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1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพื่อเป็นแนวทางในการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้มีความเหมาะสมกับคุณสมบัติ 

ของเจ้าหน้าที่    
1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรอง

สมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. ขอบข่าย 
ครอบคลุมขั้นตอนการก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่  การสรรหาบุคลากร  
การหาความต้องการในการฝึกอบรม การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม การประเมินผล
ความสามารถของเจ้าหน้าที่การเก็บบันทึกหลักฐานที่จ าเป็น     
 

3. นิยาม 
3.1 QMR (Quality Management Representative) หมายถึง บุคคลที่ ได้รับการแต่งตั้ งจาก 

ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน)เพื่อท าหน้าที่ผลักดันให้เกิดระบบคุณภาพ ควบคุมให้มีการน าระบบไปใช้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควบคุมดูแลให้ระบบคุณภาพยังคงอยู่ และสามารถรายงาน 
ขอการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง 

3.2 ผู้บริหารองค์กร หมายถึง ผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06) 
4.2 เอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-SDD-07) 
4.3 แบบบันทึกผลการฝึกอบรม (F-SDD-22) 
4.4 ข้อมูลบุคลากร (F-SDD-33) 
4.5 บันทึกการปฐมนิเทศงาน (F-SDD-34) 
4.6 แบบก าหนดหน้าที่งาน (Job Description) (F-SDD-35) 
4.7 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (F-SDD-38) 
4.8 หลักสูตรการฝึกอบรมตามต าแหน่งงาน (F-SDD-51) 
4.9 คู่มือการปฏิบตัิงาน เรื่อง การรักษาความลับ แสดงความไม่มีส่วนไดเ้สีย (P-SDD-09) 
4.10 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกและประเมินคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและ 

ความเหมาะสม (P-STD-17) 
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5. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาบุคลากร 
5.1 แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เรื่อง การสรรหาบุคลากร (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 

ตามข้อ 6.1) 

                                                              
(Job Description) (F-SDD-35)                                                

QMR (                         
                      )

                                                                       
                                                                     

                                                                        
                                                                      (F-SDD-34)  

                     (On the Job Training) 
                                                     

QMR (                         
                      )

                           

 
 

5.2 แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เรื่อง การประเมนิผลการปฏิบัติงานชว่งทดลองงาน และ
ประเมนิผลประจ าป ี(ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามข้อ 6.2) 
 

                                                                  
                                            

                                   (F-SDD-38)            /             
                 

                                                                      
                                     

                                   

               

                 

 
 
 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การพัฒนาบคุลากร 

หมายเลขเอกสาร: P-SDD-14 แก้ไขครั้งที:่ 00 
วันที่บังคับใช:้ 11/01/61 หน้าที่  4| 7 

 

5.3 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การฝึกอบรมประจ าปี (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ตามข้อ 6.3) 

                                           
QMR (                         

                      )
                   

                                             

                            
                                            

                               

              

                 

                                                         

                                        
                               

                                                      
                              (F-SDD-22)

                             
                   

                   /                  
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6. รายละเอียดของคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาบคุลากร 
6.1 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การสรรหาบุคลากร 

6.1.1 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ก าหนดลักษณะงาน
ของบุคลากรตามต าแหน่งงาน ในแบบก าหนดหน้าที่ งาน (Job Description)  
(F-SDD-35) และเสนอให้ผู้อ านวยการส านักเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดเก็บประวัติ
บุคลากรให้ด าเนินการจัดเก็บในระบบ DPIS  

6.1.2 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ด าเนินการดังนี ้

 แจ้งเจ้าหน้าที่ใหม่ให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการรักษาความลับ  
การแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ความปลอดภัยจนเป็นที่เข้าใจจึงให้ลงนาม 
ในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06) เอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้
ส่วนเสีย (F-SDD-07) ตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรักษาความลับ แสดงความ
ไม่มีส่วนได้เสีย (P-SDD-09)  

 ด าเนินการให้มีการปฐมนิเทศให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ภายใน 10 วันท าการ โดยชี้แจง
ให้ทราบถึง 
1) บทบาทหน้าที่ ขอบข่ายงาน  
2) โครงสร้างการบริหารจัดการ 
3) นโยบายการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
4) ความสัมพันธ์ของกระบวนการ/ กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
5) จรรยาบรรณในการให้บรกิารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

แรงงาน รวมถึงการรักษาความลับ การแสดงความไม่มีส่วนได้เสีย  
และความปลอดภัย 

6) หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รายนั้นๆ 
7) แนวทางการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

จากนั้น ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการปฐมนิเทศแล้ว ลงนามในบันทึกการปฐมนิเทศงาน (F-SDD-34)  
6.1.3 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการอบรมสอนงาน (On the Job Training) หรือ

พัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสมกับงานที่รับมอบหมายหลังจากที่มี การรับ
เจ้าหน้าที่ใหม่หรือเจ้าหน้าที่โยกย้าย โดยมีหลักเกณฑ์พ้ืนฐานดังต่อไปนี ้
1) ต้องมีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติ รวมทั้งเอกสารเผยแพร่

