รายงานผลการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)

เสนอ
รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จัน่ ตอง)

สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์ การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute

ห น้ า | ํ

11 ทิศทางนยบายจากประธานกรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ิสคช.ี จัดตัๅงขึๅนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัๅงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ิองค์ ก ารมหาชนี พ.ศ. ๎๑๑๐ ภาย฿ตຌ ก ารก ากั บ ดู  ลของนายกรั ฐ มนตรี ดยปั จ จุ บั น เดຌ ม อบหมาย฿หຌ ร อง
นายกรัฐมนตรี ิพล.อ.อ.ประจิน จัไนตองี ป็นผูຌกากับดูล พืไอสงสริม หนวยงานของรัฐละชวยหลือภาคอกชน฿น
การพั ฒ นาก าลั งคน฿หຌ มี ส มรรถนะตรงตามความตຌ อ งการของตลาดรงงานมากยิไ งขึๅ น อั น น าเปสู ก ารพิไ ม ขี ด
ความสามารถ฿นการขงขัน ของประทศอย างมีป ระสิ ทธิภ าพ ดยทาหนຌ าทีไ฿นการพัฒ นาระบบคุณ วุฒิ วิช าชีพ
สนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพ฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพ฿หຌเดຌมาตรฐานสากล ละ฿หຌการรับรององค์กรทีไมี
หนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพืไอประมินสมรรถนะบุ คคล รวมถึงป็นศูนย์กลางขຌอมูล
กีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
ตามทีไ คณะรัฐมนตรีเดຌมีมติหในชอบ มืไอวันทีไ ๐ มษายน ๎๑๒์ อนุมัติ฿หຌตงตัๅงประธานกรรมการละ
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿นคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดຌก ํ.นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ ๎.
นายถาวร ชลั ษ ฐี ยร กรรมการผูຌ ทรงคุณ วุฒิ ๏.นางสิ ริ รักษ์ รั ช ชุศานติ กรรมการผูຌ ท รงคุณ วุฒิ มืไอเดຌรั บ ความ
หในชอบจากคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการเดຌรงทบทวนการดานินงานพืไอพัฒนาละผลักดันการดานินงานของ
สคช. ฿หຌสามารถดานินงาน ตอบสนองตอนยบายรัฐบาลละนยบายของทานรองนายกรัฐมนตรี ิพล.อ.อ.ประจิน
จัไนตองี ดยผานการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานสาคัญ ละผูຌทรงคุณวุฒิทัๅงภาครัฐละอกชน ดังนีๅ
ํ. การตงตัๅงคณะกรรมการตรวจสอบ ละคณะอนุกรรมการอีก ๏ ชุด พืไอผลักดันการดานินงาน
ของ สคช. ฿หຌป็นเปตามป้าหมายอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เดຌก
ํี คณะกรรมการตรวจสอบ มี อ านาจหนຌ า ทีไ ฿นการสนอนะละก ากั บ ดู  ลการอนุ มั ติ  ผนละ
งบประมาณประจาปของสถาบัน ตรวจสอบฐานะความมัไนคงทางการงิน ตรวจสอบระบบการควบคุมภาย฿น
๎ี คณะอนุกรรมการพิจารณากลัไนกรองนยบายละผนดานินการ มีอานาจหนຌาทีไ฿นการสนอนะ
นยบายละผนยุทธศาสตร์ ละกากับดูล การติดตามละประมินผล
๏ี คณะอนุกรรมการพิจารณากลัไนกรอง฿หຌความหในละจัดทารางหลักกณฑ์ ระบียบ ขຌอบังคับสถาบัน
มีอานาจหนຌาทีไ฿นการออกระบียบ ขຌอบังคับประกาศ หรือขຌอกาหนดกีไยวกับสถาบัน
๐ี คณะอนุกรรมการบริหารความสีไยง มีอานาจหนຌาทีไ฿นการจัดทากรอบนยบาย กลยุทธ์ ละนวทาง
ปฏิบัติการบริหารความสีไยง ละกาหนดนวทางพืไอการประมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
ิรายละอียดตามคาสัไงนบทຌายี
๎. การตงตัๅงทีไปรึกษาคณะกรรมการ สคช. จานวน ๓ ทาน ซึไงมีหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿นการ฿หຌ
คาปรึกษาดຌานนยบายละผนยุทธศาสตร์ การดานินงาน ละการกาหนดนยบายการบริหารงาน เดຌก
ํี รศ.ดร. ยงยุทธ ฉลຌมวงษ์ ปัจจุบันดารงตาหนงผูຌ อานวยการวิจัยดຌานการพัฒนารงงาน ฝຆายการ
วิจัยทรัพยากรมนุษย์ละพัฒนาสังคม มูลนิธิสถาบันวิจัยพืไอการพัฒนาประทศเทย
๎ี ดร. ศิริพรรณ ชุมนุม อดีตรองลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๏ี ดร. สมนึก พิมลสถียร อดีตรองผูຌอานวยสานักงบประมาณ
๐ี นายสมบูรณ์ มวงกลไา ปัจจุบันดารงตาหนงรองอธิบดีอัยการ สานักงานการบังคับคดี
๑ี นายสายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ ปัจจุบันดารงตาหนงประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปครงสรຌางพืๅนฐาน
ละลจิสติกส์ สภาปฏิรูปหงชาติ ละกรรมการสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย
รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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๒ี นายวิฑูรย์ สิมะชคดี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๓ี นายปรามทย์ วิทยาสุข อดีตผูຌชวยรัฐมนตรีประจากระทรวงอุตสาหกรรม
ิรายละอียดตามคาสัไงนบทຌายี
๏. คณะอนุกรรมการ เดຌดานินงาน รงดวน ดังนีๅ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ํี การจัดทา กฎบัตรตรวจสอบภาย฿น ดยพิไมขຌอมูล฿หຌครอบคลุมการทางานทัๅงหมด
๎ี หลักกณฑ์฿นการประมินผูຌอานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประจาป
๏ี กาหนดหลักกณฑ์ของการ฿ชຌงินสะสม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลัไนกรองนยบายละผนดานินการ
ํี กาหนดนวทางการดานินงานละจัดทาผนงานระยะ ๎ ปของคณะอนุกรรมการพิจารณากลัไนกรอง
นยบายละผนการดานินการ
๎ี ฿หຌความหในชอบหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเข ฿นการตออายุหนังสือรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ดย฿หຌพิไมติมหลักกณฑ์ ๏ ขຌอ ดังนีๅ ํีจรรยาบรรณขององค์กร ๎ีความ
มีชืไอสียงละป็นทีไยอมรับของสังคม ๏ีขຌอปฏิบัติระหวางสถาบันคุณวุ ฒิวิชาชีพกับองค์กรรับรองฯ ฿นรืไองงืไอนเข
หรือสัญญาตางโ ละการรักษาระบบ
๏ี ฿หຌความหในชอบการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ละหนังสือรับรองมาตรฐาน พืไอสนอ
คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอนุมัติ
๐ี ฿หຌ ค วามหใ น ชอบหลั ก กณฑ์ ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ ลั กษณะ ละประภทของสถานศึ ก ษา สถาน
ประกอบการ หนวยงานของรัฐ ละอกชน ฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพ พืไอนาสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลัไนกรอง฿หຌความหในละจัดทารางหลักกณฑ์ ระบียบ ขຌอบังคับสถาบัน พิจารณา
๑ี ฿หຌความหในชอบผนปฏิบัติงานละผนการบิกจายงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.
