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1. วัตถุประสงค ์  
เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนวิธีการ รวมทั้งผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกและประเมินคณะท างานตรวจสอบ
ความพร้อมและความเหมาะสม เพื่อให้ได้คณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ตรงตามคุณสมบัติและประสบการณ์ส าหรับคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและ
ความเหมาะสม 

 

2. ขอบข่าย 
ครอบคลุมขั้นตอนการคัดเลือกผู้คณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมที่มีความรู้
ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามคุณสมบัติและประสบการณ์ส าหรับคณะท างาน
ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้  
 

3. นิยาม 
3.1 ผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ด าเนินการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06) 
4.2 เอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-SDD-07) 
4.3 แบบประเมินผู้ประเมินผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  (F-STD-12) 
4.4 ข้อมูลบุคลากร (F-SDD-33) 
4.5 แบบบันทึกการบรรยายสรุป (F-STD-69) 
4.6 ทะเบียนรายช่ือคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม (F-STD-67) 
4.7 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรักษาความลับ แสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (P-SDD-09)   
4.8 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ความปลอดภัยของเอกสารการสอบ (P-SDD-10)   
4.9 ค าสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 942/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและ

ความเหมาะสมของผู้ยื่นค าขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และตรวจสอบ
คุณสมบัติของสถานประกอบการที่ยื่นค าขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ลงวันที่ 5 
มิถุนายน พ.ศ. 2558 
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5. แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัตงิาน  
5.1. แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เรื่อง การคัดเลือกคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความ

เหมาะสม (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามข้อ 6.1) 
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5.2. แผนผงัขั้นตอนการปฏิบัตงิาน เรื่อง การประเมนิคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความ
เหมาะสม (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามข้อ 6.2) 
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6. รายละเอียดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและ

ความเหมาะสม 
6.1.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รวบรวมประวัติคณะท างาน
ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม โดยบันทึกในข้อมูลบุคลากร (F-SDD-33)  
เพื่อน ามาพิจารณาคัดเลือกคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม  
โดยพิจารณาคุณสมบัติตามคุณสมบัติและประสบการณ ์ดังต่อไปนี ้

 ค าสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 942/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบความ
พร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นค าขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน และตรวจสอบคุณสมบัติของสถานประกอบการที่ ยื่นค าขอ 
รับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน (กรณีตรวจสอบเพื่อการอนุญาตครั้งแรก)  

 มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในค าสั่งกระทรวงแรงงาน ที่  111/2558 เรื่องแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  
(กรณีตรวจติดตามภายหลังจากการอนุญาต)  

 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในสาขาอาชีพ 
ที่จะด าเนินการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน 

จากนั้นจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม  
เสนอนายทะเบียน หรือผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและฝีมือแรงงาน ลงนาม  

6.1.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน น าสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ       
(F-SDD-06) และเอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-SDD-07) ให้คณะท างาน
ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมที่ ได้รับการแต่งตั้งลงนาม โดยด าเนินการ 
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรักษาความลับ แสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (P-SDD-09)  

6.1.3 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดท า/แก้ไขรายชื่อลงในทะเบียน
รายช่ือคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม (F-STD-67) ให้เป็นปัจจุบัน 

หมายเหตุ: กรณีมีการเปลี่ยนแปลงประวัติของคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและ 
ความเหมาะสมเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การท างาน การฝึกอบรม สถานะ 
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ทางวิชาชีพ คณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมต้องด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 

กรณีที่เป็นการปฏิบัติงานครั้งแรกของคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความ
เหมาะสม ให้เจ้าหน้าที่ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่สถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน/เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ด าเนินการชี้แจงบทบาทหน้าที่ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง และบันทึกในแบบบันทึกการ
บรรยายสรุป (F-STD-69) แล้วจัดเก็บในแฟ้ม 

 
6.2 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและ

ความเหมาะสม 
6.2.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน วางแผนการประเมินเพื่อ 
ติดตามประเมินผลการท างานของคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม 
โดยการประเมินด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการประเมินอย่างเป็นกลาง 
การประเมินสมรรถนะให้พิจารณาข้อมูลจากข้อร้องเรียน การทบทวนจากรายงานของ 
ผู้คณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม หรือการสังเกตการณ์ท างาน            
ณ สถานที่ปฏิบัติงาน   

6.2.2 ผู้ควบคุมการทดสอบ จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย  
ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี) แบบประเมินผู้ประเมินผู้ด าเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน  (F-STD-12) 

