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1. วัตถุประสงค ์
เพื่ อ เป็นการก าหนดขั้นตอนวิธีการ รวมทั้ งผู้ รับผิดชอบในการคัดเลือก  ประเมิน  และระงับ 
การเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้ได้ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
ตรงตามคุณสมบัตทิี่ก าหนด 

2. ขอบข่าย 
 ครอบคลุมขั้นตอนการการคัดเลือก ประเมิน และระงับการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

3. นิยาม 
3.1 ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ 

ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
3.2 ผู้ท าหน้าที่ประเมิน  หมายถึง ผู้ควบคุมการทดสอบ หรือผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ติดตามประเมินผลการท างานของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
3.3 ผู้ควบคุมการทดสอบ หมายถึง หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน/ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ควบคุมดูแลการทดสอบ  
4. เอกสารอ้างอิง 

4.1 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06) 
4.2 เอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-SDD-07) 
4.3 เอกสารการทบทวนสมรรถนะผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (F-STD-09) 
4.4 ใบสมัครผู้เข้ารบัการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (F-STD-15)  
4.5 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรักษาความลับ แสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (P-SDD-09)   
4.6 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  

ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การพักใช้ ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต 
เป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2550  
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5. แผนผงัขั้นตอนการด าเนนิงาน  
5.1 แผนผงัขั้นตอนการด าเนนิงาน เรื่อง การคัดเลือกผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ดูรายละเอียด 

ของการปฏิบัติงานตามข้อ 6.1) 
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5.2 แผนผงัขั้นตอนการด าเนนิงาน เรื่อง การประเมนิผูท้ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ดูรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงานตามข้อ 6.2) 
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5.3 แผนผงัขั้นตอนการด าเนนิงาน เรื่อง การระงับการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ดูรายละเอียด 
ของการปฏิบัติงานตามข้อ 6.3) 
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6. รายละเอียดของการปฏิบัติงาน  
6.1 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

6.1.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานรับใบสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (F-STD-15) และเอกสารประกอบการสมัคร และด าเนินการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยต้องคุณสมบัติตามประกาศ
คณะกรรมการส่ งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต  การเพิกถอนใบอนุญาต 
เป็นผู้ด าเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

6.1.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด าเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
การฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ต้องผ่าน 
การฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยวันที่ด า เนินการฝึกอบรมให้ด าเนินการจัดท าสัญญา 
ว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06) และเอกสารแสดงความไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (F-SDD-07)  
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงนามในสัญญา 
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6.1.3 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน และวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมเพื่อเสนอให้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พิจารณา
อนุมัต ิ

6.1.4 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดท าหนังสือแจ้งผลการฝึกอบรมให้ 
ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทราบ เสนอผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือ
แรงงานลงนาม โดยระบุว่าหากผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัว 
ประสบการณ์การท างาน การฝึกอบรม สถานะทางวิชาชีพ การเข้าร่วมสมาคมทางวิชาชีพ  
หรือหน่วยงานที่สังกัดของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ด าเนินการแจ้งให้กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานทราบ  

6.1.5 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บันทึกในประวัติผู้ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานในระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

หมายเหตุ  : กรณีมีการปรับปรุงประวัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว 
ประสบการณ์การท างาน การฝึกอบรม สถานะทางวิชาชีพ การเข้าร่วมสมาคม 
ทางวิชาชีพ กิจกรรมที่ไปให้ค าปรึกษาหรือเป็นวิทยากรทั้งหมด ผู้ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน ต้องด าเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่
กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 
6.2 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมนิผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

6.2.1 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน วางแผน 
การประเมินผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับการมอบหมายงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการประเมินผลการทดสอบอย่างเป็นกลาง   

6.2.2 เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือเจ้าหน้าที่ส านักพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดท าค าสั่งแต่งผู้ท า
หน้าที่ประเมนิผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่ลงนาม  

6.2.3 ผู้ท าหน้าที่ประเมิน เตรียมเอกสารที่ ใช้ในการประเมิน ซึ่ งประกอบด้วย   ผลการประเมิน 
ครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี) เอกสารการทบทวนสมรรถนะผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (F-STD-09)  

6.2.4 ผู้ท าหน้าที่ประเมินด าเนินการประเมิน ดังนี ้
(1) การสังเกตการณ ์ การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน  
(2) พิจารณาจากข้อร้องเรียน หรือผลตอบกลับจากผูเ้ข้ารับการทดสอบ 
(3) การทบทวนรายงานผลการทดสอบของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
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6.2.5 ผู้ท าหน้าที่ประเมินจัดท าสรุปผลการประเมิ น น าข้อมูลที่ ได้จากประเมินตามข้อ 6.2.4  
บันทึกสรุปผลในเอกสารการทบทวนสมรรถนะผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (F-STD-09) 
จากนั้นเสนอผู้ควบคุมการทดสอบพิจารณา 

6.2.6 ผู้ควบคุมการทดสอบพิจารณาผลการประเมินผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
6.2.6.1  หากผลการประเมินพบข้อบกพร่อง ให้ด าเนินการแก้ไข และต้องมีการประเมินใหม่ครั้ง 

ต่อไป ตามข้อ 6.2.4  
6.2.6.2  หากผลการประเมินไม่พบข้อบกพร่อง ให้ด าเนินการตามข้อ 6.2.7 ต่อไป 

6.2.7 ผู้ท าหน้าที่ประเมินแจ้งผลการประเมิน และจัดส่งผลการประเมินให้ส านักพัฒนามาตรฐานและ
ทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป  

 
6.3 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การระงับการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

6.3.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รับทราบว่าผู้ทดสอบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานที่ได้รับการแต่งต้ัง เป็นไปตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปน้ี 
(1) มีส่วนร่วมในการทุจริตการทดสอบ 
(2) ไม่ปฏิบัตหิน้าที่เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภายใน 2 ปี  
(3) ได้รับข้อร้องเรียนถึงข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ไม่ว่าด้านใดๆ  
6.3.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เสนออธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เพื่อพิจารณาระงับการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
6.3.3 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารเทศ

ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นปัจจุบัน 
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7. การจัดเก็บบันทึก และเอกสาร 
รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ ระยะเวลาที่เกบ็ ผู้เก็บ 

F-STD-15 ใบสมัครผู้ เข้ ารับ
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ผู้
ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

จั ด เ ก็ บ เ ข้ า แ ฟ้ ม 
ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

ตู้เก็บเอกสาร เก็บตลอดไป เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
ส่งเสริม

การ
ทดสอบ

มาตรฐาน
ฝีมือ

แรงงาน 

F-SDD-06 สัญญาว่าด้วยการ
รักษาความลับ 

F-SDD-07 เอกสารแสดงความ
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

F-STD-09 เอกสารการ
ทบทวนสมรรถนะ
ผู้ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

- ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ผู้
ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

- หนังสือแจ้งผล 
การฝึกอบรมให ้
ผู้ทดสอบมาตรฐาน
ฝมีือแรงงานทราบ 

- ค าสั่งแต่งผู้ท า
หน้าที่ประเมนิ 
ผู้ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

 