๎๑๒์ ละงบประมาณรายจ า ยทีไ ข อกั น งิ น พืไ อ บิ ก จ า ย฿นป ง บประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ พืไ อ ขออนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
๒ี ฿หຌขຌอสนอนะละนวทางการตงตัๅงคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลัไนกรอง฿หຌความหใน ละจัดทารางหลักกณฑ์ ระบียบ ขຌอบังคับสถาบัน
เดຌดานินงาน กຌเขระบียบ ขຌอบังคับ หลักกณฑ์ ประกาศตางโของ สคช. ฿หຌมีความถูกตຌองละครบถຌวนสมบูรณ์
คณะอนุกรรมการบริหารความสีไยง เดຌจัดทากรอบนยบาย กลยุทธ์ ละนวทางปฏิบัติการบริหารความ
สีไยง กาหนดระดับความสีไยงทีไยอมรับเดຌดยรวม รวมถึงกากับดูลการจัดทาคูมือการปฏิบัติงาน ละผนงานดຌาน
บริหารความสีไยงของสถาบัน

รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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๐. การรวมกิจกรรมอันสาคัญยิไง มืไอวันทีไ ๎๑ ตุลาคม ๎๑๒์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพิองค์การมหาชนี
ดยนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดຌนาคณะผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไ รวมกิจกรรม
การนຌ อมราลึกถึงพระมหากรุณ าธิคุณ ของพระบาทสมดใจพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยดช บรมนาถบพิตร ณ
อาคารซันทาววอร์

ละวันทีไ ๎๒ ตุลาคม ๎๑๒์ นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พรຌอม
ดຌวยนายถาวร ชลัษฐียร กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ รวม฿นพระราชพิธีถวายพระพลิงพระบรมศพ พระบาทสมดใจ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีทຌองสนามหลวง

รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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๑. จัดกิจกรรมพืไอขับคลืไอนความชัดจน฿นการกาหนดผนงานละนวทางการดานินงาน รวมถึง
รับฟังความตຌองการของทุกภาคสวน ละพืไอ฿หຌบรรลุป้าหมาย฿นการดานินงาน ละตรียมความพรຌอม฿นการ
พัฒนา สคช. เปสู Thailand 4.0 ดังนีๅ
ํี สรຌางมาตรฐานรงงานสูเทยลนด์ 4.0 รวมกับ กรมพัฒ นาฝมือรงงาน ดยลงนามบั นทึกขຌอตกลง
ความรวมมือกับ กรมพัฒ นาฝมือรงงาน ิกพร.ี ฿นการสนับ สนุ นการจัดทามาตรฐานฝมือรงงานห งชาติละ
มาตรฐานอาชีพ ดยนายธีรพล ขุนมือง อธิบดีกรมพัฒ นาฝมือรงงาน มืไอวันทีไ ํ๔ กันยายน ๎๑๒์ ทัๅงนีๅพืไอ
สนับสนุนการจัดทามาตรฐานฝมือรงงานหงชาติละมาตรฐานอาชีพ ฿หຌสอดคลຌองกันตามมาตรฐานสากล ละ
ป็นเปตามความตຌองการของตลาดรงงาน รวมถึง การสรຌางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ การลงนามความรวมมือครัๅงนีๅ
ป็ น ครัๅงทีไ ๎ ซึไงป็ น การสดงจตนารมย์ ทีไจะสานตอความร วมมือ ทีไผ านมาของทัๅงสองหน ว ยงาน พืไอ฿หຌ การ
ดานินงานสนับสนุนการจัดทามาตรฐานฝมือรงงานหงชาติละมาตรฐานอาชีพ฿นสาขาตางโ ชน สาขาลจิสติกส์
ของ กพร. ทีไเดຌจัดทามาตรฐานฝมือรงงานหงชาติละวิธีการทดสอบลຌวละ สคช. จะนามาตรฐานเปปรับ฿ชຌป็น
มาตรฐานอาชีพ฿นสาขายานยนต์หรือสาขาอืไนโ ทัๅงยังรวมกันกาหนดนวทาง฿นการจัดทามาตรฐานฝมือรงงาน
หงชาติละมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิหงชาติ(NQF) ๔ ระดับ สงสริมการพัฒนากาลังคนของประทศ จาก
ความรวมมือดังกลาวจะนาเปสูการ รงยกระดับมาตรฐานผูຌขับขีไรถ Taxi ละขับขีไรถทัวร์ดยสาร สคช.
