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1. วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นการตรวจสอบระบบคุณภาพขององค์กรว่ายังคงเป็นไปตามข้อก าหนด และมีการน าไปปฏิบัติ 
และรักษาไว้อย่างมีประสิทธิผล 
 

2. ขอบข่าย   
ครอบคลุมการตรวจประเมินภายในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ของส านักพัฒนา
มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

3. นิยาม 
3.1 องค์กร หมายถึง ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3.2 ผู้บริหารองค์กร หมายถึง ผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3.3 QMR (Quality Management Representative) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักพัฒนา

มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)   
เพื่อท าหน้าที่ผลักดันให้เกิดระบบคุณภาพ ควบคุมให้มีการน าระบบไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้ งควบคุ มดู แล ให้ ระบบคุณภาพยั งคงอยู่  และสามารถรายงานขอการสนับสนุน 
จากผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง 

3.4 คณะผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Audit Team) หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการมอบหมาย 
ให้ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพขององค์กรว่ายังคงเป็นไปตามที่ก าหนด และมีประสิทธิผล  

3.5 ผู้ถูกตรวจประเมิน (Auditee) หมายถึง องค์กร กลุ่มงาน ฝ่าย บุคคล  ที่จะรับการตรวจประเมินภายใน 
3.6 การตรวจประเมินภายใน (Internal Quality Audit) หมายถึง การที่องค์กรตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ

ขององค์กรเอง การตรวจจะด าเนินการโดยบุคคลที่เป็นอิสระจากงานที่จะตรวจและไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ  
3.7 ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง การที่องค์กรยังไม่ได้น าระบบประกันคุณภาพไปปฏิบัติ  

หรือน าไปปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง 
3.8 ข้อสังเกต (Observation) หมายถึง สิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้งไว้หรือละเลย  

อาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได ้
3.9 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Opportunity for Improvement หรือ OFI) หมายถึง สิ่งที่น าไปสู่

การปรับปรุงให้ระบบประกันคุณภาพขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3.10 รายงานข้อบกพร่อง (Corrective Action Request, CAR) หมายถึง รายงานที่ออกให้เมื่อพบว่า

ปฎิบัตงิานไม่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพที่ก าหนดไว ้
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4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจติดตาม 
4.2 แผนการตรวจประเมินภายใน (F-SDD-25)  
4.3 รายการตรวจประเมินภายใน (F-SDD-26)   
4.4 รายงานผลการตรวจประเมินภายใน (F-SDD-27)   
4.5 รายงานข้อบกพร่อง (F-SDD-28)  
4.6 ทะเบียนการตรวจติดตามปัญหาที่พบ (F-SDD-29)  
4.7 ก าหนดการตรวจประเมินภายใน (F-SDD-30)   
4.8 รายช่ือผู้เข้าร่วมในการตรวจประเมิน (F-SDD-31)   
4.9 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินระบบประกันคุณภาพ (P-SDD-07) 
4.10 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (P-SDD-13)  
4.11 ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับหน่วยขึ้นทะเบียนบุคลากร (ISO/IEC 17024) 
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5. แผนผงัขัน้ตอนการด าเนินงาน เรื่อง การตรวจประเมินภายใน (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามข้อ 6) 
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6. รายละเอียดของคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจประเมินภายใน 

6.1 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)   ก าหนดแผนการตรวจประเมิน
ภายใน (F-SDD-25) เสนอผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานอนุมัติ  
โดยก าหนดให้มีการตรวจครอบคลุมทุกกิจกรรม และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยก าหนดให้มีการตรวจประเมินภายในอย่างน้อยทุก 12 เดือน 
ทั้งนี้อาจก าหนดให้มีการตรวจประเมินภายในเพิ่มเติมได้ โดยพิจารณาจากผลการตรวจประเมินภายใน 
ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน ความส าคัญของกระบวนการ องค์กรที่ตรวจประเมิน และอื่นๆ 
ประกอบการพิจารณา 

6.2 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)  คัดเลือกผู้ตรวจประเมินภายใน  
โดยพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ในกิจกรรมที่จะตรวจติดตามได้รับการฝึกอบรมกระบวนการตรวจ
ประเมินภายในและเอกสารในระบบประกันคุณภาพ  

6.3 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)   จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจ
ประเมินภายใน น าเสนอผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่ออนุมัต ิ

