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วิสยัทศันก์รมพฒันาฝีมือแรงงาน

 กาํลงัแรงงานไทยมีทกัษะไดม้าตรฐานสากล

 Workforce  with  world  class competency
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วิสยัทศันส์าํนกัพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

 เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมใหม้าตรฐานฝีมอืแรงงานเป็นท่ียอมรบัในระดบั

สากล



โครงสรา้งและบทบาทหนา้ท่ีของสมฐ.

กลุม่งานพฒันาระบบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน

กลุม่งานกาํหนด

มาตรฐานฝีมือแรงงาน

กลุม่งานทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานและวิชาชีพ

ควบคมุ

กลุ่มงานสง่เสรมิ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน
สมฐ.
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สาํนกังานรบัรอง
มาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ



กลุม่งานพฒันาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 ศึกษา วเิคราะห ์วจิยัสถานการณด์า้นแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง

 กาํหนดแนวทางและรปูแบบการพฒันามาตรฐานฯ

 ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการดาํเนินงานดา้นมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน

 รวบรวมขอ้มลูทางวชิาการดา้นมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 ติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน
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กลุม่งานกาํหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 สาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงานเพ่ือนําไปจดัทาํมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน

 วเิคราะห์ Competency
 กาํหนดและพฒันามาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ

 กาํหนดและรบัรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผูป้ระกอบอาชีพ

 จดัระบบทะเบียนมาตรฐานฯ

 สนับสนุนการกาํหนดและพฒันามาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียน/

นานาชาติ
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กลุม่งานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ

วิชาชีพควบคมุ

 พฒันารปูแบบ หลกัเกณฑข์องการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 พฒันาคุณภาพผูท้ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 กาํกบัดแูลการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 จดัตั้ง กาํกบัดแูลศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 ส่งเสริมใหส้ถานประกอบกิจการใชผู้ผ่้านการทดสอบมาตรฐานฯ 

เป็นพนักงาน
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กลุม่งานสง่เสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 ส่งเสริมใหภ้าครฐัและเอกชนนํามาตรฐานฯไปใชป้ระโยชน์ใน

หน่วยงาน

 ส่งเสริมหรือดาํเนินการจดัการแข่งขนัฝีมือแรงงาน ระดบัภาค ชาติ 

อาเซียน นานาชาติ 

 พฒันาอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขนั

 นําเทคโนโลย ีเทคนิค กลยุทธ ์และรปูแบบในการแข่งขนัไปใชใ้น

กระบวนการฝึกอบรม หลกัสตูรการฝึก และการพฒันาบุคลากร
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มาตรฐานฝีมือแรงงานคือ...

       “มาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นข้อกําหนด

ทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ 

ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการ

ทํางานของผูป้ระกอบอาชีพในสาขาต่างๆ”
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มาตรฐานฝีมอืแรงงาน  (National Skill Standard)

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  หมายถึง  

“การทดสอบฝีมือ  ความรู้ความสามารถ  

ทักษะ  และทัศนะคติในการทํางานของผู ้

ประกอบอาชีพตามหลกัเกณฑก์ําหนดมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน”

การกําหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ห ม า ย ถึ ง  “ ก า ร จํ า แ น ก ฝี มื อ

แรงงานออกเป็นระดับต่าง ๆ  

ตามลาํดบัความยากง่ายของงาน”



ประเภทของมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ประเภทของมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

NOSS = National  Occupational  Skill  Standard
NISS  = National  Industrial  Skill  Standard

(มาตรา 22 ของพ.ร.บ.ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545)

มาตรฐานฝีมือแรงงาน

ของผูป้ระกอบอาชีพ
(มาตรา 26 ของพ.ร.บ.ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545)

มาตรฐานฝีมือคนหางานเพ่ือไปทาํงานใน

ตา่งประเทศ

มาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียน
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ระดบัมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

• มีความรูแ้ละทกัษะในขั้นพื้ นฐาน

• ตดัสินใจดว้ยตนเองนอ้ย ตอ้งมีผูแ้นะนาํ ตรวจสอบ

ระดบั 1

(แรงงานฝีมือระดบั 1)

• มีความรูแ้ละทกัษะ ใชเ้ครื่องมืออุปกรณไ์ดด้ี

• มีประสบการณท์าํงาน ใหค้าํแนะนาํผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้

ระดบั 2

(แรงงานฝีมือระดบั 2)

