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หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เกณฑ์การให้ค่าคะแนน 

 

มาตรฐานที่ รายการมาตรฐาน จ านวนข้อก าหนด คะแนนเต็ม 

คะแนนเต็ม 
(เฉพาะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติและ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

และช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต์) 
1 การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 3 10.00 9.50 
2 ผู้รับการฝึก 5 20.00 10.00 
3 ครูฝึก 6 20.00 19.75 
4 วิธีการฝึก 7 15.00 11.50 
5 สถานที่และสิ่งแวดล้อม 3 10.00 10.00 
6 การประเมินระบบการฝึก 4 15.00 15.00 
7 การประชาสัมพันธ์ 2 10.00 10.00 
 รวม 30 100.00 85.75 
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มาตรฐานที่ 1 การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
จ านวน 3 ข้อก าหนดหลัก 

ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
1 การหาความ

ต้องการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ของตลาด 
แรงงาน 

1 : การหาความ
ต้องการพัฒนา
ฝีมือแรงงานของ
สถานประกอบ
กิจการและความ
ต้องการพัฒนา
ฝีมือของแรงงาน 

 

1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
ส ารวจหาความต้องการพัฒนาฝีมือ
แรงงานในพ้ืนที่อย่างชัดเจน 
 

- เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

มีกลุ่มเป้าหมายในการ
หาความต้องการพัฒนา
ฝีมือแรงงานของ
ตลาดแรงงานที่
สอดคล้องกับผลผลิต 
กิจกรรม อุตสาหกรรมที่ 
เป็นนโยบายของพ้ืนที่
อย่างชัดเจน 

เอกสารที่แสดงถึง
กลุ่มเป้าหมายในการ
ส ารวจหาความ
ต้องการพัฒนาฝีมือ
แรงงานของ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่
พร้อมเหตุผลในการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
นั้นที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จก่อนเดือน
กันยายน เช่น บันทึก
ข้อความ รายงานการ
ประชุม เป็นต้น 
 
 
 
 

1.00 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
2. จัดท าแบบส ารวจหาความ
ต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ และจัดท า
ช่องทางการส ารวจหาความ
ต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น มีหนังสือน าส่ง 
หรือ มีการตอบแบบสอบถามโดย
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- แบบส ารวจหาความ
ต้องการพัฒนาฝีมือ
แรงงานของ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ที่
ได้จัดท าขึ้นเองและ
ช่องทางการส ารวจหา
ความต้องการพัฒนา
ฝีมือแรงงานไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น มี
หนังสือน าส่ง หรือ มี
การตอบแบบสอบถาม
โดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1.00 

3. ส ารวจความต้องการพัฒนาฝีมือ
แรงงานของสถานประกอบกิจการ
เพ่ือส ารวจความต้องการแรงงาน
ฝีมือ 

- มีกลุ่มตัวอย่างของข้อมูล
ความต้องการพัฒนา
ฝีมือแรงงานของ
ตลาดแรงงานที่มีความ
น่าเชื่อถือ 
 

1. แบบส ารวจได้รับ
กลับคืนมาไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 ของสถาน
ประกอบกิจการที่เป็น
กลุ่มเปา้หมาย 

2.00 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
4. ส ารวจความต้องการพัฒนาฝีมือ
แรงงานไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
เช่น สหภาพแรงงาน สภาองค์กร
ลูกจ้าง สมาคม ชมรม แรงงานนอก
ระบบ อาสาสมัครแรงงาน  ผู้
ประกอบอาชีพอิสระ และวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อส ารวจความต้องการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน  

-   2. แบบส ารวจได้รับ
กลับคืนมาไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 60 ของ
แรงงานกลุ่มเป้าหมาย 

2.00 
 
 

 

หรือ 
3. ประชุมคณะกรรมการ กพร.ปจ. 
หรือ คณะกรรมการอ่ืน ๆ เช่น 
หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด สมาคมชมรม ผู้ประกอบ
กิจการ ที่มีประเด็นวาระความ
ต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของ
สถานประกอบกิจการ  

หรือ 
1. หนังสือขออนุมัติจัด
ประชุม กพร.ปจ.หรือ
คณะกรรมการอ่ืน ๆ
เช่น หอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด สมาคมชมรม 
ผู้ประกอบกิจการ 
 

 
1.00 

2. รายงานผลการ
ประชุม กพร.ปจ.หรือ
คณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่

1.00 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ระบุถึงความต้องการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน
ของสถานประกอบ
กิจการ 

 4. เข้าร่วมประชุมอาสาสมัคร
แรงงาน หรือ กลุ่มแรงงานอ่ืนๆ 
เพ่ือสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับความ
ต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของ
ตลาดแรงงาน 

- 3. หนังสือส่งเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุม
อาสาสมัครแรงงาน 
หรือ กลุ่มแรงงานอื่นๆ 

1.00 

4. รายงานผลการ
ประชุม อาสาสมัคร
แรงงาน หรือ กลุ่ม
แรงงานอ่ืนๆ ที่ระบุถึง
ความต้องการพัฒนา
ฝีมือแรงงานของ
ตลาดแรงงาน 

1.00 

2 : การวิเคราะห์
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานใน
ปัจจุบันและ
อนาคต 

น าข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือ
มาประมวลผล ศึกษา วิเคราะห์
ทิศทางความต้องการแรงงานฝีมือ
ในพ้ืนที่เพ่ือใช้ประกอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน 

- เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ครอบคลุมทุก

มีผลความต้องการ
พัฒนาฝีมือแรงงานของ
ตลาดแรงงานที่
สอดคล้องกับผลผลิต 
กิจกรรม อุตสาหกรรมที่ 

รายงานผลความ
ต้องการพัฒนาฝีมือ
แรงงานของ
ตลาดแรงงานที่
สอดคล้องกับผลผลิต 

0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นนโยบายในพื้นที่ กิจกรรม อุตสาหกรรม

ที่ เป็นนโยบายในพื้นที่
และภารกิจของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

2 การจัดท า
แผนการ
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

การจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ 

น าข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือ 
มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 

 เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 

1. แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีมคีวาม
เชื่อมโยงกับความ
ต้องการพัฒนาฝีมือ
แรงงานของ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 
2. แผนปฏิบัติการแล้ว
เสร็จภายในตุลาคมของ
แต่ละปีงบประมาณ 

1. หนังสืออนุมัติ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี จาก
ผู้อ านวยการหน่วยงาน 

0.50 

2. แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่เชื่อมโยงกับ
ผลการวิเคราะห์ความ
ต้องการพัฒนาฝีมือ
แรงงานของ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่
ภายในเดือนตุลาคม
ของในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

0.50 

3 การใช้
หลักสูตรการ
ฝึกที่สอดคล้อง

1 : การใช้
หลักสูตรการฝึก
เตรียมเข้าท างาน 

ใช้หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าท างาน 
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและ
หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริมที่เป็น

 เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มี

หลักสูตรฝึกอบรม
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มี

1. ใช้หลักสูตรการฝึก
เตรียมเข้าท างาน ที่
เป็นหลักสูตรกลาง 

0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
กับความ
ต้องการของ
สถานประกอบ
กิจการและ
ตลาดแรงงาน 

การฝึกยกระดับ
ฝีมือแรงงานและ
หลักสูตรการฝึก
อาชีพเสริมที่เป็น
หลักสูตรกลาง
ของกรม 

หลักสูตรกลางของกรม ส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ของกรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวน
รุ่นที่เปิดฝึก(ยกเว้น
สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติและ
สถาบันพัฒนา
บุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ 
และช้ินส่วนอะไหล่
ยานยนต์) 
 
2. ใช้หลักสูตรการฝึก
ยกระดับฝีมือแรงงาน  
 

0.25 

3. ใช้หลักสูตรการฝึก
การฝึกอาชีพเสริม  

0.25 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
2 : การใช้
หลักสูตรการฝึก
เตรียมเข้าท างาน 
การฝึกยกระดับ
ฝีมือแรงงานและ
หลักสูตรการฝึก
อาชีพเสริม ที่
หน่วยฝึกร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่น 

จัดท าและใช้หลักสูตรการฝึกเตรียม
เข้าท างาน การฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงานและหลักสูตรการฝึกอาชีพ
เสริม ที่หน่วยฝึกร่วมมือกับสถาน
ประกอบกิจการสมาคมอาชีพ/
วิชาชีพ ชมรมกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การยอมรับในพ้ืนที่ หอการค้า
จังหวัด หรือสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด ทั้งนี้  ผู้อ านวยการหน่วย
ฝึกพิจารณาอนุมัติหลักสูตรการฝึก
ได้ 

 เอกสารหลักฐาน
หลักสูตรที่แสดงถึง 
1. ชื่อหน่วยงานอื่น 
หรอืชื่อผู้ให้ข้อมูลจาก
หน่วยงานอื่น และ 
2. การน าหลักสูตรที่
หน่วยฝึกจัดท าร่วมกับ
หน่วยงานอื่นและตรง
กับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ไปใช้ในการ
ฝึกจริง 
(1) หลักสูตรการฝึก
เตรียมเข้าท างานหรือ 
(2) หลักสูตรการฝึก
ยกระดับฝีมือแรงงาน 
หรือ(3) หลักสูตรการ
ฝึกอาชีพเสริม  

1.50 
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มาตรฐานที่ 2 ผู้รับการฝึก 
จ านวน 5 ข้อก าหนดหลัก 

 

ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
1 คุณสมบัติของ

ผู้รับการฝึก 
1 : คุณสมบัติของ
ผู้รับการฝึกตาม
ระเบียบกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานว่าด้วย
การฝึกเตรียมเข้า
ท างาน พ.ศ. 2547 
หมวด 1 
(ยกเว้นสถาบัน
พัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติ
และสถาบันพัฒนา
บุคลากรใน
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ 
และช้ินส่วนอะไหล่
ยานยนต์) 

จัดท าประกาศรับสมัครโดย
ก าหนดคุณสมบัติผู้รับการฝึก
หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าท างาน 
ให้เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกเตรียม
เข้าท างาน พ.ศ. 2547 หมวด 1 

- เพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและ
สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายของ
การฝึกเตรียมเข้า
ท างาน 

ผู้เข้ารับการฝึกเตรียม
เข้าท างานทุกคนมี
คุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบียบที่ก าหนด 

1. ประกาศรับสมัคร  
หรือ  
หนังสือขอความสนับสนุน
การฝึกจากหน่วยงาน
ภายนอก 

0.50 

2. ตรวจสอบจากหลักฐาน
ประกอบการรับสมัครการ
ฝึกเตรียมเข้าท างาน 

0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
2 : คุณสมบัติของ
ผู้รับการฝึกตาม
ระเบียบกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานว่าด้วย
การฝึกยกระดับ
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2547 หมวด 1 

