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1. วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาตวิ่ายังคงเป็นไปตามข้อก าหนด และมีการน าไปปฏิบัตแิละรักษาไว้อย่างมีประสิทธิผล 

 

2. ขอบข่าย   
ครอบคลุมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

 

3. นิยาม 
3.1 การตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ (Insurance System Audit) หมายถึง การที่ส านักพัฒนา

มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานด าเนินการตรวจประเมินบระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
ที่ท าหน้าที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยการตรวจจะด าเนินการโดยบุคคลที่เป็นอิสระจากงานที่
จะตรวจและไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ  

3.2 ข้อบกพร่อง (Nonconformity) หมายถึง กรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้จัดท าระบบหรือจัดท า
ระบบไม่สอดคล้องตามข้อก าหนด หรือจัดท าระบบแล้วแต่ไม่ได้น าไปปฏิบัติ หรือน าไปปฏิบัติบ้าง  
ไม่ปฏิบัติบ้าง 

3.3 ข้อสังเกต (Observation) หมายถึง สิ่งที่ ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ้ง ไว้หรือละเลย  
อาจน าไปสู่ข้อบกพร่องได ้

3.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Opportunity for Improvement; OFI) หมายถึง สิ่ งที่น าไปสู่ 
การปรับปรุงให้ระบบคุณภาพขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.5 รายงานข้อบกพร่อง (Corrective Action Request; CAR) หมายถึง รายงานที่ออกให้เมื่อพบว่า
ปฎิบัติไม่สอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจ 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 แผนการตรวจประเมินภายใน (F-SDD-25)  
4.2 รายงานข้อบกพร่อง (F-SDD-28)  
4.3 ทะเบียนการตรวจติดตามปัญหาที่พบ (F-SDD-29) 
4.4 รายช่ือผู้เข้าร่วมในการตรวจประเมิน (F-SDD-31)  
4.5 ก าหนดการประเมินระบบประกันคุณภาพ (F-SDD-45) 
4.6 รายการประเมินระบบประกันคุณภาพ (F-SDD-46)   
4.7 รายงานผลการประเมินระบบประกันคุณภาพ (F-SDD-47)  
4.8 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (P-SDD-13) 
4.9 ข้อก าหนดทั่วไปส าหรับหน่วยขึ้นทะเบียนบุคลากร (ISO/IEC 17024) 
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5. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เรื่อง การประเมินระบบประกันคุณภาพ  (ดูรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงานตามข้อ 6) 
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6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินระบบประกันคุณภาพ 
6.1 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ก าหนดแผนการประเมิน 

ระบบประกันคุณภาพ (F-SDD-25) เสนอผู้อ านวยการส านักอนุมัติโดยก าหนดให้มีการตรวจ
ครอบคลุมทุกกิจกรรม และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดให้มีการประเมินระบบประกัน
คุณภาพอย่างน้อยทุก 12 เดือนและด าเนินการหลังจากที่มีการตรวจประเมินภายในเสร็จสิ้นทั้งนี้
อาจก าหนดให้มีการประเมินระบบคุณภาพเพิ่มเติมได้ในกรณีดังต่อไปนี้ เช่น พบข้อร้องเรียน  
การก าหนดตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินระบบประกันคุณภาพ ให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 

การสุ่มตรวจประเมินไม่น้อยกว่า จ านวนหน่วยงานในแต่ละภาค 

เช่น ภาคเหนือมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ทดสอบจ านวน 50 แห่ง 50 = 7.07 แห่ง  
โดยกรณีที่ผลการค านวนเป็นจุดทศนิยมให้ปัดเศษขึ้นเป็นจ านวนเต็ม = 8 แห่ง 
การคัดเลือกหน่วยงานที่จะถูกประเมินระบบประกันคุณภาพ ด าเนินการดังนี้ 

 ร้อยละ 75 พิจารณาจาก หน่วยงานที่พบข้อร้องเรียน ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมิน
ภายใน หรือข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินประกันคุณภาพในครั้งก่อน หรือ
หน่วยงานที่ไม่เคยถูกสุ่มตรวจ 

