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1. วัตถุประสงค์  
เพื่อก าหนดวิธีการและผู้รับผิดชอบในการทบทวนความเหมาะสมของระบบคุณภาพ และประสิทธิผล 
ของการน าไปปฏิบัติ โดยด าเนินการอย่างน้อยทุก 12 เดือน 
 

2. ขอบข่าย   
ครอบคลุมการทบทวนความเหมาะสม  ความเพียงพอ และความมีประสิทธิผลของระบบคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ท าสอดคล้องตามข้อก าหนด   
 

3. นิยาม 
3.1 QMR (Quality Management Representative) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักพัฒนา

มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) เพื่อท า

หน้าที่ผลักดันให้เกิดระบบคุณภาพ ควบคุมให้มีการน าระบบไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

ควบคุมดูแลให้ระบบคุณภาพยังคงอยู่ และสามารถรายงานขอการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงได้

โดยตรง 

3.2 คณะท างาน หมายถึง คณะท างานทบทวนระบบคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน/

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/

ฝ่าย ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักพัฒนาฝีมือแรงงาน และQMR ท าหน้าที่

คณะท างานและเลขานุการคณะท างาน 

                             
4. เอกสารอ้างอิง 

4.1 หนังสือเชิญประชุม 
4.2 รายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร 
4.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานทบทวนระบบคุณภาพ 
4.4 แผนการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (F-SDD-32) 
4.5 ตารางการติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม (F-SDD-36) 
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5. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
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6. รายละเอียดของคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร  
6.1 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานทบทวน

ระบบคุณภาพ และน าเสนออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อลงนามแต่งตั้งคณะท างานทบทวนระบบ
คุณภาพ 

6.2 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)  จัดท าแผนการประชุมทบทวน 
ของฝ่ายบริหาร (F-SDD-32) โดยมีความถี่อย่างน้อยทุก 12 เดือน เสนอผู้อ านวยการส านักพัฒนา
มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน และเสนออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่ออนุมัติ ซึ่งก าหนดให้ 
มีการประชุมภายหลังจากที่ด าเนินการตรวจประเมินภายในและการตรวจประกันคุณภาพแล้วเสร็จ   
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องมีการจัดการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารเป็นการเร่งด่วน 
(ประชุมนอกแผน) ให้ QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ด าเนินการตาม
ขั้นตอนข้อ 6.3 – 6.6   

6.3 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) จัดท าหนังสือเชิญประชุม โดยระบุ 
วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม จัดส่งให้คณะท างานทบทวนระบบคุณภาพก่อนการประชุม 
อย่างน้อย 7 วันท าการ ให้ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามวาระการประชุม  
ให้พร้อมก่อนการประชุม 

6.4 คณะท างานด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย 
(1) ผลการตรวจประเมินภายใน 
(2) ผลการตรวจประเมินภายนอก (ถ้ามี) กรณีขอรับการรับรองจากหน่วยรับรองระบบงาน 
(3) ผลการการประเมินระบบประกันคุณภาพ 
(4) ข้อมูลตอบกลับจากผู้สมัคร ผู้เข้ารับการทดสอบ ผู้ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลนี้ 
(5) การบริหารความเสี่ยงต่อความเป็นกลาง 
(6) สถานะของการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน  
(7) การติดตามผลจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหารครั้งก่อน (ถ้ามี) 
(8) การบรรลุตามตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(9) การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบประกันคุณภาพและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(10) ข้ออุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

เมื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะท างานต้องสรุปผลหรือมติการประชมุให้ครอบคลุม 
ในเรื่องต่างๆ เช่น นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงบริการ 
กระบวนการท างาน ระบบประกันคุณภาพ และทรัพยากรที่จ าเป็นเพิ่มเติม เป็นต้น  
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6.5 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)  จัดส่งรายงานการประชุม 
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบเพื่อรับรองรายงาน ภายใน 1 เดือน และติดตามผลการด าเนินการตามมติ
ที่ประชุม ที่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นระยะโดยบันทึกในตารางการติดตามผลการด าเนินการ  
ตามมติที่ประชุม (F-SDD-36) 

6.6 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ด าเนินการการแจกจ่ายส าเนารายงาน 
การประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเก็บรักษารายงานการประชุม 

 
7. การจัดเก็บบันทึก และเอกสาร 

รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ ระยะเวลา
ที่เก็บ 

ผู้เก็บ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ทบทวนระบบคุณภาพ 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม
ประจ าปี

เรียงล าดับตาม
วันที่ก่อนหลัง 

ตู้เก็บเอกสารของ
กลุ่มงานพัฒนา
ระบบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

จัดเก็บ
ตลอดไป 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน

พัฒนาระบบ
มาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน 

- หนังสือเชิญประชุม 
เอกสารประกอบการ
ประชุม 

- ร า ย ง าน ก า รป ร ะ ชุ ม
ทบทวนของฝ่ายบริหาร 

F-SDD-32 แผนการประชุมทบทวน
ของฝ่ายบริหาร  

F-SDD-36 ตารางการติดตามผลการ
ด า เนิ นกา รตามมติ ที่
ประชุม  

 