• มีความรูแ้ละทกัษะในขั้นสูง วินิจฉยังานได้

• ประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละทกัษะกบัเทคโนโลยีใหม่ๆได้

• ตดัสินใจแกปั้ญหา ใหค้าํแนะนาํแก่ผูอ่ื้นได้

ระดบั 3

(แรงงานฝีมือระดบั 
3)
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การกาํหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

  โดยคณะอนุกรรมการกาํหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานประกอบดว้ย 

ผูแ้ทนจากผูเ้ช่ียวชาญในแตล่ะสาขาอาชีพ สมาคม/องคก์รวิชาชีพ 

หน่วยงานภาคการศึกษา และภาครฐั  ทาํหนา้ท่ีกาํหนดและแบง่

ระดบัมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ

  การจดัประเภทกลุ่มสาขาอาชีพ แบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ ก่อสรา้ง,        

อุตสาหการ,ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส/์คอมพิวเตอร,์ อุตสาหกรรมศิลป์, 

ภาคบริการ และเกษตรอุตสาหกรรม

 ปัจจบุนัมีมาตรฐานฝีมือแรงงานท่ีประกาศใชแ้ลว้ 190 สาขา
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ผลการดาํเนินการกาํหนดมาตรฐานฯ

รวมวิธกีารทดสอบ   จาํนวน 223 วิธกีารทดสอบ

วิธีการทดสอบ

ระดบั 1 

จํานวน 135 สาขา

วิธีการทดสอบ

ระดบั 2

จํานวน 63 สาขา

วิธีการทดสอบ

ระดบั 3 

จํานวน 25 สาขา
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ประโยชนข์องการใชม้าตรฐานฝีมือแรงงาน

 คดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ 

ทกัษะฝีมือ และทศันคติท่ีดีต่อการทาํงาน

เขา้ปฏิบติังาน

 ใชป้ระกอบการวางแผนการฝึกอบรมของ

พนักงาน

 ใชว้างแผนการปรบัเล่ือนตาํแหน่งงานหรือ

ชั้นเงินเดือนใหแ้กพ่นักงาน/ลกูจา้ง

 ใชล้ดอตัราความเสียหายอนัเน่ืองมาจาก

การทาํงานท่ีไมมี่ประสิทธิภาพ

 สินคา้และบริการท่ีไดมี้คุณภาพดีขึ้ น

 เพิ่มโอกาสในการจา้งงานสาํหรบับุคคล
ทัว่ไปท่ีไมมี่วุฒิการศึกษา

 รูร้ะดบัทกัษะฝีมือและขอ้บกพรอ่งของ
ตนเอง

 สามารถวางแผนการพฒันาฝีมือแรงงาน
ตนเองตามความสามารถของตาํแหน่งงาน
ท่ีจะเล่ือนระดบัขึ้ น

 ประกอบการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน

 ผูถ้กูเลิกจา้งหรือผูว้า่งงาน สามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการวดัระดบัฝีมือและ
ความสามารถของตน กอ่นเขา้รบัการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมเพ่ือหางานใหม่

นายจา้ง ลกูจา้ง

15



ประโยชนข์องการใชม้าตรฐานฝีมือแรงงาน

 ใชป้ระกอบการวางแผนพฒันากาํลงัคนใหมี้มาตรฐานฝีมือแรงงานในการ

ประกอบอาชีพ

 ใชเ้ป็นแนวทางและประกอบการพิจารณาจดัทาํหลกัสตูรอบรม หลกัสตูรการ

เรียนในระดบัชาติใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานท่ีแทจ้ริง

 พฒันาเศรษฐกิจและสรา้งมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถ

แขง่ขนัในระดบัโลกได้

ภาครฐั
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การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เป็นการทดสอบความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และ

ทศันคติในการทาํงานของผูป้ระกอบอาชีพตาม

เกณฑ์กําหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาต”ิ 

     ผูผ่้านการทดสอบจะไดร้บัหนังสือรบัรองว่า

เป็นผูท่ี้มีฝีมืออยูใ่นระดบัประกนัคณุภาพ

เกณฑก์ารทดสอบ

• ความปลอดภยัในการทาํงาน 

• การใชเ้ครือ่งมอืเครือ่งจกัร  

• ขัน้ตอนการทาํงาน 

• การใชว้สัดุอยา่งประหยดั   

• ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน

• ผลงานสาํเรจ็

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
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กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ผา่น

ไมผ่า่น
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การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 ดาํเนินการภายใตบ้ทบญัญตัมิาตรา 23 และ 24 แห่งพ.ร.บ.

