
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ นโยบายการฝึกอบรม
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1 นโยบายการฝึกอบรม “DSD Skill Development 4.0”

ความส าคัญของการประกันคุณภาพการฝึก

โดย นายสุรพล  พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เป็นการน าเสนอนโยบาย เพื่อสร้างความเขา้ใจให้กับบุคลากรในหน่วยฝึก สามารถ
น าไปปฏิบัติภายใต้เป้าหมายเดียวกัน
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บรรยายพิเศษ ยุทธศาสตร์กรม กับ นโยบายการฝึกอบรม
โดย  นายสุรพล  พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เร่ืองการประกันคุณภาพการฝึก ..... มีความส าคัญอย่างไร ?

 ท าให้คุณค่าการฝึกอบรมของกรม แตกต่างจากการฝกึอบรมของหน่วยงานอ่ืน

 ท าให้การตอบค าถามเรื่องการใช้งบประมาณในการฝึกอบรม มีความชัดเจน

 สถานประกอบการ และรัฐบาล มีความมั่นใจว่าแรงงานไทยมีทักษะฝีมือ มีคุณภาพ 
เป็น Super Worker

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0

1. พัฒนาสมรรถนะแรงงานใหม่ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน

2. ยกระดับฝีมือแรงงานจาก 1.0 2.0 3.0 สู่ แรงงาน 4.0

3. พัฒนาระบบและรูปแบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

กลยุทธ์ที่

ประกันคุณภาพหน่วยฝึก ..... จะต้องแสดงผลการปฏิบัติงานเร่ืองการประกันคุณภาพการฝึกอย่างไรบ้าง ?

 ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายในปี 2562 และ 2563

 สร้างและสนับสนุนบุคลากรในหน่วยฝึก ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประเมินภายใน (Internal Auditor)

 สามารถปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อเพ่ิม/รักษาระดบัคะแนนในการผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
อย่างต่อเนื่องทุก ๆ 2 ปี
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กลยุทธ์ 1
 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

เป็นไปตามความต้องการของตลาด
 สร้างหลักสูตรตามสมรรถนะใน

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

กลยุทธ์ 2
 สร้าง DSD Excellence Training 

Center เชิงกลยุทธ์ เช่น ตามพื้นที่  
ตามจุดแข็งของครูฝึก ตามจุดแข็ง
ของครุภัณฑ์การฝึก

กลยุทธ์ 3
 ก าหนด platform การฝึกอบรม 

(on line, CBT, Time-base)
 สร้างระบบประกันคุณภาพการ

ฝึกอบรมทั่วทั้งองค์กร



ทิศทางการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2562 - 2565

โดย นายสรุพล พลอยสุข  รองอธิบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เป็นการน าเสนอที่มาในการก าหนดจุดเน้นการฝึก  การพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่
เป็นเลิศ และเป็นการสร้างความเข้าใจเป้าหมายการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
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1 ท่ีมาการก าหนดจุดเน้นการฝึก เพ่ือการพัฒนาเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมท่ีเป็นเลิศ (DSD Excellence Training Center)

ทิศทางการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2562 - 2565



บรรยายพิเศษ ทิศทางการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2562 – 2563 
โดย  นายสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ดังนั้น  หน่วยฝึกท่ีมี “จุดเน้นการ
ฝึก” จะมีความสามารถในการ
ด าเนินการดังนี้
 สามารถเชื่อมโยงข้ันตอนการ

ฝึกอบรม ให้เป็นระบบได้
 สามารถระบุคุณภาพในแต่ละ

ขั้นตอนได้
 สามารถให้บริการภายใต้

ระบบประกันคุณภาพการ
พัฒนาฝีมือแรงงานได้

หากหน่วยฝึกด าเนินการได้
ครบถ้วน และผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การพัฒนาฝีมือแรงงาน ก็จะ
ได้รับการรับรองให้เป็น
ศูนย์ฝึกอบรมที่เป็นเลิศ (DSD 
Excellence Training Center)
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Future of Work

1. Super Worker

2. Advanced Technology

3. EEC

4. SEZ

5. Creativity of the workforce

6. Digital

หน่วยฝึกที่มี “จุดเน้นการฝึก” จะมีแนวโน้มในการบรรลุเป้าหมายในการฝึกอบรมและประกันคุณภาพ ได้มากกว่า

การก าหนดจุดเน้นการฝึก พิจารณาจากศักยภาพของหน่วยงาน ได้แก่  หลักสูตรการฝึกทีม่ีมาตรฐาน  ครูฝึกที่มีความสามารถ
ในการสอนและมีความรู้เท่าทันสถานการณ์  ครุภัณฑ์การฝึกที่รองรับการฝึกได้ตามมาตรฐานของหลักสตูร  และระบบการฝึกที่
สามารถให้บริการฝึกอบรมดว้ยระบบออนไลน์ 



แนวคิดการพัฒนา
DSD Excellence Training Center

ให้บริการ
ฝึกอบรมด้วย 

CMI

ให้บริการด้วย
หลักสูตรการ

ฝึกแบบ 
Competency 

Base 
Training

มีจุดเน้นการฝึก

ผ่านเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
การพัฒนาฝีมือ

แรงงาน

ครูฝึกผ่าน
การรับรองให้
เป็น Smart 
Instructor

ฝึกอบรมด้วย 
DSD – m 
Learning 

Application

เป้าหมายการผ่านเกณฑ์
การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2562 – 2563

25 

สถาบนั
52 

ส านักงาน
3 

เฉพาะด้าน

สนพ. ฉะเชิงเทรา

นานาชาติ
AHRDA

Wellness 
Center

หมายถึง ปี 2562 หมายถึง ปี 2563

กระบวนการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์
 ให้ความรู้  
 สร้างโมเดลการปฏิบัติงานตาม 

SDQA
 สร้างระบบประเมิน
 สร้างผู้ตรวจประเมินภายใน
 สร้างผู้ตรวจประเมินภายนอก
 ประเมินหน่วยฝึก
 ให้รางวัล
 แลกเปลี่ยนประสบการณ์
 PDCA/ท าซ้ า
 เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
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เป้าหมาย
ปี 2562 : 29 หน่วยงาน 
ปี 2563 :  ทุกหน่วยงาน