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ต้องเข้าใจ และสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือระบบที่ติดต้ังไว้ได้อย่างถูกต้อง 
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6.2 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงทดลองงาน  
และประเมินผลประจ าปี 
6.2.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนา

มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ปีละ 1 ครั้ง กรณีเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ให้จัดส่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (F-SDD-38) ให้ด าเนินการประเมินภายใน 180 วันนับจาก
วันที่เจ้าหน้าที่ใหม่เริ่มทดลองงาน 

6.2.2 ผู้บริหารองค์กรท าการประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ตามแบบประเมินผล 
การปฏิบัติราชการและแจ้งผลการประเมินให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

6.2.3 ฝ่ายบริหารทั่วไป รวบรวมและจัดส่งให้กองบริหารงานบุคคล 
 

6.3 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การฝึกอบรมประจ าปี 
6.3.1 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ร่วมกับฝ่ายบริหาร

ทั่วไปพิจารณาก าหนดหัวข้อการฝึกอบรมตามต าแหน่งงานตามแบบ  หลักสูตร 
การฝึกอบรมตามต าแหน่งงาน (F-SDD-51)  

6.3.2 ผู้บังคับบัญชา พิจารณาความจ าเป็นในการฝึกอบรมโดยพิจารณาจาก 
1) ต าแหน่งงาน  
2) ความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
3) ผลจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management review)  
4) ข้อมูลวิชาการหรือข้อก าหนดใหม่ๆ ที่เจ้าหนา้ที่จ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม  
5) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติงาน  
6) การพบปัญหาข้อบกพร่องจากการประกันคุณภาพ  
7) การได้รับเรื่องร้องเรียน/ปัญหาข้อบกพร่อง  
8) ผลการประเมนิการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
9) นโยบายจากผู้บริหาร 
จากนั้นจัดส่งสรุปผลความจ าเป็นในการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง
สมรรถนะให้ฝ่ายบริหารทั่วไป 

6.3.3 ฝ่ายบริหารทั่วไปรวบรวมความต้องการการฝึกอบรม ก าหนดหัวข้อการฝึกอบรม  
เสนอส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน 
ในข้อ 6.3.4 ต่อไป   
 ในกรณีที่มีความต้องการฝึกอบรมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ ให้เจ้าหน้าที่
ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาว่ามีงบประมาณจัดสรรไว้ส าหรับการฝึกอบรม 
ที่ต้องการหรือไม่ จากนั้นจึงจัดท าบันทึกน าเสนอหลักการและเหตุผลในการจัดอบรม
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หรือขออบรมนอกเหนือจากที่วางไว้ เสนอให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐาน 
และทดสอบฝีมือแรงงานเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนในข้อ 6.3.4 ต่อไป  

6.3.4 ผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานพิจารณาหัวข้อ 
การฝึกอบรม หรือการขออนุมัติฝึกอบรมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณา 
ถึงความจ าเป็น และความเหมาะสม 

- กรณีที่ไม่เห็นชอบ ส่งเรื่องกลับไปยงัผู้ที่น าเสนอหัวข้อการฝึกอบรมเพื่อท าการ
ปรับแก ้ก่อนสง่กลับมาเพื่อพิจารณาใหม่ หรือให้ยุติการฝึกอบรมนั้นๆ 

- กรณีที่เห็นชอบ  ใหล้งนามอนุมัติในเอกสารดังกล่าว จากนั้นฝ่ายบริหารทั่วไปจัดส่ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการฝึกอบรม 

6.3.5 เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดฝึกอบรม หรือส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรม 
ตามที่ก าหนดไว้ โดยเมื่อถึงช่วงเวลาที่จะต้องฝึกอบรม ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ 
ที่ต้องรับการอบรมเพื่อให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ก าหนดไว้  

6.3.6 ฝ่ายบริหารทั่วไปรวบรมหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อท าการจัดเก็บและ
ปรับปรุงแบบบันทึกผลการฝึกอบรม (F-SDD-22) 
 

7. การจัดเก็บบนัทึก และเอกสาร 
รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ ระยะเวลาที่เกบ็ ผู้เก็บ 

F-SDD-06 สัญญาว่าด้วยการ
รักษาความลับ 

จัด เก็บ เข้ าแฟ้ม
ประวัติบุคลากร
เรียง ตามล าดับ
วันที่ที่มีการอนุมัต ิ

ตู้เก็บ
เอกสาร 

 

เก็บตลอดไป 
 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนา

ระบบ
มาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน 
 

F-SDD-07 เอกสารแสดงความไม่
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

F-SDD-22 แบบบันทึกผลการ
ฝึกอบรม 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม
ประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ 

 
F-SDD-33 ข้อมูลบุคลากร  
F-SDD-34 บันทึกการปฐมนิเทศงาน 
F-SDD-35 แบบก าหนดหน้าที่งาน 

(Job Description) 
F-SDD-38 แบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
F-SDD-51 หลักสูตรการฝกึอบรม

ตามต าแหน่งงาน   
จัดเก็บเข้าแฟ้ม 
การฝึกอบรม 

 




