ภารกิจงาน

มาตรฐานฝมือแรงงาน

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

คำนำ
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน มีภารกิจในการกำหนด และ
พัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล สงเสริมและ
รับรองมาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบอาชีพ จัดทำวิธีทดสอบ/คูมือการปฏิบัติงาน
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
สงเสริมการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติทั้งในและตางประเทศ
การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการ
ของผูดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และดำเนินการทดสอบฝมือคนหางาน
เพื่อไปทำงานตางประเทศ สงเสริมใหภาครัฐและภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการแขงขัน
ฝมือแรงงานทุกระดับ การประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
และระบบบริหารจัดการคลังขอสอบและการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานดานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (Test Bank and E-testing System)
หนังสือเลมนี้ เปนการรวบรวมภารกิจงานของหนวยงาน เพื่อเผยแพรและ
ประชาสัมพันธมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสวนการปฏิบัติงาน
และสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน สำนักพัฒนาฝมือแรงงาน และบุคคลผูสนใจใชเอกสาร
ในการศึกษาและคนควาหาความรู เพื่อนำไปใชประโยชนตอไป

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน
กันยายน 2560

สารบัญ

ภารกิจงาน
มาตรฐานฝมือแรงงาน

3 โครงสรางและภารกิจ สำนักพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน
4 วิสัยทัศน สำนักพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน
5 มาตรฐานฝมือแรงงาน
6 กระบวนการกำหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
7 การสรรหาและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

8 การยกรางมาตรฐานฝมือแรงงาน
9 การจัดทำประชาพิจารณ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

10 กระบวนการกำหนดวิธีการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

11 การยกรางวิธีการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

12 การสงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงาน
14 ขั้นตอนของกระบวนการสงเสริม
มาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบอาชีพ

15 มาตรฐานที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
22 การทดสอบฝมือแรงงาน
23 มาตรฐานฝมือแรงงานมีประโยชนอยางไร

24 การขอรับอนุญาตเปนผูดำเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
และการขอรับเครื่องหมาย
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

25 ประกาศอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
27 อบรมผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
29 การสงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงานไทย
โดยการแขงขันฝมือแรงงานระบบ

36 การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
(ภาคความรู) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
e-Testing System

44 ขั้นตอนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
(ภาคความรู) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
e-Testing System

48 โครงการประกันคุณภาพการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
จงาน
2 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

โครงสรางและภารกิจ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2554 ขอ 3 วงเล็บ 16
ใหสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน อยูในการแบงสวนราชการ โดยมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน
2. สงเสริมการจัดทำและพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
3. จัดใหมีระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน การพัฒนาผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และ
การรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่กำหนด
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต ติดตาม และกำกับดูแลผูดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
และผูดำเนินการทดสอบฝมือคนหางาน
5. สงเสริมใหสถานประกอบกิจการและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนนำมาตรฐานฝมือแรงงานไปใชใน
ระบบการพัฒนากำลังแรงงานและการจางงาน
6. ประสานและสงเสริมใหภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดการแขงขันฝมือแรงงานทุกระดับ และ
สงเสริมการจัดการแขงขันฝมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ
7. สงเสริมการประกอบอาชีพแรงงานฝมือและวิชาชีพควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด
8. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

กลุมงานกำหนด
มาตรฐาน
ฝมือแรงงาน

ฝายบริหารทั่วไป

สำนักพัฒนา
มาตรฐาน
และทดสอบ
ฝมือแรงงาน

กลุมงานพัฒนา
ระบบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน

กลุมงานสงเสริม
การทดสอบ
มาตรฐาน
ฝมือแรงงาน

กลุมงานสงเสริม
มาตรฐาน
ฝมือแรงงาน

ภารกิจงาน 3

มาตรฐานฝมือแรงงาน

วิสัยทัศน :

มุงมั่นพัฒนาระบบมาตรฐานและวิธีการทดสอบ
ฝมือแรงงานใหเปนที่ยอมรับในตลาดแรงงาน
และกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย

วัฒนธรรม
องคกร

คานิยมรวม

พันธกิจ

เปาประสงค

1. บุคลากรมีความรวมมือ
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ในการปฏิบัติงาน
2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรอยางตอเนื่อง
1. จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล
2. พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและ
ผูประกอบกิจการใหสามารถแขงขัน
ไดในตลาดโลก
3. สงเสริมการมีสวนรวมและ
สรางเครือขายการพัฒนาฝมือแรงงาน
จงาน
4 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

1. มุงมั่นทำงานเปนทีมเชิงรุก
(Proactive Teamwork)
2. ใฝเรียนรู (Life Long Learning)
3. มีจิตบริการ (Service Mind)
4. สานสรางเครือขาย (Networking)

1. ยกระดับกำลังแรงงานของประเทศ
ใหเปนแรงงานฝมือตามมาตรฐาน
ฝมือแรงงานระดับสากล
2. เพิ่มผลิตภาพแรงงานและยกระดับ
รายไดของกำลังแรงงาน
3. องคกรมีขีดความสามารถสูงใน
การพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

มาตรฐานฝมือแรงงาน
มาตรฐานฝมือแรงงานคืออะไร
มาตรฐานฝมือแรงงานเปนขอกำหนดทางวิชาการที่ใชเปนเกณฑวัดระดับฝมือ ความรูความสามารถ และ
ทัศนคติในการทำงานของผูประกอบอาชีพในสาขาตาง ๆ
ประเภทของมาตรฐานฝมือแรงงาน
1. มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
- ตามอาชีพ (National Occupational Skill Standard, NOSS)
- ตามอุตสาหกรรม (National Industrial Skill Standard, NISS)
2. มาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบอาชีพ
3. การทดสอบฝมือคนหางานเพื่อไปทำงานในตางประเทศ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ แบงเปน 3 ระดับ* คือ
ระดับ 1 ผูที่มีฝมือและความรูพื้นฐานในการทำงาน ปฏิบัติงานภายใตคำแนะนำของหัวหนางาน
ระดับ 2 ผูที่มีฝมือระดับกลาง มีความรูความสามารถ ทักษะการใชเครื่องมืออุปกรณไดดี และมีประสบการณ
ในการทำงาน สามารถใหคำแนะนำผูใตบังคับบัญชาได
ระดับ 3 ผูที่มีฝมือระดับสูง สามารถวิเคราะห ตัดสินใจแกปญหา นำความรูและทักษะมาประยุกตใชกับ
เทคโนโลยีใหมได
*หมายเหตุ : การแบงระดับมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ แบงได 3 ระดับ แตในบางสาขาอาจจะมี
มากกวา 3 ระดับก็ได เพื่อใหทันตอวิวัฒนาการและเทคโนโลยีสมัยใหม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรฐานฝมือแรงงาน กำหนดไว ดังนี้
มาตรา 22 : เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน ใหคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติในสาขาอาชีพตางๆ เสนอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติที่รัฐมนตรีให
ความเห็นชอบเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานนำไปใชในการจัดใหมีการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานในสาขาอาชีพนั้นตามมาตรา 23 หรือใหผูดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานนำไปใช
ในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในสาขาอาชีพนั้น ตามมาตรา 24
คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการออกหนังสือรับรองวาเปนผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา 23 : ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดใหมีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และสงแสริมใหมีผูทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
มาตรา 24 : ผูใดประสงคจะเปนผูดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหขออนุญาตตอนายทะเบียน
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูทดสอบ การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอน
ใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธี และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา 25 : ในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงาน ใหเรียกเก็บคาทดสอบจากผูเ ขารับการทดสอบ
ไดไมเกินอัตราที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
มาตรา 26 : ผูใ ดประสงคจะใหคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฝมอื แรงงานของตนใหยน่ื คำขอตอนายทะเบียน
การขอรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน การรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน การนำมาตรฐานฝมือแรงงานที่
คณะกรรมการรับรองแลวไปใชทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองใหแกผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการ
ประกาศกำหนด
ภารกิจงาน 5

มาตรฐานฝมือแรงงาน

กระบวนการกำหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
เริ่มตน

สำรวจ วิเคราะหขอมูลความตองการ
ของตลาดแรงงาน
เสนอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงานเพื่อขออนุมัติกำหนดมาตรฐาน
สรรหาและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรฐาน
ยกรางมาตรฐานฝมือแรงงาน/
คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ

ไมผาน
จัดทำประชาพิจารณ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ผาน

ไมผาน
คณะอนุกรรมการพิจารณารางมาตรฐาน
/คุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ
ผาน

เสนอคณะกรรมการสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงานอนุมัติเปน
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

นำมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติที่ไดรับ
อนุมัติเสนอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ

นำมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา
จงาน
6 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

การสรรหาและแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

สรรหาผูเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่
จะดำเนินการกำหนดมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ ทั้งจากภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สมาคม
องคกรวิชาชีพและสถาบันการศึกษา
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มาตรฐานฝมือแรงงาน

การยกรางมาตรฐานฝมือแรงงาน
กำหนดคุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบ

สามารถดำเนินการได 3 กรณี ดังนี้
1.

คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรฐาน
รวมกันยกราง
มาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ

จงาน
8 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

2.
จางผูเชี่ยวชาญ
ยกรางมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ

3.

จัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญยกราง
มาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ

การจัดทำประชาพิจารณ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียกับมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ โดยรวมกันพิจารณารายการความรู ความสามารถ ทัศนคติ
และคุณสมบัติของผูเขารับการทดสอบเพื่อนำขอเสนอแนะจากผูเขารวม
ระดมความคิดเห็นมาปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับการจางงานจริงใน
ตลาดแรงงาน อีกทั้งเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหการกำหนดมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ กอนดำเนินการใน
ขั้นตอนตอไป
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กระบวนการกำหนดวิธีการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ตามกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

ยกรางวิธี
การทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน

คณะอนุกรรมการ
พิจารณาราง
วิธีการทดสอบ
ผาน

เริ่มตน

ไมผาน

ไมผาน
ทดลองทดสอบ

นำวิธีการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

สงวิธีการทดสอบใหกลุมงาน
สงเสริมการทดสอบฯ
เพื่อดำเนินการอบรมผูทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

จงาน
10 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

เสนอคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงานอนุมัติเปนวิธีการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

ผาน

ทำประกาศวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติเสนอประธานคณะกรรมการ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงานลงนาม

การยกรางวิธีการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

สามารถดำเนินการได 3 กรณี ดังนี้

1.

คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรฐานรวมกัน
ยกรางวิธีการ
ทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ

2.

จางผูเชี่ยวชาญ
ยกรางวิธีการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ

วิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ แบงเปน 2 สวน ดังนี้
วิธีการทดสอบภาคความรู จะเปนคลังขอสอบ
ประมาณ 200-300 ขอ
วิธีการทดสอบภาคความสามารถ และทัศนคติ
พรอมหลักเกณฑการใหคะแนน

3.

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
รวมกับผูเชี่ยวชาญยกราง
วิธีการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ

การทดลองทดสอบ
เมื่อคณะอนุกรรมการมีมติรับรางวิธีการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแลว นำราง
วิธีการดังกลาวทดลองทดสอบ ทั้งภาคความรู
ภาคความสามารถ และทัศนคติ เพื่อหาความสมบูรณ
ของวิธีการทดสอบ
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การสงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงาน
การสงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงาน
ของผูประกอบอาชีพ

เปนการกำหนดความรู ความสามารถ และ
ทัศนคติของตำแหนงงานหรืออาชีพของพนักงาน
ในสถานประกอบกิจการ เพื่อนำมาใชเปนเกณฑ
การวัดหรือประเมินบุคลากรที่ทำงานในตำแหนงนั้น
เพื่อใหไดผลผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
ที่กำหนด โดยมีหลักเกณฑของการประเมิน หรือ
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ดังนี้
• ความปลอดภัยในการทำงาน
• ความรูความเขาใจพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
• ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามขอกำหนด
• การเลือกใช และดูแลรักษา อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องจักร ในการปฏิบัติงาน
ที่ถูกตอง
• การเลือกใชวสั ดุอยางเหมาะสมและประหยัด
• ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
• ผลงานสำเร็จของผลผลิต หรือบริการ
ที่ไดคุณภาพ

จงาน
12 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

มาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบอาชีพมีบทบาทตอ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบกิจการอยางไร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

วิเคราะหงาน หรือตำแหนงงาน เพือ่ นำไปสูก ารกำหนดคุณสมบัตขิ องผูท ำงานในตำแหนงนัน้
นำไปพัฒนาจัดทำเปนหลักสูตรการฝกอบรมเพือ่ ใหแรงงานไดคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ
นำไปเปนเกณฑในการวัดสมรรถนะ (Competency) ของผูท ำงานในงานหรือตำแหนงนัน้
กำหนดเปนอัตราคาจาง/คาตอบแทนใหสอดคลองและเหมาะสมกับความสามารถของผูท ำงาน
ในตำแหนงนัน้
กำหนดสายงาน/ตำแหนง หรือความกาวหนาของบุคลากรในองคกร
เพิม่ ผลิตภาพแรงงาน ลดการสูญเสีย ลดตนทุนการผลิต รวมถึงอุบตั เิ หตุหรืออันตรายซึง่ เกิด
จากการทำงาน

หลักเกณฑการคัดเลือกสาขาอาชีพหรือตำแหนงงานที่จะจัดทำ
มาตรฐานฝมือแรงงาน โดยพิจารณาจาก

1.
2.
3.
4.

ขาดแคลนบุคลากรทีม่ ฝี ม อื ในงานใดของสถานประกอบกิจการ
มีอบุ ตั เิ หตุหรืออันตรายจากการทำงานบอยในงานใด
มีความสูญเสียหรือสิน้ เปลืองของวัตถุดบิ ในการผลิตทีเ่ กินความจำเปนของผูป ฏิบตั งิ านในงานใด
ผลผลิตหรือการบริการทีไ่ มไดคณ
ุ ภาพในงานใด
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ขั้นตอนของกระบวนการ

สงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงานของผูประกอบอาชีพ
สถานประกอบกิจการ
นำมาตรฐานฝมือแรงงาน
ของตนยื่นคำขอรับรอง
ณ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
/สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดในพื้นที่

เริ่มตน

คณะอนุกรรมการ
พิจารณารางมาตรฐาน
และวิธีการทดสอบ
ผาน
ไมผาน

สถานประกอบกิจการ
ดำเนินการทดสอบ

ออกหนังสือรับรอง
มาตรฐานฝมือแรงงาน
ของผูประกอบอาชีพ
ใหแกผูยื่นคำขอ

เสนอคณะกรรมการสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน
ใหความเห็นชอบ
รางมาตรฐานและวิธีการทดสอบ

สถานประกอบกิจการ
ออกหนังสือรับรอง
ใหแกผูผานการทดสอบ

รายงานผลประจำเดือน
ตอสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
/สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน
จังหวัดในพื้นที่

จบ
การพิจารณาทบทวนมาตรฐานประจำป
จงาน
14 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

มาตรฐานที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(ขอมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560)

กลุมสาขาอาชีพ 7 กลุม
1.

สาขาอาชีพ
ชางกอสราง

2.

สาขาอาชีพ
ชางอุตสาหการ

ชางหินขัด
ชางฉาบยิบซัม
ชางติดตั้งยิบซัม
ชางมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต
ชางกออิฐ
ชางฉาบปูน
ชางอะลูมิเนียมกอสราง

ชางไมกอสราง
ชางเขียนแบบกอสราง
ดวยคอมพิวเตอร
ชางสีตกแตง
ชางไมในอาคาร
ชางปูกระเบื้องผนังและพื้น
ชางสีอาคาร

ชางเชื่อมแมก
ชางเชื่อมทอพอลิเอทีลีนความหนาแนนสูง
ชางทำแมพิมพพลาสติก
ชางทำแมพิมพปมโลหะ
ชางทำแมพิมพฉีดโลหะ (ปรับปรุง)
ชางประกอบทอ
ชางหลอโลหะ (ชางหลอหลอมโลหะ)
ชางหลอโลหะ (ชางทำแบบหลอทราย)
ชางหลอโลหะ (ชางทำแบบหลอถาวร)
ชางหลอโลหะ (ชางทำแบบหลอชนิดพิเศษ)

ชางหลอโลหะ
(ชางทำแบบหลอขี้ผึ้ง)
ชางเชื่อมทิก
ชางกลึง
ชางตรวจสอบเครื่องมือกล
ชางควบคุมเครื่องกลึง CNC
ชางควบคุมเครื่อง Wire Cut
ชางเชื่อมอารกโลหะดวยมือ
ชางเชื่อมฟลักซคอร
ชางเชื่อมแกส

ชางซอมบำรุงรักษาแมพิมพฉีดพลาสติก
ชางระบบสงถายกำลัง
ชางระบบปมและวาลว
ชางเชื่อมและตัดโลหะใตน้ำดวยไฟฟา
ชางเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร CAD
ชางตัดเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
ชางสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ)
ชางประกอบโครงสรางเหล็ก
ชางปรับ
ชางเทคนิคขึ้นรูปโลหะแผน

ชางเทคนิคทำสีเครื่องจักร
ชางเทคนิคระบบนิวเมติกส
ชางเทคนิคประกอบติดตั้งเครื่องจักร
ชางเชื่อมอารกโลหะดวยมือ
สำหรับอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ
ชางเชื่อมมิก - แม็ก สำหรับอุตสาหกรรม
ตอเรือและซอมเรือ
ชางเทคนิคเครื่องอัดรีดเสนเทปพลาสติก
สานและกระสอบ
ชางเทคนิคเครื่องทอพลาสติกสานและกระสอบ

ชางเทคนิคเครื่องอัดรีดขึ้นรูปทอ
โพรไฟลพลาสติก
พนักงานควบคุมคุณภาพงานอัดรีดขึ้นรูปทอ
โพรไฟลพลาสติก
ชางออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติก
ชางออกแบบแมพิมพปมโลหะ
ชางปรับประกอบแมพิมพฉีดพลาสติก
ชางปรับประกอบแมพิมพปมโลหะ

ชางเทคนิคเตรียมอุปกรณชุดลูกรีดเหล็ก
ทรงยาวรีดรอน
ชางเทคนิคเตรียมลูกรีดเหล็ก
ทรงแบนรีดรอน
พนักงานรีดเหล็กทรงยาวรีดรอน
พนักงานรีดเหล็กทรงแบนรีดรอน
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มาตรฐานที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3.

สาขาอาชีพ
ชางเครื่องกล

ผูควบคุมปนจั่นชนิดหอสูง
ชางซอมเครื่องยนตดีเซล
ชางซอมรถแทรกเตอรการเกษตร
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตักหนาขุดหลัง
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟา
พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว (รถทัวร)
ชางเครื่องปรับอากาศรถยนตขนาดเล็ก
ชางติดตั้งศูนยและถวงลอรถยนต

ชางบำรุงรักษารถยนต
ชางเคาะตัวถังรถยนต
ชางซอมรถยนต
ชางสีรถยนต
พนักงานขับรถบรรทุก
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปนจั่น
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใชเครื่องยนต

พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถลากจูง
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถเกลี่ย
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถดัน
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถตัก
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถบด
พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถบรรทุกเททาย
ชางซอมรถจักรยานยนต
ชางเจียระไนเครื่องมือตัด

ชางควบคุมงานเชื่อมอารกดวยหุนยนต
ชางขัดแตงผิวชิ้นงานชิ้นสวนเครื่องจักรกลการเกษตร
ชางเทคนิคประกอบและซอมบำรุงอุปกรณตอพวงพื้นฐาน
ชางเทคนิคทุบขึ้นรูปโลหะรอนของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ชางเทคนิคเตรียมพื้นผิวชิ้นงานของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ชางซอมบำรุงอุปกรณไฟฟาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ชางเทคนิคฉีดพลาสติกของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
พนักงานประกอบชวงลางสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต
พนักงานประกอบอุปกรณภายในและภายนอกสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต
พนักงานตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการประกอบรถยนต
ชางเทคนิคซอมบำรุงในกระบวนการประกอบรถยนต
ชางติดตั้งอุปกรณเพื่อใชเชื้อเพลิงกาซปโตรเลียมเหลว
จงาน
16 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

4.