สง่เสรมิการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

 ดาํเนินการทดสอบโดย หน่วยงานของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

จาํนวน 77 แห่งและ ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ท่ีไดร้บัอนุญาตจากกรมฯ จาํนวน 95 แห่ง รวมทั้งส้ิน 172 แห่ง

ทัว่ประเทศ

 ออกหนงัสือรบัรอง โดยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน

 ผูผ่้านการทดสอบฯ จาํนวน 178,776 คน
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 ตามความในมาตรา 23 แห่งพ.ร.บ.

ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน 

พ.ศ.2545 กาํหนดใหมี้ผูท้ดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน ในการทาํ

หน้าท่ีจดัเตรียม ควบคุม กาํกบัดแูล

และตรวจผลการทดสอบมาตรฐานฯ 

 ปัจจุบนัมีผูไ้ดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผู ้

ทดสอบมาตรฐานแลว้ทั้งส้ิน 13,825 

คน ใน 132 สาขาอาชีพ
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การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
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พระราชบญัญตัสิง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

มาตรา 24 ผูใ้ดประสงคจ์ะเป็นผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานใหข้ออนุญาตต่อนายทะเบียนการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  

คุณสมบัติของผู ้ทดสอบ การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต  

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด

ประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน

เร่ือง หลักเกณฑ ์ วิธีการและเง่ือนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต 

การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู ้ดาํเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน และคุณสมบัติของผูท้ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ลงวนัท่ี  17  กรกฎาคม  2550

ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน



ส่งเสรมิใหส้ถานประกอบการใชผู้ผ่้านการทดสอบฯ

 สถานประกอบการทีม่แีรงงานทีผ่า่นการ

ทดสอบมาตรฐานฯ อยูใ่นสายการผลติและ

การบรกิารตามจาํนวนทีก่าํหนดจะไดร้บั 

“เคร่ืองหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน”

ผูบ้ริโภคจึงมัน่ใจไดว้า่สินคา้และบริการท่ี

ไดร้บัมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานและมีความ

ปลอดภยั

ภาพเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน

22



 ส่งเสริมใหส้ถานประกอบการตระหนัก

ถึงความสาํคญัในการแสวงหาแรงงาน

ฝีมือท่ีไดม้าตรฐาน

 ส่งเสริมใหพ้นักงานในสายการผลิตหรือ

บริการเขา้รบัการทดสอบมาตรฐานฯ

 ปจัจุบนัม ี543 แหง่ เชน่ บ.โตโยตา้

มอเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั, บ.ซนัโย 
เซมคิอนดกัเตอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั

ส่งเสรมิใหส้ถานประกอบการใชผู้ผ่้านการทดสอบฯ
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(ภาพเคร่ืองหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแบบเก่า)



ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ภาพเครื่องหมายศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน

 ศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน เป็น

หน่วยงานทีก่พร. อนุญาตใหด้าํเนินการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาต ิ

ตามมาตรา 24 แหง่ พ.ร.บ.สง่เสรมิการ

พฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ.2545 

 ปจัจุบนัมศีนูยท์ดสอบฯ ทัง้สิน้ 110 แหง่

    เชน่ โรงเรยีนชา่งฝีมอืทหาร, ลลีาวดสีปา,  
สมาคมสหมติรการซ่อมรถยนตแ์หง่

ประเทศไทย เป็นตน้

24



แบบป้ายเครื่องหมายท่ีมอบใหศู้นยท์ดสอบฯ
25

_พ้ืนโลหะทองเหลือง ขนาด 44.5 cm x 62 cm หนา x 0.8 cm

_กดัพ้ืนลง 3 สี
_ตดิบนแผ่นไมสี้โอก๊ หนา 1 cm

ลกัษณะแผ่นป้าย



ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
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จาํนวนศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 62 แห่ง

ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัอ่ืน จาํนวน 48 แห่ง

รวม จาํนวน 110 แห่ง



การยืน่คาํขอรบัอนุญาตเป็นผูด้าํเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
27

ขอ้ ๓ ผูใ้ดประสงค์จะเป็นผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาต ิ ใหย้ืน่คาํขอรบัอนุญาตตอ่นายทะเบียนพรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐาน ตามท่ี

