงจูงใจตามกระบวนการฝnกอบรม/ทดสอบ/

ส6งเสริม

– สํานักพัฒนามาตรฐานฝ�มือแรงงาน

และทดสอบฝ�มือแรงงาน 

– กองส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

– กลุ�มกฎหมาย

ง. การปรับกฎหมายที่เกี่ยวข�อง โดยเฉพาะกฎหมายคุ�มครองแรงงาน

ที่เปmนข�อจํากัดการทํางาน/ฝnกงานของเยาวชน

– กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 

– กลุ�มกฎหมาย



ภาครัฐและเอกชน

สถาบัน
การศึกษา

ภาครัฐและเอกชน

สภาอุสาหกรรม
/

สภาอุสาหกรรม
/หอการค�า

สมาคม
วิชาชีพ

ส6วนราชการส6วนราชการ
อื่น อปท.เครือข6าย

6&&��G%

1. ผลิตภาพแรงงาน
เพิ่มขึ้น2. กําลังแรงงาน
มีคุณภาพและปริมาณ

3) ผู�ส6งเสริม/
ประสาน

(Facilitator 
/Coordinator)

แข6งขนั
   ฝ!มือแรงงาน
   ระดับจังหวัด

/กลุ6มจังหวัด

จัดตั้งศูนย�ฝnกอบรม
/ ศูนย�ทดสอบ
มาตรฐานฯ
/สถานทดสอบฝ!มือ
 คนหางาน

ส6งเสริมให�ผู�ผ6าน
มาตรฐาน

 ฝ!มือแรงงาน
เทียบโอน

ระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพ

สิทธิ
  ประโยชน�ตาม

 พ.ร.บ.
ส6งเสริมฯ

กองทุน
พัฒนา

  ฝ!มือแรงงาน

มาตรฐานฝ!มือ
แรงงานของตน

เพิ่มความ
เข�มแข็ง
เครือข6าย

พัฒนาฝ!มือ
แรงงาน

ส6งเสริมโดยให�คําปรึกษาแก6สถานประกอบกิจการ

18 กลุ6มจังหวัด
76 จังหวัด

ส6วนกลาง

ภาคการผลิต/ ภาคบริการ/ภาคเกษตร

การขับเคลื่อน

แรงงาน

การขับเคลื่อน
ภารกิจ 

สถาบันพัฒนาฝ!มือ
แรงงาน

• รับรองมาตรฐานฝ!มือแรงงาน

•ส6งเสริมการฝnกอบรม และทดสอบ/
เปmนเครือข6ายฝnกอบรมฯ

• ส6งเสริมเปmนเครือข6ายฝnกอบรมฝ!มือแรงงาน

•ส6งเสริมการจัดทํามาตรฐานฝ!มือฯ

• ให�คําปรึกษาในการจัดการฝnกอบรม/
ทดสอบ/เปmนเครือข6ายฝnกอบรม

• ส6งเสริมการจัดทํามาตรฐานฝ!มือฯ

มีคุณภาพและปริมาณ
ที่สอดคล�องกับ
ตลาดแรงงาน

3. กําลังแรงงานมีรายได�
และมีโอกาสก�าวหน�า
ในอาชีพ

4. กําลังแรงงาน
มีศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
5. สถานประกอบกิจการ
มีขีดความสามารถในการ
แข6งขันเพิ่มขึ้น

อาชีพอิสระ
วิสาหกิจชุมชน/

กลุ6มอาชีพ

สปก.ขนาดกลาง
/ย6อม (SME)

สปก.
ขนาด
ใหญ6
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ยุทธศาสตร�ที่ 4: การยกระดับระบบการบริหารจัดการ

เปpาประสงค�: 

• เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน
• มีความคล6องตัวในการปฏิบัติงาน
•

30

(มีต�อ)

มีความคล6องตัวในการปฏิบัติงาน
• บุคลากรมีความพร�อมทั้งในด%านความรู%ความสามารถ และในด%านขวัญ

และกําลังใจในการทํางานให%บรรลุเปGาหมายได%อย�างมีประสิทธิภาพ 



กลยุทธ�การดําเนินงาน หน6วยงานรับผิดชอบ
ก. การปรับโครงสร�างส6วนกลาง ยกระดับสถาบัน

และการทํา Zoning ตามบริบท
– กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 
– สํานักนโยบายและยุทธศาสตร5

ข. ส6งเสริมบทบาทของ กพร.ปช. และ กพร.ปจ. ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร�และบูรณาการ

– สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
กพร.ปช.

– สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน
ค. การมอบอํานาจ กระจายอํานาจการตัดสินใจลงสู6 – กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 

ยุทธศาสตร�ที่ 4: การยกระดับระบบการบริหารจัดการ

ค. การมอบอํานาจ กระจายอํานาจการตัดสินใจลงสู6
หน6วยงานในพื้นที่

– กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 
– กลุ�มกฎหมาย

ง. การพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาฝ!มือแรงงาน
เพื่อรองรับบทบาทใหม6

– กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 
– กองการเจ%าหน%าที่
– กลุ�มกฎหมาย

จ. การจัดทําคู6มือการดําเนินงานของสถาบันพัฒนาฝ!มือ
แรงงาน และ กพร.ปจ.

– กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 
– กองยุทธศาสตร5และเครือข�ายฯ
– กองแผนงานและสารสนเทศ
– สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน 31



สรุปภาพยุทธศาสตร�การปรับบทบาท

มาตรฐาน
ฝ!มือแรงงาน 

การ
ฝnกอบรม

ส6งเสริม
หน6วยงาน

เครือข6ายให�
ร6วมดําเนินงาน
แบบบูรณาการ

(1) 

(2) 

(3) 4 ยุทธศาสตร�ฯ
กองทุนพัฒนา
ฝ!มือแรงงาน

การร6วม
ดําเนินการ

กับหน6วยงาน
ภาคเอกชน

3 กลไก

มาตรฐาน
ฝ!มือแรงงาน 

ยกระดับระบบการบริหารจัดการ(4) 
การปรับกฎหมาย

ที่เกี่ยวข�อง

การปรับโครงสร�างส6วนกลาง และยกระดับโครงสร�างสถาบันฯ ในภูมิภาค

การปรับการมอบอํานาจ กระจายอํานาจการตัดสินใจ การอนุมัติเรื่องที่จําเปmน

การมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ฯ นี้อย6างจริงจัง

3 ป_จจัยสู6ความสําเร็จ
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การปรับโครงสรางองคกรและบุคลากร

3333

การปรับโครงสรางองคกรและบุคลากร
กรมพัฒนาฝมือแรงงานสวนกลาง

พ.ศ. 2558-2562
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ข�อเสนอการปรับโครงสร�างองค�กรส6วนกลาง

โครงสร�างองค�กรส6วนกลางของกรมพัฒนาฝ!มือแรงงานในป_จจุบัน      

กลุ6มพัฒนาระบบบริหาร กลุ6มตรวจสอบภายใน กลุ6มกฎหมาย

สํานักเลขานกุารกรมกองการเจ�าหน�าที่ กองวิเทศสัมพันธ�

กรมพัฒนาฝ!มือแรงงาน

กองคลัง

สํานักพัฒนาผู�ฝnก
และเทคโนโลยีการฝnก

กองยุทธศาสตร�และเครือข6าย
พัฒนาฝ!มือแรงงาน

สํานักพัฒนามาตรฐาน
และทดสอบฯ

ศูนย�พัฒนาฝ!มือแรงงาน
กรุงเทพมหานคร

สํานักงานผู�ตรวจราชการกรม

สภาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน
ภาค 1-12

สถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน
เชียงแสน ศูนย�พัฒนาฝ!มือแรงงานจังหวัด

กองพัฒนาศักยภาพแรงงาน
และผู�ประกอบกิจการ

สํานักเลขานกุารกรม

กองส6งเสริม
การพัฒนาฝ!มือแรงงาน

กองการเจ�าหน�าที่ กองวิเทศสัมพันธ�

กองแผนงานและสารสนเทศ

กลุ6มงานคุ�มครองจริยธรรม
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ข�อเสนอการปรับโครงสร�างองค�กรส6วนกลาง (ต�อ)

1. หน6วยงานที่คงไว�เดิมมี 6 หน6วยงาน 

สํานักงาน
เลขานุการกรม 

กองพัฒนาศักยภาพ

สํานักผู�ตรวจ
ราชการกรม 

กองพัฒนาศักยภาพ
แรงงานและผู�ประกอบ

กิจการ

กลุ6มพัฒนาระบบ
บริหาร 

กลุ6มตรวจสอบ
ภายใน 

กลุ6มกฎหมาย 
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2. ยกระดับเปmนสํานัก 

กองแผนงานและ
สารสนเทศ

4. จัดตั้งใหม6เปmน
หน6วยงานระดับกอง

ตามกฎหมาย 

3. ยกระดับเปmนกอง
ตามกฎหมาย

กองส6งเสริมกองส6งเสริม
การพัฒนาฝ!มือ

แรงงาน 

สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนา

ข�อเสนอการปรับโครงสร�างองค�กรส6วนกลาง (ต�อ)

สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร�

แรงงาน 
การพัฒนาฝ!มือ

แรงงาน 

กองการ
เจ�าหน�าที่ 

กองคลัง

คณะกรรมการพัฒนา
แรงงานและประสานงาน

การฝ�กอาชีพแห�งชาติ 
(กพร.ปช.) 

สถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน
กรุงเทพมหานคร/และเขต

พื้นที่

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรม
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5. ควรปรับปรุง
โครงสร�างภายใน

สํานักพัฒนามาตรฐาน
และทดสอบฝ!มือ

6. ควรผนวกกับ
หน6วยงานอื่น

กองวิเทศสัมพันธ�
ปรับบทบาทลดภารกิจด%าน
การเป9นผู%ดําเนินการพัฒนา
ฝ�มือแรงงาน (Operator) 

ข�อเสนอการปรับโครงสร�างองค�กรส6วนกลาง (ต�อ)

และทดสอบฝ!มือ
แรงงาน

สํานักพัฒนา
ผู�ฝnกและเทคโนโลยี

การฝnก 

กองวิเทศสัมพันธ�

(รวมกับกองแผนงานและ
สารสนเทศ)

 

กองยุทธศาสตร�และเครือข6าย
พัฒนาฝ!มือแรงงาน (รวมกับ  
1).สํานักเลขา กพร.ปช. และ 
2).กองส6งเสริมการพัฒนาฝ!มือ

แรงงาน)

การเป9นผู%ดําเนินการพัฒนา
ฝ�มือแรงงาน (Operator) 
และเพิ่มบทบาทด%านการ
ส�งเสริมและพฒันาฝ�มือ
แรงงาน (Facilitator & 
Coordinator)
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หน6วยงานระดับสํานัก 
(อํานวยการสูง) 

สํานักพัฒนามาตรฐาน
ฝ!มือแรงงานและ

ทดสอบฝ!มือแรงงาน

   หน6วยงานระดับกอง 
(อํานวยการต�น) 
ตามกฎหมาย 

หน6วยงานภายในเทียบเท6ากอง

สํานักงานเลขานุการกรม

กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและ
ผู�ประกอบกิจการ

กลุ6มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ6มกฎหมาย

ข�อเสนอการปรับโครงสร�างองค�กรส6วนกลาง (ต�อ)

สํานักพัฒนาผู�ฝnกและ
เทคโนโลยกีารฝnก

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร�

กองส6งเสริมการพัฒนาฝ!มือแรงงาน

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
กพร.ปช.

กองคลัง

กองการเจ�าหน�าที่

กลุ6มตรวจสอบภายใน

สํานักผู�ตรวจราชการกรม

กลุ6มงานคุ�มครองจริยธรรม

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน
กรุงเทพมหานคร/และเขตพื้นที่
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โครงสร�างตามบทบาทใหม6จําแนกตามภารกิจ

1. ภารกิจขับเคลื่อนนโยบาย 
(Policy Advisor)

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร�

1. ภารกิจขับเคลื่อนนโยบาย 
(Policy Advisor)

สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการ กพร.ปช.
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โครงสร�างตามบทบาทใหม6จําแนกตามภารกิจ

ส6วนกลาง

สํานักพัฒนามาตรฐานฝ!มือ
แรงงานและทดสอบฝ!มือ

แรงงาน

สํานักพัฒนาผู�ฝnกและ
เทคโนโลยีการฝnก

2. ภารกิจด�าน
กํากับดูแล 

(Regulator)

สถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน
กรุงเทพมหานคร/และเขต

พื้นที่

ภูมิภาค สถาบันพัฒนาฝ!มือ
แรงงาน……
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ส6วนกลาง

กองพัฒนาศักยภาพแรงงาน
และ

ผู�ประกอบกิจการ

กองส6งเสริมการพัฒนาฝ!มือ
แรงงาน

โครงสรางตามบทบาทใหมจําแนกตาม
ภารกจิ

3. ภารกิจด�านการส6งเสริม
การพัฒนาฝ!มือแรงงาน 

(Facilitator/Coordinator)

แรงงาน

สถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน
กรุงเทพมหานคร/และเขต

พื้นที่

ภูมิภาค
สถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน

.......

(มีต�อ)
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4. ภารกิจด�านการเปmนผู�ดําเนนิงาน

สถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน
กรุงเทพมหานคร/และเขตพื้นที่

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ในกลุ6มอุตสาหกรรม

โครงสร�างตามบทบาทใหม6จําแนกตามภารกิจ

4. ภารกิจด�านการเปmนผู�ดําเนนิงาน
พัฒนาฝ!มือแรงงาน (Operator) สถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน

นานาชาติ

สถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน....
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5. ภารกิจสนับสนุน (Supporter)

กลุ6มตรวจสอบ
ภายใน

สํานักงาน
เลขานุการกรม

สํานักผู�ตรวจ
ราชการกรม

กลุ6มพัฒนาระบบ
บริหาร

โครงสร�างตามบทบาทใหม6จําแนกตามภารกิจ

ภายในเลขานุการกรม

กลุ6มกฎหมาย

ราชการกรม

กลุ6มงานคุ�มครอง
จริยธรรม

กองคลัง

บริหาร

กองการเจ�าหน�าที่
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แนวทางการกําหนดเขตพื้นที่ 

4444

แนวทางการกําหนดเขตพื้นที่ 
(Zoning)
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หลักเกณฑ�การวิเคราะห�เพื่อจัดระดบั
สถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน

หลกัเกณฑ�การวิเคราะห�
(1000)

Operator
(250)

Regulator/Facilitator
/Coordinator (750)

กลุ6มเปpาหมาย
(350)

เครือข6าย
(400)

ฝnกอบรม
(100)

ทดสอบ
(150)
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1. ผลการดําเนินงานด�านการพัฒนาฝ!มือแรงงานในพื้นที่จงัหวัดโดยการดําเนินงานด�านการ
ฝnกอบรมฝ!มือแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝ!มือแรงงาน

2. กลุ6มเปpาหมายในพื้นที่จังหวัดที่เปmนป_จจัยสําคัญต6อการพัฒนาฝ!มือแรงงาน ได�แก6   
       - ด�านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ�ต6อหัว GPP 
       - กําลังแรงงาน 
       - ผู�ประกันตนในระบบประกันสงัคม
       - ความต�องการแรงงานส6วนเพิ่มในพื้นที่

หลักเกณฑ�การวิเคราะห�เพือ่จัดระดับสถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน

       - ความต�องการแรงงานส6วนเพิ่มในพื้นที่
       - นิคมอุตสาหกรรม
3.    เครือข6ายการดําเนินงานด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ได�แก6 
      - สถานศึกษาภาครัฐ/เอกชน 
      - สถานประกอบกิจการในพื้นที่
      - จํานวนเงินลดหย6อนภาษี
      - องค�กรปกครองส6วนท�องถิ่น
      - วิสาหกิจชุมชน



การกําหนดคะแนนใหแกตัวแปรสําหรบัการวิเคราะห
เพื่อจัดระดบัสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานพื้นที่

ประเด็น รายการ คะแนน
1 ดานการพัฒนาฝมือแรงงาน 250

1.1  จํานวนผูเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงาน 100
1.2  จํานวนผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 150

2 ดานกลุมเปาหมาย 350
2.1  ดานเศรษฐกิจ (GPP ตอหัว) 75
2.2  กําลังแรงงาน 75
2.3  ผูประกันตนในประกันสังคม 75
2.4  ตองการแรงงานสวนเพิ่ม 75
2.5  จํานวนนิคมอุตสาหกรรม 502.5  จํานวนนิคมอุตสาหกรรม 50

3 ดานเครือขายความรวมมือ 400
3.1  สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน (สกอ+สอศ.) 100
3.2 จํานวนสถานประกอบการ 100
3.3 จํานวนเงินที่ขอลดหยอนภาษี 100
3.4  จํานวนวิสาหกิจชุมชน 100

4 ดานมิติเชิงพื้นที่
4.1  ความมั่นคง ความเสี่ยงภัย สังคมและวัฒนธรรม -
4.2  พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล -

รวม 1000
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แนวคิดการจัดระบบ/แบ6งกลุ6มสถาบันพฒันาฝ!มือแรงงานพืน้ที่
� แบ�งกลุ�มตามความต�องการในพื้นที่และระดับความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของแต�ละแห�ง  

จัดทําแผนงานโครงการ แผนปฏิบัติการเครื่องมือ บุคลากร และการบริหารจัดการ ที่แตกต�างในแต�ละกลุ�ม  ดังตัวอย�าง :      

สถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน ระดับสูงAAAA

 xx
สถาบันฯ 
ระดับสูง

• จัดหลกัสูตรพัฒนาฝ!มือแรงงาน
• ทดสอบ/รับรองมาตรฐานฝ!มือแรงงาน
• ให�คําปรึกษาสถานประกอบกิจการในการจัดทํามาตรฐานฝ!มือแรงงาน

ของตน (ม.๒๖)
• จัดทํามาตรฐานฝ!มือแรงงานที่สอดคล�องกบัความต�องการของภูมิภาค
• ศึกษาความต�องการแรงงานในพื้นที่รับผิดชอบ
• สร�าง Master Trainer ถ6ายทอดการพัฒนาฝ!มือแรงงานให�แก6บุคลากร

ทุกภาคส6วน

A B

B
B

B

A
B

B
B

B

A
B

B
B

B
A

B

B
B

BA
B

B
B

BB

B

สถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน ระดับมาตรฐาน
• จัดหลกัสูตรพัฒนาฝ!มือแรงงานขั้นมาตรฐาน-ต�น ในพื้นที่
• ทดสอบ/รับรองมาตรฐานฝ!มือแรงงาน
• ให�คําปรึกษาสถานประกอบกิจการในการจัดทํามาตรฐาน

ฝ!มือแรงงานของตน (ม.๒๖)xx
สถาบันฯ ระดับมาตรฐาน

BBBB

BB
B

B

B

B

A

A

A

A A

A
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สถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน ระดับสูง
รายชื่อ 58 จังหวัด ได�แก6

1.นครราชสีมา 21.เชียงราย 41.ตาก
2.ขอนแก6น 22.พระนครศรีอยุธยา 42.พิจิตร
3.ชลบุรี 23.อุบลราชธานี 43.ร�อยเอ็ด
4.เชียงใหม6 24.พิษณุโลก 44.สุรินทร�
5.กรุงเทพมหานคร 25.สระบุรี 45.อุตรดติถ�
6.ลําปาง 26.ภูเกต็ 46.เพชรบูรณ�
7.ราชบุรี 27.กาญจนบุรี 47.ศรีสะเกษ
8.ระยอง 28.กาฬสินธุ� 48.กระบี่
9.สมุทรปราการ 29.ลพบุรี 49.แพร6

สถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน ระดับมาตรฐาน
รายชื่อ 19 จังหวัด ได�แก6

1.มหาสารคาม 11.อํานาจเจริญ
2.สิงห�บุรี 12.พัทลุง
3.หนองบัวลําภู 13.ชัยนาท
4.ตรัง 14.อุทัยธานี
5.อ6างทอง 15.นครนายก
6.ยโสธร 16.สมุทรสงคราม
7.พังงา 17.ระนอง 
8.บึงกาฬ 18.สตลู9.สมุทรปราการ 29.ลพบุรี 49.แพร6

10.ปทมุธานี 30.สมุทรสาคร 50.นครพนม
11.นครสวรรค� 31.เพชรบุรี 51.น6าน
12.สุราษฎร�ธานี 32.ปราจีนบุรี 52.ยะลา
13.สงขลา 33.ชัยภูมิ 53.สระแก�ว
14.อุดรธานี 34.ประจวบคีรีขันธ� 54.หนองคาย
15.นนทบุรี 35.สกลนคร 55.ป_ตตานี
16.ฉะเชิงเทรา 36.ชุมพร 56.นราธิวาส
17.นครศรีธรรมราช 37.บุรีรัมย� 57.ตราด
18.สุพรรณบุรี 38.เลย 58.มกุดาหาร
19.นครปฐม 39.กําแพงเพชร
20.ลําพูน 40.จันทบุรี

501 – 1000 คะแนน + 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� 
+  จังหวัดเขตเศรษฐกิจของ คสช.

