
ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อกำรส ำรวจหำควำมต้องกำร 

จัดท ำแบบส ำรวจ  จัดท ำช่องทำงกำรส ำรวจ 

ส ำรวจกลุ่มสถำนประกอบกิจำร 

ส ำรวจกลุ่มแรงงำน 

ประชุมคณะกรรมกำร กพร.ปจ. หรือคณะกรรมกำรอื่น ๆ 

น ำข้อมูลมำประมวล ศึกษำ วิเครำะห์ ทิศทำงควำมต้องกำรแรงงำนฝีมือ 

น ำผลกำรวิเครำะห์ มำก ำหนด 
กลุ่มเป้ำหมำยกำรฝึก และ หลักสูตรฝึก 

ใช้หลักสูตรกลำงของกรม ใช้หลักสูตรที่ร่วมกับหน่วยงำนอื่น 

ส ำรวจข้อมูล 

เลือกหลักสูตร 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

ประชำสัมพันธ์แผนปฏิบัติกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

ประกำศรับสมัตร ให้คุณสมบัติเป็นไปตำมระเบียบ 2547 

ประชำสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้ำรับ
กำรฝึกอบรม 

แนะน ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสมัคร 

แต่งต้ังคณะกรรมกำรคัดเลือกผู้สมัคร 

ก ำหนดวิธีกำรคัดเลือก 

คัดเลือก  (ข้อเขียน/ปฏิบัติ/สัมภำษณ)์ 

สรุปผล และ ประกำศผล 

ปฐมนิเทศ 

ประเมินควำมรู้พื้นฐำน 

น ำผลมำจัดท ำหน่วยกำรฝึกควำมรู้พื้นฐำน 

ด ำเนินกำรฝึก 

คู่มือกำรฝึก (เอกสำร และ ไฟล์) 

แผนกำรฝึก 

ตำรำงกำรฝึกประจ ำวัน 

ตรวจสอบกำรเข้ำฝึกประจ ำวัน 

ให้ค ำแนะน ำแก่ผู้รับกำรฝึก 

สอนตำมกระบวนกำรถ่ำยทอด 
ของครูฝึก 4 ข้ันตอน 

ประเมินตำมกระบวนกำรถ่ำยทอด 
ของครูฝึก 4 ข้ันตอน 

ใช้งำนสื่อ เครื่องมือ อย่ำงถูกต้องชัดเจน
สอดคล้องตำมหัวข้อวิชำ 

ส ำรวจควำมพร้อม (QA411) 
จัดท ำแผนกำรใช้ (QA 412) 

จัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ (QA412) 

ส ำรวจควำมปลอดภัยในโรงฝึกงำน 
(QA431) 

จัดระบบและมอบหมำย กำรควบคุมกำร
ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

จัดให้มีชุดอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบื้องต้น 

ติดเครื่องหมำย ติดป้ำยสัญลักษณ์  
และจัดอุปกรณ์ PPE 

บันทึกกำรใช้งำน 
สื่อและอุปกรณ์กำรฝึก 

บ ำรุงรักษำทุกครั้งหลังกำรฝึก 

ควบคุมกำรสวมอุปกรณ์ PPE  
ตำมข้อก ำหนดของแต่ละช่ำง 

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร คุณธรรม 
จริยธรรม 

ทดสอบภำคทฤษฎีและปฎิบัติ 
ในระหว่ำงกำรฝึก (QA4441) 

ทดสอบ วัด และประเมินผล ตำมเกณฑ์
ของกรม เมื่อสิ้นสุดกำรฝึก (QA4442) 

แนะน ำสถำนประกอบกิจกำร 
ส ำหรับฝำกฝึก 

แนะน ำแหล่งงำน 

ส่งแบบแจ้งควำมจ ำนงรับผู้รับกำรฝึก 
ในกิจกำร (QA451) 

คัดเลือกสถำนประกอบกำร  
และท ำหนังสือแจ้งกำรฝำกฝึก 

จัดมัชฌิมนิเทศก่อนเข้ำฝึกในกิจกำร 

ส่งข้อมูลกำรฝึกในกิจกำร และ 
ท ำควำมเข้ำใจกับสถำนประกอบกำร 

จัดท ำทะเบียนสถำนประกอบกิจกำร 
ที่รับกำรฝำกฝึก (QA452) 

ควบคุมกำรบันทึกกำรฝำกฝึก และ  
ตรวจเยี่ยม อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อ 1 แห่ง 

เก็บสมุดบันทึกกำรฝำกฝึกในกิจกำร 
ภำยใน 7 วันหลังจบฝึก 

ห้องบรรยำย/ห้องฝึกอบรม เหมำะกับ
หลักสูตร และจ ำนวนผู้รับกำรฝึก 

โรงฝึกงำนเหมำะกับหลักสูตร  
และจ ำนวนผู้รับกำรฝึก 

ด ำเนินกำรส ำรวจเป็นประจ ำ 
ทุก 6 เดือน 

ติดป้ำยชื่ออำคำร  มีห้องน้ ำเพียงพอ  
มีบริกำรน้ ำด่ืม 

มีระบบระบำยอำกำศ มีถังขยะ 
มีระบบก ำจัดขยะ 

ด ำเนินกำรส ำรวจเป็นประจ ำ 
ทุก 3 เดือน (QA521) 

มีคณะท ำงำน 5ส ประกำศมำตรฐำนกิจกรรม 5ส 
และก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

ตรวจผลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน 5ส ติดตำมและประเมินผล 5ส 