จัดท าประกาศรับสมัครโดย
ก าหนดคุณสมบัติผู้รับการฝึก
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วย
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2547 หมวด 1 

 เพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและ
สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายของ
การฝึกยกระดับฝีมือ
แรงงาน 

ผู้เข้ารับการฝึก
ยกระดับฝีมือแรงงาน
ทุกคนมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบ
ที่ก าหนด 

1. ประกาศรับสมัคร  
หรือ  
หนังสือขอความสนับสนุน
การฝึกจากหน่วยงาน
ภายนอก 

0.50 

2. หลักฐานประกอบการรับ
สมัคร 

0.50 

2 การแนะน า
การฝึกให้แก่
ผู้สมัคร 

การแนะน าข้อมูล
อาชีพในสาขาท่ีเปิด
ฝึก 

1. ให้ค าแนะน าในการกรอกใบ
สมัคร 
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของ
หลักสูตรที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ 
เช่น ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  โอกาสการมีงาน
ท า อาชีพที่จะท า  อาชีพที่
เกี่ยวเนื่อง สภาพการท างาน  
ผู้ว่าจ้าง ช่องทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจ 

QA221 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกได้ฝึกตรงตาม
สมรรถนะและความ
ต้องการของตลาด 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ผ่านการฝึก ตาม
แบบ QA6221 หัวข้อ
ที่ 1 การรับสมัคร การ
แนะแนว ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

1. ใบสมัครเข้ารับการฝึกที่
เป็นปัจจุบัน 

1.00 

2. หลักฐานที่แสดงถึงการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึก เช่น แผ่นพับ วารสาร 
ข่าว หนังสือพิมพ์ หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

0.50 

3. ข้อมูลหลักสูตรการฝึก
สาขาต่าง ๆ ที่ตรงกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

1.00 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
3 การคัดเลือก

ผู้รับการฝึก
และการ
ปฐมนิเทศ 

1 : มีการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการ
ฝึกหลักสูตรการฝึก
เตรียมเข้าท างาน
(ยกเว้นสถาบัน
พัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติ
และสถาบันพัฒนา
บุคลากรใน
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ 
และช้ินส่วนอะไหล่
ยานยนต์) 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัคร
เข้ารับการฝึก 
2. ด าเนินการคัดเลือกผู้รับการฝึก  
โดยการสอบข้อเขียน และหรือ
สอบปฏิบัติ และหรือสอบ
สัมภาษณ์ 
3. รวบรวมผลการคัดเลือกและ
ประกาศผลการคัดเลือก 

 ผู้ได้รับคัดเลือกมี
คุณสมบัติตาม
ประกาศ 

ผู้เข้ารับการฝึกเตรียม
เข้าท างานทุกคนมี
คุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบียบที่ก าหนด 

1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกท่ีเป็น
ปัจจุบันในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

0.50 

2. ใบลงทะเบียนเข้ารับการ
คัดเลือก 

0.50 

3. แบบทดสอบ แบบค าถาม 
แบบให้คะแนน  ที่ใช้ในการ
คัดเลือก 

1.00 

4. ประกาศผลการคัดเลือก 0.50 

2 : หน่วยฝึกปฏิบัติ
ตามระเบียบกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน
ว่าด้วยการฝึก
ยกระดับฝีมือ พ.ศ. 
2547 หมวด 2การ
รับสมัครและการ

1. ก าหนดวิธีการและด าเนินการ
คัดเลือกผู้รับ 
การฝึกตามความเหมาะสม  
ได้แก่ 
การสอบข้อเขียน  และหรือสอบ
ปฏิบัติ และหรือสอบสัมภาษณ์ 
2. รวบรวมผลการคัดเลือกและ

 ผู้ได้รับคัดเลือกมี
คุณสมบัติตาม
ประกาศรับสมัคร
และมีคุณภาพ
เหมาะสมในการเข้า
รับการฝึก 

ผู้ได้รับคัดเลือกทุกคน
มีคุณสมบัติตาม
ประกาศรับสมัครและ
มีคุณภาพเหมาะสมใน
การเข้ารับการฝึก 

1. ใบลงทะเบียนเข้ารับการ
คัดเลือก 

0.50 

2. แบบทดสอบ  แบบ
ค าถาม  แบบให้คะแนน  ที่
ใช้ในการคัดเลือก 

0.50 

3. ประกาศผลการคัดเลือก 0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
คัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก 

3 : การปฐมนิเทศ
ผู้รับการฝึก (เฉพาะ
หลักสูตรการฝึก
เตรียมเข้าท างาน) 
(ยกเว้นสถาบัน
พัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติ
และสถาบันพัฒนา
บุคลากรใน
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และช้ินส่วน
อะไหล่ยานยนต์) 

1. ชี้แจง กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง
กับการฝึก 
2. ชี้แจงการใช้อาคารสถานที่ต่าง 
ๆ เช่น โรงอาหาร ห้องน้ า สนาม
กีฬา โรงจอดรถ เป็นต้น 
3. แนะน าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
แก่ผู้รับการฝึก เช่น ผู้บริหาร ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายช่าง คณะครู
ผู้ปกครอง และครูฝึกแต่ละสาขา
อาชีพ 

 เพ่ือสร้างการรับรู้
และความเข้าใจและ
สิทธิประโยชน์ของ
การฝึกเตรียมเข้า
ท างาน 

มีการปฐมนิเทศการ
ฝึกเตรียมเข้าท างาน
ทุกหลักสูตร 

1. ก าหนดการปฐมนิเทศ 0.50 
2. หนังสือเชิญเจ้าหน้าที่เข้า
ร่วมการปฐมนิเทศ 

0.50 

3. ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึก 0.50 

4. ภาพถ่ายกิจกรรมวัน
ปฐมนิเทศ 

0.50 

4 การประเมิน
ความรู้พื้นฐาน
ผู้รับการฝึก
ก่อนการฝึก 
(เฉพาะ

1 : มีการประเมิน
ความรู้พื้นฐานให้
ผู้รับการฝึกมีความ
พร้อมที่จะเข้าฝึกใน
สาขาอาชีพนั้น ๆ 

ประเมินความรู้พ้ืนฐานของผู้รับ
การฝึกในสาขาอาชีพที่จะเข้ารับ
การฝึก เช่น คณิตศาสตร์ช่าง 
ความปลอดภัยในการท างาน  
ศัพท์เทคนิคด้านช่าง 

 เพ่ือทราบความรู้
พ้ืนฐานของสาขา 
อาชีพ 

มีการรายงานผลการ
ประเมิน 

1. แบบประเมินความรู้
พ้ืนฐาน 

0.75 

2. ผลการประเมินความรู้ 0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
หลักสูตรการ
ฝึกเตรียมเข้า
ท างาน) 
(ยกเว้น
สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
นานาชาติและ
สถาบันพัฒนา
บุคลากรใน
อุตสาหกรรม
ยานยนต์ 
และช้ินส่วน
อะไหล่ยาน
ยนต์) 

2 : มีหน่วยการฝึก
ความรู้พื้นฐานให้
ผู้รับการฝึกมีความ
พร้อมที่จะเข้าฝึกใน
สาขาอาชีพนั้น ๆ 

น าผลการประเมินความรู้พื้นฐาน
มาจัดท าหน่วยการฝึกความรู้
พ้ืนฐาน และใช้ฝึกเพ่ือปรับ
ความรู้พื้นฐานของผู้รับการฝึกให้
มีความพร้อมเข้าฝึก 
 
 

 เพ่ือเตรียมพร้อม
ให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึก 

ผู้เข้ารับการฝึกมีความ
พร้อมส าหรับการฝึก
หลักสูตรการฝึก
เตรียมเข้าท างาน 

หน่วยการฝึกความรู้พ้ืนฐาน 
(โมดูลการฝึก) 

0.75 

5 การส าเร็จการ
ฝึกและการ
จัดท า
ฐานข้อมูลผู้รับ
การฝึก 

1 : การส าเร็จการ
ฝึกเตรียมเข้า
ท างาน ยกระดับ
ฝีมือแรงงานและ
การฝึกอาชีพเสริม 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับการ
ฝึกที่ส าเร็จการฝึก จะต้องมี
คุณสมบัติตามระเบียบของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
2. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับการ
ฝึกที่ส าเร็จการฝึกในหลักสูตรอ่ืน 

 ด าเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ขั้นตอนการฝึก 

ผู้ผ่านการฝึกทุกคนมี
คุณสมบัติเป็นไปตาม
ข้อก าหนด 

1. หนังสือรายงานผลการจบ
ฝึก 

0.75 

2. ประกาศผลการจบฝึก 0.75 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
จะต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
3. จัดท ารายงานผลการจบฝึก 
พร้อมประกาศผลการจบฝึก 
เสนอต่อผู้อ านวยการหน่วยฝึก
ภายใน 5 วัน 

2 : การออกหนังสือ
รับรองผลการฝึก/
วุฒิบัตร และการ
จัดท าทะเบียนคุม 
วุฒิบัตร 

1. จัดท าวุฒิบัตรตามรูปแบบที่
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด 
2. จัดท าวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่าน 
การวัดผลการฝึกและให้ผู้มี
อ านาจลงนามในวุฒิบัตรภายใน 
9 วันหลังจบฝึกหรือหลังจบการ
ฝากฝึก 
3. ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรการ
ฝึกเตรียมเข้าท างาน ที่ผ่านการ
ฝึกในหน่วยฝึกแล้ว แต่ไม่ได้ผ่าน
การฝากฝึกในกิจการ ให้ออก
หนังสือรับรองผลการฝึก และให้ผู้
มีอ านาจลงนามในหนังสือรับรอง
ภายใน 9 วัน 

QA251 ระยะเวลาแล้วเสร็จ
ในการจัดท าวุฒิบัตร 
ไม่เกิน 9 วัน 

ร้อยละ 80 ของ
จ านวนรุ่นที่เปิดฝึก
สามารถจัดท าวุฒิบัตร
ได้แล้วเสร็จภายใน 9 
วัน 

1. รูปแบบข้อความใน
วุฒิบัตร เป็นไปตามที่กรม
พัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด 

0.25 

2. รูปแบบทะเบียนวุฒิบัตร
เป็นไปตามที่กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานก าหนด 

