บทที่ 5
แผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
สำหรับ กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564 นอกจำกกำรทบทวนสภำพ
ปัญหำ อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน ทั้งจำกปัจจัยภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอกรอบด้ำนทั้งในและต่ำงประเทศ
ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เทคโนโลยี รวมทั้งกำรศึกษำทบทวนนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำลังคนของประเทศ แนวทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บท
ระดับชำติที่เกี่ยวข้อง และแผนยุทธศำสตร์อื่นๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ที่มีผล
ต่อกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ซึ่งได้สรุปผลและวิเครำะห์ไว้แล้วในบทที่ 2 และบทที่ 3 ทั้งนี้ข้อมูลในส่วนดังกล่ำว
จะนำผลกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น จำกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค ตลอดจนข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มำวิเครำะห์เพิ่มเติม ซึ่งผลจำกกำรประชุมทั้งหมดสำมำรถสรุปเป็นประเด็นสำคัญ
และนำไปสู่กำรกำหนดสภำวะแวดล้อมที่มีผลกำรดำเนินกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564
ดังนั้นกำรนำเสนอในบทนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นผลจำกกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น ทั้งในส่วนกลำง
และภูมิภำค รวมทั้งผลประชุมประชำพิจำรณ์ร่ำงแผนยุทธศำสตร์ยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564
ส่วนที่สองเป็นกำรสรุปสภำวะแวดล้อมที่มีผลต่อกำรดำเนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ส่วนที่ สำมเป็นกำรกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์ แผนงำนและโครงกำรที่รองรับกำรดำเนินงำนของแผนยุทธศำสตร์สถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564 ใน 5 ปีข้ำงหน้ำ ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ผลจากการประชุม
5.1.1 ประเด็นสาคัญจากการระดมความคิดเห็นเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
การประชุมในส่วนกลาง
 ประเด็นปัญหำสำคัญในกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ คือ สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพยัง
ไม่เป็นที่รู้จักสำหรับผู้ประกอบอำชีพและสถำนประกอบกำร จึงควรเพิ่มแผนกำรประชำสัมพันธ์ให้ มำกขึ้นเพื่อให้
ผู้ประกอบกำรเห็นควำมสำคัญของกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพในกำรรับแรงงำนเข้ำทำงำน และเน้นประชำสัมพันธ์
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ โดยกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้มำกขึ้น โดยอำจร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งนี้ควรมีกำรประชำสัมพันธ์
ให้ลงถึงระดับพื้นที่ตำมภูมิภำคต่ำงๆ ด้วย
 ในกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพมี กำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพแล้ว เสร็จกว่ำ 500
อำชีพ แต่ผู้ประกอบอำชีพยังไม่ทรำบว่ำจะไปทดสอบมำตรฐำนอำชีพได้ ที่ ใด ดังนั้น สถำบัน คุ ณวุฒิวิชำชีพ ควรมี
เครือข่ำยของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพในพื้นที่และเน้นกำรประชำสัมพันธ์หน่วยทดสอบในพื้นที่ให้มำกขึ้น
 กำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพเป็นหนึ่งในภำรกิจหลักของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ดังนั้นกำรดำเนินกำรจัดทำ
มำตรฐำนอำชีพควรจัดทำตำมกลุ่มอุตสำหกรรม First S-curve และ New S-curve และตำมยุทธศำตร์ชำติ โดยเน้น
กำรเลือกทำเป็น กลุ่มเล็กๆ เป็นต้นแบบก่อน เนื่องจำกข้อจำกัดของทรัพยำกร โดยทำเป็น Road Map ให้ชัด
ซึ่งกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพไม่จำเป็นต้องทำในจำนวนที่มำก โดยเน้นกำรจัดทำมำตรฐำนวิชำชีพที่มีควำมจำเป็นใน
ปัจจุบันและมำตรฐำนวิชำชีพที่เป็นเป้ำหมำยในอนำคต เช่น สำขำอำชีพในอุตสำหกรรม 4.0 เพื่อให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของผู้ประกอบกำรมำกที่สุด นอกจำกนี้ควรกำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจนสำหรับกลุ่มอำชีพที่เข้ำรับกำรประเมิน
เพรำะกลุ่มอำชีพที่อยู่ในอุตสำหกรรมขนำดเล็กอำจไม่ต้องกำรแรงงำนที่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ เพรำะไม่
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เหมำะสมกับงำนที่ทำและเป็นกำรเพิ่มต้นทุนกำรผลิตให้กับผู้ประกอบกำร ทั้งนี้กำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพควรคำนึงถึง
กำรทบทวนและพัฒนำมำตรฐำนอำชีพให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีด้วย
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ควรเป็นสถำบันหลักที่ดำเนินกำรเรื่องมำตรฐำนอำชีพให้สอดคล้องกับแนวโน้ม
ของโลกในปัจจุบันที่ให้ควำมสำคัญด้ำนมำตรฐำนด้ำนอำชีพมำกกว่ำด้ำนวุฒิกำรศึกษำ โดยสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพต้อง
มีควำมชัดเจนในกำรดำเนินงำนและกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพรำะเกี่ยวข้องกับกรอบ
มำตรฐำนต่ำงๆ ได้แก่ กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ ภำยใต้กำรดูแลของกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ
ภำยใต้กำรดูและของกระทรวงแรงงำน เพื่อลดปัญหำควำมสับสน
 กำรดำเนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรเชื่อมต่อระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและผู้ประกอบกำรได้
อย่ำงแท้จริง นอกจำกจำกนี้สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ควรอำศัยเครือข่ำยเหล่ำนี้ในกำรดำเนินกำรประเมินมำตรฐำน
อำชีพ เพื่อควำมรวดเร็วในกำรดำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ
 สำหรับกำรบูรณำกำรกำรทำงำนกับสมำคมวิชำชีพต่ำงๆ ควรทำงำนร่วมกับ สภำอุตสำหกรรม หรือ
สมำคมวิชำชีพในอุตสำหกรรมนั้นๆ เป็นผู้กำหนดจำนวนคนเชิงปริมำณ และควรมีหน่วยฝึกอบรมเพื่อฝึกอบรมให้แก่
บุคลำกรก่อนที่จะเข้ำมำทดสอบกับสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ซึ่งเป็นกำรช่วยให้มีผู้มำทดสอบเพิ่มมำกขึ้น
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรกำหนดบทบำทหน้ำที่กำรทำงำนให้ชัดเจน โดยสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรเป็น
หน่วยงำนกลำงสำหรับกำรประเมินคุณวุฒิวิชำชีพของประเทศ สำหรับกำรประเมินมำตรฐำนอำชีพควรมีกำรประเมิน
ผ่ำนทำงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงได้ง่ำย นอกจำกนี้ กำรประเมินมำตรฐำนอำชีพควรมีกำร
ประเมินสมรรถนะร่วมของทุกตำแหน่งในสำยวิชำชีพ (Common Competency)
 กำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพควรเน้นทั้ง Supply side และ Demand side โดย Supply side ควร
ส่งต่อมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพไปยังสถำนศึกษำเพื่อไปปรับหลักสูตรและเทียบคุณวุฒิในสถำนศึกษำ ส่วน
Supply side ควรมีมำตรกำรจูงใจให้ผู้ประกอบกำรนำเอำมำตรฐำนอำชีพและระบบคุณวุฒิวิชำชีพนำไปใช้บริหำร
จัดกำรฝ่ำยบุคคล (HR) ขององค์กร เพรำะเมื่อผู้ประกอบอำชีพเห็นว่ำผู้ประกอบกำรไม่ได้นำเรื่องฐำนสมรรถนะไป
ใช้ จึงเน้นไปที่คุณวุฒิทำงกำรศึกษำเพียงอย่ำงเดียว จนไม่สนใจในกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
 เนื่องจำกสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพเป็นองค์กำรมหำชน ทำให้กำรดำเนินงำนส่วนใหญ่ต้องคำนึงถึงนโยบำย
ทำงกำรเมือง ดังนั้นยุทธศำสตร์ต้องมีควำมชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล
 กำรที่จะทำให้ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ และมำตรฐำนวิชำชีพเป็นที่ยอมรับ ควรมีกำรกำหนดเรื่องกำรเพิ่ม
จำนวนข้อสอบในเชิงปริมำณและคุณภำพ และปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรว่ำ หน่วยงำนที่ทำหน้ำที่รับรองสมรรถนะ
บุคคล ควรจะมีเรื่องกำรประกันคุณภำพ กำรวัดและกำรประเมินผล
 เนื่ อ งจำกกำรทดสอบนั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษำยั ง มี ผู้ ส อบผ่ ำ นน้ อ ย อำจเกิ ด จำกคุ ณ ภำพของกำรสอน
เพรำะฉะนั้นควรเร่งส่งต่อมำตรฐำนอำชีพเข้ำไปสู่สถำบันกำรศึกษำเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
การจัดประชุมในส่วนภูมิภาค
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรมีกำรประชำสัมพันธ์ ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ให้ทุกภำคส่วนรับรู้มำกขึ้น ทั้งใน
ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ว่ำระบบคุณวุฒิวิชำชีพคืออะไรและมีประโยชน์แก่สถำนประกอบกำรและบุคลำกรอย่ำงไร
โดยกำรให้ควำมรู้แก่สถำนประกอบกำรให้ เห็นถึงควำมสำคัญของกำรใช้บุคลำกรที่มีมำตรฐำนอำชีพ มีสมรรถนะใน
กำรทำงำน จะเป็ น ประโยชน์ อย่ ำ งไร ทั้ ง นี้ สถำบัน คุณ วุฒิ วิ ชำชี พจ ำเป็น ต้ องให้ควำมรู้แ ละประชำสั มพั น ธ์อย่ ำ ง
กว้ำงขวำงมำกขึ้นด้ว ย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับภำคอำชีวศึกษำ เนื่องจำกอำชีวศึกษำเป็นหน่วยงำนที่สนับสนุน
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ภำคอุตสำหกรรม และควรมุ่งเน้นควำมร่วมมือกับอำจำรย์ให้มำกขึ้น เพื่อกระตุ้นให้มีมุมมอง มีทัศนคติที่ดี และเข้ำใจ
อย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรและ
ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำ
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรมีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในเรื่อง
ควำมต้องกำรคุณวุฒิในกำรทำงำน เพื่อให้สำมำรถพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพร่วมกันได้ โดยเน้นกำรบูรณำกำรในทุก
ภำคส่วน ทั้งนี้ในระดับภูมิภำคควรเน้น ควำมร่วมมือกับแรงงำนจังหวัดและสถำนศึกษำเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ตั้งแต่ในระดับมัธยมศึกษำในเรื่องกำรแนะแนวอำชีพให้มีทัศนคติที่ดีต่อโลกกำรทำงำน
 ผู้ประกอบอำชีพ และหน่ วยงำนต่ำงๆ ยัง มีควำมสับสนระหว่ำงมำตรฐำนฝีมื อแรงงำนแห่งชำติของ
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำนและมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ดังนั้นควรมีกำรกำหนดบทบำทกำรทำงำนให้
ชัดเจนในยุทธศำสตร์ของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ในปี พ.ศ. 25560-2564 หรือมีกำรบูรณำกำรร่วมกันมำกขึ้น
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ เน้นให้ผู้ประกอบอำชีพเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพ โดยบำง
อำชีพมีกำรผูกขำด หรือมีสมำคมที่มีควำมเข้มแข็งในกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพ แต่ในบำงสมำคมหรือกลุ่มอำชีพไม่มี
ควำมเข้มแข็งมำกนัก ซึ่งทำให้มีเฉพำะบำงกลุ่มที่ได้เข้ำมำร่วมยกร่ำงมำตรฐำนอำชีพ ดังนั้นสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
จำเป็นต้องมีกำรกระจำยกำรมีส่วนร่วมให้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ควรจัดทำมำตรฐำนอำชีพใหม่ๆ ที่สำคัญรวมถึง
กำรทบทวนจำนวนระดับชั้นของคุณวุฒิ เช่น ด้ำนโลจิสติกส์ และกำรสื่อสำรโทรคมนำคม
 กำรทบทวนมำตรฐำนอำชีพเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินกำรโดยด่วน เพื่อให้เกิดควำมน่ำเชื่อถือ และ
ในกำรทดสอบต้องเร่งดำเนินกำรจัดเตรียมเครื่องมือทดสอบโดยเร็ว รวมทั้งสนุบสนุนด้ำนงบประมำณด้วย ทั้งนี้หน่วย
ทดสอบหรือองค์กรรับรองควรมีกำรวำงกลยุทธ์ที่ชัดเจน โดยเน้นเรื่องคุณภำพให้มำกขึ้น
 องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ยัง มีสถำนที่ในกำรทดสอบไม่เพียงพอ
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ จำเป็นต้องมีกำรวำงแผนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในระยะยำวสำหรับในสำขำอำชีพต่ำงๆ และ
แผนรองรับสำหรับนักเรียนและนักศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำจำนวนมำกในแต่ละปี
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรนำมำตรฐำนอำชีพส่งต่อให้ภำคกำรศึกษำ เนื่องจำกในระดับอำชีวศึกษำกำลัง
เตรียมยกร่ำงหลักสูตรฐำนสมรรถนะ โดยพิจำรณำจำกมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องเข้ำไปบรรจุในกลุ่มของรำยวิชำ ทักษะใน
วิชำชีพทั้งหมด เพื่อให้เด็กที่จบมำสำมำรถเทียบเคียงกับ Certificated ได้ ดังนั้นควรมีกำรศึกษำแนวทำงให้สถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ สถำบันกำรศึกษำ และกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน สำมำรถผลิตคนออกมำให้ได้ตำมหลักสูตรและเทียบเคียง
กันได้
 เนื่องจำกบริบ ทแวดล้อมมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยเฉพำะกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
ดังนั้นระบบคุณวุฒิวิชำชีพควรจะมีกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตำมบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อำจมีกำรปรับแก้ไขทุกๆ
3 ปี หรือทุกปีเฉพำะสำขำอำชีพที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว รวมไปถึง กำรพิจำรณำส่วนประกอบต่ำงๆ ของ
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพที่ควรจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย
 กำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพ ควรมองจำกควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรเป็นหลักว่ำต้องกำรมำตรฐำน
อำชีพอะไร แล้วจึงนำมำจัดทำมำตรฐำนอำชีพและส่งต่อไปให้สถำบันกำรศึกษำ เพื่อให้กำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพตรง
กับอุตสำหกรรม โดยคำนึง ว่ำสถำนประกอบกำรและภำคอุตสำหกรรม รวมทั้งสถำบันกำรศึ กษำ จะได้ประโยชน์
อย่ำงไรที่สอดคล้องกัน
 ปัจจุบันมีควำมคำดหวังว่ำสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจะสำมำรถเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องกำรเรียนได้ กล่ำวคือ
เมื่ อนั กเรีย น/นักศึกษำสำมำรถสอบประเมิ นมำตรฐำนอำชี พ และได้ใบรับรองคุณ วุฒิ แล้ วจะเป็น กำรบ่ งบอกถึง
สมรรถนะของผู้จบกำรศึกษำ อันจะสะท้อนถึงเงินเดือนที่ควรจะได้รับ ถึงแม้สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจะไม่มีอำนำจทำง
กฎหมำยในกำรเปลี่ยนแปลงเงินเดือนของแรงงำน แต่ควรมีกำรเชื่อมโยงกับหน่วยงำนอื่นๆ ที่จะทำให้เงินเดือนของ
แรงงำนขึ้นอยู่กับสมรรถนะของแรงงำน
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โครงกำรทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

