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1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ และกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากกิจกรรม 
การทดสอบ บุคลากรของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักพัฒนาฝีมือแรงงาน และส านักพัฒนามาตรฐาน 
และทดสอบฝีมือแรงงาน รวมถึงโครงการต่างๆ ที่หน่วยรับรองมีความประสงค์จะด าเนินการ ได้รับการพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อความเชื่ อมั่น  (Confidentiality)  วัตถุประสงค์  (Objectivity)  หรือความเป็นกลาง 
( Impartiality) ต่อกิจกรรมการรับรองสมรรถนะของบุคคล อย่างรอบคอบและเหมาะสม และได้รับ  
การทวนสอบและเฝ้าระวังการด าเนินการเป็นระยะๆ 
 

2. ขอบข่าย 
ครอบคลุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  อันเกิดจากทุกหน่วยงานภายใต้โครงสร้าง 
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงสร้างภายใต้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักพัฒนาฝีมือแรงงาน  
และส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือเกิดจากการมีข้อตกลงทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
และมิได้เป็นลายลักษณ์อักษร บุคลากรทั้งภายนอกและภายในของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างจากส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
ที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  กิจกรรมและโครงการต่างๆ  
ของส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาต ิและอาจมีผลต่อความเชื่อมั่นโดยอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเป็นกลาง  

 

3. ค านิยาม 
3.1. องค์กร หมายถึง ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  

ส านักพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3.2. องค์กรที่เกี่ยวข้อง หมายถึง องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น มีผู้บริหารเดียวกัน มีการรายงาน 
ไปยังผู้บริหารระดับสูงเดียวกัน มีสัญญาข้อตกลงร่วมกัน โดยความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการหรือ 
ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลการทดสอบ หรืออาจมีอิทธิพลต่อผลการรับรอง
บุคลากร 

3.3. กิจกรรม หมายถึง  กิจกรรมอื่นนอกเหนือจากกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เช่น กิจกรรม
การจัดท าเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพส์ าหรับการเผยแพร ่การโฆษณา การฝึกอบรม  เป็นต้น 
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3.4. โครงการ หมายถึง  โครงการใดๆ ที่ องค์กรก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นโครงการนอกเหนือจากกิจกรรม 
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

3.5. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ หมายถึง บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทดสอบมาตรฐาน 

ฝีมือแรงงาน ได้แก่ ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ควบคุมการทดสอบ เจ้าหน้าที่รับสมัคร ผู้ประสาน
การทดสอบ นายทะเบียน ผู้ดูแลระบบ (Admin) 

3.6. คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง (Impartiality Committee) หมายถึง คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4.2 เอกสารการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความเป็นกลาง (F-SDD-03) 
4.3 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับ และทบทวนใบสมัคร (P-SDD-01) 
4.4 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกและประชุมคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง ผู้ควบคุมการทดสอบ 

(P-SDD-03)  
4.5 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจประเมินภายใน (P-SDD-11) 
4.6 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (P-SDD-13) 
4.7 ประกาศนโยบายด้านความเป็นกลาง 
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5. แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เรื่อง การพิจารณาความเป็นกลาง (ดรูายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
ตามข้อ 6) 
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6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาความเป็นกลาง 
6.1 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก าหนดนโยบายคุณภาพ โดยครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นต่อความเป็นกลาง 

ในกิจกรรมการรับรอง และเปิดเผยข้อความนี้สู่สาธารณะ ผ่านการประกาศ และเว็บไซต์ 
6.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวบรวมข้อมูลต่อไปน้ี  

- โครงสร้างและต าแหน่งงานภายในกลุ่มงาน/ฝ่าย 
- ภารกิจของกรม/สถาบัน/ส านัก 
- กิจกรรมและโครงการประจ าปีและในอนาคตที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านการทดสอบมาตรฐาน 

ฝีมือแรงงาน เช่น โครงการวิจัย กิจกรรมให้การฝึกอบรม  
- ข้อมูล เกี่ ยวกับหน่ วยงานภายนอก ที่ องค์กรมีข้อตกลงร่ วม ทั้ งที่ เป็นลายลักษณ์อักษร 

และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
6.3 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ 

ต่อความเป็นกลาง และเสนอแนวทางเพื่อป้องกัน ก าจัดหรือลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเป็นกลาง 
ในเอกสารการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความเป็นกลาง (F-SDD-03) 

หมายเหตุ :  

 แนวทางประกอบการพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเป็นกลาง 
- กรณีบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ให้พิจารณาจากประวัติ 

การท างาน ความเป็นเจ้าของหรือมีหุ้นส่วนองค์กรใดๆ และประวัติการเป็นวิทยากรหรือ 
ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี  

- กรณีกิจกรรม/โครงการที่น าเสนอ จะน าเสนอเฉพาะกิจกรรม/โครงการขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 
กับงานด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

- กรณีบริการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้พิจารณา 
จากโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งต้องไม่น าข้อสอบหรือแนวทางในการทดสอบ มาใช้ในการฝึกอบรม  
เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 แนวทางในการป้องกัน/ลด/ก าจัดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเป็นกลาง 
 กรณีบุคลากรภายใน/ภายนอก และหน่วยงานภายนอก 
- การให้ลงนามสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับและการแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ก่อนรับมอบหมายงาน 
- การท าสัญญาจ้างหน่วยงานภายนอกโดยครอบคลุมเรื่องรักษาความลับและการแสดง 

ความไม่มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนว่าจ้าง  
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- องค์กรจะไม่มอบหมายงานการทดสอบ งานควบคุมการทดสอบให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
กับกิจกรรมการฝึกอบรมตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในรายที่ได้รับการฝึกอบรมจากบุคลากร
ท่านนั้น จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสุดท้ายของการฝึกอบรมดังกล่าว โดยองค์กร
จะไม่มีการมอบหมายงานในการทดสอบ งานควบคุมการทดสอบให้กับบุคลากรท่านนั้น  
จนกว่าความมีส่วนได้ส่วนเสียหรือการมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคลากรท่านดังกล่าวเกิน 2 ปี    