0.25 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
4. จัดท าระเบียนแสดงผลการฝึก 
(ใบระเบียน) ให้แก่ผู้ส าเร็จการฝึก 
ตามระเบียบกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานว่าด้วยการฝึกเตรียมเข้า
ท างาน พ.ศ. 2547 ข้อ 67 
หลักฐานการจบฝึก 
5. รายงานผลการใช้วุฒิบัตรต่อ
ส านักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยี
การฝึกภายในวันที่ 20 กันยายน
ของปีงบประมาณ 

3. เอกสารการส่งรายงานผล
การใช้วุฒิบัตรภายในวันที่ 
20 กันยายนของ
ปีงบประมาณ 

0.50 

  3 : การติดตามผล
การมีงานท า
(หลักสูตรการฝึก
เตรียมเข้าท างาน) 
(ยกเว้นสถาบัน
พัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาต ิ
 

ติดตามผลการมีงานท าของผู้จบ
การฝึก หลังจากส าเร็จการฝึกไป
แล้ว 3 เดือนดังนี้ 
1. แจ้งรายชื่อผู้ส าเร็จการฝึกให้
ส านักงานจัดหางานในพ้ืนที่เพ่ือ
ด าเนินการหางาน 
2.  ภายใน 3 เดือนหลังจาก 
 

 เพ่ือให้ทราบผลการ
มีงานท าของผู้ส าเร็จ
การฝึก 

ร้อยละ 60 ของผู้จบ
การฝึกมีงานท าภายใน 
3 เดือน 

1. หนังสือส่งรายชื่อผู้จบ
การฝึกให้กับส านักงาน
จัดหางานในพ้ืนที่ 

0.50 

2. บันทึกข้อมูลการติดตาม
ผลการมีงานท าลงในระบบ
การรายงานผลการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
 

1.00 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
และสถาบันพัฒนา
บุคลากรใน
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์และช้ินส่วน
อะไหล่ยานยนต์) 

ส าเร็จการฝึก ให้ติดตามผู้ส าเร็จ
การฝึกเก่ียวกับผลการมีงานท า 
3.  มีระบบการรายงานการ
ติดตามผลการมีงานท าให้
ผู้อ านวยการหน่วยงานทราบ 

3. รายงานการติดตามผล
การมีงานท าต่อผู้อ านวยการ
หน่วยงาน 

1.00 

4 : การเก็บ
ฐานข้อมูลผู้รับการ
ฝึก 

1. บันทึกข้อมูลผู้รับการฝึก  ผล
การฝึก  ลงในระบบที่กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานก าหนด 
2. บันทึกข้อมูลการมีงานท าของ
ผู้รับการฝึกลงในระบบที่กรม
พัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด 

QA252 เพ่ือให้มีข้อมูล
ครบถ้วนในการ
บันทึกข้อมูลการฝึก
เข้าระบบ (Data 
Center) 

ร้อยละ 100 ของผู้รับ
การฝึกใน
ปีงบประมาณได้รับ
การบันทึกข้อมูลลงใน 
(Data Center) 

1. ทะเบียนผู้รับการฝึกและ
ควบคุมวุฒิบัตรในระบบ 
Data Center มีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน 

1.00 

2. ข้อมูลผลการฝึกในระบบ
รายงานผลการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (Data Center)มี
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

0.75 

3. ข้อมูลการมีงานท าของ
ผู้รับการฝึกในระบบ Data 
Center มีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน  

0.75 

 
 QR Code for Download: 
   แนวปฏิบัติการจัดพิมพ์วุฒิบัตร 
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มาตรฐานที่ 3  ครูฝึก 
จ านวน 6 ข้อก าหนดหลัก 

 

ล าดับที่ ข้อก าหนดหลัก ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 
วัตถุประสงค์

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

1 คุณสมบัติของ
การเป็นครูฝึก
(วิทยากร
ภายนอก) 
 

1 : คุณสมบัติของ
วิทยากรภายนอก 

ตามระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็น
วิทยากรด าเนินการสอนในหลักสูตรฝึก
เตรียมเข้าท างาน พ.ศ. 25471 

 วิทยากร
ภายนอก 
มีคุณสมบัติ
ตามระเบียบ
กรมก าหนด
และ
หลักเกณฑ์
เดียวกัน 
 
 

ประกาศรับสมัคร
บุคคลภายนอกเป็น
วิทยากรที่เป็นปัจจุบัน
ทุกปีงบประมาณ 

ประกาศรับสมัคร
บุคคลภายนอกเป็นวิทยากร
ในแต่ละปีงบประมาณ
(ยกเว้นสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติและ
สถาบันพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์) 

0.25 

2 : การคัดเลือก
บุคคลภายนอก
เป็นวิทยากร
ด าเนินการสอนใน
หลักสูตรการฝึก
เตรียมเข้าท างาน

1. ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครเป็น
วิทยากร(ภายนอก) และตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
2.ให้วิทยากรเดิมกรอกใบสมัครใหม่ทุก
ปีในหลักสูตรที่เปิดฝึก 
3.คัดเลือกผู้สมัครโดยวิธีสัมภาษณ์และ

QA3121 
 
 
 
 

QA3122 

มีกระบวนการ
คัดเลือก
บุคคลภายนอ
กเป็นวิทยากร
ในหลักสูตร
การฝึกเตรียม

ด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมก่อน
การฝึกอบรม  
 

1.ใบสมัคร ตามแบบ  
QA3121 ของทุกคนและ
กรอกข้อมูลครบถ้วน 

0.50 

2.ผลการประเมิน ตามแบบ 
QA3122 ทุกคน 

0.50 
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ล าดับที่ ข้อก าหนดหลัก ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 
วัตถุประสงค์

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ยกระดับฝีมือ 
และฝึกอาชีพ
เสริม 

สาธิตการสอน 
4.ประเมินความสามารถผู้สมัครโดยใช้
แบบประเมิน 
5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็นวิทยากร 

เข้าท างาน
ยกระดับฝีมือ 
และฝึกอาชีพ
เสริมที่โปร่งใส
และมีคุณภาพ
ตามระเบียบ
ก าหนด 

3.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกวิทยากร 

0.25 
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ล าดับที่ ข้อก าหนดหลัก ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 
วัตถุประสงค์

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

3 : การจัดท า
ทะเบียนวิทยากร 

รวบรวมข้อมูลวิทยากร จัดท าทะเบียน
โดยบันทึกข้อมูลแยกตามสาขาอาชีพ
และประเภทการฝึกลงในระบบที่กรม
พัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด 

QA313 กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานมี
ทะเบียน
วิทยากรที่เป็น
ปัจจุบัน 

ทะเบียนวิทยากรปี
ปัจจุบัน 

ทะเบียนวิทยากรที่เป็น
ปัจจุบันจากระบบรายงาน
ผลการการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน (Data Center) 

1.00 
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ล าดับที่ ข้อก าหนดหลัก ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 
วัตถุประสงค์

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

2 การจัดท า
แผนการฝึก 
และคู่มือการฝึก 

1 : การจัดท า
แผนการฝึกและ
ตารางการฝึก
ประจ าวัน 

1. จัดท าแผนการฝึกประกอบด้วย ชื่อ
หลักสูตร  สาขาช่าง/อาชีพ ระยะเวลา  
รหัสวิชา หัวข้อวิชา จ านวนชัว่โมง
ทฤษฎี/ปฏิบัติ ชื่อผู้สอน  ชื่อผู้ควบคุม 
2.จัดท าตารางการฝึกประจ าวัน  
ประกอบด้วย  ชื่อหลักสูตร  สาขา
ช่าง/อาชีพ  ระยะเวลา  วันที่ เวลา 
เนื้อหาวิชา  จ านวนชั่วโมงทฤษฎี/
ปฏิบัติ  วิธีประเมิน ชื่อผู้สอน 

QA3211 
QA3212 

ครูฝึกมี
เป้าหมายการ
ฝึกที่ชัดเจน 
ถูกต้อง
ครบถ้วนตรง
ตามหลักสูตร 

มีแผนการฝึกและตาราง
การฝึกเป็นปัจจุบัน ครบ

ทุกหลักสูตรที่เปิดฝึก 

1.แผนการฝึก ตามแบบ 
QA3211 
 
2.ตารางการฝึกประจ าวัน 
ตามแบบ QA3212 และ
สอดคล้องกับ QA3211 

0.50 
 
 

0.50 
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ล าดับที่ ข้อก าหนดหลัก ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 
วัตถุประสงค์

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

  2 : การจัดท า
คู่มือการฝึกและ
เตรียมการสอน 

1. จัดท าคู่มือการฝึก  ประกอบด้วย
เอกสารดังนี้ 

1) ใบเตรียมการสอน 
2) ใบข้อมูล 
3) ใบงาน 
4) ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) ใบทดสอบและใบเฉลย 

2. รวบรวมเอกสารตามข้อ 1 ให้เป็น
รูปเล่มของคู่มือการฝึก หรือรวบรวมให้
เป็นแฟ้มคู่มือการฝึก เพ่ือความสะดวก 
ต่อการใช้งาน 
3. รวบรวมคู่มือการฝึกในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความสะดวกในการ
เผยแพร่และแบ่งปันลงในระบบที่กรม
พัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด 

QA3221 
QA3222 
QA3223 
QA3224 
QA3225 

เพ่ือให้ครู
ฝึกสอน/
ฝึกอบรม ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และบรรลุ
วัตถุประสงค์
ตามหลักสูตร
ก าหนด 

มีคู่มือการฝึกครบถ้วน
สมบูรณ์ทุกหัวข้อวิชา
ตามหลักสูตรที่เปิดฝึก 

คู่มือการฝึกที่มีทุกหัวข้อวิชา
ตามหลักสูตรที่เปิดฝึก ใน
รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วยเอกสาร
ต่อไปนี้ 
1.ใบเตรียมการสอน  
(QA3221) 
2.ใบข้อมูล (QA3222) 
3.ใบงาน (QA3223) 
4.ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(QA3224) 
5.ใบทดสอบและใบเฉลย 
(QA3225)  
(เฉพาะหลักสูตรที่หน่วยฝึก
จัดท าขึ้น/ร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน เพ่ือความสะดวกในการ
เผยแพร่และแบ่งปันลงใน
ระบบ 
ที่กรมก าหนด) 

6.00 
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ล าดับที่ ข้อก าหนดหลัก ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 
วัตถุประสงค์

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

3 ความรับผิดชอบ
ต่อการฝึก 

การตรวจสอบ
การเข้าฝึก การให้
ค าปรึกษาแนว
ทางการฝึก การ
หาแหล่งงาน การ
แนะแนว การ
สมัครงานให้แก่
ผู้รับการฝึก 

1. ตรวจสอบการเข้าฝึกของผู้รับการ
ฝึกประจ าวัน 
2.ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าแก่ผู้รับ
การฝึก 
3.แนะน าสถานประกอบกิจการให้แก่
ผู้รับการฝึกส าหรับการฝากฝึก 
4.แนะน าแหล่งงานที่มีความต้องการ
แรงงาน 
 