6.2.3 ผู้ควบคุมการทดสอบ ด าเนินการประเมินสมรรถนะ ดังนี ้
การประเมินสมรรถนะคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี ้   
(1) การสังเกตการณ ์การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน  
(2) พิจารณาจากข้อร้องเรียน หรือผลตอบกลับจากผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐาน 

ฝีมือแรงงาน 
(3) ผลการทบทวนรายงานของคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม 

6.2.4 ผู้ควบคุมการทดสอบ จัดท าสรุปผลการประเมิน น าข้อมูลที่ได้จากประเมินตามข้อ 6.2.3 
บันทึกสรุปผลในแบบประเมินผู้ประเมินผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน   
(F-STD-12) 
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6.2.5 นายทะเบียนพิจารณาผลการประเมินสมรรถนะคณะท างานตรวจสอบความพร้อม 
และความเหมาะสม 
(1) หากผลการประเมินสมรรถนะพบข้อบกพร่อง ให้ด าเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องนั้น  

เช่น ฝึกอบรมเพิ่มเติม เป็นต้น และให้ผู้ควบคุมการทดสอบประเมินสมรรถนะซ้ าก่อน
ด าเนนิการมอบหมายงานในครั้งถัดไป 

(2) หากผลการประเมินสมรรถนะไม่พบข้อบกพร่อง ให้ด าเนินการตามข้อ 6.2.6 ต่อไป 
6.2.6 ผู้ควบคุมการทดสอบ แจ้งผลการประเมินสมรรถนะ และจัดเก็บผลการประเมินสมรรถนะไว้

ในแฟ้มประวัติคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม 
 

7. การจัดเก็บบนัทึก และเอกสาร 
รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ ระยะเวลา

ที่เก็บ 
ผู้เก็บ 

F-SDD-33 ข้อมูลบุคลากร จัดเก็บเข้าแฟ้มประวัติ
คณะท างานตรวจสอบ
ความพร้อมและความ
เหมาะสม 

ตู้เก็บเอกสาร ตลอดไป เจ้าหน้าที่
ส านัก
พัฒนา

มาตรฐาน
และทดสอบ

ฝีมือ
แรงงาน/
เจ้าหน้าที่
สถาบัน

พัฒนาฝีมือ
แรงงาน/
เจ้าหนา้ที่
ส านักงาน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

F-SDD-06 สัญญาว่าด้วยการรักษา
ความลับ 

จัดเก็บเข้าแฟ้มประวัติ 
ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

ตู้เก็บเอกสาร 
 

ตลอดไป 

F-SDD-07 เอกสารแสดงความไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

F-STD-69 แบบบันทึกการบรรยาย
สรุป  

จัดเก็บเข้าแฟ้มประวัติผู้
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

ตู้เก็บเอกสาร ตลอดไป 

F-STD-12 แบบประเมินผู้ประเมิน
ผู้ ด า เนิ น ก ารท ด ส อ บ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน   

F-STD-67 ทะเบียนรายช่ือ
คณะท างานตรวจสอบ
ความพร้อมและความ
เหมาะสม 

จัดเก็บเข้าแฟ้มประวัติ
คณะท างานตรวจสอบ
ความพร้อมและความ
เหมาะสม 

ตู้เก็บเอกสาร ตลอดไป 

 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การคัดเลือก และประเมินสมรรถนะ 

คณะท างานตรวจสอบความพร้อมและ
ความเหมาะสม 

หมายเลขเอกสาร: P-STD-17 แก้ไขครั้งที:่ 00 
วันที่บังคับใช:้ 11/01/61 หน้าที่  8 | 8 

 

  

ภาคผนวก 

เกณฑ์คุณสมบัติของคณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสม 
1. อ านาจหน้าที่  

1) ตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ความ
ปลอดภัยและคุณสมบัติของผู้ที่จะท าหน้าที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ยื่นค าขอ 

2) ตรวจสอบคุณสมบัติของสถานประกอบการที่ยื่นค าขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้
เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่
สถานประกอบการ 

3) รายงานผลการตรวจสอบและความเห็นต่ออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานมอบหมาย 

4) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่อธิบดีมอบหมาย 
2. คุณสมบัต ิ

1) ประสบการณ์ท างานอย่างน้อย 5 ปี หรือ 
2) ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาที่จะท าการประเมิน

อย่างน้อย 2 ปี 
3) มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิธีการทดสอบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4) มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตรวจประเมิน 
5) ทั้งนี้ในการก าหนดคณะท างานฯ ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพอย่างน้อย 1 ท่าน 

3. การรักษาความลับและการแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คณะท างานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมต้องลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ      
(F-SDD-06) และเอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-SDD-07) 

 