8.บึงกาฬ 18.สตลู
9.สุโขทัย 19.แม6ฮ6องสอน
10.พะเยา

 < 500 คะแนน < 500 คะแนน



แนวคิดการขยายเขตพื้นที่ของสถาบันพฒันาฝ!มือแรงงานกรุงเทพฯ

� กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ 1,568 ตร.กม. และมี GDP มากเป9นอันดับ 1
� มีประชากรอาศัยอยู�ประมาณ 10 ล%านคน 
� มีรูปแบบการบริหารเป9นเขตปกครองพเิศษ แบ�งพื้นที่การบริหารเป9น 6 พื้นที่

มีเขตการปกครองรวม 50 เขต

เกณฑ5การกําหนดพื้นที่ คํานึงถึง : 

สถาบันพัฒนาฝ!มือ
แรงงานเขต 1

บริบทของกทม.

เกณฑ5การกําหนดพื้นที่ คํานึงถึง : 
• สํานักงานประกันสังคม 12 พื้นที่
• สํานักงานสวัสดิการและคุ%มครองแรงงาน

กรุงเทพมหานคร 10 พื้นที่
• สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ (10 พื้นที่) สถาบันพัฒนา

ฝ!มือแรงงาน

(วัดธาตุทองเดิม)

แรงงานเขต 1

สถาบันพัฒนาฝ!มือ
แรงงานเขต 3

สถาบันพัฒนาฝ!มือ
แรงงานเขต 5

สถาบันพัฒนาฝ!มือ
แรงงานเขต 4

สถาบันพัฒนาฝ!มือ
แรงงานเขต 2 

รายละเอียดการแบ�งเขต กรมพัฒนาฝ�มือต%องมี
การศึกษาต�อไปในอนาคต
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พื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเปmนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย 
ในพื้นที่ชายแดน

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  เรื่องส6งเสริมบทบาทและใช�โอกาสในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการจะพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  เริ่มจากการพัฒนาด6านการค�าชายแดน ซึ่งจะพิจารณาตั้งเปmนสถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงานระดับสูง

ระยะแรก ระยะต6อไป

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสงัคมแห�งชาติ

** สถาพัฒนาฝ!มือแรงงานนานาชาติเชียงแสน
และสถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงานนานาชาติสงขลา 
ซึ่งตั้งอยู6ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เปmนกลุ6มงานที่มี
ความสําคัญและอยู6ระหว6างการศึกษาเพื่อกําหนด
รูปแบบองค�กรที่เหมาะสมเพิ่มเติมต6อไป
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การวิเคราะหโครงสราง

5555

การวิเคราะหโครงสราง
และแนวทางการกําหนดอัตรากําลัง
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แนวคิดการปรับโครงสร�างภาพรวม

สถาบันพัฒนาฝ!มือ
แรงงานภาค......

ศูนย�พัฒนาฝ!มือ
แรงงานจังหวัด

ศูนย�พัฒนาฝ!มือ
แรงงานจังหวัด

สถาบันพัฒนาฝ!มือ
แรงงานระดับสูง

สถาบันพัฒนาฝ!มือ
แรงงานระดับ

มาตรฐาน

สถาบันพัฒนาฝ!มือ
แรงงานระดับ

มาตรฐาน

แรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด

ศูนย�พัฒนาฝ!มือ
แรงงานจังหวัด

โครงสร�างเดมิ

แรงงานระดับสูง

สถาบันพัฒนาฝ!มือ
แรงงานระดับ

มาตรฐาน

มาตรฐาน

โครงสร�างใหม6
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งานส6งเสริม

งาน
มาตรฐาน

ฝ!มือแรงงาน

งาน
บริหารทั่วไป

ผู�บริหาร

Management

Regulator

ธุรการ/การเงิน/บัญชี/พัสดุ/
งบประมาณ

- มาตรฐานฝ!มือแรงงานและหลักสูตร(สูง/
    มาตรฐาน/ต�น)
- การออกใบอนุญาตผู�ให�บริการฝnกอบรม/ทดสอบ 

(Licenser)
-   การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
-   เทียบมาตรฐานฝ!มือแรงงานกับคุณวุฒิวิชาชีพ

-  ส6งเสริมเครือข6ายฯ (Organizer)

เพิ่ม
ผลิต
ภาพ
แรง
งาน

เครือ
ข6ายมี

โครงสร�างภายในสถาบัน

งานส6งเสริม
และพัฒนา
เครือข6าย

งานพัฒนา
ฝ!มือแรงงาน

และเทคโนโลยี

งานแผนงาน
และติดตาม
ประเมินผล

ผู�บริหาร

Policy Advisor
Facilitator

Operator 

R&D/Plan/

Evaluate

วิจัย/แผนงาน/ติดตาม/ประเมิน
ฝ�ายเลขานุการ กพร.ปจ.

- ฝ�ายฝnกช6างอุตสาหกรรม(ภาคการผลติ)
- ฝ�ายฝnกภาคบริการ(และเกษตร)
- ฝ�ายพัฒนาบุคลากรฝnก (Master trainer)

-  ส6งเสริมเครือข6ายฯ (Organizer)
-  กองทุนพัฒนาฝ!มือแรงงาน
-  งานพัฒนา/ศูนย�ฝnกและทดสอบ
ภาคเอกชน (Consultant)

ข6ายมี
ความ

เข�มแข็ง

ตอบ
สนอง
ความ
ต�อง
การ
ใน

พื้นที่
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(1)
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(1)
วิเคราะหกจิกรรมหลัก



1. ผูขับเคลื่อนนโยบาย (Policy 
Advisor)

ภารกิจ
กิจกรรมหลัก

ส6วนกลาง สถาบันฯ ในพื้นที่
(1) จัดทําแผนพัฒนา

กําลังแรงงาน 
(กพร.ปช.)

(1) จัดทําแผนพัฒนาแรงงาน
ระดับประเทศ

(2) จัดทําแผนพัฒนาแรงงาน
ระดับจังหวัด

(2) กําหนดสาขาอาชีพ (1) วิเคราะห�รวบรวมความ (2) วิเคราะห�รวบรวมความ
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(2) กําหนดสาขาอาชีพ
ที่จะส6งเสริม

(1) วิเคราะห�รวบรวมความ
คิดเห็นจากภาคส6วนต6างๆ 

(4) วิเคราะห�รวบรวมข�อมูล
จากสถาบันฯ ในพื้นที่

(5) เสนอรัฐมนตรีกําหนด
สาขาอาชีพ ผ6าน 
คณะกรรมการส6งเสริมฯ

(2) วิเคราะห�รวบรวมความ
คิดเห็น/ความต�องการใน
การพัฒนาฝ!มือแรงงาน
จากผู�ประกอบกิจการ
ในจังหวัด

(3) นําเสนอข�อมูลต6อส6วนกลาง

(มีต�อ)



1. ผูขับเคลื่อนนโยบาย (Policy 
Advisor)

ภารกิจ
กิจกรรมหลัก

ส6วนกลาง สถาบันฯ ในพื้นที่
(3) ทําหน�าที่ฝ�ายเลขานุการ

คณะกรรมการส6งเสริมการ
พัฒนาฝ!มือแรงงาน

(1) ดําเนินงานตามหน�าที่ฝ�าย
เลขานุการคณะกรรมการ
ส6งเสริมการพัฒนาฝ!มือ
แรงงาน

(2) รวบรวมป_ญหาอุปสรรคการ
บริหารงานในพื้นทีใ่ห�
ส6วนกลางแก�ไขป_ญหาและ

     สนบัสนนุการดําเนินการ
(4) ผลักดันการบูรณาการโดย (1) เปmนฝ�ายเลขานุการและร6วม (2) เปmนฝ�ายเลขานุการ กพร.ปจ. 
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(4) ผลักดันการบูรณาการโดย
กลไก กพร.ปช./กพร.ปจ.

(1) เปmนฝ�ายเลขานุการและร6วม
ผลักดันการบูรณาการให�
เปmนไปตามแผนงาน โดย
กลไก กพร.ปช.

(2) เปmนฝ�ายเลขานุการ กพร.ปจ. 
และรวบรวมความต�องการ
แรงงาน/จัดทําแผนงาน
พัฒนากําลังแรงงาน
ในพื้นที่/ผลักดันการบูรณา
การโดยกลไก กพร.ปจ.
(เสนอแผนงานผ6าน 
กพร.ปจ.) 



2. ผูกํากับดูแล (Regulator)

ภารกิจ กิจกรรมหลัก
ส6วนกลาง สถาบันฯ ในพื้นที่

(1) จัดทํามาตรฐานฝ!มือแรงงาน
แห6งชาติ/กํากับการใช�
มาตรฐานฝ!มือแรงงาน
แห6งชาติในการทดสอบฯ

(1) จัดทําแผนแม6บทการจัดทํามาตรฐานฝ!มือ
แรงงานแห6งชาติ/กํากับการใช%ทดสอบ

(2) ร6วมกับสมาคม/สภาธุรกิจอุตสาหกรรม 
เพื่อจัดทํามาตรฐานฝ!มือแรงงานแห6งชาติ

(3) สนับสนุนข�อมูลการใช�สมรรถนะใน
สาขาอาชีพที่มีฐานสมรรถนะร6วมกัน
และกํากับการใช%ทดสอบมาตรฐาน
ฝ�มือแรงงาน

(2) ออกใบอนุญาตผู�ดําเนินการ
ทดสอบ/สถาบันฝnกอบรม
ฝ!มือแรงงาน/ศูนย�ประเมิน
ความรู�ความสามารถ

(1) กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขใน
การออกใบอนุญาตผู�ทดสอบและสถาบัน
ฝnก/ศูนย5ประเมินความรู%ความสามารถ 
(กระจายอํานาจให�หน6วยงานในพื้นที่)

(2) รับเรื่อง/ให�คําปรึกษาต6อผู�ที่ขอรับ
ใบอนุญาตผู�ดําเนินการทดสอบและ
สถาบันฝnก/ศูนย5ประเมนิความรู%
ความสามารถ
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ความรู�ความสามารถ (กระจายอํานาจให�หน6วยงานในพื้นที่)
(5) ดําเนินการกระบวนการให�ใบอนุญาตตาม

กฎ ระเบียบ ข�อบังคับตามกฎหมายที่
เกี่ยวข�อง

ความสามารถ
(3) ตรวจสอบความพร�อมและความ

เหมาะสมของผู�ขอรับใบอนุญาตตาม
หลักเกณฑ�ที่ส6วนกลางกําหนด 
(ดําเนินการตามที่ได�รบัมอบอํานาจ)

(4) เสนอเรื่องต6อส6วนกลางเพื่อ
ดําเนินการตามกระบวนการต6อไป

(3) กํากับดูแลคุณภาพการ
ทดสอบ/การฝnก/การประเมนิ
ความรู�ความสามารถ

(1) กําหนดหลักเกณฑ�ในการกํากับดูแล
คุณภาพการให�บริการการทดสอบ/การ
ฝnกอบรม/การประเมินความรู%ความสามารถ

(2) ดําเนินการเพื่อการประเมินระดับ
คุณภาพของการฝnก/การทดสอบ/การ
ประเมินความรู%ความสามารถ

(3) รายงานผลต6อส6วนกลาง



ภารกิจ
กิจกรรมหลัก

ส6วนกลาง สถาบันฯ ในพื้นที่
(1) ส6งเสริมการจัดทํา

มาตรฐานฝ!มือแรงงาน
ของตน (มาตรา 26)

(1)กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอรับรอง

(6) ดําเนินการกระบวนการให�การ
รับรองตามกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง (มีการ
มอบอํานาจให�พื้นที่ดําเนินการ/

(2)ให�คําปรึกษาแก6ผู�ประกอบกิจการในการ
จัดทํามาตรฐานฯของตนและการเพิ่ม
ผลิตภาพ

(3) รับคําขอการรับรองมาตรฐานฝ!มือ
แรงงานของตน

(4)อนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฯ/ทํา

3. ผูสงเสริม/ประสาน 
(Facilitator/Coordinator)

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข�อง (มีการ
มอบอํานาจให�พื้นที่ดําเนินการ/
แต6งตั้งอนุกรรมการ 2 คณะ คือ

     -อนุกรรมการกําหนดมาตรฐาน
ฝ!มือแรงงานของตน 

     -อนุกรรมการรับรองมาตรฐาน
ฝ!มือแรงงานของตน)

(7) รวบรวมผลการรับรองมาตรฐานฯ
ของตนในพื้นที่เพื่อนําเสนอ
รายงานผลต6อคกก.ส6งเสริมฯ ทราบ

แรงงานของตน
(4)อนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฯ/ทํา

หน�าที่กลั่นกรอง/ตรวจสอบรายละเอียด
คําขอรับรองมาตรฐานฯ ที่ยื่นขอรับการ
รับรอง 

(5) นําเสนอต6ออนุกรรมการ
รับรองฯ  เพื่อพิจารณา /แล�วรายงาน
ผลต6อส6วนกลางทราบ

(7) พิจารณาทบทวนมาตรฐานฯ ประจําทุก
ป!
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ภารกิจ
กิจกรรมหลัก

ส6วนกลาง สถาบันฯ ในพื้นที่
(2) ส6งเสริมผู�ประกอบ

กิจการให�จัดตั้งศูนย�
ฝnกอบรมฝ!มือแรงงาน 

(1) กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เงื่อนไขในการรบัคาํขอ การ
อนุญาต (โดยมอบอํานาจให�

(2) ให�คําปรึกษาผู�ประกอบกิจการ
ในการจัดตั้งศูนย�ฝnกฯและศูนย�
ทดสอบฯ /ศนูย�ประเมินความรู�

3. ผูสงเสริม/ประสาน 
(Facilitator/Coordinator)

ฝnกอบรมฝ!มือแรงงาน 
และศูนย�ทดสอบ
มาตรฐานฝ!มือแรงงาน

      และส6งเสริมองค�กร
อาชีพจัดตั้งศูนย�
ประเมินความรู�
ความสามารถ 

อนุญาต (โดยมอบอํานาจให�
พื้นที่)

ทดสอบฯ /ศนูย�ประเมินความรู�
ความสามารถ ตามคําขอ/
พิจารณาอนุญาต/ให�สิทธิ
ประโยชน�/สนบัสนนุกองทนุ 

(3)จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
เสนอส6วนกลาง
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ภารกิจ
กิจกรรมหลัก

ส6วนกลาง สถาบันฯ ในพื้นที่
(3) พิจารณาหลักสูตร

รายละเอียด ค6าใช�จ6าย
ฝnกอบรมที่ยื่นขอเพื่อ
นําไปขอรับสิทธิและ
ประโยชน�ตามกฎหมาย

(1)กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ 
เงื่อนไขในการเห็นชอบ
หลักสูตร ค6าใช�จ6ายฝnกอบรม 
เพื่อขอรับสิทธิประโยชน� 
(มอบอํานาจให�พื้นที่)

(2)รับคําขอและพิจารณาให�ความ
เห็นชอบหลักสูตร/รายละเอียด
และรายการค6าใช�จ6ายฝnกอบรม 
(หลักสูตรทั่วไป/หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ) ตามที่ได�รับมอบ

3. ผูสงเสริม/ประสาน 
(Facilitator/Coordinator)

ประโยชน�ตามกฎหมาย (มอบอํานาจให�พื้นที่)
(6)ออกหนังสือรบัรองให�ความ

เห็นชอบ (ในส�วนที่ยื่นคําขอต�อ
ส�วนกลาง /ส�วนพื้นที่มีการมอบ
อํานาจให%พื้นที่)   

สมรรถนะ) ตามที่ได�รับมอบ
อํานาจ

(3)ออกหนังสือรบัรองให�ความ
เห็นชอบ เพื่อสิทธิประโยชน�

(4)การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ฝnกอบรม (เลือกประเมินบางแห6ง 
บางหลักสูตร)

(5)จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
เสนอส6วนกลาง
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ภารกิจ กิจกรรมหลัก
ส6วนกลาง สถาบันฯ ในพื้นที่

(4) จัดการแข6งขันฝ!มือ
แรงงาน

(1) จัดให�มีการแข6งขันฝ!มือแรงงาน
ระดับชาติและนานาชาติ

(2)ส6งเสริมให�มีการจัดการแข6งขันใน
สถานประกอบกิจการหรือใน
เครือข6าย

(3) จัดให�มีการแข6งขันฝ!มือแรงงานระดับ
จังหวัด

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

3. ผูสงเสริม/ประสาน 
(Facilitator/Coordinator)

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
เสนอส6วนกลาง

(5) บริหารจัดการกองทุน
พัฒนาฝ!มือแรงงาน

     (สนับสนุนค6าใช�จ6ายในการ
จัดทําหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ/การแข6งขัน
ฝ!มือแรงงาน/การ
ฝnกอบรม/การจัดทํา
มาตรฐานฯของตน)

(1) จัดทํา/ปรับปรุงกฎระเบียบที่
กําหนด หลักเกณฑ� วิธีการ และ
เงื่อนไขการใช�จ6ายเงินจากกองทุน

(2)บริหารจัดการกองทุนฯ
(3) สื่อสารประชาสัมพันธ�การใช�

ประโยชน�กองทุนฯ

(4)ให�บริการเงินกู�ยืมกองทุนและ
สนับสนุนสิทธิประโยชน�  เช6น 

สนับสนุนค6าใช�จ6ายในการจัดทํา
มาตรฐานฯของตนและการจัดทํา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ/การแข6งขัน
ฝ!มือแรงงาน/การฝnกอบรม เปmนต�น

62(มีต�อ)



ภารกิจ
กิจกรรมหลัก

ส6วนกลาง สถาบันฯ ในพื้นที่
(6) สร�างและส6งเสริม

เครือข6ายพฒันาฝ!มือ
แรงงาน

(1) สร�างระบบเครือข6ายที่มีความ
เข�มแข็งและส6งเสริมภาคเอกชน 
(สภาอุตสาหกรรมแห6งประเทศ
ไทย/สภาหอการค�าแห6งประเทศ
ไทย/สถานประกอบกิจการ/กลุ6ม
อาชพี/วิสาหกิจชุมชน) และ

(2) สร�างและส6งเสริมเครือข6ายให�มี
ความเข�มแข็งที่สามารถพัฒนา
ได�ด�วยตนเอง โดยให�ความรู�
ตามกลไกของกระบวนการ 
พัฒนาฝ!มือแรงงาน และพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

3. ผูสงเสริม/ประสาน 
(Facilitator/Coordinator)

อาชพี/วิสาหกิจชุมชน) และ
หน6วยงานภาครัฐให�มีส6วนร6วมใน
การพัฒนาฝ!มือแรงงานและเปmน
เครือข6ายพฒันาฝ!มือแรงงาน 

ระบบบริหารจัดการ
กระบวนการผลิต

(3) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
เสนอส6วนกลาง

(7) ดําเนินการร6วมกับ
สถาบันการศึกษา

(1) สร�างความร6วมมือ/จัดทําบันทึก
ข�อตกลงและร6วมดําเนินงาน
ระหว6างกรมพัฒนาฝ!มือแรงงาน
และสถาบันการศึกษา

(2) ร6วมดําเนินงานกับ
สถาบันการศึกษาในจังหวัด

(3) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
เสนอส6วนกลาง
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4. ผูดําเนินงาน (Operator)

ภารกิจ กิจกรรมหลัก
ส6วนกลาง สถาบันฯ ในพื้นที่

(1) ฝnกอบรมฝ!มือแรงงาน (1) ฝnกอบรมบุคลากรฝnกให�มีองค�ความรู�
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝ!มือแรงงาน/
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิต และหลักสูตรอื่นๆ 
ตามที่กําหนด อาทิ เทคนิคการจัดทํา
มาตรฐานฝ!มือแรงงาน เทคนิคการสอน

(3) ฝnกอบรมเครือข6ายให�มคีวามรู�เกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาฝ!มือแรงงาน/พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิต
และอื่นๆ

(4) ให�คําปรึกษาแนะนําการจัดทํามาตรฐานฝ!มือ
แรงงานและหลักสูตรฐานสมรรถนะแก6มาตรฐานฝ!มือแรงงาน เทคนิคการสอน

งาน เทคนิคการควบคุมการทดสอบ
มาตรฐานฝ!มือแรงงาน เจ�าหน�าที่ฝnกอบรม
และประเมินผล เปmนต�น 

(2) กําหนดมาตรฐานหลักสูตร (Curriculum 
Standard) 

แรงงานและหลักสูตรฐานสมรรถนะแก6
ผู�ประกอบกิจการ (SME) หรือเครือข6ายและ
อื่นๆ ตามความจําเปmน

(5) ดําเนินการฝnกอบรมฝ!มือแรงงานในสาย
แรงงานที่ขาดแคลน/รองรับเทคโนโลยี/การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ

(6) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ และผลลัพธ�
จากการฝnกอบรม

(7) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอ
ส6วนกลาง
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ภารกิจ กิจกรรมหลัก
ส6วนกลาง สถาบันฯ ในพื้นที่

(2) ทดสอบมาตรฐานฝ!มือ
แรงงาน

(1)จัดทํา/ปรับปรงุระเบียบที่
กําหนด หลักเกณฑ� วิธีการ 
และเงื่อนไขการทดสอบฝ!มือ
แรงงาน

(3)ดําเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝ!มือแรงงาน (มาตรา 22) หรือ
ร6วมกับภาคเอกชน/เครือข6าย
ทดสอบมาตรฐานฝ!มือแรงงาน 

4. ผูดําเนินงาน (Operator)

(3) จัดทํามาตรฐานฝ!มือ
แรงงานแห6งชาติ 

แรงงาน
(2)จัดทําวิธีการทดสอบตาม

มาตรฐานฝ!มือแรงงานแห6งชาติ
ที่ประกาศใช�

(1) กําหนดมาตรฐานฝ!มือแรงงาน
แห6งชาติตามแผนแม6บทพัฒนา
มาตรฐานฝ!มือแรงงานแห6งชาติ

ทดสอบมาตรฐานฝ!มือแรงงาน 
(มาตรา 26)

(4)ออกใบรับรองมาตรฐานฝ!มือ
แรงงาน (มาตรา 22)

(5) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอส6วนกลาง

(2) สนับสนนุข�อมูลให�ส6วนกลาง
ในการจัดทํามาตรฐานฝ!มือ
แรงงานแห6งชาติ
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(2) 

กําหนดโครงสราง
องคกรมาตรฐาน
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องคกรมาตรฐาน
และกิจกรรมหลัก



โครงสรางองคกรมาตรฐานและกิจกรรมหลัก
ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน

กลุ6มงานกํากับ
ดูแล

กลุ6มงานส6งเสริม กลุ6มงานฝnกและ
ทดสอบ

กลุ6มงานนโยบาย 
และยุทธศาสตร�

1. จัดทําแผนพัฒนา
แรงงานระดับจังหวัด

2. วิเคราะห�รวบรวม
ความคิดเห็น/ความ
ต�องการในการพัฒนา
ฝ!มือแรงงานจากผู�

1. ให�คําปรึกษาแก6ผู�ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝ!มือ
แรงงานและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการกระบวนการผลิต

2. อํานวยความสะดวกและให�คําปรึกษา
แก6ผู�ประกอบกิจการในการจัดทํา

1. ฝnกอบรมฝ!มือแรงงานแก6
แรงงานทั่วไป (ในสาขา
ขาดแคลน)/ฝnกผู�ขอรับ
การประเมินความรู�ฯ

2. ฝnกอบรม SME/ 
เครือข6ายเกี่ยวกับเทคนิค

1. รับเรื่อง/ให�
คําปรึกษาต6อผู�ที่
ขอรับใบอนุญาต
ผู�ดําเนินการทดสอบ
และศูนย�ฝnกฯ/ศูนย�
ประเมินความรู�

กลุ�มบริหารงาน
ทั่วไป

งานธุรการทั่วไปของ
สถาบันพัฒนาฝ!มือ
แรงงาน
1. งานการเงินการคลัง
2. งานพัสดุ
3. งานยานพาหนะ

ต�องการในการพัฒนา
ฝ!มือแรงงานจากผู�
ประกอบกิจการใน
จังหวัด 

3. เปmนฝายเลขานุการ 
และร6วมผลักดัน
การบูรณาโดยกลไก 
กพร.ปจ.

