


 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
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1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อก าหนดวิธีการ ขั้นตอนและก าหนดผู้รับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาต ิและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ

1.2  เพื่อให้ขั้นตอนการก าหนดและทบทวนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  และวิธีการทดสอบมาตรฐาน 
ฝมีือแรงงานแห่งชาต ิเป็นไปตามหลักปฎิบัติสากล 

 
2. ขอบข่าย 

ครอบคลุมการก าหนด ทบทวนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาต ิ
 

3. ค านิยาม 
3.1 รัฐมนตรี หมายถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
3.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 

การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3.3 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ
3.4 มาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายถึง  ข้อก าหนดทางวิชาการที่ ใช้ เป็ น เกณ ฑ์ วัดระดับฝีมื อความรู้ 

ความสามารถ และทัศนคติในการท างานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ 
3.5 หนังสือรับรอง หมายถึง เอกสารรับรองว่าบุ คคลนั้ นมี ความรู้  ความสามารถ และคุณ สมบั ติ 

ตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ
3.6 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายถึง การทดสอบฝีมือ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ  

ในการท างานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4.1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4.2 แบบฟอร์มการวิเคราะห์งานหลักและงานย่อย (F-SSD-61)  
4.3 การหาน้ าหนักข้อสอบภาคความรู้ของแต่ละงานย่อย/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/เกณฑ์การปฏิบัติงาน  

(F-SSD-62) 
4.4 แบบฟอร์มก าหนดสัดส่วนจ านวนข้อทดสอบของแต่ละงานย่อย/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/เกณฑ์ 

การปฏิบัติงาน (F-SSD-63) 
4.5 รูปแบบของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (F-SSD-64) 
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4.6 รูปแบบของวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (F-SSD-65) 
4.7 แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประกอบการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ(F-SSD-66) 
4.8 สัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ (F-SDD-06) 
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5. แผนผังขัน้ตอนการด าเนินงาน  
5.1 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ดูรายละเอียดของการ

ปฏิบัติงานตามข้อ 6.1) 
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5.2 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การก าหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  

(ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามข้อ 6.2) 
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5.3 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่อง การทบทวนมาตรฐานฝีมือแรงงาน และวิธีการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงานตามข้อ 6.3) 
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6. รายละเอียดของการปฏบิัติงาน  
6.1 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

6.1.1 กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน วางแผนการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยพิจารณา
ข้อมูลจากแผนแม่บทกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือข้อมูลความต้องการจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน หรือนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือนโยบายของกระทรวงแรงงาน หรือวิเคราะห์
ข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ
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6.1.2 กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ด าเนินการ ดังนี้  

· รวบรวมข้อมูลที่ ได้รับจากข้อ 6.1.1 เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่ อ 
ขอความเห็นชอบก าหนดเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  และขอความเห็นชอบรายชื่อ
คณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามองค์ประกอบที่ก าหนด  

·  ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังต่อไปนี ้
1. การสรรหาคณะอนุกรรมการ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนในสาขาอาชีพที่จะด าเนินการ

ก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิโดยโครงสร้างของคณะอนุกรรมการ  ประกอบด้วย 
-  ประธานอนุกรรมการ สรรหาและคัดเลือกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   1 คน    

  - ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ (การตรวจสอบรับรอง วัดผลประเมิน สาขาวชิาชีพ) 5 คน 
-  ผู้แทนนายจ้าง/ผู้ว่าจ้าง/ผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการ       5 คน 
-  ผู้แทนผู้สมัคร/ผู้ได้รับหนังสือรับรอง         5 คน 
-  เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ      2 คน 

หมายเหตุ ผู้แทนนายจ้าง/ผู้ว่าจ้าง/ผู้ใช้บริการ/ผู้รับบริการ/ผู้แทนผู้สมัคร/ผู้ได้รับหนังสือรับรอง  
ต้องมาจากตัวแทนสมาคม ชมรมที่กลุ่มคนในข้างต้นไปสังกัดอยู่  
2. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1 น าเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ต่อประธานกรรมการ

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ปลัดกระทรวงแรงงาน) เพื่อลงนาม โดยมีรูปแบบการจัดท าค าสั่ง
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการดังนี้ 
1. ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้แทนส่วนราชการ 
 2.1 ผู้แทนกระทรวง...... ให้เรียงตามการแบ่งส่วนราชการ 
 2.2 ผู้แทนกรม.....  กระทรวง..... ให้เรียงตามการแบ่งส่วนราชการ 
 2.3 ชื่อ (บุคคล) หน่วยงานสังกัด   ให้เรียงตามการแบ่งส่วนราชการ 
 2.4 ผู้แทนสถานศึกษาของภาครัฐ           ให้เรียงตามล าดับตัวอักษร 
 2.5 ชื่อ (บุคคล) สถานศึกษาของรัฐ  ให้เรียงตามล าดับตัวอักษร 

3. ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน/สมาคม/บริษัท 
3.1 ผู้แทนสถานศึกษา  ให้เรียงตามล าดับตัวอักษร 
3.2 ผู้แทนสมาคม/บริษัท ให้เรียงตามล าดับตัวอักษร 
3.3 ชื่อ (บุคคล) สถานศึกษา  ให้เรียงตามล าดับตัวอักษร 
3.4 ชื่อ (บุคคล) สมาคม/บริษัท  ให้เรียงตามล าดับตัวอักษร 
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4.  ชื่อ (บุคคล) ไม่มีหน่วยงานสังกัด    ให้เรียงตามล าดับตัวอักษร 
5. เลขานุการ 
6. ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.2 ด าเนินการจัดส่งค าสั่งดังกล่าวให้หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกผู้แทน  ผู้แทนส ารอง 
จากหน่วยงานเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ 

