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1. วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนวิธีการรวมทั้งผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของเอกสารการสอบ  

 
2. ขอบข่าย   

ครอบคลุมถึงการด าเนินงานที่เป็นมีความปลอดภัยของเอกสารการสอบทั้งในส่วนที่อยู่ในระบบ E-Testing 
และส่วนอื่นๆ ที่เป็นกระดาษ อุปกรณ์ทดสอบ ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาวิธีการทดสอบ การจัดท าส าเนา  
การจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ การขนส่ง เอกสารการสอบ การรายงานผล การจัดเก็บ การท าลาย  

 

3. นิยาม 
3.1 QMR (Quality Management Representative) ห มายถึ ง  บุ ค คลที่ ได้ รั บ ก ารแต่ งตั้ ง จ าก 

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน) เพื่อท าหน้าที่ผลักดันให้เกิดระบบคุณภาพ ควบคุมให้มีการน าระบบไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมดูแลให้ระบบคุณภาพยังคงอยู่ และสามารถรายงานขอการสนับสนุน
จากผู้บริหารระดับสงูได้โดยตรง 

 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ(SD-SDD-02) 
4.2 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไข และป้องกัน (P-SDD-12) 
4.3 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06) 
4.4 ใบน าส่ง/รับชุดเอกสารการสอบ (F-SDD-48) 
4.5 ใบขออนุมัติท าลายบันทึกหรือเอกสาร (F-SDD-21) 
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5. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1.  แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ความปลอดภัยของเอกสารการสอบที่คลังข้อสอบ               

(ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามข้อ 6.1) 

                                                  
                             

            (Admin) 

                                                         (Admin) 

      /       Username password                    
      

            (Admin) 

     Username password                          (Admin) 

 
 

5.2. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ความปลอดภัยของเอกสารการสอบขั้นตอนการพัฒนา          

(ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามข้อ 6.2) 

                                           
                                                  

                                                  
                    (F-SDD-06) 
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5.3. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ความปลอดภัยของเอกสารการสอบระหว่างการทดสอบ         

(ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามข้อ 6.3) 
 

                                                 
                       (Central Computer Server) 
                                                

                                                 
       2                                          

        

            (Admin) 
            (E-Testing)  

                                                 
                                           

                    /                (F-SDD-48) 
                              

                 

                                                        
       

            (Admin) 
            (E-Testing) 
/                  

                                            
                                      /         

       (F-SDD-48) 
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5.4. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ความปลอดภัยของเอกสารการสอบหลังเสร็จสิ้นการ

ทดสอบ   (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามข้อ 6.4) 

                            E-Testing                
(Admin)             (E-Testing)                       
         
                                                    
              1                                      
                                                       
                 (F-SDD-21)                           

                    
      

                                                         
                                               

          

                    
      /            

      
 

 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6.1 รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ความปลอดภัยของเอกสารการสอบที่คลังข้อสอบ 

6.1.1 ผู้ดูแลระบบ (Admin) ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานจัดท าเอกสารการ
ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารการสอบ เสนอผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบ
ฝีมือแรงงาน ลงนาม โดยพิจารณาดังนี ้

 ผู้ดูแลระบบ (Admin) ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูลข้อสอบได้ทุกอาชีพที่เปิดให้บริการ 

 ผู้ดูแลระบบ (Admin) กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
ข้อสอบ และแก้ไขฐานข้อมูลข้อสอบได้เฉพาะอาชีพที่อยู่ในการความรับผิดชอบ 

 ผู้ดูแลระบบ (Admin) ส่วนภูมิภาค (E-Testing) สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลข้อสอบได้
เฉพาะอาชีพที่เปิดให้ทดสอบ  

6.1.2 ผู้ดูแลระบบ (Admin) ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานรับทราบข้อมูล 
การก าหนดการเข้าถึงเอกสารการสอบ ดังนี ้

 รายชื่อเจ้าหน้าที่ใหม่ หรือรายชื่อเจ้าหน้าที่ย้ายงาน หรือรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ลาออก  
จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป  

 ส่วนงานที่เกี่ยวข้องแจ้งความจ านงการเข้าถึงข้อมูลในระบบ  
6.1.3 ผู้ดูแลระบบ (Admin) ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานก าหนด/ยกเลิก 

Username password และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล 
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6.1.4 ผู้ดูแลระบบ (Admin) ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานแจ้ง Username 
Password ให้ผู้ร้องขอ  

 
6.2 รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ความปลอดภัยของเอกสารการสอบขั้นตอนการพัฒนา 

6.2.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะเป็นผู้รับผิดชอบให้คณะอนุกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ

มายกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ บุคลากรที่เข้าร่วมการทดลองทดสอบ

ต้องลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06) ที่ครอบคลุมในเรื่องการรักษา 