สาขาอาชีพ
ชางไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส
และ
คอมพิวเตอร

ชางไฟฟาการควบคุมทางอุตสาหกรรม
ชางไฟฟาภายนอกอาคาร
ชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศสำหรับหองสะอาด
ผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร
นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (ภาษาซี)
ชางไฟฟาภายในอาคาร
ชางเครื่องทำความเย็นในบานและการพาณิชย
ชางไฟฟาอุตสาหกรรม

ชางซอมไมโครคอมพิวเตอร
ชางอิเล็กทรอนิกส (โทรทัศน)
ชางเครื่องปรับอากาศในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก
นักออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ชางโทรคมนาคม (เครือขายมีสาย)
ชางโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)
พนักงานการใชคอมพิวเตอร (ตารางทำการ)
พนักงานการใชคอมพิวเตอร (การนำเสนอผลงาน)

พนักงานการใชคอมพิวเตอร (ประมวลผลคำ)
พนักงานการใชคอมพิวเตอร (กราฟก)
พนักงานการใชคอมพิวเตอร (ฐานขอมูล)
ชางติดตั้งระบบทำน้ำอุนและน้ำรอนดวยไฟฟา
ชางระบบการตอลงดินและปองกันฟาผา
ชางอิเล็กทรอนิกส
ชางเทคนิคระบบไฟฟา
ชางติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบน้ำเย็น ขนาดไมเกิน ๒๐ ตัน

ชางติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนระบบอินเวอรเตอร ขนาดไมเกิน
๖๐,๐๐๐ บีทียูตอชั่วโมง สำหรับอุตสาหกรรม
ชางติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบใชสารทำความเย็น R-32 ขนาดไมเกิน
๕๐,๐๐๐ บีทียูตอชั่วโมง
ชางเทคนิคหองเย็นขนาดกลาง
พนักงานประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
พนักงานประกอบหมอแปลงขนาดเล็ก
พนักงานประกอบหมอแปลงไฟฟาระบบจำหนาย
ชางเทคนิคอุตสาหการ
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5.

สาขาอาชีพ
ชางอุตสาหกรรม
ศิลป

ชางสีเครื่องเรือน
พนักงานควบคุมเครื่องถักผาแนวเสนยืน
ชางเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)
ชางเครื่องประดับ (รูปพรรณ)
ชางตัดเย็บเสื้อผาสตรี
ชางจัดดอกไม
ชางเทคโนโลยีจักรอุตสาหกรรม และอุปกรณชวยเย็บ
ชางเทคโนโลยีอุปกรณชวยเย็บอุตสาหกรรม

ชางเครื่องเรือนไม
ชางเย็บ (ปรับปรุง)
ชางกระเปา
ชางทำแบบตัดอุตสาหกรรม (สตรี, บุรุษ, เด็ก)
ชางบุครุภัณฑ
ชางพิมพออฟเซต ประเภทปอนแผน
พนักงานยอมสีสิ่งทอ
ชางเตรียมเนื้อดินสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก

6.

สาขาอาชีพ
เกษตร
อุตสาหกรรม

7.

สาขาอาชีพ
ภาคบริการ

ยังไมมีการกำหนดสาขาในกลุมนี้

นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม

นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
(หัตถบำบัด)
นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
(โภชนบำบัด)
นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
(วารีบำบัด)
นักสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
(สุคนธบำบัด)

สปาตะวันตก
สปาตะวันตก
สปาตะวันตก
สปาตะวันตก

พนักงานตอนรับสวนหนา
ชางเครื่องชวยคนพิการ
พนักงานแผนกบริการอาหาร
และเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
ชางแตงผมสตรี
ชางแตงผมบุรุษ
จงาน
18 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

ชางประกอบติดตั้งเฟอรนิเจอร
นักออกแบบเครื่องประดับ
พนักงานชุบและเคลือบผิวเครื่องประดับ
พนักงานคัดพลอย
ชางขึ้นตนแบบเครื่องประดับแวกซ

ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด)
ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด)
ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด)
ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด)
ไทยสปา (หัตถบำบัด)
ไทยสปา (โภชนบำบัด)
ไทยสปา (วารีบำบัด)
ไทยสปา (สุคนธบำบัด)
พนักงานนวดไทย
พนักงานผสมเครื่องดื่ม
การดูแลผูสูงอายุ
การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ผูชวยงานแมบาน
ผูประกอบขนมปง
ผูประกอบขนมอบ
ผูประกอบอาหารไทย
พนักงานขับรถบรรทุกขนสงสินคา
พนักงานบริหารงานโลจิสติกส
พนักงานจัดซื้อและจัดหา
นักบริการลูกคางานโลจิสติกส
นักปฏิบัติการขนสงสินคาทางถนน

กลุมอุตสาหกรรม 13 กลุม
1.

กลุมอุตสาหกรรม
ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส

2.
กลุมอุตสาหกรรม
ชิ้นสวนและ
อะไหลยานยนต

3.

กลุมอุตสาหกรรม
ยานยนต

พนักงานประกอบอุปกรณไฟฟาแสงสวาง
พนักงานประกอบมอเตอรสำหรับเครื่องใชไฟฟา
ชางเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชางเทคนิคระบบรักษาความปลอดภัย
ชางเทคนิคติดตั้งระบบไฟฟาและสื่อสารภายในอาคาร
ชางเทคนิคไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
ชางกลึงสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ชางเชื่อมมิก - แม็ก สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ชางเทคนิคบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ชางเทคนิคเครื่องกลึงอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต
ชางเทคนิคปมขึ้นรูปโลหะ

ชางเทคนิคพนสีตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต
ชางเทคนิคพนซีลเลอรตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต
พนักงานประกันคุณภาพผลิตภัณฑยานยนต (ขั้นสุดทาย)
ชางเทคนิคเชื่อมสปอตตัวถังสำหรับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต
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4.

กลุมอุตสาหกรรม
จักรกลและ
โลหะการ

5.
กลุมงาน

อุตสาหกรรม
เหล็ก

6.

กลุมอุตสาหกรรม
พลาสติก

7.

กลุมอุตสาหกรรม
เฟอรนิเจอร

จงาน
20 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

ชางเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล
ชางเชื่อมทิกสำหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ
ชางเทคนิคระบบสงกำลัง
ชางเทคนิคระบบไฮโดรลิก

พนักงานหลอมเหล็กเตาอารคไฟฟา
พนักงานปรุงแตงน้ำเหล็กในเตาปรุงน้ำเหล็ก (Ladle Furnace)
พนักงานหลอเหล็ก
พนักงานควบคุมการอบเหล็ก

ชางเทคนิคเครื่องฉีดพลาสติก
ชางเทคนิคเครื่องเปาถุงพลาสติก
ชางเทคนิคเครื่องเปาภาชนะกลวง
ชางเทคนิคการซอมเครื่องเปาถุงพลาสติก

พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมจริง
พนักงานผลิตชิ้นสวนเฟอรนิเจอรไมจริงดวยเครื่องจักรอัตโนมัติ
พนักงานประกอบเฟอรนิเจอรไมจริง
ชางทำสีเฟอรนิเจอรไมจริง

8.
กลุมอุตสาหกรรม

เครื่องปรับอากาศ
และเครื่องทำ
ความเย็น

9.

กลุมอุตสาหกรรม
อัญมณี

10.
กลุมอุตสาหกรรม
รองเทา

11.

กลุมอุตสาหกรรม
แมพิมพ

12.

กลุมอุตสาหกรรม
โลจิสติกส

13.
กลุมอุตสาหกรรม
บริการรถยนต

ชางเชื่อมระบบทอในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
ชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ
ชางเทคนิคหองเย็นขนาดเล็ก
พนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ
ชางเทคนิคเครื่องปรับอากาศภายในบานและการพาณิชยขนาดเล็ก

ชางเจียระไนพลอย (ปรับปรุง)
ชางหลอเครื่องประดับ
ชางตกแตงเครื่องประดับ
ชางฝงอัญมณีบนเครื่องประดับ

พนักงานตัดวาดรองเทา
พนักงานอัดพื้นรองเทา
ชางเย็บรองเทา
พนักงานประกอบรองเทา (เย็น)

ชางเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ
ชางเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม
ชางเทคนิคเครื่องไวรคัทอีดีเอ็ม
ชางขัดเงาแมพิมพ

ผูควบคุมสินคาคงคลัง
ผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน
ผูปฏิบัติการคลังสินคา
พนักงานบริหารการขนสงสินคาทางถนน

ชางเทคนิครถยนต
ชางเทคนิคสีรถยนต
ชางเทคนิคตัวถังรถยนต
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การทดสอบฝมือแรงงาน
การทดสอบฝมือแรงงาน แบงออกเปน 2 ประเภท
1. การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
เปนการทดสอบฝมอื ความรู ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผูป ระกอบอาชีพตามเกณฑกำหนด
ของมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ ผูผ า นเกณฑการทดสอบจะไดรบั หนังสือรับรองวาเปนผูผ า นฝมอื การทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเปนหลักฐานวามีทักษะฝมืออยูในระดับประกันคุณภาพ

กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ประสบการณ

การศึกษา/ฝกอบรม

ผูเขารับการทดสอบ

ตลาดแรงงาน

สมัครเขารับการทดสอบ

ออกหนังสือรับรอง

ดำเนินการทดสอบ

ไมผาน
ผาน

2. การทดสอบฝมือคนหางานเพื่อไปทำงานในตางประเทศ
เปนการทดสอบเพื่อใหทราบถึงความรูและทักษะฝมือของผูที่จะไปทำงานในตางประเทศวาตรงตาม
ตำแหนงงานหรือสาขาอาชีพตามที่นายจางตองการตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ. 2528 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
หมวด 3 ทวิ สถานทดสอบฝมือ กฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ตามความในพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และกฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2528
จงาน
22 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

มาตรฐานฝมือแรงงาน
มีประโยชนอยางไร

1.