2.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส านักพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ใน  
กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน จ านวน 4 คน เพื่อท าหน้าที่เป็นเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
เลขานุการส ารอง และผู้ช่วยเลขานุการส ารอง หากมีความจ าเป็นอาจแต่งตั้งจากกลุ่มงานอื่น  
ในส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เข้าร่วมเป็น เลขานุการส ารองและ
ผู้ช่วยเลขานุการส ารองด้วยก็ได้ การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเลขานุการนี้ให้เสนอต่อผู้อ านวยการส านัก
พัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานลงนามแต่งตั้ง 

2.4 ท าทะเบียนประวัติคณะอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการต้องมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ทางด้านอาชีพนั้นๆ อย่างน้อย 3 ปี หรือความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกระบวนก าหนดมาตรฐาน และวิธีการทดสอบ  

 ทั้งนี้  คณะอนุกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งต้องลงนามในสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับ  
(F-SDD-06) 

6.1.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดวิธีการจัดท าร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งการจัดท าร่าง
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถด าเนินการได้ 2 วิธี ดังนี ้
(1) วิธีที่ 1 จัดท าร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติใหม่  หรือน ามาตรฐานระหว่างประเทศมาปรับปรุง 

เป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิสามารถด าเนินการ 3 กรณี 

- คณะอนุกรรมการร่วมกันจัดท าร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

- จ้างบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพมายกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(2) วิธีที่ 2 การรับร่างมาตรฐานระหว่างประเทศแบบเหมือนกันทุกประการ  

- คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานระหว่างประเทศ 
6.1.3.1 กรณีที่ 1  คณะอนุกรรมการร่วมกันจัดท าร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิหรือพิจารณาร่าง

มาตรฐานระหว่างประเทศ 

· เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ด าเนินการเตรียมการประชุม ด าเนินการประชุม ด าเนินการ
หลักจากการประชุม ดังนี้ 
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1. การเตรียมการประชุม 

(1)  นัดหมายประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการทุกท่านเพื่อก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ ในการประชุม คณะอนุกรรมการต้องมาประชุมไม่น้ อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง  
และต้องมาครบทุกภาคส่วนจึงจะจัดประชุมได้  

(2)  หลังจากทราบก าหนดการประชุมที่แน่นอนแล้ว (วัน เวลา และสถานที่ในการประชุม) 
ให้ประสานจองห้องประชุม กรณีใช้ห้องประชุมของส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบ
ฝีมือแรงงานให้ลงสมุดจองการใช้ห้องประชุมที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ถ้าใช้ห้องประชุม 
ของหน่วยงานอ่ืนให้ประสานไปยังหน่วยงานนั้นเพ่ือขอใช้ห้องประชุม 

(3)  ขออนุมัติด าเนินการประชุมพร้อมยืมเงินทดรองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม 
ซึ่งต้องมีเอกสารประกอบการยืมเงินทดรองราชการ ดังนี้ 
3.1 แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการประชุม ระบุชื่อสาขา ครั้งที่  วันที่  จ านวน

คณะอนุกรรมการ  
3.2 ค าสั่งแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
3.3 สัญญายืมเงิน 
3.4 ระเบียบการเงินที่เกี่ยวข้อง  

(4)  จัดท าหนังสือเชิญประชุม  โดยระบุชื่อสาขา ครั้งที่  วันที่  สถานที่ ในการประชุม  
ส่งถึงคณะอนุกรรมการเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาที่ได้ประสานไว้ในเบื้องต้น 
เสนอผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือเชิญประชมุ และออกเลขที่หนังสือที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 

- เอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม 
- ระเบียบวาระการประชุม 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (กรณีเป็นการประชุมครั้งแรก) 
- หนังสือแต่งตั้งผู้แทน (กรณีในค าสั่งระบุชื่อเป็นผู้แทนหน่วยงาน) 

(5) เรื่องอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการ 
5.1 จัดท าบันทึกในการจัดเตรียมสถานที่จอดรถส าหรับคณะอนุกรรมการถึงเลขานุการ

กรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5.2 จัดท าบันทึกขออนุมัติเข้าสถานที่ท างานในวันหยุดราชการกรณีจัดประชุมใน

วันหยุดราชการ 
5.3 ประสานงานยืนยันการเข้าร่วมประชุมกับอนุกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 2 วัน 

ก่อนการประชุม 
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5.4 จัดเตรียมเอกสารเข้าประชุม  ประกอบด้วย 

    -  ระเบียบวาระการประชุม 
    -  แนวการประชุม 
    -  รายงานการประชุม (กรณีไม่ใช่เป็นการประชุมครั้งแรก) 
    -  เอกสารที่ใชใ้นการประชุม (กรณีเป็นการประชุมครั้งแรกให้เตรียมเอกสาร

ตารางแบบฟอร์มการวิเคราะห์งานหลักและงานย่อย (F-SSD-61) รูปแบบ 
ของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ(F-SSD-64) 

    -  ใบลงนามการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ 
    -  ใบส าคญัรับเงินในการจ่ายค่าเบี้ยประชุม 

-  เงินค่าเบี้ยประชุมส าหรับคณะอนุกรรมการ และค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องด่ืม ตามที่ประมาณการไว้เบื้องต้น ขอรับได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 

     -  ป้ายช่ือคณะอนุกรรมการ 
 -  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอรับภาพ และเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  

(ถ้าจ าเป็นต้องใช้) 
2. การด าเนินการประชุม 

(1) เมื่อถึงวันที่ประชุมต้องจัดเตรียมห้องประชุมให้ เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ประชุม  
และเมื่อถึงเวลาประชุมและองค์ประชุมมาครบแล้วให้แจ้งต่อประธานอนุกรรมการ 
เพื่อเปิดการประชุม (กรณีประธานอนุกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุมคัดเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุม
ครั้งนั้น) 

(2) ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยฝ่ายเลขานุการจะต้องจดบันทึก
รายงานการประชุมเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันมติของที่ประชุม 

(3) ให้ฝ่ายเลขานุการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้คณะอนุกรรมการ พร้อมทั้งให้คณะอนุกรรมการ
ลงนามใบส าคัญรับเงิน และใบลงนามการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ 