4. จัดระบบฐานข�อมูล
สารสนเทศด�านการ
พัฒนากําลังคน (มี
ระบบกลาง)

5. จัดทําแผนงาน 
งบประมาณ และ
ติดตามประเมินผล
การดําเนนิงาน

2. อํานวยความสะดวกและให�คําปรึกษา
แก6ผู�ประกอบกิจการในการจัดทํา
มาตรฐานฯของตนและการเพิ่มผลิต
ภาพ/การประเมินความรู�
ความสามารถ

3. รับเรื่องและตรวจสอบรายละเอียด
ของมาตรฐานฝ!มือแรงานที่ผู�ประกอบ
กิจการขอรับการรับรอง (มีการมอบ
อํานาจการตรวจสอบ/รับรองให�
พื้นที่)

4. พิจารณาทบทวนมาตรฐานฯประจําป!
5. อํานวยความสะดวกและพิจารณา

หลักสูตรและรายละเอียดการขอรับ
สิทธิประโยชน�ตาม พรบ.ส6งเสริมฯ

6. สร�างและส6งเสริมเครือข6ายผ6านกลไก
การพัฒนาฝ!มือแรงงานในจังหวัด 
เพื่อสร�างเครือข6ายให�เข�มแข็ง

2. ฝnกอบรม SME/ 
เครือข6ายเกี่ยวกับเทคนิค
การจัดทํามาตรฐานฝ!มือ
แรงงานและหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

3. ฝnกอบรมผู�ฝnก/วิทยากร
(Master 
Trainer/Trainer)

4. ดําเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝ!มือแรงงาน

5. ออกใบรับรอง/วุฒิบัตรผู�
ผ6านการฝnก/ทดสอบ 
และจัดทําทะเบียน
วุฒิบัตร

6. ติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิ์ และผลลัพธ�จาก
การฝnกอบรม

และศูนย�ฝnกฯ/ศูนย�
ประเมินความรู�
ความสามารถ

2. ตรวจสอบความ
พร�อมและความ
เหมาะสมของผู�
ขอรับใบอนุญาต/
ผู�รับหนังสือรับรอง
ตามหลักเกณฑ�ที่
ส6วนกลางกําหนด

3. การตรวจ-ประเมิน
คุณภาพของการฝnก/
การทดสอบ

2. งานพัสดุ
3. งานยานพาหนะ
4. งานบริหารบุคคล
5. งานธุรการทั่วไป
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ประเภทของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

AAAA1111 สถาบนัฯ ระดบัสงูสถาบนัฯ ระดบัสงูสถาบนัฯ ระดบัสงูสถาบนัฯ ระดบัสงู    
จงัหวดัอตุสาหกรรมจงัหวดัอตุสาหกรรมจงัหวดัอตุสาหกรรมจงัหวดัอตุสาหกรรม

น้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิ
• นโยบาย 20%
• กํากับดูแล 30%
• สงเสริม 30%
• ฝกฝมือ/ทดสอบ 20%
กลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกั
• ผูประกอบกิจการ S/M/L
กลุมเปาหมายรอง
• ประชาชน

AAAA2222    สถาบนัฯ ระดบัสงูสถาบนัฯ ระดบัสงูสถาบนัฯ ระดบัสงูสถาบนัฯ ระดบัสงู    
จงัหวดัเกษตกรรมและวิสาหกจิจงัหวดัเกษตกรรมและวิสาหกจิจงัหวดัเกษตกรรมและวิสาหกจิจงัหวดัเกษตกรรมและวิสาหกจิ
ชมุชนชมุชนชมุชนชมุชน
น้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิ
• นโยบาย 20%
• กํากับดูแล 20%
• สงเสริม 35%
• ฝกฝมือ/ทดสอบ 25%
กลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกั
• วิสาหกิจชุมชน/กลุมอาชีพ
• ผูประกอบกิจการ S/M
กลุมเปาหมายรอง

AAAA3333    สถาบนัฯ ระดบัสงูสถาบนัฯ ระดบัสงูสถาบนัฯ ระดบัสงูสถาบนัฯ ระดบัสงู    
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
น้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิ
• นโยบาย 20%
• กํากับดูแล 25%
• สงเสริม 25%
• ฝกฝมือ/ทดสอบ 30%
กลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกั
• ประชาชน
• วิสาหกิจชุมชน/กลุมอาชีพ
• ผูประกอบกิจการ S/M

• ประชาชน กลุมเปาหมายรอง
• ประชาชน

BBBB1111    สถาบนัฯสถาบนัฯสถาบนัฯสถาบนัฯ    ระดบัมาตรฐานระดบัมาตรฐานระดบัมาตรฐานระดบัมาตรฐาน
จงัหวดัการคาและบริการจงัหวดัการคาและบริการจงัหวดัการคาและบริการจงัหวดัการคาและบริการ
น้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิ
• นโยบาย 20%
• กํากับดูแล 30%
• สงเสริม 30%
• ฝกฝมือ/ทดสอบ 20%
กลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกั
• ผูประกอบกิจการ S/M
กลุมเปาหมายรอง
• ประชาชน

BBBB2222    สถาบนัฯ ระดบัมาตรฐานสถาบนัฯ ระดบัมาตรฐานสถาบนัฯ ระดบัมาตรฐานสถาบนัฯ ระดบัมาตรฐาน
จงัหวดัเกษตกรรมและวิสาหกจิจงัหวดัเกษตกรรมและวิสาหกจิจงัหวดัเกษตกรรมและวิสาหกจิจงัหวดัเกษตกรรมและวิสาหกจิ
ชมุชนชมุชนชมุชนชมุชน
น้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิ
• นโยบาย 20%
• กํากับดูแล 25%
• สงเสริม 25%
• ฝกฝมือ/ทดสอบ 30%
กลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกั
• วิสาหกิจชุมชน/กลุมอาชีพ
• ผูประกอบกิจการ S/M
กลุมเปาหมายรอง
• ประชาชน

BBBB3333    สถาบนัฯ ระดบัมาตรฐานสถาบนัฯ ระดบัมาตรฐานสถาบนัฯ ระดบัมาตรฐานสถาบนัฯ ระดบัมาตรฐาน
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
น้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิน้าํหนกัของภารกจิ
• นโยบาย 10%
• กํากับดูแล 20%
• สงเสริม 30%
• ฝกฝมือ/ทดสอบ 40%
กลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกักลุมเปาหมายหลกั
• ประชาชน
• วิสาหกิจชุมชน/กลุมอาชีพ
• ผูประกอบกิจการ S/M
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(3) 

กําหนดเปาหมาย
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กําหนดเปาหมาย
การดําเนินงาน

และวิเคราะหอัตรากําลัง
ที่เหมาะสม



โครงสร�าง เปpาหมายการดําเนนิงานและอัตรากําลังที่เหมาะสม

A1 สถาบนัฯ ระดับสูง 

จังหวัดอุตสาหกรรม

เปpาหมายการดําเนินงาน (รายป!)
1. จัดทํา/ปรับปรุงแผนการพัฒนากําลังคนระดับจังหวัด
2. จัดการประชุม กพร.ปจ.ป!ละ 2 ครั้ง
3. ออกใบอนญุาตศูนย�ฝnกฯและทดสอบ 10 แห6ง
4. ให�คําปรึกษาสถานประกอบกิจการ/วิสาหกิจชุมชน 20 แห6ง
5. มาตรฐานฝ!มือแรงงานของตน (ม.26) 10 สาขาอาชีพ
6. ฝnกฝ!มือแรงงาน 5,000 คน
7. ทดสอบฝ!มือแรงงาน 1,000 คน
8. ส6งเสริมการพัฒนาฝ!มือแรงงาน 100,000 คน
9. สร�างความร6วมมือกับเครือข6ายที่เกี่ยวข�องเพื่อจัดทําหลักสูตร อาทิอาชีวศึกษาและสถาน

ประกอบการภาคเอกชน 5 แห6ง
10. ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานป!ละ 2 เรื่อง

ข�าราชการ  = 40 คน

ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน
(อส. 9= 1 คน)
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ข�าราชการ  = 40 คน
พนักงานประจํา+ลูกจ%างประจํา =25

5 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ชพ. 1คน)
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 4 คน

13 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 
- ครูฝก.... XX คน

5 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ชพ. 1คน)
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 4 คน

10 คน 
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 10 คน

กลุ6มงานกํากับดูแล

(30%)

กลุ6มงานส6งเสริม

(30%)

กลุ6มงานฝnกและ
ทดสอบ

(20%)

กลุ6มงานนโยบาย 
แผนและติดตาม

ประเมนิผล
(20%)

กลุ6มบริหารงาน
ทั่วไป

(6 คน)



A2 สถาบันฯ ระดับสูง 
จังหวัดเกษตรกรรมและวิสาหกิจชุมชน

เปGาหมายการดําเนินงาน (รายป�)
1. จัดทํา/ปรับปรุงแผนการพัฒนากําลังคนระดับจังหวัด
2. จัดการประชุม กพร.ปจ.ป�ละ 2 ครั้ง
3. ออกใบอนุญาตศูนย5ฝ�กฯและทดสอบ 5 แห�ง
4. ให%คําปรึกษาสถานประกอบกิจการ/วิสาหกิจชุมชน 20 แห�ง
5. มาตรฐานฝ�มือแรงงานของตน (ม.26) 10 สาขาอาชีพ
6. ฝ�กฝ�มือแรงงาน 6,000 คน
7. ทดสอบฝ�มือแรงงาน 2,000 คน
8. ส�งเสริมการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 50,000 คน
9. สร%างความร�วมมือกับเครอืข�ายที่เกี่ยวข%องเพื่อจัดทําหลกัสูตร อาทิอาชีวศึกษาและสถาน

ประกอบการภาคเอกชน 5 แห�ง
10. ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานป�ละ 2 เรื่อง

ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน
(อส. 9= 1 คน)

โครงสร�าง เปpาหมายการดําเนนิงานและอัตรากําลังที่เหมาะสม

ข�าราชการ  = 30 คน
พนักงานประจํา+ลูกจ%างประจํา =20

4 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ชพ. 1คน)
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 3 คน

7 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 
- ครูฝก.... XX คน

4 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ชพ. 1คน)
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 3 คน

8 คน 
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 12 คน
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กลุ6มงานกํากับดูแล

(20%)

กลุ6มงานส6งเสริม

(35%)

กลุ6มงานฝnกและ
ทดสอบ

(25%)

กลุ6มงานนโยบาย 
แผนและติดตาม

ประเมนิผล
(20%)

กลุ6มบริหารงาน
ทั่วไป

( 6 คน)



A3 สถาบนัฯ ระดับสูง 

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เปGาหมายการดําเนินงาน (รายป�)
1. จัดทํา/ปรับปรุงแผนการพัฒนากําลังคนระดับจังหวัด
2. จัดการประชุม กพร.ปจ.ป�ละ 2 ครั้ง
3. ออกใบอนุญาตศูนย5ฝ�กฯและทดสอบ 3 แห�ง
4. ให%คําปรึกษาสถานประกอบกิจการ/วิสาหกิจชุมชน 10 แห�ง
5. มาตรฐานฝ�มือแรงงานของตน (ม.26) 5 สาขาอาชีพ
6. ฝ�กฝ�มือแรงงาน 7,000 คน
7. ทดสอบฝ�มือแรงงาน 2,000 คน
8. ส�งเสริมการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 10,000 คน
9. สร%างความร�วมมือกับเครอืข�ายที่เกี่ยวข%องเพื่อจัดทําหลกัสูตร อาทิอาชีวศึกษาและสถาน

ประกอบการภาคเอกชน 2 แห�ง
10. ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานป�ละ 2 เรื่อง

ข�าราชการ  = 40 คน

ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน
(อส. 9= 1 คน)

โครงสร�าง เปpาหมายการดําเนนิงานและอัตรากําลังที่เหมาะสม

ข�าราชการ  = 40 คน
พนักงานประจํา+ลูกจ%างประจํา =25

4 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ชพ. 1คน)
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 3 คน

15 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 
- ครูฝก.... XX คน

4 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ชพ. 1คน)
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 3 คน

10 คน 
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 10 คน
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กลุ6มงานกํากับดูแล

(25%)

กลุ6มงานส6งเสริม

(25%)

กลุ6มงานฝnกและ
ทดสอบ

(30%)

กลุ6มงานนโยบาย 
แผนและติดตาม

ประเมนิผล
(20%)

กลุ6มบริหารงาน
ทั่วไป

(6 คน)



BBBB1111 สถาบนัฯ ระดบัสถาบนัฯ ระดบัสถาบนัฯ ระดบัสถาบนัฯ ระดบัมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน
จังจังจังจังหวดัการคาและบรกิารหวดัการคาและบรกิารหวดัการคาและบรกิารหวดัการคาและบรกิาร

เปGาหมายการดําเนินงาน (รายป�)
1. จัดทํา/ปรับปรุงแผนการพัฒนากําลังคนระดับจังหวัด
2. จัดการประชุม กพร.ปจ.ป�ละ 2 ครั้ง
3. ออกใบอนุญาตศูนย5ฝ�กฯและทดสอบ 3 แห�ง
4. ให%คําปรึกษาสถานประกอบกิจการ/วิสาหกิจชุมชน 5 แห�ง
5. มาตรฐานฝ�มือแรงงานของตน (ม.26) 2 สาขาอาชีพ
6. ฝ�กฝ�มือแรงงาน 4,000 คน
7. ทดสอบฝ�มือแรงงาน 500 คน
8. ส�งเสริมการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 100,000 คน
9. สร%างความร�วมมือกับเครอืข�ายที่เกี่ยวข%องเพื่อจัดทําหลกัสูตร อาทิอาชีวศึกษาและสถาน

ประกอบการภาคเอกชน 3 แห�ง
10. ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานป�ละ 2 เรื่อง

ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน
(ชพ.บก.= 1 คน)

โครงสร�าง เปpาหมายการดําเนนิงานและอัตรากําลังที่เหมาะสม

ข�าราชการ  = 20 คน
พนักงานประจํา+ลูกจ%างประจํา = 10

2 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 3 คน

5 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 
- ครูฝก.... XX คน

3 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 3 คน

6 คน 
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 6 คน
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กลุ6มงานกํากับดูแล

(30%)

กลุ6มงานส6งเสริม

(30%)

กลุ6มงานฝnกและ
ทดสอบ

(20%)

กลุ6มงานนโยบาย 
แผนและติดตาม

ประเมนิผล
(20%)

กลุ6มบริหารงาน
ทั่วไป

(3 คน)



BBBB2222 สถาบนัฯ ระดบัสถาบนัฯ ระดบัสถาบนัฯ ระดบัสถาบนัฯ ระดบัมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน
จงัหวดัเกษตกรรมและวสิาหกจิชมุชนจงัหวดัเกษตกรรมและวสิาหกจิชมุชนจงัหวดัเกษตกรรมและวสิาหกจิชมุชนจงัหวดัเกษตกรรมและวสิาหกจิชมุชน

เปGาหมายการดําเนินงาน (รายป�)
1. จัดทํา/ปรับปรุงแผนการพัฒนากําลังคนระดับจังหวัด
2. จัดการประชุม กพร.ปจ.ป�ละ 2 ครั้ง
3. ออกใบอนุญาตศูนย5ฝ�กฯและทดสอบ 5 แห�ง
4. ให%คําปรึกษาสถานประกอบกิจการ/วิสาหกิจชุมชน 5 แห�ง
5. มาตรฐานฝ�มือแรงงานของตน (ม.26) 2 สาขาอาชีพ
6. ฝ�กฝ�มือแรงงาน 5,000 คน
7. ทดสอบฝ�มือแรงงาน 700 คน
8. ส�งเสริมการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 50,000 คน
9. สร%างความร�วมมือกับเครอืข�ายที่เกี่ยวข%องเพื่อจัดทําหลกัสูตร อาทิอาชีวศึกษาและสถาน

ประกอบการภาคเอกชน 3 แห�ง
10. ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานป�ละ 1 เรื่อง

โครงสร�าง เปpาหมายการดําเนนิงานและอัตรากําลังที่เหมาะสม

ผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน
(ชพ.บก.= 1 คน)

74

ข�าราชการ  = 15 คน
พนักงานประจํา+ลูกจ%างประจํา = 10

2 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 3 คน

3 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 
- ครูฝก.... XX คน

3 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 3 คน

4 คน 
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 6 คน

กลุ6มงานกํากับดูแล

(25%)

กลุ6มงานส6งเสริม

(35%)

กลุ6มงานฝnกและ
ทดสอบ

(30%)

กลุ6มงานนโยบาย 
แผนและติดตาม

ประเมนิผล
(20%)

กลุ6มบริหารงาน
ทั่วไป

(2 คน)



BBBB3333 สถาบนัฯ ระดบัสถาบนัฯ ระดบัสถาบนัฯ ระดบัสถาบนัฯ ระดบัมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน
เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน

เปGาหมายการดําเนินงาน (รายป�)
1. จัดทํา/ปรับปรุงแผนการพัฒนากําลังคนระดับจังหวัด
2. จัดการประชุม กพร.ปจ.ป�ละ 2 ครั้ง
3. ออกใบอนุญาตศูนย5ฝ�กฯและทดสอบ 5 แห�ง
4. ให%คําปรึกษาสถานประกอบกิจการ/วิสาหกิจชุมชน 3 แห�ง
5. มาตรฐานฝ�มือแรงงานของตน (ม.26) 1 สาขาอาชีพ
6. ฝ�กฝ�มือแรงงาน 6,000 คน
7. ทดสอบฝ�มือแรงงาน 700 คน
8. ส�งเสริมการพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 10,000 คน
9. สร%างความร�วมมือกับเครอืข�ายที่เกี่ยวข%องเพื่อจัดทําหลกัสูตร อาทิอาชีวศึกษาและสถาน

ประกอบการภาคเอกชน 3 แห�ง
10. ติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานป�ละ 1 เรื่องผู�อํานวยการสถาบันพัฒนาฝ!มือแรงงาน

(ชพ.บก.= 1 คน)