กาํหนดไวใ้นแบบ  มฐ๑  มฐ๒  และ มฐ๓

1.  คาํขอรบัอนุญาตเป็นผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (แบบ มฐ.๑)

2.  สาขาอาชีพท่ีขอดาํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (แบบ มฐ.๒)

3.  รายช่ือผูท้ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (แบบ มฐ.๓)

การยื่นคําขอ. . .  ให้ยื่น  ณ จังหวัด ท่ีจะตั้ งสถานท่ีทดสอบ  โดยใน

กรุงเทพมหานครใหย้ื่น ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือศูนยพ์ัฒนาฝีมือแรงงาน

กรุงเทพมหานคร สาํหรบัทอ้งท่ีจงัหวดัอ่ืนใหย้ื่น ณ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงานภาค

หรือศูนยศ์ูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัท่ีตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดันั้น
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 ขอ้ ๔ เม่ือนายทะเบียนไดร้ับคาํขอพรอ้มดว้ยเอกสารหลักฐานแลว้  ให้

ตรวจสอบความพรอ้มและความเหมาะสมของสถานท่ี  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  

อุปกรณ ์ ความปลอดภยั  และคุณสมบัติของบุคลากรท่ีจะทาํหนา้ท่ีทดสอบ  ตามท่ี

คณะกรรมการ  ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงานกาํหนดไวใ้นมาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาต ิแตล่ะสาขาอาชีพ
ขอ้ ๕ เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบแลว้เห็นว่าผูย้ื่นคาํขอมีความพรอ้มและ

ความเหมาะสม ตามขอ้ ๓ ใหพิ้จารณาออกใบอนุญาต...ภายในเวลา ไม่เกินสามสิบ

วัน นับแต่วันท่ียื่นคาํขอ ในกรณีมีเหตุอันสมควรนายทะเบียนอาจขยายเวลาได้

โดยรวมแลว้ไม่เกินเกา้สิบวนั

ในกรณีท่ีนายทะเบียนไม่อนุญาตใหแ้ก่ผูย้ื่นคาํขอรายใด  ใหมี้หนังสือ    

แจง้การไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ย้ืน่คาํขอทราบ

การยืน่คาํขอรบัอนุญาตเป็นผูด้าํเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ



ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต
29

ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต

รบัคาํขออนุญาตและ

ตรวจสอบคาํขอ

นัดหมายคณะทาํงาน

ตรวจสอบความพรอ้มฯ

และผูย้ื่นคาํขอ
ตรวจสอบ

ความพรอ้มและความ

เหมาะสม

ทาํเอกสารเสนอ

นายทะเบียน

เสนอนายทะเบียน

พิจารณา

แจง้ผลการพิจารณา

ของนายทะเบียนตอ่ผูย้ื่นคาํขอจา่ยใบอนุญาต

และเคร่ืองหมายจดัทาํทะเบียน

และจดัเก็บเอกสาร



การพิจารณาตอ่อายุใบอนุญาต
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  ใบอนุญาต  ดาํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิใหใ้ชไ้ดค้รั้งละสองปี

ขอ้ ๖ ผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ท่ีประสงคจ์ะขอต่อ

อายุใบอนุญาตใหย้ื่นคาํขอต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันก่อนใบอนุญาตหมดอายุ  

เม่ือไดย้ื่นคาํขอดังกล่าวแลว้ใหผู้ด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ดาํเนินการตอ่ไปไดจ้นกว่านายทะเบียนจะสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายุใบอนุญาตนั้น

หมายเหตุ  :  การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ให้ดาํเนินตามขัน้ตอนการ

พิจารณาออกใบอนุญาตโดยอนุโลม



การดาํเนินการของผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ
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ขอ้ ๗  ผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแสดงใบอนุญาตดาํเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติไวใ้นท่ีเปิดเผยและเห็นไดง้่าย ณ ศูนยท์ดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทาํลาย หรือชาํรุด ลบเลือนในสาระสาํคญั

ใหข้อรบัใบแทนใบอนุญาต โดยยื่นคาํขอ ณ สถานท่ีตามขอ้ ๓ พรอ้มแนบใบอนุญาตท่ี

ชาํรุด  เวน้แตใ่นกรณีใบอนุญาตสูยหาย (ใชห้ลกัฐานการแจง้ความว่าใบอนุญาตสูญหาย)

ขอ้ ๘ ผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตอ้งดาํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติอย่างนอ้ยปีละหน่ึงครั้งและตอ้งทาํการทดสอบ ณ ศูนยท์ดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานท่ีไดร้บัอนุญาตเท่านั้น

แนวปฏิบตัิ

• กาํหนดวันท่ีทดสอบ สาขาอาชีพ ระดับท่ีจะทดสอบ และจาํนวนผูเ้ขา้รับการทดสอบ

 ใหห้น่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ในเขตพื้ นท่ีรับผิดชอบทราบล่วงหน้าก่อนวันท่ี

 จะทาํการทดสอบ อยา่งนอ้ย 7 วนั ทุกครั้งท่ีจะดาํเนินการทดสอบ 
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•    ตอ้งจดัสถานท่ีทดสอบใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 แห่งชาติท่ีจะดาํเนินการทดสอบ รวมทั้งเครื่องจกัร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณก์ารทดสอบ

ความปลอดภยั และรกัษาความลบัของวิธีการทดสอบเป็นอยา่งดี 
•   การดาํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ

และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงานและกรมพฒันาฝีมือแรงงาน

 ประกาศกาํหนด 

•   เม่ือดาํเนินการทดสอบแลว้เสร็จ ใหจ้ัดทาํประกาศผลการทดสอบและรายงานผล

การทดสอบแก่หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่ีส่งเจา้หน้าท่ี (ผูท้ดสอบ) 

 เขา้รว่มดาํเนินการทดสอบภายใน 7 วนั เพื่อออกหนงัสือรบัรองใหแ้ก่ผูผ้่านการทดสอบ 

•   อนุญาตใหเ้จา้หนา้ท่ีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขา้ไปตรวจเยี่ยม หรือใหค้าํแนะนาํใน

 ศูนยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

การดาํเนินการของผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ

แนวปฏิบัติ
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•   ใหเ้รียกเก็บค่าทดสอบจากผูเ้ขา้รับการทดสอบไดไ้ม่เกินอัตราท่ีคณะกรรมการส่งเสริม

 การพฒันาฝีมือแรงงานประกาศกาํหนด 
•   ในกรณีท่ีมีความประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมสาขาอาชีพการทดสอบ ผูท้ดสอบ

หรือยา้ยท่ีตั้งศูนยท์ดสอบหรือยกเลิกการดาํเนินการทดสอบ ตอ้งมีหนังสือแจง้ให้

 หน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในเขตพื้ นท่ีรับผิดชอบทราบและดาํเนินการ

 แลว้แตก่รณี

• การขออนุญาตดาํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดบั 2 หรือระดบั 3

จะตอ้งไดร้บัอนุญาตใหด้าํเนินการทดสอบในระดบั 1 หรือระดบั 2  มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี

โดยในแต่ละปีจะตอ้งดาํเนินการทดสอบอย่างนอ้ยปีละหน่ึงครั้ง และจะตอ้งมีผูท้ดสอบ

 ท่ีผ่านการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีกรมพฒันาฝีมือแรงงานกาํหนด

•   เม่ือมีความประสงคจ์ะขอตอ่อายุใบอนุญาตใหย้ื่นคาํขอตอ่นายทะเบียน ภายในสามสิบวัน

ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ (อา้งจาก ประกาศคณะกรรมการสง่เสริม....  ขอ้ ๖ )

การดาํเนินการของผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ

แนวปฏิบัติ



การควบคมุและตดิตามการดาํเนินการทดสอบ
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ขอ้ ๙ ผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานผูใ้ดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่

ถูกตอ้งตามกฎหมาย  ใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจสัง่ใหผู้ด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาตินั้นปฏิบตัิใหถู้กตอ้ง  หรือแกไ้ขใหถู้กตอ้งในเวลาไม่เกินสามสิบวนันับ

แตว่นัท่ีนายทะเบียนมีคาํสัง่

ขอ้ ๑๐  ถา้ผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่ปฏิบัติหรือแกไ้ขให้

ถูกตอ้งตามคาํสัง่ของนายทะเบียนภายในเวลาท่ีกาํหนด  ใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจสัง่พกั

ใชใ้บอนุญาตเป็นผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีกาํหนดครั้งละ

