
การประเมนิและรบัรองคณุภาพ
ตามเกณฑก์ารประกนัคณุภาพการพฒันาฝีมอืแรงงาน

ใบรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาต ิ
(ม.22)
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Station 3 : SDQA System

มาตรฐาน 1
การจดั
หลกัสตูร

มาตรฐาน 2
ผูร้บัการฝึก

มาตรฐาน 3
ครฝึูก

มาตรฐาน 4
วธิกีารฝึก

มาตรฐาน 5
สถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม

มาตรฐาน 6
ประเมนิระบบการฝึก

มาตรฐาน 7
ประชาสมัพนัธ์

เกณฑก์ารประกนัคณุภาพการพฒันาฝีมอืแรงงาน
(Skill Development Quality Assurance: SDQA)

80 หนว่ยฝึก เขยีน
มาตรฐานการท างาน
ตาม 4 รปูแบบการฝึก 
ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
การประกนัคณุภาพ
การพฒันาฝีมอื

แรงงาน

Feedback

ใชศ้กัยภาพ
ตวัเองท ัง้หมด

ใชว้ทิยากร
ภายนอก

ใชส้ถานที/่
ครภุณัฑ์
ภายนอก

ใชภ้ายนอก
ท ัง้หมด

80 หนว่ยฝึก กบั 
การฝึก 4 รปูแบบ

ยืน่ขอเป็นศนูยฝี์กอบรม 
(ม.19)

จดัท ามาตรฐานต าแหนง่งานของ สปก.
ก าหนดมาตรฐานฝีมอืแรงงานและหลกัสตูรการฝึกอบรม

(ม.22)
ขอรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานของ สปก. 

(ม.26)

ขอรบัสทิธปิระโยชนท์าง
ภาษ ี(ม.19)

ฝึกอบรมฝีมอืแรงงาน

DSD Center

(ม.23)

Non-DSD Center

(ม.19)

ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน

DSD Center

(ม.23)

Non-DSD Center

(ม.24)

ศนูยฝึ์กอบรมภายใน สปก. (ม.19)

ยกระดบั 
(ม.20 – ม.21)

เตรยีมเขา้ท างาน 

(ม.8 – ม.18)

สง่ฝึกภายนอก

ขอรบัสทิธปิระโยชนท์าง
ภาษ ี(ม.20)

ขอรบัสทิธปิระโยชนท์าง
ภาษ ี(ม.8)

วฒุบิตัรพฒันาฝีมอืแรงงาน

แนวคดิการวางระบบ
รบัรองมาตรฐานฝีมอื

แรงงานแหง่ชาติ

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 
พจิารณารบัรอง 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน

ของ 80 หนว่ยฝึก

ระบบการ
ตรวจสอบ

การตรวจปกติ
ของผูต้รวจ
ราชการกรม

ตรวจสอบขอ้มลูจาก
ระบบ Datacenter

เพิม่เตมิ/ปรบัปรงุ
การบนัทกึขอ้มลู

Big Data

Internal 
Auditor

External 
Auditor

แผนการลงพืน้ทีสุ่ม่ตรวจ
3 ปี ตอ่ 1 คร ัง้ 

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

ประกาศรบัรองคณุภาพการ

พฒันาฝีมอืแรงงาน ใหก้บั

หนว่ยฝึกทีผ่า่นการตรวจ

ประเมนิแลว้ทกุข ัน้ตอน
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Station 3 : Activity : Trends Matrix

เมตรกิซแ์นวโนม้

รปูแบบการฝึก อดตี ปจัจบุนั แนวโนม้

ศกัยภาพตวัเองทัง้หมด

ใชค้รฝึูกภายนอก

ใชส้ถานที/่เครือ่งมอื
ภายนอก

ทักษะฝีมอื

ศกัยภาพภายนอกทัง้หมด
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Station 4 : Eras Map (แผนทีย่คุสมยั)

ฝ่ายช่างยนต์

ฝ่ายช่างกล

ฝ่ายช่างก่อสร้าง

ฝ่ายช่างไฟฟ้า

ฝ่ายประสาน

ฝ่ายแผน

งานบริหาร

กลุ่มพัฒนาฝีมือแรงงาน

(งานฝึก)

กลุ่มส่งเสริม

งานแผน

งานพ.ร.บ.