 

QA3311 
QA3312 

ผู้รับการฝึก
ได้รับการดูแล 
เอาใจใส่ทั้ง
ด้านการฝึก
และด้านอ่ืนๆ
อย่าง
เหมาะสม 

มีแบบบันทึกการเข้าฝึก
ครบทุกหลักสูตรที่เปิด
ฝึก และเป็นปัจจุบัน 

1.แบบบันทึกการเข้าฝึก
ประจ าวัน (QA3311) 
 

0.50 

2.แบบบันทึกการให้
ค าปรึกษา/แนะน าฯ  
(QA3312) 

0.50 

4 กระบวนการ
ถ่ายทอดที่
เหมาะสม 

ครูฝึกมี
กระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ และ
ประสบการณ์ตาม
ขั้นตอนการสอน
งาน 4 ขั้นตอน 

1. จัดให้มีการประเมินกระบวนการ
ถ่ายทอดของครูฝึก  โดยให้
ผู้อ านวยการกลุ่ม หรือหัวหน้ากลุ่ม 
หรือ หัวหน้าฝ่าย  หรือหัวหน้างาน 
และผู้รับการฝึกเป็นผู้ประเมิน 
2. กระบวนการถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ตามข้ันตอนการสอนงาน 
4 ขั้นตอน  มีดังนี้ 
(1) เตรียมและน าเข้าสู่การฝึก  คือ 

QA341 ครูฝึกทุกคนมี
กระบวนการ
ถ่ายทอด
ความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ และ
ประสบการณ์
อย่าง
เหมาะสม
ความ

ด าเนินการประเมินครบ
ทุกหลักสูตรที่เปิดฝึก 

แบบประเมินกระบวนการ
ถ่ายทอดของครูฝึก  
(QA341) 

1.00 
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ล าดับที่ ข้อก าหนดหลัก ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 
วัตถุประสงค์

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

การให้ความรู้สึกเป็นกันเอง มีการแจ้ง
ขอบเขตงานที่ต้องการสอน เพ่ือให้เกิด
ความสนใจในการเรียนรู้ 
(2) แสดงให้เห็น คือ การท าให้เห็นเป็น
ตัวอย่าง มีการเน้นย้ าและอธิบายซ้ า ๆ 
ในจุดที่ส าคัญอยู่เสมอ 
(3) ทดลองให้ปฏิบัติ คือ การให้ผู้รับ
การฝึกทดลองท า เมื่อท าไม่ถูกต้องให้
แก้ไขทันที ให้ผู้รับการฝึกได้ฝึกอย่าง
ต่อเนื่องจนมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติได้ 
(4) การติดตามผล คือ มีการตรวจสอบ
ความเข้าใจของผู้รับการฝึก และเปิด
โอกาสให้ผู้รับการฝึกสอบถามในสิ่งที่
ไม่เข้าใจ 

เหมาะสม
สอดคล้องตรง
กับเนื้อหาของ
หลักสูตร 

5 การพัฒนา
ตนเอง 

1 : การพัฒนา
ตามแผนพัฒนา
ตนเอง 

1. ครูฝึกก าหนดแผนพัฒนาตนเอง
ประจ าปี   
2. ประเด็นในการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองประจ าปี ต้อง
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  
งานที่ได้รับมอบหมาย  ความรู้

QA351 ครูฝึกมี
แผนการ
พัฒนาตนเอง
ที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับ
เป้าหมายของ

ครูฝึกทุกคนมีแผนพัฒนา
ตนเองประจ าปี 

แผนพัฒนาตนเองประจ าปีที่
ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชา 1 ระดับ 

1.00 
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ล าดับที่ ข้อก าหนดหลัก ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 
วัตถุประสงค์

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ความสามารถที่จ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนา (เรียงตามล าดับความส าคัญ) 
3. ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ 

หน่วยฝึก 

2 : การพัฒนา
ตนเองทั้งเป็น
ทางการและไม่
เป็นทางการ 

1. หน่วยฝึกส่งครูฝึกเข้ารับการ
ฝึกอบรมที่จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานหรือหน่วยงานอ่ืน หรือ 
2. ศึกษา ค้นคว้า ความรู้จากแหล่งต่าง 
ๆ ด้วยตนเอง 
3. จัดท ารายงานผลการพัฒนาตนเอง
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 

QA352 ครูฝึกได้
พัฒนาตนเอง
อย่าง
เหมาะสม
ต่อเนื่อง และ
ทันต่อ
เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง 

ครูฝึกมีการพัฒนาตนเอง 
ไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง
ต่อปีงบประมาณ 

รายงานผลการพัฒนาตนเอง
ประจ าปี 

1.00 

3 : การขยายผล
จากการพัฒนา
ตนเอง 

1. น าความรู้และประสบการณ์จาก
การศึกษาค้นคว้า จากการพัฒนา
ตนเอง มาขยายผล ได้แก่ การจัดท า/
พัฒนาเอกสารประกอบการฝึก สื่อการ
ฝึก คู่มือการฝึก ในหลักสูตรที่จัดท า/
พัฒนา/ปรับใหม่ ดังนี้ 

1) หลักสูตรตามความต้องการของ
สถานประกอบกิจการหรือ 

2) หลักสูตรตามความต้องการของ

 ครูฝึกได้น า
ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์
มาขยายผลใน
การฝึกฝีมือ
แรงงาน 

สัดส่วนของผลงาน
เอกสารประกอบการฝึก 
สื่อการฝึก หรือคู่มือการ
ฝึกที่พัฒนาขึ้นในแต่ละปี 
มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครูฝึก 

1.เอกสารประกอบการฝึก  
สื่อการฝึก  หรือ คู่มือการ
ฝึกที่สอดคล้องกับหลักสูตร
ที่จัดท า/พัฒนา/ปรับใหม่ 
ดังนี้ 
(1) หลักสูตรตามความ
ต้องการของสถานประกอบ
กิจการหรือ 
(2) หลักสูตรตามความ

4.00 



 

SKILL DEVELOPMENT QUALITY ASSURANCE 2018Training system Office of Instructor and Training Technology Development                                                               -- SDQA 2018 -- 
หน้า  25 

ล าดับที่ ข้อก าหนดหลัก ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 
วัตถุประสงค์

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

แรงงาน 
2. เผยแพร่ผลงานในรูปแบบของสื่อ
ดิจิตอล 

ต้องการของแรงงาน 
2.ผลงานครูฝึกได้รับการ
เผยแพร่ในรูปแบบของสื่อ
ดิจิตอล 

1.00 

6 การนิเทศสอน
งานอย่าง
สม่ าเสมอ 

1 : การก าหนด
หน้าที่ผู้นิเทศงาน
สอนให้แก่ครูฝึก 

ก าหนดผู้นิเทศสอนงานให้แก่ครูฝึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร  โดยให้ผู้อ านวยการ
หน่วยฝึกเป็นผู้แต่งตั้ง 

QA361 ครูฝึกได้รับ
ค าแนะน า 
และความ
ช่วยเหลือใน
การปรับปรุง
และพัฒนา
กระบวนการ
ฝึกอบรม 
ส่งผลให้มี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน
เพ่ิมข้ึน 

ครูฝึกทุกคนของหน่วย
ฝึกได้รับการนิเทศสอน
งานอย่างน้อย
ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

1. ค าสั่งแต่งตั้งผู้นิเทศสอน
งานของหน่วยฝึก ตามแบบ 
QA361 

0.25 

2 : การจัดท า
แผนการนิเทศ 
สอนงาน 

จัดท าแผนการนิเทศสอนงานแก่ครูฝึก
ที่สอดคล้องกับแผนประจ าปีหน่วยฝึก 

QA362 2. แผนการนิเทศสอนงาน
ประจ าปี ตามแบบ QA362 

0.50 

3 : การนิเทศสอน
งานให้แก่ครูฝึก 

1. จัดให้มีการนิเทศสอนงานแก่ครูฝึก
ตามแผนการนิเทศ 
2.  รายงานผลการนิเทศสอนงานเสนอ
ผู้อ านวยการหน่วยฝึกภายใน 7 วันท า
การหลังจากวันนิเทศ  

QA363 3. เอกสารการแจ้งให้ผู้รับ
การนิเทศทราบ 

0.25 

4. หลักฐานการจัดกิจกรรม
การนิเทศครูฝึก 

0.25 

5. รายงานผลการนิเทศสอน
งาน ตามแบบ QA363 

0.25 
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มาตรฐานที่ 4  วิธีการฝึก 
จ านวน 7 ข้อก าหนดหลัก 

 

ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ วัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

1 การใช้สื่อ
เครื่องมือ
อุปกรณ์
การฝึก 

1 : การส ารวจความ
พร้อมของเครื่องมือ
อุปกรณ์การฝึก ตาม
หัวข้อวิชา 

1. ส ารวจความพร้อมของเครื่องมือ
อุปกรณ์การฝึก ตามหัวข้อวิชา 
2. ส ารวจความพร้อมของสื่อชุด
สาธิต  ชุดทดลอง คอมพิวเตอร์เพื่อ
การฝึก  และเอกสารการฝึก ตาม
หัวข้อวิชา 
3. จัดท าแผนการใช้สื่อ เครื่องมือ 
อุปกรณ์การฝึก 
 
 

QA411  
QA412  

ผู้รับการฝึกได้ใช้เครื่องมือ  
อุปกรณ์การฝึก ในการฝึก
ปฏิบัติตลอดระยะเวลา
การฝึกและถูกต้องตาม
หัวข้อวิชา 

ผู้อ านวยการหน่วย
ฝึกรับทราบผลการ
ส ารวจ และ
แผนการใช้สื่อ  
ภายในไตรมาสแรก
ของปีงบประมาณ 

1. แบบส ารวจสภาพ
ความพร้อมและจ านวน
ของเครื่องมือ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ 

0.50 

2. แบบบริหารจัดการสื่อ 
เครื่องมือ และอุปกรณ์
การฝึก ประจ าปี
งบประมาณ 

0.50 

2 : การใช้สื่อการฝึก  
เครื่องมืออุปกรณ์การ
ฝึกสอดคล้องกับ
หัวข้อวิชา 

1. ใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์การฝึก
อย่างถูกต้องชัดเจนสอดคล้องตรง
ตามหัวข้อวิชา 
2. ใช้สื่อชุดสาธิต  ชุดทดลอง  
คอมพิวเตอร์เพ่ือการฝึก  และ
เอกสารการฝึกท่ีถูกต้องชัดเจน
สอดคล้องตรงตามหัวข้อวิชา  

