
มาตรฐานฝ�มือแรงงานกับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน

อัจฉรา แก�วกําชัยเจริญ

ผู�อํานวยการสํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝ�มือแรงงาน
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มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ
พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 2545 : อํานาจหน�าที่ของกระทรวงแรงงาน
กฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการกรมพัฒนาฝ�มือแรงงานฯ 2545 : อํานาจหน�าที่ของกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน
พรบ.ส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 2545 : การจัดทํามาตรฐานฝ�มือแรงงาน
พรบ.คุ�มครองแรงงาน(ฉบับที่ 3) 2551 : อัตราค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ

เป8นข�อกําหนดทางวิชาการที่ใช�

การทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน เป8นการ
ทดสอบ/ประเมิน ความรู� ทักษะ 

การทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ217
 สาขา

เป8นข�อกําหนดทางวิชาการที่ใช�
เป8นเกณฑ?วัดระดับความรู� 
ความสามารถ และทัศนคติในการ
ทํางานของผู�ประกอบอาชีพใน
สาขาต�างๆ

ทดสอบ/ประเมิน ความรู� ทักษะ 
ความสามารถ และทัศนคติในการทํางาน
ของผู�ประกอบอาชีพตามเกณฑ?กําหนดของ
มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ มสีาม
ระดับ

แรงงาน

การอบรมฝ�มือแรงงาน

สถานประกอบการ

การจัดทํามาตรฐานฝ�มือแรงงาน
การทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน
การจ�ายค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือแรงงาน

กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน



มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ

มีความรู� ทักษะสูงขั้นวินิจฉัยงาน
ประยุกต?ใช�ความรู�ความสามารถ

มีความรู� ทักษะขั้นพื้นฐาน
การตัดสินใจน�อย
มีผู�แนะหรือคอยตรวจสอบ

ระดับ 1

มีความรู� ความสามารถสูง
งานที่ได�มีคุณภาพดี
ใช�เครื่องมือ อุปกรณ?ได�ดี

����� 2

ระดับ 3

100

150

200
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มีความรู� ทักษะสูงขั้นวินิจฉัยงาน
ประยุกต?ใช�ความรู�ความสามารถ
กับเทคโนโลยีใหม�ได�
ตัดสินใจแก�ปGญหา ให�คําปรึกษา
 แนะนําผู�อืน่

ใช�เครื่องมือ อุปกรณ?ได�ดี
ไม�ต�องมีผู�คอยแนะนํา

ประเภท
๑. มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ; ตามอาชีพ (NOSS),    
ตามอุตสาหกรรม (NISS)
๒. มาตรฐานฝ�มือแรงงานเฉพาะ (ของผู�ประกอบอาชีพ) 
๓. มาตรฐานฝ�มือคนหางานเพื่อไปทํางานในต�างประเทศ
๔. มาตรฐานฝ�มือแรงงานอาเซียน National  Occupational  Skill  Standard

National  Industrial  Skill  Standard



ผ�านผ�าน

กระบวนการกําหนดมาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ ม.22
สํารวจ วิเคราะห?ข�อมูลความต�องการของ

ตลาดแรงงาน

เสนอกรรมการเพื่อขออนุมัติกําหนดมาตรฐาน

สรรหาและแต�งตั้งคณะอนุกรรมการกําหนดฯ

๑. ราชการ / รัฐวิสาหกิจ
๒. เอกชน / สถาน

ประกอบการ
๓. สถาบันการศึกษา
๔. ผู�เชี่ยวชาญ

ยกร�างมาตรฐานฝ�มือแรงงาน

คณะอนุกรรมการพิจารณาร�าง
มาตรฐานไม�ผ�านไม�ผ�าน

ผ�านผ�าน

ผ�านผ�าน
จัดส�งร�างมาตรฐานฝ�มือแรงงานฯ
ให�สถานประกอบการตรวจสอบ

เสนอคณะกรรมการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน
อนุมัติเป8นมาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ

นํามาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติที่ได�รับอนุมัติ
เสนอรัฐมนตรีเพื่อให�ความเห็นชอบ

นํามาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

ไม�ผ�านไม�ผ�าน





“การเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน ทั้งการเพิ่มผลติภาพแรงงานตามความ
ต�องการของสถานประกอบกิจการ มีเปUาหมาย 260 แห�ง เน�นในส�วนของสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพิม่ผลผลิต ลดต�นทุน ทําให�มี
ประสิทธิภาพในการผลิตสินค�า รวมทั้งพฒันาความสามารถของแรงงาน โดย
พัฒนามาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติอิงสมรรถนะตําแหน�งงานรองรับประชาคม
อาเซียน 48 สาขา ซึ่งอยู�ระหว�างการพิจารณาของคณะทํางานที่ประกอบด�วย
ผู�แทนจากสภาวิชาชีพต�างๆ ตัวแทนจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�องว�าสมควรประกาศ
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ผู�แทนจากสภาวิชาชีพต�างๆ ตัวแทนจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�องว�าสมควรประกาศ
เป8นอาชีพที่ต�องใช�ผู�มีความรู�ความสามารถเฉพาะหรือไม� อาทิช�างไฟฟUาภายใน
อาคารช�างไฟฟUาอุตสาหกรรม ........เป8นต�น เพื่อให�แรงงานได�ค�าจ�างตามมาตรฐาน
ฝ�มือแรงงาน และเพิ่มศักยภาพฝ�มือแรงงานในกลุ�มอุตสาหกรรม”

- ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน



โครงการที่ปรึกษาจัดทํามาตรฐานฝ�มือแรงงานร�วมกับสมาคมองค?กรอาชีพ
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ใน 11 กลุ�มอุตสาหกรรม ๆ ละ 4 สาขา ในป� 2555 
และ ในป� 2557 ใน 11 กลุ�มอุตสาหกรรม ๆ ละ 4 สาขา รวมจํานวนทั้งสิน้ 88 สาขา

∗ กลุ�มอุตสาหกรรมชิ้นส�วนและอะไหล�ยานยนต?

∗ กลุ�มอุตสาหกรรมยานยนต?

∗ กลุ�มอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ

∗ กลุ�มอุตสาหกรรมเหลก็

∗ กลุ�มอุตสาหกรรมพลาสติก∗ กลุ�มอุตสาหกรรมพลาสติก

∗ กลุ�มอุตสาหกรรมเฟอร?นิเจอร?

∗ กลุ�มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น

∗ กลุ�มอุตสาหกรรมอัญญมณี

∗ กลุ�มอุตสาหกรรมรองเท�า

∗ กลุ�มอุตสาหกรรมแม�พิมพ?

∗ กลุ�มอุตสาหกรรมไฟฟUาและอิเลก็ทรอนิกส? 



   ร�วมกับสมาคมไทยโลจิสติกส?และการผลติ ใน 8 สาขา

∗ ผู�ควบคุมสินค�าคงคลัง 

∗ ผู�ควบคุมรถยกสินค�าขนาดไม�เกิน 10 ตัน 

∗ ผู�ปฏิบัติการคลังสินค�า 

∗ นักบริหารการขนส�งสินค�าทางถนน 

∗ พนักงานบริหารงานโลจิสติกส?∗ พนักงานบริหารงานโลจิสติกส?

∗ พนักงานจัดซื้อจัดหา 

∗ นักบริการลูกค�างานโลจิสติกส? 

∗ นักปฏิบัติการขนส�งสินค�าทางถนน



   ป�งบประมาณ 2558

   ร�วมกับสมาคมไทยโลจิสติกส?ฯ ใน 6 สาขา ได�แก�
� สาขานักปฏิบัติการขนส�งสินค�าทางราง

� สาขาพนักงานขนส�งสนิค�าผ�านแดนและข�ามแดน (Border-crossing)

� สาขาพนักงานนําเข�าและส�งออก (Import-Export)� สาขาพนักงานนําเข�าและส�งออก (Import-Export)

� สาขานักปฏิบัติการจัดส�งสนิค�าด�วยรถจักรยานยนต?

� สาขานักวางแผนอุปสงค?และอุปทาน (Demand and Supply Planning)

� สาขานักปฏิบัติการลานกองตู�คอนเทนเนอร?สนิค�า (Container  Yard)



ปGจจุบันมีผู�ผ�านการ
ทดสอบฯมากกว�า 
400,000 คน

แรงงานกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน

การทดสอบ

1. หน�วยงานของกรมพัฒนาฝ�มือ
แรงงานจํานวน 77 แห�ง 

2. ศูนย?ทดสอบมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานที่ได�รับอนุญาตจํานวน 107
แห�ง 

หนังสือรับรอง
รับรองว�าเป�นผู�ที่มีฝ�มือ
อยู�ในระดับประกันคณุภาพ

แห�ง 

รวมทั้งสิ้น 184 แห�งทั่วประเทศ

เกณฑ?การทดสอบ
ความปลอดภัยในการทํางาน, การใช�
เครื่องมือเครื่องจักร, ขั้นตอนการ
ทํางาน, การใช�วัสดุอย�างประหยัด, 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน, ผลงาน
สําเร็จ

ผ�าน



กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ ม.23

ผ�าน

ไม�ผ�าน



คุณสมบัติของผู�ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน

1. เป8นข�าราชการหรือลูกจ�างประจําตําแหน�งครูฝ]กฝ�มือ
แรงงานของกรมพัฒนาฝ�มือแรงงานที่รับผิดชอบในสาขา
อาชีพที่จะเป8นผู�ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน หรือ
2. เป8นผู�ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งมีใบ
ประกอบวิชาชีพหรือผู�ที่มีความรู�ระดับอนุปริญญาขึ้นไป 
หรือผู�ได�รับวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานแห�งชาติตั้งแต�ระดับ 1 ขึ้นไปในสาขาอาชีพที่จะ

คุณสมบัติของผู�เข�าทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน

1. มีอายุไม�ต่ํากว�า 18 ป� บริบูรณ?, 
2. มีประสบการณ?การทํางาน หรือประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับสาขาอาชีพที่จะทดสอบ หรือ
3. ผ�านการฝ]กอบรมฝ�มือแรงงานหรือฝ]กอาชีพ และ
มีประสบการณ?จากการฝ]กหรือปฏิบัติงานในกิจการ
ในสาขาที่เกี่ยวข�อง