 กรณอีงค์กรด าเนินการทดสอบบุคลากรของตนเอง 
- องค์กรจะพิจารณาความมีส่วนได้ส่วนเสียและพิจารณาถึงความเป็นกลางในกิจกรรมการ

ทดสอบ โดยด าเนินการดังนี ้

 บุคลากรขององค์กรที่ขอรับการทดสอบจะต้องเป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงชุดข้อสอบได้  

 ใชผู้้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากภายนอก ซึ่งไม่มสี่วนได้ส่วนเสียกับบุคลากร 
ท่านดังกล่าว หรือส่งบุคลากรไปทดสอบยังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือส านักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานที่บุคลากรท่านนั้นไปได้สังกัดอยู่ 

 ด าเนินการตามกระบวนการทดสอบเหมือนกับผู้เข้ารับการทดสอบจากภายนอกทั่วไป 

 ใชผู้้ควบคุมการทดสอบที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งไม่มสี่วนได้ส่วนเสียกับบุคลากร 
ท่านดังกล่าวเป็นผู้ควบคุมการทดสอบ หรอืส่งบุคลากรไปทดสอบยังสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานหรือส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่บุคลากรท่านนั้นไปได้สังกัดอยู่ 

 กรณีให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ  
- องค์ ก ร  จะ ไม่ มี ก ารด า เนิ นการที่ แ สดงว่ า  ก าร ใช้ บ ริ ก า รฝึ กอบรมของ องค์ ก ร  

จะท าใหก้ารรับรองง่ายขึ้น ได้รับสิทธิพิเศษ หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง  
- องค์กร จะไม่ประชาสัมพันธ์ว่า หากผู้ สมัครใช้บริการทั้งการฝึกอบรมและการขอรับ 

การทดสอบควบคู่กันจะท าให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม  
- กรณีหลักสูตรที่เปิดให้บริการเป็นหลักสูตรที่ก าหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงาน และมีองค์กรอื่น

เปิดให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวที่มีเนื้อหาเทียบเท่ากัน องค์กร จะไม่ก าหนดให้
ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมหลักสูตรจากองค์กรเท่านั้น  

 กรณีองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง :   
- องค์กร จะก าหนดวิธีการควบคุมที่ท าให้มั่นใจได้ว่า กิจกรรมที่องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องนั้น 

ด าเนินการไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น วัตถุประสงค์ หรือความเป็นกลางในกิจกรรม 
การรับรองโดยองค์กร 
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 กรณีกิจกรรม/โครงการ  
- องค์กรจะไม่จัดท ากิจกรรมหรือโครงการใดๆ เพื่อท าให้ผู้สมัครได้รับการรับรองจากองค์กร 

เช่น โครงการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
- องค์กร อาจยกเลิกกิจกรรมหรือโครงการที่มีผลกระทบที่รุนแรงต่อความเชื่อมั่น วัตถุประสงค์ 

หรือความเป็นกลางในการรับรอง 
- องค์กร อาจแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรมหรือโครงการที่ท าให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรม 

หรือโครงการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น การอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง  
หรือความเป็นกลางในการรับรอง  

6.4 เจ้ าหน้ าที่ กลุ่ ม งานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมื อแรงงาน จั ดส่ งข้ อมูลทั้ งหมดพร้อม เอกสาร 
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อความเป็นกลาง (F-SDD-03) ให้แก่เลขานุการคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 
โดยครั้งแรกก่อนการประชุม และครั้งต่อไปให้จัดส่งเอกสารการวิเคราะห์ผลกระทบต่อความเป็นกลาง 
(F-SDD-03) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือเมื่อมีโครงการ/กิจกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องจัดส่ง 
ก่อนเริ่มกิจกรรม/โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกและประชุม
คณะท างานเพื่อความเป็นกลาง ผู้ควบคุมการทดสอบ (P-SDD-03)  

6.5 กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ ด าเนินการตามแนวทางป้องกัน/ลด/ก าจัดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเป็นกลาง
ที่เสนอ และตามมติคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง   

6.6 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการทวนสอบและเฝ้าระวังผลกระทบ 
ต่อความเป็นกลาง โดยก าหนดให้กลุ่มผู้ตรวจประเมินภายใน ตรวจสอบในระหว่างการตรวจประเมินภายใน 
รวมทั้งตรวจสอบในระหว่างการประเมินระบบประกันคุณภาพตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจ
ประเมินภายใน (P-SDD-11) และคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินระบบประกันคุณภาพ (P-SDD-07) 

6.7 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)  ด าเนินการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง รายงานผลการตรวจประเมินภายใน และ การประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ ซึ่ งครอบคลุมถึงการทวนสอบและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อความเป็นกลาง 
ในการให้การรับรอง ตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (P-SDD-13) 
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7. การจัดเก็บบันทึก และเอกสาร 
รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ ระยะเวลาที่

เก็บ 
ผู้เก็บ 

F-SDD-03 เอกสารการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
ความเป็นกลาง  

แฟ้ม
พิจารณา
ความเป็น

กลาง 

ตู้เก็บเอกสาร ตลอดไป เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน

พัฒนาระบบ
มาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน 

- รายละ เอี ยด /ข้ อมู ลองค์ กรที่
เกี่ ยวข้อง กิจกรรม โครงการ 
ประวัติบุคลากร 

- มติคณะท างานเพื่อความเป็นกลาง 
- ประกาศนโยบายด้านความเป็น

กลาง 
 
 
 
 