จะผลักดัน฿นการสรຌางความรวมมือ กับกรมพัฒนาฝมือรงงาน กรมการขนสงทางบก การทาอากาศยาน ฿นการ
พัฒ นาหลักสูตรการอบรม ฿นสาขาอาชีพตาง ชน อาชีพขับขีไรถยนต์ดยสารสาธารณะิทใกซีไี ละอาชีพผูຌขับขีไ
รถทัวร์ดยสาร พืไอตรียมความพรຌอม฿นการประมิน สมรรถนะ ละ฿ชຌศูน ย์ทดสอบรวมกัน พืไอสงสริม฿นการ
กระตุຌนศรษฐกิจละการทองทีไยวละบูรณาการ฿นการทางานรวมกัน฿หຌกิดประสิทธิภาพ ดย ํ.กาหนดผนงาน
ละนวทาง Incentives ๎.ประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาชีพ ๏.การฝຄกอบรมพัฒนาบุคลากร ๐.ประมินพืไอรับรอง
สมรรถนะ ดย฿นบืๅองตຌนเดຌประสานความรวมมือกับ การทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึไงมีความยินดีอยางยิไงทีไจะ
ทางานรวมกันพืไอยกระดับมาตรฐานอาชีพผูຌขับขีไรถทใกซีไทีไรับสงผูຌดยสาร฿นสนามบินสุวรรณภูมิ
๎ี การปรียบทียบคุณวุฒิวิชาชีพละสมรรถนะพืไอนาเปสูการยอมรับประกาศนียบัตรดยผูຌประกอบการ
Mapping and Benchmarking Standards for Industry Recognition ซึไงมีจุดประสงค์พืไอสรຌางความรูຌความ
ขຌ า฿จกีไ ย วกั บ หลั กการ วิธีก าร ละประยชน์ ของการปรี ยบที ย บคุ ณ วุ ฒิ วิช าชี พ ละสมรรถนะ ซึไงป็ น การ
ปรียบทียบคุณวุฒิวิชาชีพ Spa therapist ละการปรียบทียบสมรรถนะผูຌดูลผูຌสูงอายุป็นกรณีตัวอยาง ดยมี
ผูຌทนจาก Indonesian Professional Certification Authority : BNSP จากประทศอินดนีซีย Qualifications
Framework Secretariat : QFS ละ Hong kong Council for Accreditation of Academic and Vocational
Qualifications : HKCAAVQ จากขตบริ ห ารพิ ศษฮ อ งกงห ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น หรื อ ฮ อ งกง ละ
International Professional Standards Network : IPSN นอกจากหนวยงานตางประทศ ยังเดຌรวมกับสานักงาน
ลขาธิการสภาการศึกษา จากการดานินงาน฿นบืๅองตຌนป็นการสรຌางขຌา฿จรวมกันกีไยวกับสมรรถนะละทักษะทีไ
ป็น minimum requirement ฿นสาขาอาชีพตัวอยาง พืไอ฿หຌป็นชองทาง฿หຌกิดการยอมรับของประกาศนียบัตร
รับ รองสมรรถนะ ฿นอนาคต ละจัดทาขຌอมูล อຌางอิงกีไยวกับ การพัฒ นาสมรรถนะละทักษะ อีกทัๅงยังป็ นการ
สงสริมบทบาท฿นการพัฒนาผูຌประกอบอาชีพ ดยอຌางอิงสมรรถนะละทักษะทีไเดຌรับการทียบคียง ละพืๅนฐาน฿น
การทางานรวมกันระหวางสมาคมวิชาชีพ฿น ๎ ประทศ
๏ี การจัดทาผนงานครงการ฿หຌสอดคลຌองกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ป มืไอวันทีไ ํ๑ มิถุนายน ๎๑๒์
มຌวา สคช. เดຌจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๒๐ พืไอ฿ชຌดานินการมาระยะหนึไง
ตดຌวยประดในความทຌาทายตางโ ทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบันละ฿นอนาคตทัๅงจากภาย฿นละภายนอกประทศ อาจสงผล
กระทบตอการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ดังกลาว รวมถึงการประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญฉบับ฿หม ละนยบายทีไมี
รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ความสาคัญตามนวทางการพัฒนาประทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ป ละนยบายระดับบัญชาการของรัฐบาล
ดยฉพาะรืไองการตรียมตนสูศตวรรษทีไ ๎ํ ละกรอบการปฏิรูปประทศ ชน ระบียงศรษฐกิจภาคตะวันออก
ิEEC) การสนับสนุนอุตสาหกรรมศักยภาพ การพัฒนากาลังคนทุกชวงวัยสูคนเทย ไ.เ ป็นตຌน ดยมีปງาหมาย฿น
การพัฒนาประทศสู Thailand ไ.เ ซึไงทุกประดในลຌวนพัฒนาดยมี คน ป็นปัจจัยหลัก฿นการขับคลืไอน สคช.