โครงสร�าง เปpาหมายการดําเนนิงานและอัตรากําลังที่เหมาะสม

ข�าราชการ  = 20 คน
พนักงานประจํา+ลูกจ%างประจํา = 10

2 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 3 คน

5 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 
- ครูฝก.... XX คน

3 คน
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 3 คน

6 คน 
ประกอบดวย
- นักวิชาการพัฒนาฝมือ

แรงงาน (ปก/ชก) 6 คน
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(ชพ.บก.= 1 คน)

กลุ6มงานกํากับดูแล

(30%)

กลุ6มงานส6งเสริม

(30%)

กลุ6มงานฝnกและ
ทดสอบ

(20%)

กลุ6มงานนโยบาย 
แผนและติดตาม

ประเมนิผล
(20%)

กลุ6มบริหารงาน
ทั่วไป

(3 คน)



บทบาทและภารกิจใหม
ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

3.การบริหารการเปลีย่นแปลง
การพัฒนาฝมือแรงงาน



3.ก	���.�	�ก	���&(�����&�ก	�����	

�������	� (��������.'+(����+�	)

1.จัดตั้งสํานักงานบริหารการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ฝมือแรงงาน

2.แตงตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาฝมือแรงงาน



ประเด็นสําคญัที่
ตองรีบดาํเนินการ

ก	���'+�	�	/�0	�
�������	�/�(�6���"�+�	/�0	�1��"�-	/./
�"����.���'+�	�	/�0	�
�������	�!�/�

1

ก	���	�	/�0	�1,��-���)��-�%/ก�	ก���)��ก	�
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������&�ก�$/�/��	��กก&�"���I	��	�/ก�+����������

2

14

������&�ก�$/�/��	��กก&�"���I	��	�/ก�+����������

ก	�+'��/+�	�&�ก�ก3J%/ก�)�	��	�	�3
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ประเด็นสําคญัที่
ตองรีบดาํเนินการ

15

������&�ก�$/�/ก	�
Hก-ก	�+'��6

/�5���	��ก��.�	�ก	���&(�����&�(PMO)�(�3)ก���ก	�ก�	ก��/

ก��6�1+ก���+G%1����
L	��&!	�"��7

ก�	��'�6�'�	��.��	�/ก�)���ก	�/!�5�/��.G(ก	�+�	�	�/

���	�	�-�'�&��������+�	+���"
8



วัตถุประสงค บทบาท/ภารกิจ กิจกรรมหลัก เปาหมาย ระยะแลว
เสร็จ

หนวย
รับผิดชอบ

1.เพื่อให�บริหารจัดการอย6าง
เปmนระบบอย6างมีแบบแผน

ชัดเจน

การขับเคลื่อนนโยบาย/ผลักดันจดั
ให�มีแผนงานที่เกี่ยวข�อง

จัดทําแผนแม6บทมาตรฐานฝ!มือ
ชาติ/แผนส6งเสริมเอกชนทํา
มาตรฐานตน/คู6มือ/หลักสูตร/
งบประมาณ/อื่น ๆ

1.แผนแม6บทมาตรฐานฝ!มือฯ

2.แผนส6งเสริมมาตรฐานตน

3.คู6มือ/แนวทางปฏิบัติ/หลักสูตร

4.สนับสนนุงบประมาณ/อื่น ๆ

ไม6ควรเกิน

 6 เดือน

กผส./สมฐ./

สพท.

2.เพื่อเตรียมความพร�อมให�
บุคลากรกรมทําหน�าที่ให�

คําปรึกษาด�านพัฒนาฝ!มือฯได�

การขับเคลื่อนนโยบาย/ผลักดัน
เตรียมบุคลากรให�มีความพร�อม
รองรับบทบาทใหม6/ให�คําปรึกษา

ฝnกอบรมหลักสูตร “นักพัฒนา
ฝ!มือแรงงานมืออาชีพ” และ 
“นักจัดการฝnกอบรมฝ!มือ
แรงงาน”

บุคลากรของกรมครบทุกจังหวัด
ได�รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
กําหนดอย6างเหมาะสมไม6น�อยกว6า
จังหวัดละ 2 คน 

ไม6ควรเกิน

 6 เดือน

สพท./กจ./

สพภ./ศพจ.

3.เพื่อปรับปรุงกฎหมาย 
หลักเกณฑ�รองรับบทบาทใหม6/

การขับเคลื่อนนโยบาย/ผลักดัน
ปรับปรุงหลักเกณฑ�รองรับบทบาท

ปรับกฎหมาย/หลักเกณฑ�ที่
เกี่ยวข�อง/เอื้อต6อการสร�าง

1.เยาวชน 15 ป!ได�รับคุ�มครอง/
สวัสดิการ 2.ปรับประกาศม.26, ไม6ควรเกิน ก.กม./สมฐ./

รางแผนงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงรองรับการปรับบทบาทใหมของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

หลักเกณฑ�รองรับบทบาทใหม6/
ส6งเสริมสิทธิประโยชน�/กองทุน

ปรับปรุงหลักเกณฑ�รองรับบทบาท
ใหม6/ให�สิทธิฯ/มอบอํานาจ/อื่น ๆ

เกี่ยวข�อง/เอื้อต6อการสร�าง
เครือข6ายรองรับ/การฝnก-ทดสอบ

สวัสดิการ 2.ปรับประกาศม.26,
ม.19ม.24.ม.20/ให�คล6องตัว เอื้อ
ต6อเครือข6าย/ให�สิทธิฯ/อุดหนนุทุน

ไม6ควรเกิน

 6 เดือน
ก.กม./สมฐ./

กสพ.

4.เพื่อสร�างเครือข6ายให�มีความ
เข�มแข็ง/พัฒนาได�ด�วยตนเอง/
กรมให�คําปรึกษา/ฝnกต�นแบบ

การขับเคลื่อนนโยบาย/ผลักดันการ
สร�างเครือข6ายให�เข�มแข็งพร�อม

รองรับบทบาทใหม6/พัฒนาตนเองได�

พัฒนาบุคลากรของเครือข6ายให�
พัฒนาตนเองได� /ส6งเสริมสิทธิ
ประโยชน�และอุดหนนุกองทุนแก6
เครือข6ายตามข�อ 3 /ร6วมกับทุก
ภาคส6วน/อาชวีะ/อุดมศึกษา

1.บุคลากรของสปก.ขนาด SME

2.ผู�นํา/บุคลากรของวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ6มอาชีพ 3.ส6งเสริมสิทธิ
ประโยชน�/อุดหนนุกองทุน

ไม6ควรเกิน

 6 เดือน
สพภ./ศพจ.

5.เพื่อผลิตแรงงานใหม6ที่มีฝ!มือ
รองรับตลาดแรงงานตาม

หลักสูตรที่ได�การรับรองแล�ว
สอดคล�องเกณฑ�มาตรฐานฯ

การขับเคลื่อนนโยบาย/ผลักดันให�มี
การบรูรณาการฝnก-การทดสอบ

เยาวชนโดยร6วมกับภาคการศึกษา/
อาชีวศึกษา/สปก.(บรรจุงาน)

1.ฝnกอบรมแรงงานฝ!มือเยาวชน

2.ทดสอบมาตรฐานฝ!มือแรงงาน

3.บรรจุงาน

1.เยาวชน 15 ป!ขึน้ไป
2.อาชีวศึกษา/สถาบันศึกษา/สปก.
มีส6วนร6วมทําหลักสูตร/ฝnกอบรม/
ทดสอบฯ/รับบรรจุงาน

ไม6ควรเกิน

 1 ป! 
สพภ./ศพจ.

6.เพื่อปรับระบบสารสนเทศ
รองรับด�านเศรษฐกิจ(การ
ลงทุน)/สร�างคลังสมรรถนะ

การขับเคลื่อนนโยบาย/ผลักดันปรับ
ระบบสารสนเทศรองรับกระทรวง

เศรษฐกิจ/คลังสมรรถนะ

1.ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

2.จัดทําคลังสมรรถนะวิวัฒน�สู6
มาตรฐานฯชาติ

1.มีระบบข�อมูลรองรับการลงทุน/
การพัฒนาบุคลากรรองรับตลาด

2.มีคลังสมรรถนะสนับสนนุภารกิจ

ไม6ควรเกิน

 1 ป!
กผส./สมฐ.



LOGO

การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและการ
สร�างเครือข6ายพัฒนาฝ!มอืแรงงานสร�างเครือข6ายพัฒนาฝ!มอืแรงงานสร�างเครือข6ายพัฒนาฝ!มอืแรงงานสร�างเครือข6ายพัฒนาฝ!มอืแรงงาน



การเพิ่มผลิตภาพแรงงานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

การพัฒนาทักษะ
ตามกลไก การพัฒนาระบบการ พัฒนา/สงเสริมการ สงเสริม SME ผานตามกลไก
กระบวนการพัฒนา
ฝมือแรงงาน 

(สรางมาตรฐานฝมือ
แรงงาน/หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ/วัด
ฝมือตามเกณฑ
มาตรฐานฝมือ
แรงงาน)

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
กระบวนการผลิต เพื่อ
ลดขั้นตอนและการ
สูญเสีย (ลดตนทุน)

พัฒนา/สงเสริมการ
ใชเทคโนโลยี /
นวัตกรรมใหมๆ/
สงเสริมการเรียนรู
ควบคูกับการทํางาน

สงเสริม SME ผาน
ระบบสิทธิประโยชน/
เงินกูยืมกองทุน /ให
คําปรึกษาแนะนําตาม
กระบวนการพัฒนา
ฝมือแรงงานและอื่นๆ



กลุ6มเปpาหมายกลุ6มเปpาหมาย

ก	���.��6&./;	�����	�ก	���.��6&./;	�����	�

กลุ6มเปpาหมายกลุ6มเปpาหมาย

ผู�ประกอบ

กิจการ

แรงงาน

ในระบบ

กลุ6มอาชีพ

ต6างๆ

แรงงาน

นอกระบบ

ส6วนราชการ
อื่นๆ

แรงงานใหม6

สปกสปก././SMESME  หัวหน�างานหัวหน�างาน//ผู�นํากลุ6มอาชีพ ผู�นํากลุ6มอาชีพ ((สร�างแม6ไก6สร�างแม6ไก6) ) 
คนที่อยู6ในโลกของงานและโลกการศึกษาคนที่อยู6ในโลกของงานและโลกการศึกษา

สปกสปก././SMESME  หัวหน�างานหัวหน�างาน//ผู�นํากลุ6มอาชีพ ผู�นํากลุ6มอาชีพ ((สร�างแม6ไก6สร�างแม6ไก6) ) 
คนที่อยู6ในโลกของงานและโลกการศึกษาคนที่อยู6ในโลกของงานและโลกการศึกษา



สพร.เตรียมความพรอมใหแกกลุมเปาหมาย  เพื่อสรางเครือขายพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหเปนหนวยฝกอบรมที่พัฒนาทักษะฝมือไดดวยตนเอง และสงเสริมการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและพัฒนารูปแบบอื่น ๆ เพื่อกาวสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

กก..ฝnกอบรมให�สปกฝnกอบรมให�สปก././กลุ6มอาชีพกลุ6มอาชีพ//วิสาหกิจวิสาหกิจ//เครือข6ายตามเครือข6ายตามกก..ฝnกอบรมให�สปกฝnกอบรมให�สปก././กลุ6มอาชีพกลุ6มอาชีพ//วิสาหกิจวิสาหกิจ//เครือข6ายตามเครือข6ายตาม
กลไกกระบวนการพัฒนาฝ!มือแรงงานกลไกกระบวนการพัฒนาฝ!มือแรงงาน((สร�างแม6ไก6สร�างแม6ไก6))

1.เทคนิคจัดทํามาตรฐานฝ!มือแรงงาน/
หลักสูตรฐานสมรรถนะ

คค..ร6วมพัฒนาร6วมพัฒนา//ส6งเสริมการใช�เทคโนโลยีส6งเสริมการใช�เทคโนโลยี//นวัตกรรมนวัตกรรมคค..ร6วมพัฒนาร6วมพัฒนา//ส6งเสริมการใช�เทคโนโลยีส6งเสริมการใช�เทคโนโลยี//นวัตกรรมนวัตกรรม

ขข..ร6วมพัฒนาและให�คําปรึกษาพัฒนาระบบการร6วมพัฒนาและให�คําปรึกษาพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการกระบวนการผลิตบริหารจัดการกระบวนการผลิต//ลดการสูญเสยีลดการสูญเสยี
ขข..ร6วมพัฒนาและให�คําปรึกษาพัฒนาระบบการร6วมพัฒนาและให�คําปรึกษาพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการกระบวนการผลิตบริหารจัดการกระบวนการผลิต//ลดการสูญเสยีลดการสูญเสยี

การเพิ่มผลิตภาพแรงงานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

2.เทคนิคการสอนงาน/การวิเคราะห�สมรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานฝ!มือแรงงาน

3.เทคนิคควบคุมการทดสอบมาตรฐาน
ฝ!มือแรงงาน

4.จนท.ฝnกอบรม/ประเมินผล

งง..ส6งเสริมการจัดทํามาตรฐานฯและให�การรับรองส6งเสริมการจัดทํามาตรฐานฯและให�การรับรอง
มาตรฐานฝ!มือแรงงานของตน มาตรฐานฝ!มือแรงงานของตน ((มม..2626) /) /รับรองรับรอง

หลักสูตรของหลักสูตรของSME/SME/เครือข6ายเครือข6าย

งง..ส6งเสริมการจัดทํามาตรฐานฯและให�การรับรองส6งเสริมการจัดทํามาตรฐานฯและให�การรับรอง
มาตรฐานฝ!มือแรงงานของตน มาตรฐานฝ!มือแรงงานของตน ((มม..2626) /) /รับรองรับรอง

หลักสูตรของหลักสูตรของSME/SME/เครือข6ายเครือข6าย

จจ..ส6งเสริมให�ได�รับสิทธปิระโยชน�ส6งเสริมให�ได�รับสิทธปิระโยชน�//เงินกู�ยืมกองทุนเงินกู�ยืมกองทุนจจ..ส6งเสริมให�ได�รับสิทธปิระโยชน�ส6งเสริมให�ได�รับสิทธปิระโยชน�//เงินกู�ยืมกองทุนเงินกู�ยืมกองทุน

ฉฉ..พัฒนาในรูปแบบอื่นๆพัฒนาในรูปแบบอื่นๆฉฉ..พัฒนาในรูปแบบอื่นๆพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ
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ที่ ขั้นตอน กิจกรรม แผน/เป�าหมาย/งบประมาณ

1 เตรียมความพร$อมเจ$าหน$าที่กรม 1.ทําความเข$าใจบทบาทใหม�
2.ฝ*กอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด

1.ฝ*กอบรม จนท.ศพจ./สพภ.แห�งละ 2 คน
2.ฝ*กอบรมอย�างน$อย 5 หลักสูตรที่สําคัญตาม
กระบวนการพัฒนาฝ4มือแรงงานและอื่น ๆ

2 รับสมัคร SME เข$าฝ*กเตรียมความ
พร$อมเป:นเครือข�ายพัฒนาฝ4มือแรงงาน
ที่เข$มแข็งสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน

1.ปชส./ทําความเข$าใจ SME /รับ
สมัครเป:นเครือข�าย
2.ฝ*กอบรมบุคลากรของ SME

1.รับสมัคร SME เป:นเครือข�าย 200  แห�ง
2.ฝ*กตามหลักสูตรเตรียมความพร$อมให$ SME เป:น
เครือข�ายที่เข$มแข็งสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน

3 รับรองผู$จบฝ*ก SME และรับขึ้น 1.ครูฝ*กของ SME 1.ครูฝ*ก SME 200 คน 

ขั้นตอนการสรางเครือขายพัฒนาฝมือฯที่ใหเขมแข็งตามกระบวนการพัฒนาฝมือแรงงานสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

3 รับรองผู$จบฝ*ก SME และรับขึ้น
ทะเบียนผู$ผ�านการฝ*กตามหลักสูตร
เตรียมความพร$อมเป:นเครือข�ายพัฒนา
ฝ4มือแรงงาน

1.ครูฝ*กของ SME
2.จนท.ฝ*กอบรม/ประเมินผล
3.ผู$ทดสอบมาตรฐานฝ4มือแรงงาน
4.เทคนิคทํามาตรฐาน/หลักสูตร

1.ครูฝ*ก SME 200 คน 
2.จนท.ฝ*กอบรม/ประเมินผล 200 คน 
3.ผู$ทดสอบมาตรฐานฝ4มือแรงงาน 200 คน
4.ทํามาตรฐานฯ/หลักสูตรแห�งละ 2 ตําแหน�งงาน

4 ขึ้นทะเบียนเป:นเครือข�ายที่เข$มแข็ง รับขึ้นทะเบียนเครือข�าย เครือข�ายที่เข$มแข็ง  200  แห�ง

5 ประสานเครือข�ายจัดทําและส�ง
แผนพัฒนากําลังแรงงาน

ประสาน/รับแผนพัฒนากําลัง
แรงงานของเครือข�าย 

ประสาน/รับแผนพัฒนากําลังแรงงานของเครือข�าย  
200 แห�ง

6 กพร.ปจ.พิจารณาแผนพัฒนากําลัง
แรงงานประจําจังหวัด

ประชุม กพร.ปจ. จัดประชุม กพร.ปจ.  1-2 ครั้ง

7 ดําเนินการตามแผนงานและติดตามผล 
สรุปรายงานผลการดําเนินการ

ประชุม กพร.ปจ. ติดตามผล จัดประชุม กพร.ปจ.  1-2 ครั้ง
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หลักสูตรฝกยกระดับฝมือ  “คูแฝด”

หลักสูตรฝกยกระดับฝมือ  “เทคนิคการสอนงาน
สําหรับหัวหนางานในสายผลิต”

หลักสูตรฝกยกระดับฝมือ  “การเพิ่มศักยภาพแรงงานไทย
สําหรับผูปฏิบัติงานในสายผลิต”
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ/ประโยชนของมาตรฐานฝมือแรงงาน
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หลักสูตร “เทคนิคการสอนงานสําหรับ
หัวหนางานในสายผลิต”

วัตถุประสงค 
๑.เพื่อสรางหัวหนางานใหทําหนาที่เปนวิทยากรในสายผลิตได
๒.เพื่อใหหัวหนางานสรางกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานของตน
ในสายผลิตได
๓.เพื่อวิเคราะหสาเหตุอุปสรรคตอผลิตภาพและจัดทําแผนฝก
ทักษะฝมือได
๔.เพื่อเสริมสรางประสบการณในการสอนงานและฝกการ
นําเสนอผลงาน

ผลลัพธที่ได
     ๑.หัวหนางานและผูปฏิบัติงานในสายผลิตมีศักยภาพสูงขึ้น
     ๒.มีระบบมาตรฐานฝมือแรงงานของตนในสายผลิตเพื่อใช
ประโยชนตอการพัฒนางานในสายผลิต และงานบริหารงาน
บุคคล
     ๓.เพิ่มผลิตภาพและตนทุนการผลิตลดลง
     ๔.ผูประกอบกิจการมีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น
     ๕.มีมูลคาเพิ่มเสริมรายไดเพียงพอกับการจายคาจางวันละ 
๓๐๐ บาท
     ๖.นําคาใชจายการฝกอบรมลดหยอนภาษีเงินไดตามพรบ.
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานฯ

หลักสูตรฝกยกระดบั “คูแฝด”

หัวหนางานในสายผลิต มีเทคนิคการสอนและ
เตรียมการสอนได

วิเคราะหงาน-งานหลัก-งานยอย-
ขั้นตอน-วิธีการทําที่ถูกตอง

วิธีการระดมความคิดเห็นจากหัวหนางานสายบุคคล
และสายผลิต (DACUM)

สรางกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานของตนในสายผลิต

วิเคราะหสาเหตุอุปสรรคตอผลิตภาพได

กําหนดแผนพัฒนาทักษะฝมือผูปฏิบัติในสายผลิต
เพื่อเพิ่มผลิตภาพ

ฝกประเมินผลผูปฏิบัติใน
สายผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

นําเสนอแผนพัฒนาทักษะฝมือ
และใบงาน



หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพแรงงานไทย
สําหรับผูปฏบิัติงานในสายผลิต”

วัตถุประสงค 
๑.เพื่อพัฒนาทักษะผูปฏิบัติงานในสายผลิตใหทําหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ
๒.เพื่อใหผูปฏิบัติงานในสายผลิตมีสวนรวมในการสราง
กรอบมาตรฐานฝมือแรงงานของตนในสายผลิตและ
วิเคราะหสาเหตุอุปสรรคตอผลิตภาพ รวมทั้งเขาใจแผนฝก
ทักษะฝมือได

ผูปฏิบัติงานใน
สายผลิต

ไดรับการทบทวนความรูเกี่ยวกับความปลอดภยัในการทํางาน การใช-การบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณ การปรับพฤติกรรมในการทาํงาน และการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ผลลัพธที่ได
     ๑.ผูปฏิบัติงานในสายผลิตมีศักยภาพสูงขึ้น
     ๒.มีระบบการพัฒนาทักษะใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานเฉพาะในสายผลิตที่กําหนด
     ๓.เพิ่มผลิตภาพและตนทุนการผลิตลดลง

๔.ผูประกอบกิจการมีขีดความสามารถในการแขงขัน
เพิ่มขึ้น
      ๕.สรางมูลคาเพิ่มเสริมรายไดมากเพียงพอกับการจาย
คาจางวันละ ๓๐๐ บาท
     ๖.นําคาใชจายการฝกอบรมไปลดหยอนภาษีเงินไดตาม
พรบ.สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานฯ

การมีสวนรวมในการวิเคราะหงาน-งานหลัก-
งานยอย-ขั้นตอนงาน-วิธีการทําที่ถูกตอง

ผูปฏิบัติงานในสายผลิตรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อ
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานของตนในสายผลิตและวัตถุประสงคองคกร

รวมวิเคราะหสาเหตุอุปสรรคตอผลิตภาพตามกรอบ
มาตรฐานฯที่กําหนด

รวมกําหนดแผนพัฒนาทักษะฝมือผูปฏิบัติในสายผลิต
เพื่อเพิ่มผลิตภาพ

ผูปฏิบัติงานฝกปฏิบัติงานในสายผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพตาม
แผนการฝก-ใบงาน

แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและหาขอยุติรวมกันเกี่ยวกับสาเหตุอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ-ปรับการพัฒนาทกัษะใหดีขึน้



สพรสพร..สํารวจความต�องการพัฒนากําลังแรงงานร6วมกับกลุ6มเปpาหมายสํารวจความต�องการพัฒนากําลังแรงงานร6วมกับกลุ6มเปpาหมาย//SMESME//เครือข6ายเครือข6าย//กลุ6มอาชีพกลุ6มอาชีพ//วิสาหกิจวิสาหกิจ
ชุมชนชุมชน//หน6วยฝnกอบรมอื่นๆหน6วยฝnกอบรมอื่นๆ//ให�คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝ!มือแรงงานให�คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝ!มือแรงงาน//พัฒนาระบบการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการกระบวนการผลิตบริหารจัดการกระบวนการผลิต//ลดขั้นตอนลดขั้นตอน//ลดการสูญเสียลดการสูญเสีย((ต�นทุนต�นทุน))  เพื่อรวบรวมข�อมูลใช�ในการวิเคราะห�และเพื่อรวบรวมข�อมูลใช�ในการวิเคราะห�และ

แผนพัฒนากําลังแรงงาน แผนพัฒนากําลังแรงงาน 
กรมกรม((กพรกพร..ปชปช.).)วางกรอบทศิทางวางกรอบทศิทาง//กําหนดวิสัยทัศน�กําหนดวิสัยทัศน�//นโยบายนโยบาย//ยุทธศาสตร�ยุทธศาสตร�//กลยุทธ�กลยุทธ�//

แผนงานแผนงาน//โครงการโครงการ//ผลผลิตผลผลิต//กิจกรรมกิจกรรม//เปpาหมายเปpาหมาย//งบประมาณประจําป!งบประมาณประจําป!

การเพิ่มผลิตภาพแรงงานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

จัดทําแผนงานพัฒนากําลังแรงงานจัดทําแผนงานพัฒนากําลังแรงงาน แรงงานใหม6แรงงานใหม6))  ผ6านกลไกผ6านกลไก  กพรกพร..ปจปจ..
บริหารจัดการกระบวนการผลิตบริหารจัดการกระบวนการผลิต//ลดขั้นตอนลดขั้นตอน//ลดการสูญเสียลดการสูญเสีย((ต�นทุนต�นทุน))  เพื่อรวบรวมข�อมูลใช�ในการวิเคราะห�และเพื่อรวบรวมข�อมูลใช�ในการวิเคราะห�และ
จัดทําแผนงานพัฒนากําลังแรงงานจัดทําแผนงานพัฒนากําลังแรงงาน  ((ลูกจ�างลูกจ�าง//แรงงานใหม6แรงงานใหม6))  ผ6านกลไกผ6านกลไก  กพรกพร..ปจปจ..

สพรสพร..  //ยกร6างแผนการพัฒนากําลังแรงงานและบรรจุแผนงานเข�าไว�ในการพิจารณาของ ยกร6างแผนการพัฒนากําลังแรงงานและบรรจุแผนงานเข�าไว�ในการพิจารณาของ กพรกพร..ปจปจ. . เพื่อเพื่อ
จัดทําเปmนแผนพัฒนากําลังแรงงานประจําจังหวัด ส6งแผนพัฒนากําลังแรงงานของจังหวัดให�กรมจัดทําเปmนแผนพัฒนากําลังแรงงานประจําจังหวัด ส6งแผนพัฒนากําลังแรงงานของจังหวัดให�กรม

กรมรวบรวมแผนงานของทุกจังหวัดเพื่อนําเสนอ กรมรวบรวมแผนงานของทุกจังหวัดเพื่อนําเสนอ กพรกพร..ปชปช. . พิจารณาและจัดทําเปmนแผนงานพัฒนากําลังแรงงานพิจารณาและจัดทําเปmนแผนงานพัฒนากําลังแรงงาน
ของประเทศ โดยใช�แผนงานของประเทศ โดยใช�แผนงาน//โครงการประจําป!จัดทําคําของบประมาณต6อรัฐบาลตามขั้นตอนที่กําหนดโครงการประจําป!จัดทําคําของบประมาณต6อรัฐบาลตามขั้นตอนที่กําหนด



ทรัพยากรมนุษย�ผ6านการพัฒนาตามยุทธศาสตร�                    ทรัพยากรมนุษย�ผ6านการพัฒนาตามยุทธศาสตร�                    
พัฒนาฝ!มือแรงงานโดยเปmนไปตามกลไกที่กําหนด                  พัฒนาฝ!มือแรงงานโดยเปmนไปตามกลไกที่กําหนด                  

เพื่อสร�างภาคเอกชนให�มีความเข�มแข็งสู6การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร�างภาคเอกชนให�มีความเข�มแข็งสู6การพัฒนาที่ยั่งยืน

� จัดทํามาตรฐานฝ!มือแรงงาน/หลักสูตรฐานสมรรถนะ
�ฝnกอบรม

การเพิ่มผลิตภาพแรงงานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

�ฝnกอบรม
�ทดสอบมาตรฐานฝ!มือแรงงาน
�ส6งเสริมพัฒนาเครือข6าย
�ปรับหลักเกณฑ�ให�เหมาะสมกับสถานการณ�
� เตรียมพร�อมและพัฒนาบุคลากร
�ให�คําปรึกษา
�ร6วมกับทุกภาคส6วน



นายกฯระบุไทยตองใชเวลากวา 12 ปกาวพนกบัดักปท.รายไดปานกลาง

วันศุกรที่ 29 สิงหาคม 2014 เวลา 21:18 น. ณัฐญา เนตรหิน ขาวรายวัน - คอลัมน : ขาวในประเทศ

พลเอก ประยทุธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) กลาว
ในรายการ "คืนความสุขใหคนในชาติ " ในตอนหนึ่งพล.อ.ประยุทธกลาวถึง ปญหาทีป่ระเทศไทย
เผชิญหนาเรามีปญหาที่สะสมสําคัญ ๆ มากมาย ตองไดรับการแกไขโดยเร็ว เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน อาทิ

ปญหาดานเศรษฐกจิ การขับเคลื่อนเศรษฐกจิทีจ่ะตองเดินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อยาง
เปนรูปธรรม พรอมกับการปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาวะการณของโลกดวย การสงเสริมการลงทุนในภาคตาง 
ๆ การลดความเหลื่อมล้ํา การสรางรายไดใหกับเกษตรกรและประชาชนผูมีรายไดนอย การปรับ
โครงสรางภาษีใหเกิดความเปนธรรม ปญหาปากทองประชาชนเหลานี้เปนความทาทายที่สําคัญทางดาน
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ใหทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค และการเชื่อมโยงเศรษฐกจิของไทยสูระดับภมูิภาค ทั้งนีเ้พื่อ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน เราสํารวจแลวพบวาปจจุบันขีดความสามารถในการแขงขันของไทยยงัถือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน เราสํารวจแลวพบวาปจจุบันขีดความสามารถในการแขงขันของไทยยงัถือ
วาอยูใน ระดับปานกลาง มีจุดดอยที่สําคัญในดานระบบราชการ โครงสรางพื้นฐานทีจ่ําเปน ระบบการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ การคิดคนนวตักรรมใหม ๆ กฎหมายและกระบวนการเพื่ออํานวยความสะดวกภาค
ธุรกิจกย็ังเปนอุปสรรคสําคัญตอ การประกอบธุรกิจของนกัธุรกจิตางชาติ

จากศักยภาพเราในปจจุบันเศรษฐกิจไทยจะตองใชเวลาอีกกวา 12 ป เพือ่จะกาวผานกบัดัก
ประเทศรายไดปานกลาง เขาสูประเทศรายไดสูง ในขณะทีเ่พื่อนบานบางประเทศจะเขาสูประเทศรายได
สูงดวยระยะเวลาอกีเพียง 6 ปเทานั้น เราคงตองเรงรัด

         สรุปประเด็นปญหาที่สําคัญดานเศรษฐกิจไดแกกบัดักประเทศรายไดปานกลาง โดยไม
สามารถแขงขันกับประเทศที่มีตนทุนแรงงานถูก และประเทศทีม่ีการพัฒนาการทางเทคโนโลยีขั้นสูงได ขีด
ความสามารถในการแขงขันของไทยทรงตัวทามกลางการเปดเสรีและการแขงขนัทางการคาและการลงทนุที่
เพิ่มขึ้น
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LOGOการใช�ตามกลไกมาตรฐานฝ!มือแรงงาน
หัวข�อกําหนดทางวิชาการ
ที่เปmนเกณฑ�วัดระดับฝ!มือ

เพิ่มเติมความรู� /ฝnกทักษะ
เพื่อสร�างความสามารถ/ปรับทัศนคติการทํางาน

เปpาหมาย/ตัวชี้วัด/ลดการสูญเสีย/ลดต�นทุน

1.ความปลอดภัยในการทํางาน วางกรอบความรู�ความสามารถทัศนคติกําหนดเปmนเกณฑ�มาตรฐานใช�
วัดฝ!มือที่เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ

กําหนดเปpาหมาย/ตัวชี้วัดความปลอดภัยในการ
ทํางาน เพื่อลดการสูญเสีย

2.การปฏิบัติตามขั้นตอนได�
ถูกต�องเหมาะสม

วางกรอบความรู�ความสามารถทัศนคติกําหนดเปmนเกณฑ�มาตรฐานใช�
วัดฝ!มือที่เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียจากปฏิบัติผิดขั้นตอน

กําหนดเปpาหมาย/ตัวชี้วัดการปฏิบัติตามขั้นตอน  
เพื่อลดการสูญเสีย

3.การลดระยะเวลาของขั้นตอน/
รักษาระยะเวลาที่เหมาะสม

วางกรอบความรู�ความสามารถทัศนคติกําหนดเปmนเกณฑ�มาตรฐานใช�
วัดฝ!มือที่เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียเวลาจากขั้นตอนปฏิบัติที่เกิน
จําเปmน

กําหนดเปpาหมาย/ตัวชี้วัดการรักษาระยะเวลาที่
เหมาะสม  เพื่อลดการสูญเสียเวลา

4.การประหยัดวัตถุดิบ-เลือก วางกรอบความรู�ความสามารถทัศนคติกําหนดเปmนเกณฑ�มาตรฐานใช� กําหนดเปpาหมาย/ตัวชี้วัดการเลือกใช�วัตถุดิบ  

การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน/เพิ่มขีดความสามารถในการแข6งขัน/ลดผลกระทบต6อนายจ�าง
การดําเนินการลดต�นทุนการผลิต/เพิ่มปริมาณการผลิต/ทําได�หลายวิธี

การใช�ตามกลไก
มาตรฐานฝ!มือแรงงาน

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิต

การส6งเสริมให�ผู�ผลิต
มีการใช�เทคโนโลยี

การส6งเสริมผู�ใช�แรงงานให�มีการศึกษา
และเรียนรู�ควบคู6กับการทํางาน

วิธีการอื่น ๆ
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4.การประหยัดวัตถุดิบ-เลือก
วัตถุดิบที่เหมาะสม

วางกรอบความรู�ความสามารถทัศนคติกําหนดเปmนเกณฑ�มาตรฐานใช�
วัดฝ!มือที่เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียสิ้นเปลืองจากการใช�วัสดุ
ผิดพลาด

กําหนดเปpาหมาย/ตัวชี้วัดการเลือกใช�วัตถุดิบ  
เพื่อลดการสูญเสียวัตถุดิบ /มีการประหยัดวัตถุดิบ

5.การใช�ดูแลบํารุงรักษา
เครื่องมือ-อุปกรณ�

วางกรอบความรู�ความสามารถทัศนคติกําหนดเปmนเกณฑ�มาตรฐานใช�
วัดฝ!มือที่เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียจากการขาดการดแูล
บํารุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ�

กําหนดเปpาหมาย/ตัวชี้วัดการใช�ดูแลบํารุงรักษา
เครื่องมือ-อุปกรณ�  เพื่อการลดการสูญเสีย

6.การควบคุมคุณภาพชิ้นงาน-
ผลสําเร็จ/ชิ้นงานประณีต (Q.C)

วางกรอบความรู�ความสามารถทัศนคติกําหนดเปmนเกณฑ�มาตรฐานใช�
วัดฝ!มือที่เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียจากไม6มีการตรวจสอบควบคุม/
ทําผิด

กําหนดเปpาหมาย/ตัวชี้วัดการควบคุมคุณภาพ
ชิ้นงาน  เพื่อการลดการสูญเสีย

7.การรักษานิสัยอุตสาหกรรม วางกรอบความรู�ความสามารถทัศนคติกําหนดเปmนเกณฑ�มาตรฐานใช�
วัดฝ!มือที่เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียจากพฤติกรรมจําเจ/ปรับ
พฤติกรรมใหม6

กําหนดเปpาหมาย/ตัวชี้วัดการรักษานิสัย
อุตสาหกรรม  เพื่อการลดการสูญเสีย

8.การรักษาสิ่งแวดล�อม วางกรอบความรู�ความสามารถทัศนคติกําหนดเปmนเกณฑ�มาตรฐานใช�
วัดฝ!มือที่เหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียจากการทําลายสิ่งแวดล�อม

กําหนดเปpาหมาย/ตัวชี้วัดการรักษาสิ่งแวดล�อม 
เพื่อการลดการสูญเสีย



ยุทธศาสตร�ของประเทศ
หลดุพ�นจากประเทศที่มีรายได�ปานกลาง  

เปpาหมายต�องหลุดพ�น
จากประเทศที่มีรายได�

ปานกลาง
 400,000 บาท/คน/ป! 

ป_จจุบันผู�ใช�แรงงาน
มีรายได�  ประมาณ

 100,000 บาท/คน/ป!  

ต�องสร�างรายได�ให�แก6
ผู�ใช�แรงงานเพิ่มขึ้นอีก
 300,000 บาท /คน/ป! 
 

รายได�เพิ่ม
/คน/ป!

รายได�เพิ่ม
/คน/เดือน

รายได�เพิ่ม
 /คน/วัน

รายได%ปานกลาง 12,400 
เหรียญดอลลาร5สหรัฐต�อ
คนต�อป� (372,000 บาท) 
หรือ 400,000 บาท/คน/ป�

ขั้นต่ําวันละ 300 บาท หรือ
เดือนละ 9,000 บาท 
(หรือป�ละ 108,000 บาท) 
หรือ 100,000 บาท/คน/ป�  

400,000 - 100,000 
 =  300,000 บาท 
ถ%าใช%เวลา 12 ป� ๆ ละ 
25,000 บาท

ถ%าใช%เวลา 12 ป�
= 25,000 บาท 
×12 ป� = 300,000 
บาท

ถ%าใช%เวลา 12 ป�
= 2,100 บาท ×12 
เดือน × 12 ป� = 
302,400 บาท

ถ%าใช%เวลา 12 ป�
= 70 บาท ×365 
วัน ×12 ป�
= 306,600 บาท

          ดังนั้น    นายจ�างจะต�องเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  เพื่อเพิ่มรายได�ให�นายจ�าง ป!ละ  25,000 บาท/คน/ป!  หรือวันละ 70 บาท  หรือเดือนละ 
2,100 บาทเปmนระยะเวลาไม6น�อยกว6า 12 ป!  ด�วยเช6นกัน  มิเช6นนั้นนายจ�างไม6สามารถจ6ายค6าจ�างค6าตอบแทนให�ลูกจ�างได� 
          โดยต�องลดการสูญเสียให�ได�ป!ละ 25,000 บาท/คน หรือเดือนละ  2,100 บาท/คน  หรือวันละ 70 บาท/คน  รวมระยะเวลา  12 ป!             โดยต�องลดการสูญเสียให�ได�ป!ละ 25,000 บาท/คน หรือเดือนละ  2,100 บาท/คน  หรือวันละ 70 บาท/คน  รวมระยะเวลา  12 ป!   
          กระทรวงแรงงาน จึงจะปรับค6าจ�างแรงงานขั้นต่ําเพิ่มขึ้นป!ละ 70 บาท/คน/ป!  เปmนระยะเวลา 12 ป!ได�   โดยจะทําให�ผู�ใช�แรงงานมีรายได�
ในป!ที่ 12 (ป!สุดท�าย) เดือนละ  33,333  บาท/คน  (400,000 บาท ÷12 ป!)  โดยจะต�องไม6ส6งผลกระทบต6อนายจ�าง

ยุทธศาสตร�ของประเทศ  
        หลุดพ�นจากประเทศที่มีรายได�ปานกลาง  หรือ 12,400 เหรียญดอลลาร�สหรัฐต6อคนต6อป! 
(12,400 us × 30 บาท = 372,000 บาท / หรือ 400,000 บาท/คน/ป!) 
ป_จจบุันผู�ใช�แรงงานได�ค6าจ�างขัน้ต่ําวันละ 300 บาท หรือเดือนละ 9,000 บาท หรือ ป!ละ 108,000 บาท (หรือ 100,000 บาท/คน/ป!) 
       ดังนั้น  ต�องเพิ่มรายได�ให�ผู�ใช�แรงงานอีก 300,000 บาท  / หากกําหนดให�ผู�ใช�แรงงานมีรายได�เพิ่มขึ้นป!ละ 25,000 บาท ต�องใช�ระยะเวลา  12  ป!  
จึงจะได�  300,000 บาท (ซึ่งเปmนในส6วนที่ยังขาดอยู6) หรือกาํหนดให�ผู�ใช�แรงงานมีรายได�เพิ่มขึ้นป!ละ 25,000 บาท หรือเดือนละ  2,100 บาท (2,083.33 
บาท/เดือน) หรือวันละ  70 บาท (69.444 บาท/วัน)   
       ดังนั้น  จะต�องตั้งเปpาหมายให�สามารถลดการสูญเสียให�ได�ป!ละ 25,000 บาท/คน/ป!  หรือวันละ 70 บาท  หรือเดือนละ 2,100 บาทเปmนระยะเวลาไม6
น�อยกว6า 12 ป!  ผู�ใช�แรงงานจงึจะหลุดพ�นจากผู�มีรายได�ปานกลาง   ซึ่งจะต�องเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพิ่มรายได�ให�นายจ�าง ป!ละ  25,000 บาท/คน/ป!  
หรือวันละ 70 บาท  หรือเดือนละ 2,100 บาทเปmนระยะเวลาไม6น�อยกว6า 12 ป!  ด�วยเช6นกัน  มิเช6นนั้นนายจ�างไม6สามารถจ6ายค6าจ�างให�ลูกจ�างได�



รายได
ปที่

รายได
ปจจุบัน

รายได
ที่ตอง
เพิ่มขึ้น

รายไดใหม
ตอปตอคน

แผนการลดการสูญเสีย / ลดตนทุนการผลิต นายจางกําหนดเปาหมายในการลดความ
สูญเสีย/สิ้นเปลือง

หมาย
เหตุ

กลไกตามมาตรฐานฝมือแรงงาน 
(รวมสปก.ทํามฐ.)