?

ใชมาตรฐานฝมือแรงงานเปนเครื่องมือในการวัดระดับความรู ความสามารถของ
นายจาง บุคลากร ทำใหทราบวาลูกจางของตนมีความสามารถในระดับใด มีขอบกพรอง
หรือขาดความรูและทักษะในการทำงานเรื่องใด ทำใหสามารถวางแผนพัฒนา
บุคลากรในทิศทางที่ถูกตองตามความตองการที่แทจริงได รวมถึงการพิจารณาเลื่อนตำแหนงหรือ
การกำหนดอัตราคาจางตามความสามารถที่แทจริง สินคาและบริการที่ไดมีคุณภาพมากขึ้น และ
ลดตนทุนการผลิต

2.

สามารถทราบระดับความสามารถของตนโดยผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
ลูกจาง แรงงานและนำไปปรับปรุงขอบกพรองของตนผานการฝกอบรมตางๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะฝมือใหไดมาตรฐาน มีโอกาสปรับคาตอบแทนหรือตำแหนงที่สูงขึ้น
สรางความมัน่ คงในอาชีพ สำหรับผูต อ งการไปทำงานในตางประเทศ ทานสามารถแสดงหนังสือรับรอง
วาเปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ หรือหนังสือรับรองการทดสอบฝมือกับ
กรมการจัดหางานและกรมการกงสุล เพื่อประกอบการขอหนังสือในการเดินทางไปทำงานใน
ตางประเทศได

3.

ผูบริโภค

4.

ประเทศ

หากนายจางใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ซึ่งเปนแรงงาน
ฝมือ ผูบริโภคสามารถมั่นใจไดวาสินคา และบริการที่ไดรับ จะมีคุณภาพและ
มีความปลอดภัย
สามารถวางแผนการพัฒนาบุคลากรไดอยางเปนระบบและตอเนือ่ ง จัดทำหลักสูตร
และเปดฝกอบรมตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจ เพื่อสรางแรงงานฝมือ
ที่มีมาตรฐาน ตลอดจนไดรับความเชื่อมั่นจากบริษัทตางประเทศที่จะมาลงทุน
ดำเนินการ

สถานประกอบกิจการ
สามารถรวม
สงเสริมมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน
ไดอยางไร

?

รวมเปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน คือ หนวยงานอื่นๆ ที่กรมพัฒนา
ฝมอื แรงงานอนุญาตใหดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ
เปนศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานไดประโยชนอยางไร
1. องคกรตางๆ มีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงานใหเขาสู
เกณฑมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
2. ใชมาตรฐานฝมือแรงงานเปนเครื่องมือในการประเมินทักษะ
ความสามารถของแรงงาน เพือ่ เปนฐานขอมูลในการฝกอบรม
หรือกำหนดคาจางใหแกแรงงาน
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มาตรฐานฝมือแรงงาน

การขอรับอนุญาตเปนผูดำเนินการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

ผูใดประสงคจะเปนผูดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ขออนุญาตเปนศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน) หรือเปนผูดำเนินการทดสอบฝมือคนหางาน (ขออนุญาตเปนสถานทดสอบฝมือคนหางาน
เพื่อไปทำงานในตางประเทศ) โดยยื่นคำขอพรอมเอกสารหลักฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นที่สำนักพัฒนา
มาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน หรือสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร จังหวัดอื่นใหยื่นที่
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือสำนักงานพัฒนาฝมือแรงงานที่สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู ทั้งนี้ผูยื่นคำขอ
ตองมีความพรอมและความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ ความปลอดภัย ผูทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน ตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในมาตรฐานฝมือแรงงานแตละสาขา

การขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
หลักเกณฑการขอรับเครื่องหมาย
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
สถานประกอบกิจการใดๆ ที่มีความประสงค
จะขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ตองมีลูกจางที่ไดรับหนังสือรับรองวาเปนผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติไมนอย
กวารอยละสิบของลูกจางทั้งหมดของสถานประกอบ
กิจการ
สถานที่ในการยื่นขอเครื่องหมาย
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

สถานประกอบกิจการที่จะขอรับเครื่องหมาย
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ตองเปนสถานประกอบ
กิจการที่ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
แหงชาติ ดังนั้นผูบริโภคจึงมั่นใจไดวาสินคา และ
การบริการจากสถานประกอบกิจการที่มี “เครื่องหมาย
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ” จะเปนสินคา และ
การบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

จงาน
24 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

กรุงเทพมหานคร
- สำนักพัฒนามาตรฐาน
และทดสอบฝมือแรงงาน
- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 13
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดอื่น
- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือสำนักงาน
พัฒนาฝมือแรงงาน ที่สถานประกอบกิจการ
นั้นตั้งอยู

ประกาศอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ หมายความวา

อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกำหนดขึ้นในแตละสาขาอาชีพ
ตามมาตรฐานฝมือ

การกำหนดอัตราคาจางเปนมาตรการหนึ่งที่
ตองการคุมครองแรงงานใหไดรับอัตราคาจางที่เหมาะสม
เปนธรรม ประเทศไทยไดมีการกำหนดคาจางขั้นต่ำมา
ตั้งแตป พ.ศ. 2516 ปจจุบันเปนการกำหนดโดย
คณะกรรมการคาจาง ซึ่งเปนคณะกรรมการไตรภาคี
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
และนอกเหนือจากการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
คณะกรรมการคาจางมีแนวคิดที่จะทำใหการกำหนด
อัตราคาจางเกิดความเหมาะสมเปนธรรมแกแรงงาน
กึ่งฝมือและแรงงานฝมือ ซึ่งควรจะไดนำเอามาตรฐาน
ฝมอื แรงงานแหงชาติมาเปนองคประกอบในการพิจารณา
จึงเปนที่มาของการกำหนดคาจางตามมาตรฐานฝมือ

ตอมาในป พ.ศ. 2551 กระทรวงแรงงานไดมี
การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่
28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ขยายขอบเขตอำนาจ
หนาที่ของคณะกรรมการคาจางใหมีอำนาจหนาที่
ประกาศกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือใชกับ
นายจางและลูกจางทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติเพื่อเปน
คาจางสำหรับแรงงานที่มีฝมือ โดยใชมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนา
ฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เปนเกณฑวัดคาทักษะฝมือ
ความรูค วามสามารถ ซึง่ คณะกรรมการคาจางไดประกาศ
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมอื มาแลว 6 ฉบับ ฉบับที่ 1
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 29 เมษายน
พ.ศ. 2554
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มาตรฐานฝมือแรงงาน

ประกาศอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

ฉบับที่ 2 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และคณะกรรมการคาจาง
มีมติเห็นชอบเมือ่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 ใหกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐาน (ฉบับที่ 3) รวม 22 สาขาอาชีพ
โดยใหยกเลิกประกาศฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 และไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 129 ตอนพิเศษ 59 ง
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
ป พ.ศ. 2557 มีการประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ 4)
โดยไดประกาศเพิ่มเติมอีก 13 สาขา ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 131 ตอนพิเศษ 71 ง เมือ่ วันที่
29 เมษายน พ.ศ. 2557
ป พ.ศ. 2559 มีการประกาศคณะกรรมการคาจาง เรือ่ งอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมอื (ฉบับที่ 5) โดยไดมี
การประกาศเพิ่มเติมอีก 20 สาขา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนพิเศษ 108 ง เมื่อวันที่
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ป พ.ศ. 2560 มีการประกาศคณะกรรมการคาจาง เรือ่ งอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมอื (ฉบับที่ 6) โดยไดมี
การประกาศเพิ่มเติมอีก 12 สาขา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนพิเศษ 26 ง เมื่อวันที่
24 มกราคม พ.ศ. 2560

จงาน
26 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

อบรมผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๒๓ ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดใหมี
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานและสงเสริมใหมีผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน โดยดำเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และ
การออกใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
และคุณสมบัตผิ ทู ดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงาน ซึง่ กำหนดวา ผูท จ่ี ะทำหนาทีเ่ ปนผูท ดสอบฯ จะตองผานการฝกอบรม
ในหลักสูตรฝกอบรมผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในสาขาที่จะเปนผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ซึ่งจัดการ
ฝกอบรมโดยกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ประกอบดวยเนื้อหาในการอบรมดังนี้
ภารกิจกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กฎหมาย ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวของ
อำนาจหนาที่ของผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ขอกำหนดมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ และวิธีการทดสอบ ในสาขาอาชีพที่จะเปนผูทดสอบฯ
การเตรียมการทดสอบ
การควบคุมและตรวจผลการทดสอบ
การตัดสินและรายงานผลการทดสอบ
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มาตรฐานฝมือแรงงาน

การสงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงานไทย
โดยการแขงขันฝมือแรงงาน