แรงงานแห�งชาติตั้งแต�ระดับ 1 ขึ้นไปในสาขาอาชีพที่จะ
เป8นผู�ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน
3. เป8นอนุกรรมการกําหนดมาตรฐานฝ�มือแรงงาน
แห�งชาติในสาขาอาชีพที่จะเป8นผู�ทดสอบมาตรฐานฝ�มือ
แรงงาน

ทั้งนี้คุณสมบัติตามข�อ 1 และ 2 ต�องผ�านการฝ]กอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานแห�งชาติในสาขาอาชีพที่จะเป8นผู�ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน
การทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติแต�ละครั้งต�องมีผู�ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานตั้งแต� 3 คนขึ้นไป โดย
ต�องประกอบด�วยผู�ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานตามข�อ 1 และ 2 อย�างน�อยหนึ่งคน



การส�งเสริมมาตรฐานฝ�มือแรงงาน
ภายใต� พภายใต� พ..รร..บบ. . ส�งเสริมการพฒันาฝ�มือแรงงาน พส�งเสริมการพฒันาฝ�มือแรงงาน พ..ศศ. . 25452545

การจัดตั้งศนูย?ทดสอบ
มาตรฐานฝ�มือแรงงาน ม.24

ส�งเสริมการพฒันา
มาตรฐานฝ�มือแรงงานใน

หน�วยงานที่ กพร. อนุญาตให�ดําเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝ�มือแรงงานแห�งชาติ

สถานประกอบการใดที่กําหนดมาตรฐานตามตําแหน�งงาน
โดยมิได�นํามาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติไปใช� อาจ
เนื่องมาจากมีลักษณะงาน และเทคโนโลยีเป8นการเฉพาะแต�
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ส�งเสริมการพฒันา
มาตรฐานฝ�มือแรงงานใน

สถานประกอบกิจการ ม.26

ส�งเสริมให�สถานประกอบ
กิจการใช�ผู�ผ�านการทดสอบ

เป8นผู�ปฏิบัติงาน

สถานประกอบการที่มีแรงงานที่ผ�านการทดสอบมาตรฐาน 
อยู�ในสายการผลิตและการบริการตามจํานวนที่กําหนดจะ
ได�รับ “เครื่องหมายมาตรฐานฝ�มือแรงงาน”

เนื่องมาจากมีลักษณะงาน และเทคโนโลยีเป8นการเฉพาะแต�
สอดคล�องกับหลักเกณฑ?และวิธีการกําหนดมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานแห�งชาติ สามารถยื่นขอให� กพร. รับรองว�าเป8น
มาตรฐานฯ ที่เป8นประโยชน?ต�อการพัฒนาฝ�มือแรงงาน



เครื่องหมายศนูย?ทดสอบ
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เครื่องหมายมาตรฐานฝ�มือแรงงาน
สปก.ที่มีพนง. 50 คนหรือน�อยกว�า ต�องมี
บุคลากรในสายการผลิตหรือบริการ ผ�านการ
ทดสอบฯ ไม�น�อยกว�า 5 คน หากมีมากกว�า 50 
คน ต�องมีบคุลากรในสายการผลิตหรือบริการ 
ผ�านการทดสอบฯ ในอัตราร�อยละ 10 หรือ ไม�
น�อยกว�า 10 คน

ปGจจุบันมีศูนย?ทดสอบฯ ที่ได�รบั
อนุญาต เช�น สมาคมส�งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ_น) 
บริษัทเวสท?โคสท? เอ็นจิเนียริง่ 
จํากัด บริษัท โพลี แซทคอม 
จํากัด เป8นต�น

เครื่องหมายศนูย?ทดสอบ
มาตรฐานฝ�มือแรงงาน



การแข�งขันฝ�มือแรงงาน 
���������	
�
��ก���������ก 2 �� 

ประโยชน?ที่คาดว�าจะได�รับ
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ประโยชน?ที่คาดว�าจะได�รับ

1. เยาวชนไทยได�มีโอกาสแสดงความสามารถในเวทีโลก ผู�เข�าแข�งขันและผู�เข�าชมการแข�งขันรู�จักประเทศไทยมากขึ้น
2. เยาวชนผู�เข�าแข�งขันสามารถนําความรู�ทักษะฝ�มือและประสบการณ?ที่ได�รับจากการฝ]กซ�อมและแข�งขันไปใช�

ประโยชน?ในการศึกษาและการประกอบอาชีพได�
3. เยาวชนผู�เข�าแข�งขันและผู�เข�าชมการแข�งขันมีโอกาสเห็นความก�าวหน�าของเทคโนโลยีในสาขาต�างๆ ที่มีการ

แข�งขัน ทําให�เกิดความกระตือรือร�นในการนําเทคโนโลยีใหม�ๆ มาใช�ในการทํางานและถ�ายทอดให�กับเยาวชนรุ�น
ต�อๆ ไปที่จะเป8นตัวแทนเข�าแข�งขันในนามประเทศไทย

4. ประเทศสมาชิกมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ?ด�านทักษะฝ�มือแรงงาน เป8นการสร�างมิตรภาพและ
ความเข�าใจอันดีต�อประเทศสมาชิกและส�งเสริมให�เกิดความร�วมมือในด�านการพัฒนาฝ�มือแรงงานในระดับนานา
ประเทศ



การแข�งขันฝ�มือคนพิการ ทุก 2 ป� /ทุก 4 ป�

ประโยชน?ทีค่าดว�าจะได�รับจาก

การแข�งขันฝ�มือคนพิการ

1. คนพิการได�รับการพัฒนาฝ�มือ
ทางด�านอาชีพ

2. คนพิการมีระดับมาตรฐานฝ�มือ
สูงขึ้น และพร�อมที่จะพัฒนาไปสู�
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สูงขึ้น และพร�อมที่จะพัฒนาไปสู�
มาตรฐานสากล

3. คนการมีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ดีขึ้น

4. คนพิการได�รับการยอมรับ
ความสามารถจากประชาชน
โดยทั่วไป
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   พิมพ?เขียว AEC
(AEC Blueprint)ประชาคม

ความมั่นคง
ประชาคม
เศรษฐกิจ

ประชาคมอาเซียน (AEC)

ตารางดําเนินการ
Strategic Schedule
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ประชาคม
สังคม-

วัฒนธรรม
อาเซียน 
(ASCC)

ความมั่นคง
อาเซียน
(ASC)

เศรษฐกิจ
อาเซียน 
(AEC)



มีผลเป8นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
AEC Blueprint หรือแนวทางที่จะให� AEC เป8นไป คือ

การเป8นตลาดและ การเป8นภูมิภาค

การเป8นภูมิภาค
ที่มีการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ
ที่เท�าเทียมกัน

ลดช�องว�างการพัฒนาระหว�างสมาชิก
เก�า-ใหม�, สนับสนุนการพัฒนา SMEs
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การเป8นตลาดและ
ฐานการผลิต

เดียวกัน

การเป8นภูมิภาค
ที่มีขีด

ความสามารถใน
การแข�งขันสูง

การเป8นภูมิภาค
ที่มีการบูรณาการ
เข�ากับเศรษฐกิจ

โลก
การเคลื่อนย�ายสินค�าเสรี,บริการ
อย�างเสรี,แรงงานฝ�มืออย�างเสรี,
ลงทุนเสรี,ย�ายเงินทุนอย�างเสรี
มากขึ้น

e-ASEAN, นโยบายภาษี, นโยบาย
การแข�งขัน, สิทธิทรัพย?สินทาง
ปGญญา, การคุ�มครองผู�บริโภค, 
พัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน

ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ, 
สร�างเครือข�ายการผลิต จําหน�าย, 
จัดทํา FTA กับประเทศนอกภูมิภาค



รูปแบบการค�าบริการ:

Mode 1: 
การให�บริการข�ามพรมแดน

Mode 2: 
การเดินทางไปบริโภคในต�างประเทศ

Mode 3: 
การจัดตั้งธุรกิจ

Mode 4: 
การให�บริการโดยบุคคลธรรมดา
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  เคลื่อนย�ายแรงงานฝ�มือเสรีเคลื่อนย�ายแรงงานฝ�มือเสรี
แผนงานใน แผนงานใน AEC BlueprintAEC Blueprint

� อํานวยความสะดวกการตรวจลงตรา/ออกใบอนุญาตทํางาน

� ทําข6อตกลงยอมรับร7วม (MRAs) 

การจําแนกประเภทบุคลากรในการเจรจาเปsดเสรีการค�าบริการ Mode 4

ประเภทของบุคลากรที่มีการเปsดเสรี Mode 4
การจําแนกประเภทบุคลากรในการเจรจาเปsดเสรีการค�าบริการ Mode 4
• ผู�เข�ามาติดต�อธุรกิจ (Business Visitors หรือ BV)
• ผู�โอนย�ายภายในบริษัทข�ามชาติ (Intra-Corporate Transferees หรือ ICT)
• ผู�เข�ามาให�บริการตามสัญญาจ�าง (Contractual Service Suppliers หรือ CSS)
• ผู�ให�บริการวิชาชีพอิสระ (Independent Professional หรือ IP)
• บุคลากรประเภทอื่น ๆ (Other Categories) เช�น “Installers”



จุดแข็ง จุดอ�อน ประเด็นที่น�าสนใจ

สิงคโปร? • รายได�เฉลี่ยต�อคนต�อป�สูงสุดของ
อาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก
• การเมืองมีเสถียรภาพและเป8น
ศูนย?กลางทางการเงินระหว�าง
ประเทศ
• แรงงานมีทักษะสูง ชํานาญด�าน
การจัดการทรัพยากรบุคคล และ
ธุรกิจ

• พึ่งพาการนําเข�า
วัตถุดิบและขาดแคลน
แรงงานระดับล�าง
• ค�าใช�จ�ายในการดําเนิน
ธุรกิจสูง