(4) จัดเก็บห้องประชุมให้เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานต่อไป 
3. หลังการประชุม 

(1) จัดท ารายงานการประชุมตามแบบของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
งานสารบรรณ พ.ศ.2546  โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

1.1. รายงานการประชุม  ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้น เช่น รายงาน 
การประชุมคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา....... 
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1.2. ครั้งที่  ให้ลงครั้งที่ที่ประชุมเป็นรายปี  โดยเริ่มต้นครั้งแรกจากเลข 1  เรียงล าดับไป

จนสิ้นสุดปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่ประชุม และเมื่อขึ้นปีปฏิทินใหม่ให้เริ่มตั้งที่ 
1 ใหม่ เช่น ครั้งที่ 1/2560  

1.3. ให ้ลงวันที ่ เด ือน  ปีที ่ประชุม  โดยลงวันที ่พร้อ มตัว เลขของวันที ่ ชื ่อ เต็ม 
ของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช เช่น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

1.4. ณ  ให้ลงชื่อสถานที่ที่ใช้ในการประชุม 
1.5. ผู้มาประชุม  ให้ลงชื่อและ/หรือต าแหน่งของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม 

ซึ่งมาประชุม ในกรณีเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงานให้ระบุว่าเป็นผู้แทน
จากหน่ วยงานใด พร้อมต าแหน่ งในคณ ะที่ ป ระชุม  หรือการประชุมนั้ น   
ในกรณีที่เป็นผู้มาประชุมแทนผู้ใดหรือต าแหน่งใดหรือแทนผู้แทนหน่วยงานใด   

1.6. ผู้ ไม่มาประชุม   ให้ลงชื่ อและ/หรือต าแหน่ งของผู้ที่ ได้ รับการแต่ งตั้ ง เป็น 
คณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มาประชุม โดยระบุให้ทราบว่าเป็นผู้แทนจากหน่วยงานใด  
พร้อมเหตุผลที่ไม่สามารถมาประชุมได้ 

1.7. ผู้ เข้าร่วมประชุม  ให้ลงชื่อและ/หรือต าแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็น 
คณะที่ประชุมซึ่งได้เข้าประชุม และหน่วยงานที่สังกัด (ถ้ามี) 

1.8. เริ่มประชุมเวลา  ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 
1.9. ข้อความ  ให้บันทึกข้อความที่ประชุม  โดยปกติให้เริ่มด้วย  ประธานกล่าวเปิด

ประชุม  และเรื่องที่ประชุม กับมติหรือข้อสรุปในแต่ละเรื่อง  ประกอบด้วยหัวข้อ
ดังนี ้
1.9.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.9.2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  ซึ่งการรับรองรายงานการประชุม 

อาจท าได้ 3 วิธี  ดังน้ี 

- รับรองในการประชุมครั้งนั้น  ใช้ส าหรับกรณี เร่งด่วนให้ประธาน 
หรือเลขานุการของที่ประชุมอ่านสรุปมติให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 

- รับรองในการประชุมครั้งต่อไป  ประธานหรือเลขานุการเสนอรายงาน
การประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 

- รับรองโดยการแจ้งเวียน  ใช้ในกรณีที่ไม่มีการประชุมครั้งต่อไปหรือมีแต่
ยังก าหนดเวลาการประชุมครั้งต่อไปไม่ได้ หรือมีระยะเวลาห่างจากการ
ประชุมครั้งนั้นมากให้เลขานุการส่งรายงานการประชุมไปให้บุคคล 
ในคณะพิจารณารับรองภายในระยะเวลาที่ก าหนด 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การก าหนด ทบทวนมาตรฐาน

และวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ 

หมายเลขเอกสาร: P-SSD-05 แก้ไขครั้งที:่ 00 
วันที่บังคับใช:้ 11/01/61  หน้าที่  15| 29 

 
    1.9.3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
    1.9.4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    1.9.5  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

1.10. เลิกประชุมเวลา  ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 
1.11. จดบันทึกรายงานการประชุม  ให้ เลขานุการหรือผู้ ซึ่ งได้ รับ มอบหมาย 

ให้จดรายงานการประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มและนามสกุล  
ไว้ใต้ลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้นด้วย 

1.12. จัดส่งเอกสาร พร้อมเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)  เพื่อหักล้างเงินยืมหรือส่งเบิก 
1.13. กรณีที่ มี เงินเหลือจ่ายต้องน าเงินคืนฝ่ายการเงิน   และรับใบเสร็จรับเงิน  

เพื่อมาแนบกับเอกสารในข้อ 1.12 
   2.1 หักล้างเงินยืมค่าเบี้ยประชุม  เอกสารประกอบด้วย 
   2.1.1 ใบส าคัญรับเงิน 
   2.1.2 รายงานการประชุม 
   2.1.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
   2.1.4 หนังสือหรือค าสั่งแต่งตั้งผู้แทน (ถ้ามี) 
   2.1.6 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้แทนส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
  2.2 ส่งเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังก าหนด  

เบิกเอกสารประกอบด้วย 
   2.2.1 ใบส าคัญรับเงิน 
   2.2.2 ใบลงนามการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ 
   2.2.3 รายงานการประชุม 
   2.2.4 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนผู้จัดอาหาร 

6.1.3.2 กรณีที่ 2  จ้างบุคคลหรือหนว่ยงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพมาจัดท าร่างมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาต ิ

· เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จ้างบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยผ่านการพิจารณา
จากคณะอนุกรรมการว่าเหมาะสม  โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างต้องลงนามในบันทึก
ข้อตกลง/สัญญาจ้างที่ครอบคลุมในเรื่องการรักษาความลับ หรือการรักษาความปลอดภัยของ
เอกสารการสอบ เมื่อพิจารณาสรรหาแล้วให้ด าเนินการดังนี ้
1. บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญส่งใบเสนอราคา ค่าจ้างยกร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ตามเง่ือนไขการว่าจ้าง  
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2. ฝ่ายบริหารทั่วไปท าหนังสือสัญญาสั่งจ้างร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่มี