เดຌตระหนักถึงความสาคัญของการผลักดัน฿หຌกิดระบบคุณวุฒิวิชาชีพขึๅน฿นประทศเทยอยางทຌจริง พืไอสรຌางคุณคา
฿หຌกับบุคลากร฿นอาชีพ฿หຌเดຌรับประยชน์จากการเดຌการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ละกลุมผูຌประกอบการตระหนักถึง
ความสาคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงขຌา฿จบทบาทของ สคช. ดังนัๅน พืไอ฿หຌผนยุทธศาสตร์ สคช. สามารถ
฿ชຌ฿นการขับคลืไ อนพืไอพัฒนา คน ผานการบูรณาการจากทุกภาคสวนละป็นทีไยอมรับจากกลุมอุตสาหกรรม
รวมถึง สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๎์ ป ํ์ ประดในยุทธศาสตร์ ตามนยบายระดับบัญชาการของรัฐบาล
ดยฉพาะรืไ องการตรียมตนสู ศตวรรษทีไ ๎ํ รวมทัๅงบริ บ ทตางโ ทีไปลีไ ยนปลงเป จึ งเดຌจั ด฿หຌ มีการสั ม มนา
ทิศทาง ละยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอนาผลจากการสัมมนามาทบทวนผนการดานินงาน ฿หຌการ
ดานินภารกิจของ สคช. มีบทบาทหนຌาทีไทีไชัดจน ละสามารถบูรณาการผนการดานินงานระดับประทศรวมกับ
หน ว ยงานต างโ เดຌ อ ย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ละจั ด ท าขຌอ สนอชิ งนยบายส าหรั บ การด านิ น งานของ สคช. ฿หຌ
ตอบสนองละสนับสนุนนยบายรัฐบาลเดຌอยางป็นรูปธรรมสามารถนาเป฿ชຌ฿นการดานินงานเดຌจริงละตอบสนอง
ความตຌองการของทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง รวมถึงสรຌางการรับรูຌ฿หຌกับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียกีไยวกับบทบาทหนຌาทีไ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ การดานินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ละคุณคาของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
๐ี จัดงานสัมมนา รืไอง TVET for Thailand ไ.เ ิTechnical Vocational Education and Training
for Thailand ไ.เี มืไอวัน ทีไ ํ-๎ มิถุน ายน ๎๑๒์ ซีไง สคช. ตระหนั กถึงความจ าป็ น฿นการปรับ ละพัฒ นา
มาตรฐานอาชีพ฿หຌ ส อดคลຌ องกั บ บริ บ ทอุตสาหกรรม ๐.์ พืไอสนั บ สนุ น การพั ฒ นากาลั งคนทีไ มีคุณ ภาพ฿หຌ กับ
อุตสาหกรรม ๐.์ ละชวยลดผลกระทบ ตลอดจนสงสริม฿หຌกาลังคนกຌาวผานความปลีไยนปลงเดຌ จึงรวมกับ
หนวยงานภาคีครือขายจัดการสัมมนา ดยนຌนสรຌางความขຌา฿จรวมกันกับอุตสาหกรรม หนวยงานฝຄกอบรมละ
พัฒนากาลังคน ละหนวยงานนยบาย กีไยวกับสมรรถนะทีไจะตຌองพัฒนาขึๅน฿หม ปรับปลีไยน ละพิไมติม฿หຌ
หลากหลาย฿นสาขาอาชีพตางโ ดยมี รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศอกประจิน จัไนตอง ป็นประธานปຂดงาน ณ
รงรมซในทารา กรนด์ อท ซในทรัล พลาซา ลาดพรຌาว กรุงทพฯ พืไอลกปลีไยนความคิดหใน ละสรຌางองค์
ความรูຌกีไยวกับการปรับปลีไยนมาตรฐานอาชีพ ดยมีผูຌรวมงานระดับประทศละลกปลีไยนนวทางการปรับละ
พัฒนามาตรฐานอาชีพกับหนวยงานของรัฐจากประทศยอรมนีละประทศกาหลี ทัๅงนีๅ หลักการละนวปฏิบัติทีไ
เดຌจากการสัมมนาจะถูกนามา฿ชຌ฿นการปรับละจัดทามาตรฐานอาชีพของ สคช. รวมกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละ
ผูຌทนจากภาครงงานละอุตสาหกรรมของเทย รวมถึงภาคการศึกษาทีไจะผลิตผูຌรียนสูตลาดอาชีพ
๑ี จัดงานสัมมนาชิงวิชาการ ผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพของประทศเทยกຌาวเกลสู สากล มืไอวันทีไ ๎๑ พฤษภาคม ๎๑๒์ พืไอป็ นการยกระดับละสรຌางความ
ชืไอมัไ น ฿นการพัฒ นาผูຌ ตรวจประมิน พรຌ อมปຂ ดตั วหลั กสู ต รผูຌ ต รวจประมิ น องค์ก รรั บ รองฯ รว มกับ ส านั ก งาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ิสมอ.ี ละจัดบรรยายพิศษ฿นงานสัมมนาชิงวิชาการหัวขຌอ การพัฒนาผูຌตรวจ
ประมินองค์กรฯของประทศเทยกຌาวเกลสูสากล ณ รงรมซในทารา กรนด์ ลาดพรຌาว
๑. ยกระดับมาตรฐานผูຌประกอบอาหาร Street Food สคช. มีผน฿นการสรຌางความร วมมือ฿นการ
พัฒนาหลักสูตรการอบรม฿นอาชีพผูຌประกอบอาหาร พืไอตรียมความพรຌอม฿นการประมินสมรรถนะ ละ฿ชຌศูนย์
ทดสอบรวมกันพืไอสงสริม฿นการกระตุຌนศรษฐกิจละการทองทีไยวละพืไอ฿หຌกิดการ฿ชຌงบประมาณรวมกันอยาง
คุຌมคาละกิดประสิทธิภาพ ดยเดຌประสานกับ กระทรวงพาณิชย์ ซึไงทาหนຌาทีไรับผิดชอบครงการ หนูณิชย์ ป็น
รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ รอบ ํ๎ เดือน