การแขงขันฝมือแรงงาน
การจัดการแขงขันฝมือแรงงานเปนกิจกรรมหนึ่งของกรมพัฒนาฝมือแรงงานในการกระตุนใหเกิด
การพัฒนาทักษะฝมือใหทัดเทียมมาตรฐานสากล กระตุนการพัฒนาศักยภาพแรงงาน อันนำไปสูการสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศบนเวทีโลก รวมทั้งเปนเวทีให
เยาวชนไดแสดงความสามารถดานทักษะฝมือในการประกอบอาชีพในสาขาตางๆ โดยมีวงรอบของการแขงขัน
ฝมือแรงงานในระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ ดังนี้

การแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ (World Skills Competition)

องคการการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ (WorldSkills International) ซึ่งมี
ประเทศสมาชิก 77 ประเทศ จัดการแขงขันทุก 2 ปโดยประเทศสมาชิกจะ
ดำเนินการคัดเลือกเจาภาพในการจัดการแขงขัน

การแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน (ASEAN Skills Competition)

ประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเปนเจาภาพทุก 2 ปหลังจากเสร็จสิ้น
การแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน กรมพัฒนาฝมือแรงงานจะเก็บตัวฝกซอม
เยาวชน 2 คนเพือ่ คัดเลือกใหเหลือเพียง 1 คนเปนตัวแทนประเทศไทยไปเขารวม
การแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ

การแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ (National Skills Competition)

กรมพัฒนาฝมอื แรงงานจัดการแขงขันฝมอื แรงงานแหงชาติทกุ 2 ปโดยคัดเลือก
ผูชนะ 3 คนมาเก็บตัวฝกซอมจากนั้นทำการคัดเลือกใหเหลือ 2 คนเพื่อเปน
ตัวแทนประเทศไทยไปเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน

การแขงขันฝมอื แรงงานแหงชาติระดับภาค (Regional Skills Competition)
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 1-12 จัดการแขงขันทุก 2 ปและคัดเลือกผูชนะ
ในระดับภาคจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานละ 1 คนเพื่อเปนตัวแทนเขารวม
การแขงขันในระดับชาติ
นานาชาติครั้งที่ 44
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ระดับภาค ครั้งที่ 27

อาเซียนครั้งที่ 12
ประเทศไทย
แหงชาติ ครั้งที่ 27

นานาชาติครั้งที่ 45
สหพันธรัฐรัสเซีย
ระดับภาค ครั้งที่ 28

อาเซียนครั้งที่ 13
สาธารณรัฐสิงคโปร
แหงชาติ ครั้งที่ 28

2560

2561

2562

2563

จงาน
29 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

การสงเสริมมาตรฐานฝมือแรงงานไทย
โดยการแขงขันฝมือแรงงาน
การแขงขันฝมือแรงงาน

การแขงขันฝมือแรงงาน เปนการกระตุนกำลังแรงงานและหนวยงานที่เกี่ยวของใหรวมมือกันพัฒนา
ทักษะฝมอื แรงงานและสรางความตระหนักถึงคุณคาและประโยชนของแรงงานฝมอื โดยจัดการแขงขันทุก 2 ป
ซึ่งผูสมัครตองมีอายุระหวาง 15-20 ป ทั้งนี้ เยาวชนที่ผานการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติจะไดรับโอกาส
เขารับการเก็บตัวฝกซอม และคัดเลือกเยาวชนไปเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน และการแขงขัน
ฝมือแรงงานนานาชาติตอไป โดยคณะอนุกรรมการเทคนิคการแขงขันฝมือแรงงานในแตละสาขาจะพิจารณา
คัดเลือกจากผลคะแนนสูงสุดตามลำดับ

สาขาที่จัดการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ

(อางอิงจากการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค)
สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาปูกระเบื้อง
สาขาสีรถยนต
สาขาเว็บดีไซน
สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟาภายในอาคาร
สาขากออิฐ
สาขาไมเครื่องเรือน
สาขาตอประกอบมุมไม
สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยียานยนต
สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาประกอบอาหาร

สาขาเมคคาทรอนิกส (ประเภททีม)
สาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
ดวยคอมพิวเตอร
สาขากราฟกดีไซน
สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น
สาขาแตงผม
สาขาอิเล็กทรอนิกส
สาขาจัดดอกไม
สาขามาตรวิทยาดานมิติ (ประเภททีม)
สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง)
สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด)
สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
(ประเภททีม)
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การแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน
การแขงขันฝมอื แรงงานอาเซียนเปนกิจกรรมหนึง่ ของประเทศสมาชิกกลุม อาเซียนเพือ่ รวมมือกันพัฒนา
ฝมือแรงงานในระดับภูมิภาคใหทัดเทียมกับระดับนานาชาติ โดยจัดใหมีการแขงขันทุก 2 ป และประเทศ
สมาชิกจะหมุนเวียนกันทำหนาที่เปนเจาภาพจัดการแขงขัน โดยใชวิธีลงมติเลือกประเทศที่จะเปนเจาภาพ
ซึง่ ผูแ ขงขันตองมีอายุไมเกิน 22 ป แตละประเทศสงผูแ ขงขันไดไมเกินสาขาละ 2 คน โดยกำหนดระยะเวลา
แขงขัน 3 วัน และใชแบบแขงขัน (Test Projects) ที่อางอิงตามแบบแขงขันของการแขงขันฝมือแรงงาน
นานาชาติครั้งลาสุด กรมพัฒนาฝมือแรงงานจะทำการคัดเลือกผูชนะจากการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติ
จำนวน 3 คน (ตามลำดับคะแนนสูงสุด) มาเก็บตัวฝกซอม จากนั้นทำการคัดเลือกใหเหลือ 2 คน เพื่อเปน
ตัวแทนประเทศไทยไปเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียนตอไป

จงาน
31 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

การแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ
การแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติจัดขึ้นทุก 2 ป เพื่อสงเสริมทักษะฝมือแรงงานของเยาวชน
จากภูมภิ าคตางๆ ทัว่ โลก สำหรับประเทศทีจ่ ะสงเยาวชนเขารวมการแขงขันฝมอื แรงงานนานาชาติจะตองสมัคร
เขาเปนสมาชิกขององคการการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติ (WorldSkills International) ซึ่งในปจจุบัน
มีสมาชิก 77 ประเทศ ซึ่งผูแขงขันตองมีอายุไมเกิน 22 ป แตละประเทศสงผูแขงขันไดไมเกินสาขาละ 1 คน
หรือ 1 ทีม โดยกำหนดระยะเวลาแขงขัน 4 วัน และใชแบบแขงขัน (Test Projects) ทีจ่ ดั ทำขึน้ โดยผูเ ชีย่ วชาญ
ซึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศสมาชิก โดยเนื้อหาของแบบทดสอบจะสะทอนถึงเทคโนโลยี
ลาสุดและความตองการทักษะแรงงานของตลาดโลก โดยมีความเชื่อวาผูที่สามารถทำแบบแขงขันในสนาม
แขงขันได ก็ยอมจะสามารถทำงานในสถานประกอบการไดเชนกัน กรมพัฒนาฝมือแรงงานจะทำการเก็บตัว
ฝกซอมเยาวชนที่ไดไปเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานอาเซียน จำนวน 2 คน จากนั้นทำการคัดเลือกใหเหลือ
เพียง 1 คน เพื่อเปนตัวแทนประเทศไทยไปเขารวมการแขงขันฝมือแรงงานนานาชาติตอไป
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ผลลัพธเชิงคุณภาพ

1.

เยาวชนไทยไดมีโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีโลก ทำใหผูเขาแขงขัน
และผูเขาชมการแขงขันรูจักประเทศไทยมากขึ้น

2.

เยาวชนผูเขาแขงขันสามารถนำความรูทักษะฝมือและประสบการณที่ไดรับ
จากการฝกซอมและแขงขันไปใชประโยชนในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
สรางโอกาสในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ

3.

เยาวชนผูเขาแขงขันมีโอกาสเห็นความกาวหนาของเทคโนโลยีในสาขาตางๆ
จากการแขงขัน ทำใหเกิดความกระตือรือรนในการนำเทคโนโลยีใหมๆ
มาใชในการทำงานและถายทอดใหกับเยาวชนรุนตอไปที่จะเปนตัวแทนเขาแขงขัน
ในนามประเทศไทย รวมถึงนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษา และกำลัง
แรงงานในสถานประกอบการ

4.

สถาบันการศึกษา สถานที่ฝกอบรม หรือสถานประกอบการที่มีสวนรวม
ในการแขงขัน มีโอกาสแสดงศักยภาพขององคกรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลดานนวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานและแนวทางการสอน
และการฝกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร นักเรียนนักศึกษาตามมาตรฐานสากล

5.

ประเทศสมาชิกมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานทักษะฝมือแรงงาน
เปนการสรางมิตรภาพและความเขาใจอันดีตอประเทศสมาชิกและสงเสริมใหเกิด
ความรวมมือในดานการพัฒนาฝมือแรงงานในระดับนานาประเทศ

จงาน
32 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

การแขงขันฝมือคนพิการ
การจัดการแขงขันฝมือคนพิการเปนกิจกรรมหนึ่งของกรมพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อเปดโอกาสใหคนพิการ
ไดแสดงศักยภาพทางดานวิชาชีพ กระตุนใหสังคมเห็นความสำคัญ และใหการยอมรับความสามารถของ
คนพิการมากยิ่งขึ้น และสรางโอกาสใหแกคนพิการไดเขาถึงการพัฒนาฝมือแรงงานอยางเสมอภาคและเทาเทียม
โดยมีวงรอบของการแขงขันฝมือคนพิการในระดับชาติ และนานาชาติ ดังนี้

การแขงขันฝมือคนพิการนานาชาติ (International Abilympics)

องคการการแขงขันฝมือคนพิการนานาชาติซึ่งมีประเทศสมาชิก 43 ประเทศ
จัดการแขงขันทุก 4 ปโดยประเทศสมาชิกจะดำเนินการคัดเลือกประเทศเจาภาพ
ในการจัดการแขงขัน

การแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติ (Abilympics Thailand)

กรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดการแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติทุก 2 ป ผูชนะ
การแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติลำดับที่ 1 และ 2 ในปที่มีการแขงขันฝมือ
คนพิการนานาชาติจะไดรับโอกาสเขาเก็บตัวฝกซอมเพื่อคัดเลือกเปนตัวแทน
ประเทศไทยเขารวมการแขงขันฝมือคนพิการนานาชาติ

การแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติระดับภาคิ
(Regional Abilympics Thailand)

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 1-12 เปนผูดำเนินการคัดเลือกโดยคัดเลือก
ตามความสามารถหรือจัดแขงขันเพื่อคัดเลือก โดยสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
แตละแหงเปนผูกำหนดกติกาและสงตัวแทนระดับภาคที่ไดรับการคัดเลือก
เขารวมการแขงขันระดับชาติ สาขาละไมเกิน 1 คน
แหงชาติ
ครั้งที่ 8

2560

2561

แหงชาติ
ครั้งที่ 9

นานาชาติ
ครั้งที่ 10

2562

2563
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การแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติ

การแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนพิการไดมีโอกาสพัฒนาทักษะ
เพิ่มขีดความสามารถทางดานวิชาชีพของคนพิการใหมีระดับมาตรฐาน กระตุนใหคนพิการรูจักสรางโอกาส
ใหกับตนเองในดานอาชีพ ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการใหดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุขและสรางสรรค กรมพัฒนาฝมอื แรงงานจัดการแขงขันฝมอื คนพิการแหงชาติทกุ 2 ป โดยใหสถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงาน 1-12 สงตัวแทนเขารวมการแขงขันสาขาละ 1 คน ผูชนะการแขงขันฝมือคนพิการ
แหงชาติ ลำดับที่ 1 และ 2 ในปที่มีการแขงขันฝมือคนพิการนานาชาติ จะไดรับโอกาสเขาเก็บตัวฝกซอม
เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันฝมือคนพิการนานาชาติตอไป

สาขาที่จัดการแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติ

(อางอิงจากการแขงขันฝมือคนพิการแหงชาติ ครั้งที่ 8)
สาถักนิตติ้ง
สาขาประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช
สาขาเย็บปกถักรอย
สาขาออกแบบสิ่งพิมพ
สาขาถักโครเชต
สาขาวาดภาพระบายสี
สาขาออกแบบเว็บเพจ
สาขาออกแบบโปสเตอร
สาขาตัดเย็บเสื้อผาสตรี
: ระดับพื้นฐาน
สาขาประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
: ระดับพื้นฐาน
สาขาสานตะกรา
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สาขาประกอบเครื่องคอมพิวเตอร
สาขาพิมพเอกสารดวยโปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด
สาขาออกแบบสถาปตยกรรมการกอสราง
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สาขาตัดเย็บเสื้อผาบุรุษ
สาขาประดิษฐเครื่องปนดินเผา
สาขาระบายสีบนผาไหม
สาขาออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรม
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สาขาถายภาพในสตูดิโอ
สาขาออกแบบคาแรคเตอร

การแขงขันฝมือคนพิการนานาชาติ

องคการการแขงขันฝมือคนพิการนานาชาติ (International Abilympics) ซึ่งมีประเทศสมาชิก 43 ประเทศ
กำหนดจัดการแขงขันทุก 4 ป โดยประเทศสมาชิกจะดำเนินการคัดเลือกเจาภาพในการจัดการแขงขัน
ซึง่ กรมพัฒนาฝมอื แรงงานจะทำการเก็บตัวฝกซอมผูช นะการแขงขันฝมอื คนพิการแหงชาติ ลำดับที่ 1 และ 2
ในปที่มีการแขงขันฝมือคนพิการนานาชาติ และคัดเลือกเหลือเพียง 1 คน เปนตัวแทนประเทศไทยเขารวม
การแขงขันฝมือคนพิการนานาชาติ
การจัดสงคนพิการเขารวมการแขงขันฝมือคนพิการนานาชาติ เปนกิจกรรมภายใตนโยบายของรัฐบาล
ดานการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ตลอดจนสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงแรงงาน ดานการพัฒนา
แรงงานใหแรงงานมีทักษะฝมือใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน

ผลลัพธเชิงคุณภาพ

1.

คนพิการไดรับการพัฒนาทักษะฝมือดานวิชาชีพ ยกระดับมาตรฐานฝมือใหสูงขึ้น
เพิ่มโอกาสในการมีงานทำมากขึ้น

2.

ผูเขารวมการแขงขันไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรางสัมพันธฉันมิตรระหวาง
ประเทศสมาชิก สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งดานการประกอบอาชีพ
เทคโนโลยี และวัฒนธรรมระหวางนานาประเทศ

3.

ทำใหสังคมไดมองเห็นคุณคา ความสามารถ และใหโอกาสแกคนพิการ
ซึ่งกระทรวงแรงงานไดรวมบูรณาการกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ เพื่อสราง
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการสงเสริมการจางงานคนพิการตามรูปแบบ
หรือแนวทางที่เหมาะสมกับองคกรของตน
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ระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ

(ภาคความรู) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

(e-Testing System)

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

หลักการที่มาของระบบ e-Testing

ในโลกยุคปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษยมากขึ้นสงผลใหเกิด
การปรับตัว เพื่อใหกาวทันเทคโนโลยีสมัยใหมในยุดดิจิตอล เชนเดียวกันกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ก็พรอมที่
จะผลักดันการใชเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกสเขามามีบทบาทในการดำเนินงานขององคกรมากขึ้น เพื่อมุงสู
ไทยแลนด 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลในการใหบริการแกประชาชน ทั้งนี้ทางกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ไดมี
แนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีเขามาใชในการทดสอบแบบใหม แทนที่การสอบแบบเกา ซึ่งใชวิธีการทดสอบเปน
แบบระบบกระดาษ มีชุดขอสอบ 1- 3 ชุด ในการดำเนินการทดสอบแตละครั้ง ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาตางๆ
เชน เกิดการรั่วไหลของชุดขอสอบ สงผลตอความเชื่อมั่นในกระบวนการทดสอบ ขอสอบไมเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ (เมื่อมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง) และดวยปญหาดังกลาว จึงทำใหเกิดระบบการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Testing System) ขึ้น เพื่อใชสำหรับการทดสอบมาตรฐาน
ฝมอื แรงงานภาคความรู (ทฤษฏี) ของสาขาอาชีพตางๆ เพือ่ ใหมคี วามสะดวก รวดเร็ว ประหยัด รูผ ลการทดสอบ
ทันที มีระบบสุมเลือกขอสอบ ที่สำคัญคือ มีระบบการปองกันการรั่วของขอสอบได ลดการใชวิจารณญาณ
ของเจาหนาทีผ่ ตู รวจผลการใหคะแนนในการสอบ และขอสอบจะเปนขอสอบเปนมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทัง้ ประเทศ
เมื่อมีการแกไข ปรับปรุง ซึ่งจะเปนกาวเล็กๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะผลักดันใหวิธีการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ภาคความรูเ ปนไปตามแบบสากล เกิดความโปรงใส ซึง่ จะเปนบรรทัดฐานใหมในการทดสอบ และเปนการยกระดับ
วิธีการและกระบวนการมาตรฐานฝมือแรงงาน ใหกาวไปสูความโปรงใส และเกิดความนาเชื่อถือในการใหบริการ
ของภาครัฐ
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e-Testing System

ระบบการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

แนวคิดของระบบ e-Testing
ระบบการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Testing System) มีตน แบบมาจาก
ระบบการสอบใบขับขี่ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Exam System) ที่ไดรับการรับรองจากกรมการขนสงทางบก
ซึ่งระบบไดมีการพัฒนา และใชรองรับการใหบริการมาอยางตอเนื่อง และดวยแนวทางการทดสอบที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันกับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ภาคความรู (ทฤษฏี) ที่กรมพัฒนาฝมือแรงงานดำเนินการ
ใหบริการ ดังนั้น กรมพัฒนาฝมือแรงงานจึงไดมีแนวคิด และนำระบบทดสอบดังกลาว มาประยุกตใชใน
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติภาคความรู (ทฤษฏี) เพื่อใหรองรับการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ ในสาขาอาชีพตางๆ ณ หนวยปฏิบัติ (สถาบัน/ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน) ทั่วประเทศ
เพื่อใหมีวิธีการและกระบวนการทดสอบเปนมาตรฐานเดียวกัน เปนการพัฒนาฝมือแรงงานใหมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มความนาเชื่อถือ และความโปรงใสในการใหบริการประชาชน โดยมุงสูการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน
ในประเทศใหมีความเปนสากล และเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จึงเกิดระบบการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Testing System) ดังกลาว
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หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 22 เพื่อเปนการสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน ใหคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานฝมือแรงงงานแหงชาติในสาขาอาชีพตางๆ เสนอ
รัฐมนตรี เพื่อใหความเห็นชอบ และมาตรา 23 ใหกรมพัฒนาฝมือแรงงานจัดใหมีการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานและสงเสริมใหมีผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
การดำเนินงานดานมาตรฐานฝมือแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ
อยางยิ่งในการพัฒนาฝมือแรงงาน เนื่องจากมาตรฐานฝมือแรงงานเปนขอกำหนดทางวิชาการที่ใชเกณฑวัด
ระดับฝมือ ความรู ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผูประกอบอาชีพในสาขาตางๆ กระบวนงาน
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งในขั้นตอนตางๆ อาจจะเกิดปญหา
หรือความเสี่ยงในการทุจริต โดยเฉพาะขั้นตอนการดำเนินการทดสอบ และขั้นตอนการตรวจผลการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ เนื่องจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตองเปน
ผูใชดุลยพินิจ อาจจะเกิดการทุจริต ไมโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ ดังนี้
เกิดความลาชาในดำเนินงานทางดานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ขาดความโปรงใสในกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ใชระยะเวลาในการทราบผลการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ปจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในทุกวงการ เพือ่ ใหสามารถรองรับนโยบายไทยแลนด 4.0
ของรัฐบาล เพื่อใหกาวขามกับดักรายไดประชากรในระดับปานกลางสูรายที่สูงขึ้น ยอมกระตุนใหทุกภาคสวน
ตระหนักและใหความสำคัญในการเพิม่ ผลิตภาพและผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบตั งิ าน โดยนำเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ตางๆ ทางดานการผลิตและบริหารจัดการมาประยุกตใชมากยิ่งขึ้น การใหบริการดานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานของหนวยงานภายใตสังกัดกรมพัฒนาฝมือแรงงานในปจจุบันซึ่งใชระบบการทดสอบภาคความรู
(ทฤษฎี) ดวยระบบที่เปนเอกสารหรือกระดาษ การบริหารจัดการและแกปญหาตางๆ ในการทดสอบมาตรฐาน
จึงขาดประสิทธิภาพ เกิดความลาชาและลาสมัย ขาดความโปรงใส อาจจะมีการทุจริต ขาดความนาเชื่อถือ
เกิดความไมไววางใจในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่และผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ไมมีระบบ
ฐานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนเครื่องมือ เพื่อชวยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการของ
หนวยงานใหทันสมัย ดังนั้นเพื่อใหระบบการทดสอบมาตรฐานไดรับการพัฒนาเปนรูปธรรมตามนโยบาย และ
ขอสั่งการของผูบริหารซึ่งไดตระหนักและใหความสำคัญดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังขอสอบ เพื่อให
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ ซึ่งจะชวยอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของหนวยที่ใหบริการในสวนภูมิภาคใหเกิดความรวดเร็ว ประหยัด ทันสมัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล
และเสริมสรางศักยภาพใหโปรงใสตรวจสอบไดในการปฏิบัติภารกิจเปนที่ยอมรับในระดับสากล
ภายใตพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการพัฒนาฝมอื แรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กระบวนการดำเนินงาน
ดังกลาว มีความจำเปนตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณตา งๆ เปนเครือ่ งมือ
บริหารจัดการคลังขอสอบ (Test Bank) และระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู)
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Testing System) ในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล การรายงานผล
การเชื่อมโยงขอมูล และตรวจสอบขอมูลผูเขารับการทดสอบในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และการควบคุม
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของทุกหนวยงานทั่วประเทศ ซึ่งเปนขอมูลที่มีผลกระทบกับผูรับ
บริการใหมีความถูกตอง ครบถวน รองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ การบริหารงานของผูบริหาร และ
การบริการประชาชน และตองเตรียมความพรอมของขอมูลมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ในการจำแนก
และกำหนดระดับความรูความสามารถ การจัดทำคลังขอสอบภาคความสามารถ การจัดทำฐานขอมูลผูทดสอบ
จึงจะตองจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณพรอมซอฟทแวร สำหรับรองรับการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Testing System) เพื่อสรางกลไกการปองกันการทุจริตใหเข็มแข็ง
และมีประสิทธิภาพตอไป
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e-Testing System

ระบบการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

วัตถุประสงคของการใชระบบ

1.

เพือ่ พัฒนากระบวนงานการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ (ภาคความรู)
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส (e-Testing System) ใหมคี วามโปรงใส ลดการใช
ดุลยพินิจของเจาหนาที่ของผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มีหลักเกณฑการใช
ขอสอบที่สามารถสุมเลือกที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกัน เกิดความเปนธรรมกับ
ผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน

2.

เพื่อสรางความนาเชื่อถือและเกิดความไววางใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
และผูท ดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานใหกบั แรงงานฝมอื สถานประกอบกิจการ
และประเทศชาติ รวมถึงเปนการยกระดับธรรมาภิบาลของหนวยงาน (กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน)

3.

เพื่อสรางความรวดเร็วทันสมัยในกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใชในการบริหารจัดการดานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนไปอยางมีระสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
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กลุมเปาหมาย

ประชาชนที่เปนกำลังแรงงานของประเทศ ที่ประสงคจะเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานแหงชาติ ในสาอาชีพตางๆ
สถานประกอบกิจการ องคกรอาชีพ และหนวยงานของรัฐที่ประสงคจะเปนศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
ผูดำเนินการทดสอบ เจาหนาที่ผูประสานการทดสอบ ผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ผูบริหารหนวยงาน และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของสถาบัน
(สพร.)/สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน (สนพ.)

ผูมีสวนไดสวนเสีย

กลุมเปาหมายและผูมีสวนไดสวนเสียในการใชระบบ

ประชาชนคนไทย
สถานประกอบกิจการ หรือผูประกอบกิจการ
องคกรอาชีพ และหนวยงานของรัฐ
บุคลากร พนักงาน เจาหนาที่ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
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e-Testing System

ระบบการทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงานแหงชาติ (ภาคความรู) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

ภาพรวมของระบบ e – Testing System
คลังขอสอบ

Website e-Testing
ขอสอบ

ลงทะเบียนดวยบัตรประชาชน

INTERNET
NO INTERNET
สอบครั้งที่ 1

ผลสอบ

เครื่องพิมพ

ผลสอบ

Admin

E-Exam wiﬁ

ผลสอบ

สอบครั้งที่ 2
สอบครั้งที่ 1 ไมผาน ทำการสอบครั้งที่ 2
สามารถดูรายงานได
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รูปแบบการทำงานของระบบ e - Testing System
Admin
192.168.0.99

Data Center

Printer

Client 1
192.168.0.2

Internet

Router

Client 2
192.168.0.3

Switch

Client 3
192.168.0.4

ลงทะเบียน

1

ใชบัตรประชาชน
/ กรอกขอมูล

พิมพรายงาน
สงผลการทดสอบ
เขาสู sever

Admin

Client

ยืนยัน
การนัดหมาย

2

เว็บจัดการ

6-7

เปดโปรแกรม
คุมสอบ

3

โปรแกรมคุมสอบ

5

พิมพผลการทดสอบ

โปรแกรมสอบ

4

ทดสอบเสร็จ
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ขั้นตอนการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู)
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Testing System)

1. การลงทะเบียนเขารับการทดสอบ หรือระบบลงทะเบียน (Register)
เจาหนาที่ผูประสานการทดสอบ หรือเจาหนาที่ผูรับสมัคร - ลงทะเบียน หรือผูดูแลระบบ
คอมพิวเตอร (Admin) ประจำหนวย/ศูนยทดสอบ ดำเนินการรับลงทะเบียนสอบโดยใชบัตรประชาชน
หรือกรอกขอมูลของผูเขารับการทดสอบ (ใบสมัคร) โดยใชโปรแกรมลงทะเบียนการทดสอบ
(e-Testing Registration) ทั้งนี้ควรเตรียมการลงทะเบียนใหแกผูสมัครไวลวงหนา กอนจะทำการ
ดำเนินการทดสอบ

2. การบริหารจัดการขอสอบ หรือเว็บระบบบริหารจัดการผูเขารับการทดสอบและขอสอบ
(e-Testing System Management for Admin)

ผูด แู ลระบบคอมพิวเตอร (Admin) ประจำหนวย/ศูนยทดสอบ ตองดำเนินการยืนยันการนัดหมาย
การสอบวันสอบใหแกผูเขารับการทดสอบ โดยผานเว็บไซตดวยโปรแกรมระบบบริหารจัดการ
ขอสอบ (e-Testing System Management) ซึ่งตองใชระบบเครื่อขายอินเตอรเน็ต เพื่อใหระบบ
ทำการสุม เลือกขอสอบ และระบบจะดาวนโหลดขอสอบจากเครือ่ งแมขา ยสวนกลาง (Central Computer
Server) ใหแกผูเขารับการทดสอบแตละคนโดยอัตโนมัติ (สัมพันธและเชื่อมโยงกับหมายเลขบัตร
ประจำตัวประชาชนของผูเ ขารับการทดสอบ) และเมือ่ ระบบดาวนโหลดเสร็จสิน้ สมบูรณ และครบถวน
ขอสอบของผูสมัครเขารับการทดสอบที่ไดลงทะเบียนเรียบรอยจะถูกเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร
ควบคุม หรือเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Computer Administrator) ประจำหนวย/ศูนยทดสอบ
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3.