5.1.2 ประเด็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
คณะวิจัยได้นำผลจำกกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น ทั้งจำกผู้มีส่วนได้เสียและผู้บริหำร รวมทั้งบุคลำกรของ
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ มำยก (ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564 และได้นำร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์เข้ำประชุมประชำพิจำรณ์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น โดยร่ำงยุทธศำสตร์ทั้ง 5 ยุทธศำสตร์ที่นำเสนอ มีดังนี้
1. บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้เป็นที่รู้จัก และผลักดันให้มีกำรนำไปใช้ประโยชน์
2. จัดทำและทบทวนมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคเศรษฐกิ จ
และเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
3. ผลักดันให้มีกำรนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพไปสู่กำรต่อยอดกับหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ
แรงงำนและผู้ประกอบกำร นำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำใน
อำชีพให้กับกำลังคน รวมถึงผู้ที่ขำดโอกำสในกำรเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
4. พัฒนำระบบกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล และ
ผลักดันให้กำลังคนได้รับกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพให้ครอบคลุมทุกสำขำวิชำชีพ
5. นำระบบศูนย์กลำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริกำรเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ
ไปใช้สนับสนุนในกำรบริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพตำมแนวทำงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ผลจำกกำรประชุมประชำพิจำรณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่ำงยุทธศำสตร์ทั้ง 5 ยุทธศำสตร์ ที่ได้มีกำรนำเสนอ
โดยกล่ำวว่ำแผนยุทธศำสตร์ฉบับนี้มีควำมชัดเจนมำกขึ้น สำหรับประเด็นที่ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะค่อนข้ำง
สอดคล้องและบรรจุอยู่ในทั้ง 5 ยุทธศำสตร์แล้ว ส่วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นประเด็นในด้ำนกำรทำงำนของ
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ รวมทั้งกลไกในกำรขับเคลื่อนแผนไปสู่กำรปฏิบัติ ทั้งนี้ผลจำกกำรประชุมประชำพิจำรณ์ (ร่ำง)
แผนยุ ท ธศำสตร์ ดั ง กล่ ำ ว สำมำรถสรุป เป็ น ประเด็ น ข้ อเสนอแนะที่ ส ำคัญ และสอดคล้ องกับ ร่ำ งยุ ท ธศำสตร์ทั้ ง
5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้เป็นที่รู้จัก และผลักดันให้มีกำรนำไปใช้ประโยชน์
 กำรจัดทำมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ ของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ควรทำงำนร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำร
เพรำะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะเชื่อมภำคกำรศึกษำกับอุตสำหกรรม เพื่อให้ภำคกำรศึกษำสำมำรถผลิตบัณฑิตได้ตรง
กับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมและควรมีกำรเชื่อมต่อ (Linkage) ที่ชัดเจนมำกขึ้น นอกจำกนี้ควรเชื่อมโยงกำร
จัดทำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนกับกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน และสถำบันกำรศึกษำในแต่ละระดับชั้นของแต่ละสำขำอำชีพ
 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย ซึ่ง
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพมี (Certification Body: CB) อยู่เป็นจำนวนมำก ดังนั้นกำรประชำสัมพันธ์ อำจจะเน้นให้ CB
ช่วยประชำสัม พันธ์ เพื่อให้กำรประชำสัม พันธ์ตรงกับกลุ่ มเป้ำหมำยของแต่ละสำขำอำชีพอย่ำงแท้ จริง ทั้งนี้กำร
ประชำสัมพันธ์ใ ห้มีผู้รับรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของสถำบันเพิ่มขึ้น 3 ล้ำนคน เป็นประเด็นที่ท้ำทำยมำก ดังนั้น
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรหำคู่ค้ำที่สำคัญ ( Key Partners) ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ เช่น สมำคม
หรือรัฐวิ สำหกิจ มำช่วยในกำรจัดท ำแผนประชำสัม พันธ์ โดยเน้ นตำมลำดับ ควำมสำคัญ (Priority) และมีกำรท ำ
ข้อควำมสำคัญ (Key Message) ต่ำงๆ เพื่อกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำย หรือประชำสัมพันธ์โดย
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กำรสร้ำงต้นแบบผู้ที่ประสบควำมสำเร็จในสำยอำชีพนั้นๆ ว่ำเมื่อมีคุณวุฒิวิชำชีพแล้วสำมำรถมีเงินเดือนเพิ่มได้
อย่ำงไร เพื่อให้ผู้ประกอบอำชีพเห็นประโยชน์ของกำรได้รับกำรรับรองคุณวุฒิวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 จัดทำและทบทวนมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำค
เศรษฐกิจและเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
 สถำบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ ควรทบทวนกำรจั ด มำตรฐำนอำชี พ เนื่ อ งจำกปั จ จุ บั น มี ก ำรกล่ ำ วถึ ง เรื่ อ ง
อุตสำหกรรม 4.0 กันมำก แต่ทุกอุตสำหกรรมไม่สำมำรถไปถึง อุตสำหกรรม 4.0 ได้ ดังนั้นกำรพัฒนำมำตรฐำนอำชีพ
สำหรับอุตสำหกรรม 4.0 ควรเริ่มจำกอุตสำหกรรมที่มีควำมพร้อมก่อน
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรเพิ่มควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรม (Industrial Partner) โดยเน้นกำรดึง
ภำคอุตสำหกรรมเข้ำมำเป็นพันธมิตรให้ชัดเจน จะทำให้กำรขับเคลื่อนมำตรฐำนอำชีพเกิดกำรนำไปใช้จริง โดยมี KPI
ด้ำน Industrial Partner Endorse เช่น มีกำรทำ MOU ระหว่ำงอุตสำหกรรมขนำดใหญ่หรือบริษัทขนำดใหญ่ เพื่อให้
บริษัทรับรอง (Endorse) มำตรฐำนที่กำหนดขึ้นมำ ทำให้เกิดควำมชัดเจนและเกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้นว่ำกำรที่เด็กสอบ
ได้มำตรฐำนอำชีพจะได้รับกำรยอมรับจำกภำคอุตสำหกรรม เพรำะปัจจุบันยังไม่มีควำมชัดเจนของภำคอุตสำหกรรมที่
จะเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงำนกับสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
ยุทธศำตร์ที่ 3 ผลักดันให้มีกำรนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพไปสู่กำรต่อยอดกับหน่วยงำนด้ำน
กำรศึกษำ แรงงำน และผู้ประกอบกำร นำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับกำลังคน รวมถึงผู้ที่ขำดโอกำสในกำรเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรผลักดันให้ภำคกำรศึกษำนำมำตรฐำนอำชีพที่จัดทำออกมำแล้ว ไปปรับกำร
เรียนกำรสอนในวิชำที่เกี่ยวข้อง ถ้ำหำกไม่มีกำรนำไปใช้ควรต้องมีคุณวุฒิวิชำชีพร่วมอยู่ในกำรออกแบบหลักสูตร กำร
ทดสอบมำตรฐำนอำชีพควรทำควบคู่กันระหว่ำงคนที่กำลังทำงำนอยู่และคนที่กำลังจะออกมำทำงำน ทั้งนี้หน่วยงำน
ภำคกำรศึกษำเองก็มีควำมพร้อมและยินดีในกำรนำมำตรฐำนอำชีพไปพัฒนำหลักสูตรและช่วยเหลือในด้ำนต่ำงๆ เพื่อ
ผลักดันให้กำลังคนได้รับกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพให้ครอบคลุมทุกสำขำวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
และผลักดันให้กำลังคนได้รับกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพให้ครอบคลุมทุกสำขำวิชำชีพ
 เนื่องจำกสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพทำหน้ำที่เป็นทั้ง Accreditation Body และ Certification Body แต่ใน
ควำมเป็นจริง Certification Body มหำวิทยำลัยทำหน้ำที่เป็นผู้รับรอง ส่วน Accreditation Body หน่วยงำน
ภำครัฐเป็นผู้รับรอง ทำให้เกรงว่ำ Certification Body จะมีมำตรฐำนเพียงพอหรือไม่
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพมีควำมพยำยำมจัดทำมำตรฐำนอำชีพเพื่อส่งต่อไปให้ผู้ใช้ แต่วิชำชีพต่ำงๆ มีก ำร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ สมำคมวิชำชีพแต่ละสมำคมให้ควำมสำคัญในแต่ละอำชีพไม่เหมือนกัน ดังนั้น สถำบันคุณวุฒิ
วิชำชีพควรมีกำรจัดทำมำตรฐำนที่เน้นเฉพำะ ทักษะ ควำมรู้ที่เป็น Generic ที่สำคัญและถูกต้อง ด้วยกำรเปิดโอกำส
ให้องค์กรที่มีควำมสนใจเป็นองค์กรรับรอง (Certification Body) วิชำชีพต่ำงๆ โดยให้สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพเป็น
ผู้ตรวจสอบและออกใบอนุญำต โดยทำมำตรฐำนเป็นคู่มือ (Guide Line) ให้กับองค์กรที่จะนำไปใช้ โดยสถำบัน
คุณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ ท ำหน้ ำ ที่ ในกำรตรวจสอบว่ ำ องค์กรเหล่ ำ นั้ น ได้ ท ำกำรสอน กำรอบรม และออกใบรับ รองที่ เป็ น
มำตรฐำนหรือไม่
 กำรพิจำรณำกำรรับรองผู้ที่จะเป็น Certification Body จำกกำรประกำศมำตรฐำนอำชีพจำนวนมำก
ส่งผลให้บุคลำกรของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ที่ออกไปให้ควำมรู้และรับรองในสิ่งต่ำงๆ และผู้เชี่ยวชำญที่จะเข้ำมำดูแล
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โครงกำรทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