• พยายามขยาย
โครงสร�างเศรษฐกิจมายัง
ภาคบริการมากขึ้น เพื่อ
ลดการพึ่งพาการส�งออก
สินค�า
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ธุรกิจ
• มีที่ตั้งเอื้อต�อการเป8นศูนย?กลาง
เดินเรือ

อินโดนีเซีย •เศรษฐกิจใหญ�ที่สดุในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต�
• ตลาดขนาดใหญ�
• มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก
• มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย
• ระบบธนาคารค�อนข�างแข็งแกร�ง

• ที่ตั้งเป8นเกาะและ
กระจายตัว
• สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ยังไม�พัฒนาเท�าที่ควร 
โดยเฉพาะการคมนาคม
ระหว�างประเทศ

• การลงทุนส�วนใหญ�เน�น
ใช�ทรัพยากรในประเทศ
เป8นหลัก



จุดแข็ง จุดอ�อน ประเด็นที่น�าสนใจ

มาเลเซีย • รายได�เฉลี่ยต�อคนต�อป�อยู�ใน
อันดับ 3 ของอาเซียน
• มีปริมาณสํารองน้ํามันมากเป8น
อันดับ 3 และก}าซธรรมชาติมาก
เป8นอนัดับ 2 ของเอเชียแปซิฟsก
• ระบบโครงสร�างพื้นฐานครบวงจร
• แรงงานมีทักษะ

• จํานวนประชากร
ค�อนข�างน�อย ทําให�ขาด
แคลนแรงงาน โดยเฉพาะ
ระดับล�าง

• ตั้งเปUาหมายเป8น 
“ประเทศพัฒนาแล�ว” ใน
ป� 2563
• ฐานการผลิตและ
ส�งออกสินค�าสําคัญที่
คล�ายคลึงกับไทย
• มีนโยบายพัฒนาการ
ผลิตด�วยเทคโนโลยีขั้นสูง
อย�างจริงจัง

25

อย�างจริงจัง

บรูไน • รายได�เฉลี่ยต�อคนต�อป�อยู�ในอันดับ 
2 ของอาเซียน และอันดับ 26 ของ
โลก
• การเมืองค�อนข�างมั่นคง
• เป�นผู�ส�งออกน้ํามัน และมีปริมาณ
สํารองน้ํามันอันดับ 4 ของอาเซียน

• ตลาดขนาดเล็ก 
ประชากรประมาณ 4 แสน
คน
• ขาดแคลนแรงงาน

• มีความสัมพันธ?ทาง
เศรษฐกิจใกล�ชิดกับ
สิงคโปร? มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย
• การขนส�งสินค�าระหว�าง
ประเทศพึ่งพาสิงคโปร?
เป8นหลัก
• ให�ความสําคัญกับความ
มั่นคงทางอาหาร



จุดแข็ง จุดอ�อน ประเด็นที่น�าสนใจ

ฟsลิปปsนส? • ประชากรจํานวนมากอันดับ 12 
ของโลก (>100 ล�านคน)
• แรงงานทั่วไปมีความรู�-สื่อสาร
ภาษาอังกฤษได�

• ที่ตั้งห�างไกลจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน
• ระบบโครงสร�าง
พื้นฐาน และสวัสดิภาพ
ทางสังคมยังไม�พัฒนา
เท�าที่ควร

• สหภาพแรงงานมี
บทบาทค�อนข�างมาก 
และมีการเรียกร�องเพิ่ม
ค�าแรงอยู�เสมอ
• การลงทุนส�วนใหญ�เป8น
การรองรับความต�องการ
ภายในประเทศเป8นหลัก

เวียดนาม • ประชากรจํานวนมากอันดับ 14 • ระบบสาธารณูปโภค • มีรายได�และความ
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เวียดนาม • ประชากรจํานวนมากอันดับ 14 
ของโลก
• มีปริมาณสํารองน้ํามันมากเป8น
อันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟsก
• มีแนวชายฝG�งทะเลยาวกว�า 3,200 
กิโลเมตร
• การเมืองมีเสถียรภาพ
• ค�าจ�างแรงงานเกือบต่ําสุดใน
อาเซียน รองจากกัมพูชา

• ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานยังไม�ได�รับการ
พัฒนาเท�าที่ควร
• ต�นทนุที่ดนิและค�าเช�า
สํานักงานค�อนข�างสูง

• มีรายได�และความ
ต�องการสูงขึ้นจาก
เศรษฐกิจที่โตเร็ว



จุดแข็ง จุดอ�อน ประเด็นที่น�าสนใจ

กัมพูชา • ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม�
พัฒนาเท�าที่ควร
• ต�นทนุสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟฟUา 
และการสื่อสาร) ค�อนข�างสูง
• ขาดแคลนแรงงานมีทักษะ

• ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานยังไม�พัฒนา
เท�าที่ควร
• ต�นทนุสาธารณูปโภค 
(น้ํา ไฟฟUา และการ
สื่อสาร) ค�อนข�างสูง
• ขาดแคลนแรงงานมี
ทักษะ

• ประเด็นขัดแย�งระหว�าง
ไทย-กัมพูชาอาจบั่นทอน
โอกาสการขยายการค�า-
การลงทุนระหว�างกันใน
อนาคตได�
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ทักษะ

ประเทศพม�า • มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ํามันและ
ก}าซธรรมชาติจํานวนมาก
• มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย
• ค�าจ�างแรงงานค�อนข�างต่ํา (2.5 
USD/day)

• ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานยังไม�พัฒนา
เท�าที่ควร
• ความไม�แน�นอนทาง
การเมือง และนโยบาย

• การพัฒนาโครงข�าย
คมนาคมในประเทศเชิง
รุก ทั้งทางถนน รถไฟ
ความเร็วสูง และท�าเรือ



จุดแข็ง จุดอ�อน ประเด็นที่น�าสนใจ

ลาว • มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย
และอุดมสมบูรณ? โดยเฉพาะน้ําและ
แร�
• การเมืองมีเสถียรภาพ
• ค�าจ�างแรงงานค�อนข�างต่ํา (2.06 
USD/day)

• ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานยังไม�พัฒนา
เท�าที่ควร
• พื้นที่ส�วนใหญ�เป8นที่
ราบสูงและภูเขา การ
คมนาคมไม�สะดวก ไม�มี
ทางออกสู�ทะเล

• สหภาพแรงงานมี
บทบาทค�อนข�างมาก 
และมีการเรียกร�องเพิ่ม
ค�าแรงอยู�เสมอ
• การลงทุนส�วนใหญ�เป8น
การรองรับความต�องการ
ภายในประเทศเป8นหลัก

ประเทศไทย • เป8นฐานการผลิตสินค�า • แรงงานส�วนใหญ�ยัง • ตั้งเปUาเป8นศูนย?กลาง
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ประเทศไทย • เป8นฐานการผลิตสินค�า
อุตสาหกรรมและสินค�าเกษตรหลาย
รายการรายใหญ�ของโลก
• ที่ตั้งเอื้อต�อการเป8นศูนย?กลาง
โครงข�ายเชื่อมโยงคมนาคมด�านต�างๆ
• สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง
• ระบบธนาคารค�อนข�างเข�มแข็ง
• แรงงานจํานวนมาก

• แรงงานส�วนใหญ�ยัง
ขาดทักษะ
• เทคโนโลยีการผลิต
ส�วนใหญ�ยังเป8นขั้น
กลาง

• ตั้งเปUาเป8นศูนย?กลาง
อาเซียนในหลายด�าน 
อาทิ ศูนย?กลางโลจิสติกส? 
และศูนย?กลางการ
ท�องเที่ยว
• ดําเนินงานตามแผน
ปรับตัวสู� AEC ป� 53-54 
ได� 64% สูงกว�าเกณฑ?
เฉลี่ยของอาเซียนที่ 53% 
สะท�อนการเตรียมพร�อม



มาตรฐานฝ�มือแรงงาน/ระบบรับรอง
ความสามารถกับ AEC ในป� 2558

MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ����ก�	
��������



ข�อตกลงยอมรับร�วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ

MRA

สาขาวิศวกรรม

สาขาสถาปGตยกรรม

สาขาแพทย?

หน�วยงานไทย
ผู�พิจารณา

รับขึ้นทะเบียนสภาวิศวกร

สภาสถาปนิก

แพทยสภา

ลงนามป� 2548 มีผล 2552 
ใช6กับเฉพาะประเทศสมาชิกที่ยื่นหนังสือเข6าร7วม 

ลงนามป� 2550 มีผลทันที
ใช6กับเฉพาะประเทศสมาชิกที่ยื่นหนังสือเข6าร7วม 

ลงนามป� 2552 มีผล 6 เดือนหลังลงนาม
ใช6กับทุกประเทศสมาชิก 

คุณสมบัติที่มีการเจรจาเพื่อยอมรับกัน คือ การศึกษา ประสบการณ?
การทํางาน และอาจรวมไปถึงใบอนญุาตในการทํางาน
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สาขาแพทย?

สาขาทันตแพทย?