ความเช่ียวชาญที่เสนอตัวมาร่างมาตรฐานฯ 

· บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ส่งร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เลขานุการ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญาสั่งจ้าง 

· บุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญส่งใบแจ้งหนี้ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป เมื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดรุับร่างเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ

6.1.3.3 กรณีที่ 3  จัดสมัมนาเชิงปฏิบัติการ 

· กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการสรรหาผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งมาจากเจ้าหน้าที่ 
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานอื่น หรือคณะอนุกรรมการบางท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญ  
ในสาขาที่จะก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  

· ด าเนินการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เพื่อวิเคราะห์งานหลักและงานย่อย และบันทึกผลในตาราง
แบบฟอร์มการวิเคราะห์งานหลักและงานย่อย (F-SSD-61) 

6.1.4 คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิโดยด าเนินการดังนี้   
(1) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ด าเนินการจัดส่งร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานให้คณะอนุกรรมการ

พิจารณาล่วงหน้า และนัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
ซึ่งการปฏิบัติในการจัดประชุมคณะอนกุรรมการนั้นจะเหมือนกับข้อ 6.1.3 กรณีที่ 1 

(2) คณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้ว หากมีข้อบกพร่องต้องแก้ไข   
ส าหรับกรณี ที่  1 และ 3 คณะอนุกรรมการจัดปรับแก้ ไขให้แล้วเสร็จ  ส าหรับกรณี ที่  2 
คณะอนุกรรมการเชิญผู้รับจ้างมาฟังค าชี้แจงเพื่อปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ 

6.1.5 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ์ หรือจัดส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับร่าง
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และคุณสมบัติ
ผู้เข้ารับการทดสอบ ดังต่อไปนี ้
6.1.5.1 กรณีด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ และรับฟังความคิดเห็น 
โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในกลุ่มอาชีพ สมาคม/ชมรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลโดยทั่วไปเข้าร่วม 
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากทุกภาคส่วนจ านวนอย่างน้อย 50 คน รวบรวมและ
สรุปข้อมูลจากการจัดท าประชาพิจารณ์น าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข 
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ และความต้องการของตลาดแรงงาน  
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6.1.5.2 กรณีด าเนินการจัดส่งแบบสอบถาม (F-SSD-66) ให้สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

และผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้นๆ ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับของผู้ประกอบอาชีพในสาขานั้นๆ โดยด าเนินการ ดังนี้   

(1) จัดท าแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  2 ส่วน  โดยส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
ร่างคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ 

(2) จัดท าและส่งหนั งสือขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามไปยังกลุ่ ม เป้ าหมาย  
พร้อมร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่างคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ และแบบสอบถาม   

(3) รวบรวมและสรุปข้อมูลของแบบสอบถามน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ และความต้องการของตลาดแรงงาน  

6.1.5.3 น าร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ เสนอกลุ่มกฎหมายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 

6.1.6 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ น าร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงาน และคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไข เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาขออนุมัติเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิโดยด าเนินการดังนี ้

(1) จัดเตรียมร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการก าหนด
มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมเข้าประชุมคณะกรรมการ ตามจ านวนคณะกรรมการ 

(2) ประสานงานเพื่อนัดประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อท าหน้าที่ เป็น 
ผู้ชี้ แจงรายละเอียดเกี่ ยวกับ ร่างประกาศคณะกรรมการส่ งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ ในการประชุมคณะกรรมการ 

(3) จัดเตรียมค าชี้แจง และรายละเอียดร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบให้ผู้ท าหน้าที่ชี้แจง 

6.1.7 กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานน าประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
น าเสนอรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

6.1.8 รัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาต ิและคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ  
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6.1.9 กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดส่งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

เรื่อง น ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ ให้กลุ่มกฎหมายเพื่อประกาศ 
ลงในราชกิจจานุเบกษา 

 
6.2 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การก าหนดวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

6.2.1 กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
สามารถกระท าได้ 3 กรณี  ดังนี ้

- คณะอนุกรรมการร่วมกันด าเนินการจัดท าร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

- จ้างบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญมาจัดท าร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 การจัดท าร่างวิธีการทดสอบจะยกร่างตามองค์ความรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

ตามแบบ F-SSD-65 ซึ่งการยกร่างสามารถยกร่างวิธีการทดสอบทีละระดับ หรือ 2 ระดับ หรือ 3 ระดับ  
พร้อมกันก็ได ้ ร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะมีอยู ่2 ส่วน คือ 

 1)  วิธีการทดสอบภาคความรู้ พร้อมแนวทางการเฉลย 
 2)  วิธีการทดสอบภาคความสามารถ  พร้อมหลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบ และการให้คะแนน  

แบบการหาน้ าหนักข้อสอบภาคความรู้ของแต่ละงานย่อย/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/เกณฑ์การปฏิบัติงาน    
(F-SSD-62) แบบฟอร์มก าหนดสัดส่วนจ านวนข้อทดสอบของแต่ละงานย่อย/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/เกณฑ์ 
การปฏิบัติงาน  (F-SSD-63) แบบฟอร์มการให้คะแนน รายการวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องจักรที่ ใช้ 
ในการทดสอบ  

 คณะอนุกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้เชี่ยวชาญที่รับจ้างด าเนินการจัดท าร่างวิธีการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการยกร่างวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะปฏิบัติคล้ายกับวิธีปฏิบัติ  
ของการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ขั้นตอน 6.1.3  

6.2.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างวิธีการทดสอบ โดยด าเนินการดังนี ้
(1) การปฏิบัติงานในขั้นตอนนี้จะต้องจัดเตรียมร่างวิธีการทดสอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณาล่วงหน้า

และนัดประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อตรวจสอบร่างวิธีการทดสอบ ซึ่งการปฏิบัติงานจะคล้ายกับ 
การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามข้อ 6.1.3  