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ครงการ฿หຌครืไองหมายมาตรฐานกับหาบรผงลอยอาหารจานดียว ละสงสริม฿หຌหาบรผงลอย฿หຌมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานตามทีไกาหนดดยกระทรวงพาณิชย์จะ฿หຌครืไองหมายหนูณิชย์พืไอยืนยันการปรุงอาหารอยางมี
มาตรฐาน ละเดຌประสานกับกรุงทพมหานคร ฿นการสงสริมการมีมาตรฐานของหาบรผงลอยรวมถึงรຌานอาหาร
หຌองถว ดยกรุงทพมหานครเดຌลใงหใ น ประยชน์อยางยิไงละพรຌอมทีไจะ฿หຌ ความรวมมือกับ ทาง สคช. พรຌอม
สนอนะขัๅนตอนดานินการตอเปดยการประชุมรวมกับสถาบันอาหารพืไอป็นครือขายการทางานรวมกัน
๒. การดานินงานตามภารกิจหลัก พืไอ฿หຌป็นเปตามนวทางของผนยุทธศาสตร์ของ สคช. ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ สคช. เดຌกาหนดทิศทางการดานินงานทีไสอดคลຌองกับการขับคลืไอนประทศเทย ตาม
นยบายของนายกรัฐมนตรี พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา ทีไกาลังดานินการปฏิรูปประทศครัๅง฿หญ฿นทุกมิติ รวมถึง
การพิไมศักยภาพทางศรษฐกิจของประทศ ซึไงถือป็นรืไองสาคัญ฿นนยบายดังกลาว ฿นดຌานสงสริมการพัฒ นา
อุตสาหกรรมทีไสอดคลຌองกับศักยภาพพืๅนฐานของประทศ ละสงสริมอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌทคนลยีขัๅนสูง สงสริม
อุตสาหกรรมทีไ฿ชຌการออกบบละสรຌางสรรค์ ละสงสริมอุตสาหกรรมครืไองจักรกลทคนลยีขัๅนสูงพืไอปรับ
กระบวนการผลิตสูระบบอัตนมัติละกึไงอัตนมัติ ซึไงป็นสวนสาคัญ฿นการดานินงานตามรางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
๎์ ป ทัๅง ๒ ดຌาน อีกทัๅงยัง฿หຌความสาคัญกับการตรียมคน฿หຌพรຌอมรองรับครงการระบียงศรษฐกิจภาคตะวันออก
หรือ Eastern Economic Corridor ซึไงป็นครงการรงดวนของรัฐบาล ฿นการพลิกฉม฿หຌประทศเทยดดดนป็น
ศูนย์กลางดຌานศรษฐกิจสมัย฿หมละป็นศูนย์กลางทคนลยีดิจิทัลระดับลกดຌวย ํ์ อุตสาหกรรมปງาหมายทีไมี
ศักยภาพ สามารถพิไ มขีดความสามารถ฿นการขงขัน จากทีไ ป็ น อยู ฿หຌ สู งขึๅน ซึไงหั ว฿จหลั ก฿นการขับ คลืไอน คือ
ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ อันป็นการตรียมพรຌอมพืไอกຌาวเปสู Thailand ๐.์
การดานิน งานของ สคช. ฿นฐานะทีไป็ นหนวยงานสาคัญ฿นการสงสริมละสนับสนุน฿หຌภ าคธุรกิจละ
ภาคอุตสาหกรรม ผูຌประกอบอาชีพ รวมถึงภาคการศึกษา มีสวนรวม฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
พืไอระบุสมรรถนะตามความตຌองการของอุตสาหกรรม ฿นทุกสาขาวิชาชีพภาย฿ตຌ ํ์ กลุมอุตสาหกรรมปງาหมาย
ตลอดจนพิไมอกาส฿หຌกาลังคนทีไมีรายเดຌนຌอยมีอาชีพละความกຌาวหนຌา พืไอลดความหลืไอมลๅา฿นสังคม เดຌจัดทา
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพลຌวจานวน ๑๑ สาขาวิชาชีพ ลຌวสรใจพรຌอม฿หຌการรับรองสมรรถนะ จานวน
๐๓ สาขาวิชาชีพ ซึไงครอบคลุมตามกลุมอุตสาหกรรม S-Curve ละ New S-Curve ละอาชีพ฿นกลุมการลดความ
หลืไอมลๅา฿นสังคม อาทิ กลุมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัย฿หม (Next-Generation Automotive) กลุมอุตสาหกรรม
หุ น ยนต์ ิ Roboticsี กลุ ม อุ ต สาหกรรมการพทย์ ค รบวงจริMedical Hub) กลุ ม อุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ
ิBiotechnology) กลุมอุตสาหกรรมการบินละลจิสติกส์ละการขนสงสาธารณะ ทัๅงรถเฟความรใวสูงละระบบ
ราง กลุมอุตสาหกรรมการกษตรละทคนลยีชีวภาพ รวมถึงกลุมพลังงานทดทนละการจัดการสิไงวดลຌ อม
ปัจจุบันมีองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไพรຌอมสาหรับการประมินสมรรถนะจานวน
ํ๑๎ หง฿น ๏๔ สาขาวิชาชีพ ดยผานความรวมมือกับสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ละ
สานักงานรับรองมาตรฐานเออสอ ิMASCIี ฿นการสรຌางมาตรฐานการรับรอง ละมุงพัฒนาระบบงานขององค์กรทีไ
มีหนຌาทีไรับรองฯ฿หຌขຌาสูมาตรฐานสากล ISO/IEC แ็เโไ ละเดຌรวมกับผูຌชีไยวชาญ฿นอาชีพละองค์กรรับรอง
สมรรถนะ฿นการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌกับบุคลากร฿นอาชีพตางโ รวมถึงนักรียนนักศึกษา พืไอตรียมความพรຌอม
฿หຌ มีสมรรถนะพรຌอมขຌาสู ลกของการทางาน พืไอป็ น ครืไองมือ฿นการยื น ยัน สมรรถนะ฿นการท างาน ละป็ น
ครืไองมื อ฿นการพัฒ นาตนองตามทคนลยี ละกระบวนการผลิ ตทีไ ปลีไ ยนปลงตลอดวลา ทัๅ งนีๅ พืไอพิไมขี ด
ความสามารถ฿นการขงขันของประทศเดຌอยางมีประสิทธิภาพละยัไงยืน นอกจากนีๅ สคช. เดຌรงพัฒนาสมรรถนะ
กาลังคนทางดຌานดิจิทัล ดຌวยการจัดทามาตรฐานสมรรถนะการ฿ชຌดิจิทัล พืไอพัฒนาบุคลากรทัๅงภาครัฐละอกชน