6.4 องค์กรก าหนดคณะผู้ตรวจประเมินภายใน โดยผู้ตรวจประเมินภายในต้องเป็นอิสระจากงานที่จะตรวจ 
และจัดท าก าหนดการตรวจประเมินภายใน (F-SDD-30) เพื่อก าหนดวันตรวจประเมินภายใน 
โดยให้สอดคล้องกับแผนการตรวจประเมินภายใน และ ไม่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานนั้นๆเสนอผู้บริหารองค์กรลงนาม 

6.5 ผู้บริหารองค์กรแจ้งก าหนดการตรวจประเมินภายใน (F-SDD-30) ให้ผู้ตรวจประเมินภายใน 
และผู้ถูกตรวจประเมินภายในทราบ โดยต้องแจ้งก่อนถึงวันตรวจประเมินภายใน ในกรณีที่ผู้ตรวจ
ประเมินภายในหรือผู้ถูกตรวจประเมินภายในไม่สามารถด าเนินการตามวันที่ก าหนดได้ให้ด าเนินการ
เสนอขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันที่ก าหนดการตรวจประเมินภายใน 

6.6 คณะผู้ตรวจประเมินภายในด าเนินการเตรียมการและตรวจประเมินภายใน ดังต่อไปนี ้ 
1. จัดท ารายการตรวจประเมินภายใน (F-SDD-26) และเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจ

ประเมินได้แก่ รายชื่อผู้เข้าร่วมในการตรวจประเมินภายใน (F-SDD-31) รายงานผลการตรวจ
ประเมินภายใน (F-SDD-27) รายงานข้อบกพร่อง (F-SDD-28) 

2. ด าเนินการตรวจประเมินภายใน เริ่มตั้งแต่เปิดประชุม  รวบรวมข้อมูล เหตุการณ์ต่างๆ  
ที่พบ การตั้งข้อสังเกต และปิดประชุม ซึ่งในการเปิดประชุมและปิดประชุม คณะผู้ตรวจประเมิน
ภายใน จัดให้ผู้ถูกตรวจประเมินภายในระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมการตรวจ และบันทึกในรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมในการตรวจประเมินภายใน (F-SDD-31)  

3. จัดท ารายงานผลการตรวจประเมินภายใน (F-SDD-27) โดยระบุจุดเด่น ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุง ของการด าเนินงานของผู้รับการตรวจประเมินภายใน หากพบปัญหา  
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ให้ผู้ตรวจประเมินภายในบันทึกในรายงานข้อบกพร่อง (F-SDD-28) แล้วให้ผู้ถูกตรวจประเมิน
ภายในลงนามรับทราบ  

 หมายเหตุ: การลงบันทึกสิ่งที่ตรวจพบในรายการตรวจประเมินภายในให้ คณะผู้ตรวจประเมิน
ภายในลงบันทึกสิ่งที่ตรวจพบให้ชัดเจน ครบถ้วนตามกิจกรรมที่ก าหนดในก าหนดการ 
ตรวจประเมินภายใน (F-SDD-30)  

 กรณีที่คณะผู้ตรวจประเมินภายใน ไม่ได้บันทึกสิ่งที่ตรวจพบในรายการตรวจประเมินภายใน 
ให้ชัดเจนครบถ้วน และ/หรือด าเนินการตรวจประเมินภายในไม่ครบทุกกิจกรรมตามที่ก าหนด  
ให้ ผู้บริหารองค์กร แจ้งให้คณะผู้ตรวจประเมินภายใน ลงบันทึกสิ่งที่ตรวจพบให้ชัดเจน ครบถ้วน 
และ/หรือด าเนินการตรวจประเมินภายในเพิ่มเติมให้ครบทุกกิจกรรม หรือจัดท าก าหนด 
การตรวจประเมินภายในใหม่ เพื่อตรวจประเมินกิจกรรมที่ยังไม่ได้รับการตรวจประเมิน 
ให้ครบทุกกิจกรรม 

6.7 ผู้บริหารองค์กรหรือผู้ ได้รับมอบหมายบันทึกรายละเอียดของข้อบกพร่อง ไว้ ในทะเบียน 
การตรวจติดตามปัญหาที่พบ (F-SDD-29) แล้วแจ้งผู้ถูกตรวจประเมินภายในให้ด าเนินการวิเคราะห์
สาเหตุ ก าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน และระยะเวลาในการด าเนินการ โดยก าหนดให้ส่งคืน
ผู้บริหารองค์กรหรือผู้ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

6.8 กลุ่มงาน/ฝ่ายที่พบข้อบกพร่องวิเคราะห์หาสาเหตุ ก าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันและระยะเวลา
แล้วเสร็จลงในบันทึกในรายงานข้อบกพร่อง (F-SDD-28) 