QA412 ผู้รับการฝึกได้ใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์การฝึก ในการฝึก
ปฏิบัติตลอดระยะเวลา
การฝึกและถูกต้องตาม
หัวข้อวิชา 

หลักสูตรที่เปิดฝึก
ทุกหลักสูตรมี
บันทึกการใช้สื่อ
การฝึก เครื่องมือ
อุปกรณ์การฝึก
สอดคล้องกับหัวข้อ
วิชา 

1. บันทึกการใช้งานสื่อ
และอุปกรณ์การฝึกใน
ทุกหลักสูตร 

0.50 

2. แบบบันทึกเวลาการ
ใช้งานเครื่องจักร 

0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ วัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

3. บันทึกการใช้งานสื่อและอุปกรณ์
การฝึก 

3 : การบริหาร
จัดการวัสดุฝึกให้
พร้อมก่อนการฝึก 

1. ก าหนดรายการวัสดุฝึกในแต่ละ
รุ่นหรือแต่ละครั้งให้ครบถ้วน
เพียงพอต่อจ านวนผู้รับการฝึก 
2. จัดซื้อหรือจัดหาวัสดุฝึกให้ทัน
ต่อการใช้งาน 
3. เบิกจ่ายวัสดุฝึกให้พร้อมก่อน
การฝึกทุกครั้ง 
4. เก็บรักษาวัสดุให้ปลอดภัยหรือ
แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน 
5. การเบิกจ่ายวัสดุต้องมีหลักฐาน
การเบิกจ่ายทุกครั้ง 
6. กรณีมีวัสดุฝึกคงเหลือให้น า
ส่งคืนเก็บไปไว้ในห้องเก็บวัสดุฝึก
พร้อมหลักฐานการส่งคืนทุกครั้ง 
7. มีการตรวจสอบบัญชีวัสดุฝึก
คงเหลือเป็นประจ าทุกปี 
 

 ผู้รับการฝึกได้ใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์การฝึก ในการฝึก
ปฏิบัติตลอดระยะเวลา
การฝึกและถูกต้องตาม
หัวข้อวิชา 

หลักสูตรที่เปิดฝึก
ทุกหลักสูตรมีการ
บริหารจัดการวัสดุ
ฝึก เป็นไปตาม
ระเบียบงานพัสดุ 

ทุกหลักสูตรที่เปิดฝึกมี
หลักฐานการจัดซื้อหรือ
จัดหา เบิกจ่าย เก็บ
รักษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบงานพัสดุฯ  

1.00 

2 การ 1 : การจัดท าแผน วางแผนการบ ารุงรักษาเครื่องจักร QA412 ควบคุมให้เครื่องมือ หน่วยฝึกมีแผน แผนการบ ารุงรักษา 0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ วัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

บ ารุงรักษา
สื่อ 
เครื่องมือ 
อุปกรณ์
การฝึก 

บ ารุงรักษาเครื่องจักร ประจ าวัน ประจ าเดือน ประจ าปี 
ให้สอดคล้องความถี่ในการใช้งาน
จ านวนชั่วโมงการใช้งานให้
เครื่องจักรมีสภาพพร้อมใช้งาน 

อุปกรณ์การฝึก ให้พร้อม
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
ตลอดเวลา 

บ ารุงรักษา
เครื่องจักร  ภายใน
ไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ 

เครื่องจักรประจ าปีที่
ผู้อ านวยการหน่วยฝึกได้
ลงนาม ภายในเดือน
ธันวาคมของทุก
ปีงบประมาณ 

  2 : การท าความ
สะอาดและ
บ ารุงรักษาหลังการ
ฝึก 

ท าความสะอาดและบ ารุงรักษาสื่อ 
เครื่องมือ อุปกรณ์การฝึก หลังการ
ฝึกทุกครั้ง 
 
 

  หน่วยฝึกมีการท า
ความสะอาด
เครื่องมือ อุปกรณ์
การฝึก หลังการฝึก
ทุกครั้ง 

ตรวจสภาพจากสถานที่
จริง 

0.50 

3 การจัด
กระบวนกา
รฝึกอบรม 

1 : การจัดการความ
ปลอดภัยในการ
ฝึกอบรม 

 

1. ด าเนินการส ารวจความปลอดภัย
ในโรงฝึกงาน (ในห้องฝึกอบรม) 
อย่างสม่ าเสมอ 
2. จัดให้มีเครื่องป้องกันอันตราย
จากเครื่องจักร 
3. ติดป้ายสัญลักษณ์ความ
ปลอดภัยวิธีการใช้งาน ข้อควรระวัง
ไว้ที่เครื่องจักร 
4. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล 

QA431 ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการฝึก 

หน่วยฝึกมีจัดการ
ความปลอดภัยใน
การฝึกอบรม 
 

ตรวจสภาพจากสถานที่
จริง 

1.00 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ วัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

5. ควบคุมการสวมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการ
ฝึกให้เป็นไปตามข้อก าหนดการ
ปฏิบัติงานของแต่ละสาขาช่าง 
6. จัดให้มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และแนวปฏิบัติกรณีเกิด
อุบัติเหตุจากการฝึก 

2 : การจัดการความ
ประพฤติและวินัย
การฝึก 

 

1. มีระบบการควบคุมการปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ของโรงฝึกงานหรือห้องฝึกอบรม 
2. มีระบบการควบคุมความ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสมของผู้รับ
การฝึก เช่น การแต่งกาย การ
รักษาเวลา การดื่มสุราของมึนเมา 
การเล่นการพนัน การใช้ยาเสพติด
ให้โทษ การทะเลาะวิวาท และการ
ท าลายทรัพย์สิน เป็นต้น 
3.มีระบบการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ  

 พัฒนาสมรรถนะและ
ทัศนคติในการท างาน 

 1. มีระเบียบ กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ และแนวทาง
ปฏิบั ติ ให้ ผู้ รั บการฝึ ก
รั บทราบการควบคุ ม
ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ ที่ ไ ม่
เหมาะสม และ  
2. มีวิธีการสื่อสาร เพ่ือ
เสริมสร้างให้ผู้รับการฝึก
มีความประพฤติที่ดี  
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมเช่น การปิด
ประกาศ  ประชุมชี้แจง  
อบรมหน้าเสาธง  อบรม
ก่อน-หลังการฝึก

0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ วัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ประจ าวัน และ 
3. มีระบบการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือ
ครูฝึก ในการสื่อสาร 
สังเกต และควบคุม
พฤติกรรม 

3 : การจัดการ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

 

ในระหว่างการฝึก มีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจรรม
เสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่
ผู้รับการฝึกตามความเหมาะสม 
ได้แก่ 
1. การอบรมเสริมความรู้ เพิ่ม
สมรรถนะ เพ่ิมความสมบูรณ์ในการ
ประกอบอาชีพและการท างานที่ดี 
2. การออกก าลังกาย การแข่งขัน
กีฬา 
3. การท าความสะอาดภายในและ
การพัฒนาบรรยากาศภายนอกโรง
ฝึกงานหรือห้องฝึกอบรม 
4. การจัดกิจกรรมตามวันส าคัญ

 พัฒนาสมรรถนะและ
ทัศนคติในการท างาน 

 เอกสารหลักฐานและ
ภาพถ่ายประกอบการจัด
กิจกรรม เช่น 
โครงการ ภาพถ่าย  
รายงานผลการ
ด าเนินการ  เป็นต้น 

0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ วัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ต่างๆ 
5. การมัชฌิมนิเทศก่อนการฝากฝึก
ในกิจการ 
6. การปัจฉิมนิเทศก่อนเข้าสู่การ
ท างานหรือประกอบอาชีพ 
7. การจัดกิจกรรมเสริมปลุก
จิตส านึกด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร ความ
อุตสาหะในการท างานความสามัคคี 
ความมีน้ าใจ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสาธารณะ 

4 การวัดและ
การ
ประเมินผล 

1 : มีการทดสอบ
ระหว่างการฝึกเพ่ือ
วัดและประเมินผล
การฝึก 

1. ด าเนินการทดสอบภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติ 
2. บันทึกผลการทดสอบ 

QA441 เพ่ือให้ผู้ผ่านการฝึกมี
ความรู้ความสามารถ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 

ร้อยละ 100 ของ
หลักสูตรที่เปิดฝึก  
มีการฝึกครบทุก
หัวข้อวิชา 

แบบบันทึกผลการฝึก 
(หัวข้อวิชา) 

1.00 

2 : การประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดการฝึกตาม
มาตรฐานการฝึก
กลางของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานหรือ

1. วัดและประเมินผลการฝึก
หลักสูตรเตรียมเข้าท างาน โดยใช้
เกณฑ์การประเมินซึ่งเป็นมาตรฐาน
การฝึกกลางของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือ

QA442 เพ่ือให้ผู้ผ่านการฝึกมี
ความรู้ความสามารถ
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ 

ร้อยละ 100 ของ
หลักสูตรที่เปิดฝึก  
มีการฝึกครบทุก
หัวข้อวิชา 

แบบแสดงผลการฝึก 1.00 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ วัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

หน่วยฝึกจัดท าข้ึน แรงงานว่าด้วยการฝึกเตรียมเข้า
ท างาน พ.ศ.2547 หมวด 10 การ
วัดและประเมินผลการฝึก ข้อ 63 
วิธีการประเมินผลการฝึกและข้อ 
64 การตัดสินผลการฝึก 
2. วัดและประเมินผลการฝึก
หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานตาม
ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่า
ด้วยการฝึกยกระดับฝีมือ พ.ศ.
2547 หมวด 3 การฝึกและการ
วัดผล 

5 การฝากฝึก
ในกิจการ 
 
(ยกเว้น
สถาบัน
พัฒนา
ฝีมือ
แรงงาน
นานาชาติ

1 : การประสานงาน
และส่งผู้รับการฝึก
เข้าฝึกในกิจการ 

1. ส่งแบบแจ้งความจ านงรับผู้รับ
การฝึกเข้าฝึกในกิจการ ให้สถาน
ประกอบกิจการ 
2. รวบรวมข้อมูลจากแบบแจ้ง
ความจ านงรับผู้รับการฝึกเข้าฝึกใน
กิจการแยกตามสาขาอาชีพและ
จัดท าทะเบียนสถานประกอบ
กิจการที่รับการฝากฝึก 
3. คัดเลือกสถานประกอบกิจการที่

QA451 เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้
ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการ
ฝึกงาน 

ผู้รับการฝึกได้
ฝึกงานตามระเบียบ
ก าหนด 

แบบแจ้งความจ านงรับ
ผู้รับการฝึกเข้าฝึกใน
กิจการ 

0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ วัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