ไม่เกินหน่ึงรอ้ยยีสิ่บวนั



การควบคมุและตดิตามการดาํเนินการทดสอบ
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       ขอ้ ๑๑ ใหน้ายทะเบียนมีอาํนาจสัง่เพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูด้าํเนินการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี

- ผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเคยถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาต

มาแลว้ยงัไม่เกินหน่ึงปี หรือเคยถูกสัง่พักใชใ้บอนุญาตมาแลว้สองครั้ง  และมี

เหตท่ีุจะตอ้งถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตอีก

- นายทะเบียนเห็นว่าผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่

สามารถปฏิบตัติามกฎหมายไดอี้กตอ่ไปแลว้

- นายทะเบียนเห็นว่าการท่ีผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ไม่ปฏิบตัหิรือปฏิบตัไิม่ถูกตอ้งตามกฎหมายซ่ึงเป็นการหลอกลวงประชาชน



การควบคมุและตดิตามการดาํเนินการทดสอบ
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 ข้อ ๑๒ คําสัง่พักใช้ใบอนุญาตหรือคําสัง่เพิกถอนใบอนุญาตเป็น

ผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ใหน้ายทะเบียนแจง้เป็นหนังสือให้

ผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตทิราบ

ในระหว่างถูกสัง่พักใช้ใบอนุญาต  หรือถูกสัง่เพิกถอนใบอนุญาต  

หา้มมิใหผู้ด้าํเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติดาํเนินการใดๆ  

เก่ียวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  รวมทั้งการรับสมัคร

ผูเ้ขา้รบัการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 



คณุสมบตัขิองผูท้ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ขอ้ ๑๓  ผูท้ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตอ้งมีคุณสมบตัดิงัตอ่ไปน้ี

(1) เป็นขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ หรือพนักงานราชการ  ตาํแหน่งครูฝึกฝีมือ

แรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ท่ีรับผิดชอบในสาขาอาชีพท่ีจะเป็นผู ้

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

(2) เป็นผูท้รงคุณวุฒิจากภาครัฐหรือภาคเอกชนซ่ึงมีใบประกอบวิชาชีพ

หรื อผู ้ ท่ี มี ค ว าม รู ้ร ะดับอ นุปริญญา ข้ึน ไป  หรื อผู ้ไ ด ้รับ วุ ฒิบัต ร  หรื อ

หนังสือรับรองมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติตั้ งแต่ระดับ  1  ข้ึนไป

ในสาขาอาชีพท่ีจะเป็นผูท้ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  หรือ

(3) เป็นอนุกรรมการกาํหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตใินสาขาอาชีพ

ท่ีจะเป็นผูท้ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

37

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต

การพกัใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูด้าํเนินการทดสอบมาตรฝีมือแรงงาน และคุณสมบตัขิองผูท้ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน



คณุสมบตัขิองผูท้ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 ทั้งน้ีคุณสมบัติตาม (1) หรือ (2) ตอ้งผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรท่ี

เก่ียวกบัการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตใินสาขาอาชีพท่ีจะเป็น

ผูท้ดสอบซ่ึงจดัโดยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน

ขอ้ ๑๔ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติแต่ละครั้งตอ้งมีผูท้ดสอบ

มาตรฐานฝี มือแรงงานตั้ งแต่  3  คน ข้ึนไป โดยต้องประกอบด้วย

ผูท้ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามขอ้ 13 (1) หรือ (2) อยา่งนอ้ยหน่ึงคน
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Remark :  NISS = National Industrial Skill Standard
NISC = National Industrial Skill Certificate
NSSA = National Skill Standard Authority
DSD   = Department of Skill Development
MOL    = Ministry of Labour
CBTr   = Competency Base Training
CBTe   = Competency Base Testing

จดัทาํมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาตติามอตุสาหกรรม
(NISS Setup)
oจดัทํา Function Industrial Map
oวเิคราะหต์าํแหนง่และระดบัการจา้งงานรายอตุสาหกรรม
oวเิคราะหร์ายการความสามารถทีจ่ําเป็นสาํหรบัการทํางาน
oจดัทํา Competency Standard

(ดาํเนนิการภายใต ้พ.ร.บ.สง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงานฯ)

พฒันาฝีมอืแรงงาน (CBTr)
oจดัทําโปรแกรมการฝึก
oจดัทําชุดการฝึก/e-training
oดาํเนนิการฝึกอบรม/Web-Base
oประเมนิ/ทดสอบ และรายงานผล
(ราย Module/Competency)

(Authorize by NSSA/DSD,MOL)

ทดสอบฝีมอืแรงงาน (CBTe)
oจดัทําคูม่อืการทดสอบ/e-Testing
oจดัทําชุดการทดสอบ online
oดาํเนนิการทดสอบ
oจดัทํารายงานผลการทดสอบ
(Authorize by NSSA/DSD,MOL)

กรอบการพฒันาและรบัรองทกัษะกาํลงัแรงงานแหง่ชาต ิ

ประเมนิ/รบัรองทกัษะ  (NISC)
o ราย Competency
o ตามความตอ้งการของนายจา้ง
o ตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาติ
 (ภายใต ้พ.ร.บ.สง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงานฯ)
NSSA/Accredited  Institute ,Under DSD,MOL

ใบอนญุาตประกอบอาชพี
/วชิาชพี (License)+ ขอ้กาํหนดเพิม่เตมิ

มาตรฐานฝีมอืแรงงานแหง่ชาต ิ  
ตามมาตรฐานอาชพี

หนงัสอืรบัรอง                                 
มาตรฐานฝีมอืแรงงาน

การจา่ยคา่จา้ง
ตามมาตรฐาน
ฝีมอืแรงงาน
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NISS
Setting

Conduct
Training 
Course

Conduct
Standard 
Testing

จดัทาํมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแหง่ชาติ

ฝึกอบรมตามขอ้กําหนด/
รายการความสามารถทีกํ่าหนด

ไวใ้นมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ

(NISS-G50201)
Pre – employment
Up - Grading

On-the  Job  Training

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ระดบั 1

(NISS-G502011 : 
Maintenance  
Technician)

ภาคความรู ้ 6  โมดูล

ภาคปฏิบติั 5 สถานทีดสอบ

เขา้ทํางานในศูนยบ์ริการรถยนตโ์ต

โยตา้(ตําแหน่งTOYOTA  
Technician) และไดร้บัการ

รบัรองใหเ้ป็นผูผ่้านการพฒันาตาม

ระบบ 

TEAM 21  STEP 1

โครงการความร่วมมือฯ 

ครอบคลมุศูนยบ์ริการโตโยตา้

จํานวนกว่า 300 แห่งทัว่ประเทศ และ ช่างซ่อม

รถยนตก์ว่า 6,575 คน รองรบังานบริการรถยนต์

มากกว่า 5.5 ลา้น คนัต่อปี 
Off-the  Job  Training

กรณศีกึษา : กลุมอตุสาหกรรมยานยนต   สาขาการบรกิารรถยนต

สาขาอาชพีชางเทคนคิรถยนต
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การจา่ยค่าจา้งตามระดบัมาตรฐานฝีมือ

การกําหนดอัตราค่าจ้างเป็นมาตรการหนึ่งท่ีต้องการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับอัตราค่าจ้างท่ี

เหมาะสมเป็นธรรม  ประเทศไทยได้มีการกําหนดค่าจ้างข้นต่ํามาตัง้แต่ปี ๒๕๑๖ ปัจจบุนัเป็นการกําหนด

โดยคณะกรรมการค่าจ้าง  ซึ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน พ.ศ. 

๒๕๔๑ นอกเหนือจากการกําหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต่ํา  คณะกรรมการค่าจ้างมีแนวคิดท่ีจะทําให้การ

กําหนดอตัราค่าจ้างเกิดความเหมาะสมเป็นธรรมแก่แรงงานกึ่งฝีมือและแรงงานฝีมือ  ซึง่ควรจะได้นําเอา

มาตรฐานฝีมือแรงงานมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา  จึงเป็นท่ีมาของการกําหนดค่าจ้างตาม

มาตรฐานฝีมือ  โดยกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศกระทรวงแรงงาน  เร่ืองอัตราค่าจ้างตามระดับ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติใน ๓๐ สาขาอาชีพ  เม่ือวนัท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙  โดยไม่มีสภาพบงัคบั

แต่ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการหรือนายจ้างให้ใช้เป็นเกณฑ์ในการกําหนดอตัราค่าจ้างให้กับ

ลกูจ้างท่ีมีทกัษะฝีมือ

ต่อมากระทรวงแรงงานได้มีการปรับปรุงพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑  หมวด 