สาขาพยาบาล

ทันตแพทยสภา

สภาวิชาชีพ
พยาบาล

ลงนามป� 2552 มีผล 6 เดือนหลังลงนาม
ใช6กับทุกประเทศสมาชิก 
ลงนามป� 2552 มีผล 6 เดือนหลังลงนาม
ใช6กับทุกประเทศสมาชิก 

ลงนามป� 2549 มีผลทันที ใช6กับทุกประเทศ
สมาชิก  

MRA Framework - กรอบกําหนดแนวทางเพื่อเปPนพี้นฐานการเจรจาทํา MRA ในอนาคต

สาขานักสํารวจ

สาขาสถาปGตยกรรม

ลงนามป� 2550  ต6องเจรจาในรายละเอียดกันต7อ

ลงนามป� 2552  ต6องเจรจาในรายละเอียดกันต7อ



ความตกลงยอมรับร�วมกันว�าด�วยคณุสมบัติบุคลากรวิชาชีพ
ด�านการท�องเที่ยวอาเซียน

• การกําหนดสมรรถนะร�วมสาํหรับวิชาชีพท�องเที่ยวอาเซียน (ASEAN 
Competency Standards for Tourism Professionals) เป8นมาตรฐาน
สมรรถนะขั้นต่ํา สาขาการโรงแรมและสาขาธรุกิจนําเที่ยว (32 ตําแหน�ง)

• คณะกรรมการรับรองคณุวุฒิวิชาชีพการท�องเที่ยว (Tourism 
Professional Certification Board หรือ TPCB) แต�ละประเทศต�องมี Professional Certification Board หรือ TPCB) แต�ละประเทศต�องมี 
TPCB ทําหน�าที่ประเมินคณุสมบัติ/สมรรถนะ และออกวุฒิบัตร 
(Certificates)ให�บคุลากรวิชาชีพท�องเที่ยวที่มีคุณสมบัติ/สมรรถนะตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

• บุคลากรวิชาชีพการท�องเที่ยวอาจมีสิทธปิระกอบวิชาชีพการท�องเที่ยวใน
ประเทศผู�รับ หากมีวุฒิบัตรที่ออกโดย TPCB อย�างไรก็ดี จะต�องอยู�ภายใต�
เงื่อนไขกฎหมายและข�อบังคบัของประเทศผู�รับ



Travel Services
9 ตําแหน�งใน 2 สาขา

Travel 
Agencies Tour 

operation
General Manager Product Manager

Sales and Marketing Manager
General Manager
Assistant General Manager
Senior Travel Consultant
Travel Consultant

Product Manager
Sales and Marketing Manager
Credit Manager
Ticketing Manager
Tour Manager 



Hotel Services
23 ตําแหน�งใน 4 แผนก

Front Office
Front Office Manager
Front Office Supervisor
Receptionist
Telephone Operator
Bell Boy

Food Production

Food and Beverage 
Service

F&B Director
F&B Outlet Manager
Head Waiter
Bartender
Waiter

Food Production
Executive Chef
Demi Chef
Commis Chef
Chef de Partie
Commis Pastry
Baker
Butcher

House Keeping
Executive Housekeeper
Laundry Manager
Floor Supervisor
Laundry Attendant
Room Attendant
Public Area Cleaner

Waiter



การลงทุนเสรี
ศูนย?กลางการท�องเที่ยว การคมนาคม การบริการด�านการแพทย?และสุขภาพ
การเคลื่อนย�ายแรงงานไปต�างประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอร?ฟแวร?
การเคลื่อนย�ายแรงงานเข�าประเทศ โดยเฉพาะแรงงานที่ไร�ฝ�มือ

การเปลี่ยนแปลง..ที่มีต�อประเทศไทย

�แรงงานจะถูกจัดเป8นกลุ�มสําคัญที่จะช�วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียน �แรงงานจะถูกจัดเป8นกลุ�มสําคัญที่จะช�วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียน 
�อาชีพที่มีข�อตกลงร�วมกันว�าจะมีการเคลื่อนย�ายอย�างเสรีมีอยู� 8 อาชีพ 

ได�แก� วิศวกร พยาบาล สถาปนิก การสํารวจ นักบัญชี ทันตแพทย? แพทย?
และการบริการ/การท�องเที่ยว 

�อาชีพอื่นๆ ก็ต�องเตรียมความพร�อมทั้งทางด�านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อ
การทํางานร�วมกันอย�างไม�ติดขัด และเพื่อรองรับการเข�ามาท�องเที่ยวของ
เพื่อนบ�านจากอาเซียนที่คาดการณ?ว�าจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น



�ภาคการผลิตของไทยยังมีประสิทธิภาพต่ํา
�การขาดแคลนแรงงานจากค�านิยมเกี่ยวกับ

การทํางานและการเรียนที่ผิดๆ 
�การกระจุกตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมทําให�

�ไทยมีแรงงานที่มีทักษะฝ�มือเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ

� มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่มี
ศักยภาพ ทั้งในด�านปริมาณและ
คุณภาพ

จุดแข็ง

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู�อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปsดเผย ผลกระทบจากการเข�า สู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในภาคอุตสาหกรรม ว�าจากการวิเคราะห?ถึงศักยภาพของประเทศไทย พบว�ามีจุดแข็งจุดอ�อน ที่สําคัญได�แก�

จุดอ�อน

การกระจุกตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมทําให�
เกิดปGญหาความเหลื่อมล้ําทางรายได�และ
การอพยพแรงงาน

� อุตสาหกรรมหลักของประเทศยังต�อง
พึ่งพาเงินทุนจากต�างประเทศ 

� สินค�าอุตสาหกรรมยังมีการเชื่อมโยง
วัตถุดิบจากภาคการเกษตรไม�มากนัก

คุณภาพ
� มีที่ตั้งเหมาะสมในด�านการเป8น

ศูนย?กลางภูมิภาคทําให�มีข�อ
ได�เปรียบหลายด�าน โดยเฉพาะ
การขนส�ง

�การคมนาคมขนส�งทั้งทางบกและ
ทางอากาศครอบคลุมและรองรบั
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ



ปGญหาสําคัญของแรงงานไทย
1. ผลิตภาพแรงงานอยู�ในระดับต่ํา 

(เติบโตเพียงร�อยละ 2.6 ต�อป�)

2. ภาคการศึกษาผลิตคนไม�ตรงกับความ
ต�องการของตลาดแรงงานทั้งด�านปริมาณ
และคุณภาพ 

3. แรงงานไทยมีประสบการณ? มีฝ�มือ 3. แรงงานไทยมีประสบการณ? มีฝ�มือ 
มีสมรรถนะสูง แต�มีการศึกษาต่ํา 
จึงมีข�อจํากัดในการเข�าสู�การจ�างงาน
ในระดับสูงขึ้น 

4. กําลังแรงงานปรับตัวไม�ทันต�อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  เช�น เทคโนโลยี
อัตโนมัติ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป8นต�น



“การเข�าสู� AEC เป8นทั้งโอกาสและวิกฤต คือ 
เป8นการกระตุ�นให�คนพัฒนาฝ�มือ เพื่อยกระดับ
การทํางาน ให�คนไทยเป8นระดับหัวหน�างาน
และมีแรงงานต�างด�าวเป8นแรงงานปฏิบัติการ 
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และมีแรงงานต�างด�าวเป8นแรงงานปฏิบัติการ 
นี่คือโอกาส แต�หากไม�มีการพัฒนาฝ�มือก็อาจ
เกิดเป8นวิกฤตได�” 
                       - ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน



การใช�มาตรฐานฝ�มือแรงงานในการขับเคลื่อนเพื่อการแข�งขันเวทีอาเซียน
นายจ�าง ลูกจ�าง 400,000 คน ภาครัฐ

คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู�
ความสามารถ ทักษะฝ�มือ และทัศนคติ
ที่ดีต�อการทํางานเข�าปฏิบัติงาน

เพิ่มโอกาสในการจ�างงาน
สําหรับบุคคลทั่วไปที่ไม�มีวุฒิ
การศึกษา

ใช�ประกอบการวางแผนพัฒนากําลังคนให�
มีมาตรฐานฝ�มือแรงงานในการประกอบ
อาชีพ

ใช�ประกอบการวางแผนการฝ]กอบรม
ของพนักงาน

รู�ระดับทักษะฝ�มือและ
ข�อบกพร�องของตนเอง

ใช�เป8นแนวทางและประกอบการพิจารณา
จัดทําหลักสูตรอบรม หลักสูตรการเรียน
ในระดับชาติให�ตรงกับความต�องการของ
ตลาดแรงงานที่แท�จริง

ใช�วางแผนการปรับเลื่อนตําแหน�งงาน สามารถวางแผนการพัฒนาฝ�มือ พัฒนาเศรษฐกิจและสร�างมูลค�าเพิ่มทางใช�วางแผนการปรับเลื่อนตําแหน�งงาน
หรือชั้นเงินเดือนให�แก�พนักงาน/ลูกจ�าง

สามารถวางแผนการพัฒนาฝ�มือ
แรงงานตนเองตาม
ความสามารถของตําแหน�งงาน
ที่จะเลื่อนระดับขึ้น

พัฒนาเศรษฐกิจและสร�างมูลค�าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจของประเทศให�สามารถแข�งขัน
ในระดับโลกได�

ใช�ลดอัตราความเสียหายอันเนื่องมาจาก
การทํางานที่ไม�มีประสิทธิภาพ

ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน

สินค�าและบริการที่ได�มีคุณภาพดีขึ้น ผู�ถูกเลิกจ�างหรือผู�ว�างงาน 
สามารถใช�เป8นเครื่องมือในการ
วัดระดับฝ�มือและความสามารถ
ของตน ก�อนเข�ารับการฝ]กอบรม
เพิ่มเติมเพื่อหางานใหม�



มาตรฐานฝ�มือแรงงานของผู�ประกอบอาชีพ
มีบทบาทต�อการส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงานของสถานประกอบการ

∗ การวิเคราะห?งาน/ตําแหน�งงาน เพื่อนาํไปสู�การกําหนดคณุสมบัติของ
ผู�ทํางานในตําแหน�งงานนั้น

∗ การนาํไปพัฒนาจัดทําเป8นหลักสูตรฝ]กอบรม
∗ การนาํไปเป8นเกณฑ?ในการวัดสมรรถนะ (CompetencyCompetencyCompetencyCompetency) ของ

ผู�ทํางานในงาน/ตําแหน�งงานนั้นผู�ทํางานในงาน/ตําแหน�งงานนั้น
∗ การกําหนดเป8นอัตราค�าจ�าง/ค�าตอบแทนให�เหมาะสมกับความสามารถใน

ตําแหน�งงาน
∗ การกําหนดสายงาน/ตําแหน�งการเติบโตของบุคลากรในองค?กร

ให�เหมาะสม
∗ การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสีย ลดต�นทุนการผลิต



ภารกิจสําคัญ

∗ การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลงัข�อสอบและการ
ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานด�วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส? (Test Bank for e-Testing System)

∗ การขับเคลื่อนการประกันคณุภาพระบบมาตรฐานฝ�มือการขับเคลื่อนการประกันคณุภาพระบบมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานแห�งชาติ