(รอยละของการสูญเสียที่มีอยูเดิม/ใช
ฐานขอมูลเชิงสถิติ)

1 100,000
บาท

25,000 
บาท (25%)

125,000
บาท

1.ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ-เจ็บปวย/สรางความ
ปลอดภัยในการทํางาน

รอยละ 3-4 ของคาใชจายจากฐานขอมูลเดิมดาน
อุบัติเหตุ/เจ็บปวย

2.ลดการสูญเสียจากการปฏิบัติที่ผิดขั้นตอนหรือไม
เหมาะสม

รอยละ 3-4ของคาใชจายจากฐานขอมูลเดิมดาน
การปฏิบัติที่ผิดขั้นตอน

3.ลดการสูญเสียจากการใชระยะเวลาปฏิบัตทิี่เกิน
จําเปน/ลดขั้นตอน

รอยละ 3-4 ของคาใชจายจากฐานขอมูลเดิมดาน
การใชระยะเวลาปฏิบัติที่เกินจําเปน/ลดขั้นตอน

4.ลดการสูญเสียจากการใชวัสดุผิดพลาด/เลือกวัสดุ
และวิธีการที่เหมาะสม

รอยละ 3-4 ของคาใชจายจากฐานขอมูลเดิมดาน
การใชวัสดุผิดพลาด/เลือกวัสดุและวิธีการที่
เหมาะสม

5.ลดการสูญเสียจากการขาดการดูแลบํารุงรักษา
เครื่องมือ-อุปกรณ

รอยละ 3-4ของคาใชจายจากฐานขอมูลเดิมดาน
การขาดการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ

6.ลดการสูญเสียในการตรวจสอบชิ้นงานที่ รอยละ 3-4ของคาใชจายจากฐานขอมูลเดิมดาน

ตัวอย6าง
แผนการเพิ่มรายไดผูใชแรงงาน เพื่อใหประเทศไทยพนกับดักจากประเทศรายได

ปานกลาง ภายใน 12 ป ตามนโยบายรัฐบาล

6.ลดการสูญเสียในการตรวจสอบชิ้นงานที่
ผิดพลาด/ขาดควบคุมคุณภาพชิ้นงานที่เหมาะสม

รอยละ 3-4ของคาใชจายจากฐานขอมูลเดิมดาน
การตรวจสอบชิ้นงานที่ผิดพลาด/ขาดควบคุม
คุณภาพชิ้นงานที่เหมาะสม

7.ลดการสูญเสียจากพฤติกรรมจําเจที่ไมเหมาะสม/
ปรับพฤติกรรมทํางานใหม

รอยละ 3-4ของคาใชจายจากฐานขอมูลเดิมดาน
พฤติกรรมจําเจที่ไมเหมาะสม/ปรับพฤติกรรม
ทํางานใหม

8.ลดการสูญเสียจากการทําลายสิ่งแวดลอม รอยละ 3-4ของคาใชจายจากฐานขอมูลเดิมดาน
การทําลายสิ่งแวดลอม

รวมลดการสูญเสียโดยเฉลี่ยปละ  24-32 % 
2 125,000 25,000 150,000 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1

3 150,000 25,000 175,000 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1

4 175,000 25,000 200,000 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1

5 200,000 25,000 225,000 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1

6 225,000 25,000 250,000 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1

7 250,000 25,000 275,000 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1

8 275,000 25,000 300,000 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1

9 300,000 25,000 325,000 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1

10 325,000 25,000 350,000 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1

11 350,000 25,000 375,000 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1

12 375,000 25,000 400,000 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1 ดําเนนิการตามแบบแผนปที่ 1

หมายเหตุ  การลดต�นทุนการผลิตทําได�หลายวิธีนอกเหนือจากใช�กลไกของมาตรฐานฝ!มือแรงงานของตน/มาตรฐานฝ!มือแรงงานแห6งชาติ หรือใช�วิธีอื่นๆ เช6น พัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิต ใช�
เทคโนโลยีใหม6 ฯลฯ  (การปรับเทคโนโลยีการผลิตสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตช6วยเพิ่มรายได�ได�อีกทางหนึ่งด�วย) 



หัวข�อประเมินผล
โดยอิงเกณฑ�วัดตามมาตรฐานฝ!มือแรงงาน

ผู�ปฏิบัติงานมีความรู�/ทักษะ/ทัศนคติ
เกี่ยวกับงานในหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย

ให�ปฏิบัติมากน�อยเพียงใด

ผลประเมิน/ระดับ มูลค6าเพิ่ม
5 4 3 2 1 (1) (2)
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1.��	��&';����ก	�+�	�	� � 1,000 1,500

2.ก	��8.��/./	�!�5�/�:$ก/�� �

3.ก	�&'!�5�/�/��กK	�)�)��&	+(����	)�� �

4.ก	���)���'��/:�'.�-�&�ก��/:�'.�+(����	)�� �

5.ก	��-�'$�&��	�����กK	��������-��ก�3% �

6.��3;	�-.5��	�-6&��	�� �/-.5��	���)3(/ (Q.C) �

�����)��.��-.��	/�0	�
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           ��.K�+  �..�& ก/.ก  ��	ก�'  /��)�;+ก.�ก	� 6&./-.5��"��.�& ก+��.ก�%    6&��)��.�ก	��8.��/.�	�!�  ��.�.&	,& ,���	�  

/�	���"�  ���ก�	�6&./-.5��"��.�& ก+��.ก�%  �'��	��'-  �7���    ������	�	��	�6&./-.5��"��1

6.��3;	�-.5��	�-6&��	�� �/-.5��	���)3(/ (Q.C) �

7.ก	���กK	�.����/�	�ก��� �

8.ก	���กK	�.����'&�� �

รวมคะแนน/ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง (2) - (1) = ? 10 20 3 - - 1,500-1,000 

ผลประเมินเชิงมาตรฐานฝ4มือแรงงาน / ผลผลิตเพิ่มขึ้นหรอืลดลง 33  (82.5 %) =  500 ชิ้น

ผลมูลค�าเพิ่ม จําหน�ายชิ้นละ 100 �	+ 100 �	+ × 500 -.5� = 50,000 บาท 

�ก3J%��)��.�/	��ก3J%�	/�0	�
�������	� /�)���
�)'�� 5 = '(�&.#(100%)/,�"�(��	��$*��(��&�    �)'�� 4 = '(�	ก(90%) /�+�,�"�(ก	��$*��(��&�      �)'�� 3 = '( (80%) /�(ก	��$*��(���	��& ก���
�)'�� 2 = ��-�(70%) /������	(ก�& ก���/�(�$*��(���	�   �)'�� 1 = /�����������ก�,! (60%) /�(�$*��(��"�!�	��	ก 

��	���/� : ��	���-.5��	�ก����&	+(��-����ก�	��'������	��ก���)�)��&	+(��-�
Hก�'��	�.�/	��	/�0	�ก	��8.��/.�	������ก#�ก�;	�����	�
สรุปผลประเมิน เปpาหมายการฝnก/ผลการฝnกปฏิบัติจริงเปรียบเทียบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ภายในระยะเวลาปฏิบัติงานเท6ากัน)

1.ผลสํารวจค6าใช�จ6ายก6อนฝnกตามกรอบเกณฑ�มาตรฐานฝ!มือฯที่กําหนดโดยเฉลี่ยต6อคนเปรียบเทียบกับผลสํารวจค6าใช�จ6ายหลังฝnกตามกรอบเกณฑ�มาตรฐานฝ!มือฯที่กําหนดโดยเฉลี่ยต6อคน   ผลลดค6าใช�จ6าย/ประหยัดได�  =  ผล
สํารวจก6อนฝnก/บาท N ผลสํารวจหลังฝnก/บาท  =  ............................... บาท 
2.ผลประเมินเกณฑ�มาตรฐานฝ!มือฯของผู�รับการฝnกทั้งหมด   โดยมีค6าเฉลี่ยระดับฝ!มือ  =  ผลรวมคะแนนของทุกคน ÷ ��	���6$����ก	�
Hก   =  ..................  
/ คิดเปmนร�อยละตามเกณฑ�มาตรฐานฝ!มือฯ  (%)  =  ผลค6าเฉลี่ยระดับฝ!มือ  ×  100  ÷  40  (�)����/ �)  =  6&�4&(���)'��
����'���� ......... % ���)'�� ........
3.ผลประสิทธิภาพการผลิต =  จํานวนผลผลิต ÷ ��	�����I	��	� =  ......................  / �.'�������&)  = ��	���6&6&./ × 100 ÷ ��	�����I	��	� = .............%  

4.ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น = จํานวนเปpาหมายผลิตที่กําหนด N จํานวนผลผลิตที่ทําได�จริง =  ............... / คิดมูลค6าเพิ่ม =  ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น × �	�	6&6&.//"-.5�  = ...............�	+
5.ผลิตภาพแรงงาน(อัตราส6วนของผลผลิตกับจํานวนแรงงาน)  =  ��	���6&6&./!�6$����ก	�
Hก  ÷  ��	���6$����ก	�
Hก =  ...................  /  �.'�������&)  = ......... % 

ณ  วันที่...........................................



ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
…………………………………..

หลักสูตรยกระดับฝมือ
สาขา การเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยสําหรับผูปฏิบตัิงานในสายผลิต (๓๐ ชั่วโมง)

ใบสรุปผลการประเมนิและการปฏิบตัิงาน  โดยนาย/นาง/นางสาว ............................................ ผูประเมินผล
ฝกอบรม/ปฏบิัติงานจริง (On the job Training) วันที่..........เดือน...................พ.ศ. ............

ณ หนวยฝก/บริษัท/หางหุนสวนนิติบุคคล............................................. /ประเภท ผลิตชิ้นสวนยานยนต/อะไหล วงแหวนตลับลูกปน .....
ที่ตั้ง...................................................................................................................................

ผลสํารวจคาใชจาย /ความรูความสามารถทัศนคติตามกรอบเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงาน 8 ประการที่
นายจางกําหนดเปนเกณฑมาตรฐานฯ (ม.26) หรือมาตรฐานฯแหงชาติ (ม.22) /หัวขอประเมนิ/ ผลคะแนน ผลประเมิน/

มูลคาเพิ่ม

ลําดับ ชื่อ - สกุล ผูรับการฝก
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หวัขอการประเมนิความรูความสามารถทัศนคติ (แบง 5 ระดับ) / 40 คะแนน

ค
วา

ม
ป

ล
อ

ด
ภ

ัย
ใน

ก
าร

ท
ําง

าน

ก
าร

ป
ฏ

ิบ
ัติ

ต
าม

ข
ั้น

ต
อ

น

ระ
ย

ะเ
วล

าท
ี่ใช


ผ

ลิ
ต

ช
ิน้

งา
น

ก
าร

ป
ระ

ห
ย

ัด
วัต

ถ
ุดิ

บ

ก
าร

ใช
-

บ
ํารุ

งรั
ก

ษ
า

เค
รื่อ

งม
ือ

คุ
ณ

ภ
าพ

ข
อ

ง
ช

ิ้น
งา

น
-

ผ
ล

สํ
าเ

ร็จ

ก
าร

รัก
ษ

าน
ิสั

ย
อุ

ต
ส

าห
ก

รร
ม

ก
าร

รัก
ษ

า
สิ่

งแ
วด

ล
อ

ม

ค
ะแ

น
น

  /
  %

เป
าห

ม
าย

/
ช

ิ้น
งา

น

ผ
ล

ป
ฏ

ิบ
ัติ

ท
ี่ท

าํ
ได

จ
ริง

/ช
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1 นาย  A - - 5 5 5 3 3 4 4 5 34/85 1,000 1,200
2 นาย  B - - 5 5 5 5 5 5 5 4 39/98 1,000 1,500
3 นาย  C - - 5 5 5 5 5 5 5 4 39/98 1,000 1,500
4 นาย  D - - 4 5 5 5 5 5 3 3 30/75 1,000 1,200
5 นาย  E - - 5 5 5 5 5 5 4 4 38/95 1,000 1,400
6 นาย  F - - 5 4 5 5 5 5 5 5 39/98 1,000 1,500
7 นาย  G - - 5 5 4 5 5 5 5 5 39/98 1,000 1,500
8 นาย  H - - 5 4 5 4 5 3 5 3 34/85 1,000 1,200

ตัวอยาง         แบบใบสรุปผลการประเมินและการปฏบิัติงาน / สรุปผลประเมินกลุม

8 นาย  H - - 5 4 5 4 5 3 5 3 34/85 1,000 1,200
9 นาย  I - - 4 5 5 5 5 5 5 5 39/98 1,000 1,500
10 นาย  J - - 4 5 5 5 5 5 4 5 38/95 1,000 1,400
11 นาย  K - - 5 4 5 5 5 5 5 5 39/98 1,000 1,500
12 นาง  L - - 4 5 4 5 3 5 3 5 34/85 1,000 1,200
13 นาง  M - - 5 5 5 5 4 5 4 5 38/95 1,000 1,400
14 นาง N - - 5 5 4 5 5 5 5 5 39/98 1,000 1,500
15 นาง  O - - 5 3 5 3 5 4 5 4 34/85 1,000 1,200
16 นาง  P - - 5 5 5 5 4 5 4 5 38/95 1,000 1,400
17 นาง  Q - - 5 5 5 4 5 5 5 5 39/98 1,000 1,500
18 นาง  R - - 3 5 4 5 3 5 4 5 34/85 1,000 1,200
19 นาง  S - - 5 5 5 5 4 5 5 5 39/98 1,000 1,500
20 นาง  T - - 5 5 5 5 5 4 5 5 39/98 1,000 1,500

รวมผลลดคาใชจายหลังฝก (ถามี)
- - รวมผลคะแนน(800)/รอยละ/เปาหมายผลผลิต/ผลผลิตที่ทําไดจริง 742/92.75 20,000 27,800

มูลคาเพิ่ม = 27,800-20,000 = 7,800 ชิ้น / ขายชิน้ละ 100 บาท 780,000 บาท
เกณฑประเมนิตามเกณฑมาตรฐานฝมือแรงงาน /คะแนน

ระดับ 5 = ดีเลิศ(100%)/ไมมีความสญูเสยีเลย    ระดับ 4 = ดีมาก(90%) /แทบไมมีการสูญเสียเลย      ระดับ 3 = ดี (80%) /มีการสญูเสยีบางเล็กนอย
ระดับ 2 = พอใช(70%) ตองพัฒนาอีกเล็กนอย/มีสญูเสียบาง   ระดับ 1 = ตองปรบัปรุงแกไข (60%) /มีสญูเสยีคอนขางมาก 

หมายเหตุ : จํานวนชิน้งานกับเวลาที่ใชควรกําหนดใหเหมาสมกับระยะเวลาที่ใชฝกโดยอางอิงตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อยกศักยภาพแรงงาน
สรุปผลประเมนิ เปาหมายการฝก/ผลการฝกปฏิบตัิจริงเปรียบเทียบมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ภายในระยะเวลาปฏิบัติงานเทากนั)

1.ผลสํารวจคาใชจายกอนฝกตามกรอบเกณฑมาตรฐานฝมือฯที่กําหนดโดยเฉลี่ยตอคนเปรยีบเทยีบกบัผลสํารวจคาใชจายหลังฝกตามกรอบเกณฑมาตรฐานฝมือฯที่กําหนดโดยเฉลี่ยตอคน   
ผลลดคาใชจาย/ประหยัดได  =  ผลสํารวจกอนฝก/บาท – ผลสํารวจหลังฝก/บาท  =  ............................... บาท 
2.ผลประเมินเกณฑมาตรฐานฝมือฯของผูรับการฝกทั้งหมด   โดยมีคาเฉลี่ยระดับฝมือ  =  ผลรวมคะแนนของทกุคน ÷ จํานวนผูรับการฝก =  ..................  
/ คิดเปนรอยละตามเกณฑมาตรฐานฝมือฯ  (%)  =  ผลคาเฉลี่ยระดับฝมือ×  100  ÷  40  (คะแนนเต็ม)  =  ผลเฉลี่ยระดับฝมือโดยรวม......... % ในระดับ ........
3.ผลประสิทธิภาพการผลิต =  จํานวนผลผลิต ÷ จํานวนเปาหมาย =  ......................  / คิดเปนรอยละ  = จํานวนผลผลิต × 100 ÷ จํานวนเปาหมาย = .............%
4.ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น = จํานวนเปาหมายผลิตที่กําหนด – จํานวนผลผลิตที่ทําไดจริง =  ............... / คิดมูลคาเพิ่ม =  ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น × ราคาผลผลิตตอชิ้น  = ...............บาท
5.ผลิตภาพแรงงาน(อัตราสวนของผลผลิตกับจํานวนแรงงาน)  =  จํานวนผลผลิตของผูรับการฝก  ÷  จํานวนผูรบัการฝก =  ...................  /  คิดเปนรอยละ  = ......... % 

ณ  วันที่...........................................



ที่ หนวยงาน งบประมาณ
ประจําป

ประมาณการคาใชจายใน
การฝกอบรมที่จําเปน

/คาบริหารจัดการ

เกณฑมาตรฐาน
มูลคาเพิ่มของ

หนวยงาน
โดยเฉลี่ย 3 ปอยู

ในระดับ/ป

ผลสําเร็จเปรียบเทียบตาม
เกณฑมาตรฐานมูลคาเพิม่

ของหนวยงาน

หมายเหตุ

ผลสําเร็จ/
มูลคาเพิ่ม (บาท)

รอยละ

1 สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน ...ก...

5,000,000  บาท คาวทิยากรสนับสนุนเครือขาย 
10,000 บาท/รุน  มีเปาหมายฝก 
100 รุน  =  1,000,000
และคาบริหารจัดการอีก 
4,000,000 บาท 

10,000,000 บาท 11,000,000 บาท

(อยูในระดับเกินกวา
เกณฑมาตรฐาน 
1,000,000 บาท) 

110 % หนวยงานนี้ 
ควรไดรับ
รางวัลตอบ
แทน

2 สถาบันพัฒนาฝมือ 5,000,000  บาท คาวทิยากรสนับสนุนเครือขาย 10,000,000 บาท 10,000,000 บาท 100 % หนวยงานนี้ 

ตัวอยาง  การประเมินผล
หนวยงานในอนาคต

2 สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน ...ข...

5,000,000  บาท คาวทิยากรสนับสนุนเครือขาย 
10,000 บาท/รุน  มีเปาหมายฝก 
100 รุน  =  1,000,000
และคาบริหารจัดการอีก 
4,000,000 บาท

10,000,000 บาท 10,000,000 บาท

(อยูในระดับเทากับ
เกณฑมาตรฐาน 
1,000,000 บาท) 

100 % หนวยงานนี้ 
ควรไดรับ
รางวัลตอบ
แทน

3 สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน ...ค...

3,000,000  บาท คาวทิยากรสนับสนุนเครือขาย 
10,000 บาท/รุน  มีเปาหมายฝก 
80 รุน  =  800,000
และคาบริหารจัดการอีก 
2,200,000 บาท

5,000,000 บาท 4,000,000 บาท

(อยูในระดับต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน 
1,000,000 บาท)

80 % หนวยงานนี้ 
ควรมีการ
ทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงแกไข

4 สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน ...ง...