และ
สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ใน
อุตสาหกร
รมยาน
ยนต์และ
ชิ้นส่วน
อะไหล่ยาน
ยนต์) 
 

จะส่งผู้รับการฝึกเข้าฝึกในกิจการ 
โดยค านึงถึงขนาด ประเภทของ
สถานประกอบกิจการ สวัสดิการ 
โอกาสในการท างาน 
4. ท าหนังสือส่งตัวผู้รับการฝึกเข้า
ฝึกในกิจการ 
5. มัชฌิมนิเทศก่อนส่งผู้รับการฝึก
เข้าฝึกในกิจการ 
6. ส่งผู้รับการฝึกเข้าฝึกในกิจการ 
โดยครูฝึกหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
กับการฝึก เพ่ือพูดคุยท าความ
เข้าใจวัตถุประสงค์การฝึกให้สถาน
ประกอบกิจการเข้าใจ 

  2 : การส่งต่อข้อมูล
ผู้รับการฝึกเพ่ือฝาก
ฝึกในกิจการ 

ผู้รับผิดชอบลงนามก ากับและส่งต่อ
ข้อมูลของผู้รับการฝึกให้ผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการส่งฝากฝึกภายในเวลาที่
ก าหนด 

QA452  ข้อมูลทะเบียน
สถานประกอบ
กิจการที่รับฝากฝึก
เป็นปัจจุบัน 

1. ทะเบียนสถาน
ประกอบกิจการที่รับฝาก
ฝึกของปีงบประมาณ
ปัจจุบัน  ในระบบที่กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน
ก าหนด 

0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ วัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

 2. หนังสือส่งตัวผู้รับการ
ฝึก 

0.50 

6 การติดตาม
การฝากฝึก
(ยกเว้น
สถาบัน
พัฒนา
ฝีมือ
แรงงาน
นานาชาติ
และ
สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ใน
อุตสาหกร
รมยาน
ยนต์และ
ชิ้นส่วน
อะไหล่ยาน

1 : การบันทึกการ
ฝากฝึกของสถาน
ประกอบกิจการ 

1. ผู้รับการฝึกบันทึกการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 
2. ผู้แทนสถานประกอบกิจการที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน   ลงนาม
รับรองบันทึกการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 
3. สถานประกอบกิจการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฝากฝึก 

 ประเมินผู้รับการฝึกว่า
สามารถปฏิบัติงานใน
สถานประกอบกิจการได้
จริง 

 สมุดบันทึกการฝากฝึกใน
กิจการที่บันทึกข้อมูล
การปฏิบัติงานฝากฝึก
ครบถ้วน 

0.50 

2 : การตรวจเยี่ยมใน
สถานประกอบ
กิจการ 

1. วางแผนตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึก
ในสถานประกอบกิจการ 
 
 
 
2. มีการตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึก
อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อ 1 แห่ง พร้อม
บันทึกการเยี่ยมในสมุดฝากฝึกทุก
ครั้ง 
3. การส่งฝากฝึกนอกพ้ืนที่ หน่วย

 ประเมินผู้รับการฝึกว่า
สามารถปฏิบัติงานใน
สถานประกอบกิจการ 
ได้จริง 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้รับการฝึกได้รับ
การตรวจเยี่ยมการ
ฝึกในสถาน
ประกอบการ  

1. แผนการตรวจเยี่ยม 0.50 

2. บันทึกการตรวจเยี่ยม
ลงในสมุดฝากฝึก 

0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ วัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

ยนต์) 
 

ฝึกสามารถแจ้งหน่วยฝึกในพ้ืนที่
ตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึกแทนได้ 

3 : การเก็บหลักฐาน
การฝากฝึก 

ครูฝึกหรือเจ้าหน้าที่เก็บสมุดบันทึก
การฝากฝึกในกิจการพร้อม
หลักฐานอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 
7 วัน หลังจากครบก าหนดการฝาก
ฝึก 

 ประเมินผู้รับการฝึกว่า
สามารถปฏิบัติงานใน
สถานประกอบกิจการได้
จริง 

หน่วยฝึกเก็บสมุด
บันทึกการฝากฝึก
ในกิจการ ที่มีการ
บันทึกข้อมูลของ
ผู้รับการฝึกทุกคน
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

สมุดบันทึกการฝากฝึกใน
กิจการที่บันทึกข้อมูล
ครบถ้วน 

0.50 

7 การจัดการ
ความรู้ 
 

1 : มีระบบการ
จัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาระบบการฝึก 

1. มีระบบการรวบรวมความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบการฝึกจากครูฝึก
และบุคลากรฝึก 
2. มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการ
ฝึกเป็นประจ าและสม่ าเสมอ 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้อย่าง

 1. เพ่ือให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพได้รับ
การพัฒนาด้วยความรู้
อย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 
2. น าไปสู่การพัฒนาเข้าสู่
เกณฑ์คุณภาพการบริหาร

1. จ านวนองค์
ความรู้ที่มีการ
พัฒนา ไม่น้อยกว่า 
2 หัวข้อต่อปี 
 
2. จ านวน
นวัตกรรมที่

1. แผนการจัดการ
ความรู้ที่แสดงถึงความรู้
เกี่ยวกับระบบการฝึกที่
บุคลากรจ าเป็นต้องมี  
รวมถึงแผนการจัดการ
ความรู้เหล่านั้นใน
หน่วยงาน 

0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ วัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

เป็นระบบและสม่ าเสมอ 
4. สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่
เกิดจากความรู้ที่ได้รับจากการ
ด าเนินการพัฒนาระบบการฝึกได้ 

จัดการภาครัฐ (PMQA) สามารถสร้างสรรค์
ได้ในแต่ละปีไม่น้อย
กว่า 1 รายการ 

2. แสดงกิจกรรมในการ
สร้างและแสวงหาความรู้
ที่ระบุไว้ด้วยระบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
หน่วยงานก าหนดขึ้น 

0.50 

3. แสดงเนื้อหาความรู้ที่
ประมวลไว้ 

0.50 

4. แสดงวิธีการน าเสนอ
ความรู้ให้บุคลากร
น าไปใช้งานได้ง่าย 

0.50 

5. แสดงระบบการ
ปรับปรุงข้อมูลองค์
ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน
และสม่ าเสมอ 
 

0.50 

  2 : มีแหล่งค้นคว้า
เรียนรู้ส าหรับผู้รับ
การฝึก 

1. จัดให้มีห้องค้นคว้าเรียนรู้และ
ติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีหรือห้องพัฒนาการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

QA521 
 

1.  เพ่ือให้กระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพได้รับ
การพัฒนาด้วยความรู้
อย่างต่อเนื่องและเป็น

 1. พิจารณาจากสถานที่
จริง ตามแบบ QA521 
2. พิจารณาจากแหล่ง
ความรู้ที่หน่วยงานจัดท า
ขึ้น 

0.50 
 

0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ วัตถุประสงค์คุณภาพ ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 

ค่า
คะแนน 

(1) ห้องสมุดกลาง 1 แห่ง 
(2) มุมเรียนรู้ในแต่ละโรงฝึกงาน 1 
มุม ได้แก่ มุมหนังสือและสื่อการ
เรียนการสอน อินเตอร์เน็ต บอร์ด
แสดงความรู้ทางวิชาการ บอร์ด
แสดงอุปกรณ์เครื่องมือ หรือ  
2. จัดให้มีแหล่งค้นคว้าเรียนรู้และ
ติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เช่น เว็บไซต์รวบรวม
องค์ความรู้ตามสาขา ตามหลักสูตร
หรือด าเนินการฝึก blog ถามตอบ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Application หรือสังคมเครือข่าย
เพ่ือค้นคว้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตามสาขา ตามหลักสูตรที่
ด าเนินการฝึก 

ระบบ 
2. น าไปสู่การพัฒนาเข้าสู่
เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 
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มาตรฐานที่ 5 สถานที่และสภาพแวดล้อม 
จ านวน 3 ข้อก าหนดหลัก 

 

ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
1 สถานที่ฝึก 

 

1 : ห้องบรรยาย
หรือห้องฝึกอบรม
เหมาะสมกับ
หลักสูตรและ
จ านวนผู้รับการฝึก 

1. มีพ้ืนที่ใช้งานเหมาะสมกับ
จ านวนผู้รับการฝึก 
2. มีระบบแสงสว่างเพียงพอ
ต่อการฝึกอบรม 
3. ระบบระบายอากาศท่ีดี 
สามารถก าจัดฝุ่น ควัน กลิ่น 
ขณะฝึกปฏิบัติได้ 
4. มีกระดานด าหรือกระดาน
ไวท์บอร์ดหรือชุดเครื่องเขียน
หรือโสตทัศนูปกรณ์อ่ืนที่
จ าเป็นต่อการฝึกอบรม 

QA511 
 

การบริหารอาคาร
สถานฝึกมี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 

 ตรวจสภาพจากสถานที่
จริง 

1.00 

2 : โรงฝึกงาน หรือ 
ห้องปฏิบัติการ 
หรือ ห้องฝึกปฏิบัติ 
เหมาะสมกับ
หลักสูตรและ
จ านวนผู้รับการฝึก 

1. การจัดวางเครื่องจักร
สอดคล้องกับมาตรฐานการจัด
วางผังเครื่องจักรของกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
2. การจัดวางอุปกรณ์การฝึก
สอดคล้องกับมาตรฐานการ

1.  แบบ
ประเมินสถาน
ฝึกอบรมตาม
มาตรฐานการ
จัดวางผัง
เครื่องจักรของ

การบริหารอาคาร
สถานฝึกมี
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ 

 ตรวจสภาพจากสถานที่
จริง 

1.00 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
วางผังอาคารสถานฝึกของ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3. ระบบไฟฟ้า และ ระบบ
ประปา ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัยเหมาะสมกับ
หลักสูตรและจ านวนผู้รับการ
ฝึก 
4. การจัดระเบียบห้องเก็บ
วัสดุฝึก  การวางวัสดุฝึก 
เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย 
5. การตีเส้นแบ่งเขตพ้ืนที่
ติดตั้งเครื่องจักร (หรือ
อุปกรณ์การฝึก) กับทางเดิน 
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรม
พัฒนาฝีมือแรงงานก าหนด 
6. ทางเดินหลักมีความกว้าง
ไม่ต่ ากว่า 1.20 เมตร ทาง
แยก 0.90 – 1.00 เมตร 
 

กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน
ในแต่ละสาขา 
2.  QA512 
(กรณีไม่มี
มาตรฐานการ
จัดวางผัง
เครื่องจักรของ
กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน) 