฿หຌสามารถ฿ชຌ IT ละดิจิทัล฿นการอานวยความสะดวกละพิไมประสิทธิภาพการทางาน
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นอกจากการสนับสนุน฿หຌบุคลากร฿นอาชีพเดຌรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สคช. ยังเดຌลใงหในถึงความสาคัญ
฿นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาซึไงจะป็นอนาคตของชาติตอเป จึงเดຌดานินงานตามนวนยบายของรัฐบาล฿น
การปฏิรูปการศึกษาละการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์อยางยัไงยืน ฿หຌสอดคลຌองละป็นเป฿นนวทางดียวกันกับ
นยบายส งสริ ม การลงทุ น ฿นขตศรษฐกิ จพิ ศษ฿นรู ป บบซุ ป ปอร์ ค ลั ส ตอร์ ดยการส งสริ ม ฿หຌ กิด การน า
มาตรฐานอาชีพทีไเดຌจัดทาขึๅนเป฿ชຌ฿นการพัฒนาหลักสูตรการรียนการสอน พืไอสรຌางศักยภาพ฿นการพัฒนาประทศ
อยางยัไงยืนดຌวยทุนมนุษย์ผานกระบวนการปฏิรูปการศึกษา฿หຌสอดรับกับทิศทางการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของ
ประทศ฿หຌมีนวทางการดานินงาน฿นทิศทางดียวกัน
สคช. มีความมุงมัไน฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอ฿หຌมีมาตรฐานอาชีพครอบคลุมทุกอาชีพตรงตาม
สมรรถนะทีไผูຌประกอบการตຌองการ จึงเดຌสรຌางความรวมมือกับหนวยงานทุกภาคสวนทัๅง฿นประทศละตางประทศ
฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพของเทย฿หຌ มีมาตรฐานป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล ปัจจุบัน สคช. เดຌรวมมือกับ
กระทรวงรงงาน฿นการตรียม คนเทย ๐.์ ละการสงสริมตอยอด฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพรวมกันกับกรม
พัฒ นาฝมือรงงาน ละการพัฒ นาหลักสูตรฝຄกอบรมตรียมความพรຌอม฿หຌ กับบุ คลากร฿นอาชีพกอนขຌารับ การ
ประมินสมรรถนะ รวมทัๅงรวมทียบคียงมาตรฐานฝมือรงงานหงชาติกับมาตรฐานอาชีพพืไอชืไอมยงเปสูคุณวุฒิ
วิชาชีพ ทัๅงนีๅพืไอรวมกันขับคลืไอน฿นการตรียมคนเทยสู Thailand 4.0 พืไอ฿หຌกิดการ฿ชຌงบประมาณภาครัฐผาน
การบู รณาการความร วมมือ฿หຌ กิด ประสิ ท ธิภ าพละประสิ ท ธิผ ลสู งสุ ด ละยั งเดຌส งตอมาตรฐานอาชีพ ฿หຌ กั บ
หนวยงานตางโ สาหรับนาเป฿ชຌ฿นการอบรมละสรຌางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ฿หຌบุคลากร฿นองค์กร นอกจากนัๅน
สคช. ยังเดຌสรຌางความรวมมือกับองค์กร฿นตางประทศพืไอปรียบทียบมาตรฐานอาชีพของเทยกับตางประทศ฿น
สาขาวิชาชีพดียวกัน ละทีไสาคัญ สคช. ยัง฿หຌความสาคัญตอการสรຌางความชืไอมัไนตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพดยเดຌ
รงพัฒนาระบบประกันคุณภาพการ฿หຌบริการ พืไอ฿หຌป็นเปตามนยบายรัฐบาลละทิศทางการพัฒนาประทศ฿น
การยกระดับ คุณ ภาพรงงาน พืไ อตรียมความพรຌอมส าหรับ การคลืไ อนยຌ ายรงงานสรี฿นประชาคมศรษฐ กิจ
อาซียน
คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ขอยืนยันการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการกาหนดนยบายละการกากับการ
ทางานของ สคช. ฿หຌ มีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ละป็ นเปตามนยบายการกากับดูลกิจการทีไดี ละยังคงยึดมัไ น
ปງาหมาย฿นการสรຌางอกาส฿หຌบุคลากรมีสมรรถนะทัๅงทีไมีคุณวุฒิการศึ กษาละเมมีคุณวุฒิการศึกษา฿นการพัฒนา
ตนอง ละสรຌางรายเดຌ ละ฿หຌนักรียนนักศึกษามีสมรรถนะตรงตามทีไผูຌประกอบการตຌองการ รวมทัๅงป็นทีไยอมรับ
฿นการเปทางานตางประทศ ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌกิดประยชน์ตอประชาชน ทัๅงยังคงมุงมัไนทีไจะพัฒนาการดานินงาน฿น
ทุกโ ดຌาน฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอประทศ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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สรุปผลการดานินงานที่สาคัญ฿นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๐
฿นปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ สคช. ฿หຌความสาคัญ฿นการดานินงานพืไอสงสริมละตอบสนองตอนยบาย
รัฐบาล ละเดຌดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ ซึไงป็นเปตามภารกิจหลักขององค์กร ดังนีๅ

ผลการบิกจาย

ตามทีไ สคช. เดຌ รั บ ความหใ น ชอบผนปฏิ บั ติ งานละผนการบิ ก จ ายงบประมาณรายจ ายประจ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ วงงิน ๏๓ํุ๏๓๔ุ์์์ บาท ทัๅงนีๅเดຌดานินการบิกจายละผูกพันงบประมาณรายจาย