1,000,000  บาท คาวทิยากรสนับสนุนเครือขาย 
10,000 บาท/รุน  มีเปาหมายฝก 
50 รุน  =  500,000
และคาบริหารจัดการอีก 500,000 
บาท

1,500,000 บาท 1,000,000 บาท

(อยูในระดับต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน 
500,000 บาท)

66.66 
%

หนวยงานนี้ 
ควรมี
ผูเชี่ยวชาญ
เขาไปให
คําแนะนําเพื่อ
ปรับปรุงแกไข



LOGO

วงจรการพฒันาฝมือแรงงาน
เพื่อการเพิม่ผลิตภาพแรงงานสูการพฒันาทีย่ั่งยืน
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1.ฝnกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดเพื่อเตรียมความพร�อมการเปmนเครือข6ายพัฒนาฝ!มือแรงงานในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู6การพัฒนาที่ยั่งยืน เช6น หลักสูตร “เทคนิคการจัดทํามาตรฐานฝ!มือ
แรงงานและหลักสูตรฐานสมรรถนะ”   หลักสูตร  “เทคนิคการสอนงานสําหรับหัวหน�างานในสายผลิต หรือผู�นํากลุ6มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน วิทยากรประจํากลุ6ม”  หลักสูตร  “เทคนิคการ
ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝ!มือแรงงานของตนหรือผู�ทดสอบมาตรฐานฝ!มือแรงงาน”  หลักสูตร  “เทคนิคการจัดการฝnกอบรมและประเมินผล”  หลักสูตร  “การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการกระบวนการผลิต”  หลักสูตร  “การวิเคราะห�จําแนกตําแหน6งงานหรือการบริหารค6าจ�างและค6าตอบแทน”  และหลกัสูตร  “ผู�ประมินความรู�ความสามารถ”    เปmนต�น
2.ให�คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝ!มือแรงงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิต  การวิเคราะห�จําแนกตําแหน6งงานหรือการบริหารค6าจ�างและค6าตอบแทน 
การประเมินความรู�ความสามารถ และส6งเสริมการเทียบโอนสมรรถนะของผู�ทํางานกับสมรรถนะแกนหลักตามกรอบคุณวุฒิแห6งชาติเพื่อประเมินเข�าสู6ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น  เปmนต�น

3 ����� !75�+)��(���&)ก�	ก��'$�& �	/�0	�
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1.รับรองมาตรฐานฝ!มือแรงงานของตน           2.รับรองหลักสูตรฐานสมรรถนะ                     3.รับรอง “ครูฝnก/วิทยากรในสายผลิต/วิทยากรประจํากลุ6มอาชีพ”
4.รับรอง “ผู�ทดสอบมาตรฐานฝ!มือแรงงาน”    5.รับรอง “ผู�จัดการฝnกอบรมและประเมินผล”     6.รับรอง “นักวิเคราะห�จําแนกตําแหน6งงานหรือการบริหารค6าจ�างและค6าตอบแทน”

5 ��'+�	�6�����	ก�	&������	��)'��������'
1.รวบรวมความต�องการแรงงานใหม6-เก6า มีแผนบรรจุงาน-แผนการฝnกอบรมและการทดสอบมาตรฐานฝ!มือแรงงานของเครือข6ายและส6วนราชการที่เกี่ยวข�อง (อุดมศึกษา-อาชีวะศึกษา)
2.จัดทําแผนพัฒนากําลังแรงงานตามกลไก กพร.ปจ./เสนอคําของบประมาณประจําป! (����;	�6&./ ;	���.ก	� ;	��กK/�/	���	�/��ก	��&)���	)�����/"&)������')

4.รับรอง “ผู�ทดสอบมาตรฐานฝ!มือแรงงาน”    5.รับรอง “ผู�จัดการฝnกอบรมและประเมินผล”     6.รับรอง “นักวิเคราะห�จําแนกตําแหน6งงานหรือการบริหารค6าจ�างและค6าตอบแทน”
7.รับรอง  “นักพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิต”    8.รับรอง  “นักประเมินความรู�ความสามารถ”    9.กํากับดูแล ศูนย�บริการต6าง ๆ 10.บริการตามกฎหมายและอื่น ๆ

4 �"����.���)�	��	��&)��������
ส6งเสริมการจัดตั้งเครือข6ายพัฒนาฝ!มือแรงงานตนเองเพื่อเพิ่มผลติภาพแรงงานสู6การพัฒนาที่ยั่งยืน/ส6งเสริมการจัดทํามาตรฐานฝ!มือแรงงานของตนและหลักสูตรฐานสมรรถนะ/ส6งเสริม
นายจ�างจ�างผู�ผ6านการทดสอบมาตรฐานฝ!มือแรงงานหรือผู�ผ6านการรับรองความรู�ความสามารถเปmนผู�ปฏิบัติงานในกิจการของตน/ส6งเสริมการฝnกอบรมและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กระบวนการผลิต/ส6งเสริมการแข6งขนัฝ!มือแรงงาน/ส6งเสริมให�มีการจัดตั้งศูนย�ฝnกอบรมฝ!มือแรงงาน ศูนย�ทดสอบมาตรฐานฝ!มือแรงงาน และศูนย�ประเมนิความรู�ความสามารถ /ส6งเสริมการ
จัดตั้งองค�กรอาชีพ /ส6งเสริมสนับสนนุสิทธิและประโยชน� /กองทุนพัฒนาฝ!มือแรงงาน /ส6งเสริมระบบสารสนเทศและคลังสมรรถนะ/ส6งเสริมการใช�เทคโนโลยี  /ส6งเสริมเทียบโอนฯ เปmนต�น 

6 '�	��.�ก	� (����ก&�"���I	��	�+(��������)'��ก&	��&)����	����")
1.ดําเนนิการตามแผนพัฒนากําลังแรงงาน ติดตามผลการดําเนินการตามกลไก กพร.ปจ.และรายงานผลการดําเนนิการกับหน6วยเหนอืตามลําดับ /พัฒนาปรับปรุงแผนงานตามความเหมาะสม
2.ฝnกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด(สร�างแม6ไก6) และฝnกในสายแรงงานที่ขาดแคลนรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยร6วมกับเครือข6าย พร�อมบรรจุงาน  และทดสอบมาตรฐานฝ!มือแรงงาน



ที่ วงจรการพัฒนาฝมือแรงงาน หนวยงานรับผิดชอบ กลุมเปาหมาย หมายเหตุ
สวนกลาง สวนพื้นที่

1 กําหนดยทุธศาสตรและจัดทําแผนพัฒนากาํลังแรงงานของชาติ 
เพื่อการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสูการพัฒนาทักษะฝมือที่ยั่งยนืตามกลไก 
กพร.ปช.
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและคลังสมรรถนะ

กผส./ก.ยร./ฝายเลขา คกก.
สงเสริมฯ-กพร.ปช.

(กําหนดยุทธศาสตร/แผนงาน/
โครงการ/ระบบสารสนเทศฯ)

สพภ./ศพจ.
(ประสานและใหขอมูลที่
เกี่ยวของ/ระบบสารสนเทศ/คลัง
สมรรถนะ/เทยีบโอน)

SME
(ภาคผลิต/ภาคบริการ/ภาค
เกษตร)

กผส./ก.ยร.
อนาคตควร
รวมเปน
หนวย
เดียวกนั

2 สงเสริมและพฒันาเครือขายพฒันาฝมือแรงงานเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน

สูการพัฒนาที่ยั่งยนื
1.ฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดเพื่อเตรียมความพรอมการเปนเครือขาย
พัฒนาฝมือแรงงานในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสูการพัฒนาที่ยั่งยนื เชน 
หลักสูตร “เทคนิคการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานและหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ”   หลักสูตร  “เทคนคิการสอนงานสําหรับหัวหนางานในสายผลิต 
หรือผูนาํกลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน วิทยากรประจํากลุม”  หลักสูตร  

กจ/สพท.
(ฝกอบรมเตรียมความพรอมให
บุคลากรของกรมใหเปนมือ
อาชีพ พรอมที่จะทําหนาที่เปนที่
ปรึกษา โดยรวมจัดทําและพัฒนา
หลักสูตรคูมือแนวทางปฏิบัติให
เหมาะสมและฝกอบรมเจาหนาที่
กรม)

สพภ./ศพจ.
(จนท.ของหนวยงานพืน้ที่
ถายทอดความรูให SME /ให
คําปรึกษา แนะนาํ หรือฝกอบรม
ใหแก SME ที่เปนกลุมเปาหมาย 
เพื่อสรางศักยภาพในการพัฒนา
ตามกระบวนการพัฒนาฝมือ
แรงงานไดดวยตนเอง/และ

SME
(จนท.ของสถานประกอบ
กิจการ/กลุมอาชพี/วิสาหกิจ
ชุมชน)
เนนกลุมเปาหมายเปนคน
ระดับกลางและจัดบริการให
เหมาะสมกบัพืน้ที่ (Zoning) 
ทั้งภาคผลิต ภาคบริการและ

สพภ./ศพจ.
อนาคตควร
ใชชื่อเดียว

ตัวอย�าง หนวยงานรับผิดชอบตามวงจรการพัฒนาฝมือ
แรงงานเพื่อการเพิม่ผลิตภาพแรงงานสูการ

พัฒนาที่ยัง่ยืน

หรือผูนาํกลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน วิทยากรประจํากลุม”  หลักสูตร  
“เทคนิคการควบคุมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของตนหรือผู
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน”  หลักสูตร  “เทคนิคการจัดการฝกอบรม
และประเมนิผล”  หลักสูตร  “การพฒันาระบบการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิต”  หลักสูตร  “การวิเคราะหจําแนกตําแหนงงานหรือการ
บริหารคาจางและคาตอบแทน”  และหลักสูตร  “ผูประมินความรู
ความสามารถ”    เปนตน 
2.ใหคําปรึกษาแนะนาํเกี่ยวกับกระบวนการพฒันาฝมือแรงงาน การพฒันา
ระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิต  การวเิคราะหจําแนกตําแหนง
งานหรือการบริหารคาจางและคาตอบแทน  การประเมนิความรู
ความสามารถ และสงเสริมการเทียบโอนสมรรถนะของผูทํางานกับ
สมรรถนะแกนหลักตามกรอบคุณวฒุิแหงชาติเพื่อประเมนิเขาสูระดับ
การศึกษาทีสู่งขึน้

กรม) แรงงานไดดวยตนเอง/และ
สงเสริมการเทียบโอนสมรรถนะ
ของผูทํางานกับสมรรถนะแกน
หลักตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ
เพื่อประเมนิเขาสูระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น)

ทั้งภาคผลิต ภาคบริการและ
ภาคเกษตร

3 ขึ้นทะเบยีน รับรองและกํากบัดูแล มาตรฐานฝมือแรงงานและหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ /ความรูความสามารถของผูผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่

กําหนด /ศูนยบริการตาง ๆ
1.รับรองมาตรฐานฝมือแรงงานของตน           2.รับรองหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 
3.รับรอง “ครูฝก/วิทยากรในสายผลิต/วิทยากรประจํากลุมอาชพี”
4.รับรอง “ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน”    
5.รับรอง “ผูจัดการฝกอบรมและประเมนิผล”     
6.รับรอง “นักวิเคราะหจําแนกตําแหนงงานหรือการบริหารคาจางและ
คาตอบแทน”
7.รับรอง  “นักพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิต”    8.
รับรอง  “นกัประเมนิความรูความสามารถ”  9.บริการตามกฎหมาย.กาํกับ
ดูแล 10 ศูนยบริการตาง ๆและอื่น ๆ 

สมฐ.
(เปนศูนยทะเบียนมาตรฐาน
กลาง/ สนับสนนุหนวยงานพืน้ที่)

สพท.
(เปนศูนยทะเบียนกลางผูผาน
การฝก/สนบัสนนุหนวยงาน
พืน้ที่)

สพภ./ศพจ.
(เปนหนวยใหบริการ/ออก
หนังสือรับรองและรับขึ้นทะเบียน
ผูผานการฝกอบรม/กํากับ
ควบคุมคุณภาพ/รายงานผลตอ
สวนกลาง/ใหบริการตาม
กฎหมาย/สิทธิประโยชน/
กองทุน)

SME
(จนท.ของสถานประกอบ
กิจการ/กลุมอาชพี/วิสาหกิจ
ชุมชน)



ที่ วงจรการพัฒนาฝมือแรงงาน หนวยงานรับผิดชอบ กลุมเปาหมาย หมายเหตุ
สวนกลาง สวนพื้นที่

4 สงเสริมประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาฝมือแรงงาน
1.สงเสริมการจัดตั้งเครือขายพัฒนาฝมือแรงงานตนเองเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานสูการพัฒนาที่ยัง่ยนื    2.สงเสริมการแขงขันฝมือแรงงาน     
3.สงเสริมการจัดตั้งองคกรอาชีพ 
4.สงเสริมการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานของตนและหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ
5.สงเสริมนายจางจางผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานหรือผู
ผานการรับรองความรูความสามารถเปนผูปฏิบัติงานในกิจการของตน
6.สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยฝกอบรมฝมือแรงงานหรือสถาบันฝกอบรม
ในรูปแบบตางๆ ตามกลุมอุตสาหกรรมหลัก ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน และศูนยประเมินความรูความสามารถ 
7.สงเสริมสนับสนุนสิทธิและประโยชน /กองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน 
8.สงเสริมระบบสารสนเทศและคลังสมรรถนะ
9.สงเสริมการใชเทคโนโลยี 

สมฐ.
(จัดทํามาตรฐานฯ
แหงชาติ/สงเสริมสนับสนุน
หนวยงานพื้นที ่/เปนคลัง
ทะเบียนศูนยทดสอบ/อื่นๆ)

สพท.
(เปนคลังทะเบียนศูนย
ฝกอบรมและศูนยประเมิน
กลาง/สงเสริมการใช
เทคโนโลยี-ผลิตหลักสูตร-
เอกสารประกอบการฝก)

กสพ.
(สนับสนุนสงเสริมการใช
สิทธิประโยชน/กองทุน

สพภ./ศพจ.
(เปนหนวยใหบริการจัดตั้ง
เครือขายและฝกอบรม/
ใหการรับรองความรู
ความสามารถ/สงเสริม
สนับสนุน SME จัดทํา
มาตรฐานฯของตนและ
จางผูผานการทดสอบ-
รับรองความสามารถ
ทํางาน/การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการกระบวนการ
ผลิต/สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนยบริการตาง ๆ/
ใหบริการตามกฎหมาย/

SME
(สถานประกอบกิจการ/
กลุมอาชีพ/วิสาหกิจ
ชุมชน/ผูประกอบอาชีพ
ควบคุม/ประชาชน
ทั่วไป)

ควรมี
หนวยงานเพิ่ม
ผลิตภาพ
แรงงาน (หรือ
ปรับชื่อ กอง
พัฒนา
ศักยภาพ
แรงงานและผู
ประกอบ
กิจการ เปน
กองฝกอบรม
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ

ตัวอย�าง
หนวยงานรับผิดชอบตามวงจรการพัฒนาฝมือ

แรงงานเพื่อการเพิม่ผลิตภาพแรงงานสูการ
พัฒนาที่ยัง่ยืน

9.สงเสริมการใชเทคโนโลยี 
10.สงเสริมการฝกอบรมและพัฒนาระบบบริหารจัดการกระบวนการผลิต
11.สงเสริมการเทียบโอนสมรรถนะของผูทํางานกับสมรรถนะแกนหลัก
ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติเพื่อประเมินเขาสูระดับการศึกษาทีสู่งขึ้น
12.และอื่น ๆ 
 

สิทธิประโยชน/กองทุน
กลาง)

กผส.
(ควบคุมระบบสารสนเทศ
และคลังสมรรถนะกลาง)

ใหบริการตามกฎหมาย/
กํากับควบคุมคุณภาพ/
รายงานผลตอสวนกลาง/
เทียบโอนฯ และอื่น ๆ )

บริหารจัดการ
กระบวนการ
ผลิต) 

5 จัดทําแผนพัฒนากําลังแรงงานระดับจังหวัด
1.รวบรวมความตองการแรงงานใหม-เกา มีแผนบรรจุงาน-แผนการ
ฝกอบรมและการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของเครือขายและสวน
ราชการที่เกี่ยวของ (อุดมศึกษา-อาชีวะศึกษา) 
2.จัดทําแผนพัฒนากําลังแรงงานตามกลไก กพร.ปจ./เสนอคําขอ
งบประมาณประจําป 

กผส.
(รวบรวมแผนงานจาก
หนวยงานพื้นที ่พิจารณา
จัดทําแผนงานพัฒนา
กําลังคนระดับชาติ)

สพภ./ศพจ.
(ประสาน SME ภาค
การศึกษา/หนวยงาน
ภาครัฐและที่เกี่ยวของ
จัดทําแผนพัฒนากําลังคน
ระดับจังหวัด/รายงาน
สวนกลาง)

SME
(สถานประกอบกิจการ/
กลุมอาชีพ/วิสาหกิจ
ชุมชน)

6 ดําเนินการ
1.ดําเนินการตามแผนพัฒนากําลังแรงงาน ติดตามผลการดําเนินการ
ตามกลไก กพร.ปจ.และรายงานผลการดําเนินการกับหนวยเหนือ
ตามลําดับ /พัฒนาปรับปรุงแผนงานตามความเหมาะสม
2.ฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด(สรางแมไก) และฝกแรงงานใหมใน
สายที่ขาดแคลนรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมกับเครือขาย 
พรอมบรรจุงาน  และทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน 

กผส.
(ติดตามผลการดําเนินการ/
พัฒนาปรับปรุงแผนงาน)

สพภ./ศพจ.
(ฝกอบบรมแมไก/
ประสาน ภาคศึกษา และ
SME ฝกสาขาขาดแคลน 
/รวมพิจารณาหลักสูตร /
ขอความรวมมือ SME 
บรรจุงานผูจบฝก) 

SME
(สถานประกอบกิจการ/
กลุมอาชีพ/วิสาหกิจ
ชุมชน/หนวยงานที่
เกี่ยวของ)



LOGO
ผู$อํานวยการสถาบันพัฒนาฝ4มือแรงงาน

โครงการสร�างองค�กรและกิจกรรมหลัก

กลุ�มงานนโยบาย
และยุทธศาสตรO

กลุ�มงานส�งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาฝ4มือฯ

กลุ�มงานเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการผลติ

กลุ�มงานบริการและเกษตร
อุตสาหกรรม

1. ศึกษา วิเคราะหOจัดทํา
    นโยบายยุทธศาสตรO 
    แผนงาน โครงการ
    ระดับจังหวัด
2. เป:นฝQายเลขานุการ 
    กพร.ปจ. ประสาน
    การบูรณาการ
    เครือข�ายใน/

1. บริการงาน พ.ร.บ. กองทุน
    ศูนยOทดสอบ-ศูนยOฝ*กฯ
2. ตรวจ-ประเมินคุณภาพ
    การฝ*ก/ทดสอบ
3. อํานวยความสะดวก 
    ให$คําปรึกษาแนะนํา
    /ฝ*กอบรม/ผู$จัดการฝ*ก/เจ$าหน$าที่
4. พัฒนา/ฝ*กหลักสูตรพื้นฐาน

1. อํานวยความสะดวกและให$คําปรึกษา
   แนะแนวการจัดทํามาตรฐาน
   ฝ4มือ/หลักสูตรการเพิ่มผลิตภาพ
   แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต
2. ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานฝ4มือ 
    หลักสูตร สื่ออุปกรณO รูปแบบการ
    ฝ*กอบรมในอุตสาหกรรมการผลิต
3. ดําเนินการฝ*กอบรมวิทยากร

1. อํานวยความสะดวกและให$คําปรึกษา
    แนะแนวการจัดทํามาตรฐานฝ4มือ/
    หลักสูตรการเพิ่มผลิตภาพแรงงานใน
    งานบริการและเกษตรอุตสาหกรรม
2. ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานฝ4มือ
    หลักสูตร สื่ออุปกรณO รูปแบบการ
    ฝ*กอบรมในงานบริการและเกษตรอุตฯ
3. ดําเนินการฝ*กอบรมวิทยากร

Staff

Staff /Line

Line

LineฝQายบริหารงานทั่วไป

Staff

    เครือข�ายใน/
    ต�างประเทศ
3. จัดการระบบฐานข$อมูล
    สารสนเทศ ห$องสมุด
4. วิเคราะหOข$อมูล 
    รวบรวมสถิติ ติดตาม
    ประเมินผล
    Policy Advisor

4. พัฒนา/ฝ*กหลักสูตรพื้นฐาน
    (Soft/Generic Skills)
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6. พัฒนาบุคลากรในสังกัด
    Regulator
7. ส�งเสริมจัดตั้งเครือข�ายพัฒนาด$วย
    ตนเอง
8. ส�งเสริม SME ใช$ผู$ผ�านการ
    ทดสอบฯหรือผ�านรับรองความรู$
    ความสามารถทํางาน

3. ดําเนินการฝ*กอบรมวิทยากร
   (Master Trainer/Trainer)
    ในอุตสาหกรรมการผลิต
4. ดําเนินการฝ*กอบรมฝ4มือ/ทดสอบฝ4มือ
    แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต
5. ออกใบรับรอง/วุฒิบัตรผู$ผ�านการฝ*ก
   /ทดสอบ และจัดทําทะเบียนวุฒิบัตร

Facilitator/Operator

3. ดําเนินการฝ*กอบรมวิทยากร
    (Master Trainer/Trainer)
    ในงานบริการและเกษตรอุตฯ
4. ดําเนินการฝ*กอบรมฝ4มือ/ทดสอบฝ4มือ
    แรงงานในงานบริการและเกษตรอุตฯ
5. ออกใบรับรอง/วุฒิบัตรผู$ผ�านการฝ*ก
   /ทดสอบ และจัดทําทะเบียนวุฒิบัตร
    Facilitator/Operator

หมายเหตุ      1. สถาบันพัฒนาฝ4มือแรงงาน กลุ�ม A – B ใช$โครงการสร$างเดียวกันได$ โดยแตกต�างกันที่จุดเน$นกิจกรรมและการจัดอัตรากําลังรองรับงาน ส�วนการกําหนดเนื้องานแบ�งกลุ�ม
คล$ายโครงสร$างกรม ซึ่งมีหน�วยงานภายในกรม เช�น กลุ�มนโยบายฯ (ผส./IT/วท./ยค.) กลุ�มส�งเสรมิ (สส./พบ./สพท./สมฐ./ศป.)
2. กลุ�ม Line ควรปฏิบัติงาน Facilitator และ Operator โดยใช$บุคลากรกลุ�ม/สาขาเดียวกันดําเนินการให$ครบวงจร ทั้งมาตรฐานฝ4มือ-การฝ*ก-อํานวยความสะดวก/ให$คําปรึกษาแนะนํา
3. งานอุตสาหกรรมบริการ และงานเกษตรอุตสาหกรรม ควรมีกลุ�มงานรับผิดชอบเป:นการเฉพาะ และปฏิบัติงานครบวงจรเช�นเดียวกันกับกลุ�มงานช�าง (อุตฯผลิต)



ที่ บทบาท กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

1 ผูขับเคลื่อน
นโยบาย

1.จัดทําแผนแมบทมาตรฐานฝมือชาติ ฉบับ
2.จัดทําแผนสงเสริมภาคเอกชนจัดทํามาตรฐานฯของตน ฉบับ
3.จัดทําแผนพัฒนากําลังแรงงานระดับชาติ ฉบับ
4.จัดทําแผนพัฒนากําลังแรงงานระดับจังหวัด ฉบับ
5.จัดทําแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ฉบับ
6.จัดทําแผนและกําหนดสาขาอาชีพที่จะใหรัฐมนตรีประกาศสงเสริมในสาขาอาชีพควบคุม(อันตราย) สาขาอาชีพ