(2) หลังจากคณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้วหากมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ส าหรับกรณีที่ 1 และ 3 
คณะอนุกรรมการจะปรับแก้ไขให้แล้วเสร็จ  ส าหรับกรณีที่ 2 คณะอนุกรรมการจะเชิญผู้รับจ้างมาฟัง
ค าชี้แจงเพื่อปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ 
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6.2.3 ทดลองทดสอบ 
 กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการทดลองทดสอบ เพื่อหาความสมบูรณ์ของวิธีการทดสอบ 

โดยด าเนินการ ดังนี ้
(1) การเตรียมการก่อนการทดลองวิธีการทดสอบ 

1. ประสานงานในเบื้องต้น จัดท าและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการทดลองทดสอบ 
กรณีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่มีสถานที่ ไปยังหน่วยงานที่มีความพร้อมในสาขาที่จะทดลอง
ทดสอบ  

2. จัดท าและส่งหนังสือขอความร่วมมือสถานประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ส่งช่างฝีมือเขาร่วมทดลองทดสอบ พร้อมส่งมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาที่จะ
ทดลองทดสอบให้ศึกษาก่อน พร้อมแนบใบสมัครเข้าทดลองทดสอบไปด้วย 

3. ประสานกับฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อด าเนินการ ดังนี ้

· ขออนุมัติเพื่อด าเนินการทดลองทดสอบ และค่าตอบแทนผู้ควบคุม ผู้ตรวจประเมินผลและ
ค่าตอบแทนผู้เข้าทดลองทดสอบ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมแนบ 
สัญญาการยืมเงินและขออนุมัติด าเนินการทดลองทดสอบ 

· ขอนุมัตคิ่าจ้างเหมา ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในเรื่องสถานที่  
4. จัดท าและส่งหนังสือเชิญคณะอนุกรรมการทุกท่านร่วมประชุมและเป็นกรรมการในการทดลอง

ทดสอบ 
5. จัดท าหนังสือ 

6.1 เชิญผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมสังเกตการณ์การทดลองทดสอบ 
6.2 เชิญเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมด าเนินการทดลอง

ทดสอบ 
6. เรื่องอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการ 

6.1 ประสานยืนยันการเข้าร่วมทดลองทดสอบกับหน่วยงานที่ขอความร่วมมือให้ส่งผู้เข้ารับ 
การทดลองทดสอบตามคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบที่ก าหนดเข้าร่วมทดลองทดสอบ 

6.2 ประสานยืนยันการเข้าร่วมประชุมและเป็นกรรมการในการทดลองทดสอบกับคณะอนุกรรมการ 
6.3 เอกสารและอื่นๆ ที่ต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการทดลองทดสอบ 

6.3.1 ก าหนดการทดลองทดสอบ 
6.3.2 วิธีการทดสอบภาคความรู้ ภาคความสามารถ เกณฑ์การให้คะแนน ใบให้คะแนน  

และกระดาษค าตอบ  
6.3.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการทดลองทดสอบ 
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6.3.4 ใบลงนามเข้าร่วมการทดลองทดสอบ ใบส าคัญรับเงินในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุม 

ผู้ตรวจประเมิน และค่าตอบแทนผู้เข้าทดลองทดสอบ 
6.3.5 ใบสมัครผู้เข้ารับการทดลองทดสอบ 
6.3.6 ค่าตอบแทนผู้ควบคุม ผู้ตรวจประเมินผล และค่าตอบแทนผู้เข้าทดลองทดสอบ  
6.3.7 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
6.3.8 จัดสถานที่ทดลองทดสอบและห้องประชุม (จัดก่อน 1 วัน) 
6.3.9 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด)  

(2) การทดลองทดสอบ 
1.  ตรวจความเรียบร้อยของสถานที ่
2.  ให้ผู้ เข้ าทดลองทดสอบลงทะเบียนตามก าหนดการและแจกหมายเลขประจ าตัวสอบ  

เมื่อผู้เข้าทดลองทดสอบมาพร้อมแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายอธิบายก าหนดการในการทดลอง
ทดสอบ รวมทั้งขั้นตอนและสาธิตการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ก่อนเริ่มการทดลองทดสอบ 

3.  จัดให้มีการทดลองทดสอบตามก าหนดการ  
4.  เมื่อสิ้นสุดการทดลองทดสอบแล้ว แจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าทดลองทดสอบกรอกแบบสอบถาม 

ใบส าคัญรับเงิน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่มีการรับรองส าเนา และเก็บคืน พร้อมจ่าย
ค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการและผู้เข้าทดลองทดสอบ พร้อมทั้งให้คณะอนุกรรมการและ 
ผู้เข้าทดลองทดสอบลงชื่อในใบลงนามเข้าทดลองทดสอบและใบส าคัญรับเงิน 

5. จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือให้เรียบร้อย 

(3) สรุปผลการทดลองทดสอบ 
1. รวบรวมสรุปผลการทดลองทดสอบภาคความรู้ และภาคความสามารถ และข้อมูลเกี่ยวกับ  

การทดลองทดสอบ เช่น  
1.1. การวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของข้อสอบ 
1.2. การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
1.3. การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบ 

2. น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปรับแก้ข้อสอบให้ได้ข้อสอบ  
ที่มีมาตรฐาน 

3. ประกาศผลการทดลองทดสอบ พร้อมจัดท าและส่ งหนั งสือแจ้งหน่ วยงานต้นสั งกัด 
ของผู้เข้าทดลองทดสอบ 

4. จัดส่งเอกสารหลักฐาน ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนผู้ควบคุม ผู้ตรวจประเมินผล และค่าตอบแทน
ผู้เข้าทดลองทดสอบ  
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5. กรณีที่มีเงินเหลือจ่ายต้องน าเงินคืนฝ่ายการเงิน  และรับใบเสร็จรับเงิน เพื่อมาแนบกับเอกสาร 