การควบคุมการทดสอบ หรือเว็บระบบควบคุมการสอบ
(e-Testing Monitoring for Admin)

ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร (Admin) ประจำหนวย/ศูนยทดสอบ ตองดำเนินการเปดโปรแกรม
ควบคุมการทดสอบ (e – Testing System for Tester/Admin) ที่เครื่องคอมพิวเตอรควบคุม /
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Computer Administrator) ประจำหนวย/ศูนยทดสอบ สำหรับ
การบริหารจัดการควบคุมการทดสอบใหเปนไปตามขั้นตอนและกระบวนการในการทดสอบ
โดยอาจจะมีผูทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน (กรรมการควบคุมการทดสอบ) จำนวน 1- 3 คน
ในสาขาอาชีพที่สอบ

4. การดำเนินการทดสอบ หรือระบบสำหรับสอบ (e-Testing System for Client)

ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร (Admin) ประจำหนวย/ศูนยทดสอบตองดำเนินการเปดเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชสำหรับสอบ (Client) ใหแกผูเขารับการทดสอบ เพื่อดำเนินการสอบดวยโปรแกรม
สอบ (e-Testing System for Client) จนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบ สำหรับระยะเวลาที่ใชใน
การสอบจะสิ้นสุดโดยอัตมัติซึ่งระบบคำนวณนับถอยหลังตั้งแตผูเขารับการทดสอบเริ่มทำขอสอบ
ซึ่งการสอบจะตองเปนไปตามระเบียบ เงื่อนไขและขอกำหนดที่ใชในการทดสอบ เมื่อผูเขารับการ
ทดสอบไดทำขอสอบเสร็จสิ้น และยืนยันในการสงขอสอบ (ควรสงกอนหมดเวลาสอบ) ระบบจะทำ
การแจงผลคะแนนการทดสอบใหแกผูเขารับการทดสอบทราบทันทีโดยอัตโนมัติ
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ขั้นตอนการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ (ภาคความรู)
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Testing System)

5. การพิมพผลการทดสอบ (Print out Report) ใหแกผูผานกระบวนการทดสอบ

ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร (Admin) ประจำหนวย/ศูนยทดสอบตองดำเนินการพิมพผลการ
ทดสอบ (Print out report) ดวยโปรแกรมควบคุมสอบ (e-Testing for Tester) ใหแกผูผาน
กระบวนการทดสอบ (คะแนนอาจจะผานเกณฑหรือไมผานเกณฑที่กำหนดไว) พรอมทั้งลงนาม
รับรองผลคะแนนการสอบ เปนการยืนยันผลการทดสอบใหแกผผู า นกระบวนการทดสอบไวเปนหลักฐาน

6. การสงผลการทดสอบของผูเขารับการทดสอบเขาสูระบบบริหารจัดการขอสอบ

ผูด แู ลระบบคอมพิวเตอร (Admin) ประจำหนวย/ศูนยทดสอบตองดำเนินการสงผลการทดสอบ
ของผูเขารับการทดสอบทุกคนดวยโปรแกรมควบคุมการสอบ (e-Testing for Tester) เขาสู
โปรแกรมระบบบริหารจัดการขอสอบ (e-Testing System Management) ที่เครื่องคอมพิวเตอร
ควบคุม (Computer Admin) และสามารถดำเนินการพิมพรายงานผลการทดสอบ (Print out report)
เปนกลุมหรือรายงานผลประจำวัน เพื่อทำการสงรายงานผลการทดสอบ (ภาคความรู) ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Testing System) ในรูปแบบเอกสารรายงานใหแกผูดำเนินการทดสอบ และ
นายทะเบียน (ผูอำนวยการหรือผูบริหาร) รับทราบ
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7. การสงผลการทดสอบของผูผานกระบวนการทดสอบเขาสูระบบ Data Center

ผูดูแลระบบคอมพิวเตอร (Admin) ประจำหนวย/ศูนยทดสอบจะตองดำเนินการสงผล
การทดสอบของผูผานกระบวนการทดสอบทุกคนดวยโปรแกรมระบบบริหารจัดการขอสอบ
(e-Testing System Management) ที่เครื่องคอมพิวเตอรควบคุม (Computer Administrator)
โดยใชเว็บไซตบริหารจัดการขอสอบผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตกลับเขาสูระบบดาตา เซ็นเตอร
(Data Center) ซึ่งเปนเครื่องคอมพิวเตอรเสริฟเวอรสวนกลาง (Computer Server) ของกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน (ในอนาคตอาจจะใชวิธีเชาระบบ Cloud Server เพื่อรองรอบฐานขอมูล Big data
ในยุค Thailand 4.0)
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โครงการประกันคุณภาพ
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)

หลักการและเหตุผล
แผนยุทธศาสตรกรมพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2555-2559 ยุทธศาสตรที่ 1 กำหนดทดสอบและ
สรางระบบรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล มีแผน
ขับเคลื่อนมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติใหเปนที่ยอมรับในยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบ
รับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ เชิงบูรณาการสูการปฏิบัติตามแนวทางสากล กลยุทธที่ 3 ยกระดับ
ระบบรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติผานระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล
แผนแมบทการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อสนับสนุนการยกระดับทักษะฝมือแรงงานใหไดมาตรฐาน
สากล พ.ศ. 2560-2564 ผลการศึกษานำเสนอยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานและระบบ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหเพียงพอ
และมีคุณภาพ เสนอใหดำเนินกิจกรรมเชิงยุทธศาสตรการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพสำหรับระบบทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน
สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน ไดดำเนินการจัดทำโครงการประกันคุณภาพการทดสอบ
มาตรฐานฝมอื แรงงาน เพือ่ พัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับระบบทดสอบมาตรฐานฝมอื แรงงาน โดยกำหนด
หลักการและกรอบการดำเนินงานใหมีความชัดเจน สอดคลองกับบริบทการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน ผลลัพธที่ไดจากโครงการ นำไปใชขับเคลื่อนระบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ ในกลุม ประเทศสมาชิกอาเซียนและในระดับสากล ในดานคุณภาพของหนวยงานทีด่ ำเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน ความสามารถและคุณภาพของผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ความนาเชื่อถือ
ของผูทดสอบและระบบการทดสอบฝมือแรงงานของประเทศไทย สงผลใหหนังสือรับรองเปนผูผานมาตรฐาน
ฝมือแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค
เพื่อจัดทำและพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับระบบทดสอบมาตรฐานแรงงานที่สอดคลองกับ
บริบทการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่อพัฒนาเอกสารคุณภาพ และคูมือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพสำหรับผูเกี่ยวของในระบบ
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ใหมีหลักการ กรอบการดำเนินงาน กระบวนการ วิธีปฏิบัติ
ที่ชัดเจนสอดคลองกับหลักเกณฑของมาตรฐานสากลตามบริบทการดำเนินงานของกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน
เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานประกันคุณภาพสำหรับระบบทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
จงาน
48 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผลการศึกษา ทบทวน เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่สอดคลองกับภารกิจ
ดานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน (มาตรฐานการรับรองบุคลากร) ทั้งภายในประเทศ
ตางประเทศ ไดแก กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก และในระดับนานาชาติ
ซึ่งมีลักษณะเปน Good / Best Practice ใชเปนกรณีศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อนำไปใชใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับระบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ผลจากการเก็บขอมูลการดำเนินงานทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ณ หนวยงานพื้นที่เปาหมาย
จำนวน ๓ แหงๆ ละ 1 สาขาอาชีพ (สาขาอาชีพชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร สาขา
ชางไฟฟาภายในอาคาร) นำมาวิเคราะหเปรียบเทียบและปรับปรุงเพื่อจัดทำคูมือการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการทดสอบที่ถูกตองเหมาะสมกับบริบทการดำเนินงานดานมาตรฐานของกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน
คูมือการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพสำหรับระบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานตามมาตรฐาน
สากลที่เกี่ยวของ สำหรับผูปฏิบัติงานในระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน รวมทั้งเอกสาร
แบบฟอรมที่เกี่ยวของและจำเปนตองใชในระบบประกันคุณภาพสำหรับระบบทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงานและสอดคลองกับบริบทการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ระบบประกันคุณภาพสำหรับระบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานที่สอดคลองกับการดำเนินงาน
ดานการพัฒนาฝมือแรงงาน ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545
และที่แกไขเพิ่มเติม และเหมาะสมกับบริบทการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพสำหรับระบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
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โครงการประกันคุณภาพ
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ
ศึกษา ทบทวน และวิเคราะหบริบทเชิงนโยบาย ยุทธศาสตรและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน เชน กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป กรอบยุทธศาสตร
การพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพแหงชาติ
พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม
แผนแมบทการพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อสนับสนุนการยกระดับทักษะฝมือแรงงาน (พ.ศ.
2560-พ.ศ. 2564) ตลอดจนขอมูลอื่นๆ เกี่ยวของ
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่สอดคลองกับภารกิจดานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงาน (ขอกำหนดทั่วไปสำหรับหนวยรับรองบุคลากร) พรอมทบทวนระบบคุณภาพ/
คูมือเรื่องระบบการประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
และระบบประกันคุณภาพการรับรองบุคลากรขององคกร/หนวยงานอื่น ซึ่งมีภารกิจใกลเคียงกับ
กรมพัฒนาฝมือแรงงานทั้งภายในประเทศ ตางประเทศไดแก กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟก และในระดับนานาชาติ ซึ่งมีลักษณะเปน Good / Best Practice เพื่อเปนกรณี
ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสำหรับระบบทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงาน
พัฒนาจัดทำระบบประกันคุณภาพสำหรับระบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ตามขอกำหนด
มาตรฐานสากลและสอดคลองกับบริบทการดำเนินงานดานมาตรฐานฝมือแรงงานของกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน
จัดทำคูมือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในระบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
พรอมแบบฟอรมและเอกสารที่เกี่ยวของ (ตามแบบสำรวจความพรอมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติของหนวยทดสอบสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน และ
สำนักงานพัฒนาฝมือแรงงาน) ตัวอยางเชน
1. คูมือการบริหารจัดการคลังขอสอบ (การรักษาความลับของขอสอบ)
2. คูมือการปฏิบัติงานสำหรับเจาหนาที่ (ประสานการทดสอบ รับสมัคร ทบทวน)
3. คูมือการปฏิบัติงานสำหรับผูทดสอบ
4. คูมือการปฏิบัติงานสำหรับผูควบคุมผูทดสอบ
5. คูมือการปฏิบัติงานสำหรับการกำหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน
6. แบบฟอรมและเอกสารที่จำเปนเกี่ยวของอื่นๆ สำหรับการดำเนินงานในระบบประกันคุณภาพ
ระบบทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
จงาน
50 ภารกิ
มาตรฐานฝมือแรงงาน

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
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