6.9 ผู้บริหารองค์กรประเมินความเหมาะสมและความจ าเป็นของแนวทางการแก้ไขและป้องกันที่กลุ่มงาน/
ฝ่ายที่พบข้อบกพร่องก าหนดมา รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลาในการแก้ไขและป้องกัน  

 หากไม่เห็นชอบให้แจ้งกลุ่มงาน/ฝ่ายที่พบปัญหาพิจารณาอีกครั้ง  

 หากเห็นชอบให้บันทึกก าหนดเวลาแล้วเสร็จลงในทะเบียนการตรวจติดตามปัญหาที่พบ  
(F-SDD-29) แล้วจัดท าส าเนาส่งกลุ่มงาน/ฝ่ายที่พบข้อบกพร่อง ส่วนต้นฉบับจัดส่งให้ 
คณะผู้ตรวจประเมินภายในเพื่อด าเนินการติดตามการแก้ไขและป้องกันต่อไป   

6.10 กลุ่มงาน/ฝ่ายที่พบข้อบกพร่อง ด าเนินการแก้ไขและป้องกัน ตามระยะเวลาและแนวทางที่ก าหนด  
6.11 ผู้ตรวจประเมินภายในด าเนินการตรวจติดตามการแก้ไขและป้องกัน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่

ก าหนดแล้วเสร็จ  

 กรณีผู้ตรวจประเมินภายในไม่สามารถด าเนินการตรวจติดตามการแก้ไขและป้องกัน 
ในระยะเวลาที่ก าหนดได้ให้ด าเนินการเสนอขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันที่ก าหนดการตรวจ
ติดตามการแก้ไขและป้องกัน   



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การตรวจประเมินภายใน 

หมายเลขเอกสาร: P-SDD-11 แก้ไขครั้งที:่ 00 
วันที่บังคับใช:้ 11/01/61 หน้าที่  7 | 7 

 

 กรณีผู้ตรวจประเมินภายในที่ด าเนินการตรวจติดตามการแก้ไขและป้องกันแล้วเห็นว่า 
ยังไม่มีประสิทธิผล ให้ออกรายงานข้อบกพร่อง (F-SDD-28) อีกครั้ง แล้วด าเนินการตาม
ขั้นตอน 6.4-6.9 หากพบว่ายั งไม่มีประสิทธิผลอีกให้  ผู้บริหารองค์กรหรือ QMR 
(ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)  พิจารณาด าเนินการต่อไป 

6.12 ผู้ตรวจประเมินภายใน รายงานผลการติดตามการแก้ไขและป้องกันแล้วเสนอผู้บริหารองค์กร 
หรือผู้ได้รับมอบหมายเพื่อบันทึกผลในทะเบียนการตรวจติดตามปัญหาที่พบ (F-SDD-29)  

6.13 องค์กรด าเนินการจัดส่งรายงานผลการตรวจประเมินภายใน พร้อมเอกสารประกอบการตรวจประเมิน 
เช่น รายงานการตรวจประเมิน รายงานข้อบกพร่อง ทะเบียนการตรวจติดตามปัญหาที่พบ เป็นต้น 
ให้กับ QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) 

6.14 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)  น าผลการตรวจประเมินภายใน 
จากทุกองค์กร มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประกอบการวางแผนการประเมินระบบประกันคุณภาพ  
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินระบบประกันคุณภาพ (P-SDD-07) พร้อมสรุปรายงาน 
การตรวจประเมินภายในเพื่อเสนอที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ตามวาระที่ก าหนดในคู่มือ 
การปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (P-SDD-13)  

 
7. การจัดเก็บบันทึก และเอกสาร 

รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ 
ระยะเวลา

ที่เก็บ 
ผู้เก็บ 

- ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจติดตาม จัดเก็บเข้า
แฟ้มประจ าปี
เรียงล าดับตาม
วันที่ก่อนหลัง 

ตู้เก็บ
เอกสารของ
กลุ่มงาน

พัฒนาระบบ
มาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน 

จัดเก็บ
ตลอดไป 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
พัฒนา
ระบบ

มาตรฐาน
ฝีมือ

แรงงาน 

F-SDD-25 แผนการตรวจประเมินภายใน 
F-SDD -26 รายการตรวจประเมินภายใน 
F-SDD -27 รายงานผลการตรวจประเมินภายใน 
F-SDD -28 รายงานข้อบกพร่อง 
F-SDD -29 ทะเบียนการตรวจติดตามปัญหาที่พบ 
F-SDD -30 ก าหนดการตรวจประเมินภายใน 
F-SDD -31 รายชื่ อผู้ เ ข้ าร่ วมในการตรวจ

ประเมินภายใน 
 