ในข้อ 4 

6.2.4 กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการดังต่อไปนี ้

6.2.4.1 น าร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบ  
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ และคู่มือวิธีการทดสอบ เสนอกลุ่มงานกฎหมาย
พิจารณา 

6.2.4.2 น าร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบ  
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ และคู่มือวิธีการทดสอบ เสนอคณะกรรมการ
ส่งเสริมฯ  เพื่อขอความเห็นชอบใช้เป็นวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ

6.2.4.3 น าประกาศวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเสนอประธานคณะกรรมการส่งเสริม 
การพัฒนาฝีมือแรงงาน (ปลัดกระทรวงแรงงาน) เพื่อลงนาม  

6.2.4.4 จัดส่งวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ผ่านการลงนามให้กลุ่มกฎหมาย  
เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

6.2.4.5 จัดส่งวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ผ่านการลงนามกลุ่มงานส่งเสริม 
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อจัดเตรียมสัมมนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาต ิ

6.2.4.6 บันทึกประวัติคณะอนุกรรมการในระบบสารสนเทศ  

 
6.3 รายละเอียดของการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนมาตรฐานฝีมือแรงงาน และวิธีการทดสอบมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ 
6.3.1 กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ก าหนดรอบในการทบทวนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  

โดยพิจารณา ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากผู้ปฎิบัติงานที่ขาดคุณสมบัติ 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ข้อร้องเรียน โดยก าหนดรอบระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี  

6.3.2 คณะอนุกรรมการทบทวนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พิจารณาก าหนดวิธีการทบทวนมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถด าเนินการได้ 3 กรณี ดังนี ้

- คณะอนุกรรมการร่วมกันทบทวนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

- จ้างบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพมาทบทวนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
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โดยขั้นตอนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามข้อ 6.1.3  

6.3.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิโดยด าเนินการดังนี้   
(1) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ด าเนินการจัดส่งร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ด าเนินการทบทวน 

ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาล่วงหน้า และนัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน ซึ่งการปฏิบัติในการจัดประชุมคณะอนกุรรมการนั้นจะเหมือนกับข้อ 6.1.3 กรณีที่ 1 

(2) คณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ท าการทบทวนแล้ว หากมีข้อบกพร่อง 
ต้องแก้ไข  ส าหรับกรณีที่ 1 และ 3 คณะอนุกรรมการจัดปรับแก้ไขให้แล้วเสร็จ  ส าหรับกรณีที่ 2 
คณะอนุกรรมการเชิญผู้รับจ้างมาฟังค าชี้แจงเพื่อปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ 

6.3.4 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ์ หรือจัดส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ท าการทบทวน และร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัตผิู้เข้ารับการทดสอบ ดังต่อไปนี ้

6.3.4.1 กรณีด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ์ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ และรับฟัง
ความคิดเห็น โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ บุคลากร
และผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพ สมาคม/ชมรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และ
บุคคลโดยทั่วไปเข้าร่วม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากทุกภาคส่วนจ านวน
อย่างน้อย 50 คน  รวบรวมและสรุปข้อมูลจากการจัดท าประชาพิจารณ์ น าเสนอ
คณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ และ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  

6.3.4.2 กรณีด าเนินการจัดส่งแบบสอบถาม (F-SSD-66) ให้สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชน  และผู้ เชี่ ย วชาญ ที่ มี ความ เชี่ ย วชาญ ในสาขาอาชีพนั้ น ๆ  ให้ ค วาม เห็ น  
และข้อเสนอแนะเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบอาชีพในสาขานั้นๆ โดยด าเนินการ 
ดังนี้   

(1) จัดท าแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล  2 ส่วน  โดยส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม  ส่วนที่  2 เป็นข้อมูลแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน ร่างคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ 

(2) จัดท าและส่งหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย พร้อมร่าง
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่างคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ และแบบสอบถาม   
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(3) รวบรวมและสรุปข้อมูลของแบบสอบถามน าเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา  

ปรับปรุงแก้ไขให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ และความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน  

6.3.5 เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ น าร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานและร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริม  
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงาน และคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ ที่ที่ปรับปรุงแก้ไข 
เสนอคณะกรรมการพิจารณาขออนุมัติเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิโดยด าเนินการดังนี ้
(1) จัดเตรียมร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงาน

แห่งชาติ คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการก าหนดมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมเข้าประชุมคณะกรรมการ ตามจ านวนคณะกรรมการ  

(2) ประสานนัดประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย เพื่อท าหน้าที่ เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับร่างมาตรฐานฝีมือแรงงาน และร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ ในการประชุมคณะกรรมการ 

(3) จัดเตรียมค าชี้แจง และรายละเอียดร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ ให้ผู้ท าหน้าที่ชี้แจง 

6.3.6 กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานน าประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
น าเสนอรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

6.3.7 รัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาต ิคุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ  

6.3.8 กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน จัดส่งประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  
เรื่อง น ามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ ให้กลุ่มกฎหมายเพื่อประกาศ 
ลงในราชกิจจานุเบกษา 

6.3.9 กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการทบทวนวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
สามารถกระท าได้ 3 กรณี  ดังนี ้

- คณะอนุกรรมการร่วมกันด าเนินการทบทวนวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
- จ้างบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญมาทบทวนวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
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 การทบทวนวิธีการทดสอบจะทวบทวนตามองค์ความรู้ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  

ซึ่งการสามารถทบทวนวิธีการทดสอบทีละระดับ หรือ 2 ระดับ หรือ 3 ระดับ พร้อมกันก็ได้  ซึ่งวิธีการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะมีอยู่ 2 ส่วน คือ 

1) วิธีการทดสอบภาคความรู ้ พร้อมแนวทางการเฉลยข้อสอบ 
2)  วิธีการทดสอบภาคความสามารถ  พร้อมหลักเกณฑ์วิธีการทดสอบ และการให้คะแนน 