 ร้อยละ 25 พิจารณาอย่างอิสระ 
เช่น ร้อยละ 75 ของ 8 แห่ง เท่ากับ 6 แห่ง โดยพิจารณาเลือกหน่วยงานพบข้อร้องเรียน 
ข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินภายใน หรือข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพในครั้งก่อน หรอืหน่วยงานที่ไม่เคยถูกสุ่มตรวจ อีก 2 แห่ง โดยพิจารณาเลือกอย่างอิสระ  

6.2 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะตรวจ
ประเมินระบบประกันคุณภาพและจัดท าก าหนดการประเมินระบบประกันคุณภาพ (F-SDD-45) 
เพื่อก าหนดวันตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพน าเสนอผู้อ านวยการส านักเพื่ออนุมัต ิ
โดยคณะตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในระบบประกันคุณภาพ 
กระบวนการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพโดยผู้ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพต้องเป็น
อิสระจากงานที่จะตรวจและไม่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานนั้นๆ น าเสนอผู้อ านวยการส านักเพื่ออนุมัต ิ
ทั้งนี้ระยะเวลาในการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพให้พิจารณาตามตาราง ดังนี้ 

จ านวนสาขาอาชีพ ประมาณระยะเวลาที่ใชใ้นการด าเนินงาน 
1 สาขา 1 วัน 

มากกว่า 1 สาขา 2 วัน 
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6.3 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) แจ้งก าหนดการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ (F-SDD-45) ให้คณะตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพและหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทราบ โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประเมิน ในกรณีที่ 
ผู้ประเมินระบบประกันคุณภาพ หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไม่สามารถ
ด าเนินการตามวันที่ก าหนดได้ให้ด าเนินการเสนอขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันที่ก าหนดการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ 

6.4 คณะตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพด าเนินการประเมินตามก าหนดการที่แจ้ง โดยจัดท า
รายการประเมินระบบประกันคุณภาพ (F-SDD-46) แล้วด าเนินการประเมินเริ่มตั้งแต่เปิดประชุม
รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ ที่พบการตั้งข้อสังเกต และปิดประชุม ซึ่งในการเปิดประชุมและ  
ปิดประชุม คณะตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพจัดให้ผู้รับการตรวจ ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วม 
การตรวจ และบันทึกในรายชื่อผู้ เข้าร่วมในการตรวจประเมิน (F-SDD-31) แล้วรายงานผล 
การประเมินระบบประกันคุณภาพ (F-SDD-47) โดยระบุจุดเด่นและจุดด้อย ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุงของการด าเนินงานในหน่วยงานที่ถูกประเมิน หากพบปัญหา ให้คณะตรวจประเมิน
ระบบประกันคุณภาพบันทึกในรายงานข้อบกพร่อง (F-SDD-28) แล้วให้ผู้รับการตรวจลงนาม
รับทราบ  
หมายเหตุ: การลงบันทึกสิ่งที่ตรวจพบในรายการประเมินระบบประกันคุณภาพให้คณะตรวจ
ประเมินระบบประกันคุณภาพลงบันทึกสิ่งที่ตรวจพบให้ชัดเจน ครบถ้วนตามกิจกรรมที่ก าหนด 
ในก าหนดการประเมินระบบประกันคุณภาพ (F-SDD-45) 
กรณีที่คณะตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพไม่ได้บันทึกสิ่งที่ตรวจพบในรายการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพให้ชัดเจนครบถ้วน และ/หรือด าเนินการประเมินระบบประกันคุณภาพไม่ครบทุก
กิจกรรมตามที่ก าหนด ให้ QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) แจ้งให้
คณะตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ ลงบันทึกสิ่งที่ตรวจพบให้ชัดเจน ครบถ้วน และ/หรือ
ด าเนินการประเมินระบบเพิ่มเติมให้ครบทุกกิจกรรม หรือจัดท าก าหนดการประเมินระบบประกัน
คุณภาพใหม่ เพื่อประเมินกิจกรรมที่ยังไม่ได้รับการประเมิน ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

6.5 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) บันทึกรายละเอียดของข้อบกพร่อง
ไว้ในทะเบียนการตรวจติดตามปัญหาที่พบ (F-SDD-29) แล้วแจ้งผู้รับการตรวจ ด าเนินการวิเคราะห์
สาเหตุ ก าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน และระยะเวลาในการด าเนินการ โดยก าหนดให้ส่งคืน
QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