งานประสาน

งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มแผน

ฝ่าย
บริหารกลุ่มพัฒนา

ฝีมือแรงงาน

งานพ.ร.บ.

งานฝึก

กลุ่ม
มาตรฐาน

กลุ่มรับรอง

โครงสร้าง

องค์กร

โครงสร้าง

บุคลากร

ภาพ
ความส าเร็จ

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ า

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ า

พนักงานราชการ

Outsourcing

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

Outsourcing

ยุคก่อน พ.ศ.2545 ยุค พ.ศ.2545 – พ.ศ.2555 ยุค พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน

ผู้รับการฝึก
ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ

DSD เป็นหน่วยงานแรกที่ผู้รับบริการนึกถึง 
เมื่อต้องการปรับระดับฝีมือ 
โดยเฉพาะด้าน Soft Skills

เน้นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
จัดฝึกอบรมเอง

เน้นการก ากับดูแลมากกว่าฝึก



DSD Quality Transformation Forum 2020

Station 4 : Activity : Eras Map & KM

ความรูจ้าก
ยคุที ่1

ความรูจ้าก
ยคุที่ 2

ความรูจ้าก
ยคุที ่3
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Station 5 : Best Practice Sharing

โครงการ 2563

(เฉพาะ สพท. เป็นเจา้ภาพ)

ก าหนดสาขาทีจ่ะเปิดฝึก 

ประมาณ 50 สาขา/หนว่ย

ก าหนดรปูแบบการฝึก
แตล่ะสาขา
1. ใชศ้กัยภาพตวัเอง

2. ใชว้ทิยากรภายนอก

3. ใชส้ถานที/่ครภุณัฑภ์ายนอก

4. ใชภ้ายนอกท ัง้หมด

เขยีนมาตรฐานการท างาน
แตล่ะรปูแบบการฝึก
1. ใชศ้กัยภาพตวัเอง

2. ใชว้ทิยากรภายนอก

3. ใชส้ถานที/่ครภุณัฑภ์ายนอก

4. ใชภ้ายนอกท ัง้หมด

กรมฯ พจิารณารบัรอง
มาตรฐานการปฏบิตังิาน
ภายใตเ้กณฑ์ SDQA
ของแตล่ะหนว่ย

3. รปูแบบการฝึก
ใชส้ถานที/่
ครภุัณฑภ์ายนอก

องคค์วามรูท้ ีม่ ี

บคุลากรทีม่ ี
จะผสานใหก้ารท างานมคีณุภาพไดอ้ยา่งไร

1. รปูแบบการฝึก
ใชศ้ักยภาพตัวเอง

4. รปูแบบการฝึก
ใชภ้ายนอก
ทัง้หมด

การจัด
หลักสตูร ผูรั้บการ

ฝึก ครฝึูก

วธิกีารฝึก สถานทีแ่ละ
สิง่แวดลอ้ม

ประเมนิการ
ฝึก

ประชา
สมัพันธ์

การจัด
หลักสตูร

ผูรั้บการ
ฝึก ครฝึูก วธิกีารฝึก

สถานทีแ่ละ
สิง่แวดลอ้ม

ประเมนิ
การฝึก

ประชา
สมัพันธ์

2. รปูแบบการฝึก
ใชว้ทิยากร
ภายนอก

การจัด
หลักสตูร

ผูรั้บการ
ฝึก

ครฝึูก
วธิกีารฝึก สถานทีแ่ละ

สิง่แวดลอ้ม

ประเมนิ
การฝึก

ประชา
สมัพันธ์

การจัด
หลักสตูร

ผูรั้บ
การฝึก ครฝึูก

วธิกีารฝึก

สถานทีแ่ละ
สิง่แวดลอ้ม

ประเมนิ
การฝึก

ประชา
สมัพันธ์



DSD Quality Transformation Forum 2020
Station 5 : Venn Diagraming

จดุแข็งของเรา?  จดุแข็งของเพือ่น? เราเหมอืนกนัตรงไหน?
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ตวัเราเพือ่นเรา