แบบการหาน้ าหนักข้อสอบภาคความรู้ของแต่ละงานย่อย/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/เกณฑ์
การปฏิบัติงาน (F-SSD-62) แบบฟอร์มก าหนดสัดส่วนจ านวนข้อทดสอบของแต่ละงาน
ย่อย/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/เกณฑ์การปฏิบัติงาน (F-SSD-63)  แบบฟอร์มการให้คะแนน 
รายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการทดสอบ 

คณะอนุกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้เชี่ยวชาญที่รับจ้างด าเนินการทบทวนวิธีการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานการทบทวนวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจะปฏิบัติคล้ายกับวิธีปฏิบัติ 
ของการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ขั้นตอน 6.1.3 

6.3.10 คณะอนุกรรมการพิจารณาวิธีการทดสอบที่ ด าเนินการทบทวน และวิธีการ และระยะเวลา 
ในการปรับเปลี่ยน (Transition Period) โดยด าเนินการดังนี ้

(1) การปฏิ บั ติ งาน ในขั้ น ตอนนี้ จ ะต้ อ งจั ด เตรียมวิ ธี ก ารทดสอบ ที่ ด า เนิ นการทบทวน  
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาล่วงหน้าและนัดประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อตรวจสอบวิธีการ
ทดสอบที่ด าเนินการทบทวน ซึ่งการปฏิบัติงานจะคล้ายกับการก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ตามข้อ 6.1.3  

(2) หลังจากคณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้วหากมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ส าหรับกรณีที่ 1 และ 3 
คณะอนุกรรมการจะปรับแก้ไขให้แล้วเสร็จ  ส าหรับกรณีที่ 2 คณะอนุกรรมการจะเชิญผู้รับจ้ าง
มาฟังค าชี้แจงเพื่อปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ 

(3) คณะอนุกรรมการ ร่วมก าหนดวิธีการ และระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน (Transition Period) 
เช่น ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฉบับเดิม  
ต้องมาด าเนินการทดสอบตามมาตรฐานฝีมือแรงงานฉบับใหม่ ภายในระยะเวลาภายใน 2 ปี  
นับจากวันที่ประกาศมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หากเกินระยะเวลาที่ก าหนดกรมพัฒนา  
ฝีมือแรงงานจะพิจารณายกเลิกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงาน
แห่งชาติ ส าหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านกระบวนการทดสอบ สามารถด าเนินการยื่นสมัคร เข้ารับการ
ทดสอบตามมาตรฐานฉบับใหม่ (ย้ายไปท าตรงวิธีการทดสอบ)   
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6.3.11 ทดลองทดสอบ 
 กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการทดลองทดสอบ เพื่อหาความสมบูรณ์ของวิธีการ

ทดสอบที่ทบทวน โดยเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ  ด าเนินการ ดังนี ้
(1) การเตรียมการก่อนการทดลองทดสอบ 

1. ประสานงานในเบื้องต้น จัดท าและส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการทดลองทดสอบ 
กรณีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่มีสถานที่ ไปยังหน่วยงานที่มีความพร้อมในสาขาที่จะทดลอง
ทดสอบ หากมีค่าใช้จ่ายในเรื่องสถานที่ให้ท าหนังสือขออนุมัติเช่าสถานที่ 

2. จัดท าและส่งหนังสือขอความร่วมมือสถานประกอบการ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ส่งช่างฝีมือเขาร่วมทดลองทดสอบ พร้อมส่งมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  
สาขาที่จะทดลองทดสอบให้ศึกษาก่อน พร้อมแนบใบสมัครเข้าทดลองทดสอบไปด้วย 

3. ประสานกับงานบริหารทั่วไป เพื่อด าเนินการ ดังนี้  

· ขออนุมัติเพื่อด าเนินการทดสอบ และค่าตอบแทนผู้ควบคุม ผู้ตรวจประเมินผลและค่าตอบแทน
ผู้เข้าทดลองทดสอบ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมแนบสัญญาการยืมเงินและ
ขออนุมัติด าเนินการทดลองทดสอบ 

· ขอนุมัติค่าจ้างเหมา ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ค่าใช้จ่ายในเรื่องสถานที่  
4. จัดท าและส่งหนังสือเชิญคณะอนุกรรมการทุกท่านร่วมประชุมและเป็นกรรมการในการทดลอง

ทดสอบ 
5. จัดท าหนังสือ 

·  เชิญผู้อ านวยการส านักพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมสังเกตการณ์การทดลองทดสอบ 

·  เชิญเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบและวิชาชีพควบคุม ร่วมด าเนินการทดลองทดสอบ 
6. เรื่องอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการ 

6.1 ประสานยืนยันการเข้าร่วมทดลองทดสอบกับหน่วยงานที่ขอความร่วมมือให้ส่งผู้เข้ารับ 
การทดลองทดสอบตามคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบที่ก าหนดเข้าร่วมทดลองทดสอบ 

6.2 ประสานยืนยันการเข้าร่วมประชุมและเป็นกรรมการในการทดลองทดสอบกับคณะอนุกรรมการ 
6.3 เอกสารและอื่นๆ ที่ต้องจัดเตรียมเพ่ือใช้ในการทดลองทดสอบ 

6.3.1 ก าหนดการทดลองทดสอบ 
6.3.2 วิธีการทดสอบภาคความรู้ ภาคความสามารถ เกณฑ์การให้คะแนน ใบให้คะแนน และ

กระดาษค าตอบ  
6.3.3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการทดลองทดสอบ 
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6.3.4 ใบลงนามเข้าร่วมการทดลองทดสอบ และใบส าคัญรับเงินในการจ่ายค่าตอบแทน 

ผู้ควบคุม ผู้ตรวจประเมิน และค่าตอบแทนผู้เข้าทดลองทดสอบ 
6.3.5 กรณีที่มีเงินเหลือจ่ายต้องน าเงินคืนฝ่ายการเงิน  และรับใบเสร็จรับเงิน เพื่อมาแนบกับ

