รายงานฉบับสมบูรณ์ ิFinal Reportี
ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. โ56เ-โ564 ิฉบับปรับปรุงี

สนอต่อ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

จัดทาดย

มูลนิธสิ ถาบันวิจัยพื่อการพัฒนาประทศไทย
มิถุนายน โ56โ
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หลักการละหตุผล
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี หรือ สคช. ิThailand Professional Qualification
Institute (Public Organization): TPQI) มีภารกิจหลัก฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประทศเทย
สนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพ฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพ฿หຌเดຌมาตรฐานสากล ฿หຌการรับรององค์กรทีไมี
หนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมถึงป็นศูนย์กลางขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชีพ ผานการบูรณาการการดานินงานละดานินงานชืไอมตอ ิMissing Link) กับหนวยงาน
ตาง โ ทัๅงภาครัฐละอกชน ชน กระทรวงรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สมาคม/สมาพันธ์ตาง โ พืไอรวม
พัฒนากาลังคน฿หຌมีสมรรถนะทีไตรงกับความตຌองการของผูຌประกอบการ ผานกระบวนการมีสวนร วม฿นการ
พัฒนาหลักสูตรการรียนการสอน หลักสูตรการฝຄกอบรม รวมถึงกระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ พืไอ฿หຌบุคลากร฿นอาชีพรวมถึงกลุมนักรียนนักศึกษามีอกาส฿นการเดຌรับประกาศนียบัตร
คุณวุฒิวิชาชีพ ละหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ซึไงป็นครืไองมือยืนยันสมรรถนะละทักษะของผูຌประกอบ
อาชีพสามารถนาเปพัฒนาความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพละสรຌางรายเดຌจากการประกอบอาชีพ พืไอขับคลืไอน
ประทศเปสูการป็นศรษฐกิจสังคมฐานความรูຌ อันจะนาเปสูการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของ
ประทศ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดຌจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. โ5ๆเ - โ5ๆไ พืไอ฿ชຌ
ดานินการมาระยะหนึไง ตดຌวยประดในความทຌาทายตาง โ ทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบันละ฿นอนาคตทัๅงจากภาย฿น
ละภายนอกประทศ อาจสงผลกระทบตอการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ดังกลาว รวมถึง การประกาศ฿ชຌ
รัฐธรรมนูญฉบับ฿หม นยบายตาง โ ทีไมีความสาคัญตามนวทางการพัฒนาประทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โเ
ป เดຌก 10 ประดในยุทธศาสตร์ ละนยบายระดับบัญชาการของรัฐบาลดยฉพาะรืไองการตรียมคนสู
ศตวรรษทีไ 21 ละกรอบการปฏิรูปประทศ การสนับสนุนอุตสาหกรรมศักยภาพ การพัฒนากาลังคนทุ กชวง
วัยสูคนเทย ไ.เ ป็นตຌน ดยมีปງาหมาย฿นการพัฒนาประทศสู Thailand 4.0 ซึไงทุกประดในลຌวนพัฒนาดยมี
คน ป็นปัจจัยหลัก฿นการขับคลืไอน
ส านั ก นยบายละผนยุ ท ธศาสตร์ สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ิองค์ ก ารมหาชนี จึ ง หใ น ควร฿หຌ มี
การทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิ ชาชีพ ิองค์การมหาชนี พืไอนาเปกาหนดทิศทางการดานินงาน
ตามภารกิจของสถาบัน฿หຌมีความชัดจนละป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองนยบายรัฐบาลละยุทธศาสตร์ชาติ
ละกิดประยชน์สูงสุด฿นการป็นสถาบันหลัก฿นการ฿หຌการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของประทศเทย รวมทัๅง
สามารถชืไอมยงมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของเทยกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของอาซียนละระดับสากลเดຌ
สามารถป็ น กลเกหลั ก ฿นขั บ คลืไ อ นการสรຌ า งมู ล ค า พิไ ม ทางศรษฐกิ จ ฿หຌ กั บ ประทศ ผ า นการยกระดั บ
ขีดความสามารถ฿นการขงขันภาย฿ตຌศรษฐกิจลกทีไปรับปลีไยนป็นศรษฐกิจฐานความรูຌเดຌ อันจะสงผล฿หຌ
ประทศเทยหลุดพຌนจากกับดักรายเดຌปานกลางเดຌตามปງาหมาย
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. โ5ๆเ - โ5ๆไ ิฉบับปรับปรุงี

กรอบนวคิดทฤษฎีละขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง
สาหรับกรอบนวคิดทฤษฏี฿นการวิคราะห์สภาวะวดลຌอมพืไอนามาจัดทาป็นยุทธศาสตร์ คณะวิจัย
เดຌนากรอบนวคิดของมคคินซีย์ (McKinsey 7-S Framework) ละ PESLT Analysis มาป็นสวนหนึไง
ของการวิคราะห์สภาวะวดลຌอมของการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ละคณะวิจัยเดຌศึกษานว
ทางการพัฒนากาลังคนของประทศเทย เดຌก ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ นยบายของรัฐบาล นยบายทีไกีไยวขຌองกับขตศรษฐกิ จพิศษ ยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล
นยบายดຌานการศึกษา ขຌอสนอการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง ิพ.ศ. 2552 – 2561ี พืไอวิคราะห์
ภาพรวมระดับนยบายทีไมีผลตอการดานินงาน฿นการพัฒนากาลังคนของประทศเทย พบวา ยุทธศาสตร์
ประทศละยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ละการจัดทานวทางผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับ
ทีไ 12 มีจุ ดนຌ น ฿นดຌานการพัฒ นาละสริ มสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย์ ดยยกระดับ ศักยภาพ ทักษะ
สมรรถนะรงงานอยางตอนืไอง สอดคลຌองกับความสามารถฉพาะบุคคล มีความรูຌความขຌา฿จละมีทักษะทาง
การงิน มีการวางผนทางการงินละมีการออม มีการพัฒนาระบบการรียนรูຌ การป็นผูຌประกอบการ฿หม ฿น
ดຌานของหน ว ยงานตาง โ ทีไกีไยวขຌองกใลຌ ว นลຌ ว ตมียุ ทธศาสตร์ ทีไส นั บ สนุ น ยุ ทธศาสตร์ ทีไนຌ นการพัฒ นา
ศักยภาพของกาลังคน ละสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ โเ ป ชน กระทรวงรงงาน มีกลยุทธ์฿นพัฒนา
ศักยภาพรงงานละสถานประกอบการ฿หຌสอดคลຌองความตຌองการของตลาด สวนกระทรวงอุตสาหกรรม มีกล
ยุทธ์฿นการพัฒนาผูຌทีไกาลังขຌาสูภาคอุตสาหกรรม ฿หຌมีทักษะฝมือรงงาน ตรงกับความตຌองการของตละสาขา
อุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ทีไ ใ พัฒนาศักยภาพของปัจจัยวดลຌอม พืไอสนั บสนุนละผลักดัน ฿หຌกิดการพิไม
ผลิตภาพทีไนาเปสูการติบตอยางยัไงยืน ละผนการสงสริม SME ฉบับทีไ ไ ิพ.ศ. โ5ๆเ - โ5ๆไี สงสริม฿หຌ
SME มีความสามารถ฿นการประกอบธุรกิจบบมืออาชีพ ิSmart SME) สวนภาคการศึกษามียุทธศาสตร์ทีไ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการรียนการสอน การวัดละประมินผลนຌนพัฒนากระบวนการรียนการสอนทีไมี
คุณภาพ ละจัดกิจกรรมสริมทักษะพัฒนาผูຌรียน฿นรูปบบทีไหลากหลาย สอดคลຌองกับทักษะทีไจาป็น฿น
ศตวรรษทีไ โแ พั ฒ นาละปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร การวั ด ละประมิ น ผลการศึ ก ษาทั น สมั ย สอดคลຌ อ งกั บ
ความกຌาวหนຌาทางวิทยาการละการปลีไยนปลงของสังคมลก
สรุปยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564 ิฉบับปรับปรุงี
วิสัยทัศน์
ป็ น สถาบั น ทีไ พั ฒ นาละขั บ คลืไ อ นระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พ ทีไ ส อดคลຌ อ งกั บ
Thailand 4.0 พืไอยกระดับสมรรถนะกาลังคนอยางนຌอย 310,000 คนภาย฿นป 2564
พันธกิจ
1) สงสริมละสรຌางการรับรูຌประยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ละผลักดัน฿หຌมี
การนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพเป฿ชຌ฿นความกຌาวหนຌาทางอาชีพ
2) สนับสนุน฿หຌกิดการนาคุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ฿นการพิจารณาสิทธิประยชน์ตอผูຌประกอบอาชีพทีไมี
นายจຌางละเมมีนายจຌาง รวมทัๅงสนับสนุนการมีสวนรวม฿นการจัดทาละทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ
วิชาชีพ
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3) ผลักดัน฿หຌมีการนามาตรฐานอาชีพเป฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ละหลักสูตรฝຄกอบรม ละสงสริม฿หຌมีการทียบอนประสบการณ์ผานระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอยกระดับ
ความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ
4) ปรับปรุงกระบวนการ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล ละบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานหลักทีไกีไยวขຌอง
5) พัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศกีไยวกับมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌสนับสนุนบริการ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์หลักละตัวชีๅวัด
1) พืไอ฿หຌผูຌประกอบอาชีพละหนวยงานทีไกีไยวขຌองตระหนักถึงคุณประยชน์ของระบบคุ ณวุฒิ
วิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ละป็นทีไรูຌจักของผูຌประกอบอาชีพมากขึๅน
ตัวชีๅวัด
1) จานวนผูຌทีไมีความรูຌความขຌา฿จ฿นระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ิลຌานคนี
2) จานวนสืไอละครือขายประชาสัมพันธ์การดานินงานของสถาบัน ิกิจกรรม/หงี
3) จานวนการสนับสนุนองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ิหงี
4) ระดับคุณธรรมละความปรง฿ส ิรຌอยละี
5) จานวนชุดครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิชุดี
6) รຌอยละความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการทีไมีตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ละ
การ฿หຌบริการของ สคช. ิรຌอยละี
7) ผลการประมินผลการดานินงาน฿นรอบระยะวลา ใ ป ของ สคช. ิชุดี
8) รຌอยละของการพัฒนาการดานินงานละศักยภาพบุคลากร ิรຌอยละี
2) พืไอ฿หຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ ป็นทีไยอมรับ
ทัๅง฿นประทศละ฿นระดับสากล ละมีการนาคุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ฿นการพิจารณาสิทธิประยชน์
ตัวชีๅวัด
1) จานวนสาขาวิชาชีพทีไมีการทบทวนละจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ ิสาขา
วิชาชีพี
2) ความรวมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ิกิจกรรม/หงี
3) การที ย บคี ย งมาตรฐานอาชี พ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ หรื อ ระบบการประมิ น หรื อ
ระบบการประกันคุณภาพ ิกิจกรรม/รายงานี
4) รายงานการศึกษาวิจัยพืไอสงสริมการ฿ชຌประยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ิฉบับี
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ใี พืไอ฿หຌภาครงงานละภาคการศึกษานามาตรฐานอาชีพเป฿ชຌพัฒนาบุคลากร ละสรຌา ง
ความกຌา วหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับกาลังคนทีไขาดอกาส฿นการขຌา สูระบบการศึกษา พืไอ฿หຌกิดการรี ยนรูຌ
ตลอดชีวิต
ตัวชีๅวัด
1) ความรวมมือ฿นการบูรณาการการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ ิหงี
2) การพัฒนาการรียนรูຌบนฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิหงชาติ ิสาขาวิชาชีพี
3) จานวนคณะกรรมการขับคลืไอนการพัฒนากาลังคน฿นกลุมอุตสาหกรรมปງาหมาย ิคณะี
4) การพัฒนากลเกการรับรองประสบการณ์ดຌวยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ิระบบี
5) การจานวนผูຌทีไเดຌรับการถายทอดความรูຌทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
ิคนี
6) จานวนกลุมปງาหมายทีไเดຌรับการสนับสนุนการฝຄกอบรม ิคนี
ไี พืไ อ ฿หຌ อ งค์ ก รทีไ มี ห นຌ า ทีไ รั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ สอดคลຌ อ งกั บ
มาตรฐานสากล ละสามารถยกระดับสมรรถนะกาลังคนของประทศ
ตัวชีๅวัด
1) จานวนบุคลากรทีไเดຌรับการสนับสนุน฿หຌขຌารับการประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ิคนี
2) จานวนครัๅงการติดตาม สังกตการณ์ ละสนับสนุนการประมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ ขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ิครัๅงี
3) การทากิจกรรมสงสริม฿หຌขຌารับการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ิหงี
4) บุคลากร฿นกลุมอุตสาหกรรมเดຌรับการฝຄกอบรมละประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ ิคนี
5) อาชีพทีไกาหนดอัตราคาธรรมนียม฿นการประมิน ิอาชีพตามชัๅนคุณวุฒิี
6) จานวนองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามาตรฐานอาชีพทีไเดຌรับการประมิน
ละควบคุมกระบวนการประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ิหงี
7) จานวนองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลเดຌรับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพขຌาสู
มาตรฐานสากล ิISO/IEC แ็เโไี ิหงี
8) จานวนการผานการตรวจประมินระบบบริหารคุณภาพพืไอรักษาระบบ ISO ้เเแ:โเแ5
ิSurิeillance Auditี จากผูຌ฿หຌการรับรอง ิครัๅงี
9) จานวนบุคลากร฿นกระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไเดຌรับการ
ฝຄกอบรม ิคนี
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5ี พืไอ฿หຌการบริ หารระบบคุณ วุฒิวิชาชีพมีประสิทธิภ าพ มีการ฿ชຌร ะบบศูน ย์กลางครื อขา ย
ขຌอมูลสารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพอยางพรหลาย
ตัวชีๅวัด
1) ระบบฐานขຌอมูลระบบคุณวุฒิพัฒนาวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพทีไปรับปรุง ิระบบี
2) จานวนองค์กรรับรองทีไรับการอบรมการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์กรี
3) ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์
ิคุณวุฒิวิชาชีพี
4) จานวนหนวยงานทีไมีการชืไอมยงฐานขຌอมูล ิหนวยงานี
5) ระบบฐานขຌอมูลประมินสมรรถนะมาตรฐานทักษะสาหรับขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ
ิระบบี
6) มีผูຌขຌามาประมิน ิคนี
ป้าหมาย
1) มีหนวยงานหลักทีไกีไยวขຌองตระหนักถึงคุณประยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
ละป็นทีไรูຌจักของผูຌประกอบอาชีพมากขึๅน
2) มีระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพป็นทีไยอมรับทัๅง฿นประทศละ฿นระดับสากล ละ
สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ
3) มีภาคการศึกษาละภาครงงานนาเป฿ชຌพัฒนาบุคลากร ละสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับ
กาลังคนรวมถึงคนทีไขาดอกาส฿นการขຌาสูระบบการศึกษา พืไอ฿หຌกิดการรียนรูຌตลอดชีวิต
4) มีองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล
ละบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานหลักทีไกีไยวขຌองอยางมีประสิทธิภาพ ละสามารถยกระดับสมรรถนะ
กาลังคน
5) มีการบริ หารระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ การ฿ชຌระบบศูนย์กลางครื อขายขຌ อมูล สารสนทศละการ
บริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ทีไ แ สรຌางการรับรูຌถึงประยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
สาระสาคัญ : ประยชน์ ทีไจะเดຌรั บ จากการมีร ะบบคุณวุฒิ วิช าชีพป็ นสิไ งทีไจะชว ย฿หຌ มีการหใ น
ความสาคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ทา฿หຌตຌองนຌนการประชาสัมพันธ์ละสรຌางการรับรูຌ
กีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌทัไวถึงทุกภาคสวน สถาบันฯ จาป็นอยางยิไงทีไจะตຌองพิไม
ชองทางการประชาสัมพันธ์ละสรຌางการรับรูຌกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชี พละมาตรฐานอาชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจักกัน
อยางกวຌางขวาง ดยฉพาะอยางยิไงภาคอุตสาหกรรม ละภาคประชาสังคม ผูຌทีไอยู฿นภาคการการศึกษา ละ
รงงาน฿นตลาดรงงาน ฿หຌสามารถมาประมินละทียบอนประสบการณ์การทางานพืไอการรับรองคุณวุฒิเดຌ
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วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพป็นทีไรูຌจัก ละทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองตระหนักถึงคุณประยชน์
อยางกวຌางขวาง
ผนงาน
1) การสงสริมประชาสัมพันธ์ถึงกลุมปງาหมาย
วัตถุประสงค์: พืไอ฿หຌการดานินงานบรรลุวัตถุประสงค์฿นการป็นสถาบัน฿นการพัฒนาละขับคลืไอน
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงตຌองรงการประชาสัมพันธ์ทีไหมาะสมสาหรับกลุมปງาหมายละ
ดานินการประชาสัมพันธ์ผานสืไอทุกชองทาง ละการบรูณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน ดยตຌองมีการ
สรຌางความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ ความชืไอมัไนของผูຌรับบริการตอการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ละความชืไ อ มัไ น ของผูຌ ป ระกอบการต อ ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พ พืไ อ น ามาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางาน฿หຌสามารถบูรณาการเดຌทุกภาคสวนละป็นทีไยอมรับของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการสงสริมการรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูกลุมปງาหมาย
2. ครงการสรຌางความรูຌความขຌา฿จระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
3. ครงการสนับสนุน฿หຌองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์
ถึงประยชน์