หรือตัดสินเมื่อเกิดปัญหำไม่เพียงพอขึ้น ทำให้เกรงว่ำสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจะไม่สำมำรถควบคุมคุณภำพของสถำบันที่
ให้กำรรับรองได้ และกำรที่ได้เป็น Certification Body ควรติดตำมมำตรฐำนอย่ำงไร
ยุทธศำสตร์ที่ 5 นำระบบศูนย์กลำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริกำรเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชำชีพและ
มำตรฐำนอำชีพไปใช้สนับสนุนในกำรบริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพตำมแนวทำงรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 กำรใช้ ระบบเทคโนโลยี ของสถำบั น คุณ วุ ฒิ วิช ำชี พ ยั ง ไม่ เอื้ออำนวยให้หน่ว ยรับ รอง ( Certification
Body) ทำงำนได้ง่ำยขึ้น ดังนั้นควรปรับปรุงระบบเพื่อให้กำรทำงำนเกิดควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
5.2 สรุปสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการดาเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ในส่วนกำรสรุปสภำวะแวดล้อมที่มีผลต่อกำรดำเนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำร
จัดทำแผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564 ได้มีกำรวิเครำะห์ตำมหลักทำงวิชำกำรและมีควำม
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยกำรสังเครำะห์ สภำพสถำนกำรณ์จำกกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น ทั้งใน
ส่วนกลำงและภูมิภำค ประกอบไปด้วยส่วนของกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกและภำยใน (SWOT) ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ เพื่อวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและทิศทำงในอนำคต ทั้งนี้จำกกำรวิเครำะห์
สำระสำคัญของสภำวะแวดล้อมจึงจำเป็นและมีผลต่อกำรดำเนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้
5.2.1 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่รู้จัก
เพื่อผลักดันให้มีการนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรจัดประชุมระดมควำมเห็นในภูมิภำคต่ำงๆ รวมทั้ง กำรประชุมในส่วนกลำง พบว่ำ ประเทศไทยยัง
ขำดกำรรับรู้ และขำดควำมเข้ำใจระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรมี
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ เนื่องจำกกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ
ยังไม่ทั่วถึงทุกภำคส่วน และจำกกำรดำเนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพในช่วงที่ผ่ำนมำ พบว่ำยังมีข้อจำกัดในเรื่อง
ของกำรรับรู้สำหรับผู้ประกอบอำชีพ และนักเรียนนักศึกษำ รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ว่ำประโยชน์ของกำร
จัดทำมำตรฐำนอำชีพมีประโยชน์แก่ผู้ประกอบอำชีพและนักเรียนนักศึกษำอย่ำงไร ดังนั้นในกำรดำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560–2564 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจึงมีควำมจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนกำร
ทำงำนให้มีประสิทธิภำพ มีกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรที่ชัดเจน มีระบบในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มี ศักยภำพและ
สำมำรถทำงำนขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ โดยเฉพำะกลุ่มของบุคลำกรที่เข้ำมำใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่
ยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถำบัน ฯ เพื่อให้บุคลำกรเป็นผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะสำขำมำกยิ่งขึ้น มีพื้นฐำนสมรรถนะเพื่อเป็นแรงจูงใจในกำรดำเนินงำนเร่งรัดกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำน และเพื่อให้บุคลำกรทั้งหน่วยงำนสำมำรถเป็นสื่อประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับ
ระบบคุณวุฒิ รวมทั้งผลักดันให้ภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ ได้ นอกจำกนี้สถำบันฯ จำเป็นอย่ำงยิ่งที่
ต้องสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทุกภำคส่วนให้มีกำรทำงำนแบบบูรณำกำร เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์
และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ภำคเอกชนที่เป็นส่วนสำคัญในกำรขับเคลื่อน (Demand Driven) ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้ประสบ
ควำมสำเร็จ
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5.2.2 การจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพต้องสอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจ
และสามารถนาไปเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้
ในช่วงสิบกว่ำปีที่ผ่ำนมำผลิตภำพกำลังคนของไทยลดลงมำก โดยปัจจุบันอัตรำกำรเติบโตของผลิตภำพของ
กำลัง คนของไทยมี ค่ำเฉลี่ ยประมำณร้อยละ 3 และมี แนวโน้ม ลดลง ขณะที่ป ระเทศในประชำคมอำเซี ยน อำทิ
เวียดนำม มีอัตรำกำรเติบโตผลิตภำพของกำลังคนเฉลี่ยประมำณร้อยละ 4 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งผลิตภำพกำลังคน
ที่ลดลงนี้จะเป็นอุปสรรคของประเทศทำให้ประเทศยังคงติดกับดักรำยได้ปำนกลำงและยังไม่มี สัญญำณว่ำจะก้ำวข้ำม
ไปได้ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องคำนึงถึงทิศทำงกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิและมำตรฐำนอำชีพ เพื่อเพิ่มผลิตภำพของ
กำลังคน และสอดคล้องกับกำรผลิต กำรค้ำ และรูปแบบกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ประเทศไทยต้องมีกำร
ปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรพัฒนำในด้ำนเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจำเป็นต้องเน้น
กำรผลิตเพื่อเพิ่มนวัตกรรม และอำศัยเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถแข่งขันได้ในเวทีโลก สำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้มีกำรกำหนดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเป้ำหมำยของประเทศ
มุ่งเน้นกำรผลิตเพื่อสร้ำงมูลค่ ำของสินค้ำ โดยกำรกำหนดทิศทำงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในอนำคตของประเทศไทย
ภำยใต้กรอบแนวคิดกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศ ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและควำมเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องเผชิญ
โดยเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนั้นจำเป็นต้องตอบโจทย์ข้อจำกัดในประเทศต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น นอกจำกนี้แนวโน้มกำรพัฒนำ
และกำรเปลี่ย นแปลงรูป แบบเศรษฐกิจโลกแบบใหม่ๆ รวมถึง กำรปฏิวั ติอุต สำหกรรมจำกระยะที่ 3 ที่ ใช้ ระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (Computer and Automation) เข้ำสู่กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมระยะที่ 4 (Industry
4.0 หรือ Forth Industrial Revolution) เป็นระบบ Cyber-Physical Systems หรือยุคที่มีกำรใช้อินเตอร์เน็ตเป็น
เครื่องมือหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมทั้งประเทศไทยอยู่ในกำรรวมกลุ่มทั้งระดับอนุภูมิภำค และภูมิภำคถือได้
ว่ำมีควำมสำคัญและส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพนอกจำกจะต้องสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของภำคเศรษฐกิจแล้ว จำเป็นต้องสำมำรถนำไปเทียบเคียงกับมำตรฐำนสำกลได้อีกด้วย
5.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนภาคการศึกษา นามาตรฐานอาชีพไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน หรือ
นาไปเป็นแนวทางในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน กำรเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบกำรศึกษำถือได้ว่ำเป็นแหล่งกำรผลิตกำลังคน
(Supply Side) ของประเทศเพื่อตอบสนองโลกของกำรทำงำน (Demand Side) แต่ประเทศไทยประสบปัญหำ
สำคัญ คือ กำรขำดแคลนกำลัง คนที่ มี สมรรถนะตำมที่ ต้ องกำร สำเหตุ มำจำกกำรที่ นักเรีย น/นั กศึกษำมี ควำมรู้
(Knowledge) แต่ขำดทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) เฉพำะตำมที่อุตสำหกรรมต้องกำร และไม่มี
มำตรฐำนอำชีพ/มำตรฐำนสมรรถนะสำหรับ ให้ผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่ใช้เป็นเครื่ องมือในกำรพัฒนำบุคลำกรใน
องค์กร รวมทั้งผู้ประกอบอำชีพที่ไม่มีโอกำสเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ หรือผ่ำนกำรศึกษำเพียงบำงส่วน แต่ขำดโอกำสใน
กำรพัฒนำหรือยกระดับตนเองในกำรประกอบอำชีพ ดังนั้นระบบคุณวุฒิวิชำชีพ สำมำรถเชื่อมโยงโลกของกำรเรียนรู้
ทั้งในระบบและนอกระบบกำรศึกษำและโลกของกำรทำงำนเข้ำด้วยกัน โดยกำรผลักดันระบบคุณวุฒิวิชำชีพ และ
มำตรฐำนอำชี พ ไปสู่ กำรต่ อยอดในภำคกำรศึกษำและภำคอุต สำหกรรมและน ำไปใช้ เป็น แนวทำงในกำรพั ฒ นำ
สมรรถนะเพื่อสร้ำงทำงเลือกในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับกำลังคนที่ขำดโอกำส โดยสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
สำมำรถร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมในกำรส่งเสริมให้ ผู้ประกอบกำรนำมำตรฐำนอำชีพ/มำตรฐำนสมรรถนะเป็น
เครือ่ งมือในกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กร และร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรเทียบโอนระหว่ำงคุณวุฒิวิชำชีพ
กับคุณวุฒิกำรศึกษำเพื่อให้ผู้ประกอบอำชีพที่ไม่มีโอกำสเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ หรือผ่ำนกำรศึกษำเพียงบำงส่วนใช้
คุณวุฒิวิชำชีพเป็นทำงเลือกในกำรพัฒนำและยกระดับสมรรถนะ
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5.2.4 พัฒนากระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามอาชีพ โดยเน้นให้มีมาตรฐานสากล รวมทั้งต้อง
ผลักดันให้ผู้ประกอบอาชีพได้รับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพครอบทุกสาขาอาชีพที่
สาคัญ
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพในฐำนะที่เป็น องค์กรหลักในกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
และมำตรฐำนอำชีพ เมื่อสถำบัน ฯ ได้จัดทำมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำค
เศรษฐกิจแล้วเสร็จ สิ่งจำเป็นตำมวัตถุประสงค์ของสถำบัน ฯ คือ กำรพัฒนำกระบวนกำรรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตำมมำตรฐำนอำชี พ ซึ่ ง ควรด ำเนิ น กำรตำมแนวทำงที่ เ ป็ น มำตรฐำนสำกล เพื่ อ สร้ ำ งควำมเชื่ อ มั่ น ยกระดั บ
ควำมสำมำรถของบุคลำกร และสร้ำงโอกำสแห่ง ควำมก้ำ วหน้ำ ให้กับ บุคลำกรที่ไ ด้รับกำรรับ รอง ซึ่ง กำรพั ฒนำ
กระบวนกำรรับรองให้มีประสิทธิ ภำพจะช่วยสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ผู้รับบริกำร ผู้ได้รับกำรรับรอง และผู้ที่
เกี่ยวข้องว่ำบุคคลที่ได้รับกำรรับรอง มีควำมสำมำรถเป็นไปตำมข้อกำหนด/มำตรฐำนของสำขำที่ได้รับกำรรับรอง
รวมทั้งบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมพร้อมในกำรแลกเปลี่ยนกำลังคนทั้งในประชำคมอำเซียน
(AEC) และตลำดโลกในอนำคต โดยมำตรฐำนที่นำมำใช้เป็นแนวทำง คือ ISO/IEC 17024 ซึ่งเป็นมำตรฐำน
ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลำกรในระดับสำกล เพื่อให้กำรรับรองบุคลำกรว่ำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพตำมข้อกำหนดของแต่ ละสำขำ โดยให้ควำมสำคัญที่ควำมสำมำรถ (Competence-based)
กำรนำควำมรู้และทักษะไปปฏิบัติแทนกำรเน้นเรื่องคุณสมบัติ (Qualification-based) ของบุคลำกร รวมถึงกำร
ส่งเสริมและเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบอำชีพเข้ำรับกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพให้ครอบคลุม
ทุกสำขำอำชีพตำมเป้ำหมำยที่สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพได้กำหนดไว้
5.2.5 มีศูนย์กลางข้อมูลกลางเครือข่ายสารสนเทศเพื่อบริการข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อนาไป
สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามแนวทางรัฐบาล
ปัจจุบันกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรใช้บริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพของภำคเอกชนและ
ประชำชนยังไม่เป็นที่แพร่หลำย ส่งผลให้เอกชนและประชำชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้ำใจเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและ
มำตรฐำนอำชีพ ดังนั้นกำรส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้ประสบควำมสำเร็จจะต้องเริ่มต้นจำก
กำรพั ฒ นำระบบเครื อข่ ำ ยข้ อมู ล สำรสนเทศและกำรบริก ำรเกี่ย วกั บ ระบบคุณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ และมำตรฐำนอำชี พ
ให้ภำคเอกชนและประชำชนได้รับกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง โดยนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรมำประยุกต์ ใช้และเชื่อมโยงในรูปแบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government
เพื่ อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและระบบกำรให้บริกำรของสถำบันคุณ
วุฒวิชำชีพให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น
อย่ำงไรก็ตำมปัจจัยสำคัญของกำรพัฒนำระบบศูนย์กลำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริกำรเกี่ยวกับ
คุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้เกิดกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรม คือ ควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดและเต็มใจจำก
ทั้ง 3 ฝ่ำย ได้แก่ ภำครัฐ ภำคธุรกิจ และประชำชน
5.3 สรุปยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
5.3.1 วิสัยทัศน์
ภาพหมายประกอบวิสัยทัศน์
ประเทศไทยต้ องเผชิ ญ กำรเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ปั จ จั ย ภำยในและภำยนอกประเทศ ซึ่ ง ปั จ จั ย ภำยในมี กำร
เปลี่ยนแปลงกำรเมืองและสังคม อำทิ กำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำล ส่งผลให้มีกำรกำหนดนโยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์
ประเทศ และยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี รวมทั้งมีกำรจัดทำแนวทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่
12 ซึ่งจะเริ่มขับเคลื่อนในปี พ.ศ. 2560 ส่วนปัจจัยภำยนอก คือ กำรรับรองสมรรถนะแรงงำนไทยให้มีโอกำสในกำร
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พัฒนำฝีมือและก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นที่ยอมรับในระดับ AEC ทำให้ประเทศไทยต้องมีกำรปรับตัวให้ทันและสอดคล้องกับ
กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นกำรยกระดับทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถกำลังคนของชำติให้มี
สมรรถนะในกำรทำงำนสอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร รวมทั้งมีกำรสร้ำงกรอบและหลักเกณฑ์ใน
กำรพิจ ำรณำเพื่อกำหนดคุณวุฒิวิ ชำชีพ ระดับ ต่ำงๆ ให้เป็นมำตรฐำนในกำรบ่งชี้ สมรรถนะของกำลั งคนของไทย
ให้สำมำรถตอบสนองได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศได้อย่ำง
แท้จริง เพื่อให้ประเทศก้ำวพ้นกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำง
ประเทศไทยมีประชำกรในวัยแรงงำนจำนวน 55.3 ล้ำนคน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงำนรวม
จำนวน 38.8 ล้ำนคน โดยมีผู้มีงำนทำ 38.3 ล้ำนคน คิดเป็นอัตรำกำรมีส่วนร่วมในกำลังแรงงำนเท่ำกับร้อยละ 70.0
โดยประชำกรในช่วงปี พ.ศ. 2547-2558 พบว่ำ จำนวนกำลังแรงงำนรวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมำโดยตลอด แต่ในปี
พ.ศ. 2555 พบว่ำโครงสร้ำงแรงงำนมีกำลังแรงงำนลดลงจำก 39.40 ล้ำนคน ในปี พ.ศ. 2555 เหลือ 38.57 ล้ำนคน
ในปี พ.ศ. 2557 ส่งผลให้ผู้มีงำนทำในประเทศลดลง โดยผู้มีงำนทำส่วนใหญ่สำเร็จกำรศึกษำระดับประถมศึกษำถึงต่ำกว่ำ
รองลงมำเป็นระดับอุดมศึกษำ ซึ่งตลอด 10 ปีที่ผ่ำนมำผู้มีงำนทำที่ สำเร็จระดับอุดมศึกษำเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ
5.14 ต่อปี แต่เมื่อพิจำรณำผลิตภำพแรงงำนของไทยขยำยตัวอยู่ในระดับค่อนข้ำงต่ำและมีแนวโน้มลดลง สะท้อนว่ำ
ไทยมุ่งเน้นปัจจัยด้ำนเงินทุนและปริมำณแรงงำนมำกกว่ำกำรพัฒนำคุณภำพแรงงำน กล่ำวคือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ซึ่ง
เป็นกำรเพิ่มขึ้นของภำคกำรผลิตเป็นสำคัญ ส่วนผลิตภำพแรงงำนในภำคเกษตรมีอัตรำกำรเติบโตน้อยมำก โดยมีอัตรำ
กำรเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.6 รวมทั้งภำคที่มิใช่ภำคเกษตรและภำคกำรผลิตมีผลิตภำพแรงงำนลดลง
ด้ำนขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่ำงๆ ในโลก จำนวน 144
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 31 และเมื่อแยกตำมปัจจัยของกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภำพ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย กำรศึ ก ษำขั้ น สู ง และกำรฝึ ก อบรม ควำมมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพของตลำดสิ น ค้ ำ ประสิ ท ธิ ภ ำพของ
ตลำดแรงงำน ระดับกำรพัฒนำของตลำดเงิน ควำมพร้อมของเทคโนโลยี และขนำดของตลำด อยู่ในลำดับที่ 39
นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำกลุ่มนวัตกรรมและระดับกำรพัฒนำ อยู่ในลำดับที่ 54 ลำดับลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556
และจำกผลกำรสำรวจควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประชำกร พ.ศ. 2558 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำ
ควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประชำกรของผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงำนและนอกกำลังแรงงำน ซึ่งเป็นประชำกร
ที่มีอำยุ 15 ปีขึ้นไป มีประมำณ 55.0 ล้ำนคน และมีประชำชนที่ต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถตนเอง จำนวน 4.5
ล้ำนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.2
จำกข้อมูลที่กล่ำวมำทำให้เห็นว่ำประเทศไทยยังคงประสบปัญหำกำรยกระดับสมรรถนะของผู้ประกอบอำชีพ
และคนทำงำนได้ยำก ทำให้ ขำดแคลนผู้ประกอบอำชีพที่มีสมรรถนะเป็นจำนวนมำก ซึ่งในระยะยำวอำจส่งผลให้
ประเทศไทยต้องเสียเปรียบด้ำนกำรแข่งขัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับประเทศในภูมิภำคอำเซียน ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศด้ำนกำลังคนไม่เพียงพอต่อกำรแข่งขันในระดับภูมิภำค และระดับโลก รวมไปถึงกำรก้ำวไปสู่
Thailand 4.0 ซึ่งกำรประเมินสมรรถนะบุคคลโดยองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองเพื่อนำไปสู่กำรสร้ำง Competitive
Workforce ซึ่ง ค.ร.ม. ได้อนุมัติหลักกำรในกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อนำไปสู่กำร
ยกระดับกำลังคน ดังนั้นกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพจะต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจเพื่อเป็นกำรพัฒนำ
ทักษะและสมรรถนะผู้ประกอบอำชีพที่สำคัญและจำเป็นอย่ำงแท้จริง โดยทักษะและสมรรถนะของผู้ประกอบอำชีพ
ไทยควรที่จะได้รับกำรพัฒนำให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภำคเดียวกัน และพัฒนำกลไกในกำรให้กำรรับรององค์กรที่
มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบกำรทั้งในและต่ำงประเทศสำมำรถเชื่อมั่นในคุณภำพ
ของผู้ประกอบอำชีพไทย ซึ่งกำรพัฒนำกลไกในกำรรับรองสมรรถนะและทักษะของผู้ประกอบอำชีพ ต้องพัฒนำให้
ครอบคลุมกลุ่มอำชีพที่สำคัญ ผ่ำนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนโดยเฉพำะหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำสมรรถนะบุคคล
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สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพในฐำนะที่เป็นองค์กรหลักในกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพและ
มำตรฐำนอำชีพ ต้องเร่งพัฒนำและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชำชีพ และมำตรฐำนอำชีพ เพื่อยกระดับสมรรถนะกำลังคน
ให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับเวทีโลก โดยกำรทำงำนร่วมกับเครือข่ ำยทุกภำคส่วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับภำคเอกชน
เพื่อจัดมำตรฐำนอำชีพให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 และจะต้องมีกำรผลักดันให้มีกำรจัดทำระบบคุณวุฒิวิชำชีพและ
มำตรฐำนอำชีพให้ครอบคลุมกลุ่มอำชีพสำคัญที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้ง
ต้องมีกำรปรับปรุงกลไกกำรทำงำน โดยเฉพำะในเรื่องของกฎระเบียบและภำระงำน
วิสัยทัศน์
“เป็นสถำบันที่พัฒนำและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0
เพื่อยกระดับสมรรถนะกำลังคนอย่ำงน้อย 310,000 คนภำยในปี 2564”
พันธกิจ
ภาพหมายพันธกิจ
เพื่อให้สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของกำรเป็นสถำบันที่พัฒนำและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0 เพื่อยกระดับสมรรถนะกำลังคนอย่ำงน้อย 310,000 คน
ภำยในปี 2564 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจำเป็นต้องมีกำรดำเนินกำรดังนี้
กำรสร้ำงกำรรับรู้ต่อระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้เป็นที่รู้จัก และผลักดันให้เกิดควำมตระหนัก
ถึงประโยชน์และมีกำรนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพไปใช้ สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินกำร ได้แก่ กำร
ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกำรและผู้ประกอบอำชีพรวมทั้งคนทำงำน เพื่อให้เข้ำใจถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ โดยกำรผลักดันให้เกิดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมฐำนสมรรถนะ และมีกำรพัฒนำกลไกที่
จะทำให้ผู้ประกอบกำรและผู้ประกอบอำชีพตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพ เมื่อทุกภำคส่วนมี
ควำมเข้ำใจในประโยชน์และควำมสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ สำมำรถ
ร่วมมือกับทุกภำคส่วนในกำรจัดทำระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้ครอบคลุมกลุ่มอำชีพที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจ และสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบอำชีพมีส่วนร่วมในกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิ
วิชำชีพให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และ Thailand 4.0 โดยในช่วงระยะเวลำของกำรดำเนินตำมแผนยุทธศำสตร์
ฉบั บนี้ ตั้ งเป้ ำว่ ำ จะสำมำรถช่ว ยยกระดับ สมรรถนะกำลัง คนอย่ำ งน้ อย 310,000 คน ซึ่ง กำรยกระดั บสมรรถนะ
กำลังคน ต้องมีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนหลักด้วย โดยสถำบันฯ ต้องส่งเสริมให้มีกำรส่งต่อระบบคุณวุฒิวิชำชีพและ
มำตรฐำนอำชีพไปใช้โดยภำคกำรศึกษำเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฐำนสมรรรถนะ และนำไปเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในภำคอุตสำหกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเทียบโอนคุณวุฒิเพื่อยกระดับควำมก้ำวหน้ำของ
กำลังคน ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรเชื่อมโยงโลกของกำรศึกษำและโลกของกำรทำงำน และเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้แก่ผู้ที่กำลังจะเข้ำสู่กำรทำงำนและผู้ที่ทำงำนมำนำนแต่ไม่มีวุฒิกำรศึกษำที่สูง ขณะเดียวกันเป็นกำรเปิดโอกำสให้
ผู้ที่ทำงำนอยู่แล้ว ได้มีโอกำสทดสอบฝีมือหรือสมรรถนะผู้ประกอบอำชีพ หำกผู้ประกอบอำชีพมีควำมสนใจในระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพ สำมำรถหำข้อมูลและควำมรู้ผ่ำนระบบศูนย์กลำงเครือข่ำยข้อมูล สำรสนเทศและกำรบริกำรเกี่ยวกับ
มำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพได้ โดยต้องพัฒนำฐำนข้อมูลกลำงให้มีกำรเชื่อมโยงกับหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรดำเนินงำนด้ำนพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อเสริมกำรดำเนินงำนของสถำบันฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยมำกยิ่งขึ้น

แผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

5-11

ในด้ำนกำรรับรององค์กรที่มีหน้ำที่ รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพเพื่อประเมินสมรรถนะ
ของบุคคลให้ครอบคลุมทุกสำขำอำชีพ จำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเป็นองค์กรที่ให้กำรรับรอง
หน่วยงำนและองค์กรที่ให้กำรรับรองสมรรถนะผู้ประกอบอำชีพหรือคนทำงำน โดยมีกำรฝึกอบรมและพัฒนำองค์
ควำมรู้ให้แก่ผู้ประเมินให้มีคุณภำพมีควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอ และพัฒนำองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลให้เข้ำสู่มำตรฐำนสำกล (ISO/IEC 17024) เพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือแก่ผู้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะบุคคลตำม
มำตรฐำนอำชีพให้เข้ำมำรับกำรประเมินเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมของ
บุคลำกรให้เพียงพอ ปรับกำรบริหำรบุคลำกรของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพให้มีควำมสมดุลทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ
เนื่องจำกบุคลำกรที่มีอยู่บำงส่วนขำดทักษะและควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ ในแผน
ยุ ท ธศำสตร์ฯ ฉบั บ นี้ สถำบั น คุณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ ต้ องมี กำรพั ฒ นำศักยภำพเพื่ อกำรพั ฒ นำระบบคุณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ และ
มำตรฐำนอำชีพ รวมถึงเพิ่มทักษะในกำรทำงำนร่วมกับเครือข่ำยทุกภำคส่วนและทุกสำขำอำชีพ ทั้งนี้เพื่อรองรับกำร
ทบทวนและจัดทำมำตรฐำนอำชีพที่ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจและครอบคลุมทุกกลุ่มอำชีพที่สำคัญ
จำกภำพหมำยพันธกิจข้ำงต้น นำมำสู่กำรกำหนดพันธกิจกำรดำเนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ดังนี้
พันธกิจ
1) สร้ำงกำรรับรู้ต่อระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้เป็นที่รู้จัก และผลักดันให้เกิดควำมตระหนัก
ถึงประโยชน์และมีกำรนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำง
2) สนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบอำชีพมีส่วนร่วมในกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพให้สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติ และ Thailand 4.0
3) ส่งเสริมให้นำระบบคุณวุฒิ วิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพไปใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตรฐำนสมรรรถนะ
โดยภำคกำรศึกษำ และหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในภำคอุตสำหกรรม และส่งเสริมเพื่อให้มีกำร
เทียบโอนคุณวุฒิเพื่อยกระดับควำมก้ำวหน้ำของกำลังคน
4) ให้กำรรับรององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพเพื่อประเมินสมรรถนะ
ของบุคคลให้ครอบคลุมทุกสำขำวิชำชีพ โดยกระบวนกำรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล และบูรณำกำรควำมร่วมมือ
กับกระทรวงแรงงำนและหน่วยงำนอื่นๆ
5) นำระบบศูนย์กลำงเครือข่ำยข้อมูล สำรสนเทศและกำรบริกำรเกี่ยวกับมำตรฐำนอำชีพและคุณวุ ฒิ
วิชำชีพไปใช้สนับสนุนบริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.3.3 วัตถุประสงค์หลักและตัวชี้วัด
1) เพื่อให้ ร ะบบคุณ วุ ฒิวิช าชี พและมาตรฐานอาชี พเป็ นที่ รู้จัก และทุ กฝ่ า ยที่ เ กี่ยวข้องตระหนัก ถึ ง
คุณประโยชน์อย่างกว้างขวาง
วัตถุประสงค์หลักประกำรหนึ่งของกำรประชำสัมพันธ์ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพของประเทศ
คือ กำรที่ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพเพิ่มขึ้น โดยเน้นที่กำรดำเนินงำน
ของสถำบั น ฯ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและบุ ค ลำกรต้ อ งมี ศั ก ยภำพเพี ย งพอในกำรผลั ก ดั น ให้ มี ก ำรน ำระบบ
คุณวิชำชีพไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด
(1) จำนวนผู้รับรู้ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ
(2) ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรต่อกำรดำเนินงำนและควำม
เชื่อมั่นของผู้ประกอบกำรต่อระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ
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(3) จำนวนโครงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
(4) จำนวนกำรประเมินกำรดำเนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
(5) ร้อยละของกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนและศักยภำพบุคลำกร
(6) ร้อยละของสมรรถนะของบุคลำกรตำม Competency ที่ได้รับกำรพัฒนำ
2) เพื่อให้มีระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสอดคล้องกับความต้องการด้านกาลังคนและเป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล
กำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพของประเทศไทย จำเป็นต้องมีระบบคุณวุฒิวิชำชีพและ
มำตรฐำนอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนกำลังคนของผู้ประกอบกำรภำยในประเทศและได้รับกำรยอมรับใน
ระดับ สำกล เพื่ อให้ผู้ ประกอบอำชีพ หรือคนทำงำนในทุกกลุ่มอำชีพได้รับ กำรพั ฒนำสมรรถนะไปสู่ กำรยกระดั บ
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ของประเทศ นอกจำกนี้กำรมี ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ จะทำให้
ผู้ประกอบกำรมีควำมเชื่อมั่นและยอมรับในสมรรถนะและศักยภำพของผู้ประกอบอำชีพไทย อันจะนำไปสู่กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนตำมระดับคุณวุฒิวิชำชีพ
ตัวชี้วัด
(1) จำนวนสำขำอำชีพที่มีกำรทบทวนมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ
(2) จำนวนสำขำอำชีพที่มีกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ
(3) จำนวนเครื่องมือ/ตัวอย่ำงข้อสอบในกำรประเมินสมรรถนะ
(4) จำนวนรำยงำนกำรพัฒนำและติดตำมกำรประกันคุณภำพ
(5) จำนวนรำยงำนกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภำคอำเซียนและสำกล
(6) จำนวนสำขำอำชีพที่มีกำรเทียบเคียงมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพกับประเทศสมำชิกอำเซียน
3) เพื่อส่งต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อนาไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
โดยภาคการศึกษาและภาคแรงงาน นาไปใช้พัฒนาบุคลากรโดยภาคอุตสาหกรรม (เกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการ) และนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับกาลังคนที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่
ระบบการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
กำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำระบบคุณวุฒิและมำตรฐำนวิชำชีพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ
และนำนำชำติจำเป็นที่จะต้องประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหน่วยงำนที่ทำหน้ำ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมสมรรถนะผู้ประกอบอำชีพ อำทิ ภำคกำรศึกษำ ภำคแรงงำน สถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพจำเป็นต้องส่งต่อระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
โดยภำคกำรศึกษำและภำคแรงงำน และนำไปใช้พัฒนำบุคลำกรโดยภำคอุตสำหกรรม (เกษตร อุตสำหกรรม และ
บริกำร) และนำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับกำลังคนที่ขำดโอกำสในกำรเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ อันจะนำไปสู่กำรเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน
ตัวชี้วัด
(1) จำนวนหลักสูตรนำร่องกำรเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชำชีพสู่ระบบกำรศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ
(2) จำนวนผู้ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ
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4) รับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพื่อประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับการรับรองสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ พึงได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
วัตถุประสงค์หลักตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2554 คือ กำร
รับรององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ดังนั้นองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพถือเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ โดยองค์กรที่มี
หน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพเพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ต้องมีกำร
พัฒนำทั้งเจ้ำหน้ำที่ทดสอบ เครื่องมือ โดยมีกำรฝึกอบรมและพัฒนำองค์ควำมรู้ เพื่อให้ได้ผู้ประเมินที่มีคุณภำพมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถเพียงพอ รวมทั้งต้องมีกำรควบคุมกระบวนกำรประเมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ด้วย
นอกจำกนี้ในส่วนของกำรเพิ่มจำนวนผู้รับกำรประเมินที่จะเข้ำมำทดสอบกับองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพต้องเร่งศึกษำวิจัยกำรคำนวณค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม
กับระดับคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้มีจำนวนผู้รับกำรประเมินเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
(1) องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพที่ได้รับกำรสนับสนุน
(2) องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลได้รับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนอำชีพเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
(ISO/IEC 17024)
(3) เจ้ำหน้ำที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
ได้รับกำรฝึกอบรม
(4) เจ้ำหน้ำที่สอบได้พัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรประเมินสมรรถนะเพื่อสร้ำงชุมชนนักปฏิบัติ (คน:สำขำ
อำชีพ)
(5) ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ (Assessor) ได้รับ
กำรฝึกอบรม
(6) จำนวนองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพที่ได้รับกำรประเมินและ
ควบคุมกระบวนกำรประเมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
(7) องค์กรที่ได้รับกำรสนับสนุนกำรประเมินสมรรถนะบุคคลภำยใต้ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
(8) ร้อยละของผู้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
(9) ผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะของผู้ประกอบอำชีพ
(10) อำชีพที่คำนวณต้นทุนกำรประเมินสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพ
5) ระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพถูกนาไปใช้สนับสนุนในการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบศูนย์กลำงเครือข่ำยข้อมูล สำรสนเทศและกำรบริกำรเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชำชีพ เป็นกลไกสำคัญในกำร
ให้บริกำรด้ำนคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ เพื่อ เป็นกำรขับเคลื่อนให้ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว นอกจำกนี้ยังสำมำรถเชื่อมต่อไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นกำร
ช่วยเพิ่มช่องทำงสำหรับ กำรพัฒนำสมรรถนะบุคคลก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ดังนั้นสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจำเป็นต้องเร่งพัฒนำกำรทำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนเพื่อให้กำรบริกำรด้ำน
คุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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โครงกำรทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