เอกสารในข้อ 6.3.4 
6.3.6 ใบสมัครผู้เข้ารับการทดลองทดสอบ 
6.3.7 ค่าตอบแทนผู้ควบคุม ผู้ตรวจประเมินผล และค่าตอบแทนผู้เข้าทดลองทดสอบ  
6.3.8 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  
6.3.9 จัดสถานที่ทดลองทดสอบและห้องประชุม (จัดก่อน 1 วัน) 
6.3.10 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด)  

(2) การทดลองทดสอบ 
1.   ตรวจความเรียบร้อยของสถานที่เพ่ือใช้ในการทดลองทดสอบ 
2.   ให้ผู้เข้าทดลองทดสอบลงทะเบียนตามก าหนดการและแจกหมายเลขประจ าตัวสอบ เมื่อผู้เข้า

ทดลองทดสอบมาพร้อมแล้ว ให้ประธานอนุกรรมการ หรือเลขานุการ อธิบายก าหนดการในการ
ทดลองทดสอบ รวมทั้งขั้นตอนและสาธิตการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ก่อนเริ่มการทดลองทดสอบ 

3.   จัดให้มีการทดลองทดสอบตามก าหนดการ โดยปกติจะสอบภาคความรู้ก่อนภาคความสามารถ 
4.   เมื่อสิ้นสุดการทดลองทดสอบแล้ว เลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ แจกแบบสอบถามให้  

ผู้เข้าทดลองทดสอบกรอกแบบสอบถามและเก็บคืน พร้อมจ่ายค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการ
และผู้เข้าทดลองทดสอบ พร้อมทั้งให้คณะอนุกรรมการและผู้เข้าทดลองทดสอบลงชื่อใน 
ใบลงนามเข้าทดลองทดสอบและใบส าคัญรับเงิน 

5.  จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือให้เรียบร้อย 
(3) สรุปผลการทดลองทดสอบ 

1. รวบรวมสรุปผลการทดลองทดสอบภาคความรู้ และภาคความสามารถ และข้อมูลเกี่ยวกับ  
การทดลองทดสอบ เช่น  
1.1. การวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของข้อสอบ 
1.2. การวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
1.3. การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของข้อสอบ 

2. น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปรับแก้ข้อสอบให้ได้ข้อสอบ  
ที่มีมาตรฐาน 

3. ประกาศผลการทดลองทดสอบ พร้อมจัดท าและส่งหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของ 
ผู้เข้าทดลองทดสอบ 
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4. จัดส่งใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนผู้ควบคุม ผู้ตรวจประเมินผล และค่าตอบแทนผู้เข้าทดลอง

ทดสอบ  
5. กรณีที่มีเงินเหลือจ่ายต้องน าเงินคืนฝ่ายการเงิน  และรับใบเสร็จรับเงิน เพื่อมาแนบกับเอกสาร  

ในข้อ 4 

6.3.12 กลุ่มงานก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด าเนินการดังต่อไปนี ้
6.3.12.1 น าร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบ 

ที่ทบทวน วิธีการ และระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน (Transition Period) และคู่มือวิธี 
การทดสอบ เสนอคณะกรรมการส่งเสริมฯ  เพื่อขอความเห็นชอบใช้เป็นวิธีการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ

6.3.12.2 น าประกาศวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิธีการ และระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน 
(Transition Period) เสนอประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เพื่อลงนาม  

6.3.12.3  จั ดส่ งวิ ธีการทดสอบมาตรฐานฝีมื อแรงงานแห่ งชาติ  วิ ธีก าร และระยะเวลา 
ในการปรับเปลี่ยน (Transition Period) ที่ผ่านการลงนามให้กลุ่มกฎหมาย เพื่อประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา   

6.3.12.4 จัดส่ งวิ ธี ก ารทดสอบมาตรฐานฝี มื อแรงงานแห่ งชาติ  วิ ธี ก าร  และระยะเวลา 
ในการปรับเปลี่ยน (Transition Period) ที่ผ่านการลงนามกลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อจัดเตรียมสัมมนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ
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7. การจัดเก็บบันทึก และเอกสาร 

รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ ระยะเวลา
ที่เก็บ 

ผู้เก็บ 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 

จัดเก็บเข้าแฟ้มทะเบียน 
เรียง ตาม ปี พ.ศ. 

ตู้เก็บเอกสาร ตลอดไป กลุ่มงาน
ก าหนด
มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

- ประวัติ
คณะอนุกรรมการ 

- หนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการ
ประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม 
ใบลงทะเบียนผู้เข้าระ
ชุม รายงานการประชุม  

F-SSD-61 แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก า ร
วิเคราะห์งานหลักและ
งานย่อย  

F-SSD-62 การหาน้ าหนักข้อสอบ
ภาคความรู้ของแต่ละ
งานย่อย/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/เกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน 

F-SSD-63 แ บ บ ฟ อ ร์ ม ก าห น ด
สั ด ส่ ว น จ า น ว น ข้ อ
ทดสอบของแต่ละงาน
ย่ อ ย / ขั้ น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติงาน/เกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน 

F-SSD-64 รูปแบบของมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ
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รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ ระยะเวลา
ที่เก็บ 

ผู้เก็บ 

F-SSD-65 รู ป แ บ บ ข อ งวิ ธี ก า ร
ทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน 

จัดเก็บเข้าแฟ้มทะเบียน 
เรียง ตาม ปี พ.ศ. 

ตู้เก็บเอกสาร ตลอดไป เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
ก าหนด
มาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน 

F-SSD-66 แบบสอบถามความ
คิดเห็นเพื่อ
ประกอบการก าหนด
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ 

- ห ลั ก ฐ าน ก ารจั ด ท า
ประชาพิจารณ์ 

F-SDD-06 สัญญาว่าด้วยการรักษา
ความลับ  

- ข้ อ มู ล ก า ร พั ฒ น า
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
แล ะวิ ธี ก ารท ดส อ บ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 

 