∗ แผนแม�บทด�านมาตรฐานฝ�มือแรงงาน

∗ การดําเนินงานการทดสอบมาตรฐานฝ�มือฯ ในสาขา
อาชีพควบคุม และกลุ�มเปUาหมาย
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Road Map: แผนปฏิบัติงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข�อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส? (Test Bank for e-Testing System)

16) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อให�ความรู� ความเข�าใจวิธีการใช�
งาน แก�ผู�ดูแลระบบ (Admin) และ

1) จัดเตรียมข�อสอบมาตรฐาน
10 สาขา เพื่อใช�สําหรับนําร�องระบบฯ 
จัดทําโครงการ และแต�งตั้ง
คณะทํางานรับผดิชอบ (เม.ย. 58)

4) ติดตั้งโปรแกรมระบบบริหาร
จัดการคลังข�อสอบ และ โปรแกรม
ประยุกตT (Applications Software) 
เข�าสู�เครื่องคอมพิวเตอรTแม�ข�าย (พ.ค. 58)

การพัฒนาโปรแกรมและระบบฐานข�อมูล

2) ประชุม จัดทําแผนปฏิบัติงาน 
กําหนดรูปแบบฐานข�อมลู (Database 
Design) การออกแบบหน�าจอการใช�งาน 
การออกแบบรายงาน (User Interface 
& Output Report) จัดเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอรTแม�ข�าย (Data Based 
Server & Application Server) 

5) นําเข�าข�อสอบมาตรฐานฯ 10
สาขานําร�อง ภาคความรู� เข�าสู�โปรแกรม
ระบบบริหารจัดการคลังข�อสอบ (พ.ค. 58)

8) จัดทําข�อสอบมาตรฐานฯ 
สาขาอาชีพนําร�องเพิ่ม จํานวน 25 
สาขา ให�อยู�ในลักษณะดิจติอลไฟลT
(Digital File) ตามรูปแบบ (พ.ค. 58)

15) ประชุม สรุป รายงานผล 
นําเสนอผู�บริหารกรมฯ เพื่อขยายผล
การใช�งานระบบฯ สู�สถาบัน/ศูนยT
พัฒนาฝ�มือฯ ทั่วประเทศ

14) กําหนดกฎเกณฑ? 
ระเบียบวิธีการ คู�มือการใช�งาน

7) ปรับปรุงระบบฐานข�อมูลคลัง
ข�อสอบ ปรับรูปแบบหน�าจอการใช�
งาน ปรับรูปแบบรายงาน (พ.ค.58)

ช�วงระยะเวลาดําเนินงาน 18 – 29 พ.ค. 58
16) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อให�ความรู� ความเข�าใจวิธีการใช�
งาน แก�ผู�ดูแลระบบ (Admin) และงาน แก�ผู�ดูแลระบบ (Admin) และ
จนท.ผู�เกี่ยวข�อง (20 – 24 ก.ค. 58)

6) ตรวจสอบการทํางานของ
ระบบบริหารจัดการคลังข�อสอบ

Server & Application Server) 
การตดิตั้งซอฟทTแวรT (เม.ย. 58)

9) ติดตั้งซอฟทTแวรT โปรแกรมระบบ 
และโปรแกรมประยกุตTเข�าสู�เครือ่ง
คอมพิวเตอรTลูกข�าย ณ ศพจ.นําร�องหน�วยงานที่รับผิดชอบ

1) กลุ�มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฯ 
2) กลุ�มงานกําหนดมาตรฐานฝ�มือฯ 
3) กลุ�มงานทดสอบมาตรฐานฝ�มอืฯ
4) ศูนยTเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนฯ

5) สถาบันไอดี ไดรTฟเวอรT

3) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ?ต�อพ�วง
คอมพิวเตอรT เครือ่งอ�านบัตรสมารT
การTด (Smart Card Reader)
ซอฟทTแวรT กล�อง Webcam (พ.ค. 58)

17) กําหนดเป8นนโยบาย ผู�บริหารฯ
พัฒนาฝ�มือแรงงานสั่งการสู�หน�วยงาน
ปฏิบัติ และสถาบัน ไอดี ไดรTฟเวอรT ส�ง
มอบระบบฯ (ส.ค. 58)

สถาบัน/ศนย?พัฒนาฝ�มือฯ 
นําร�อง (Pilot Plant)

1) ศพร.กรุงเทพฯ (วัดธาตุทอง)
2) สพภ.1 สมุทรปราการ
3) ศพจ.นนทบุรี 4) ศพจ.ปทุมธานี
5) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา
6) สพภ./ศพจ.อื่นๆ

10) ทดลองใช�งานระบบฯ (Tryout) 
ณ สพภ./ศพจ. นําร�อง (Pilot Plant)

11) ประชุมสรุปผลทดลอง
การใช�ระบบบริหารจัดการคลัง
ข�อสอบจาก สพภ./ศพจ. นําร�อง

12) สอบถามความคิดเห็น 
ความต�องการของผู�ใช�งานระบบฯ 
(User) ในหน�วยงานปฏิบัตินําร�อง

13) แก�ไข ปรับปรุง พัฒนา
ระบบฯ ให�เหมาะสมกับการใช�งาน

การทดลองใช�ระบบ (Tryout)

ช�วงระยะเวลาดําเนินงาน 28 พ.ค. – 20 มิ.ย. 58

งาน แก�ผู�ดูแลระบบ (Admin) และ
จนท.ผู�เกี่ยวข�อง (20 – 24 ก.ค. 58)



Road Map: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข�อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ�มอืแรงงาน
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส? (Test Bank for e-Testing System Project)

ยุทธศาสตร? ที่ 1
กําหนด ทดสอบและสร�างระบบรับรอง

มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ เพือ่เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข�งขนัในระดับสากล

กลยุทธ ที่ 3
สนับสนุนการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน

เพื่อยกระดับมาตรฐานฝ�มือแรงงาน

วัตถุประสงค? 
1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข�อสอบ 

(Test Bank) ให�มีประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
ข�อสอบที่ปลอดภัย ปqองกันการสูญหาย 

วิธีการดําเนินงาน
สมฐ.(หน�วยงานหลัก) และศูนยTเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงานฯ (หน�วย

สนับสนุน) ร�วมกับ สถาบนั ไอดี ไดรTฟเวอรT เป�นผู�รับผิดชอบในการพัฒนา ติดตั้งและ
ส�งมอบซอฟทTแวรTระบบบริหารจัดการคลังข�อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ�มอืฯ 
ด�วยอิเล็กทรอนิกสT ให�แก� กพร. (รายละเอียด Road Map แผนการปฏิบัติงาน)

ระยะเวลาการดําเนินงาน
ตั้งแต� เม.ย. – ก.ย. 58

เปUาหมาย
1) ทดลองนําร�องข�อสอบภาคความรู� (ทฤษฎี)

30 – 35 สาขา
2) มีคณะทํางานโครงการต�อเนื่อง 1 คณะ 
3) มีซอฟทTแวรTฐานข�อมูล ระบบบริหารจัดการ

คลังข�อสอบ (Test Bank) 1 ระบบ
4) มีระบบการทดสอบมาตรฐานด�วยระบบ

อิเล็กทรอนิกสT (e-Testing System)
1 ระบบ

5) มีเครื่องคอมพิวเตอรTแม�ข�ายรองรับ 2 เครื่อง
6) มีเครื่องอ�านบัตรสมารTการTด และอุปกรณT

ต�อพ�วง อืน่ๆ 80 ชุด
7) มีสพภ./ศพจ.นําร�อง 5 แห�ง
8) มีคู�มือการใช�งานระบบ 420 ชุด
9) มีการจัดสัมมนาฯ 4 ครั้ง

งบประมาณ
วงเงิน 606,00.- บาท

การรายงานและประมินผลโครงการ
1) การสร�างแบบประเมินให�ผู�ใช�งานระบบ (User) จากศูนยTนําร�องและผู�ที่เกีย่วข�อง

สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝ�มือแรงงาน กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน

ข�อสอบที่ปลอดภัย ปqองกันการสูญหาย 
สามารถรักษาชั้นความลับของข�อสอบและ
สามารถปรับปรุงข�อสอบให�เป�นปxจจบุัน
ในการนําไปใช�ให�ตรงกันทั้งในส�วนกลาง
และส�วนภมูิภาค

2) เพื่อพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานด�วยระบบอิเล็กทรอนิกสT 
(e-Testing) ภาคความรู�  ให�เกิด
ประสิทธิภาพและอาํนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานสําหรับการทดสอบมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานของ จนท.ผู�รับผิดชอบ

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร�อมในการ
ให�บริการสพภ./ศพจ.และหน�วยงานในสังกัด
กรมพัฒนาฝ�มือแรงงานทางด�านการทดสอบ
มาตรฐานฝ�มือแรงงานให�เป�นที่ยอมรับ
เพื่อรองรับระบบการประเมินผลการทํางาน
ในโอกาสต�อไป

9) มีการจัดสัมมนาฯ 4 ครั้ง

หน�วยงานที่รับผิดชอบ
1) กลุ�มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฯ 
2) กลุ�มงานกําหนดมาตรฐานฝ�มือฯ 
3) กลุ�มงานทดสอบมาตรฐานฝ�มอืฯ
4) ศูนยTเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนฯ

5) สถาบันไอดี ไดรTฟเวอรT

สถาบัน/ศนย?พัฒนาฝ�มือฯ 
นําร�อง (Pilot Plant)

1) ศพร.กรุงเทพฯ (วัดธาตุทอง)
2) สพภ.1 สมุทรปราการ
3) ศพจ.นนทบุรี 4) ศพจ.ปทุมธานี
5) ศพจ.พระนครศรีอยุธยา
6) สพภ./ศพจ.อื่นๆ

1) การสร�างแบบประเมินให�ผู�ใช�งานระบบ (User) จากศูนยTนําร�องและผู�ที่เกีย่วข�อง
กับการทดสอบฯ ตอบแบบประเมินในด�านความรู� ความเข�าใจ ความพึงพอใจใน
การใช�งานระบบฯ โดยกาํหนดเกณฑTการประเมินการใช�งานระบบฯ ระดับ 
“ดีมาก” จึงถอืว�าโครงการ “ผ�านการประเมิน”