 
QR codefor download : 
คูม่อืการวางผังอาคารสถานฝึก 

อาคารปฏบิตังิาน ขนาด 400 ตารางเมตร 

 
QR codefor download : 

คูม่อืการวางผังอาคารสถานฝึก 
อาคารปฏบิตังิาน ขนาด 800 ตารางเมตร 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
7. มีระบบแสงสว่างเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
8. ระบบระบายอากาศท่ีดี 
สามารถก าจัดฝุ่น ควัน กลิ่น 
ขณะฝึกปฏิบัติได้ 
9. ด าเนินการส ารวจเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน 

2 สิ่งอ านวย
ความสะดวก
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

1 : การจัดการสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 

1. ติดป้ายชื่ออาคารโรง
ฝึกงานที่มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษก ากับ 
2. ห้องน้ าท่ีสะอาดเพียงพอ 
3. มีจุดบริการน้ าดื่มพร้อม
แก้วน้ า  ที่สะอาดปลอดภัย 
และมีปริมาณเพียงพอ 
4. ด าเนินการส ารวจเป็น
ประจ าทุก 3 เดือน 

QA521 การให้บริการด้าน
อาคารสถานฝึก
ตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐาน
ของผู้รับบริการ 

ผู้รับบริการ/ผู้รับการฝึก มี
ความพึงพอใจด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 

ตรวจสภาพจากสถานที่
จริง 

1.00 

2 : การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

1. มีระบบระบายอากาศและ
ก าจัดฝุ่น ควัน กลิ่น ของเสีย
ในโรงฝึกงาน 
2. จัดให้มีถังขยะแยกตาม

QA521 การจัดการขยะ
และมลพิษจาก
การฝึกเป็นไปด้วย
ความรับผิดชอบ

สิ่งแวดล้อมสถานที่ฝึก
ได้รับการจัดการตาม
เกณฑ์ก าหนด 

ตรวจสภาพจากสถานที่
จริง 

1.00 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ประเภทพร้อมฝาปิดมิดชิด 
ดังนี้ 
(1) ถังสีเขียวขยะย่อยสลายได้ 
(2) ถังสีเหลืองขยะใช้ซ้ าได้ 
(3) ถังสีน้ าเงินขยะใช้ซ้ าไม่ได้ 
(4) ถังสีแดงขยะมีพิษ 
3. มีระบบการเก็บขยะและ
การก าจัดขยะจากการฝึก
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. มีระบบการจัดการขยะ 
Recycle หรือ Reuse 
5. ด าเนินการส ารวจเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน 

ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

3 การจัดการ 5ส 1 : มีการก าหนด
มาตรฐาน 5ส และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละพ้ืนที่ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
กิจกรรม 5ส 
2. ประกาศใช้มาตรฐาน
กิจกรรม 5ส 
3. ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่
ละอาคารและพ้ืนที่โดยรอบ 

QA5311 
QA5312 

ควบคุมคุณภาพ
ในระดับบุคลากร 
ทั้งผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติ  ด้วยการ
สร้างวัฒนธรรม   
5ส ในหน่วยงาน 

 1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกิจกรรม 
5ส 

0.50 

2. ประกาศการจัด
มาตรฐาน 5ส ของ
หน่วยงาน 

0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
2 : มีการ
ด าเนินการกิจกรรม 
5ส และการตรวจ
ผลการปฏิบัติ 

1. ด าเนินกิจกรรม 5ส ตาม
กรอบแนวทางที่ปฏิบัติที่วาง
ไว้ร่วมกัน 
2. จัดให้มีการตรวจผลการ
ด าเนินงานรวมทั้งผลการ
ปฏิบัติและท าการปรับปรุง
แก้ไข 
3. มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการ
กิจกรรม 5ส 

 ควบคุมคุณภาพ
ในระดับบุคลากร 
ทั้งผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติ  ด้วยการ
สร้างวัฒนธรรม   
5ส ในหน่วยงาน 

1. ร้อยละ 100 ของ
บุคลากรในหน่วยฝึกเข้า
ร่วมกิจกรรม 5ส 

1. นโยบายการจัด
กิจกรรมเพ่ือกระตุ้น
ส่งเสริมการด าเนิน
กิจกรรม 5สประจ าปี
งบประมาณ 
หรือ 
1. แผน  ขั้นตอน
กิจกรรม ที่ใช้ในการ
บริหารกิจกรรม 5ส 
ประจ าปีงบประมาณ 

1.00 

2.  การด าเนินการ
กิจกรรมส ารวจ/ค้นหา
ข้อบกพร่องที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไข 

1.00 

3.  การติดตามประเมิน
กิจกรรม 5ส อย่าง
ต่อเนื่อง หรืออย่างน้อย 
2 ครั้งต่อปีงบประมาณ 

1.00 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
4.  รายงานการ
ประเมินผลกิจกรรม 5ส 
โดยคณะกรรมการ
กิจกรรม 5ส 

1.00 

5. พิจารณาจากสถานที่    
สภาพแวดล้อม  และผล
การปฏิบัติที่ปรากฏใน
สถานที่จริง 

1.00 
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มาตรฐานที่ 6 การประเมินระบบการฝึก 
จ านวน 4 ข้อก าหนดหลัก 

 

ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
1 การตั้ง

คณะท างาน
ประเมินระบบ
การฝึก 

1 : แต่งตั้ง
คณะท างาน
ประเมินระบบการ
ฝึก 

1. ผู้อ านวยการหน่วยฝึกออก
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ประเมินระบบการฝึก 
2. แจ้งเวียนค าสั่งแต่งตั้งฯ ให้
คณะท างานทราบ 

QA611 ประเมินระบบ
การฝึกด้วยกลุ่ม
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
เป็นปีปัจจุบัน 

1. หนังสือค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานประเมินผล
ระบบการฝึก ตามแบบ 
QA611 

0.50 

2. หนังสือแจ้งเวียนค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานฯ 

0.50 

2 : วางแผนการ
ประเมินระบบการ
ฝึก 

1. ฝ่ายเลขานุการคณะท างาน
ประเมินระบบการฝึก จัด
ประชุมคณะท างานชี้แจง 
บทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
2. ก าหนดแผนการด าเนินงาน
ประเมินระบบการฝึก 
3. จัดท ารายงานการประชุม 
4. แจ้งเวียนรายงานการ
ประชุมให้คณะท างานทราบ 
5. เสนอรายงานผลการ

 เป้าหมายการ
ประเมินระบบ
การฝึกมีความ
ชัดเจน 

แผนการด าเนินงาน
ประเมินระบบการฝึก
ประจ าปี ได้รับอนุมัติจาก
ผู้อ านวยการหน่วยฝึก
ภายในไตรมาสแรกของ
ปีงบประมาณ 

1. หนังสือเชิญประชุม 0.50 
2. รายงานการประชุม 0.50 
3. หนังสือรายงานต่อ
ผู้อ านวยการหน่วยฝึก 

1.00 

4. แผนด าเนินงาน
ประเมินระบบการฝึกท่ี
ได้รับการอนุมัติ 

1.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ประชุมและแผนการประเมิน
ระบบการฝึกต่อผู้อ านวยการ
หน่วยฝึก 

2 การประเมิน
ระบบการฝึก 

1 : ศึกษาข้อมูล
ปัจจัยภายนอกที่มี
ผลต่อระบบการฝึก 

คณะท างานประเมินระบบ
การฝึก ศึกษา ค้นคว้า จัดท า
ข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดทุก
ปีงบประมาณ โดยมีข้อมูล
อย่างน้อย ดังนี้ 
1. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม ประชากร 
2. ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
ของจังหวัดและกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 
3. จ านวน ประเภทก าลัง
แรงงาน รายได้เฉลี่ยของ
ประชากร 
4. จ านวนและประเภทของ
สถานประกอบกิจการ
ภาคอุตสาหกรรม 

 บริหารการ
ประเมินระบบ
การฝึกด้วยข้อมูล
พ้ืนฐาน 

เสนอรายงานผลการศึกษา
ข้อมูลของจังหวัด ต่อ
ผู้อ านวยการหน่วยฝึก
ภายในไตรมาสแรกของแต่
ละปีงบประมาณ 

รายงานผลข้อมูล
เบื้องต้นของจังหวัด 

1.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
5. จ านวนและประเภท
ผู้ประกอบการรายย่อย 
วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม 
6. ข้อมูลระดับการศึกษา 
การศึกษาต่อ การไม่ศึกษาต่อ
ของประชากรในพ้ืนที่ 
7. หน่วยงานฝึกอาชีพ อบรม
อ่ืนๆ ในจังหวัด 

2 : ส ารวจความ
คิดเห็นของ
ผู้รับบริการและ
รวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม 

เก็บข้อมูลภายหลังจากการจบ
ฝึกในแต่ละหลักสูตร โดยการ
ส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจ
ความคิดเห็นของผู้รับบริการ
เกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ของ
ระบบการฝึก กลุ่มเป้าหมาย 
ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
1. ผู้ผ่านการฝึกในหลักสูตร
การฝึกเตรียมเข้าท างาน 
2. ผู้ผ่านการฝึกในหลักสูตร
การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 
3. ผู้ผ่านการฝึกในหลักสูตร

QA6221 
QA6222 
QA6223 
QA6224 
QA6225 

หรือ 
แบบสอบถาม

ออนไลน์ 

เพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข
ระบบการฝึกให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ด าเนินการส ารวจความ
คิดเห็นทุกรุ่นที่ด าเนินการ
ฝึกในแต่ละปีงบประมาณ 

ด าเนินการส ารวจความ
คิดเห็น ในปีงบประมาณ  
โดยใช้แบบสอบถาม
จ านวน 5 ประเภท (5 
กลุ่มเป้าหมาย) ตามแบบ 
QA6221 
QA6222 
QA6223 
QA6224 
QA6225 
หรือ 
แบบสอบถามออนไลน์ 

2.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
การฝึกอาชีพเสริม 
4. สถานประกอบกิจการที่ส่ง
พนักงานเข้ารับการฝึก 
5. สถานประกอบกิจการที่รับ
การฝากฝึก 

3 การวิเคราะห์
ผลการ
ประเมินระบบ
การฝึก 

คณะท างาน
ประเมินระบบการ
ฝึกวิเคราะห์และ
สรุปผล 

1. คณะท างานฯ วิเคราะห์
สรุปผลข้อมูลการประเมิน
ระบบการฝึก ประกอบด้วย
ข้อมูล ดังนี้ 
(1) ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อระบบการ
ฝึกรวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่าง  แต่ละปัจจัยกับผล
ต่อระบบการฝึก 
(2)ผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในที่มีผลต่อระบบการฝึก 
(หลักสูตร วิธีการฝึก ผู้รับการ
ฝึก ครูฝึก สถานที่ฝึก เป็นต้น
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

  รายงานผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินระบบการ
ฝึกแล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคมของทุกปี 

รายงานผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินระบบ
การฝึก ประกอบด้วย 
(1) ผลการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
ระบบการฝึกรวมถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง  
แต่ละปัจจัยกับผลต่อ
ระบบการฝึก 
(2)ผลการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในที่มีผลต่อ
ระบบการฝึก (หลักสูตร 
วิธีการฝึก ผู้รับการฝึก 
ครูฝึก สถานที่ฝึก เป็น

1.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
แต่ละปัจจัยกับผลต่อระบบ
การฝึก 
(3) ผลการนิเทศการสอน 
(4) ผลส ารวจความคิดเห็น
จากผู้รับบริการ 
(5) ผลส ารวจความต้องการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
(6) จัดท ารายงานผลการ
ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ผ่านมา 
2. จัดท ารายงานผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน
ระบบการฝึก ต่อผู้อ านวยการ
หน่วยฝึก 

ต้นรวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างแต่ละปัจจัยกับ
ผลต่อระบบการฝึก 
(3) ผลการนิเทศการสอน 
(4) ผลส ารวจความ
คิดเห็นจากผู้รับบริการ 
(5) ผลส ารวจความ
ต้องการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
(6) ผลการปรับปรุงแก้ไข
ครั้งที่ผ่านมา 
 

4 การพิจารณา
รายงานผลการ
วิเคราะห์ผล
การประเมิน
ระบบการฝึก
และพิจารณา
สั่งการ 

1 : ผู้อ านวยการ
หน่วยฝึกพิจารณา
ผลการวิเคราะห์
ระบบการฝึก 
ข้อเสนอแนะ ข้อสั่ง
การ และมอบหมาย
ผู้เกี่ยวข้อง

1. ผู้อ านวยการหน่วยฝึก
พิจารณาสั่งการ/ก าหนด
นโยบายเพื่อการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข คุณภาพการ
ฝึกอบรม 
2. คณะท างานประเมินระบบ
การฝึกจัดประชุมเพ่ือชี้แจงผล

 พัฒนาระบบการ
ฝึกเป็นประจ าทุก
ปี (PDCA)ภายใต้
การน าของ
ผู้อ านวยการ
หน่วยงาน  

ประชุมชี้แจงผลการ
ประเมินระบบการฝึก ข้อ
สั่งการ/นโยบาย ภายใน
เดือนกันยายน 
ของทุกปี 

1. หนังสือสั่งการ/
ก าหนดนโยบายเพื่อการ
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข 
คุณภาพการฝึกอบรม 

0.50 

2. รายงานการประชุม
ชี้แจงผลวิเคราะห์การ
ประเมินระบบการฝึก 

1.00 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ด าเนินการ การวิเคราะห์ผลการประเมิน

ระบบการฝึก ข้อสั่งการ/
นโยบายของผู้อ านวยการ
หน่วยฝึก  ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ในหน่วยงานและระบุ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ
ตามข้อสั่งการ/นโยบาย 
3. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข และ
รายงานผลต่อคณะท างาน 
4.คณะท างานรวบรวม/
รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามข้อสั่งการต่อผู้อ านวยการ 

ข้อสั่งการ/นโยบาย 
พร้อมมติที่ระบุถึงการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน 
3. รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามข้อสั่งการ
เสนอต่อผู้อ านวยการ 

0.50 

2 : การสรุป
รายงานผลการ
ประเมินระบบการ
ฝึกของหน่วยฝึก
ประจ าปี 

หน่วยฝึกจัดท าและรายงาน
ผลการประเมินระบบการฝึก
ของหน่วยฝึกประจ าปี เสนอ
อธิบดี  โดยน าส่งผ่านส านัก
พัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการ
ฝึก 

 พัฒนาระบบการ
ฝึกเป็นประจ าทุก
ปี (PDCA) ภายใต้
นโยบายของกรม
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

ส่งรายงานผลการประเมิน
ระบบการฝึกของหน่วยฝึก
ประจ าปีต่อส านักพัฒนาผู้
ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก 
ภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 

1. รายงานผลการ
ประเมินระบบการฝึก
ของหน่วยฝึกประจ าปี 

1.50 

2. หนังสือน าส่งรายงาน
ผลการประเมินต่อส านัก
พัฒนาผู้ฝึกและ
เทคโนโลยีการฝึก 

1.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 7 การประชาสัมพันธ์ 
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จ านวน 2 ข้อก าหนดหลัก 
 

ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
1 การ

ประชาสัมพันธ์
โดยหน่วยฝึก
ผ่านสื่อหรือ
หน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ 

การเผยแพร่
ภารกิจของ
หน่วยฝึกผ่าน
หน่วยงาน
องค์กรหรือสื่อ
ต่างๆ 

น าภารกิจ แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้า
รับการฝึกอบรม ผลการด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน หรือ
องค์กรหรือสื่อต่างๆ เช่น 
1. สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ 
2. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
3. เวบไซต์ของหน่วยฝึก 
4. หน่วยงานอื่นสังกัดกระทรวง
แรงงาน 
5. สถานศึกษา 
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มสหกรณ์ 
กลุ่มออมทรัพย์ 
8. สหภาพแรงงาน องค์กรนายจ้าง 
องค์กรลูกจ้าง 
9. สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ 

- หน่วยงาน องค์กร 
สื่อต่างๆ 
ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร 
การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์
ภารกิจของหน่วย
ฝึก 

ภารกิจ แผนปฏิบัติการ 
ประกาศรับสมัครบุคคล
เข้ารับการฝึกอบรม ผล
การด าเนินงานมีการ
ประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงาน องค์กร สื่อ
ต่างๆ ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1. การมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ท าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ โดยมี
หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ 

0.50 

2. หลักฐานที่แสดงถึง
ความถี่ในการ
ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 
8 ครั้งต่อ 1 เดือน 

1.00 

3. หน้าเว็บเพจของ
หน่วยงานมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่เป็น
ปัจจุบัน 

1.00 
 

4. บอร์ดประชาสัมพันธ์
ในหน่วยฝึก 

0.50 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
2 : การสอบ
ทานช่องทาง
และการได้รับ
ข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์
ของหน่วยฝึก 

ติดตามผลการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ที่ประกาศเผยแพร่ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆ จาก
ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

 1. จ านวนช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
อย่างน้อย 8 ช่องทาง 
ได้แก่  
1. สถานีวิทยุ 
สถานีโทรทัศน์ 
2. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
3. เวบไซต์ของหน่วยฝึก 
4. หน่วยงานอื่นสังกัด
กระทรวงแรงงาน 
5. สถานศึกษา 
6. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
7. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี 
กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออม
ทรัพย์ 
8. สหภาพแรงงาน 
องค์กรนายจ้าง องค์กร
ลูกจ้าง 
9. สื่อออนไลน์อ่ืน ๆ 

1.00 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
10. ป้ายคัทเอาท์  
11. แผ่นพับ  
12 นิทรรศการ สื่อ
ออนไลน์ และหน่วย
บริการเคลื่อนที่ เป็นต้น 

2. ผลการรับรู้การได้รับ
ข่าวสาร (การบันทึกภาพ
กิจกรรม) 

0.50 

3 : การ
วิเคราะห์ข้อมูล
ผลการสอบทาน
น ามาปรับปรุง
แก้ไขวิธี
ประชาสัมพันธ์
ของหน่วยฝึก 

น าผลการสอบทานมาศึกษาวิเคราะห์
และปรับปรุงแก้ไขช่องทางและ
วิธีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น 

   รายงานผลข้อเสนอแนะ
หรือปัญหาอุปสรรค
เสนอผู้อ านวยการหน่วย
ฝึก 

0.50 

4 : จัดกิจกรรม 
จูงใจให้สถาน
ประกอบกิจการ

ก าหนดรูปแบบและวิธีการจูงใจสถาน
ประกอบกิจการและแรงงานให้เห็น
ความส าคัญในการพัฒนาฝีมือ

   1. หนังสือเชิญหรือแบบ
ตอบรับการเข้าร่วม
กิจกรรมของกรม 

1.00 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
และแรงงานเข้า
ร่วมในการ
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

แรงงานและสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรม เช่นการประชาสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะ
ได้รับจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 การ
สนับสนุนการคัดเลือกสถานประกอบ
กิจการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน  
เป็นต้น 
 

2. เอกสารที่ใช้
ประชาสัมพันธ์หรือ 
ภาพถ่ายกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

1.00 

2 การ
ประชาสัมพันธ์
ร่วมกับ
เครือข่าย 

1 : การ
ประชาสัมพันธ์
ร่วมกับ
เครือข่ายเพื่อ
บูรณาการ
ประชารัฐ 

ส่งข้อมูล ประกาศ วารสาร จดหมาย
ข่าว รายงานผลการด าเนินงานของ
หน่วยฝึก เพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ของหน่วยฝึกผ่านองค์กร เครือข่าย
ต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
ประจ าจังหวัด คณะอนุกรรมการ
พัฒนาแรงงานและประสานงานการ
ฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) 

 หน่วยฝึกมีการ 
บูรณาการด้าน
การ
ประชาสัมพันธ์กับ
องค์กร เครือข่าย
ตามแนวทาง
ประชารัฐ 

มีการบูรณาการด้านการ
ประชาสัมพันธ์กับ
เครือข่ายตามแนวทาง 
ประชารัฐ 

1. หนังสือน าส่ง 0.50 
2. ประกาศเอกสารแผ่น
พับ วารสาร จดหมาย
ข่าว ภาพถ่ายกิจกรรม 
หรือ หลักฐานอื่นๆ 

0.50 

3. ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยฝึกได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์หรือวารสารของ
กรม 

1 
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ล าดับที่ 
ข้อก าหนด

หลัก 
ข้อก าหนดย่อย วิธีปฏิบัติ แบบท่ีใช้ 

วัตถุประสงค์
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
คณะกรรมการที่ปรึกษาอาสาสมัคร
แรงงาน องค์กรระดับประเทศและ
สากล 

2 : การจัด
นิทรรศการ  
การสาธิตการ
ฝึก การออก
หน่วยเคลื่อนที่ 

จัดนิทรรศการ สาธิตการฝึกอาชีพ 
ออกหน่วยเคลื่อนที่ไปร่วม
ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ เช่น 
การออกหน่วยประชาสัมพันธ์ร่วมกับ
อ าเภอ จังหวัด หรือ ในโอกาสงาน
มหกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน
ราชการหรือภาคเอกชน 

 ข่าวที่ปรากฏต่อสื่ออย่าง
น้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

1.00 

 
 
 