ระยะวลาดานินการ
2562
2563
2564
√
√
√
√
√
√
√

2) การสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
วัตถุประสงค์: พืไอ฿หຌสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพมีการดานินงานทีไมีประสิทธิภาพ สถาบัน ตຌองนຌนทีไ
กระบวนการทางานผานการประมินความพึงพอ฿จจากผูຌทีไมีมารับบริการ ละการนຌนครงการทีไสาคัญพืไอ
ป็น การสรຌางความชืไอมัไน ฿หຌ กหนว ยงานทีไกีไยวขຌอง ซึไงอีกหนึไงกลเกทีไจะชว ย฿นการประชาสั มพันธ์การ
ดานินงานของสถาบัน฿หຌมีการยอมรับละทราบถึงประยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการพิไมประสิทธิภาพการดานินงาน฿นการบริหารจัดการองค์กร
2. ครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์ สคช.
3. ครงการสารวจความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการละการประมินผลการติดตามผูຌผานการประมินสมรรถนะของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
4. ครงการประมินผลการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ฿นรอบระยะวลา 3 ป ละ
ประมินความคุຌมคาครงการสาคัญ
5. ครงการพัฒนาการดานินงานละศักยภาพบุคลากร

ระยะวลาดานินการ
2562
2563
2564
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
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ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ทบทวนละจัดทามาตรฐานอาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ ละความตຌองการ
ของกลุมอาชีพ฿นภาคศรษฐกิจทีไสาคัญ
สาระสาคัญ: ฿นยุทธศาสตร์ทีไ โ มุงนຌนทบทวนละการจัดทามาตรฐานอาชีพทีไสาคัญตามความ
ตຌองการทางศรษฐกิจทีไปลีไยนปลงละสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติละผนมบท฿นการพัฒนาประทศ
จากการกาหนดนยบายละนวทางการพัฒนาประทศทีไนຌนการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ละสงสริมการ฿ชຌ
นวัตกรรมละอาชีพ฿หม โ รวมทัๅงกระสการปลีไยนปลงทางทคนลยี ทา฿หຌตຌองมีการทบทวนมาตรฐาน
อาชี พ ดิ ม ละจั ด ท ามาตรฐานอาชี พ ฿หม โ ทีไ ส าคั ญ ต อ การพั ฒ นาประทศ฿หຌ ค รอบคลุ ม อาชี พ ทีไ ส าคั ญ
สอดคลຌองกับความตຌองการของภาคศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. พืไอ฿หຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพสอดคลຌองกับความตຌองการดຌานกาลังคนละป็น
ทีไยอมรับทัๅง฿นประทศ ละ฿นระดับสากล
ผนงาน
1. ทบทวนละจัดทามาตรฐานอาชีพ฿นกลุมอาชีพทีไสาคัญ
วัตถุประสงค์: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะตຌองมีการศึกษา วิคราะห์ สังคราะห์ ขຌอมูล ปัจจัยทีไกีไยวขຌอง
กับนยบายรัฐบาล ผนพัฒนาพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละกลุมอุตสาหกรรมปງาหมาย พืไอพัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿นประทศครอบคลุมทุกกลุมอาชีพทีไสาคัญ รวมถึงอาชีพสาคัญ฿หม โ
ทีไตຌองมีการจัดมาตรฐานอาชีพพืไอรองรับ นวทางการพัฒนา฿นอนาคต นอกจากนีๅ ตຌองมีการพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล ดยมีการศึกษาวิจัยละปรียบทียบระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพของประทศเทยกับตางประทศ
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพพืไอการพัฒนากาลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป

ระยะวลาดานินการ
2562
2563
2564
√
√
√

2. การสงสริมการ฿ชຌประยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
วัตถุประสงค์: พืไอรงกระบวนการศึกษาวิจัยระบบคุณวุฒิวิชาชีพละขยายครือขายความรวมมือกับ
หน ว ยงานทัๅงภาย฿นประทศละตางประทศ ฿หຌ ส ามารถน ามา฿ชຌ฿นการพัฒ นาระบบคุณวุฒิ วิช าชีพละ
มาตรฐานอาชีพของประทศเทย฿หຌชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียนละสากล ดยนຌนอาชีพ฿นอุตสาหกรรมทีไ
ป็นทีไตຌองการ฿นภาคศรษฐกิจ
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1.ครงการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียนละสากล
2.ครงการสงสริมการทียบคียงมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
3. ครงการศึกษาวิจัยพืไอสงสริมการ฿ชຌประยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

2562
√

ระยะวลาดานินการ
2563
2564
√
√
√
√
√
√

ส-8

ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. โ5ๆเ - โ5ๆไ ิฉบับปรับปรุงี

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การสรຌ า งความร วมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅง฿นละต า งประทศ฿นการ
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
สาระสาคัญ: นຌนการสรຌางความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม฿นการสงสริม฿หຌผูຌประกอบการนา
มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะเป฿ชຌป็ น ครืไ องมือ฿นการพัฒ นาบุ คลากร฿นองค์กร ละร ว มมือกับ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการพัฒนาระบบการทียบอนระหวางคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิการศึกษาพืไอ฿หຌผูຌ
ประกอบอาชีพทีไเมมีอกาสขຌาสูระบบการศึกษาหรือผานการศึกษาพียงบางสวน ดย฿ชຌคุณวุฒิวิชาชีพป็น
ทางลือก฿นการพัฒนาละยกระดับความสามารถ
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. สงตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพพืไอนาเป฿ชຌปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะดย
ภาคการศึกษาละภาครงงานนาเป฿ชຌพัฒนาบุคลากรดยภาคอุตสาหกรรม ิกษตร อุตสาหกรรม ละ
บริการี ละนาเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับกาลังคนทีไขาดอกาส฿นการขຌาสู
ระบบการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิหงชาติ
ผนงาน
1) สรຌางความรวมมือกับภาคการศึกษาละภาครงงาน฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
วัตถุประสงค์: พืไอป็นการนารองการชืไอมยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูระบบการศึกษาละฝຄกอบรม
วิชาชีพพืไอพัฒนากาลั งคน ดยขยายความรวมมือกับหนวยงานทัๅงภาคการศึกษา ละรงงาน฿นการน า
มาตรฐานอาชีพทีไลຌวสรใจเปปรับปรุงหลักสูตรการรียน การสอน ละการฝຄกอบรม ฿หຌกาลังคนมีสมรรถนะ
สอดคลຌองกับมาตรฐานอาชีพ รวมทัๅงป็นชองทางการสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับกาลังคนทีไขาดอกาส
฿นการขຌาสูระบบการศึกษา รวมทัๅงป็นการชวยสงสริม฿หຌกิดการรียนรูຌตลอดชีวิต
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการบูรณาการการทางานรวมกับ กรมพัฒนาฝมือ รงงาน฿นการจั ดทามาตรฐานอาชีพ ละ
คุณวุฒิวิชาชีพ
2. ครงการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพกาลังคนของประทศดຌวยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3.ครงการจัดตัๅงคณะกรรมการขับคลืไอนการพัฒนากาลังคน฿นกลุมอุตสาหกรรมปງาหมาย

ระยะวลาดานินการ
2562
2563
2564
√
√
√
√

√
√

√
√

โี การขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
วัตถุประสงค์: พืไอ฿หຌมีการขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจักละนาเป฿ชຌประยชน์มากขึๅน
ดยตຌองมีการถายทอดความรูຌเปยังกลุมปງาหมายพืไอ฿หຌกิดความรูຌความขຌา฿จ
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการกลเก฿นการรับรองสมรรถนะทีไมีดຌวยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2. ครงการขับคลืไอน฿หຌกิดการนามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ฿นการพัฒนากาลังคน
3. ครงการสงสริมละสนับสนุนหนวยฝຄกอบรมรวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง

2562
√
√

ระยะวลาดานินการ
2563
2564
√
√
√
√
√
√

บทสรุปผูຌบริหาร

ส-9

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 สงสริม฿หຌกาลังคนเดຌรั บการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ละพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล
สาระสาคัญ: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ฿นฐานะทีไป็นองค์กรหลัก฿นการสงสริม สนับสนุนระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ จาป็นตຌองมีการพัฒนากระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ซึไงดานินการ
ตามนวทางทีไป็นมาตรฐานสากลพืไอ฿หຌกิดความชืไอมัไน฿นการยกระดับความสามารถของผูຌประกอบอาชีพ
ละสรຌางอกาสหงความกຌาวหนຌา฿หຌกับผูຌประกอบอาชีพทีไเดຌรับการรับรอง จะสงผล฿หຌสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
สามารถบรรลุปງาหมายของการป็นสถาบันทีไพัฒนาละขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
ทีไสอดคลຌองกับ Thailand ไ.เ ละสามารถยกระดับสมรรถนะกาลังคนเดຌอยางนຌอย ใแเ,เเเ คน ภาย฿น
ป โ5ๆไ
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. พืไอพิไมประสิทธิภาพขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ฿หຌ
สามารถประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล ละผูຌประกอบอาชีพ
ทีไเดຌรับ การรั บรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพึงเดຌรั บคาตอบทนละสวัสดิการทีไหมาะสมกับระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
ผนงาน
1) สงสริม฿หຌกาลังคนเดຌรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
วัตถุประสงค์: พืไอสงสริมละสรຌางอกาส฿หຌผูຌประกอบอาชีพขຌารับการประมินสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ พืไอ฿หຌเดຌรับการรับรองตามคุณวุฒิวิชาชีพ
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ
2. ครงการขับคลืไอนองค์กรทีไหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿นการประมินสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
3. ครงการสงสริมพืไอ฿หຌมีผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
4. ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ

ระยะวลาดานินการ
2562
2563
2564
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

โี พัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
วัตถุประสงค์: พืไอ฿หຌมีองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไมีคุณภาพ นาชืไอถือละ
สอดคลຌองกับมาตรฐานสากล นืไองจากองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะกาลังคนตามมาตรฐานอาชีพ จะป็น
สิไงทีไสะทຌอน฿หຌหในประสิทธิภาพของสถาบัน฿นการป็นองค์กรหลัก฿นการขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพลຌ ว ประยชน์อีกประการหนึไ งทีไมีความส าคัญยิไ ง เดຌก การสรຌ างความชืไอมัไน ฿นสว นทีไ
กีไยวขຌองกับคุณภาพของผูຌประกอบอาชีพทีไผานการรับรองจากองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ จะทา฿หຌผูຌประกอบการชืไอมัไนวาผูຌประกอบอาชีพทีไเดຌรับการรับรองจากองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพนัๅนป็นผูຌทีไมีคุณภาพ

ส-10

ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. โ5ๆเ - โ5ๆไ ิฉบับปรับปรุงี

สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการกาหนดอัตราคาธรรมนียม฿นการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
2. ครงการตรวจประมินพืไอ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
3. ครงการพัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล
ิISO/IEC 17024)
4. ครงการพัฒนาละติดตามการประกันคุณภาพพืไอระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ิQuality Assurance) :
กิจกรรมศูนย์บริการขຌอมูลการรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละจຌงรืไองรຌองรียน
5. ครงการฝຄกอบรมบุคลากร฿นกระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
1) กิจกรรมฝຄกอบรมผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ิAssessor)
2) กิจกรรมฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไสอบ ิExaminer)ขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

ระยะวลาดานินการ
2562
2563
2564
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 พัฒนาระบบสารสนทศกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌสนับสนุนการบริการระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
สาระสาคัญ: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจาป็นตຌองมีการพัฒนาฐานขຌอมูลละสารสนทศคุณวุฒิวิชาชีพ
พืไ อ ป็ น ฐานขຌ อ มู ล องค์ ค วามรูຌ ฿ หຌ  ก ผูຌ ทีไ มี ค วามสน฿จทีไ จ ะน ามา฿ชຌ  ละน าเปพั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
ขณะดียวกันจะตຌองพัฒนาฐานขຌอมูลกลางทีไมีการชืไอมยงจากหนวยงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง พืไอป็นขຌอมูลละ
นวทาง฿นการดานินงานดຌานพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพของหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอ
สริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถาบันฯ
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. พืไอ฿หຌ ระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูลสารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพถูกนาเป฿ชຌสนับสนุน฿นการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ผนงาน
1) พัฒนาระบบฐานขຌอมูลละผยพรพืไอการนาเป฿ชຌประยชน์
วัตถุประสงค์: พืไอดานินงานศึกษาวิจัยพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพดยป็นฐานขຌอมูลองค์ความรูຌ฿หຌก
ผูຌทีไมีความสน฿จทีไจะนามา฿ชຌละนาเปพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ดยตຌองมีการศึกษา วิคราะห์ สังคราะห์
ขຌอมูล ปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับทิศทางการพัฒนาศรษฐกิจ ละตຌองมีจัดประชุมอบรมการ฿ชຌงานระบบคุณวุฒิละ
ฐานขຌอมูลทีไ฿หຌบริการ
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการปรับปรุงระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
2. ครงการอบรมการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. ครงการพัฒนาสืไอการรียนรูຌอิลใกทรอนิกส์ละดิจิทัลคอนทนต์พืไอพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ระยะวลาดานินการ
2562
2563
2564
√
√
√
√
√
√
√
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โี การชืไอมยงขຌอมูลสารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ
วัตถุประสงค์: พืไอพัฒนา฿หຌสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพป็นศูนย์กลางของขຌอมูล ละผูຌ฿ชຌงานหรือผูຌ฿ชຌ
ประยชน์สามารถขຌาถึงเดຌงาย ดยจาป็นตຌองพัฒนาระบบการสรຌางกลเกการพืไอรองรับการสอบประมิน
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการชืไอมยงฐานขຌอมูลดຌานกาลังคน
2. ครงการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลการประมินมาตรฐานทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากร
ภาครัฐ
3. ครงการพัฒนาศูนย์กลางขຌอสอบประมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ิTPQI Digital Exam Center)
4. ครงการพัฒนาระบบการสอบปรนัยบนระบบคอมพิวตอร์

2562
√

√

ระยะวลาดานินการ
2563
2564
√
√
√
√

√

การดานิน งานระหวางชว งผนยุ ทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงนีๅสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพตຌองมีบทบาททีไ
ชัดจน฿นการพัฒนาละขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ละสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควร
ป็นหนวยงานกลางสาหรับการประมินคุณวุฒิวิชาชีพของประทศ ซึไงมีประดในหลักทีไควรดานินการ ดังนีๅ
1ี ดຌานการทบทวนละจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
การจั ด ท ามาตรฐานอาชี พ ควรมี ก ารทบทวนมาตรฐานทัๅ ง ฿นระยะสัๅ น ละระยะยาวพืไ อ ปรั บ ฿หຌ
หมาะสมตามสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงเป฿นอนาคต นຌนตามความรงดวน฿นการพัฒนากาลังคนพืไอรองรับ
การปรับปลีไยนของสถานการณ์ตาง โ ทีไปลีไยนเปอยางรวดรใว ดยมีหลักกณฑ์ละนวทาง฿นการทบทวน
ละจัดทามาตรฐานอาชีพ คือ
 การจัดทามาตรฐานอาชีพ฿หม฿นอนาคตตຌองมาจากความตຌองการของผูຌ฿ชຌงานจริง ดย฿หຌผูຌมี
สวนเดຌสีย ิStakeholders) ป็นผูຌกาหนด ละมีการจัดทาประชาพิจารณ์จากผูຌมีสวนเดຌสวนสียอยางรอบ
ดຌาน ดยตຌองมีการจัดลาดับความสาคัญ฿นการทามาตรฐานอาชีพวาอาชีพ฿ดควรทากอนหลัง
 การจัดทามาตรฐานอาชีพ ควรรงผลักดันการพัฒนาสมรรถนะ฿นกลุมสาขาอาชีพทีไขาด
คลนรงงานทีไมีสมรรถนะ หรืออาชีพทีไตຌองการ฿หຌมีการพัฒนาทักษะ฿หม ิRe-skill) หรือพิไมทักษะ ิUpSkillี ฿หຌทันตอความทຌาทายทีไกาลังกิดขึๅน ซึไงสามารถมาทดสอบละเดຌ฿บรับรองคุณวุฒิจากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพเดຌ
 จัดทามาตรฐานอาชีพ฿นกลุมอาชีพทีไผูຌประกอบอาชีพหรือคน฿นอาชีพเมมีวุฒิการศึก ษา พืไอ
สงสริม฿หຌกิดการรียนรูຌตลอดชวงชีวิต ควรนຌนกาลังรงงานทีไเมมีวุฒิทางการศึกษาซึไงมีสัดสวนทีไสูงมาก
 การจัดทามาตรฐานอาชีพสาหรับผูຌประกอบอาชีพทีไยังเมมีมาตรฐาน ซึไงผูຌทีไประกอบอาชีพ
อาจเมเดຌมีวุฒิการศึกษาต฿ชຌประสบการณ์ ทักษะละความชานาญป็นสาคัญ หรืออาจป็นอาชีพทีไสงผล
กระทบ฿นดຌานความปลอดภัย รวมทัๅงยังเมมีกฎหมาย฿นการกากับหรือควบคุมมาตรฐาน฿นการประกอบอาชีพ
 การจัดทามาตรฐานอาชีพ ควรสวงหาอกาส฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพกับหนวยงานทีไ
ป็นทีไยอมรับ
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. โ5ๆเ - โ5ๆไ ิฉบับปรับปรุงี