2) จนท.ผู�รับผิดชอบโครงการ จาก สมฐ. ดําเนินการติดตามประเมินผลและจัดทํา
รายงานผลโครงการต�อผู�บริหาร เพื่อการตัดสินใจในการดําเนินการขยายผล
โครงการในโอกาสต�อไป

ผลที่คาดว�าจะได�รับ
1) สพภ./ศพจ.และหน�วยงาในนสังกัดฯ

มีระบบบริหารจัดการคลังข�อสอบมาตรฐาน
ฝ�มือแรงงาน (Test Bank for e-Testing 
System) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ และอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานรองรับการ
ทดสอบมาตรฐานฝ�มือฯ

2) จนท.ที่เกีย่วข�องในการทดสอบมาตรฐาน
ฝ�มือฯ ของสพภ./ศพจ. สามารถบริหาร
จัดการและปฏิบัติหน�าที่ในการดําเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานได�ด�วยความ
สะดวก รวดเร็ว โปร�งใสตรวจสอบได�
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Road Map : การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพระบบมาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ 2558

1) แต�งตั้งคณะทํางานพัฒนา
การประกันคุณภาพระบบรับรอง
มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ

2) จัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อ
    -ทบทวนคู�มือการดําเนินงาน  
    -เกณฑ?การประเมิน
   -จัดทําแบบสํารวจเพื่อ
ประเมินศักยภาพความพร�อม
การดําเนนิงานทดสอบมาตรฐาน
ฝ�มือแรงงานแห�งชาติภายใต�การ

คู�มือการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ

ระบบรับรองมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานแห�งชาติ

ฉบับทดลองใช�นําร�องป� 2559

วิธีการดําเนินงาน

ผอ.สํานักพัฒนามาตรฐานฯ
 ผอ.กลุ�มงาน/เจ�าหน�าที่

ของ
1กลุ�มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฯ
2.กลุ�มงานกําหนดมาตรฐานฯ
3.กลุ�มงานทดสอบมาตรฐานฯ
4.กลุ�มงานส�งเสริมมาตรฐานฯ    

ผู�ปฏิบัติงานทดสอบมาตรฐาน

ยุทธศาสตร?1 กําหนด ทดสอบและ
สร�างระบบรับรองมาตรฐานฝ�มือ

แรงงานแห�งชาติเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข�งขันใน

ระดับสากล

กลยุทธ?ที่ 2 พัฒนามาตรฐานฝ�มือ
แรงงานให�เป8นไปตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค?
6.1 เพื่อพัฒนาคู�มือระบบประกัน
คุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝ�มือ

ผลที่คาดว�าจะได�รับ

ผลสรุปการประเมินศักยภาพ
ความพร�อมตนเองของ สพภ./

ผู�รับผิดชอบ

ฝ�มือแรงงานแห�งชาติภายใต�การ
ประกันคุณภาพฯ 
ของ สพภ./ศพจ. 

3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
พิจารณาคู�มือการดําเนินงาน  

ผู�ปฏิบัติงานทดสอบมาตรฐาน
ฝ�มือแรงงานจาก สพภ./ศพจ. 

และ เจ�าหน�าที่ สมฐ 
รวม 90 คน

-สพภ./ศพจ. (4 แห�ง)
-ส�งแบบสํารวจฯ ให� สพภ./
ศพจ./  เชียงแสน/วิทยาลัย    
การแรงงาน/DSD Wellness 
Academy  ประเมินตนเอง

ด�านศักยภาพและความพร�อม
ของตนเอง 

คุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝ�มือ
แรงงาน คู�มือการรับรองมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานของผู�ประกอบอาชีพ ร�างเกณฑ?
ต�างๆ ในระบบประกันคุณภาพ
มาตรฐานฝ�มือแรงงาน แนวปฏิบัติ และ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง
6.2 สํารวจและประเมินศักยภาพความ
พร�อมของหน�วยงานของกรมพัฒนา
ฝ�มือแรงงานในการดําเนนิงานประกัน
คุณภาพระบบรับรองมาตรฐานฝ�มือฯ
6.3 ผลสํารวจที่ได� นํามา สรปุวิเคราะห?
ปรับปรุงคู�มือการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพระบบรับรองมาตรฐานฝ�มือ
แรงงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ค.-ก.ย.58

ความพร�อมตนเองของ สพภ./
ศพจ. ทั่วประเทศ

วางแผนการขับเคลื่อน
ดําเนินงานในป� 2559-2560

เปUาหมาย

เปUาหมาย

สพภ./ศพจ.เข�าสู�                    
การประกันคุณภาพระบบ

รับรองมาตรฐานฝ�มือแรงงาน
แห�งชาติ

4) สํารวจศักยภาพและประเมิน
ศักยภาพความพร�อมของ

สพภ./ศพจ. 



ข�อมูลการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ กลุ�มนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา
ในสาขาอาชีพควบคุม ช�างไฟฟUาในอาคาร ช�างไฟฟUานอกอาคาร ช�างไฟฟUาอุตสาหกรรม

นักศึกษาที่ผ�านการ
ทดสอบมาตรฐาน

ฝ�มือแรงงานแห�งชาติ

นักศึกษาที่จบหรือ
ใกล�จบการศึกษา

เข�าทดสอบมาตรฐาน

ศูนย?ทดสอบมาตรฐาน
ฝ�มือแรงงานของกรม
พัฒนาฝ�มือแรงงาน /
ศูนย?ทดสอบฯที่เป8น

สถาบันอาชีวศึกษาซึ่งมี

ผู�ทดสอบมาตรฐาน
ของกรมพัฒนาฝ�มือ
แรงงาน/ผู�ทดสอบ
ที่เป8นบุคคลากร

ทางการศึกษาซึ่งมี

ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ

สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝ�มือแรงงาน กรมพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 1

เพิ่มเปUาหมาย จํานวน             คน เพิ่มเปUาหมาย จํานวน        แห�ง เพิ่มเปUาหมาย จํานวน        คน

ข�อมูลนักศึกษาที่เข�าและผ�านการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานฯ ในสาขาอาชีพควบคุม

1 ช�างไฟฟqาภายในอาคาร เข�า    1,584 คน ผ�าน          976 คน 61.62%

2 ช�างไฟฟqาภายนอกอาคาร เข�า      207 คน ผ�าน          161 คน 77.78%

3 ช�างไฟฟqาอุตสาหกรรม เข�า      612 คน ผ�าน          496 คน 81.05%

รวมทั้งหมด เข�า    2,403 คน ผ�าน       1,633 คน 67.96%

ศูนย?ทดสอบมาตรฐานฯ
ช�างไฟฟqาภายในอาคาร 1
ช�างไฟฟqาอุตสาหกรรม 2

อาชีวศึกษาภาครัฐ 3
ช�างไฟฟqาภายในอาคาร 8

อาชีวศึกษาภาคเอกชน 8

สถาบันอาชีวศึกษาซึ่งมี ทางการศึกษาซึ่งมี
  จํานวน  275  คน จํานวน  8  แห�ง ป�งปม. 53 – เม.ย. 58 

จํานวน  1,633  คน

เพิ่มเปUาหมาย จํานวน        คน

ป�งปม. 53–เม.ย. 58
จํานวน 2,403  คน



การพัฒนา“มาตรฐานฝ�มือแรงงานไทย” 
สาขาอาชีพควบคุม เพื่อเตรียมประเมิน สําหรับกลุ�มนักษาในสถาบันการอาชีวศึกษา 

(สาขาอาชีพช�างไฟฟUาในอาคาร ไฟฟUานอกอาคาร ไฟฟUาอุตสาหกรรม)
นักศึกษาที่ผ�านการทดสอบ
มาตรฐานฝ�มือแรงงาน จาก

กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน

ป� 53 – 57 และ ป� 58 (ต.ค.57 – เม.ย.  58) จํานวน  1,633  คน

เพิ่มเปUาหมาย ป� 58 (พ.ค.58 – ก.ย.  58) จํานวน            คน

นักศึกษา สาขาไฟฟUาฯ ศูนย?ทดสอบมาตรฐานฝ�มอื

ผู�ทดสอบ
(กรรมการคุมทดสอบ)
ซึ่งเป8นบุคคลากรทาง

การศึกษา 

สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝ�มือแรงงาน กรมพัฒนาฝ�มอืแรงงาน 1

นักศึกษา สาขาไฟฟUาฯ 
ที่จบ/ใกล�จบการศึกษา

ศูนย?ทดสอบมาตรฐานฝ�มอื
แรงงานที่ได�รับอนุญาตจาก

กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
ที่สังกัดสถานศึกษา

การศึกษา 

เข�ารับการทดสอบ ป� 53 – 57 และ
58 (ต.ค.57 – เม.ย.  58) จํานวน  2,403  คน
เปUาหมาย ป� 58 (พ.ค.58 – ก.ย.  58)
จํานวน           คน

ปGจจุบันมีศูนย?ทดสอบ จํานวน  8  แห�ง
เพิ่มเปUาหมายศูนย?ทดสอบ จํานวน         แห�ง

ปGจจุบันมีผู�ทดสอบ จํานวน  275  คน
เพิ่มเปUาหมายผู�ทดสอบ จํานวน         คน

ข�อมูลนักศึกษาที่เข�าและผ�านการทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงานฯ ในสาขาอาชีพควบคุม

1 ช�างไฟฟqาภายในอาคาร จํานวนเข�า    1,584 คน จํานวนผ�านทดสอบ          976 คน 61.62%

2 ช�างไฟฟqาภายนอกอาคาร จํานวนเข�า      207 คน จํานวนผ�านทดสอบ          161 คน 77.78%

3 ช�างไฟฟqาอุตสาหกรรม จํานวนเข�า      612 คน จํานวนผ�านทดสอบ          496 คน 81.05%