7.จัดทําแผน ปรับปรุง กฎหมาย หลักเกณฑรองรับบทบาทใหม/และสงเสริมสิทธิประโยชน/กองทุน  
เชน  กระจายอํานาจในการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานของตน (ม.26) ใหพื้นที่ โดยแตงตั้ง
อนุกรรมการ 2 คณะ
-อนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานของตน โดยมีผูบริหารในพื้นที่เปนประธานตามความ
เหมาะสม มีหนาที่กลั่นกรองมาตรฐานฝมือแรงงานของตนและแตงตั้งคณะทํางานเพื่อยกรางมาตรฐาน
ฝมือแรงงานของตน 
-อนุกรรมการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานของตน โดยมีอธิบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีเปน
ประธาน เพื่อเชื่อมโยงกับคกก.สงเสริมฯ และมีบุคลากรในพื้นที่ที่เกี่ยวของเปนอนุกรรมการตามความ
เหมาะสม ใหมีหนาที่รับรองมาตรฐานฝมือแรงงานของตน (เขาทําเขาใช เรารับรอง)/รายงานชุดใหญ
ทราบ

เรื่อง/ฉบับ

แผนงานและเปาหมาย ประจําป แผนงานและเปาหมาย ประจําป 25582558

2 ผูดําเนินการ 1.จัดทําหลักสูตร/เอกสารประกอบการฝก/คูมือที่ปรึกษา เชน 
-หลักสูตร “นักพัฒนาฝมือแรงงานมืออาชีพ”
-หลักสูตร “ฝกตามสถานการณจําลองเพื่อความปลอดภัย” โดยจัดหาใหมีเครื่องมืออุปกรณตาม
สถานการณจําลอง เพื่อฝกลูกจางเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
-หลักสูตร “นักพัฒนาระบบการบริหารจัดการกระบวนการผลิต” 
-หลักสูตร “ผูทําหนาที่ประเมินความรูความสามารถ” 

หลักสูตร
เลม

คูมือ

2.ฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดตามขอ 1 ใหจนท.สวนกลาง/จนท.พื้นที่อยางนอยแหงละ 3-4 คน 
ใหมีความรูความสามารถตามกระบวนการพัฒนาฝมือฯและสามารถทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําได

คน

3.ฝกอบรมเตรียมความพรอมการเปนเครือขายพัฒนาฝมือแรงงานที่สามารถพัฒนาไดดวยตนเองตาม
หลักสูตรที่กําหนดใหแก SME วิสาหกิจชุมชน /ผูนํากลุมอาชีพ/วิทยากรชุมชน ใหมีความรูตาม
กระบวนการพัฒนาฝมือแรงงาน (สามารถทํามาตรฐานฯ/ทําหลักสูตร/ฝกอบรม/ทดสอบ/จัดฝกอบรม
ไดดวยตนเอง) 

คน

4.ฝกแรงงานใหมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ/สายขาดแคลนแรงงานฝมือ โดยบูรณาการรวมกับ
ภาคเอกชนและภาคการศึกษาใหมีทักษะฝมือตรงตามความตองการของนายจางและสงเสริมการมีงาน
ทํา/ภาคเอกชนรับบรรจุงานและภาคศึกษาเทียบโอนหนวยกิต และฝกยกระดับใหลูกจาง “หลักสูตร
ตามสถานการณจําลองเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน” 

คน

5.จัดทํามาตรฐานมือแรงงานแหงชาติ สาขาอาชีพ

6.ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  (กําหนดผูเขาและอนุมานผูผานทดสอบตามแผนงาน) คน
7.บันทึกลงสมุดประจําตัวผูประกอบอาชีพควบคุมอันตรายและฝกอบรมผูไมผานการรับรอง คน
8.ใหบริการขึ้นทะเบียนเครือขายพัฒนาฝมือแรงงาน แหง



ที่ บทบาท กิจกรรม หนวยนับ เปาหมาย หมายเหตุ

3 ผูสงเสริม/
ประสาน

1.สงเสริมการสรางเครือขายพัฒนาฝมือแรงงานใหเปนเครือขายที่เขมแข็งสามารถ
พัฒนาไดดวยตนเอง  โดยฝกเตรียมความพรอมใหแกเครือขายพัฒนาฝมือแรงงาน และ
ใหคําปรึกษาแนะนําตามกระบวนการพัฒนาฝมือแรงงาน และรับขึ้นทะเบียนเปนเครือขาย
พัฒนาฝมือแรงงานภาคเอกชนภายหลังไดฝกเตรียมพรอมแลว และสงเสริมการพฒันา
ฝมือแรงงานโดยใหเครือขายสงแผนความตองการพัฒนาแรงงาน (เพื่อฝกอบรมลูกจาง
และฝกอบรมแรงงานใหมกอนรับบรรจุงาน) เขาสูการพจิารณาของกพร.ปจ. เพื่อจัดทํา
เปนแผนพฒันากําลังแรงงานระดับจังหวัด 

แหง

2.สงเสริมการจัดตั้ง /–ศูนยฝกอบรมฝมือแรงงาน (ปรับหลักเกณฑใหโอกาส SME) -
ศูนยทดสอบมาตรฐานฯ (ปรับหลักเกณฑใหโอกาส SME) –ศูนยประเมินความรูฯ

แหง

แผนงานและเปาหมาย แผนงานและเปาหมาย 
ประจําป ประจําป 25582558

3.สงเสริมจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานของตน (มอบอํานาจใหพื้นที่ดําเนินการ) โดยมี
เงินกองทุนสนับสนุนคาใชจายในการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานและสรางระบบจัดเก็บ
ขอมูล “คลังสมรรถนะ” เพื่อนําสมรรถนะวิวัฒนสูมาตรฐานฯแหงชาติ

แหง/
ตําแหนง

งาน

4.สงเสริมนายจางจางผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือฯหรือผูมีหนังสือรับรองความรู
ความสามารถปฏิบัติงานในกิจการของตน

แหง/คน

5.สงเสริมผูประกอบกจิการจัดใหมีการแขงขันฝมือแรงงานในกิจการของตนหรือในกลุม
เครือขายของตน

แหง/คน

4 ผูกํากบัดูแล 1.ออกหนังสือรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานของตน แหง/ฉบบั
2.ออกหนังสือรับรอง (ใหความเห็นชอบ) หลักสูตรและคาใชจายฝกอบรมของผูประกอบ
กิจการ 

แหง/
หลักสูตร

3.ออกหนังสืออนุญาตใหจัดตั้ง/-ศูนยฝกอบรมฯ-ศูนยทดสอบฯ-ศูนยประเมินฯ (รวมทั้ง 
พกั-ยกเลิก-เพกิถอน) 

แหง/ฉบบั

4.ออกหนังสือรับรองใหผูผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดเพื่อทําหนาที่ประเมิน
ความรูความสามารถ

คน

5.ออกหนังสือรับรองใหผูผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดเพื่อทําหนาที่เปน
วิทยากรประจําเครือขาย /  จนท.ฝกอบรมและประเมินผลประจําเครือขาย  และผูทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานประจําเครือขาย 

คน



LOGO

ตัวชี้วัด สูตรการคํานวณ
1. ประสิทธิภาพการผลิตรวม
    (Total Factor Productivity)

                          มูลค6าเพิ่ม*

  ผลรวมป_จจัยการผลิต (ในที่นี้คือป_จจัยทุน + แรงงาน)

2. ผลิตภาพแรงงาน                             มูลค6าเพิ่ม

ตารางที่ ตัวชี้วัดการเพิ่มผลผลิตและสูตรการคํานวณตารางที่ ตัวชี้วัดการเพิ่มผลผลิตและสูตรการคํานวณ

2. ผลิตภาพแรงงาน
    (Labour Productivity)

                            มูลค6าเพิ่ม

                        จํานวนพนักงาน

3. ผลิตภาพทุน
    (Capital Productivity)

                            มูลค6าเพิ่ม

                          สินทรัพย�รวม

4. ผลิตภาพค6าจ�างแรงงาน
    (Wage Productivity)

                            มูลค6าเพิ่ม

               ค6าใช�จ6ายที่เกี่ยวข�องกับพนักงาน



LOGO

ตัวชี้วัด สูตรการคํานวณ
5. มูลค6าเพิ่มต6อยอดขายรวม
    (Value Added to Sales Ratio)

                        มูลค6าเพิ่ม

                      ยอดขายรวม

6. ยอดขายรวมต6อพนักงาน                       ยอดขายรวม

ตารางที่ ตัวชี้วัดการเพิ่มผลผลิตและสูตรการคํานวณตารางที่ ตัวชี้วัดการเพิ่มผลผลิตและสูตรการคํานวณ

6. ยอดขายรวมต6อพนักงาน
    (Sales per Employees)

                      ยอดขายรวม

                    จํานวนพนักงาน

7. ค6าใช�จ6ายด�านพนักงานต6อยอดขายรวม
    (Employees Income per Sales Ratio)

          ค6าใช�จ6ายที่เกี่ยวข�องกับพนักงาน

                     ยอดขายรวม
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กระทรวงแรงงาน

นโยบายรัฐบาล
2. การรักษาความ
มั่นคงของรัฐและ
การตางประเทศ

3. การลดความเหลื่มอล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 4. การศึกษาและเรียนรู การ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

7. การสงเสริมบทบาทและ
การใชโอกาสในประชาคม
อาเซียน

3.1 เรงสรางโอกาส อาชีพ 
และการมีรายได ยกระบบ
คุณภาพแรงงาน ใหแรงงานมี
โอกาสเขาถึงการเรียนรูและ
พัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 
เชื่อมโยงขอมลูและการ
ดําเนินการระหวางหนวยงาน
ของรัฐกับเอกชน เพื่อใหตรง
กับความตองการของพื้นที่
และของประเทศ สงเสริมให
แรงงานนอกระบบเขาสูระบบ
ที่ถูกกฏหมายมากขึ้น

3.2 ปองกันและ
แกไขปญหา
การคามนุษย 
การทารุณกรรม
ตอแรงงานขาม
ชาติ

3.3 เตรียมความ
พรอมเขาสู
สังคมผูสงูอายุ 
สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการมี
งานหรือกิจกรรม
ที่เหมาะสม

3.5 สรางความ
เขมแข็งและ
ความพรอมแก
แรงงานไทย
และรวมพัฒนา
ระบบความ
คุมครองทาง
สังคมของ
แรงงานอาเซียน

2.4 การคามนุษย  
การจัดระเบียบ
แรงงานตางดาว

4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัย
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
เพื่อใหมีความรูและทักษะใหม
ที่สามารถประกอบอาชีพได
หลากหลายตามแนวโนมการ
จางงานในอนาคต

7.3 พัฒนาแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน เรงรัด
และขยายผลการใชระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ ยกระดับฝมือแรงงานใน
กลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
และอุตสาหกรรมเขมขน 
สงเสริมการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานเพื่อใชในการ
ประเมินคาจางแรงงาน

1

1

2

วิสัยทัศน : 
แรงงานมี
ศักยภาพสูงเพื่อ
สงเสริมขีด
ความสามารถใน
การแขงขนัทาง
เศรษฐกิจ มีความ
มัน่คง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

1. การสงเสริมสนับสนุน
ใหแรงงานมีรายได
สอดคลองเหมาะสมตาม
ระดับทักษะฝมือ ศักยภาพ
และผลิตภาพ
(3.1,7.3)

2. การสงเสริมการ
มีงานทําและพัฒนา
ศักยภาพกําลังแรงงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจ
(3.1,4.4,7.3)

3. การเสริมสรางความ
มั่นคงและคุณภาพชีวิต
ที่ดีใหแรงงาน
(2.4,3.1,3.3,3.5)

4. การบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว
(2.4,3.2)

1. แรงงานมีรายได
สอดคลองเหมาะสม
ตามระดับทักษะฝมือ
ศักยภาพและผลิตภาพ

2. การมีงานทํา

3. พัฒนาศักยภาพ
กําลังแรงงานเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันทาง
เศรษฐกิจ

4. การคุมครอง
แรงงานใหมีความ
มั่นคงและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

5. จัดระบบแรงงาน
ตางดาว



ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรกับตัวชี้วัดของกระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตรกระทรวง Positioning/จุดเนน

1. แรงงานมีรายได
สอดคลองเหมาะสม
ตามระดับทักษะฝมือ
ศักยภาพและผลิตภาพ

• การทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน

• การประกาศอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือแรงงาน

ตัวชี้วัด

1. รอยละของผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติไดรับอัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือที่กําหนดตามกฎหมาย (35 สาขาอาชีพ) 

1. การสงเสริมสนับสนุนใหแรงงาน
มีรายไดสอดคลองเหมาะสมตาม
ระดับทักษะฝมือ ศกัยภาพและ
ผลิตภาพ

2. การสงเสริมการมีงานทํา
และพัฒนาศักยภาพกําลัง
แรงงานเพื่อเพิ่มขีด

2. การมีงานทํา

2. รอยละของผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติเปรียบเทียบกับความตองการแรงงานระดับ
ฝมือของประเทศ (35 สาขาอาชีพ) 

3.ระดับความสําเร็จในการพัฒนาฝมือแรงงาน
    3.1 จํานวนแรงงานที่ไดรับการพัฒนาฝมือ

แรงงาน• การพัฒนาฝมือแรงงาน

• การสรางงาน
• ฐานขอมูลการมีงานทํา
• อุปสงคและอปุทานดาน

แรงงาน
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แรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ทางเศรษฐกจิ

3.การเสริมสรางความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตที่ดีใหแรงงาน

4. การบริหารจัดการแรงงาน
    ตางดาว

3. พัฒนาศักยภาพ
กําลังแรงงานเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถใน
การแขงขันทาง
เศรษฐกิจ

4. การคุมครองแรงงาน
ใหมีความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิตที่ดี

5. จัดระบบแรงงาน
ตางดาว

• การคุมครองแรงงานตาม
กฏหมาย

แรงงาน
    3.2 รอยละของแรงงานที่ผานการพัฒนาฝมือ

แรงงาน 

4. รอยละของแรงงานในอุตสาหกรรมที่มีปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานไดรับการแกไข 

5. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูล
สารสนเทศดานแรงงานของกระทรวงแรงงาน

6. จํานวนผูประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 40)

7. รอยละของแรงงานตางดาวที่ผานการพิสูจน
สัญชาติไดรับใบอนุญาตทํางาน

• การจดทะเบียนแรงงาน
ตางดาว

• การพิสูจนสัญชาติ
• การออกใบอนุญาตทํางาน
• การควบคุม ตรวจสอบ

• การพัฒนาฝมือแรงงาน
• การทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน 

8. รอยละความสําเร็จ การแกไขกฏหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับที่เกี่ยวกับอาเซียน(ตัวชี้วัดบังคับ)



ยุทธศาสตรกระทรวง
ตัวชี้วัดที่สวนราชการเสนอ 

ป 2558
(กระทรวงสงให กพร.วนัที่ 17กย57)

รางตัวชี้วัด ป 2558
(เสนอ กก.วันที่ 10 กย 57)

หมายเหตุ

1. การสงเสริมสนับสนุนให
แรงงานมีรายไดสอดคลอง
เหมาะสมตามระดับทักษะ
ฝมือศักยภาพและ
ผลิตภาพ

 - 1. รอยละของผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติไดรับอัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือที่กําหนดตามกฎหมาย  (35 สาขาอาชีพ)

• เปนตัวชี้วัดที่วัดในป 2557 เปนปแรก
• มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรฯ
• ป 57 วัด 22 สาขาอาชีพ ตอมามีประกาศอัตรา

คาจางตามมาตรฐานฝมือเพิ่มอีก 13 สาขาอาชีพ  
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 เม.ย.57)

1. ระดับความสําเร็จในการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานตามความตองการสถาน
ประกอบกจิการ
1.1 รอยละของแรงงานที่ผานการ

พัฒนาฝมือแรงงานภายใตโครงการ
เพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความ
ตองการของสถานประกอบกิจการ

1.2 รอยละของสถานประกอบกจิการที่
สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานได 

รางตัวชี้วัดของกระทรวงแรงงาน ป 2558

สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานได 
ไมนอยกวารอยละ 5 

2. การสงเสริมการมีงานทํา
และพัฒนาศักยภาพกําลัง
แรงงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจ

2.  รอยละของผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติเปรียบเทียบกับ
ความตองการแรงงานระดับฝมือของ
ประเทศ  (35 สาขาอาชีพ)

2. รอยละของผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติเปรียบเทียบกับความตองการ
แรงงานระดับฝมือของประเทศ  (35 สาขาอาชีพ)

• เปนตัวชี้วัดที่วัดในป 2557 เปนปแรก
• มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรฯ
• ป 57 วัด 22 สาขาอาชีพ ตอมามีประกาศอัตรา

คาจางตามมาตรฐานฝมือเพิ่มอีก 13 สาขาอาชีพ  
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 เม.ย.57)

- 3. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาฝมือแรงงาน
    3.1 จํานวนแรงงานที่ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน
    3.2 รอยละของแรงงานที่ผานการพัฒนาฝมือ

แรงงาน 

• เปนตัวชี้วัดที่วัดในป 2557 เปนปแรก
• มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรฯ 

3. รอยละของแรงงานในอุตสาหกรรมที่มี
ปญหาการขาดแคลนแรงงานไดรับการ
แกไข 

4. รอยละของแรงงานในอุตสาหกรรมที่มีปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานไดรับการแกไข 

• เปนตัวชี้วัดที่วัดในป 2557 เปนปแรก
• มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรฯ 

- 5. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการขอมูล
สารสนเทศดานแรงงานของกระทรวงแรงงาน

• เปนตัวชี้วัดที่กําหนดใหมในป 2558 
ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ

4. รอยละของผูรับบริการมีงานทํามีอาชีพ

114



แผนภูมิแสดงความตองการแรงงานระดับทักษะฝมือ ผูเขาการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานและผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
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2555* 2556* 2557* 2558**

1 ความตองการแรงงานระดับฝมือของประเทศ 

2 จํานวนผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

3 จํานวนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ



รางตัวชี้วัดที่  : รอยละของแรงงานที่ผานการพัฒนาฝมือแรงงาน
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2554 2555 2556 2557 2558

1 ผูเขาการพัฒนาฝมือแรงงาน 195,420 385,215 340,550 Na

2 ผูผานการพัฒนาฝมือแรงงาน 173,376 324,543 275,028 Na

3 รอยละของผูผานการพัฒนาฝมือแรงงาน 88.72 84.25 80.76



รางตัวชี้วัดที่  : จํานวนแรงงานที่ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงาน
                        (สอดคลองกบันโยบายรัฐบาลขอ 3.1 , 4.4, 7.3 และยุทธศาสตรที่ 2)

117

2554 2555 2556 2557 2558

1 เปาหมายแรงงานทีเ่ขารับการพัฒนาฝมือแรงงาน 187,494 379,240 316,645 180,923

2 ผูผานการพัฒนาฝมือแรงงาน 195,420 385,215 340,550 na

3 คดิเปนรอยละ 104.23 101.58 107.55



สวนราชการ ตัวชี้วัด 2558 2559 2560 2561

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

จํานวนแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดาน
แรงงาน 1 1 1 1

รอยละของแรงงานไทยในตางประเทศที่ไดรับการ
ปฏิบัติอยางถูกตองเปนธรรมตามกฎหมายและ
สัญญาจาง

97 97 97 97

กรมการจัดหางาน แรงงานตางดาวไดรับการจัดระบบการทํางาน : 
จํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับใบอนุญาตทํางาน 1,380,138 1,380,138 1,380,138 1,380,138

กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน

จํานวนแรงงานเขารับการพัฒนาฝมือแรงงานไดตาม
เปาหมาย 3,471,681 3,471,681 3,471,681 3,471,681 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรมสวสัดิการและ
คุมครองแรงงาน

โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดาน
แรงงานและการใชแรงงานเดก็ในรูปแบบทีเ่ลวราย

จํานวนแรงงานกลุมเสี่ยงไดรับความรูและการคุมครอง
ตามกฎหมายแรงงาน 50,500 60,000 65,000 70,000

รอยละของแรงงานกลุมเสี่ยงที่ผานการตรวจไดรับการ
คุมครองตามกฎหมายแรงงาน 80 80 80 80

รอยละของแรงงานตางดาวและนายจางมีความรู ความ
เขาใจขอมูลปฏิบตัเิกี่ยวกับการปองกันไมใหตกเปนเหยื่อ
การคามนุษยดานแรงงาน

80 80 80 80

สํานักงาน
ประกันสังคม

แรงงานนอกระบบไดรับการคุมครองตามกฎหมาย
ประกันสังคม 2,150,000 2,450,000 2,750,000 3,050,000



แบบประเมินเชิงมาตรฐานฝ!มือแรงงาน
และมูลค6าเพิ่มเบื้องต�น/รายบุคคล
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หัวข�อประเมินผล
โดยอิงเกณฑ�วัดตามมาตรฐานฝ!มือแรงงาน

ผู�ปฏิบัติงานมีความรู�/ทักษะ/ทัศนคติ
เกี่ยวกับงานในหน�าที่ที่ได�รับมอบหมาย

ให�ปฏิบัติมากน�อยเพียงใด

ผลประเมิน/ระดับ มูลค6าเพิ่ม
5 4 3 2 1 (1) (2)
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ผลประเมินเชิงมาตรฐานฝ!มือแรงงาน 
(ร�อยละของคะแนนเต็ม 40 คะแนน)

ผลมูลค6าเพิ่ม (1)-(2) =