ตามผนปฏิบัติงานละผนการบิกจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ ณ วันทีไ ๏์ กันยายน ๎๑๒์ เปลຌว
จานวน ๏ํ๒ุ๐ํ๏ุ์๑๔ บาท คิดป็นรຌอยละ ๔๑.๎์ ของวงงินรวมทัๅงปงบประมาณ

การดานินงานสนับสนุนนยบายรัฐบาลละบูรณาการ฿นการดานินงานกับหนวยงานตางโ
ํ. การพัฒนากาลังคนพืไอรองรับการป็นศูนย์กลางซอมอากาศยานละการบินของอาซียน ตามทีไ

รองนายกรั ฐ มนตรี พลอากาศอกประจิ น จัไ น ตอง ประธานคณะกรรมการกรอบคุ ณ วุ ฒิ  ห ง ชาติ เดຌ  ต ง ตัๅ ง
คณะกรรมการอ านวยการขั บ คลืไ อ นการพั ฒ นาช า งซ อ มบ ารุ ง อากาศยาน ละคณะท างาน ๏ คณะ ดั ง นีๅ
ํี คณะทางานดຌานหลักสูตรละการจัดการรียนการสอน ๎ี คณะทางานดຌานการพัฒนาครูชาง ๏ี คณะทางาน
ดຌานครุภัณฑ์ ดยเดຌรวมมือกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาิสอศ.ี สถาบันการบินพลรือนิสบพ.ี ละ
สานักงานการบินพลรือนหงประทศเทยิกพท.ี พืไอสงสริม฿หຌสถานศึกษาทีไทาการรียนการสอนปງาหมายมี
มาตรฐานตามขຌอกาหนดของ ICAO Doc. ๓ํ๕๎ ภาย฿น ๒ ดือน จานวน ๓ สถานศึกษาปງาหมายทีไทาการรียน
การสอนทางดຌ า นการบิ น ละช า งซ อ มอากาศยาน฿หຌ  ป็ น สถานศึ ก ษามาตรฐานการบิ น สากล เดຌ  ก
ํี วิ ท ยาลั ย ทคนิ ค ดอนมื อ ง ๎ี วิ ท ยาลั ย ทคนิ ค สมุ ท รปราการ ๏ี วิ ท ยาลั ย ทคนิ ค อุ บ ลราชธานี
๐ี วิทยาลัยทคนิคถลาง ๑ี วิทยาลัยทคนิ คสัตหีบ ๒ี วิทยาลัยการบิ นนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ละ
๓ี วิท ยาลั ยการอาชี พ ขอนกน ดยเดຌขຌอ สรุป จากการดานิ น งานของคณะท างาน ฿น ๏ รืไ อง เดຌก ํี การ
ปรับปรุงหลักสูตรการรียนของ สอศ. ฿หຌป็นเปตามขຌอกาหนดของ ICAO Doc. ๓ํ๕๎ ละของ กพท. ๎ี กาหนด
ครุภัณฑ์ทีไจาป็นตามขຌอกาหนดของ ICAO Doc. ๓ํ๕๎ ละของกพท. ๏ี นวทางการพัฒนาครูชางอากาศยาน฿หຌ
สามารถจัดการรียนการสอนเดຌตามมาตรฐานของ ICAO Doc. ๓ํ๕๎ ละของ กพท. ละยังเดຌขຌอสรุปขัๅนตอน฿น
การนาเปสูการปฏิบัติ฿นระยะตอเปละงบประมาณทีไจะ฿ชຌ฿นการพัฒนาดังกลาวพืไ อป็นนวทาง฿นการพัฒนาชาง
ซอมบารุงอากาศยาน ซึไงประกอบเปดຌวย ๐ ยุทธศาสตร์ เดຌก
ยุทธศาสตร์ทีไ ํ พัฒนาหลักสูตรชางอากาศยาน฿หຌเดຌมาตรฐานตามขຌอกาหนดของ ICAO Doc. ๓ํ๕๎
ยุทธศาสตร์ทีไ ๎ จัดสรรครุภัณฑ์฿นการสนับสนุนการรียนการสอน฿หຌป็นมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ทีไ ๏ พัฒนาครูผูຌสอนชางอากาศยาน฿หຌมีความสามารถละพียงพอกับความตຌองการ
ยุทธศาสตร์ทีไ ๐ จัดตัๅงศูนย์ซอมอากาศยานพืไอรองรับผูຌทีไจบการศึกษาละนยบายรัฐบาล฿นการลงทุน
อุตสาหกรรมพืไออนาคต

๎. การสนับสนุนการสรຌางศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล : เดຌตอบสนองตอนยบายรัฐบาล ฿นการสนับสนุนการ

สรຌางศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล สาหรับการปรับปลีไยนภาครัฐสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล สคช. เดຌลงนามบันทึกความ
ขຌ า฿จ Memorandum of Understanding (MOU) Digital Government Skill Development มืไ อ วั น ทีไ ๔
มีน าคม ๎๑๒์ รวมกับ ส านั กงานรั ฐบาลอิลใกทรอนิ กส์ิ องค์การมหาชนีิสรอ.ี ละส านั กงานคณะกรรมการ
รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ขຌาราชการพลรือน ิสานักงาน ก.พ.ี ละมีขຌอสรุปจากคณะทางาน ๏ ฝຆาย ดยสานักงาน ก.พ. จะป็นผูຌกาหนด
กลุมปງาหมาย ๔ กระทรวงนารองทางดຌานศรษฐกิจ สวนสานักงานรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี จัดการ
ฝຄกอบรม ละ฿หຌ สคช. จัดประมินสมรรถนะ สาหรับผลจาก MOU ดังกลาว สคช. เดຌดานินการ ดังนีๅ
๎.ํ การพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลสาหรับขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ ิDigital Government)
พืไอตรียมความพรຌอมของบุคลากรภาครัฐ฿หຌสามารถนาทคนลยีทีไหมาะสมมาประยุกต์฿ชຌ฿นการบริหารราชการ
ผนดินละการจัดทาบริการสาธารณะ ดยมีปງาหมาย฿นการสงสริม฿หຌขຌาราชการเทย ๏ ลຌานคนทัไวประทศ มี
ความรูຌละความขຌา฿จดຌานดิจิทัลสาหรับขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ ิDigital Government) ฿นการขับคลืไอน
ดังกลาวเดຌ ดยรวมกับมหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ ฿นการจัดทาสมรรถนะดຌานดิจิทัลสาหรับขຌาราชการละบุคลากร