รวมทั้งหมด จํานวนเข�า    2,403 คน จํานวนผ�านทดสอบ       1,633 คน 67.96%

สถาบันอาชีวศึกษาที่เป8นศูนย?ทดสอบมาตรฐานฝ�มือ
แรงงาน ในสาขาอาชีพควบคุม

สาขาอาชีพ จํานวน/แห�ง
ช�างไฟฟqาภายในอาคาร 1
ช�างไฟฟqาภายนอกอาคาร          -   
ช�างไฟฟqาอุตสาหกรรม 2

รวม 3
ช�างไฟฟqาภายในอาคาร 8
ช�างไฟฟqาภายนอกอาคาร          -   
ช�างไฟฟqาอุตสาหกรรม          -   

รวม 8



การพัฒนา“มาตรฐานฝ�มือแรงงานไทย” 
สาขาอาชีพควบคุม สําหรับกลุ�มนักศึกษา
ในสถาบนัการอาชีวศึกของประเทศไทย 

ปGจจยัสําคัญที่สดุคือการพัฒนา 
“บุคลากร” ที่ผ�านการทดสอบให�มีทักษะ

ความรู� ความสามารถ ทัศนคติในการ

หลักการสําคัญ

ศูนย?ทดสอบ

ผู�เข�ารับการทดสอบ

มุ�งเน�นการทดสอบทั้งในความรู� 
(ทฤษฎี) และภาคทักษะ

ความสามารถ (ปฏิบัติ) โดยการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อให�ได�บุคลากรที่
ผ�านการทดสอบพร�อมทํางานทั้งใน

ด�านความรู�ความสามารถ การ

ให�ความสําคัญกับดําเนินการโดย
การสร�างเครือข�ายและเปsดรับความ

ร�วมมือในรูปแบบต�างๆ จาก
สถานศึกษา หน�วยงาน องค?กร 

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพ
และมีเปUาหมายร�วมกัน

ความรู� ความสามารถ ทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานเป8นมืออาชีพ มีคุณภาพ
มาตรฐานตามข�อกําหนดในการ

ปฏิบัติงานที่จะส�งผลกระทบต�อผู�บริโภค 
(ผู�รับบริการ)

48

ผู�ทดสอบ 
(กรรมการคุมสอบ)

เปUาหมายการสร�างบุคลากรที่มีความ
ทักษะ (Skills) ความรู� 

(Knowledge) ความสามารถ 
(Competency) ทัศนคติ 

(Attitude) ในการปฏิบัติหน�าที่
ควบคุมการทดสอบมาตรฐานฯ ให�

ถูกต�อง โปร�งใส ตรวจสอบได� 
ยุติธรรม ไม�มอีคต ิเป8นมืออาชีพใน
การทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน

ด�านความรู�ความสามารถ การ
สื่อสาร การทํางานร�วมการผู�อื่น 
ตลอดจนทักษะการแก�ไขปGญหาที่

เกิดจากการทํางานจริง

สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝ�มือแรงงาน กรมพัฒนาฝ�มอืแรงงาน



หน�วยงาน/สถานทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน 

2) ศูนย?ทดสอบมาตฐาน
ฝ�มือแรงงานที่ได�รับ

รูปแบบการดําเนินงานการทดสอบมาตรฐานฝ�มือฯ 

ในสาขาอาชีพควบคุม และกลุ�มเปUาหมาย

แรงงานใหม�ที่จะ
เข�าสู�ตลลาด
แรงงาน 
(นักศึกษา)

แรงงานในสถาน

สถาน
ประกอบกิจการ
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ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ประกอบอาชีพที่ต�อง

ควบคุม (ที่ต�องการขอรับ

ผู�ผ�านการทดสอบ
มาตรฐานฯ 

เข�าทํางานในสถาน
ประกอบกิจการ

ให�คําแนะนําปรึกษา สถานศึกษา สถาน
ประกอบกิจการในทดสอบมาตรฐนฝ�มือ

แรงงานในสาขาอาชีพควบคุม

1

2

7

ฝ�มือแรงงานที่ได�รับ
อนุญาตจากกรมพัฒนา

ฝ�มือแรงงาน
(หน�วยงานภาครัฐ/เอกชน

- สถานศึกษา
- สถานประกอบกิจการ

- สมาคม ชมรม ฯ)

3

1) สถาบัน/ศูนย?
พัฒนาฝ�มือแรงงาน
(กรมพัฒนาฝ�มือ

แรงงาน)

แรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ
ต�างๆ

กลุ�มอื่นๆ เช�น
ลูกจ�างหน�วยงาน
รัฐ

ผู�รับเหมางาน กลุ�ม 
สมาชิกสมาคมช�าง
เหมา และแรงงาน
รับจ�างอิสระ

สถาน
ประกอบกิจการ

In
te

gr
at

ed
 S

ta
nd

ar
d 

Te
st

in
g

สถานศึกษา สถานประกอบกิจการ
ส�งบุคลากรเข�าทดสอบมาตรฐาน
สาขาอาชีพควบคุม (เพื่อเตรียม

ขอใบรับรองการประเมิน

ประกอบอาชีพที่ต�อง
ควบคุม (ที่ต�องการขอรับ

การประเมิน)

3

4

5

6

สํานักพัฒนามาตรฐานและการทดสอบฝ�มือแรงงาน กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน





ประกาศคณะกรรมการค�าจ�างประกาศคณะกรรมการค�าจ�าง
เรื่อง อัตราค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือเรื่อง อัตราค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือ

ปGจจุบันคณะกรรมการค�าจ�างมีประกาศอัตราค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือแรงงาน 4 ฉบับ 6 กลุ�มอุตสาหกรรม 
1. กลุ�มสาขาอาชีพช�างเครื่องกล ช�างไฟฟUา อิเล็กทรอนิกส?และคอมพิวเตอร? และสาขาอาชีพภาคบริการ 
จํานวนรวม 11 สาขา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2554 และนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยมีผลบังคับใช�เมื่อวันที่ 28 
กรกฎาคม 2554
2. กลุ�มสาขาอาชีพช�างอุตสาหการ ช�างก�อสร�างและช�างอุตสาหกรรมศิลป� จํานวน 11 สาขา เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2554 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 และนําลงประกาศในราชเมษายน 2554 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 และนําลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 โดยมีผลบังคับใช�เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 
3. ปรับปรุงอัตราค�าจ�างในสาขาอาชีพ 22 สาขาอาชีพเดิม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555เพื่อให�สอดคล�องกับ
ประกาศอัตราค�าจ�างขั้นต่ําที่ปรับเพิ่มขึ้นเป8น 300 บาท ในพื้นที่ ๗ จังหวัด (กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล และ
ภูเก็ต) ซึ่งมีผลบังคบัใช�ทั่วประเทศ ตั้งแต�วันที่ 1 เมษายน 2555
4. กลุ�มสาขาอาชีพช�างอุตสาหการ ช�างก�อสร�าง ช�างเครือ่งกล และภาคบรกิาร จํานวน 13 สาขา เมื่อวันที่  
13 กุมภาพันธ? 2557 และนําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยมีผลบังคับ
ใช�เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
โดยสรุป มีมาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติที่กําหนดเป8นอัตราค�าจ�างแล�ว จํานวน ๓๕ สาขา



กําลงัแรงงานไทยมีสมรรถนะได�มาตรฐานสากล

(Workforce with World class Competency)

วิสัยทัศน?



HR Network

HRD Agency

กํากับดูแลการบริหารกําลังแรงงาน
ผ�านการดําเนินนโยบาย มาตรการ และกลไกต�างๆ

HR Authority

บทบาทใหม�ของกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน

HR Management
HR Network

หน�วยงานหลัก :

หน�วยงานหลัก : 
สภาองค?การนายจ�าง/ลูกจ�าง

Recruit /Welfare/Quality of work life หน�วยงานอื่นๆ...  National HRD Manager



Strategic Positioning

กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน
เป8นหน�วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย?ของประเทศ  (National HRD Agency))))

เพิ่มภารกิจ
กํากับดูแลระบบการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย?
(Regulator)

เพิ่มภารกิจ
ส�งเสริม/ประสานการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย? 
ในสถานประกอบกิจการ

(Facilitator/
Coordinator)

รักษาภารกิจหลัก
ฝ]กอบรม/ทดสอบมาตรฐานฯ
ในสาขาที่ส�งเสริมการขยายตัว         
ทางเศรษฐกิจ/ตลาดแรงงาน

(Operator)

เพิ่มภารกิจ
ขับเคลื่อนนโยบายการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย?

(Policy Advisor)

ภาพบทบาทใหม�ของกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน

 1. สร�างเครือข�ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย? ในลักษณะ ทวิภาคี  ไตรภาคี  พหุภาคี

    2. ปรับบทบาท โครงสร�าง กระบวนงานของศูนย?พัฒนาฝ�มือแรงงานเป8นกลไก
     ปฏิบัติการในพื้นที่ระดับต�าง ๆ รวมทั้งปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ? 
     วิธีการ เงื่อนไขที่เกี่ยวข�อง 

Coordinator)

กระบวน
การ

ขับเคลื่อน
ภารกิจ



กระบวนการทํางานตามบทบาทใหม�

มาตรฐานฝ�มือ
แรงงาน

หลกัสตูร

คกก.

ทําอย�างไร?

ทิศทาง/นโยบาย

“มาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติใช�เพื่อพัฒนาฝ�มือแรงงาน
ตามมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถ”

การฝ]กอบรมฝ�มือ

การทดสอบ/
รับรองฯ

กองทุน

สิทธิประโยชน?ตามพ.ร.บ.ส�งเสริมฯ

ระบบการพัฒนาฝ�มือแรงงานครบวงจร

เครือข�าย

ทําอย�างไร?