ตัวชี้วัด
(1) ระบบของศูนย์กลำงข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวชิ ำชีพและมำตรฐำนอำชีพที่พฒ
ั นำ
(2) ร้อยละของกำรเผยแพร่กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลกำรให้บริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
(3) แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ปี พ.ศ. 2561-2565
(4) จำนวนผู้รับรู้ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่ำนทำงศูนย์บริกำร (Call Center)
(5) สำขำอำชีพที่มีกำรพัฒนำสมรรถนะบุคคลก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
5.3.4 เป้าหมาย
1) มีผู้รับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ และตระหนักถึงคุณประโยชน์เพิ่มขึ้น
2) มีจำนวนระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพที่ได้จัดทำและพัฒนำสอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำน
กำลังคนและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสำกล
3) มีกำรนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ ส่งต่อให้ภำคกำรศึกษำนำไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรฐำน
สมรรถนะและภำคอุตสำหกรรมนำไปใช้พัฒนำบุคลำกร และเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับ
กำลังคนที่ขำดโอกำสในกำรเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ
4) มีกำรรับรององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพเพื่อประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล และมีกำรศึกษำค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่ พึงได้รับตำม
ระดับคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ
5) มีระบบศูนย์กลำงเครือข่ำยข้อมูล สำรสนเทศและกำรบริกำรเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ
ที่สนับสนุนกำรบริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5.3.5 ยุทธศาสตร์
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ ำ งต้ น ในแผนยุ ท ธศำสตร์ ส ถำบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ
พ.ศ. 2560 – 2564 จำเป็นต้องมีกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูร ณาการความร่วมมือกั บ หน่วยงานทุ ก ภาคส่ วนในการประชาสัม พันธ์ และสร้ า ง
การรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่รู้จัก และผลักดันให้มีการนาไปใช้ประโยชน์
ผลกำรประชุมระดมควำมเห็นในภูมิภำคต่ำงๆ และกำรประชุมในส่วนกลำง พบว่ำ ประเด็นปัญหำสำคัญต่อ
กำรดำเนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ คือ ประเทศไทยยังขำดกำรรับรู้ และขำดควำมเข้ำใจในระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
และมำตรฐำนอำชีพ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรมีระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ดังนั้นกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
และมำตรฐำนอำชีพให้เกิดควำมสำเร็จในกำรพัฒนำต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน สำหรับประเทศไทย
แม้ จ ะมี ก ำรจั ด ตั้ ง คณะกรรมกำรร่ ว มระหว่ ำ งภำครั ฐ และเอกชนอยู่ ห ลำยคณะแต่ ยั ง มี น้ อ ยกลุ่ ม ท ำให้ ก ำร
ประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพยังไม่ทั่วถึงทุกภำคส่วน สถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพจึงจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทุกภำคส่วนให้มีกำรทำงำนแบบบูรณำกำร เพื่อ
เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้ เป็นที่รู้จักกัน
อย่ำงกว้ำงขวำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคเอกชนที่เป็นส่วนสำคัญในกำรขับเคลื่อน (Demand Driven) ระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้ประสบควำมสำเร็จโดยกำรประชำสัมพันธ์แบบเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร บทบำท ภำรกิจ
และผลของกำรมีมำตรฐำนอำชีพ รวมทั้งเผยแพร่มำตรฐำนวิชำชีพต่ำงๆ โดยผ่ำนสื่อและช่องทำงต่ำงๆ อำทิ สื่อ

แผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

5-15

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมวลชนเพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน
ประชำชน เกิดกำรรับรู้ เกิดควำมเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดี มีควำมพึงพอใจ ต่อมำตรฐำนวิชำชีพ ซึ่งประกอบด้วย
1) งำนเผยแพร่ข่ำวสำร
(1) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ บทบำท ภำรกิจ ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำน
อำชีพผ่ำนทำงสื่อมวลชนและช่องทำงต่ำงๆ อำทิ สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ อิเล็กทรอนิกส์
และสื่ออื่นๆ ตำมควำมเหมำะสม
(2) กำรโฆษณำเพื่อกำรประชำสัมพันธ์ในกำรสร้ำงภำพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีกับประชำชนทั่วไป และ
สื่อมวลชน
(3) จัดกิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อสร้ำงควำมตื่นตัวแก่ประชำชนทั่วไปถึงกำรมีมำตรฐำน
วิชำชีพ
(4) จัดงำนสัมมนำเปิดโอกำสให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งประชำชนได้มีส่วนร่วม มีกำรเสนอควำม
คิดเห็น และรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ
2) งำนสื่อมวลชนสัมพันธ์ ทำหน้ำที่
(1) ประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกแก่สื่อมวลชนทุกแขนงในกำรเข้ำพบผู้บริหำร ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ เพื่อเป็นสื่อกลำงในกำร
เผยแพร่กระจำยข่ำวสำรอย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว
(2) สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรจัดงำนสังสรรค์ จัดสัมมนำ จัดแถลง
ข่ำว กำรอำนวยควำมสะดวกในกำรให้สัมภำษณ์ของผู้บริหำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ดีต่อกันระหว่ำงสื่อมวลชนกับหน่วยงำน
3) งำนสื่อประชำสัมพันธ์ทำหน้ำที่
(1) จัดทำ/ออกแบบสื่อประชำสัมพันธ์ประเภทสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ โดยเฉพำะ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท Website ต่ำงๆ ซึ่งกำลังเป็ นที่นิยมทั้งในปัจจุบันและอนำคต เพื่อ
เผยแพร่ข่ำวสำรเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพผ่ำนทำง Website รำชกำร และ
Website สำธำรณะ อำทิ Facebook Twitter Line เป็นต้น เพื่อให้ข่ำวสำรไปถึงกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ
อำทิ กลุ่มเยำวชน กลุ่มวัยทำงำน กลุ่มข้ำรำชกำร และกลุ่มทั่วไป ตลอดจนหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ
และเอกชน ได้รับข่ำวสำรอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และถูกช่องทำงตำมควำมนิยมใช้กลุ่มเป้ำหมำย
(2) จัดทำ/ออกแบบ สื่อประชำสัมพันธ์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่ำงๆ อำทิ วำรสำร สำรสัมพันธ์
จดหมำยข่ำว แผ่นปลิว โปสเตอร์ กำรจัดทำบทควำม บทสัมภำษณ์ และข่ำวแจก
สาระสาคัญ: สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพยังไม่ เป็นที่รู้จักมำกนัก ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรมีระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพ ทำให้ต้องเน้นกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ ให้ทั่วถึง
ทุกภำคส่วน และสถำบัน ฯ จำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทุกภำคส่วนให้มีกำรทำงำนแบบ
บูรณำกำร เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้
เป็นที่รู้จักกันอย่ำงกว้ำงขวำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคเอกชนที่เป็นส่ วนสำคัญในกำรขับเคลื่อน (Demand Driven)
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้ประสบควำมสำเร็จ
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โครงกำรทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพเป็นที่รู้จัก และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงคุณประโยชน์อย่ำง
กว้ำงขวำง
แผนงาน
1) บูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนและกำรส่งเสริมประชำสัมพันธ์
วัตถุประสงค์: เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรเป็นสถำบันในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพ แต่สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพยังไม่เป็นที่รู้จักมำกนัก สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจึงต้องเร่งกำรประชำสัมพันธ์ที่
เหมำะสมสำหรับกลุ่มเป้ำหมำยและดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อทุกช่องทำง และกำรบรูณำกำรควำมร่วมมือกับ
ทุกภำคส่วน โดยเริ่มจำกสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรต่อกำรดำเนินงำนของ
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพและควำมเชื่อมั่นของผู้ประกอบกำรต่อ ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ เพื่อนำมำ
ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนให้สำมำรถบูรณำกำรได้ทุกภำคส่วนและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สำหรับโครงกำร/กิจกรรมที่ควรดำเนินกำรภำยใต้แผนงำนนี้ได้แก่
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
2560 2561 2562 2563 2564
1. โครงกำรส่งเสริมกำรรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชำชีพสู่กลุ่มเป้ำหมำย
√
√
√
√
√
2. โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรต่อกำรดำเนินงำน
√
√
√
√
√
ของสถำบั นคุ ณวุ ฒิวิช ำชี พ และควำมเชื่อ มั่น ของผู้ ป ระกอบกำรต่อ ระบบคุ ณวุ ฒิวิ ชำชีพ และ
มำตรฐำนอำชีพ

2) เพิ่มประสิทธิภำพองค์กรเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สถำบันมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำน
อำชีพและมีควำมพร้อมในกำรเป็นตัวแทนสถำบันในกำรประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำน เพื่อ เป็นอีกกลไกหนึ่งในกำร
ประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอกเพื่อขับเคลื่อนงำนขององค์กรให้สมกับเป็น สถำบันที่พัฒนำและขับเคลื่อนระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพของประเทศ
สำหรับโครงกำร/กิจกรรมที่ควรดำเนินกำรภำยใต้แผนงำนนี้ได้แก่
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
2. โครงกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์ก ำร
มหำชน) ในรอบระยะเวลำ 5 ปี และประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรสำคัญ
3. โครงกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนและศักยภำพบุคลำกร
4. โครงกำรจัดทำสมรรถนะของบุคลำกรตำม Competency

2560
√
√
√
√

ระยะเวลาดาเนินการ
2561
2562
2563
√
√
√
√
√

√
√

√
√

2564
√
√
√

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทาและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคเศรษฐกิจ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
เนื่องจำกบริบทแวดล้อมต่ำงๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยุทธศำสตร์ระยะ 20 ปี มีประเด็นที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อ
กำรดำเนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ คือ 1) กำรพัฒนำศักยภำพของคนเป็นหลัก กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอด
ช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนำตลอดช่วงชีวิต และกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำกำร
เรียนรู้ให้มีคุณภำพ 2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน เช่น

แผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564
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พัฒนำทักษะและองค์ควำมรู้ ยกระดับผลิตภำพแรงงำน พัฒนำ SMEs และกำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง
กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน ระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญของประเทศ และคลัสเตอร์ที่มีศักยภำพใน
กำรขับเคลื่อนประเทศ ในขณะที่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2559 นี้ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 เริ่มมี
ผลและมีกำรจัดทำยุทธศำสตร์ที่สอดรับกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะยำว 20 ปี ทั้งยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ และยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
รวมทั้งยุทธศำสตร์ประชำรัฐของรัฐบำล คสช. ได้มีกำรตั้งคณะทำงำนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำลังคน โดยเป็นคณะทำงำน
ด้ำนกำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพอำชีวศึกษำ เพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลกอีกทั้งขณะนี้ภำครัฐให้ควำมสำคัญ
กับกำรยกระดับผลิตภำพกำรผลิต ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำให้เกิดกำรลงทุนด้ำนนวัตกรรมใหม่ ทั้งนโยบำย Super
Cluster อุตสำหกรรม First S-Curve และ New S-Curve และอุตสำหกรรม 4.0
นอกจำกนี้ ประเด็น เรื่องสิ่ง แวดล้อมที่มี กำรเปลี่ย นแปลงในด้ำนสภำวะอำกำศ ท ำให้ทิศทำงกำรค้ำโลก
เปลี่ยนแปลงไปเน้นเศรษฐกิจสีเขียว กำรมีบทบำทร่วมกับชุมชน (Social Enterprises) เพิ่มขึ้น บทบำทกำรค้ำ กำร
ลงทุนจึงหันไปให้ควำมสำคัญกับแนวทำงกำรจัดกำรแบบไม่ใช่ลักษณะเชิงภำษี (Non-Tariff Barrier) อีกทั้งอุปสรรค
เรื่องกับดักรำยได้ปำนกลำงที่ประเทศไทยยังไม่มีสัญญำณว่ำจะก้ำวข้ำมผ่ำนในเร็ววัน สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ทำให้ประเทศ
ไทยไม่สำมำรถพัฒนำสมรรถนะในรูปแบบเดิม
อย่ำงไรก็ตำมประเทศไทยอยู่ในรูปแบบกำรรวมกลุ่มทั้งระดับอนุภูมิภำคและภูมิภำคถือได้ว่ำมีควำมสำคัญ
และส่งผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้นทำให้ประเทศต้องกำร
บุคลำกรที่มีควำมรู้ สมรรถนะ ควำมชำนำญในสำขำอำชีพต่ำงๆ มำกยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบอำชีพและหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องมีควำมจำเป็นที่จะต้องปรับตัว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพให้สอดคล้องกับ
ทิศทำงเศรษฐกิจ ดังนั้นสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพในฐำนะที่เป็นสถำบันในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ควรเร่งดำเนินกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพและ
มำตรฐำนอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและเทียบเคียงมำตรฐำนสำกลได้
สาระสาคัญ: ในยุทธศำสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นทบทวนและกำรจั ดทำมำตรฐำนอำชีพที่สำคัญตำมควำมต้องกำร
ทำงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จำกกำรกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำประเทศที่เน้นกำรส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรมและอำชีพใหม่ๆ ทำให้ต้องมีกำรทบทวนมำตรฐำนอำชีพเดิมและจัดทำมำตรฐำนอำชีพใหม่ๆ ที่สำคัญต่อกำร
พัฒนำประเทศให้ครอบคลุมทุกอำชีพ
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. เพื่อให้ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนกำลั งคนและเป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสำกล
แผนงาน
1) พัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพในประเทศครอบคลุมทุกกลุ่มอำชีพที่สำคัญ
วัตถุประสงค์: สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจะต้องมีกำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบำยรั ฐ บำล แผนพั ฒ นำพั ฒ นำเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชำติ และกลุ่ ม อุ ต สำหกรรมเป้ ำ หมำยตำมแนวคิ ด
Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพในประเทศครอบคลุม
ทุกกลุ่มอำชีพที่สำคัญ รวมทั้งต้องมีกำรจัดประชุมร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อสรุปหำแนวทำงกำรทบทวนมำตรฐำน
อำชีพให้ทันต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงอำชีพ สำคัญใหม่ที่ต้องมีกำรจัดมำตรฐำนอำชีพเพื่อรองรับแนว
ทำงกำรพั ฒนำในอนำคต นอกจำกนี้ ต้องมีกำรพัฒ นำระบบคุณ วุฒิ วิช ำชีพ และมำตรฐำนอำชีพ ให้สอดคล้ องกับ
มำตรฐำนสำกล โดยมีกำรศึกษำวิจัยและเปรียบเทียบระบบคุณวุฒิวิชำชีพของประเทศไทยกับต่ำงประเทศ
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สำหรับโครงกำร/กิจกรรมที่ควรดำเนินกำรภำยใต้แผนงำนนี้ได้แก่
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรทบทวนมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ
2. โครงกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพเพื่อรองรับ Thailand
4.0
3. โครงกำรจั ด ทำเครื่อ งมือ ประเมินสมรรถนะมำตรฐำนควำมสำมำรถ
ภำษำอังกฤษ
4. โครงกำรพัฒนำและติดตำมกำรประกันคุณภำพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชำชีพ

2560
√

ระยะเวลาดาเนินการ
2561
2562
2563
√
√
√
√
√
√

2564
√
√

√
√

√

√

√

√

2) ขยำยควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยในต่ำงประเทศ
วัตถุประสงค์: เพื่อขยำยเครือข่ำยกับต่ำงประเทศ และนำมำใช้ประกอบในกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
และมำตรฐำนอำชีพของประเทศไทยให้เชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภำคอำเซียนและสำกล โดยเน้นอำชีพในอุตสำหกรรมที่
สำคัญ
สำหรับโครงกำร/กิจกรรมที่ควรดำเนินกำรภำยใต้แผนงำนนี้ได้แก่
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับ
ภูมิภำคอำเซียนและสำกล
2. โครงกำรส่งเสริมกำรเทีย บเคียงมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ
ระหว่ำงอุตสำหกรรมไทยและประเทศสมำชิกอำเซียน

2560
√
√

ระยะเวลาดาเนินการ
2561
2562
2563
√
√
√
√

√

√

2564
√
√

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารน าระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พไปสู่ ก ารต่ อ ยอดกั บ
หน่วยงานด้า นการศึกษา แรงงาน และผู้ประกอบการ นาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเป็ น
เครื่องมือในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับกาลังคน รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษา
โลกของกำรเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบกำรศึกษำถือได้ว่ำเป็นแหล่งกำรผลิตกำลังกำลังคน (Supply
Side) ของประเทศเพื่อตอบสนองโลกของกำรทำงำน (Demand Side) โดยปัญหำสำคัญที่ประเทศไทยประสบ คือ
กำรขำดแคลนกำลังคนที่มีสมรรถนะตำมที่ต้องกำร สำเหตุมำจำก 1) นักเรียน/นักศึกษำมีควำมรู้ (Knowledge) แต่
ขำดทักษะ (Skill) และคุณลักษณะเฉพำะตำมที่อุตสำหกรรมต้องกำร 2) ไม่มีมำตรฐำนอำชีพ/มำตรฐำนสมรรถนะให้
ผู้ประกอบกำรใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กร 3) ผู้ประกอบอำชีพที่ไม่มีโอกำสเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
หรือผ่ำนกำรศึกษำเพียงบำงส่วน และขำดโอกำสในกำรพัฒนำหรือยกระดับตนเองในกำรประกอบอำชีพ ทั้งนี้ ระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพ สำมำรถเชื่อมโยงโลกของกำรเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบกำรศึกษำและโลกของกำรทำงำนเข้ำ
ด้วยกัน โดยสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจำเป็นต้องผลักดันระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพไปสู่กำรต่อยอดในภำค
กำรศึกษำและภำคอุตสำหกรรม และนำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะเพื่อสร้ำงทำงเลือกในกำรสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับกำลังคนที่ขำดโอกำสในกำรเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ โดยร่วมมือกับภำคกำรศึกษำในกำร
พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษำมีควำมรู้ (Knowledge) มีทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ
เฉพำะตำมที่อุตสำหกรรมต้องกำร ร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมในกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรนำมำตรฐำนอำชีพ/
มำตรฐำนสมรรถนะไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกรในองค์กร และร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
เทียบโอนระหว่ำงคุณวุฒิวิชำชี พกับคุณวุฒิกำรศึกษำเพื่อให้ผู้ประกอบอำชีพที่ไม่มีโอกำสเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ หรือ
ผ่ำนกำรศึกษำเพียงบำงส่วนใช้คุณวุฒิวิชำชีพเป็นทำงเลือกในกำรพัฒนำและยกระดับตนเอง
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สาระสาคัญ: มำตรฐำนอำชีพควรมีกำรผลักดันไปสู่กำรต่อยอดในภำคกำรศึกษำและภำคอุตสำหกรรมและ
นำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะเพื่อสร้ำงทำงเลือกในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับกำลังคนที่ขำด
โอกำสในกำรเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ โดยร่วมมือกับภำคกำรศึกษำในกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะเพื่อให้นักเรียน/
นักศึกษำมีควำมรู้ (Knowledge) มีทักษะ (Skill) และคุณลักษณะเฉพำะตำมที่อุตสำหกรรมต้องกำร ร่วมมือกับ
ภำคอุตสำหกรรมในกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรนำมำตรฐำนอำชีพ/มำตรฐำนสมรรถนะไปใช้เป็นเครื่องมือในกำร
พัฒนำบุคลำกรในองค์กร และร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรเทียบโอนระหว่ำงคุ ณวุฒิวิชำชีพกับคุณวุฒิ
กำรศึกษำเพื่อให้ผู้ประกอบอำชีพที่ไม่มีโอกำสเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ หรือผ่ำนกำรศึกษำเพียงบำงส่วนใช้คุณวุฒิวิชำชีพ
เป็นทำงเลือกในกำรพัฒนำและยกระดับตนเอง
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. ส่งต่อระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพเพื่อนำไปใช้ปรับปรุ งหลักสูตรฐำนสมรรถนะโดยภำค
กำรศึกษำและภำคแรงงำนนำไปใช้พัฒนำบุคลำกรโดยภำคอุตสำหกรรม (เกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร) และ
นำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับกำลังคนที่ขำดโอกำสในกำรเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำตำม
กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ
แผนงาน
1) ขยำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำมำตรฐำนอำชีพและระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นกำรนำร่องกำรเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชำชีพสู่ระบบกำรศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ
เพื่อพัฒนำกำลังคน โดยขยำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำคกำรศึกษำ และแรงงำนในกำรนำมำตรฐำนอำชีพที่
แล้วเสร็จไปปรับปรุงหลักสูตรกำรเรียน กำรสอน และกำรฝึกอบรม ให้กำลังคนมีสมรรถนะสอดคล้องกับมำตรฐำน
อำชีพ รวมทั้งเป็นช่องทำงกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับกำลังคนที่ขำดโอกำสในกำรเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ
สำหรับโครงกำร/กิจกรรมที่ควรดำเนินกำรภำยใต้แผนงำนนี้ได้แก่
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรนำร่องกำรเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชำชีพสู่ระบบกำรศึกษำและ
ฝึกอบรมวิชำชีพเพื่อพัฒนำกำลังคน

2560
√

ระยะเวลาดาเนินการ
2561
2562
2563
√
√
√

2564
√

2) สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพสู่กลุ่มเป้ำหมำย
วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีกำรขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชำชีพให้เป็นที่รู้จักและนำไปใช้ประโยชน์มำกขึ้น โดยต้อง
มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สำหรับโครงกำร/กิจกรรมที่ควรดำเนินกำรภำยใต้แผนงำนนี้ได้แก่
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้ท ำงวิ ชำกำรเพื่ อ สร้ำ งกลไกสนั บ สนุ นและ
ขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ

2560
√

ระยะเวลาดาเนินการ
2561
2562
2563
√
√
√

2564
√
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาระบบการรับ รองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชี พ ที่ ส อดคล้ องกั บ
มาตรฐานสากล และผลักดันให้กาลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้ครอบคลุม
ทุกสาขาวิชาชีพ
เมื่อจัดทำมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคเศรษฐกิจ และเทียบเคียง
มำตรฐำนสำกลแล้ว สิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องคู่กับกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ คือ กำร
พั ฒ นำกระบวนกำรรั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตำมมำตรฐำนอำชี พ ซึ่ ง ควรด ำเนิ น กำรตำมแนวทำงที่ เ ป็ น
มำตรฐำนสำกล เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น ยกระดับควำมสำมำรถบุคลำกร และสร้ำงโอกำสควำมก้ำวหน้ำให้กับบุคลำกร
ที่ได้รับกำรรับรอง และเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง ผู้รับบริกำร ผู้ได้รับกำรรับรอง และผู้ที่เกี่ยวข้องว่ำบุคคลที่
ได้รับกำรรับรอง มีควำมสำมำรถเป็นไปตำมข้อกำหนด/มำตรฐำนของสำขำที่ได้รับกำรรับรอง รวมทั้งบุคลำกรได้รับ
กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมพร้อมในกำรแลกเปลี่ยนกำลังคนทั้งในประชำคมอำเซียน (AEC) และ
ตลำดโลกในอนำคต โดยมำตรฐำนที่จะใช้มำเป็นแนวทำง คือ ISO/IEC 17024 ซึ่งเป็นมำตรฐำนข้อกำหนดทั่วไป
สำหรับหน่วยรับรองบุคลำกรในระดับสำกล เพื่อให้กำรรับรองบุคลำกรว่ำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและปฏิบัติงำนอย่ำง
มืออำชีพตำมข้อกำหนดของแต่ละสำขำ โดยให้ควำมสำคัญที่ค วำมสำมำรถ (Competence-based) กำรนำควำมรู้
และทักษะไปปฏิบัติแทนกำรเน้นเรื่องคุณสมบัติ (Qualification-based) ของบุคลำกร รวมถึงกำรส่งเสริมและเพิ่ม
แรงจูงใจให้ผู้ประกอบอำชีพเข้ำรับกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพให้ครอบคลุมทุกสำขำอำชีพ
สาระสาคัญ: สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพในฐำนะที่เป็นองค์กรหลักในกำรส่งเสริม สนับสนุนระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
จำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกระบวนกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ซึ่งดำเนินกำรตำมแนวทำงที่เป็น
มำตรฐำนสำกลให้ เ กิ ด ควำมเชื่ อ มั่ น ในกำรยกระดั บ ควำมสำมำรถของผู้ ป ระกอบอำชี พ และสร้ ำ งโอกำสแห่ ง
ควำมก้ำวหน้ำให้กับผู้ประกอบอำชีพที่ได้รับกำรรับรอง โดยเน้นกระบวนกำรประเมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำน
อำชีพให้มปี ระสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพขององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ให้สำมำรถ
ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล และผู้ประกอบอำชีพที่ได้รับกำร
รับรองสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพพึงได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสมกับระดับคุณวุฒิวิชำชีพและ
มำตรฐำนอำชีพ
แผนงาน
1) พัฒนำระบบกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ที่มีคุณภำพ น่ำเชื่อถือและ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล เนื่องจำกองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะกำลังคนตำมมำตรฐำนอำชีพ จะเป็นสิ่งที่
สะท้ อนให้เ ห็น ภำพประสิ ท ธิ ภำพของสถำบั น ในกำรเป็ น องค์กรหลั กในกำรขั บ เคลื่ อนระบบคุณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ และ
มำตรฐำนอำชีพแล้ว ประโยชน์อีกประกำรหนึ่งที่มีควำมสำคัญยิ่ง ได้แก่ กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภำพของผู้ ประกอบอำชีพ ที่ผ่ำ นกำรรับรองจำกองค์กรรับ รองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ จะท ำให้
ผู้ประกอบกำรเชื่อมั่นว่ำผู้ประกอบอำชีพที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ นั้น
เป็นผู้ที่มีคุณภำพ

แผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

5-21

สำหรับโครงกำร/กิจกรรมที่ควรดำเนินกำรภำยใต้แผนงำนนี้ได้แก่
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรสนับสนุนกำรนำร่ององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคล
ตำมมำตรฐำนอำชีพ
2. โครงกำรพัฒนำองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำน
อำชีพเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล (ISO/IEC 17024)
3. โครงกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้ำที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
4. โครงกำรพัฒนำองค์ ควำมรู้ในกำรประเมิ นสมรรถนะเพื่ อสร้ ำงชุ มชนนั ก
ปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่สอบ
5. โครงกำรฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ (Assessor)
6. โครงกำรตรวจประเมินเพื่อให้กำรรับรององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะ
ของบุ คคลตำมมำตรฐำนอำชี พและควบคุมกระบวนกำรประเมิ นสมรรถนะ
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
7. โครงกำรติดตำมเพื่อสนั บสนุ นกำรประเมินสมรรถนะบุ คคลภำยใต้ระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพ

2560
√

ระยะเวลาดาเนินการ
2561
2562
2563

2564

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2) ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับกำรรับรองสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพ
วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมและสร้ำงโอกำสให้ผู้ประกอบอำชีพเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะของบุคคลตำม
มำตรฐำนอำชีพ เพื่อให้ได้รับกำรรับรองตำมคุณวุฒิวิชำชีพ
สำหรับโครงกำร/กิจกรรมที่ควรดำเนินกำรภำยใต้แผนงำนนี้ได้แก่
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรส่งเสริมเพื่อให้ มีผู้เข้ำรับ กำรประเมินสมรรถนะของบุคคลตำม
มำตรฐำนอำชีพ
2. โครงกำรกำรสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำสมรรถนะของผู้ประกอบอำชีพ
3. โครงกำรกำรคำนวณต้นทุนกำรประเมินสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพ

2560
√

2561
√

√
√

√
√

ระยะเวลาดาเนินการ
2562
2563
√
√
√
√

√
√

2564
√
√
√

ยุทธศาสตร์ที่ 5 นาระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชี พไปใช้ ส นั บ สนุน ในการบริ ก ารระบบคุณ วุ ฒิ วิช าชี พ ตามแนวทางรัฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Government) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันกำรกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรใช้บริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพของภำคเอกชนและ
ประชำชนยังไม่เป็นที่แพร่หลำย ส่งผลให้เอกชนและประชำชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้ำใจเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและ
มำตรฐำนอำชีพ กำรส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้ประสบควำมสำเร็จจะต้องเริ่มต้นจำกกำร
พั ฒ นำระบบเครื อ ข่ ำ ยข้ อ มู ล สำรสนเทศและกำรบริ ก ำรเกี่ ย วกั บ ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ และมำตรฐำนอำชี พ
ให้ภำคเอกชนและประชำชนได้รับกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ด้วยกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรมำประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงในรูปแบบรั ฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government ซึ่งหมำยถึงกำรให้บริกำร
ของภำครัฐผ่ำนเครือข่ำยอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ เพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐ เสริมสร้ำงควำม
โปร่งใสของกำรดำเนินงำนของภำครัฐ สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และทำให้หน่วยงำนของรัฐรับผิ ดชอบ
ต่ อ ประชำชนมำกขึ้ น เป็ น แนวคิ ด ส ำคั ญ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กำรจั ด กำรภำครั ฐ แนวใหม่ หรื อ New
Public
Administration (NPA) เป็นกำรปรับปรุงบริกำรภำครัฐโดยนำแนวคิดกำรให้ควำมสำคัญกับลูกค้ำหรือประชำชน
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โครงกำรทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

ผู้มำรับบริกำรเป็นหลั ก (Customer Driven) มำใช้ โดยนำเอำเทคโนโลยีมำใช้เป็ นเครื่องมือเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและระบบกำรให้บริกำรของสถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้น ปัจจัยสำคัญของกำรพัฒนำระบบศูนย์กลำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
และกำรบริกำรเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้เกิดกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรม คือ ควำมร่วมมือ
อย่ ำ งใกล้ ชิ ด และเต็ ม ใจจำกทั้ ง 3 ฝ่ ำ ย ได้ แ ก่ ภำครัฐ ภำคธุ รกิ จ เอกชนและประชำชน โดยมี กำรแบ่ ง กลุ่ ม ตำม
ผู้รับบริกำรของ E-Government ได้ดังนี้
1) รัฐ กับ ประชำชน (G2C) เป็นกำรให้บริกำรของรัฐสู่ประชำชนโดยตรง โดยที่บริกำรดังกล่ำวประชำชน
จะสำมำรถดำเนินธุรกรรมโดยผ่ำนเครือข่ำยสำรสนเทศของรัฐ เช่น กำรชำระภำษี กำรจดทะเบียน กำรจ่ำยค่ำปรับ
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน กำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแทนประชำชนกับผู้ลงคะแนนเสียงและกำรค้นหำ
ข้อมูลของรัฐที่ดำเนินกำรให้บริ กำรข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ เป็นต้น โดยที่กำรดำเนินกำรต่ำงๆ นั้นจะต้องเป็นกำรทำงำน
แบบ Online และ Real Time มีกำรรับรองและกำรโต้ตอบที่มีปฏิสัมพันธ์
2) รัฐ กับ เอกชน (G2B) เป็นกำรให้บริกำรภำคธุรกิจเอกชน โดยที่รัฐจะอำนวยควำมสะดวกต่อภำคธุรกิจ
และอุตสำหกรรมให้สำมำรถแข่ งขันกันโดยควำมเร็วสูง มีประสิทธิภำพ และมีข้อมูลที่ถูกต้องอย่ำงเป็นธรรมและ
โปร่งใส เช่น กำรจดทะเบียนทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงทำงอิเล็กทรอนิกส์
กำรส่งออกและนำเข้ำ กำรชำระภำษี และกำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและเล็ก เป็นต้น
3) รัฐ กับ รัฐ (G2G) เป็นรูปแบบกำรทำงำนที่เปลี่ยนแปลงไปมำกของหน่วยรำชกำร ที่กำรติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงกันโดยกระดำษและลำยเซ็นในระบบรำชกำรแบบเดิม จะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปด้วยกำรใช้ระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศ และ ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อเพิ่มควำมเร็วใน
กำรดำเนินกำร (Economy of Speed) ลดระยะเวลำในกำรส่งเอกสำรและข้อมูลระหว่ำงกัน นอกจำกนั้นยังเป็น
กำรบูรณำกำรกำรให้บริกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐโดยกำรใช้กำรเชื่อมต่อโครงข่ำยสำรสนเทศเพื่อเอื้อให้เกิดกำร
ทำงำนร่วมกัน (Collaboration) และกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกัน (Government Data Exchange) ทั้งนี้รวมไป
ถึงกำรเชื่อมโยงกับรัฐบำลของต่ำงชำติ และองค์กรปกครองท้องถิ่นอีกด้วย ระบบงำนต่ำงๆ ที่ใช้ในเรื่องนี้ ได้แก่
ระบบงำน Back Office ต่ำง ๆ เช่น ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัญชีและกำรเงินระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อย่ำงไรก็ดี จะต้องมีกระบวนกำรในกำรลดแรงต่อต้ำนของบุคลำกรที่คุ้นเคยกับกำรทำงำน
ในระบบเดิม
4) รั ฐ กั บ ข้ ำ รำชกำรและพนั ก งำนของรั ฐ (G2E) เป็ น กำรให้ บ ริ ก ำรที่ จ ำเป็ น ของพนั ก งำนของรั ฐ
(Employee) กับรัฐบำล โดยที่จะสร้ำงระบบเพื่อช่วยให้เกิดเครื่องมือที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำน และกำรดำรงชีวิต
เช่น ระบบสวัสดิกำร ระบบที่ปรึกษำทำงกฎหมำย และข้อบังคับในกำรปฏิบัติรำชกำร ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร
ภำครัฐ เป็นต้น
กำรสร้ำงโอกำสให้ประชำชนทุกคนได้เลือกใช้บริกำรที่หลำกหลำยผ่ำนอินเทอร์เน็ต เพื่อรับบริกำรจำกรัฐที่ดีขึ้น
แม่นยำขึ้น สะดวกขึ้น เสียเวลำกับรัฐน้อยลง โดยกำรเพิ่มช่องทำงบริกำร เช่น ศูนย์บริกำรทำงโทรศัพท์ (Call Center)
บริกำรทำงเว็บไซต์ กำรใช้อินเทอร์เน็ตผ่ำนมือถือ (WAP) เป็นต้น เมื่อรัฐให้ข้อมูลกับประชำชนได้มำกขึ้น ลดควำม
ยุ่งยำกของกฎเกณฑ์ จะทำให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรทำงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกอบกำรที่ลดลงและค้ำขำยกับรัฐคล่องขึ้น
สาระสาคัญ: สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจำเป็นต้องมีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศคุณวุฒิวิชำชีพ เพื่อเป็น
ฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ให้แก่ผู้ที่มีควำมสนใจที่จะนำมำใช้และนำไปพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ขณะเดียวกันจะต้อง
พัฒนำฐำนข้อมูลกลำงที่มีกำรเชื่อมโยงจำกหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรดำเนินงำน
ด้ำนพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชี พของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ของสถำบันฯ
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วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. เพื่อให้ระบบศูนย์กลำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริกำรเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำน
อำชีพถูกนำไปใช้สนับสนุนในกำรบริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แผนงาน
1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลคุณวุฒิวิชำชีพที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอำชีพ
วัตถุประสงค์: เพื่อดำเนินงำนศึกษำวิจัยพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ โดยเป็นฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ให้แก่ผู้ที่มี
ควำมสนใจที่จะนำมำใช้และนำไปพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ โดยต้องมีกำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูล ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และจัดประชุมร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อสรุปหำแนวทำงในกำรพัฒนำ
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอำชีพ
สำหรับโครงกำร/กิจกรรมที่ควรดำเนินกำรภำยใต้แผนงำนนี้ได้แก่
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรพัฒนำศูนย์ก ลำงข้อ มูลเกี่ย วกับ ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ และ
มำตรฐำนอำชีพ
2. โครงกำรเผยแพร่กำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลกำรให้บริกำรระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพ
3. โครงกำรจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
ปี 2561-2565

2560
√
√

ระยะเวลาดาเนินการ
2561
2562
2563
√
√
√
√

√

√

2564
√
√

√

2) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลำงในกำรเชื่อมประสำนระหว่ำงหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ในกำรพัฒนำสมรรถนะบุคคล
ตำมมำตรฐำนอำชีพ
วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนำให้สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกให้
บุคลำกรศึกษำเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ ทั้งนี้จำเป็นต้องพัฒนำระบบกำรสร้ำงกลไกกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เช่น
จัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เป็นบุคลำกรที่มีสมรรถนะสูงในกำรปฏิบัติงำน
สำหรับโครงกำร/กิจกรรมที่ควรดำเนินกำรภำยใต้แผนงำนนี้ได้แก่
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลกำรรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและแจ้ง
เรื่องร้องเรียนผ่ำนทำงศูนย์บริกำร (Call Center)
2. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคคลก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรประเมินจริงด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Training System for Competency
Development)

2560
√
√

ระยะเวลาดาเนินการ
2561
2562
2563
√
√
√
√

√

√

2564
√
√
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แผนภาพที่ 5.1 ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก ยุทธศาสตร์ และแผนงานของแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
Thailand 4.0
310,000
1

2

2564
3

4

5

Thailand
4.0

2

1

4

3

5

.

(EGovernment)

1.

1.

1.

2.

2.

2.

ที่มำ: คณะผู้วิจัย

1.

1.

2.

2.
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แผนภาพที่ 5.2 Strategic Map ยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564
:

Thailand 4.0

310,000

2564
.

(

.

)

.

(E-Government)

MOU

ที่มำ: คณะผู้วิจัย
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บทที่ 6
แผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
6.1 หลักการและเหตุผล
แผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นแผนปฏิบัติการในแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน
รวมถึงเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนั้นแผนปฏิบัติการฉบับนี้จึงเป็นแผนปฏิบัติการที่มี
ระยะเวลาและเป้าหมายดาเนินการของงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ต้องดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนี้ได้คานึงถึงหลั กของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่มี การเชื่อม
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ (Input, Process, Output, Outcome and Impact) ซึ่งเหตุผลของ
การนาหลักทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ เนื่องจากการเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่ต้นทางไปจนกระทั่งถึงเป้าหมายจะ
ทาให้การดาเนินงาน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานของยุทธศาสตร์ขององค์กรสามารถที่จะดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานของสถาบั น คุณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ สามารถน ากรอบทิ ศทางตามแผนยุ ท ธศาสตร์
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ไปปรับใช้จัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานได้อย่างบูรณาการ
และสอดคล้องรองรับกัน
2) เพื่อให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 และเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
ซึ่งจะทาให้การนาไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ
สาหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถ
สรุปได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เกี่ย วกับ ระบบคุณ วุ ฒิ วิช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ ให้เป็ น ที่ รู้จั ก และผลั กดั น ให้มี การ
นาไปใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่รู้จัก และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตระหนักถึง
คุณประโยชน์อย่างกว้างขวาง

เป้าหมาย

1. ประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพิ่มขึ้น
2. การดาเนินงานของสถาบันมีประสิทธิภาพและบุคลากรมีศักยภาพในการผลักดันให้มี
การนาระบบคุณวิชาชีพไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. จานวนผู้รับรูร้ ะบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
2. ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดาเนินงาน
และความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
3. จานวนโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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โครงการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

4. จานวนการประเมินการดาเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
5. ร้อยละของการพัฒนาการดาเนินงานและศักยภาพบุคลากร
6. ร้อยละของสมรรถนะของบุคลากรตาม Competency ที่ได้รับการพัฒนา
สรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั
1. จานวนผู้รับรู้ระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ
2. ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการ
ดาเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
3. จานวนโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
4. จานวนการประเมินการดาเนินงานของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
5. ร้อยละของการพัฒนาการดาเนินงานและ
ศักยภาพบุคลากร
6. ร้อยละของสมรรถนะของบุคลากรตาม
Competency ที่ได้รับการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

3

7

7

9

9

3/200

4/350

5/500

7/600

8/700

90

90

90

90

90

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

แผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
ที่

แผนงาน/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ (หน่วย)
2560

1.

2.

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563

2564
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและการส่งเสริม 1. โครงการส่ ง เสริ ม การรั บ รู้ ร ะบบคุ ณ วุ ฒิ จ านวนผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
3
7
7
9
9
ประชาสัมพันธ์
วิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐาน
อาชีพ (ล้านคน/องค์กร)
3/200 4/350 5/500 7/600 8/700
2. โครงการส ารวจความพึง พอใจต่อ การ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 90
90
90
90
90
ให้บริการ ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการ ที่ มี ต่ อ ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และ
ด าเนิ น งานของสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และ มาตรฐานอาชีพ และการให้ บริการ
ความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ป ระกอบการต่ อ ระบบ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

พก.

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 1. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบัน จานวนชุดโครงการทบทวนแผน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(ชุด)

นผ.

1

1

1

1

1

นผ.

2. โครงการประเมินผลการดาเนินงานของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ใน
รอบระยะเวลา 5 ปี และประเมินความคุ้มค่า
โครงการสาคัญ
3. โครงการพัฒนาการดาเนินงานและ
ศักยภาพบุคลากร

จานวนชุดการประเมินการ
1
ดาเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(ชุด)

-

-

-

-

นผ.

ร้อยละของการพัฒนาการดาเนินงาน 100
และศักยภาพบุคลากร

100

100

100

100

บร.

4. โครงการจัดทาสมรรถนะของบุคลากรตาม
Competency

ร้อ ยละของสมรรถนะของบุ คลากร 100
ตาม Competency ที่ไ ด้ รับ การ
พัฒนา

100

100

100

100

บร.
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โครงการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทาและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคเศรษฐกิจ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสอดคล้องกับความต้องการด้านกาลังคนและเป็น
ที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล

เป้าหมาย

1. เพื่อทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาค
เศรษฐกิจ
2. เพื่อจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาค
เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. จานวนสาขาอาชีพที่มีการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
2. จานวนสาขาอาชีพที่มีการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
3. จานวนเครื่องมือ/ตัวอย่างข้อสอบในการประเมินสมรรถนะ
4. จานวนรายงานการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพ
5. จานวนรายงานการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและ
สากล
6. จานวนสาขาอาชีพที่มีการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กับประเทศ
สมาชิกอาเซียน

สรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั
1. จ านวนสาขาอาชี พ ที่ มี ก ารทบทวน
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

20

15

15

10

10

10

10

5

5

2. จ า นว นสา ข าอ า ชี พ ที่ มี ก ารจั ดท า
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
3. จานวนเครื่องมือ/ตัวอย่างข้อสอบใน
การประเมินสมรรถนะ

5/5

-

-

-

-

4. จานวนรายงานการพัฒนาและติดตาม
การประกันคุณภาพ

110

170

230

230

230

5. จ านวนรายงานพั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ
วิ ช าชี พ เพื่ อ เชื่ อ มโยงสู่ ร ะดั บ ภู มิ ภ าค
อาเซียนและสากล

5

3

3

3

3

6. จ านวนสาขาอาชี พ ที่ มี ก ารเทีย บเคีย ง
มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ กับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน

5

3

3

3

3

แผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
ที่
1.

2.

แผนงาน/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

1. พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพใน 1. โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและ
ประเทศครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพที่สาคัญ
คุณวุฒิวิชาชีพ
2. โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพเพื่อรองรับ Thailand 4.0
3. โครงการจัดทาเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
4. โครงการพัฒนาและติดตามการประกัน
คุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพ
ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในต่างประเทศ
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ เพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซีย น
และสากล
2. โครงการส่งเสริมการเทียบเคียงมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพระหว่างอุตสาหกรรม
ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน

ตัวชี้วดั โครงการ (หน่วย)
จานวนสาขาวิชาชีพที่มีการทบทวน
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
จ านวนสาขาวิ ช าชี พ ที่ มี ก ารจั ด ท า
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
จานวนเครื่องมือ/ตัวอย่างข้อสอบใน
การประเมินสมรรถนะ
จานวนรายงานการพัฒนาและ
ติดตามการประกันคุณภาพ
รายงานพั ฒนาระบบคุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พ
เพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
และสากล
จานวนสาขาอาชีพที่มีการเทียบเคียง
มาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ
กับประเทศสมาชิกอาเซียน

2560

ค่าเป้าหมาย
2561 2562 2563
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2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

15

15

10

10

บค.

10

10

5

5

บค.

5/5

-

-

-

-

ผอ.

110

170

230

230

230

ผอ.

5

3

3

3

3

ผอ.

5

3

3

3

3

ผอ.

20

6-6

โครงการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 น าระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ ไปสู่ ก ารต่ อ ยอดในภาคการศึ ก ษาและ
ภาคอุตสาหกรรม และนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างทางเลือกใน
การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับกาลังคนที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษา
เป้าประสงค์

ส่งต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพื่อนาไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
โดยภาคการศึกษาและภาคแรงงาน นาไปใช้พัฒนาบุคลากรโดยภาคอุตสาหกรรม (เกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ) และนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ
ให้กับกาลังคนที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

เป้าหมาย

1. เพื่อนาร่องการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ระบบการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. จานวนหลั กสูต รน าร่องการเชื่ อมโยงระบบคุณ วุ ฒิ วิ ชาชี พ สู่ ระบบการศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
2. จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ

สรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั
1. จ านวนหลั ก สู ต รน าร่ อ งการเชื่ อ มโยง
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ระบบการศึกษา
และฝึกอบรมวิชาชีพ
2. จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทาง
วิ ช าการระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และ
มาตรฐานอาชีพ

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

25/5

25/5

25/5

25/5

25/5

100

200

250

300

400

2,800

3,250

3,450

3,650

3,850

แผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
ที่
1.

2.

แผนงาน/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ (หน่วย)

ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานหลักในการพัฒนา 1. โครงการนาร่องการเชื่อมโยงระบบคุณวุ ฒิ จานวนหลักสูตรนาร่องการเชื่อมโยง
มาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
วิชาชีพสู่ระบบการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ร ะ บ บ คุ ณ วุ ฒิ วิ ช า ชี พ สู่ ร ะ บ บ
เพื่อพัฒนากาลังคน
การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
สร้างกลไกการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิ วิชาชีพและ 2. โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเพื่อ จานวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
มาตรฐานอาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย
สร้ า งกลไกสนั บ สนุ น และขั บ เคลื่ อ นระบบ ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพ

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

6-7

2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

25/5

25/5

ผอ.

250

300

400

3,450

3,650

3,850

2560

2561

25/5

25/5

25/5

100

200

2,800

3,250

พก.
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โครงการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามแนวทางที่เป็น
มาตรฐานสากล และผลักดันให้ผู้ประกอบอาชีพได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพตามเป้าหมาย
เป้าประสงค์
รับ รององค์กรที่มี หน้ าที่ รับ รองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชี พเพื่อประเมิ น
สมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล และ
ผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ พึงได้รับค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
เป้าหมาย
1. เพื่อรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

2. เพื่อประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
1. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
2. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพเข้า
สู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
3. เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพได้รับการฝึกอบรม
4. เจ้าหน้าที่สอบที่ได้พัฒนาองค์ความรู้ในการประเมินสมรรถนะเพื่อสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ (คน:สาขาอาชีพ)
5. ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(Assessor) ได้รับการฝึกอบรม
6. จานวนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่ได้รับการ
ประเมินและควบคุมกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
7. องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนการประเมินสมรรถนะบุคคลภายใต้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
8. ร้อยละของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

9. ผู้ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ
10. อาชีพที่คานวณต้นทุนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
สรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั
1. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
2. องค์ก รที่มีห น้า ที่รับรองสมรรถนะของ
บุ ค คลได้ รับ การพั ฒ นาตามมาตรฐาน
อาชี พ เข้ า สู่ ม าตรฐานสากล (ISO/IEC
17024)
3. เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กร
ที่มีห น้า ที่รับ รองสมรรถนะของบุ คคล
ตามมาตรฐานอาชีพได้รับการฝึกอบรม

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

20

-

-

-

-

50

50

50

30

30

1,040

1,040

1,040

600

600

แผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
ตัวชี้วดั
4. เจ้าหน้าที่สอบที่ได้พัฒนาองค์ความรู้ใน
การประเมินสมรรถนะเพื่อสร้างชุมชน
นักปฏิบัติ(คน/สาขาอาชีพ)
5. ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐาน
อาชีพ (Assessor) ที่ได้รับการฝึกอบรม
6. จ า น ว น อ ง ค์ ก ร ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ร อ ง
สมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐาน
อาชีพ ที่ได้รับ การประเมินและควบคุม
กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
7. องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนการประเมิน
สมรรถนะบุ ค คลภายใต้ ร ะบบคุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพ
8. ร้อยละของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
9. ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบอาชีพ
10. อาชี พ ที่ ค านวณต้ น ทุ น การประเมิ น
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

6-9

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

350/7

500/10

750/15

1,000/20

1,000/20

700

700

700

420

420

50

50

50

30

30

102

152

202

232

262

60

70

80

80

80

25,000

50,000

75,000

80,000

80,000

68

70

70

70

69

6-10
ที่
1.

โครงการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
แผนงาน/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

พัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุ คคล 1. โครงการสนับ สนุนการน าร่อ งองค์ก รที่ มี
ตามมาตรฐานอาชีพ
หน้าที่รับ รองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
2.โครงการพั ฒ นาองค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
3. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)
ขององค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
4. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการประเมิน
สมรรถนะเพื่ อ สร้ า งชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ข อง
เจ้าหน้าที่สอบ
5. โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่
มี ห น้ า ที่ รั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตาม
มาตรฐานอาชีพ (Assessor)
6. โครงการตรวจประเมินเพื่อให้ การรับ รอง
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและควบคุมกระบวนการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
7. โครงการติดตามเพื่อสนับสนุนการประเมิน
สมรรถนะบุคคลภายใต้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ตัวชี้วดั โครงการ (หน่วย)
องค์ ก รที่ มี ห น้ าที่ รั บรองสมรรถนะ
บุ คคลตามมาตรฐานอาชี พ ที่ ได้ รั บ
การสนับสนุน
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
ของบุคคลได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานอาชีพเข้าสู่
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
เจ้ า หน้า ที่ส อบ (Examiner) ของ
องค์กรที่มีหน้า ที่รับ รองสมรรถนะ
ของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ
ได้รับการฝึกอบรม
เจ้ า หน้ า ที่ ส อบที่ ไ ด้ พั ฒ นาองค์
ความรู้ ใ นการประเมิ น สมรรถนะ
เพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (คน/สาขา
อาชีพ)
ผู้ ต รวจประเมิ น องค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่
รั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตาม
มาตรฐานอาชี พ (Assessor) ที่
ได้รับการฝึกอบรม
จ านวนองค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชี พ ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น และ
ควบคุ ม กระบว นกา รประเมิ น
สมรรถนะบุ ค คลตามมาตรฐาน
อาชีพ
องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น การ
ประเมิ น สมรรถนะบุ ค คลภายใต้
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย
2562
2563

2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2560

2561

20

-

-

-

-

50

50

50

30

30

รค.

1,040

1,040

1,040

600

600

ปส.

350/7

500/10

750/15

1000/20

1000/20

ปส.

700

700

700

420

420

รค.

50

50

50

30

30

รค.

102

152

202

232

262

ปส.

แผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
ที่
2.

แผนงาน/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

ส่งเสริมให้กาลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะ 1. โครงการส่ งเสริมเพื่อ ให้ มีผู้เ ข้ า รั บ การ
ตามมาตรฐานอาชีพ
ประเมินสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
2. โครงการ สร้ า งโอก าสในการพั ฒ นา
สมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ
3. โครงการการคานวณต้นทุ นการประเมิ น
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

ตัวชี้วดั โครงการ (หน่วย)
ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
ผู้ที่ได้รับ การพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้ประกอบอาชีพ
อาชีพที่คานวณต้นทุนการประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

ค่าเป้าหมาย
2562
2563

6-11

2560

2561

60

70

80

80

80

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
พก.

25,000

50,000

75,000

80,000

80,000

ปส.

68

70

70

70

69

บร.

2564

6-12

โครงการทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 นาระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพไปใช้สนับสนุนในการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามแนวทางรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

ระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศและการบริก ารเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชี พ ถู ก น าไปใช้ ส นั บ สนุ น ในการบริ ก ารระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. เพื่อให้มีระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
2. เพื่อให้มีการนาระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศไปใช้สนับสนุนในการ
บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ระบบของศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ
ที่พัฒนา
2. ร้อยละของการเผยแพร่การใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ปี พ.ศ. 2561-2565
4. จานวนผู้ รับรู้ระบบคุณวุ ฒิ วิ ชาชี พและแจ้ งเรื่องร้องเรียนผ่ านทางศูนย์ บริการ (Call
Center)
5. สาขาอาชีพที่มีการพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

สรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั
1. ระบบของศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ร ะ บ บ คุ ณ วุ ฒิ พั ฒ น า วิ ช า ชี พ แ ล ะ
มาตรฐานอาชีพที่พัฒนา
2. ร้ อ ยละของการเผยแพร่ ก ารใช้ ง าน
ระบบฐานข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ปี พ.ศ. 2561-2565
4. จานวนผู้รับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางศูนย์บริการ
(Call Center)
5. สาขาอาชี พ ที่ มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะ
บุคคลก่อ นเข้า สู่ก ระบวนการประเมิน
จริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

1

1

1

1

1

80

80

80

80

80

-

1

-

-

-

5,000

7,000

10,000

13,000

16,000

11

20

25

25

20

แผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
ที่
1.

2.

แผนงาน/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ (หน่วย)

พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ที่ 1. โครงการพั ฒนาศู นย์ ก ลางข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ ระบบของศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับ
ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
ระบบคุ ณ วุ ฒิ พั ฒ นาวิ ช าชี พ และ
มาตรฐานอาชีพที่พัฒนา
2. โครงการเผยแพร่การใช้งานระบบฐานข้อมูล ร้อยละของการเผยแพร่การใช้งาน
การให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ระบบฐานข้ อ มู ล การให้ บ ริ ก าร
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. โครงการจั ด ท าแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี แผนแม่ บ ทเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศสถาบั นคุณวุฒิวิชาชีพ ปี 2561- สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ปี 25612565
2565
จั ด ตั้ ง ศู นย์ ข้ อ มู ล กลางในการเชื่ อ มประสาน 1. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ จานวนผู้รับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการพั ฒ นา ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และแจ้ งเรื่อ งร้อ งเรีย น และแจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นผ่ า นทาง
ผ่านทางศูนย์บริการ (Call Center)
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ศูนย์บริการ (Call Center)
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่ สาขาอาชีพที่มีการพัฒนา
กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่
(e-Training System for Competency กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
Development)

2560

2561

ค่าเป้าหมาย
2562 2563

1

1

1

1

1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ศท.

80

80

80

80

80

ศท.

-

1

-

-

-

ศท.

5,000

7,000

10,000

13,000

16,000

พก.

11

20

25

25

20

บค.

2564
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