6.6 หน่วยงานที่พบข้อบกพร่อง ให้วิเคราะห์หาสาเหตุ ก าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน และระยะเวลา
แล้วเสร็จ  
 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การประเมินระบบประกันคุณภาพ 

หมายเลขเอกสาร: P-SDD-07 แก้ไขครั้งที:่ 00 
วันที่บังคับใช:้ 11/01/61 หน้าที่ 6| 7 

 

6.7 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) ประเมินความเหมาะสมและความ
จ าเป็นของแนวทางการแก้ไขและป้องกันที่หน่วยงานที่พบข้อบกพร่องก าหนด รวมทั้งพิจารณา 
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการแก้ไขและป้องกันหากไม่เห็นชอบให้แจ้งหน่วยงานที่พบปัญหา
พิจารณาอีกครั้ง ถ้าเห็นชอบให้บันทึกก าหนดเวลาแล้วเสร็จลงในทะเบียนการตรวจติดตามปัญหา 
ที่พบ (F-SDD-29) แล้วจัดท าส าเนาส่งหน่วยงานที่พบข้อบกพร่อง ส่วนต้นฉบับส่งคณะตรวจ
ประเมินระบบประกันคุณภาพเพื่อด าเนินการติดตามการแก้ไขและป้องกันต่อไป  

6.8 หน่วยงานที่พบข้อบกพร่อง ด าเนินการแก้ไขและป้องกัน ตามระยะเวลาและแนวทางที่ก าหนด  
6.9 คณะตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพด าเนินการตรวจติดตามการแก้ไขและป้องกัน ภายใน 30 

วัน นับจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จในกรณีคณะตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพไม่สามารถ
ด าเนินการตรวจติดตามการแก้ไขและป้องกันได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ด าเนินการเสนอ 
ขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันที่ก าหนดการตรวจติดตามการแก้ไขและป้องกัน เช่นเดียวกันกับในกรณี 
คณะตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพที่ด าเนินการตรวจติดตามการแก้ไขและป้องกัน 
แล้วเห็นว่ายัง ไม่มีประสิทธิผล ให้ออกรายงานข้อบกพร่อง (F-SDD-28) อีกครั้ง แล้วด าเนินการ 
ตามขั้นตอน 6.4-6.9 หากพบว่ายังไม่มีประสิทธิผลอีกให้ QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน) รายงานผลต่อผู้อ านวยการส านักเพื่อพิจารณา 

6.10 คณะตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพรายงานผลการติดตามการแก้ไขและป้องกันแล้วเสนอ 
QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) บันทึกผลในทะเบียนการตรวจ
ติดตามปัญหาที่พบ (F-SDD-29)  

6.11 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) สรุปรายงานการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพเสนอที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ตามวาระที่ก าหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน  
เรื่อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (P-SDD-13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การประเมินระบบประกันคุณภาพ 

หมายเลขเอกสาร: P-SDD-07 แก้ไขครั้งที:่ 00 
วันที่บังคับใช:้ 11/01/61 หน้าที่ 7| 7 

 

7. การจัดเก็บบันทึก และเอกสาร 

รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ 
ระยะเวลา

ที่เก็บ 
ผู้เก็บ 

- ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ต ร ว จ
ประเมินระบบประกันคุณภาพ 

จัดเก็บเข้าแฟ้ม
ประจ าปี

เรียงล าดับตาม
วันที่ก่อนหลัง 

ตู้เก็บ
เอกสาร 

จัดเก็บ 
ตลอดไป 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
พัฒนา
ระบบ

มาตรฐาน
ฝีมือ

แรงงาน 

F-SDD-25 แ ผ น ก า ร ป ร ะ เมิ น ร ะ บ บ
ประกันคุณภาพ 

F-SDD-45 ก าหนดการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ 

F-SDD-46 รายการประเมินระบบประกัน
คุณภาพ 

F-SDD-47 รายงานผลการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพ 

F-SDD-28 รายงานข้อบกพร่องจากการ
ประเมินระบบประกันคุณภาพ 

F-SDD-29 ทะเบี ยนการตรวจติดตาม
ปัญหาที่พบจากการประเมิน
ระบบประกันคุณภาพ 

F-SDD-31 ร า ย ชื่ อ ผู้ เข้ า ร่ ว ม ใน ก า ร
ประเมินระบบประกันคุณภาพ 

 