ภาครัฐ ิDigital Government) การดานิ น งานเดຌ จั ดท าทั กษะพิไ มติม ดຌานดิจิ ทั ล ของขຌาราชการละบุ คลากร
ภาครัฐ ละเดຌจั ดงานปຂ ดตัวการจั ดทาทักษะดຌานดิจิทั ลของขຌาราชการละบุ คลากรภาครั ฐ ดยพิจารณาจาก
บทบาทลักษณะงาน ละมุงนຌนการสรຌางผูຌนาพืไอขับคลืไอนการปลีไยนปลง ละพัฒนาขีดความสามารถกาลังคน
฿นการสรຌางสรรค์นวัตกรรม มีจตจานงรวมกันทีไจะสนับสนุนการพัฒนาประทศเปสูปງาหมาย ละมีขຌอสรุปจาก
คณะทางาน ๏ ฝຆาย ซึไงเดຌจัดกลุมขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐป็น ๒ กลุม สาหรับการพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัล
มืไอพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลสาหรับขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐลຌวสรใจ สานักงานคณะกรรมการขຌาราชการ
พลรือน จะสงบุคคลากรภาครัฐขຌารับการอบรมกับสานักงานรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี พืไอสรຌาง
ความรูຌละความขຌา฿จ ละหลังจากนัๅนจะขอความรวมมือจาก สคช. ฿นการทาการประมินความรูຌละความขຌา฿จ
ทักษะดຌานดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ตอเป
๎.๎ การจัดทาสมรรถนะดຌานการ฿ชຌดิจิทัล ิDigital Literacy) สาหรับ End User ฿นทุกอาชีพ พืไอป็น
การนารองสนับสนุนการพัฒนากาลังคนรองรับการขับคลืไอนระบบศรษฐกิจดิจิทัล ิDigital Thailand) ฿นบืๅองตຌน
฿นสวนภาคขຌาราชการ ดยสานักงาน ก.พ. เดຌสนอผน฿หຌ สคช.สนับสนุน฿นการประมิน฿หຌกับบุคลากรภาครัฐ
ํ๑,์์์ คน ละ ดยเดຌริไมจัดประมิน฿หຌกลุมคณะกรรมการบริหารราชการผนดินตามกรอบการปฏิรูปประทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ ละการสรຌางความสามัคคีปรองดองิป.ย.ป.ี ละกลุมผูຌอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ินบส.ี
ของขຌาราชการ ฿นดือนกรกฎาคม ๎๑๒์ ป็นกลุมรก ณ ปัจจุบัน มีผูຌขຌารับการประมินลຌว จานวน ๏ุ๏๎ํ คน
ละจะดานินการตามผน฿หຌลຌวสรใจ฿นดือนธันวาคม ๎๑๒์ นีๅ ละยังรวมมือกับกระทรวงกษตรละสหกรณ์
฿นการสงสริมกลุมกษตรกร Smart Farmer ฿หຌเดຌรับการประมินดังกลาวพืไอตรียมพรຌอมสูกษตรกรยุคดิจิทัล
นอกจากนีๅยังเดຌลงนามบัน ทึกขຌอตกลงความรวมมือกับ การประปานครหลวง มืไอวันทีไ ํ สิงหาคม ๎๑๒์ พืไอ
สงสริมละสนับสนุนบุคลากรภาครัฐพืไอพัฒนาทักษะการ฿ชຌดิจิทัล ซึไงป็นการทางานรวมมือกันพัฒนาศักยภาพ
ของคนเทยอยางบูรณาการ สงผลตอพัฒนาประทศพืไอตรียมความพรຌอม฿นการยกระดับศักยภาพการบริการ การ
฿ชຌนวัตกรรเอทีขຌามาสนับสนุนการทางานบบตใมรูปบบ
๏. การจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ิThailand Professional Qualification Framework : TPQF) ทีไผานมา
สคช. เดຌจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ทีไตอบสนองตอยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนของประทศ ละยุทธศาสตร์การ
ขຌาสูประชาคมอาซียน สามารถบงสมรรถนะออกป็น ๓ ระดับ ซึไงสามารถทียบคียงกับกรอบคุณวุฒิหงชาติ
(National Quality Framework : NQF)  ล ะ ก ร อ บ คุ ณ วุ ฒิ อ า ซี ย น ิASEAN Qualification Reference
Framework : AQRF) จากการกาหนดกรอบดังกล าวเดຌ น าเปสู การกาหนดกรอบ฿นการจั ดท ามาตรฐานอาชี พ
หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการ฿หຌคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึ งการกาหนดสาขาวิชาชีพทีไเดຌรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิ
วิชาชีพ จานวน ๓๎ สาขาวิชาชีพ พืไอป็นนวทาง฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
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ต฿นป พ.ศ. ๎๑๒์ กิดการปลีไยนปลงทัๅงปัจจัยภาย฿น ประการสาคัญคือการปลีไยนปลงการมืองละ
สังคม อาทิ การปลีไยนปลงรัฐบาล สงผล฿หຌมีการกาหนดนยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประทศ ละยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๎์ ป รวมทัๅงการจัดทานวทางผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎ ซึไงจะริไมขับคลืไอน฿นป
พ.ศ. ๎๑๒์ ส ว นปั จจั ยภายนอกประการส าคัญ คือ การปຂ ดประชาคมศรษฐกิจ อาซีย น ิAsean Economics
Community : AEC) กอ฿หຌกิดการคลืไอนยຌายสรีของกาลังรงงาน฿น ํ์ ประทศสมาชิกอาซียนตัๅงตป ๎๑๑๕
ทา฿หຌกิดการปรับปลีไยนกรอบคุณวุฒิหงชาติ จาก ