
(เอกสารแนบ 2) 

ตามท่ีสํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝี มือแรงงานได้มีหนังสือท่ี รง 0408/ว0300 ลงวันท่ี 
15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อผู้ดูแลคลังข้อสอบของหน่วยงาน ซ่ึงจากข้อมูลดังกล่าว 
ได้สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานละ 1 คน (ตามรายชี่อดังแนบ) โดยจะมีสิทธิ์ส่งคําขอคู่มือวิธีการทดสอบ
และดาวน์โหลดคู่มือวิธีการทดสอบหากมีความประสงค์เปล่ียนผู้รับผิดชอบใหม่ ให้แจ้งไปท่ีสํานักพัฒนามาตรฐาน
และทดสอบฝีมือแรงงาน ส่วนเจ้าหน้าท่ีท่านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และศูนย์ทดสอบท่ีได้รับอนุญาต ให้ทําการสมัครขอ 
ใช้บริการได้ท่ีหน้าล็อกอินและรอ Admin ตรวจสอบ เม่ืออนุมัติแล้วจึงจะสามารถใช้งานระบบได้ ท้ังนี้คู่มือวิธีการ 
ใช้งานสามารถดูได้ท่ีหน้าล็อกอิน   รายละเอียดสิทธิ์ท่ีกําหนดมีดังนี้ 
หน่วยงานภายในของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถใช้งานเมนู 
1. คู่มือวิธีการทดสอบ (กําหนดสิทธิ์ให้หน่วยงานละ 1 คน) 

- แบบฟอร์มและประวัติแจ้งความประสงค์เพ่ือขอคู่มือวิธีการทดสอบ 
2. แบบตรวจประเมินภายในตามระบบประกันคุณภาพฯ 

- สร้าง QR-CODE เพ่ือสร้างแบบสําหรับตรวจประเมินภายในและบันทึกผลการตรวจประเมินผ่านระบบ 
- สร้างรายงานการประเมินภายใน 

3. แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
- สร้าง QR-CODE เพ่ือสร้างแบบประเมินความพึงพอใจและบันทึกความพึงพอใจผ่านระบบ 
- สร้างรายงานการประเมินความพึงพอใจ 

4. ประเมินระบบ (เป็นการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบนี้) 
- สร้าง QR-CODE เพ่ือสร้างแบบประเมินระบบและบันทึกความพึงพอใจผ่านระบบ 

5. เอกสารประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
- ทะเบียนเอกสารประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (เอกสารท้ังหมดสามารถ 

ดาวน์โหลดได้) 
6. กราฟ 

- จําแนกผลตรวจประเมินภายในฯ 
- จําแนกการตรวจประเมินภายในฯ 
- ประวัติแจ้งความประสงค์ขอคู่มือวิธีการทดสอบ 

7. บัญชีผู้ใช้งาน 
- เปลี่ยนรหัสผ่าน 
- เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ 
- ประวัติการใช้งาน 

 

ศูนย์ทดสอบท่ีได้รับอนุญาต สามารถใช้งานเมนู 
1. แบบตรวจประเมินภายในตามระบบประกันคุณภาพฯ 

- สร้าง QR-CODE เพ่ือสร้างแบบสําหรับตรวจประเมินภายในและบันทึกผลการตรวจประเมินผ่านระบบ 
- สร้างรายงานการประเมินภายใน 

2. แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
- สร้าง QR-CODE เพ่ือสร้างแบบประเมินความพึงพอใจและบันทึกความพึงพอใจผ่านระบบ 
- สร้างรายงานการประเมินความพึงพอใจ 

3. ประเมินระบบ (เป็นการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานระบบนี้) 
- สร้าง QR-CODE เพ่ือสร้างแบบประเมินระบบและบันทึกความพึงพอใจผ่านระบบ 

4. เอกสารประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
- ทะเบียนเอกสารประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (เอกสารท้ังหมดสามารถ 

ดาวน์โหลดได้) 
5. บัญชีผู้ใช้งาน 

- เปลี่ยนรหัสผ่าน 
- เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ 
- ประวัติการใช้งาน 