แต่งต้ังผู้นิเทศสอนงำน 

จัดท ำแผนนิเทศสอนงำน  
ที่สอดคล้องกับแผนประจ ำปี 

ด ำเนินกำรนิเทศ และ  
รำยงำนผลภำยใน 7 วัน 

ต้ังคณะท ำงำนประเมิน 
ระบบกำรฝึก และแจ้งเวียน 

ก ำหนดแผน 
ประเมินระบบกำรฝึก 

START HERE 

เตรียมครุภัณฑ์ และ สถำนที่ เตรียมครูฝึก/วิทยำกร 

วิทยำกรภำยนอก ครูฝึก 

ด ำเนินกำรกรอกใบสมัครใหม่ทุกปี 

ตรวจสอบใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำน 

ตรวจสอบคุณสมบัติตำมระเบียบว่ำด้วยกำรคัดเลือก
บุคคลภำยนอก 2541 

ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 

จัดท ำทะเบียนวิทยำกร 
ตำมแบบ QA313 

คัดเลือก 

ติดตำมผลกำรประชำสัมพันธ์  
จำกใบสมัครกำรฝึกอบรม 

จัดกิจกรรมให้สถำนประกอบกิจกำร 
ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำฝีมือ 

จ ำนวนประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ  
อย่ำงน้อย 8 ช่องทำง 

ส่งข้อมูลประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำน 
ในสังกัดกระทรวงแรงงำน 

ส่งข้อมูลประชำสัมพันธ์ให้ 
อนุกรรมกำร กพร.ปจ. 

ส่งข้อมูลประชำสัมพันธ์ให้ 
ศูนย์บริกำรร่วมกระทรวงแรงงำน 

จัดนิทรรศกำร สำธิต ออกหน่วย  
ในโอกำสต่ำง ๆ 

มีข่ำวกำรจัดนิทรรศกำร สำธิต ออกหน่วย 
ปรำกฎต่อสื่อ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ควำมถีในกำรประชำสัมพันธ์ 
อย่ำงน้อย 8 ครั้งต่อเดือน 

วิเครำะห์ปรับปรุงช่องทำงและวิธี
ประชำสัมพันธ์ 

หลังจบฝึก 

วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกที่มีผลต่อระบบกำรฝึก 

รำยงำนกำรศึกษำข้อมูลปัจจัยภำยนอกที่มีผลต่อระบบกำรฝึก 

วิเครำะห์ปัจจัยภำยในที่มีผลต่อระบบกำรฝึก 

วิเครำะห์ผลกำรนิเทศกำรสอน 

วิเครำะห์ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ระบบกำรฝึก 

ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 

วิเครำะห์ผลกำรปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ผ่ำนมำ 

ผอ.หน่วยฝึก สั่งกำร/ก ำหนดนโยบำยปรับปรุงแก้ไขคุณภำพกำรฝึกอบรม 

สร้ำงควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่ทุกคน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมข้อสั่งกำร 

เก็บข้อมูลภำยหลังจบฝึกด้วยแบบส ำรวจ (QA6221 – 6225)  ก ำหนดแผนพัฒนำตนอง 
เรียงตำมล ำดับควำมส ำคัญ 

ผู้บังคับบัญชำเห็นชอบแผน 

เข้ำรับกำรพัฒนำ หรือ  
ค้นคว้ำพัฒนำด้วยตนเอง 

รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง 

น ำควำมรู้มำจัดท ำเอกสำร 
ประกอบกำรฝึก สื่อ คู่มือ  

พร้อมเผยแพร่ในรูปแบบดิจิตอล 

จัดระบบรวบรวมควำมรู้ระบบกำรฝึก 

จัดระบบกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นประจ ำและสม่ ำเสมอ 

เผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

จัดห้องสมุดกลำง 1 แห่ง 
จัดมุมเรียนรู้โรงฝึกงำนละ 1 มุม 

จัดแหล่งค้นคว้ำตำมเทคโนโลยี 
ที่เหมำะสม 

ตรวจสอบคุณสมบัติกำรส ำเร็จกำรฝึก 

รำยงำนผล และ ประกำศจบฝึก ภำยใน 5 วันหลังจบฝึก 

จัดท ำวุฒิบัตร ภำยใน 9 วันหลังจบฝึก 

จัดท ำหนังสือรับรองผลกำรฝึก  ภำยใน 9 วันหลังจบฝึก 
(กรณีผ่ำนกำรฝึกในหน่วยฝึก แต่ไม่ผ่ำนกำรฝึกในกิจกำร) 

ดิดตำมผลกำรมีงำนท ำ  ภำยใน 3 เดือน 

รำยงำนผลกำรมีงำนท ำเสนอต่อผู้อ ำนวยกำร 

บันทึกข้อมูลผู้รับกรฝึกลงในระบบ 

บันทึกข้อมูลกำรมีงำนท ำลงในระบบ 

บันทึกข้อมูลวิทยำกรลงในระบบ (extra) 

บันทึกข้อมูลงบประมำณที่ใช้ลงในระบบ (extra) 

บริหำรวัสดุฝึก ตำมระเบียบพัสดุ 

มำตรฐำน 1 มำตรฐำน 2 มำตรฐำน 4 มำตรฐำน 3 มำตรฐำน 5 มำตรฐำน 6 มำตรฐำน 7 

COLOR INDEX : 

โดย  กลุ่มงำนพัฒนำระบบกำรฝกึ  ส ำนักพัฒนำผู้ฝึกและเทคโนโลยีกำรฝกึ  กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน - พฤษภำคม 2562 