2) ดຌานการพิไมประสิทธิภาพขององค์กรละกระบวนการทางาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรมีหนวยงานภาย฿นทีไมีหนຌาทีไ฿นการศึกษาวิจัย ชน การศึกษาวิจัยพืไอจัดทา
มาตรฐานอาชีพทีไป็นทีไตຌองการ฿นอนาคต การศึกษาการปลีไยนปลงของทคนลยีหรือการปลีไยนปลงของ
สังคมทีไมีผลกระทบตอคน฿นอาชีพ รวมทัๅงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรจัดทานวทาง฿นพัฒนาบุคลากร ละ
กาหนดหนຌาทีไความรับผิดชอบละมีการบงงานอยางชัดจนมากขึๅนพืไอเมกิดความลาชຌา หรือซับซຌอนกัน฿น
การทางาน ดยมีกระบวนการทางาน฿นการพิไมประสิทธิภาพ คือ
 ควรมีการกาหนดมาตรฐาน มี KPI หรือตัวชีๅวัด พืไอจัดระบบการทางาน฿หຌดีขึๅน ดยตຌองมี
การติดตามละประมินผล ิPDCA) ละปรับปรุงอยางตอนืไอง รวมทัๅงตຌองมีระบบควบคุมภาย฿น
 การสรຌางความขຌา฿จรวมกัน฿นรืไองนยบายภาย฿นทีไกีไยวขຌอง นຌนการสืไอสารระหวางสานัก
ตละกลุม ระดับพนักงาน ละระดับผูຌบริหารมากขึๅน
 การปรับปรุงระบบการทางาน ละปรั บกຌเขกระบวนการตาง โ ทีไทากิดความลาชຌา฿น
ทางาน ควรปรับกระบวนการทางาน฿หຌกระชับละรวดรใวยิไงขึๅน ละปรับปรุงกระบวนการบิกจายของตละ
สานัก฿หຌมีความรัดกุมมากขึๅนละปรับการดานินการเม฿หຌกิดความลาชຌา฿นการบิกจาย
 ควรมีระบบ Human Resource Management (HRM) ทีไชัดจน มีระบบทีไปรง฿ส มี HR
development plan ละมีการสรຌางความชีไยวชาญ฿หຌกับบุคลากร฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพ นอกจากนีๅ
ตຌองมีผนพัฒนารายบุคคล ิIndividual Development Plan) ละผน Career Development พืไอทา
฿หຌ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรทีไ ชั ด จน ละมี ก ารพิ จ ารณาค า ตอบทนตามผลงานิPerformance-Based
Compensation)
 ปรับปรุงระบบ IT ฿หຌมีประยชน์฿นการทางานทีไมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ทัๅงการทางาน
ภาย฿นสถาบันฯ อง ละสงผลตอการทางานกับหนวยงานภายนอกทีไกีไยวขຌอง฿นดຌานประชาสัมพันธ์ ฿หຌทันตอ
ทคนลยีทีไมีการปลีไยนปลงตลอดวลา฿นสืไอรูปบบตาง โ ทีไทันสมัย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตຌองตรียมป็น National Body ฿นการกาหนดคุณวุฒิวิชาชีพ ละมีการ
จัดตัๅง Industry Competency Board (ICB) ซึไงป็นกลุมคณะกรรมการทีไจะพิจารณาประดในทีไตຌองรง
ดานิ นการละรองรับ ความตຌองการของตล ะกลุมอุตสาหกรรม ป็น หน วยงานทีไชืไอมตอกับ องค์กรดຌาน
รงงานละภาคการศึกษา
3) ดຌานความรวมมือหรือการบูรณาการการทางาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรตຌองรวมมือกับทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองทัๅงกระทรวงรงงาน สถานประกอบการ
ละสถานศึกษา นຌน ความรว มมือกับกระทรวงรงงานป็น หลัก ดยมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพจะป็นตัวชืไอมกับกรอบคุณวุฒิหงชาติ ซึไงจะกีไยวขຌองกับภาคการศึกษาป็นหลักทีไจะตຌองปรับการ
รียนการสอน฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของสถานประกอบการ ดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหมือนป็น
หนวยรับรองคนกอนขຌาทางาน ละรวมมือกับสถานประกอบการอยางจริงจัง฿นการป็นกณฑ์พิจารณารับคน
ขຌาทางาน รวมทัๅงพยายามหาความรวมมือหลายโ ดຌานสนับสนุนกลุมอาชีพ ละปຂดอกาส฿หຌมีความกຌาวหนຌา
฿นอาชีพ
 การสรຌางความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือรงงาน฿นการ฿ชຌศูนย์ทดสอบรวมกัน หรือรวมมือ
กับหนว ยงานอืไน โ พืไอ฿ชຌ สิไงอานวยความสะดวกหรื อครืไองมือตาง โ ชน ส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพืไอสนับสนุนอุปกรณ์ละครืไองมือ฿นการป็นศูนย์ทดสอบ
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 การรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือรงงานละสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ิสอศ.ี
฿นการสนับสนุนกิจกรรมตาง โ รวมกัน ชน การออก฿บประกาศรวมกัน พืไอ฿หຌผูຌตຌองการขอรับ รองมาตรฐาน
อาชีพเมจาป็นตຌองเปทาการทดสอบกับหลายหนวยงาน
 รวมมือกับกลุมผูຌประกอบการ฿หຌพิไมขึๅน ดยฉพาะกลุมผูຌประกอบการขนาดกลางละขนาด
ยอม ิSMEs) อาจขຌาเปชีๅ฿หຌหในวาการเดຌรับ฿บประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพจะป็นกณฑ์ ขัๅนตไา฿นการพิสูจน์
ศักยภาพละขีดความสามารถของลูกจຌาง ดยนຌน฿หຌนายจຌางละลูกจຌางหในความสาคัญของการมีมาตรฐาน
อาชีพละกิดการยอมรับทัๅง฿นกลุมนายจຌางละลูกจຌาง
 การสรຌางความรวมมือ อาจนຌนกลุมปງาหมายทีไชัดจนมากยิไงขึๅน อาทิ การขຌาหาสหภาพ
รงงาน฿นรงงานภาคตะวันออก ดยริไมจากการนารงงานมาประมินสมรรถนะ หรือมา Re-Skills ละ
ผยพรตอสาธารณะพืไอสรຌางการรับรูຌสูภายนอก
 การรวมมือกับระบบรงรียน฿นรงงาน นืไองจากระบบดังกลาวมีอยูลຌว หากสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพขຌาเปมีสวนรวม฿นการจัดทามาตรฐานละออก฿บรับรอง กใจะถือป็นการสรຌางมาตรฐานเดຌอีกทางหนึไง
 รวมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองละสนับสนุนกระบวนการ฿หຌมีการฝຄกอบรม สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพควรบูรณาการการทางานกับสมาคมวิชาชีพตาง โ ดยอาจ฿หຌสมาคมวิชาชีพ฿นสภาอุตสาหกรรมนัๅน
กาหนดจานวนคนชิงปริมาณ ละตຌองมีหนวยฝຄกอบรม ละนามาตรฐานของขัๅนตอนหนวยงานตาง โ เปทา
การฝຄกอบรมกับบุคลากรกอนทีไจะขຌามาทดสอบกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
 การร ว มมื อ กั บ หน ว ยงาน฿นต า งประทศ฿นการพั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ ละการ฿หຌ ข อรั บ
คาปรึกษาละขຌอสนอนะนวทาง฿นการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ฿นอนาคต
ทัๅงนีๅสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรตอยอดความรวมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ชน ฿นรืไองของการจูง฿จ
฿หຌมีคาตอบทนควรรวมกับกระทรวงรงงาน ฿หຌมีการปรับมาตรฐานรวมกับกระทรวงรงงาน฿หຌขຌาหากันมืไอ
ผานการประมินจะเดຌรับ฿บประกาศทัๅง 2 ฿บ พรຌอมกัน ละมืไอกระทรวงรงงานประกาศอัตราคาจຌางขัๅนตไา
จะทา฿หຌผูຌผานการประมินเดຌรับคาจຌางตามนัๅนเปดຌวย ิป็นรงจูง฿จี หรือหากป็นอาชีพทีไตຌองมี ฿บอนุญาต
ตຌองนຌนการประสานงานละทางานรวมกันละประชาสัมพันธ์รวมกัน
4ี ดຌานการพัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
การพัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ป็นประดในทีไสาคัญ฿น
การสรຌางความนาชืไอถือ฿หຌกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงควรมีการดานินงาน ดังนีๅ
 รงปรับปรุงครืไองมือการประมินสมรรถนะ฿นสาขาวิชาชีพทีไมีปัญหาการนาเป฿ชຌ฿นการจัด
ประมิน รวมทัๅงการปรับปรุงกระบวนการออกบบครืไองมือการประมินสมรรถนะ ดยการวั ดคุณภาพของ
ครืไองมือทุกประภทตามหลักวิชาการ฿นทุกระดับชัๅนคุณวุฒิ ละทุกอาชีพ ละมีการทดลองประมิน กลุมทีไ฿ชຌ
฿นการทดลองควรกาหนด฿หຌป็นคน฿นอาชีพ ละมีจานวนมากพอทีไจะเดຌผลการวัดคุณภาพครืไองมือเดຌ
 การวางระบบการทดสอบ ควรมีองค์กรรับรอง฿หຌครอบคลุมทุกกลุมอาชีพ ละควบคุมดู
รืไองความพรຌอมขององค์กร นืไองจากบางหนวยงานอยากป็นองค์กรรับรองตยังเมมีความพรຌอม ควรหา
องค์กรทีไมีความพรຌอมดยหาองค์กรครือขายทดสอบสมรรถนะทีไมีมาตรฐาน พืไอ฿หຌองค์กรหลานีๅหมือนป็น
การประชาสัมพันธ์งานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเปดຌวย
 รงสรຌางความชืไอมัไนละความนาชืไอถือกองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ ละ฿หຌป็นองค์กรทีไชวยประชาสัมพันธ์การดานินงานของสถาบัน
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. โ5ๆเ - โ5ๆไ ิฉบับปรับปรุงี

 การประมิน ควรนຌน฿หຌองค์กรอาชีพประมิน ละรับรองความรูຌความสามารถทนทีไจะ฿หຌ
หนวยงานภาคการศึกษาป็นหนวยประมินละรับรองความรูຌความสามารถ
 ตຌองมีการติดตามประมินผลจากผูຌรับบริการหรือผูຌมีสวนเดຌสียขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองฯ
เดຌก ผูຌขຌารับการประมิน จຌาหนຌาทีไสอบ ิExaminer) หรือนาผลจากการสารวจละความคิดหในตอการ
จัดการขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองฯ มาพิจารณาประกอบการติดตามประมินผลดຌวย
5ี ดຌานการประชาสัมพันธ์ละสรຌางความชืไอมัไน
การประชาสัมพันธ์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพละระดับมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพทีไสถาบันจัดทา
มาตรฐานอาชีพละการสรຌางความชืไอมัไนตอสถาบันยังคงมีความสาคัญ ดยควรหาสืไอประชาสัมพันธ์หรือ
หนวยงานทีไมีความชีไยวชาญดຌานการประชาสัมพันธ์ ละมีการทาผนประชาสัมพันธ์ทีไนຌ นถึงประยชน์ของ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ดยมีนวทาง฿นการประสัมพันธ์ คือ
 สรຌางความขຌา฿จ฿นดຌานมาตรฐานอาชีพกบุคคลทัไวเป นืไองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยัง
ขาดการรับรูຌจากกาลังรงงาน ดังนัๅนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตຌองสรຌางการรับรูຌ฿หຌมากขึๅนดยนຌนทีไกาลังรงงาน
ละผูຌประกอบอาชีพอิสระ
 การประชาสัมพันธ์฿หຌคุณวุฒิวิชาชีพป็นทีไรูຌจักของประชาชน ดยการประชาสัมพันธ์อาจทาบบ
จาะกลุมปງาหมายพืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพอยางทຌจริง ควรนຌนคาวาคุณวุฒิมากกวาการจัดทามาตรฐานอาชี พ
พืไอ฿หຌกาลังรงงานทราบถึงประยชน์ของรืไองวุฒิละคาตอบทน
 สถาบั นคุณวุฒิวิชาชีพควรทา฿หຌสังคมยอมรับคุณวุฒิ฿นตล ะระดับ อาทิ คุณวุฒิระดับ 8
ทากับปริญญาอก นຌนสรຌางกระบวนการ ซึไงหากยังขาดกฎหมายอาจมีการพิไมติมกฎหมายเดຌ นืไองจาก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีจุดขใงสาคัญทีไทางกรมพัฒนาฝมือรงงานเมมีคือการออก฿บรับรองคุณวุฒิเดຌ
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตຌองสรຌางคุณคาวาการเดຌรับการรับรองสมรรถนะตามวิชาชีพละเดຌรับ
คุณวุฒิวิชาชีพมีคุณคาหรือมีประยชน์อยางเร อาทิ ธนาคารสามารถ฿ชຌป็นอกสารประกอบ฿นการอนุมัติ
สินชืไอ
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตຌองพยายามสรຌางครือขายละสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ ดังนัๅนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตຌองกากับดูล ควบคุมการจัดทามาตรฐานอาชีพ฿หຌดี พืไอ฿หຌกิดความพึง
พอ฿จ
 ตຌองทา฿หຌกาลังรงงานหในประยชน์฿หຌเดຌพืไอ฿หຌกิดการพรกระจายประยชน์ทีไ เดຌรับจาก
การขຌามาทดสอบละเดຌรับคุณวุฒิวิชาชีพ ดยตຌองมีผลชิงประจักษ์

Executive Summary
Rationale
The key missions of the Thailand Professional Qualification Institute, Public Organization
(TPQI) are to develop Thailand’s national professional qualification systems, support professional
groups in establishing professionals standards based on international standards, certify
organizations that certify professional qualifications and serve as the information center for
professional qualification and professional standard systems. TPQI has also integrated its work and
serves as a missing link between the public and the private sectors, including the Ministry of
Labour, the Ministry of Education and other relevant organizations in order to develop human
resources whose skills and capacity match with market demand. TPQI has also ensured inclusive
processes in the development of the curricula, training courses and professional certification
processes which enable professionals, including students, to obtain professional certifications
certifying their capacity and skills. This will help them advance in their career path and make a
living as well as helping Thailand to become a knowledge-based economy and society which will
enhance Thailand’s competitiveness.
Although the TPQI strategic plan for B.E. 2560-2564 has been implemented for a period of
time, current and future domestic and international challenges might have some impacts on the
strategic plan. This includes the new constitution and new policies under the 20-year national
strategy such as 10 strategic points, government’s operational policies like 21st century human
resources management, national reform framework, promotion of high-potential industries,
development of manpower in all ages in preparation for Thailand 4.0. The main objective is the
transformation of Thailand to become Thailand 4.0 whose main element is human resource
development as a growth engine.
The Bureau of Policy and Strategy’s Thailand Professional Qualification Institute, Public
Organization (TPQI) realizes the need to revisit TPQI’s strategic plan to clearly determine the
direction of TPQI, respond to the government’s policy and the national strategy, become the main
entity to certify professional qualifications in Thailand and link the country’s professional standards
with the ones in ASEAN and at the international level. This will also be the main impetus to boost
the country’s economy and competitiveness using the knowledge-based development approach
as well as to help Thailand escape the middle-income trap.
Relevant Frameworks and Data
The research team is using McKinsey 7-S Framework and PESLT Analysis for the
development of the new strategic plan. In addition, the research team has studied the ways
Thailand is developing its human resources and it is found that national strategies, the 20-year
national strategy and the development of the 12th national economic and social development
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plan focus on human resources development by continuously enhancing labor capacity and skills
in line with individuals’ expertise. This includes enhancing financial literacy, knowledge
management and entrepreneurial skills. For relevant organizations and entities, they all have
human resources development strategies which are in alignment with the 20-year national
strategy. For example, the Ministry of Labor has a labor and private sector development strategies
responding to the market demand. The Ministry of Industry has a strategy to enhance labor access
to the industrial sector by improving labor skills responding to respective industries. The Ministry of
Industry also has a strategy to enhance conditions to increase productivity that will lead to
sustainable development and the 4th SME promotion plan (B.E. 2560-2564) to enhance SME
capacity to implement Smart SME approaches in conducting businesses. For the education sector,
there is a strategy to improve the quality of curricula, training courses, monitoring and evaluation
systems as well as organizing capacity building activities responding to required skilled for the 21st
century. The monitoring and evaluation system will also be in alignment with the changes and
developments occurred in the current society.
Summary of TPQI strategy B.E. 2560-2564 (revised version)
Vision
to be an institute that develops and implement professional qualification and standard
system in line with Thailand 4.0 model to enhance the capacity of at least 310,000 human
resources by B.E. 2564
Missions

1) Creating awareness on professional qualification and standard system and promote the
use of the system to advance professional development.
2) Supporting professional groups both in the official system and independent groups to
be involved in the development of professional standards and professional qualifications.

3) Promoting the use of professional qualifications in capacity building curricula and
the transfer of experiences through professional qualification system to advance professional
development.
4) Improving certification process and ensure its alignment with international
standards as well as cooperating with relevant organizations.
5) Developing information system about professional qualifications and standards to
support professional qualification services in an effective manner.
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Main objectives and indicators
1) To raise awareness about the importance of professional qualifications and
standards among the private sector, relevant organizations, and professionals
Indicators
(1) Number of people who understand about professional qualifications and
standards (millions).
(2) Number of media and PR networks covering the work of TPQI.
(3) Number of supporting organizations in certifying professionals’ capacity and
standards
(4) Percentage of moral and transparency promotion during the operation.
(5) Number of revisiting TPQI’s strategic plan
(6) Percentage of people satisfied with TPQI’s professional qualification and
standard systems and the services
(7) Assessment of TPQI’s operations in the past 3 years
(8) Percentage of human resource’s operation and capacity development
2) To enhance acceptance of the professional qualification and standard systems in
alignment with the national strategy at the national and international level to
adopt professional qualifications for benefit assessments
Indicators
1) Number of professional areas whose professional standards and qualiications have
been reviewed
2) Cooperation with relevant entities to develop professional qualification and
standard system
3) Comparison among professional standards, qualiications, assessments, and quality
assurance
4) Research reports promoting the use of the professional qualification system
3) To promote the use of professional standards in the labor and education sectors
for human resources development and career advancement targeting disadvantageous
people to enter formal education system in order to acquire life-long learning.
Indicators
1) Collaboration in integrating professional qualifications and standards
2) Development in competency-based learning under the TPQI’s framework
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3) Number of committees to urge human resource development in targeted
industries
4) Development of experience certificate application by professional qualification
system
5) Number of people who have been trained about professional qualiication and
standard system
6) Number of targeted people who have been supported in training
4) To enable organizations certifying professional capacity in accordance with
international professional standards to elevate capacity of professionals in the country
Indicators
1) Number of people whose professional capacity and standards have been assessed

2) Number of times for monitoring, observing, and assisting the professional
capacity assessment by the involving entities
3) Number of activities conducting in each location to promote the participation
of professional capacity and standard assessment
4) Number of officer in each industry who have been trained and evaluated based
on the professional qualifications and standards
5) Number of professions whose evaluation costs have been calculated (in each
qualification)
6) Number of organizations whose duty is to certify and manage the procedures of
professional capacity assessment based on professional standards
7) Organizations whose duty is to certify labor capacity have been improved in line with
international standards ISO/IEC 17024
8) Number of times evaluating surveillance audit to retain qualified standards ISO
9001:2015 by the certification body
9) Number of assessors whose duty is to certify professional capacity based on
professional standards who have been trained
5) To ensure the effectiveness of the professional qualification system with wide
usage of the information center and professional qualification and standard services
Indicators
1) Number of professional qualification and standard database system which has
been improved
2) Number of organizations certifying training for the usage of professional
qualification and standard database system
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3) Competency development system following professional qualification and
standard electronic system
4) Number of relevant entities connecting with the database
5) Database system evaluating the competency and standard for both civil servants
and public officer
6) Number of assessors
Goals
1) To ensure that key relevant organizations realize the importance of professional
qualification system and standards and the system is better recognized by
professionals.
2) To have professional qualification system and professional standards which are well
recognized in the country and at the national level in line with the national strategy.
3) Education and labor sectors to use the system for human resources development and
advancement of career for people lack of opportunity to enter formal education. This
also enhances life-long learning.
4) To have organizations that certify professional capacity and standards following
international standards and cooperate with key organizations in an effective manner.
This also helps promote human resources development.
5) To ensure effectiveness of the information center and the professional qualification
and standard system.

Strategy 1: building awareness about professional qualification and standard
system
Key elements: raising awareness among all sectors about the importance of

professional qualification and standard system is critical. TPQI should increase PR
approaches, especially targeting the industrial sector, civil society organizations, people in
the education sector and labor so they understand that they could participate in the
evaluation and experience transfer in order to obtain professional qualifications.
Main objective of the strategy
The professional qualification and standard system is well-known and all relevant sectors
are aware of its benefits

Plan
1) To promote public relations aiming to reach target groups
Objectives: To reach the aforementioned objectives, TPQI is quickly moving forward
with PR activities appropriate for the target groups using different types of media and
cooperation with all sectors. To ensure satisfaction towards TPQI services and build trust
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towards TPQI. This will help integrate the work of TPQI with all sectors as well as to increase
recognition on TPQI’s work.
Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/Activities
1. Project to enhance awareness about professional qualification system among
target groups
2. Project to create understanding about professional qualification and
standard system
3.Project to support organizations that issue professional certifications to
conduct PR activities about the importance of the system

Implementation Period
2562
2563
2564
√
√
√
√

√

√

√

2) To build trust towards relevant organizations
Objectives: To ensure effectiveness of TPQI, TPQI must undergo an evaluation
process by its clients focusing on key services and emphasize the important projects to build
and earn trust from related entities. This is another method to promote the work of TPQI.
Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/Activities
1. Project to enhance effectiveness of TPQI
2. Project to revise TPQI strategy
3. Project to evaluate satisfaction towards TPQI services and to monitor the
results/performances of people who have passed the evaluation
4. Project to evaluate the progress of TPQI in 3 years and its projects’ worthiness
5. Project to develop and conduct quality assurance for TPQI’s officers

Implementation Period
2562
2563
2564
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√

Strategy 2: To revise and develop professional standards to be in alignment with the
national strategy and the needs of different professional groups in key economic sectors.

Main elements: Strategy 2 focuses on revising and developing professional standards
for key professional areas responding to the changing economy and in line with national
strategies and plans. While focusing on human resources development, the promotion of
innovations in new professions as well as IT revolutions, there needs to be a revision of
existing professional standards and development of professional standards for new
professions. This should cover all key professions and respond to the economy.
Main objective of the strategy
1. To make sure that professional qualification and standard system is in line with
demand and is acceptable in Thailand and at the international level
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Plan
1. To revised and develop professional standards for key professional areas.
Objectives: TPQI should conduct studies, analyses, and syntheses about government
policies, economic and social development plans and information about targeted industries
in order to develop professional qualification and standards that cover key professional
areas, including new professions that need a set of new standard responding to future
changes. The system should also be in alignment with international standards. Hence,
research and comparison should be done between the systems in Thailand and abroad.
Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/Activities
1. Project to develop professional and capacity standards for human resources
development following the 20-year national strategy

Implementation Period
2562
2563
2564
√
√
√

2. Promoting the utilization of the professional qualifications and professional
standards system
Objectives: To expedite the research on professional qualification system and expand
the cooperation networks with organizations in Thailand and abroad. To link the system in
Thailand with the ones at the ASEAN and international levels focusing on key industries.
Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/Activities
1. Project to promote and develop professional qualification system to link with the
one at the ASEAN and international levels
2. Project to promote the professional standard and professional qualification
comparison
3. Project to conduct research to promote the use of professional qualification
system

Implementation Period
2562
2563
2564
√
√
√
√

√

√

√

Strategy 3: To foster cooperation among the relevant entities both in Thailand and
abroad to develop professional qualification system
Main elements: Strategy 3 focuses on fostering cooperation with the industrial sector
in order to encourage the private sector to use professional qualifications and standards for
human resources development and with organizations dealing with credit transfers between
professional qualifications and educational credits. This helps professionals without
opportunities to access formal education to enhance their capacity using professional
qualifications.
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1. Main objectives of the strategy
To use professional qualification and standard system to improve capacity building
curricula in the education and labor sectors, specifically in the industrial sector (agriculture,
industry and services). This helps create career advancement for professionals without
opportunities to access formal education following the national qualification framework.

Plan
1) To build cooperation between the educational and industrial sectors to develop
professional qualification system
Objectives: To use as a model to link professional qualification system with education
system for professional trainings. The collaboration should be extended to education and labor
sectors so that they could improve their curricula and training courses in line with professional
standards. This also helps to create career advancement for people without access to formal
education system and promote life-long learning.
Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/Activities
1. Project to Integrated working with the Department of Skill Development
in establishing professional standards and professional qualifications.
2. Project to develop and enhance the Thai manpower’s competency by the usage of
professional qualification system
3. Project to establish the committee urging the targeted industrial labour force
development

Implementation Period
2562
2563
2564
√
√
√

√

√

√

√

√

2) To implement professional qualification and standard system
Objectives: To raise public awareness about the implementation of professional
qualification system and to increase its use by transfer relevant knowledge to target groups.
Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/Activities
1. Project to qualifying certification mechanism with professional qualification
system.
2. Project to promote the use of professional qualifications and standards for
human resources development
3. Project to promote and support training units in cooperation with relevant
organizations

Implementation Period
2562
2563
2564
√
√
√
√

√

√

√

√

Executive Summary

9

Strategy 4: To support professionals to receive professional certifications following
professional standards and to develop certification system to be in alignment with
international standards.
Main element: TPQI as the main organization promoting professional qualification system
must develop procedure to certify professional capacity based on professional standards following
international standards. This is to enhance confidence among the public towards capacity
development and career advancement for professionals who receive certifications. This will help
TPQI reach its goal as an organization that develops and implements professional qualification and
standard system in line with the concept of Thailand 4.0 and also enhance capacity of more than
310,000 professionals by B.E. 2564.

Main objective of the strategy
1. To enhance effectiveness of organizations certifying capacity based on professional
standards is enhanced. They could evaluate capacity based on professional standards following
international standards. Employees with capacity certifications should receive appropriate
remuneration following their professional qualification and standard level.

Plan
1) To encourage professionals to obtain professional certification following
professional standards.
Objective: To promote and create opportunities for professionals to undergo capacity
evaluation process in order to obtain professional certifications.
Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/Activities
1. Project to create opportunities for professionals to enhance their capacity
2. Project to support the operation of organizations that issue professional certifications to
conduct evaluations
3. Project to promote professional evaluation system
4. Project to upgrade personal competency according to professional standards and
professional qualifications

Implementation Period
2562
2563
2564
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√

2) To develop capacity certification system based on professional standards
following international standards

Objective: To have organizations certifying capacity based on professional standards which
are effective and reliable following international standards. The performance of these organizations
is the reflection of TPQI’s functions. These organizations will also help build confidence of the
private sector towards the capacity of professionals with certifications.
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Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/Activities
1. Project to determine the fee rate for assessing the performance of a person
according to a professional standard.
2. Project to carry out monitoring and evaluation process on organizations certifying capacity
based on professional standards
3. Project to develop organizations certifying capacity based on professional standards
following international standards ISO/IEC 17024)
4. Project to develop and monitor the quality assurance for the professional
qualification system : information service and complaint center for the professional
qualification system
5. Project to train the officers to certify their competency in accordance with
professional standards
1). Activities to train the assessors who are responsible to certify the competency of
the individual’s professional standards
2). Activities to train the examiners of the relevant entities to certify the competency
of the individual’s professional standards

Implementation Period
2562
2563
2564
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Strategy 5: To develop IT system to support the professional qualification services
Main Elements: TPQI must develop database and IT on professional qualifications
for people who are interested to use them for the development of professional qualification
system. TPQI should also develop database that links to other relevant organizations to
identify the direction for the development of professional qualification and standard system
of other organizations.
Main objective of the strategy
1. To ensure that the information center, database, IT and services relevant to
professional qualifications and standards are used to support services related to professional
qualification system

Plan
1) To develop effective and efficient database and information-sharing system
Objectives: To conduct research and development on professional qualification system by
developing database for people interested and to help improve professional qualification system.
The process includes studying, analyzing and synthesizing data and factors related to the direction
of economic. There should also be training courses on how to use the database on professional
qualification services.
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Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/Activities
1. Projects to improve database on professional qualification services
2. Project to conduct trainings on the use of the database
3. Project to create electronic and digital learning tools and content to build capacity
of professionals following professional standards and system.

Implementation Period
2562
2563
2564
√
√
√
√
√

√

√

2) To Linking information and services about professional qualifications
Objective: To ensure the TPQI is the main information center and it is easily accessed
and support professional evaluation and certification systems.
Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/Activities
1.Project to linking the manpower database
2. Project to develop the assessment database system for civil servants and officers
3. Project to create TPQI Digital Exam Center
4. Project to develop a computer-based multiple choice exam system

Implementation Period
2562
2563
2564
√
√
√
√
√
√
√

Policy Recommendations
TPQI must have clear roles in the development of professional and standard
certification systems during the development of the new version of the strategic plan. TPQI
must also serve as national center for professional evaluation through the following
methods:
1) Revising and developing professional and capacity standards
In order to develop professional standards, adjustments must be done on both short
and long-term basis following the changes that occurred or will occur. TPQI must focus on
the urgency to improve human resources given the rapid changes. The following are the
principals for adjusting and developing the standards:
 Professional standards in the future must be developed based on the market
demand. Stakeholders should determine the standards and public hearings must be
organized in order to prioritize the types of professionals.
 Professional standards must be able to quickly enable capacity development
among different types of professionals lack skilled labour or professionals needed labor with
new skills (reskill) in order to respond to new challenges.
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 Professional standards should be developed for types of professions whose
human resources do not have enough educational qualifications. In order to promote, lifelong learning, focus should be made on labor without educational qualifications which is a
large group.
 Professional standards must be developed for professionals without
standards. Currently, human resources in this professional might only use experiences, skills
and expertise but they may not have educational qualifications. The professions might
involve danger and there is currently no laws controlling the professional standards.
 Professional standards should be developed with well-recognized
organizations.
2) Improving the effectiveness of the organizations and the processes
TPQI must also have an office dealing with research. For example, there should be a
research for the development of professional standards for highly demanded professionals
in the future, a study about technological development or social changes that affect
professionals. TPQI should develop a guideline for human resources development and
clearly determine the roles and responsibilities to avoid any delays or confusions. This could
be done by:
 Developing Key Performance Indicators (KPIs) to improve operation systems.
There needs to be a system to Plan, Do, Check, Adjust (PDCA) and continuously improving
the system as well as developing internal management systems.
 Promoting understanding about internal policies and open communications
among offices as well as between staff and leadership.
 Improving operation systems and adjusts processes that cause delays. The
processes should be concise. The system for reimbursement should be more thorough and
there should not be further delays.
 Establishing Human Resource Mangement (HRM) system which is clear and
transparent. There should be an HR development plan and there should be a plan to build
expertise among professionals which develop professional standards. There should also be
Individual Development Plan and Career Development plan for clearer directions.
Performance-based compensation should also be considered.
 Developing IT system to enhance effectiveness internally and while
communicating with other organizations.
TPQI must be ready to become a national entity to determine professional
qualifications and develop an Industry Competency Board (ICB) to consider certification
needs within different industrial groups and connect with other organizations dealing with
labor and educational issues.
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3) Improving cooperation and integration
TPQI should cooperate with all relevant entities, including the Ministry of Labor, the
private sector and educational institutions but focus should be made on working with the
Ministry of Labor. TPQI’s professional standards will connect with the national qualification
framework which is related to the education sector. Curricula must be adjusted to answer to
market demand. In cooperation with the private sector, TPQI will help certify people before
beginning their professions and support professional groups and enable the professionals to
advance in their career.
 Cooperating with the Department of Skill Development to use the same
venue for the test and or cooperating with other organizations in order to use their facilities
such as the Office of the Vocational Education Commission.
 Cooperating with the Department of Skill Development to jointly support
activities, including facilities and tools. Similarly, TPQI should collaborate with the Office of
Vocational Education Commission for the support of facilities, tools, and test venues

 Working more closely with the private sector, especially the Small and
Medium Enterprises (SMEs). TPQI should educate them about the importance of professional
certifications in human resources management and it should be accepted and honored by
both employers and employees.
 Establishing a clear collaboration with the target group, particularly the
Labour Union in the eastern industrial area. TPQI should initially evaluate and re-skill its
labour force competency to distribute to public and raise awareness
 Cooperating with education system in factories which already exist. TPQI
should work with them to develop professional standards and certifications.
 Cooperating with relevant entities and encouraging them to have professional
training courses. TPQI should integrate their system with various professional groups. The
Federation of Thai Industries should indicate the number of people and training courses for
the employees. The employees should be familiar with these training courses and
professional standards first before going through the evaluation with TPQI.
 Cooperating with various organizations abroad in order to develop professional
qualification system as well as seeking their recommendations and suggestions.
TPQI should continue the cooperation with relevant organizations in the aspect of
incentives. TPQI should cooperate with the Ministry of Labor to integrate the professional
standards together so that professional could receive certifications both from TPQI and from
the Ministry of Labor. For this, if the minimum rate increases, professionals who have passed
the evaluations will automatically receive the new rate (which is an incentive). For
professions that require permits, TPQI should work with the Ministry in this regard.
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4) Developing an organization whose duty is to certify professional capacity
following professional standards
This is an important impetus for building trust and reliability for TPQI. The following
approaches should be completed:
 Quickly developing tools to evaluate capacity for professional groups with
evaluation issues. Improving design process to develop evaluation tools by evaluating the
quality of all types of tools based on different levels of professional capacity and different
professionals. Testing of evaluation process. Sample groups should be in the professional
groups with sufficient number of employees in order to obtain reliable data.
 Putting in place testing system. Certifying organizations should cover all
professional groups and there should be a monitoring system to evaluate the readiness of
these organizations through their networks. This is because some of these certifying
organizations are not yet ready. Working with these networks also helps raise public
awareness on the work of TPQI.
 Building trusts and reliability among certifying organizations. This will help
raise public awareness on TPQI.
 Ensuring that professional organizations are the ones to do the professional
evaluation, not educational institutions.
 Ensuring that a system is in place to monitor service providers and
stakeholders in the certifying organizations, for example professionals participating in the
evaluation, examiner etc. Questionnaire results and recommendations from stakeholders
must be taken into consideration as part of the monitoring system.
5) Initiating public relations and building trust
It is still very important to continue the public relations work for TPQI and
professional certification systems in order to build trust. TPQI should commissioned PR
companies or entities with communications/PR expertise. A communications plan focusing
on the importance of professional qualification system should be developed. The following
approaches should be completed:
 Creating public knowledge and understanding about professional standards.
TPQI is still not quite well recognized, therefore TPQI should create awareness on its work
among labor and independent entrepreneurs.
 Identifying target groups in order to create impact. PR messages should focus
on qualifications rather than professional standards so that professionals would realize the
importance of qualifications and the linkages with remunerations.
 TPQI should inform the society about professional qualifications at different
levels, for example level 8 is equivalent to PHD. The processes should be improved, for

Executive Summary

15

example if there’s a lack of required laws, a new law should be enacted. Focus should be
made on the fact that TPQI can issue professional certifications while the Department of
Skill Development cannot do so.
 TPQI should create tangible value of obtaining professional certifications, for
example it will be easier to access loans from the bank if you have the certifications.
 TPQI should build networks in order to effectively implement the monitoring
system. This will help build trust for TPQI.
 TPQI should illustrate the professionals’ notable benefits from obtaining
professional qualifications which will help spreading the words about TPQI and professional
certifications.