ลําดับ สพร./สนพ. User Name
ผู้ดูแลคลังข้อสอบที่สามารถส่งคําขอและ

ดาวน์โหลดคู่มือวิธีการทดสอบฯ

1 กระบ่ี dsd81KBI นางสาวรัศมี  ฤทธิเดช

2 กรุงเทพมหานคร dsd10BKK นายพงษ์พิสุทธ์  ชูทอง

3 กาญจนบุรี dsd71KRI นางสาวศรีสุข  สุกใส

4 กาฬสินธุ์ dsd46KSN นายสุกฤช  ศรีสุริยานันท์

5 กําแพงเพชร dsd62KPT นายจักรกฤษณ์  วิมลปัญญาธร

6 ขอนแก่น dsd40KKN นายนิกร  คําภาพงษ์

7 จันทบุรี dsd22CTI นางสาวปิยพร  บัวเกิด

8 ฉะเชิงเทรา dsd24CCO นางสาวธนาทิพา  ประยูรธนาไพศาล

9 ชลบุรี dsd20CBI นายโสวิด  อาจวงศ์

10 ชัยนาท dsd18CNT นายโองการ  โยสุดใจ

11 ชัยภูมิ dsd36CPM นายโกศิลป์  ประกอบ

12 ชุมพร dsd86CPN นายปรีชา  กุญแจทอง

13 เชียงราย dsd57CRI นางสาวกันตภัทร  พระศรี

14 เชียงใหม่ dsd50CMI นายเสกสรรค์  แม่นยํา

15 ตรัง dsd93TRG นายรัฐพิทักษ์  นาควานิช

16 ตราด dsd23TRT จิรพัฒน์  พูนสวัสด์ิ

17 ตาก dsd63TAK นางสาวทิพวิมล  พรมปิมปา

18 นครนายก dsd26NYK นายณรงค์  แก้วสลับสี

19 นครปฐม dsd73NPT นายเสมา  ขันนาก

20 นครพนม dsd48NPM นางสาวณิชานันท์  บุตรสิงขรณ์

21 นครราชสีมา dsd30NMA นายวิทยา นีพลกรัง

22 นครศรีธรรมราช dsd80NST นายคล่องศักด์ิ  การอํามร

23 นครสวรรค์ dsd60NSN นายพิชัย  ลําพึงกิจ

24 นนทบุรี dsd12NBI นายวรวุฒิ  นกหรีด

25 นราธิวาส dsd96NWT นายชรัตน์  เทพโซ๊ะ

26 น่าน dsd55NAN นางกรรณิกา  ธงยศ

27 บึงกาฬ dsd38BKN นายอดิศักด์ิ  ฮามวงค์

รหัสผ่านทุกหน่วยงานคือ 12345678 เม่ือล็อกอินแล้วให้รีบเปล่ียนรหัสผ่านทันที

เข้าลิงค์  skillstandardqa.dsd.go.th



ลําดับ สพร./สนพ. User Name
ผู้ดูแลคลังข้อสอบที่สามารถส่งคําขอและ

ดาวน์โหลดคู่มือวิธีการทดสอบฯ

28 บุรีรัมย์ dsd31BRM นายเชิดไชย  แดงงาม

29 ปทุมธานี dsd13PTE นายสัมพันธ์  กัสยากร

30 ประจวบคีรีขันธ์ dsd77PKN นายศิระ  ต้อยสุวรรณ์

31 ปราจีนบุรี dsd25PRI นายธนเดช  ไผ่สมสุล

32 ปัตตานี dsd94PTN นายนิโมฮําหมัด  นิเซ็ง

33 พะเยา dsd56PYO นายเสกสรรค์  ขาวสังข์

34 พระนครศรีอยุธยา dsd14AYA นายถวัลย์  น้อยอุทัย

35 พังงา dsd82PNA นางสาวสุกัญญา  นุ้ยผุด

36 พัทลุง dsd92PLG นายธวัชชัย  กาญจนถาวร

37 พิจิตร dsd66PCT นายเลิศวรรธน์  ชัยรัตน์

38 พิษณุโลก dsd65PLK นางรุจิรัตน์  นิ่มทอง

39 เพชรบุรี dsd76PBI นางสาวณัฐสุดา  อังกินันทน์

40 เพชรบูรณ์ dsd67PNB นายอนันต์  ปิงคะยอม

41 แพร่ dsd54PRE นางสาวเฉลิมขวัญ  วันดี

42 ภูเก็ต dsd83PKT นายสุขสันต์  วิเชียรสาร

43 มหาสารคาม dsd40MKM นางทานตะวัน  เอม่ี

44 มุกดาหาร dsd49MDH นายอุดร  โพธิ์คํา

45 แม่ฮ่องสอน dsd58MSN นางสาวเสาวลักษณ์  ใจแสน

46 ยโสธร dsd35YST นางสาวอริสา  จันทร์ธานี

47 ยะลา dsd95YLA นายมือกือตา  สาและ

48 ร้อยเอ็ด dsd45RET นายธเนศ  พลาบัญช์

49 ระนอง dsd85RNG นายวัชรินทร์  สุขสาย

50 ระยอง dsd21RYG นายพนม  โนใหม่

51 ราชบุรี dsd70RBR นายสฤษด์ิ  หนาแน่น

52 ลพบุรี dsd16LRI นายธีรยุทธิ์  สุภาเพ็ชร์

53 ลําปาง dsd52LPG นายปิยะ  เสนานุ

54 ลําพูน dsd51LPN นางสาวนงค์นุช  ปัญญาวงค์

55 เลย dsd42LEI นายรชต  ศรีปัญญา

56 ศรีสะเกษ dsd33SSK นายมานะพร  ดนุสนาม

57 สกลนคร dsd47SNK นายยุทธจักร  คงคํา

58 สงขลา dsd90SKA นายนายทิน  ปิยะเขตร



ลําดับ สพร./สนพ. User Name
ผู้ดูแลคลังข้อสอบที่สามารถส่งคําขอและ

ดาวน์โหลดคู่มือวิธีการทดสอบฯ

59 สตูล dsd91STN นายอํานาจ  รักนิ่ม

60 สมุทรปราการ dsd11SPK นายคงฤทธิ์  พาลีวัน

61 สมุทรสงคราม dsd75SKM นายวิสุทธิ์  แก้วจีน

62 สมุทรสาคร dsd74SKN นายเกรียงศักด์ิ  เลิศฤทธิยามาศ

63 สระแก้ว dsd27SKW นายยุตติศักด์ิ  รอดไธสง

64 สระบุรี dsd19SRI นายพิษณุ  ลายหงษ์

65 สิงห์บุรี dsd17SBR นายสําเร็จ  ทองเป๋

66 สุโขทัย dsd64STI นายอานุการฌ์  บุญมี

67 สุพรรณบุรี dsd72SPB นางสาวธิดารัตน์  นักระนาด

68 สุราษฎร์ธานี dsd84SNI นางสาวสุชาดา  ตุวิชรานนท์

69 สุรินทร์ dsd32SRN นายวิษณุ  ภูวิจิตร

70 หนองคาย dsd43NKI นายบันฑิตย์  ทองดอนดู่

71 หนองบัวลําภู dsd39NBP นางสุรกัญญา  ชัยรัตน์

72 อ่างทอง dsd15ATG นางสาวนิภา  แย้มจํานัน

73 อํานาจเจริญ dsd37ACR นายศุภกฤต  เหง้าเกษ

74 อุดรธานี dsd41UDN นายธนชิต  พ้ืนงาม

75 อุตรดิตถ์ dsd53UTT นางภัสสุรีย์  สังเวียนวงษ์

76 อุทัยธานี dsd61UTI นายชํานาญ  นพสาริกา

77 อุบลราชธานี dsd34UBN นางภลินี  วงษ์นิล

78

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยี

การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
dsd99mara นายกิตติธร  เรืองแก้ว

79

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
dsdwellnes นางวิไลพร  สิงห์อุสา
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