ความปลอดภัยของเอกสารการสอบ 

6.2.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะเป็นผู้รับผิดชอบให้หน่วยงานที่จ้างเหมาช่วง

ในการพัฒนาระบบที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของเอกสารการสอบต้องจัดท าสัญญาหรือบันทึก

ข้อตกลงที่ครอบคลุมในเรื่องการรักษาความลับ ความปลอดภัยของเอกสารการสอบ   

6.2.3 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นผู้รวบรวมสัญญา และจัดเก็บไว ้

 

6.3 รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ความปลอดภัยของเอกสารการสอบระหว่างการทดสอบ 

6.3.1 ผู้ดูแลระบบ (Admin) ส่วนภูมิภาค (E-Testing) ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

1) การจัดสอบภาคความรู้ผ่านระบบ E-Testing ให้ด าเนินการท าการสุ่มเลือกข้อสอบ 
และระบบจะดาวน์โหลดข้อสอบจากเครื่องแม่ข่ายส่วนกลาง (Central Computer 
Server) ให้แก่ผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคน 

2) การจัดสอบด้วยวิธีอื่นๆ ให้ด าเนินการมอบหมายผู้ดูแลคลังข้อสอบที่ได้รับมอบหมาย 
จากนั้นให้ผู้ดูแลก าหนดชุดข้อสอบตามโครงสร้างข้อสอบ หรือระบุชุดข้อสอบ 
ที่จะน ามาทดสอบ จ านวน 2 ชุด โดยทั้งนี้หากมีการจัดสอบต้องก าหนดชุดข้อสอบใหม่
ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการใช้ชุดข้อสอบซ้ า จากนั้นจัดส่งให้ผู้ประสานการทดสอบ 

6.3.2 ผู้ประสานการทดสอบจัดท าส าเนาข้อสอบตามจ านวนผู้เข้ารับการทดสอบด้วยตนเอง และ

ระบุหมายเลขข้อสอบ รวมทั้งตรวจนับจ านวนชุดข้อสอบทั้งหมดให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด  

จากนั้นใส่ซองปิดผนึก ลงนามก ากับที่ซองข้อสอบ จากนั้นเขียนใบน าส่ง/รับชุดเอกสาร 

การสอบ (F-SDD-48) และเก็บรักษาไว้ในตู้เก็บเอกสารที่ไม่มีผู้อื่นเข้าถึงได้จนถึงวันทดสอบ   

ทั้งนี้การจัดท าส าเนาชุดข้อสอบ ต้องด าเนินการโดยผู้ได้รับมอบอ านาจในการเข้าถึง 
ชุดข้อสอบ เท่านั้น ซึ่งจะด าเนินการควบคุมกระบวนการระหว่างการส าเนา มิให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ 
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และจะต้องท าลายชุดข้อสอบที่ส าเนาผิดพลาด โดยการย่อยเอกสารดังกล่าว และห้ามจัดท า
ส าเนาข้อสอบเกินจ านวนที่ก าหนด 

6.3.3 การเตรียมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ด าเนินการดังนี ้

1) กรณีจัดทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบ E-Testing ให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) ส่วนภูมิภาค 

(E-Testing) ด าเนินการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ ์

2) กรณีทดสอบภาคความสามารถ ให้ผู้ประสานการทดสอบ ด าเนินการตรวจสอบ 

ความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 

กรณีที่ต้องด าเนินการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์ และ

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ให้ประสานงานกับผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  

เพื่อด าเนินการต่อไป ในระหว่างนั้นไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีสิทธ์ เข้าถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ 

และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ก่อนถึงวัน เวลาที่จะทดสอบ 

6.3.4 การบริหารจัดการกระบวนทดสอบ 

 การจัดทดสอบด้วยวิธีอื่นๆ ให้ผู้ประสานการทดสอบส่งมอบข้อสอบให้ผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานน าข้อสอบไปยังสถานที่จัดสอบ และตรวจสอบสภาพซองจากนั้น
บันทึกในใบน าส่ง/รับชุดเอกสารการสอบ (F-SDD-48) 

 ผู้ เข้ารับการทดสอบทุกคนต้องปฎิบัติตามข้อปฎิบัติในการทดสอบให้อ้างอิงตาม 
ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (SD-SDD-02) 

 การจัดทดสอบภาคความรู้ด้วยวิธีอื่นๆ ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดเก็บและ
รวบรวมข้อสอบ รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ ปิดผนึกใส่ซอง และลงนามก ากับที่บริเวณ 
ที่ปิดผนึก โดยลงนามจัดส่งไว้เป็นหลักฐาน ในระหว่างการรอตรวจข้อสอบ โดยข้อสอบ
ต้องจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย เพ่ือป้องกันการเข้าถึงจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

 กรณีการจัดทดสอบที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ผู้ทดสอบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานที่สังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/ส านัก งานพัฒนาฝีมือแรงงาน  
จัดท าส าเนาและเป็นผู้ถือข้อสอบไปยังสถานที่จัดทดสอบ 

 กรณีทดสอบภาคความสามารถผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดเก็บและรวบรวม
ข้อสอบ รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ ปิดผนึกใส่ซอง และลงนามก ากับที่บริเวณที่ปิดผนึก
โดยในระหว่างการรอตรวจข้อสอบ ข้อสอบต้องจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย  
เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการ
ตรวจผลการทดสอบได้ทันภายในวันที่ด าเนินการทดสอบ ให้ผู้ ทดสอบมาตรฐาน 
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ฝีมือแรงงาน ด าเนินการล็อคกุญแจห้องทดสอบ และด าเนินการตรวจให้แล้วเสร็จ 
ในวันถัดไปของวันที่ด าเนินการทดสอบ  

 กรณีทดสอบภาคความรู้ด้วยวิธ ีE-Testing 
ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด าเนินการให้ผู้เข้ารับการทดสอบนั่งประจ าคอมพิวเตอร์
ตามผังที่ นั่ งสอบ ตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลผู้ เข้ ารับการทดสอบทุกราย  
โดยการใช้ Smart Card พร้อมทั้งถ่ายภาพ จากนั้นเริ่มท าข้อสอบโดยคอมพิวเตอร์ 
จะมีโปรแกรมที่เลือกชุดข้อสอบอัตโนมัติ จ านวน 2 ชุดส าหรับผู้เข้ารับการทดสอบ 
แต่ละท่าน และเริ่มท าข้อสอบตามที่โปรแกรมก าหนด 
กรณีข้อสอบไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่ขึ้นรูปภาพ หรือจ านวนข้อสอบไม่ครบ ให้ผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานพิจารณาให้ผู้ เข้ ารับการทดสอบจัดท าข้อสอบชุดใหม่ 
ตามความเหมาะสม 

 
6.4 รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง ความปลอดภัยของเอกสารการสอบหลังเสร็จสิ้น 

การทดสอบ 

6.4.1 ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด าเนินการ ดังนี ้

1) การจัดสอบภาคความรู้ผ่านระบบ E-Testing ให้ผู้ดูแลระบบ (Admin) ส่วนภูมิภาค         

(E-Testing) จัดส่งรายงานผลการทดสอบภายในระบบ  

2) การจัดสอบภาคความรู้ด้วยวิธีอื่นๆ และสอบปฏิบัติ ให้ด าเนินการด าเนินการเก็บข้อสอบ

ต้นฉบับจ านวน 1 ชุด พร้อมกระดาษค าตอบในแต่ละรุ่น ในส่วนของข้อสอบที่แจกจ่ายให้

ด าเนินการท าลาย โดยเขียนใบขออนุมัติท าลายบันทึกหรือเอกสาร (F-SDD-21) และ

ด าเนินการขอนายทะเบียนเพ่ืออนุมัติท าลาย 

6.4.2 ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ควบคุมการทดสอบ ต้องด าเนินการเฝ้าระวังผลการทดสอบ 

หากมีข้อบ่งชี้ว่ามีการทุจริตการทดสอบ ให้บันทึกหลักฐานการทุจริตที่พบและด าเนินการแจ้ง

นายทะเบียนเพื่อพิจารณา และด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไข 

และป้องกัน (P-SDD-12) 

 

 

 

 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
ความปลอดภัยของเอกสารการสอบ 

หมายเลขเอกสาร: P-SDD-10 แก้ไขครั้งที:่ 00 
วันที่บังคับใช:้ 11/01/61 หน้าที่ 9| 9 

 

7. การจัดเก็บบันทึก และเอกสาร 

รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ 
ระยะเวลาที่

เก็บ 
ผู้เก็บ 

F-SDD-06 สัญญาว่าด้วยการ
รักษาความลับ 

จัด เก็บ เข้ าแฟ้ ม
ป ร ะ จ า ปี
เรี ย งล าดั บ ตาม
วันที่ก่อนหลัง 

ตู้เก็บเอกสาร ตลอดไป เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานก าหนด

มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

F-SDD-48 ใบ น า ส่ ง / รั บ ชุ ด
เอกสารการสอบ  

จัด เก็บ เข้ าแฟ้ ม
ป ร ะ จ า ปี
เรี ย งล าดั บ ตาม
วันที่ก่อนหลัง 

ตู้เก็บเอกสาร ตลอดไป ผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ

แรงงาน 

F-SDD-21 ใบขออนุมัติท าลาย
บันทึกหรือเอกสาร 

จัด เก็บ เข้ าแฟ้ ม
ป ร ะ จ า ปี
เรี ย งล าดั บ ตาม
วันที่ก่อนหลัง 

ตู้เก็บเอกสาร ตลอดไป ผู้ทดสอบ
มาตรฐานฝีมือ

แรงงาน 

 