๖ ให้อํานาจคณะกรรมการค่าจ้างในการกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  โดยตราเป็น
พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัท่ี ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑
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การจา่ยค่าจา้งตามระดบัมาตรฐานฝีมือ

คณะกรรมการค่าจ้างได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการอตัราค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือ  เพ่ือพิจารณา

กําหนดอตัราคา่จ้างโดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติเป็นเกณฑ์ ใน ๖ กลุม่สาขาอาชีพ  ได้แก่

๑. กลุม่สาขาอาชีพชา่งไฟฟ้า  อิเลก็ทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

๒. กลุม่สาขาอาชีพชา่งเคร่ืองกล ๓. กลุม่สาขาอาชีพภาคบริการ

๔. กลุม่สาขาอาชีพชา่งก่อสร้าง ๕. กลุม่สาขาอาชีพชา่งอตุสาหการ

๖. กลุม่สาขาอาชีพชา่งอตุสาหกรรมศิลป์

ในการพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างสํานักงานปลดักระทรวงแรงงาน  ได้ขอความร่วมมือให้

สํานกังานแรงงานจงัหวดั ๗๕ จงัหวดั  ดําเนินการสํารวจข้อมลูจากสถานประกอบกิจการและลกูจ้างแล้ว

นําข้อมูลมาวิเคราะห์  และประมวลผลนําเสนอคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการ

พิจารณาและกําหนดร่างอตัราค่าจ้างแล้วเสร็จ ๓ กลุ่มสาขาอาชีพ (ลําดบัท่ี ๑ , ๒ , ๓ ) และจดัสมัมนา

รับฟังความคิดเห็นจากผู้ เก่ียวข้องจนได้ข้อสรุปนําเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง  ได้ให้ความเห็นชอบ  จงึ

ได้จัดทําประกาศกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใน ๑๑ สาขาอาชีพดังกล่าวเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี  และประกาศในราชกิจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔  และ ๓ กลุม่สาขาอาชีพ 

(ลําดบัท่ี ๔, ๕, ๖) ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔  



สาขาอาชีพตามประกาศอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฯ

กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์และคอมพิวเตอร ์ จาํนวน 5 สาขา

1. ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์

2. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

3. ช่างไฟฟ้าอตุสาหกรรม

4. ช่างเครื่องปรบัอากาศในบา้นและการพาณิชยข์นาดเล็ก

5. ช่างอิเล็กทรอนิกส ์(โทรทศัน)์

45

(ประกาศใน 11 สาขาแรก)



สาขาอาชีพตามประกาศอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฯ

กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล  จาํนวน 3 สาขา

1. ช่างซ่อมรถยนต์

2. ช่างเคาะตวัถงัรถยนต์

3. ช่างสีรถยนต์

46

(ประกาศใน 11 สาขาแรก)



สาขาอาชีพตามประกาศอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฯ

กลุ่มสาขาอาชีพช่างก่อสรา้ง  จาํนวน 4 สาขา

1. ช่างไมก่้อสรา้ง

2. ช่างก่ออิฐ

3. ช่างฉาบปูน

4. ช่างอะลมิูเนียมก่อสรา้ง
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สาขาอาชีพตามประกาศอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฯ

กลุ่มสาขาอาชีพช่างอตุสาหการ  จาํนวน 3 สาขา

1. ช่างเขียนแบบเครื่องกลดว้ยคอมพิวเตอร์

2. ช่างเช่ือมแม็ก

3. ช่างเช่ือมทิก
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สาขาอาชีพตามประกาศอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฯ

กลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ  จาํนวน 3 สาขา

1. พนกังานนวดไทย

2. ผูป้ระกอบอาหารไทย

3. สปาตะวนัตก หตัถบาํบดั
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(ประกาศใน 11 สาขาแรก)



สาขาอาชีพตามประกาศอตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฯ

กลุ่มสาขาอาชีพอตุสาหกรรมศิลป์  จาํนวน 4 สาขา

1. ช่างเครื่องประดบั (ประดบัอญัมณี)

2. ช่างบุครุภณัฑ์

3. ช่างเครื่องเรือนไม้

4. ช่างเยบ็
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ประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง 
เรือ่ง อตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมือ
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ประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง 
เรือ่ง อตัราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมือ
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