การแข�งขัน
กลไกสนับสนุน/กระตุ�น



อดีตจนถึงปGจจุบันและในอนาคต
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
• จัดทําและพัฒนามาตรฐาน

ฝ�มือแรงงานแห�งชาติในสาขา
อาชีพหลัก  

Facilitation/ Coordination
• พัฒนามาตรฐานฝ�มือแรงงานแห�งชาติ

ให�ครอบคลุมสาขาอาชีพสําคัญ
ทั้งหมด และส�งเสรมิผู�ประกอบกิจการ

Regulation
• ส�งเสริมให�สมาคม

วิชาชีพ/อาชีพเป8น
ผู�ดําเนินการด�านการอาชีพหลัก  

• เน�นการฝ]กฝ�มือสาย
ขาดแคลน/รองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
การทดสอบฝ�มือแรงงานตาม
มาตรฐานฝ�มือแรงงาน

ให�ครอบคลุมสาขาอาชีพสําคัญ
ทั้งหมด และส�งเสรมิผู�ประกอบกิจการ
จัดทํามาตรฐานฝ�มือแรงงานของตน

• เน�นการรับรอง (Accreditation)/ร�วมฝ]กกับ
สถานประกอบกิจการ และส�งเสริมเครือข�ายฯ 
ดําเนินงาน 

• ให�คําปรึกษาสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาฝ�มือแรงงาน เช�น การ
จัดทํามาตรฐานฝ]กฝ�มือและหลักสูตร การ
ทดสอบ ฯลฯ

วิชาชีพ/อาชีพเป8น
ผู�ดําเนินการด�านการ
พัฒนามาตรฐานฝ�มือ
แรงงาน ฝ]กอบรม 
และทดสอบ   โดยกรม
พัฒนาฝ�มือแรงงงานเป8น
หน�วยกํากับดูแลด�าน
คุณภาพและ
ธรรมาภิบาล



ยุทธศาสตร?การดําเนินงานกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน
ยุทธศาสตร?

พัฒนามาตรฐานฝ�มือ
แรงงานและการรับรอง
ความรู�ความสามารถ 

ยุทธศาสตร?
พัฒนาการฝ]กอบรม

ยุทธศาสตร?
ส�งเสริมหน�วยงาน

เครือข�าย

ยุทธศาสตร?
การยกระดับระบบการ

บริหารจัดการ

1. แผนแม�บทมาตรฐานฝ�มือ
แรงงานและการประกัน
คุณภาพ

2. แผนแม�บทขับเคลื่อนการ
รับรองความรู�ฯและการ
ประกันคุณภาพ

3. ผลักดันการใช�มาตรฐานฝ�มือ
4. การปรับปรุงสิทธิประโยชน?

ตาม พ.ร.บ.ส�งเสริมฯ

1. การพัฒนาการฝ]กอบรมใน
สถานประกอบกิจการ

2. การพัฒนาระบบฝ]กอบรม
3. แผนการจัดตั้งศูนย?ฝ]ก

อบมรมฝ�มือแรงงาน
4. แผนการกํากับดูแลศูนย?

ฝ]กอบรมฝ�มือแรงงานฯ
5. การให�คําปรึกษาการเพิ่ม

1. ส�งเสริมการเพิ่มศักยภาพ
และความสามารถของ
กําลังแรงงาน (กพร.ปช./ 
กพร.ปจ.)

2. ส�งเสริมสนับสนุนและ
ประสานการพัฒนา

1. ปรับโครงสร�างและ
อัตรากําลังของทั้งส�วนกลาง 
และพื้นที่ /แผนยุทธศาสตร?
การพัฒนาหน�วยงานกรม
พัฒนาฝ�มือแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน
(พ.ศ.2559-พ.ศ.2564)

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
4. การปรับปรุงสิทธิประโยชน?

ตาม พ.ร.บ.ส�งเสริมฯ
5. กํากับดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ
6. การเทียบเคียงมาตรฐานฝ�มือ 

และ NQF
7. ส�งเสริมการวิเคราะห?

ลักษณะงาน ตําแหน�งฯ
8. ขับเคลื่อนระบบรับรอง

ความรู�ฯ
9. จัดทํามาตรฐานฝ�มือแรงงาน

โดย ผชช.ภายนอก
10.พัฒนาผู�ทดสอบฯ
11.พัฒนาศูนย?/สถาบันให�เป8น

ศูนย?รับรองฯกลาง

5. การให�คําปรึกษาการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานและ
นวัตกรรม

6. การเพิ่มขีดความสามารถ
การฝ]กอบรมในสถาน
ประกอบกิจการ

7. การพัฒนาบุคลากรฝ]กของ
กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน (ใน
มิติใหม�ๆ)

8. การพัฒนาระบบการฝ]กของ
กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
(E-learning/ CBT/ KM)

9. การพัฒนาระบบคลังข�อมูล
10.การพัฒนาอาคารสถานที่ 

ครุภัณฑ?
11.การพัฒนาต�นแบบระบบ

การฝ]กและทดสอบ)

ประสานการพัฒนา
มาตรฐานฯ/หลักสูตรสู�
สถานประกอบกิจการ

3. ส�งเสริมสนับสนุนและ
ประสานหน�วยงานด�าน
การพัฒนาฝ�มือแรงงาน 
(สปก. ภาครัฐ) ด�วย
เครื่องมอืตาม พ.ร.บ.
ส�งเสริมฯ

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการพัฒนาฝ�มือ
แรงงาน

3. พัฒนาบุคลากรกรมพัฒนา
ฝ�มือแรงงาน 

4. ปรับปรุง พัฒนากฎหมาย 
กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ? 
วิธีการ เงื่อนไขที่เกี่ยวข�อง

5. พัฒนาสถานฝ]กและ
ครุภัณฑ?

6. พัฒนาโครงสร�าง/บุคลากร
เครือข�าย เพื่อสนับสนุน 
กพร.ปช. กพร.ปจ.
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พัฒนาฝ�มือแรงงานใหม�ก�อน
เข�าสู�ตลาดแรงงาน

ยกระดับฝ�มือให�แก�แรงงานที่
มีอยู�เพื่อเป8น Multi skills

เพิ่มโอกาสประกอบอาชีพ
ให�แก�แรงงานนอกระบบผู�
พิการ ผู�สูงอายุ สตรี ฯลฯ

การฝ]กอบรมฝ�มือแรงงาน

พระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๕
พระราชบัญญัติส�งเสริมการพัฒนาฝ�มือ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน ฉบับที่ 
๓ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ�มครอง
คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ภารกิจกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน

การจัดทํามาตรฐานฝ�มือ
แรงงานและการทดสอบฝ�มือ

แรงงาน

การส�งเสริมสถาน
ประกอบการให�พัฒนา

ฝ�มือแรงงาน

การจัดทํามาตรฐานฝ�มือแรงงานการ
ทดสอบมาตรฐานฝ�มือแรงงาน การจ�าย
ค�าจ�างตามมาตรฐานฝ�มือแรงงาน

ตาม พ.ร.บ. ส�งเสริมการพัฒนา
ฝ�มือแรงงาน พ.ศ. 2545

คนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๒



ยุทธศาสตร?การดําเนินงาน
กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน

พ.ศ.2560-2564

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนบทบาทใหม�

26-28 สิงหาคม 2558

ณ จังหวัดกาญจนบุรี



กรอบแนวคิดบทบาททั้ง 4 ด�าน

(1)
ขับเคลื่อนนโยบาย

(2ก)

(4)
ดําเนินการเอง

(2ก)
กํากับดูแล
-มาตรฐานฯ
- การรับรอง

ศูนย?ฯ

(3)
ส�งเสริม/ประสาน

(2ข)
กํากับดูแล

-ประกัน
คณุภาพ



เปUาหมายใหม�

ความสามารถที่จะได�รับการจ�างงาน
Employability

การจ�างงาน
Employment

Employability

ผลิตภาพแรงงาน
(Labour Productivity)



กลุ�มเปUาหมายใหม� : 1) ทรัพยากรมนุษย?

5 ล�านคนต�อป�

ฝ]กอบรม ทดสอบ

10 ล�านคนต�อป�

-หลักสูตรช�างทั่วไป
-ทดสอบโดย
ศูนย?/สถาบัน ฝ]กอบรม ทดสอบ/รับรองความรู�ฯ

-หลักสูตรเฉพาะ
/MT/ E-Learning

-โดยศูนย?/สถาบัน และหน�วยงาน
เครือข�าย
-การประกันคุณภาพการทดสอบ

ทําอย�างไร?

เดิม ใหม�

ส�งเสริม

-แรงงานในระบบใน สปก. 
ที่เข�าข�าย

ส�งเสริม/กํากับดูแล
-แรงงานในระบบใน สปก. ทีเ่ข�าข�าย/ที่ไม�เข�าข�าย/แรงงานนอกระบบ
-โดย สปก. และ ศนูย?ฝ]กอบรมฝ�มือแรงงานภาครัฐ/เอกชน

ทําอย�างไร?



กลุ�มเปUาหมายใหม�: 2) สถานประกอบกิจการ/กลุ�มอาชีพ

สปก.ที่ไม�เข�าข�าย กลุ�มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน

-ให�คําแนะนําให�เกิดระบบพัฒนา
ฝ�มือแรงงานครบวงจร

-ให�การฝ]กอบรม
-ให�คําแนะนําในการพัฒนาฝ�มือแรงงาน 

ทําอย�างไร?

เดิม

ใหม�

สปก.ที่เข�าข�าย

-ส�งเสริมให�มีการฝ]กอบรม ตาม 
พ.ร.บ.ส�งเสริมฯ
-ให�คําแนะนําในการพัฒนาผลิตภาพ

ส�งเสริม
-ส�งเสริมให�มีการฝ]กอบรม ตาม พ.ร.บ.ส�งเสริมฯ
-การประกันคุณภาพการฝ]กอบรม/ทดสอบ
-ให�คําแนะนําให�เกิดระบบพัฒนาฝ�มือแรงงานครบวงจร
-พัฒนา HR/ MT 



การดําเนินการในระยะต�อไป

ยกร�าง

ประมวลผล
ยุทธศาสตร?

แลกเปลี่ยน
ความเห็น/
ปรับปรุง
ร�าง 2

กรมฯ
เห็นชอบ

ยุทธศาสตร?

ใช�เป8น
ข�อมูลเพื่อ

จัดทํา
งบประมา

ณ

พัฒนา
ขั้นตอนการ

จัดทํา
บทบาท

ใหม�

ยกร�าง
ยุทธศาสตร?

ยุทธศาสตร?
ร�าง 1

ปรับปรุง
ร�าง 2 ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน


