รายงานผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
( ตุลาคม พ.ศ.

–

มิถุนายน พ.ศ.

)

เสนอ
รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จัน่ ตอง)
สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์ การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute
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รายงานผลการดานินงานของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

สรุปสาระสาคัญผลการดานินงาน
การดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ิสคช.ี มีทิศทางละนวทางการดานินงาน
ตามผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปิพ.ศ. 2560-2564ี ของ สคช. ทีไสอดคลຌองละชืไอมยงตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ โเ ป ยุทธศาสตร์ทีไ โ ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขันของประทศ ละยุทธศาสตร์ทีไ ใ
การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน อีกทัๅงยังสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ แโ
ดຌานการสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ละดຌานการสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยาง
ยัไงยืน
สาหรับการดานินงาน฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆแ ของ สคช. ฿หຌความสาคัญ฿นการดานินงานพืไอสงสริม
ละตอบสนองตอนยบายรัฐบาล ละเดຌดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ ซึไงป็นเปตามภารกิจหลักขององค์กร ดังนีๅ

การดานินงานสนับสนุนนยบายรัฐบาลละบูรณาการ฿นการดานินงานกับหนวยงานตางโ
1. นยบาย Thailand 4.0 อันจะนาเปสูการพิไมผลิตภาพของกาลังคนของประทศ

1.1 การขับคลืไอนการผลิตละพัฒนากาลังคน฿หຌสอดคลຌองตามกรอบคุณ วุฒิหงชาติ : ตามทีไ รอง
นายกรั ฐ มนตรี พลอากาศอกประจิ น จัไ น ตอง ประธานคณะกรรมการกรอบคุ ณ วุ ฒิ  ห ง ชาติ เดຌ ต ง ตัๅ ง
คณะอนุกรรมการขับคลืไอนกาลังคน฿น 7 กลุม เดຌก 1ี กลุมสาขาอาชีพดຌานลจิสติกส์ครงสรຌางพืๅนฐาน ิLogistic
Infrastructure) 2ี กลุมสาขาอาชีพลจิ สติกส์ ละซัพพลายซน ิLogistics and Supply Chain) 3ี กลุมสาขา
อาชีพหุ นยนต์ละระบบอัตนมัติ ิRobotics and Automation) 4ี กลุมทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
ละดิจิทัลคอนทนต์ 5ี กลุมสาขาอาชีพอาหารละกษตร ิFood and Agriculture) 6ี กลุมสาขาอาชีพปຂตรคมี
คมีภัณฑ์ พลังงานละพลังงานทดทน 7ี กลุมสาขาอาชีพมพิมพ์ พืไอกาหนดนยบายละนวทางการผลิตละ
พัฒนากาลังคน฿นกลุมอุตสาหกรรมสาขาอาชีพนัๅน฿หຌรองรับกับตลาดรงงาน รวมถึงกาหนดมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิ
วิชาชีพ ละคุณวุฒิการศึกษา฿หຌป็นเป฿นทิศทางดียวกัน การดานิน฿นปัจจุบันเดຌตัๅงคณะทางานพืไอขับคลืไอน฿หຌเดຌ
ผนมบท฿นการพัฒนากาลังคน฿นทุกกลุมสาขาอาชีพ฿หຌกิดผลลัพธ์ทีไชัดจน฿นการผลิตกาลังคน฿นภาคการศึกษา
฿หຌ ส อดคลຌ อ งกั บ ความตຌ อ งการของตลาดรงงานทัๅ ง฿นละต างประทศ ดยเดຌ ก าหนดร างผนม บ ท฿นการ
ขับคลืไอนของกลุมตาง โ
1.2 การจัดทาละทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพพืไอรองรับ Thailand 4.0 : ป็นการ
ดานินงานตามนยบายการพิไมศักยภาพทางศรษฐกิจของประทศ ทีไสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
ห งชาติ ฉบั บ ทีไ แโ ดຌานการสรຌ างความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขัน เดຌอย างยัไ งยื นละชวย฿หຌ ศรษฐกิจ
ขยายตัวอยางมีสถียรภาพละยัไงยืน ดยเดຌบูรณาการความรวมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม พืไอพัฒนามาตรฐาน
฿หຌตรงตามอุตสาหกรรม 10 กลุมปງาหมาย การดานินงานตามนวทางดังกลาวสงผล฿หຌอุตสาหกรรมศักยภาพมี
ผลิตภาพการผลิตรวมพิไมขึๅนพืไอนาเปสูอุตสาหกรรม ไ.เ ละชืไอมยงครือขายการผลิตเปสูระดับลก พืไอ฿หຌการ
ดานินงานของ สคช. สงสริมละสนับสนุนตามปງาหมายทีไวางเวຌ มีป้าหมาย฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพจานวน
ๆ สาขาวิชาชีพ ละการทบทวนมาตรฐานอาชีพจานวน 5 สาขาวิชาชีพ ปัจจุบันเดຌดานินการอนุมัติ฿หຌจัดทา
มาตรฐานอาชีพจานวน ๒ สาขาวิชาชีพเดຌก แี สาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารละดิจิทัลคอน
ทนต์ สาขาอนิมชัน โี สาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารละดิจิทัลคอนทนต์ สาขาวิทยาศาสตร์
ขຌอมูล 3ี สาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์ สาขาคลัสตอร์หุนยนต์ ระยะทีไ โ อาชีพนักออกบบละรวบรวมหุนยนต์
รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒ํ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ละระบบอัตนมัติ ิSystem Integrator) 4ี สาขาวิชาชีพกษตรกรรม สาขาทคนลยีการกษตร Smart Farm
5ี สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการพทย์ ระยะทีไ โ สาขาการผลิตครืไองมือพทย์ 6ี สาขาวิชาชีพอัญมณีละการทา
ครืไองประดับ สาขาการออกบบอัญมณีละครืไองประดับ ละยังมีการทบทวนมาตรฐานอาชีพทีไผานมาเปลຌว
จานวน ็ สาขาวิชาชีพ เดຌก แี สาขาวิชาชีพลจิสติกส์ โี สาขาวิชาชีพการจัดการของสี ยอันตราย ใี สาขา
วิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ไี สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบละตรวจสอบ 5ี สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ๆี สาขา
วิชาชีพทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารละดิจิทัลคอนทนต์ ็ี สาขาวิชาชีพการชืไอมอุตสาหกรรม
1.3 การสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพเปสู Thailand ไ.เ : ดยมีปງาหมาย
฿นการสนั บ สนุ น ผูຌขຌารับ การประมิน พืไ อรับ รองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชีพ ฿น 10 อุตสาหกรรม
ปງาหมาย จานวน 39,500 คน ซึไง฿นเตรมาสทีไ 3 เดຌ฿หຌ การสนับสนุนผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะของบุคคล
จานวน 16,743 คน
2. การสนับสนุนการสรຌางศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล : พืไอป็นการตอบสนองตอนยบายรัฐบาล ฿นการ
สนั บ สนุ น การสรຌ างศรษฐกิจละสั งคมดิจิ ทั ล ส าหรับ การปรับ ปลีไ ยนภาครัฐ สู การป็ น รัฐ บาลดิจิ ทัล สคช. เดຌ
ดานินการ ดังนีๅ
2.1 พัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลสาหรับขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ ิDigital Government) พืไอ
ตรียมความพรຌอมของบุ คลากรภาครัฐ฿หຌ สามารถนาทคนลยีทีไหมาะสมมาประยุกต์฿ชຌ฿นการบริห ารราชการ
ผนดินละการจัดทาบริการสาธารณะ ดยมีปງาหมาย฿นการสงสริม฿หຌขຌาราชการเทย 3 ลຌานคนทัไวประทศ มี
ความรูຌละความขຌา฿จดຌานดิจิทัลสาหรับขຌาราชการละบุคลากรภาครั ฐ ิDigital Government) ฿นการขับคลืไอน
ดังกล าว สคช. เดຌ ดานิ น การจั ด ท าหน ว ยสมรรถนะย อ ย ละออกบบครืไ องมือ ประมิ น พรຌ อมทัๅ งจั ดประชา
พิ คราะห์ ละรั บ รองผล฿นการจั ดท าทั กษะดຌ านดิ จิ ทั ล ของขຌ าราชการละบุ คลากรภาครั ฐ รว มกับ ส านั กงาน
คณะกรรมการขຌาราชการพลรือน ิสานักงาน ก.พ.ี กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม สานักงานรัฐบาล
อิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี ละ อ.กพ.วิสามัญฉพาะกิจกีไยวกับการขับคลืไอนการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัล
ของขຌาราชการเดຌตรียมการประมินทีไมีกลุมปງาหมายจานวนมากทัๅงขຌาราชการพลรือนกวา 400,000 คน ละ
บุคลากรภาครัฐอีกกวา ใ ลຌานคนทัไวประทศดยขຌอสรุปจากการประชุม เดຌบงการประมินป็น ใ รูปบบ ดังนีๅ
แ) การประมินดຌวยตนอง ิSelf-Assessment) ป็นการประมินจากกณฑ์การปฏิบัติงานทีไระบุ฿นตละ
กลุมมาตรฐานหรือชุดทักษะ พืไอ฿หຌทราบขຌอมูลบืๅองตຌนสาหรับการวางผนฝຄกอบรมทีไหมาะสมกอนขຌารับการ
ประมินจริง
โ) การประมินกอนการประมินจริง ิPre-Assessment) ป็นการทดลองประมินบนขຌอสอบปรนัย ทีไเดຌ
ทดลองประมินกลุมตัวอยางมาลຌว ใ็เ คน ดຌวยการทดสอบบนครืไองคอมพิวตอร์ Computer-Based Testing
ิCBT) ดยจะเดຌรวมกับสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ิองค์การมหาชนี ฿นการ฿หຌบริการ
ใ) การประมินจริง ิAssessment) ประกอบดຌวยการสอบบบปรนัย การพิจารณาประสบการณ์ ละการ
สอบสั ม ภาษณ์ ซึไ งจ าป็ น ตຌอ ง฿ชຌบุ คลากรทีไ ทรงคุณ วุฒิ ละมี ป ระสบการณ์ ทางาน฿นภาครั ฐร ว มกับ นั กวิช าการ
ผูຌชีไยวชาญ ดยรวมกับมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ละสานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน ิกพ.ี ฿นการ
กาหนดคุณสมบัติ
2.2 ผลักดัน฿หຌกิดการนาสมรรถนะดຌานการ฿ชຌดิจิทัล ิDigital Literacy) พืไอป็นการนารองสนับสนุน
การพัฒนากาลังคนรองรับการขับคลืไอนระบบศรษฐกิจดิจิทัล ซึไงมีปງาหมาย฿นการสนับสนุน฿นการประมิน฿หຌกับ
บุคลากรภาครัฐ 15,000 คน การดานินงาน฿นปัจจุบันเดຌบูรณาการกับหนวยงานตาง โ พืไอป็นการตรียมความ
พรຌอมของบุคลากรภาครัฐสาหรับการขับคลืไอนเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล เดຌก
รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒ํ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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กระทรวงยุติธรรม ดยมี กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจละคุຌมครองดใกละยาวชน ซึไงจะชวย
สงสริม฿หຌบุคลากร฿นสังกัดกระทรวงยุติธรรมดຌานการควบคุมละพัฒ นาพฤตินิสัยผูຌกระทาผิด เดຌรับการ พัฒ นา
ความสามารถดຌานการ฿ชຌดิจิทัล ิDigital Literacy) กอนทีไจะรวมกันพัฒนามาตรฐานอาชีพอืไนโรวมกัน฿นอนาคต
กระทรวงอุตสาหกรรม ดยมี สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สานักงานศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรมอุ ต สาหกรรมพืๅ น ฐานละการหมื อ งร กรมส งสริ ม อุ ต สาหกรรม กรมรงงานอุ ต สาหกรรม ส านั ก งาน
คณะกรรมการอຌอยละนๅาตาลทราย เดຌตรียมพัฒนาทักษะดิจิทัลสาหรับบุคลากรของรัฐ พืไอสรຌางความพรຌอมละ
ความรูຌความสามารถของขຌาราชการ
กระทรวงมหาดเทย ดยมี กรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน กรมการปกครอง พืไอตรียมพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลสาหรับบุคลากรของรัฐ สรຌางความพรຌอมละความรูຌความสามารถของขຌาราชการเทยกຌาวสูการป็นรัฐบาล
ดิ จิ ทั ล ละพรຌ อ มป็ น ตຌ น บบน าบุ ค ลากรทีไ ท างาน฿นทຌ อ งถิไ น ขຌ าทดสอบสมรรถนะดຌ านการ฿ชຌ ดิ จิ ทั ล ิDigital
Literacy) กับ สคช.
ขณะดียวกันยังเดຌตรียมขยายผล฿หຌกิดการขຌาประมินของบุคลากร฿นทุกอาชีพ ทัๅง฿นภาคอุตสาหกรรม
ภาคการบริการ ภาคการกษตร ละภาคการศึกษา ดยรวมกับสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย กองบัญชาการ
กองทัพเทย ละหนวยงานดຌานการศึกษาจานวน 26 หง ดยมีผนทีไจะขຌารับการประมิน จานวน 10,250 คน
พืไอ฿หຌกิดสรຌางความรวมมืออยางป็นรูปธรรมจึง ตรียมครืไองมือประมิน฿หຌมีความหมาะสม ครอบคลุม
ความรูຌดຌานการ฿ชຌทคนลยี พืไอยกระดับศักยภาพการพัฒนาคน ซึไงป็นพืๅนฐานสาคัญ ทีไจะสรຌางมูลคาพิไม฿หຌกับ
การประกอบอาชีพ ลดความหลืไอมลๅาของสังคม ละนาเปสูการพัฒนาประทศอยางยัไงยืนละรอบดຌาน

3. การพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ จาก 7 ระดับป็น 8 ระดับ พืไอ฿หຌกิดความสอดคลຌองกับกรอบ
คุณวุฒิหงชาติ : เดຌทบทวนกรอบคุณวุฒิวิชาชีพจาก 7 ระดับป็น 8 ระดับ ดยเดຌมีการปรับมาตรฐานอาชีพ
ละคุณวุฒิวิชาชีพ฿นสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผูຌดูลผูຌสูงอายุ อาชีพผูຌดูลดใก ละสาขาวิชาชีพบริหารงาน
บุคคล ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับดังกลาวลຌว นอกจากนีๅยังเดຌตรียมทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ
วิชาชีพทีไหลือ฿หຌขຌากรอบ 8 ระดับ
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4. การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพรวมกับภาคการศึกษา฿นการผลิตละพัฒนากาลังคนพืไอรองรับ
การพัฒนาประทศ : บูรณาการความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ฿นการรวมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ละหลักสูตรฝຄกอบรม พัฒนาระบบรับรองสมรรถนะ฿หຌกับนักรียนนั กศึกษา฿หຌมีสมรรถนะตรงตามทีไผูຌประกอบการ
ตຌองการ ซึไงสอดคลຌองกับ ผนงานบูรณาการยกระดับคุณ ภาพการศึกษาละการรียนรูຌตลอดชีวิต ดยพัฒ นา
ระบบฝຄกอบรมอิลใกทรอนิกส์ ิE–Trainingี ดยมีปງาหมาย฿นการจัดทาชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ิTraining
Packages) จ านวน 5เ คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ทีไ ป็ น Portal Web based Learning ซึไ ง สามารถชืไ อ มต อ กั บ ระบบ
ฐานขຌอมูลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเดຌ ละชุดนืๅอหาการฝຄกอบรม฿นรูปบบ Training Package ประกอบดຌวย
นืๅอหาละสืไอสารสนทศทีไป็นสืไอผสมผสาน ิMultimediaี ทีไสามารถนาเปสดงบนระบบฝຄกอบรมอิลใกทรอนิกส์
ละ฿ชຌงานบนระบบอินทอร์นใตเดຌ ดยปัจจุบันเดຌจัดจຌางทีไปรึกษา฿นการพัฒนานืๅอหาการฝຄกอบรม จานวน ใ็
คุณวุฒิวิชาชีพ จาก ๆ สาขาวิชาชีพ เดຌก สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ิ5 คุณวุฒิวิชาชีพี สาขาวิชาชีพการ
ชืไอมอุตสาหกรรม ิโ คุณวุฒิวิชาชีพี สาขาวิชาชีพมาตรวิท ยา ิ่ คุณวุฒิวิชาชีพี สาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์
สาขาคลัสตอร์หุนยนต์ ิ็ คุณวุฒิวิชาชีพี สาขาวิชาชีพธุรกิจคຌาปลีก ิๆ คุณวุฒิวิชาชีพี ละสาขาวิชาชีพบริการ
ทางการงิน ิใ คุณวุฒิวิชาชีพี นอกจากนีๅยังประสานความรวมมือ฿นการชืไอมยงระบบการรียนรูຌผานสืไอละ
นืๅ อหาอิลใกทรอนิ กส์ ดยมีการจัดประชุมรวมกับ ครงการมหาวิทยาลัยเซบอร์ ตามนวทาง Thai MOOC ทีไ
ดานินการดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ิสกอ.ี พืไอหานวทาง฿นการนานืๅอหาชุดฝຄกอบรมตาม
มาตรฐานอาชีพเปขึๅน฿นระบบของครงการ Thai MOOC ซึงไ จัดประชุมเปลຌว 2 ครัๅงมืไอวันทีไ โ5 มกราคม โ5ๆแ
ละ โเ กุมภาพันธ์ โ5ๆแ
5. สงสริมการสรຌางวัฒ นธรรมความปรง฿ส฿นองค์กร : การดานินงานดຌวยความปรง฿สถือป็นสิไงทีไ
รัฐบาล฿หຌความสาคัญอยางยิไง ซึไง สคช. เดຌตระหนักถึงปัญหาละผลกระทบของการทุจริต ผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไจึง
มุงมัไนพัฒนาองค์กร฿หຌมี ความปรง฿ส ซืไอสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปลอดจากการทุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เมมี
ผลประยชน์ทับซຌอน ตามทีไสานักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบการทุจริตหงชาติ ิสานักงาน ป.ป.ช.ี เดຌ
กาหนดมาตรการปງองกันการทุจริต พืไอป็นกลเก฿นการสรຌางความตระหนัก฿หຌหนวยงานภาครัฐมี การดานินงาน
อยางปรง฿สละมีคุณธรรม ละมืไอวันทีไ 30 มีนาคม 2561 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี เดຌประกาศ
ความป็นองค์กรปรง฿ส ปลอดการทุจริต ดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พรຌอม
ดຌวย นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผูຌอานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พรຌอมคณะผูຌบริหาร ละจຌาหนຌาทีไ รวมประกาศ
จตนารมณ์ดຌานคุณธรรมละความปรง฿ส ณ บริวณอาคารซันทาววอร์ส บี
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ละยังเดຌมีการจัดสัมมนา สคช. คุณธรรมความปรง฿ส ละการจัดองค์กรสมัย฿หม  พืไอสรຌางวัฒนธรรม
ความปรง฿ส฿นองค์กร ขับคลืไอนคุณธรรมจริยธรรมละความปรง฿ส฿นการบริหารงาน การสั มมนาดังกลาวยังป็น
การสงสริม฿หຌมีการปฏิบัติตามนยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ละถลงนยบายละนว
ทางการบริหารงานดຌวยความซืไอสัตย์สุจริตของผูຌบริหาร ภาย฿ตຌนวทางปฏิบัติอยางมีคุณธรรม จริยธรรมละความ
ปรง฿ส ดยจຌาหนຌาทีไทุกระดับเดຌขຌามามีสวนรวมเดຌอยางถูกตຌองจนป็นวัฒนธรรมองค์กรทีไดี฿นทีไสุด

การดานินงานตามภารกิจหลักขององค์กร
1. การสงสริมละสนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพ฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพ

การจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ ซึไงป็นภารกิจหลักของ สคช. พืไอ฿หຌเดຌมาตรฐานอาชีพทีไ
ป็นเปตามความตຌองการของผูຌประกอบการ ละสามารถทียบคียงกับมาตรฐานอาชีพของกลุมประทศสมาชิก
อาซียนละนานาประทศ฿นสาขาวิชาชีพดียวกัน ละยังสามารถสงตอ฿หຌสถาบันการศึกษานาเป฿ชຌ฿นการพัฒนา
หลั ก สู ต รการรี ย นการสอนละฝຄ ก อบรมพืไ อ พั ฒ นาผูຌ รี ย น฿หຌ มี ส มรรถนะสอดคลຌ อ งกั บ ความตຌ อ งการของ
ผูຌประกอบการหรือทิศทางการพัฒนาประทศ ละสงตอ฿หຌกับหนวยงานทัๅงภาครัฐละอกชนพืไอนาเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนาละสรຌางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ฿หຌกับบุคลากรขององค์กร ดังนัๅนกระบวนการดานินงานจึงตຌองอาศัย
การมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว นทีไ กีไย วขຌอ งทัๅ งภาครั ฐ ละอกชน ทีไ ผ านมาเดຌ ร ว มกับ ตัว ทนจากสมาคม กลุ ม
ผูຌ ป ระกอบการ ละหน ว ยงานส าคั ญ ฿นต ล ะสาขาวิช าชี พ จั ด ท ามาตรฐานอาชี พ ละคุ ณ วุ ฒ วิ ช าชี พ ดย฿น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน เดຌจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพจานวน 57 สาขาวิชาชีพ
ลຌ วสรใ จพรຌ อม฿หຌ ก ารรั บ รองสมรรถนะ จ านวน 49 สาขาวิ ชาชี พ ฿น 493 อาชี พ 1ุ309 ชัๅ น คุณ วุฒิ ซึไ ง
ครอบคลุมกลุมอุตสาหกรรม Super Cluster ดังนีๅ
อุตสาหกรรมปัจจุบัน
ิFirst S-Curve)
กลุมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัย฿หม
1.สขาวิชาชีพ อุตสาหกรรมการผลิต
มพิมพ์
2.สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
3.สาขาวิ ช าชี พ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างพารา
ิลຌอยางี
4.การชืไอมอุตสาหกรรม
กลุมอุตสาหกรรมการทองทีไยวกลุม
รายเดຌ ดี  ละการท องทีไ ยวชิ ง
สุขภาพ
5.สาขาวิ ช าชี พ กิ จ กรรมบริก ารพืไ อ
สริมสรຌางสุขภาพรางกาย ิสปาี
6.สาขาวิ ช าชี พ การท อ งทีไ ย ว การ
รงรม ภัตตาคารละรຌานอาหาร
- สาขาผูຌประกอบอาหาร
- สาขางานรงรม
- สาขางานทองทีไยว

อุตสาหกรรมอนาคต
ิNew S-Curve)
กลุมอุตสาหกรรมดิจิทัล
1.สาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสารละดิจิทัลคอนทนต์
2.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
3.หนังสือพิมพ์ละสิไงพิมพ์

คลั สตอร์ป้ าหมายตามนยบายรัฐบาล
ละยุทธศาสตร์ ๒๐ ป
กลุมอุตสาหกรรมสิไงทอครืไองนุงหม
1.สาขาวิ ช าชี พ อุ ต สาหกรรมสิไ ง ทอละ
ครืไองนุงหม
2.สาขาวิชาชีพการออกบบฟชัไน

กลุมอุตสาหกรรมการบินละ
ลจิสติกส์ละการขนสงสาธารณะ
4.สาขาวิชาชีพลจิสติกส์
5.สาขาวิชาชีพการบิน
6.สาขาวิชาชีพรถเฟความรใวสูงละ
ระบบราง
7.สาขาวิชาชีพขนสงชุมชน
- อาชีพขับขีไรถยนต์ดยสาร
สาธารณะ
- อาชีพผูຌขับขีไรถทัวร์ดยสาร

กลุ ม SMEs เทยทีไ มี ศั ก ยภาพ ภาย฿ตຌ
นยบายศรษฐกิจ
3.สาขาวิชาชีพอนุรักษ์พืๅนบຌานละ
ศิลปหัตถกรรม
4.สาขาวิชาชีพซรามิกส์ละครืไองคลือบ

รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒ํ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ห น้ า | ๒

อุตสาหกรรมปัจจุบัน
ิFirst S-Curve)
7.สาขาวิชาชีพงานภาษาตางประทศ
ละลามปล
- สาขาผูสຌ อนภาษาตางประทศ
กลุ ม อุ ต สาหกรรมการกษตรละ
ทคนลยีชีวภาพ
8.สาขาวิชาชีพกษตรกรรม
- สาขาพาะลีๅยงสัตว์นาศรษฐกิ
ๅ
จ
- สาขาพาะปลูกพืชศรษฐกิจ
9.สาขาวิช าชีพ การผลิต อาหารละ
ครืไองดืไม
- สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์อาหาร(ดຌานความ
ปลอดภัยอาหารี
กลุมอุตสาหกรรมการปรรูปอาหาร
ินวัตกรรมทางอาหารี
9.สาขาวิช าชีพ การผลิต อาหารละ
ครืไองดืไม
- สาขาการปรรูปนม

อุตสาหกรรมอนาคต
ิNew S-Curve)

คลั สตอร์ป้ าหมายตามนยบายรัฐบาล
ละยุทธศาสตร์ ๒๐ ป

กลุมอุตสาหกรรมชีวภาพ
ิBiotechnology)ชืๅอพลิงชีวภาพ
ละคมีชีวภาพ
8.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
9.สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงาน
ทดทน
10.สาขาวิช าชีพ การจัดการของสี ย
ละสารอันตราย

กลุมธุรกิจบริการทีไมีศักยภาพตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป
5.สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
6.สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
7.สาขาวิ ช าชี พ กอสรຌา ง ิอาชี พ ผูຌ ค วบคุ ม
การกอสรຌางี
8.สาขาวิชาชีพออกบบผลิตภัณฑ์
9.สาขาวิชาชีพเฟฟງา

กลุ ม อุ ต ส าห กรรม หุ น ยน ต์ พืไ อ
อุตสาหกรรม
11.สาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์
กลุ ม อุ ต สาหกรรมการพทย์ ค รบ
วงจร ิMedical Hub)
12.สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
- อาชีพผูຌดูลผูຌสูงอายุ
- อาชีพผูຌดูลดใก
13. สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีว
การพทย์

กลุมอุตสาหกรรมอืไนโ
10.สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถาย
11.สาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย
12.สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
13.สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล
14.สาขาวิ ช าชี พ ธุ ร กิ จ บริ ก ารท าความ
สะอาด ิมบຌานี
15.สาขาวิชาชีพธุรกิจคຌาปลีก
16.สาขาวิชาชีพการกีฬา
-อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาละการ
ออกกาลังกาย
-อาชีพผูຌฝຄกสอนละผูຌตัดสินกีฬา
17.สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา
-อาชีพครูฝຄก฿นสถานประกอบการ
18.สาขาวิชาชีพปຂตรลียมละปຂตรคมี
19.สาขาวิชาชีพบริการทางการงิน
- อาชีพผูຌปฏิบัติงานดຌานบัญชี
20.สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย
21.สาขาวิ ช าชี พ ความปลอดภั ย ฿นการ
ทางาน
22.ส าข าวิ ช าชี พ ธุ ร กิ จ ท ด ส อ บ  ล ะ
ตรวจสอบ
23.สาขาวิชาชีพการผังมือง
24.สาขาวิชาชีพประมง
25.สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี

รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒ํ ไตรมาสที่ ๏
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อุตสาหกรรมปัจจุบัน
ิFirst S-Curve)

อุตสาหกรรมอนาคต
ิNew S-Curve)

คลั สตอร์ป้ าหมายตามนยบายรัฐบาล
ละยุทธศาสตร์ ๒๐ ป
26.สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณู ปภคละ
บริการสาธารณะ
27.สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกเมຌ

*ขຌอมูลอຌางอิงกลุมตางโ ํ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเทย ๐.์ ระยะ ๎์ ปิพ.ศ.๎๑๒์-๎๑๓๙ี
๎.พิมพ์ขียวละผนปฏิบัติการขับคลืไอน Thailand ๐.์

สาหรับ฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังมีมาตรฐานอาชีพทีไอยูระหวางกระบวนการจัดทามาตรฐานอาชีพ
จากปทีไผานมา เดຌก 1ี สาขาวิชาชีพอัญมณีละการทาครืไองประดับ 2) สาขาวิชาชีพศิลปะการสดงละการ
บั น ทิ ง 3) สาขาวิช าชีพ สาขาวิช าชี พ ธุรกิ จจั ด การพืๅ น ทีไ สี ขีย ว 4) สาขาวิช าชี พ ธุร กิจประกัน 5) สาขาวิช าชี พ
ทคนลยี ชีวภาพ 6) สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร 7) สาขาวิช าชีพบริการวิจั ยละส ารวจความคิดหใ น 8) สาขา
วิชาชีพผลิตชิๅนสวนยานยนต์ ละยังมีป้าหมาย฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพพิไมอีกจานวน
8 สาขาวิชาชีพ ดยเดຌอนุมัติ฿หຌดานินการลຌว จานวน 9 สาขาวิชาชีพ เดຌก 1) สาขาวิชาชีพกษตรกรรม สาขา
พาะปลูกพืชศรษฐกิจ ิยางพาราระยะทีไ 2) 2) สาขาวิชาชีพกษตรกรรม สาขาพาะปลูกพืชศรษฐกิจ ิปาล์ ม
นๅามันระยะทีไ 2) 3) สาขาวิชาชีพการทองทีไยว การรงรม ภัตตาคารละรຌานอาหาร สาขาการ฿หຌบริการ Street
food 4) สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารละครืไองดืไม สาขาการปรรูปสัตว์นๅาระยะทีไ 2 5) สาขาวิชาชีพธุรกิจคຌา
ปลีก สาขาธุรกิจขายตรง 6) สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารละครืไองดืไม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร 7ี สาขาวิชาชีพ
ธุรกิจสาธารณูปภคละบริการสาธารณะ สาขาการบรรทาสาธารณะภัยละกูຌชีพ 8ี สาขาวิชาชีพกษตรกรรม
สาขาการสงสริมการกษตร 9ี สาขาวิชาชีพกษตรกรรม สาขา Smart farmer
2. การ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ : องค์กรทีไมี
หนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ป็นสวนหนึไงของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอ฿หຌมาตรฐานอาชีพ
ทีไจัดทาขึๅนเดຌมีการนาเป฿ชຌ฿นการประมินสมรรถนะบุคคล฿นตละอาชีพ สคช. เดຌลงนามความรวมมือกับ สานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม ิสมอ.ี พืไอกาหนดหลักกณฑ์ นวทางการประมิน ละรวม฿นการประมิน
องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ฿นการทาหนຌาทีไพิจารณาหนวยงานทีไมีความพรຌอม
ทัๅงดຌานบุคลากร สถานทีไ ละครืไองมือพืๅนฐานสาหรับการประมิน฿หຌครบทุกอาชีพละครอบคลุมทัไวทุกภาคของ
ประทศตามความหมาะสมของอุตสาหกรรมส าคัญ ฿นตล ะพืๅ น ทีไ การ฿หຌ การรั บรององค์กรทีไ มีหนຌ าทีไรั บรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากการดานิน งานนับตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
สคช. เดຌขึๅนทะบียน฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทัๅงสิๅน
จานวน 168 หง ฿น 39 สาขาวิชาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีปງาหมาย฿นการ฿หຌการรับรองจานวน 50 หง ฿หຌการรับรองลຌว 16 หง
ละอยูระหวางกระบวนการตรวจประมินอีกจานวน 21 หง

3. การติดตามละประมินผลองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
รวมทัๅงระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอ฿หຌการดานินการป็นเปดຌวยความปรง฿สละยุติธรรม

การประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พืไอ฿หຌการรับรอง สคช. ริไมจัด฿หຌมีการประมิน
สมรรถนะมืไอดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 จนกระทัไงปัจจุบันมีผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะลຌวทัๅงสิๅน 48ุ244
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คน ฿น 32 สาขาวิชาชีพ สาหรับ฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีปງาหมาย฿นการการประมินสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ จานวน 20ุ500 คน ซึไงมีผูຌขຌารับการประมินลຌว จานวน 5ุ336 คน
ตรวจติดตามการดานินงานขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป
ลຌวจานวน 35 หง จากปງาหมาย 152 หง พืไอ฿หຌการดานิน งานขององค์กรทีไมีหนຌ าทีไรับรองฯ ป็ นเปตาม
หลักกณฑ์ วิธี การละงืไอนเข รวมถึงการสรຌางความชืไอมัไน ตอกระบวนการประมินสมรรถนะของบุ คคลตาม
มาตรฐานอาชีพ พรຌอมทัๅงผลักดัน฿หຌกิดการประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
อบรมผูຌตรวจประมิน ิAssessorี มีป้าหมาย฿นการฝຄกอบรม จานวน 700 คน เดຌจัดฝຄกอบรมผูຌตรวจ
ประมิน฿นสาขาวิชาชีพตางโ ลຌว 624 คน฿น 13 รุน รวมกับสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ิสมอ.ี
อบรมจຌ า หนຌ า ทีไ ส อบ ิExaminerี มี ป้ า หมาย฿นการฝຄ ก อบรม จ านวน 1ุ500 คน ปั จ จุ บั น เดຌ จั ด
ฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไสอบเปลຌว จานวน 886 คน
พัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล ิISO/IEC
17024ี มี ป้าหมาย฿นอบรม 50 หนวยงาน ผูຌขຌารับการฝຄกอบรม 200 คน ทัๅงนีๅเดຌจัดงานสัมมนา ภาย฿ตຌ
หัวขຌอ พัฒนาคน พัฒนาชาติ ดຌวยระบบการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  มุงนຌนการสริมสรຌาง
ความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับมาตรฐาน ISO/IEC แ็เโไ ฿หຌกบุคลากร จຌาหนຌาทีไสอบ ละผูຌกีไยวขຌองขององค์กรทีไ
มีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลฯ ทัไวประทศ รวมทัๅงการพัฒนาองค์กรตຌนบบ฿หຌสามารถนาระบบการรับรอง
สมรรถนะบุคคลฯ เปปฏิบัติ฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผล สอดคลຌองตามมาตรฐานสากล ดยรวมกับสถาบัน
รับรองมาตรฐานเออสอ ณ รงรมกรนด์ มอร์คียว ฟอร์จูน มืไอวันทีไ โ่ มีนาคม โ5ๆแ
นอกจากนีๅ สคช. ยังเดຌพัฒนาองค์กร฿หຌมีมาตรฐานละป็นเปตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9001
ดยปัจจุบัน สคช. เดຌรับการรับรอง ISO้เเแ–โเแ5 ซึไงป็นมาตรฐานสากลทีไองค์กรธุรกิจทัไ วลก฿หຌความสาคัญ
จึงเดຌรวมกับสถาบันพิไมผลผลิตหงชาติ พืไอพัฒนาละพิไมประสิทธิภาพ฿นการทางาน รองรับการ฿หຌบริการก
องค์กร ลຌวยังป็นการสรຌางความนาชืไอถือละชืไอมัไนตอระบบการทางานของ สคช. กบุคคลภายนอกอีกดຌวย

4. การป็นศูนย์กลางขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ

พืไ อ ฿หຌ ป็ น ศู น ย์ ก ลางขຌ อ มู ล กีไ ย วกั บ ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พ สคช. เดຌ พั ฒ นาระบบ
ฐานขຌอมูลการ฿หຌบ ริการระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ ดยประกอบดຌวย แๆโ ระบบงานยอย อาทิ คลังขຌอมูลมาตรฐาน
อาชีพ องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขຌอมูลศูนย์ฝຄกอบรม ขຌอมูลผูຌทีไผานการประมิน
คุณ วุฒิ วิช าชีพ ฿นตล ะสาขาวิช าชี พ ละยั งตรี ยมพรຌอ มส าหรั บ ระบบส ารองขຌอ มูล รองรั บ ภั ย พิ บั ติ ิDisaster
Recoveryี ปั จ จุ บั น ด านิ น การพั ฒ นาระบบมาสู ร ะยะทีไ 5 สามารถ฿หຌ บ ริ ก ารเดຌ  ลຌ ว ทีไ วใ บ เซต์ http://tpqinet.tpqi.go.th ฿นป พ.ศ. 2561 ซึไงปัจจุบั นมีผูຌขຌายีไยมชมระบบฐานขຌอมูล คุณวุฒิ วิชาชีพ จานวน 333ุ924
ครัๅง ละนาขຌามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ จานวน แ,แ5้ คุณวุฒิวิชาชีพ ฿น ไ6 สาขาวิชาชีพ
5. จัดกิจกรรมพืไอขับคลืไอนความชัดจน฿นการกาหนดผนงานละนวทางการดานินงาน รวมถึงรับฟัง
ความตຌองการของทุกภาคสวน ละพืไอ฿หຌบรรลุป้าหมาย฿นการดานินงาน ละตรียมความพรຌอม฿นการ
พัฒนา สคช. เปสู Thailand 4.0 ดังนีๅ
1ี สรຌางความรวมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการประทศออสตรลีย ฿นลกปลีไยนละพัฒ นามาตรฐาน
อาชีพ฿หຌกิดการรับรองสมรรถนะของบุคคลอยางนาชืไอถือละสรຌางความมัไน฿จ฿หຌกับผูຌประกอบการ ดยนากรอบ
ละนวคิดทีไประสบความสารใจละ฿ชຌเดຌผลมาลຌว฿นหลายประทศมาถายทอดองค์ความรูຌรวมกัน ซึไงเดຌรับความ
สน฿จจากผูຌทนภาคการศึกษาของเทย ละสมาคม฿นสาขาอาชีพทีไกีไยวขຌอง ขຌารวมทีไจะพัฒนาละสนับสนุ น฿หຌ
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มาตรฐานอาชีพเดຌรับ การยอมรับ฿นระดับสากล ดยรวมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ ประทศออสตรลีย พืไอ
นาเปสูการพัฒนา Sector skill council
2ี ขຌารวมงานสัมมนา BIBB Congress โเแ่ ณ กรุงบอร์ลิน ประทศยอรมันทีไจัดขึๅนดย Federal
Institute of Vocational Education and Training (BIBB) ระหวางวันทีไ ็- ่ มิถุนายน โ5ๆแ ความสาคัญของ
งานดังกลาว ป็นการลกปลีไยนความรูຌละทิศทางของการพัฒนากาลังคน฿นอนาคต ซึไงทาง BIBB เดຌรวมมือกับ
อุตสาหกรรม฿นการกาหนดอาชีพ฿หมโ พรຌอมทัๅงนวทางการพัฒนาวิธีฝຄกอบรมพัฒนาสมรรถนะศักยภาพของคน
พิไมติม ซึไงป็นการรวมตัวของผูຌชีไยวชาญจากนานาประทศ ทัๅง สคช. เดຌ฿หຌความสาคัญกับการรวมมือระดับสากล
อยางตอนืไอง พืไอประยชน์ตอการพัฒ นาคน฿นอาชีพ ทัๅงป็นการปຂดอกาสสรຌางความเดຌปรียบ฿นการขงขัน
฿หຌกับคนเทย฿นวทีลก นอกจากนีๅยังเดຌสรຌางความรวมมือกั บสถาบันพัฒ นาอุตสาหกรรม หรือ Fraunhofer IPK
ของประทศยอรมนี กีไยวกับนวทางความรวมมือพัฒนากาลังคนดຌานทคนลยี
3) จัดงาน วัน TPQI Day ณ ศูนย์การสดงสินคຌาละการประชุมอิมพใคมืองทองธานี ซึไงภาย฿นงานมีการ
จัดทดสอบความป็นตัวจริง ทัๅง฿นวงการเอซีที ลจิสติกส์ นายหนຌ าอสังหาริมทรัพย์ บั ญชี ป็นตຌน รวมทัๅงมีการ
สวนาครัๅงสาคัญ ละการลกปลีไยนองค์ความรูຌระหวางเทยละกาหลี ถึงคุณวุฒิวิชาชีพ฿นตางประทศ นอกจากนีๅ
ยังมีพิธีลงนามความรวมมือระหวางหนวยงานตางโ ฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพ พัฒนากาลังคนรวมกัน อาทิ กอง
บั ญ ชากองทัพ เทย สภาอุตสาหกรรมห งประทศเทย สภาหอการคຌาห งประทศเทย กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข สานักอนามัย สถาบันอาหาร องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายดน฿ตຌ
ละการมอบลสาหรับองค์กรรับรองทีไมีผลงานดีดน
4) สรຌางความรวมมือกับ กองทัพเทย ฿นการสนับสนุน฿หຌทหารกองประจาการขຌาทดสอบมาตรฐานอาชีพ
กับ ทางสถาบั น คุ ณ วุฒิ วิช าชีพ ดยเดຌมี การจั ดประชุมวางผนการฝຄ ก การรัก ษาความปลอดภัย ของทหารกอง
ประจาการ กองบัญชาการกองทัพเทย พืไอตรียมการ฿หຌทหารกองประจาการ฿นหนวยงานตางโ ของทางกองทัพ
ขຌาทดสอบมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาหรับอาชีพรักษาความปลอดภัย นับป็นอาชีพทีไมี
ความส าคัญ ตอ ความปลอดภั ยละทรัพ ย์ สิ น ละภาคธุร กิจ อาคารสถานทีไ ตาง฿หຌ ความส าคัญ ฿นการคั ดลื อ ก
จຌาหนຌาทีไรักษาความปลอดภัยขຌามาปฏิบัติดูลความปลอดภัยละทรัพย์สิน ดังนัๅนความชืไอมัไน ละความเวຌวาง฿จ
฿นตัวบุคลากรผูຌทีไมาทาหนຌาทีไจึงป็นสิไงสาคัญ
5) รวมกับบริษัท ฮีน มอตอร์ส ิประทศเทยี จากัด พืไอ สรຌางความรวมมือดຌานการประมินสมรรถนะ
อาชีพผูຌปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก ละยังป็นการสงตอมาตรฐานอาชีพ฿หຌทางบริษัท ฮีน มอตอร์ส ิประทศ
เทยี จากัด เดຌนาเปพัฒนาหลักสูตร฿นการจัดอบรม อาทิ หลักสูตร smart driver สาหรับอบรม฿หຌกับกองทัพเทย฿น
การพิไมขีดความสามารถ฿หຌกับทหาร฿นกองทัพ นอกจากนีๅยังเดຌมี หลักสูตร฿นการจัดอบรมดຌานการขับขีไรถบรรทุก
฿หຌกับทางบุคคลทัไวเปอีกดຌวย
6ี ลงนามความรวมมือการสนับสนุนการจัดทามาตรฐานฝมือรงงานหงชาติละมาตรฐานอาชีพรวมกับ
กรมพัฒนาฝมือรงงาน กระทรวงรงงาน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ละ บริษัท ทาอากาศยาน
เทย จากัด ิมหาชนี ฿นการพัฒนาผูຌขับขีไรถยนต์ดยสารสาธารณะ ิทใกซีไี ทัๅงนีๅพืไอพัฒนาบุคลากรผูຌขับขีไรถยนต์
ดยสารสาธารณะ฿หຌป็นผูຌขับขีไอยางมีมาตรฐาน ถึงพรຌอมดຌวยคุณธรรม จริยธรรม ละจะมุงมัไน฿นการ฿หຌการรับรอง
บุคลากรผูຌขับขีไทใกซีไสาธารณะทัไวเป ละผูຌขับขีไทใกซีไ฿นสนามบินทัไวประทศ฿หຌกຌาวสูความป็นมืออาชีพอยางยัไงยืน
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สภาพปัญหาละอุปสรรคการดานินงาน ละนวทางก้ไข
ปัญหา
ํ. การจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพตຌอง
อาศัยขຌอมูลสมรรถนะละกระบวนการประมิน
สมรรถนะ จากตัวทนผูຌประกอบการจຌาของอาชีพ ซึไง
จะตຌองจัดประชุมรวมกันหลายครัๅง จึง฿ชຌวลา฿นการ
จัดทาป็นระยะวลานาน
๎. ฿นบางสาขาวิชาชีพมืไอริไมการประมินเดຌพบ
ประดในทีไตຌองกຌเขทัๅง฿นสวนของครืไองมือละวิธีการ
ประมิน ละงืไอนเขของมาตรฐานอาชีพ ซึไงตຌอง฿ชຌวลา
฿นกระบวนการปรับกຌเข

นวทางกຌเข
- สรຌางการรับรูຌ฿หຌกับบุคลากร฿นอาชีพละกลุม
ผูຌประกอบการ พืไอ฿หຌลใงหในถึงคุณคาของระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ ซึไงจะสงผล฿หຌกิดความรวมมือละสียสละวลา
฿นการมารวมจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ

- รงทบทวนมาตรฐานอาชีพละครืไองมือประมิน
สมรรถนะสาหรับอาชีพทีไเมสามารถปຂด฿หຌทาการ
ประมินสมรรถนะเดຌ ละรงชีๅจงทาความขຌา฿จกับ
องค์กรรับรองฯ พืไอ฿หຌปຂดทาการประมินสมรรถนะ
ดยรใว
๏. องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะฯ จัด฿หຌมีการ
- ปรับวิธีการจัดกิจกรรมพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับการ
ประมินเมครบถຌวนตามปງาหมาย นืไองจากสวน฿หญ
ดานินงานขององค์กรรับรองฯ พรຌอมประชาสัมพันธ์฿หຌ
ป็นสถาบันการศึกษาซึไงมีภาระงานหลักคอนขຌางมากจึง ขຌาถึงบุคคล฿นการขຌาถึงกลุมผูຌประกอบการมากขึๅน
เมสามารถจัด฿หຌมีการประมินเดຌตามผน ละองค์กร
รับรองฯ บางหงมีการปลีไยนปลงบุคลากรทีไกีไยวขຌอง
กับการประมินทัๅง฿นสวนของผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไ ทา
฿หຌตຌองทาความขຌา฿จละอบรม฿หม
๐. บุคลากร฿นบางอาชีพยังขาดรงจูง฿จทีไจะสละวลา - รงประชาสัมพันธ์฿หຌขຌาถึงกลุมผูຌประกอบอาชีพ ละ
ขຌารับการประมิน ละสถานประกอบการบางหงยังเม กลุมผูຌประกอบการหในความสาคัญของระบบคุณวุฒิ
อนุญาต฿หຌมาขຌารับการประมิน฿นวลาทางาน
วิชาชีพ ละสรຌางความรวมมือกับกลุมผูຌประกอบการ฿น
นืไองจากยังเมมีสิทธิประยชน์ทีไป็นรูปธรรมชัดจนทัๅง การสงคนขຌามาทดสอบ สนอภาครัฐ฿หຌมีกลเกสนับสนุน
สองฝຆาย
พืไอสรຌางรงจูง฿จ฿หຌกับผูຌประกอบการ฿นการจัดสง
บุคลากรขຌารับการประมินสมรรถนะละรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ
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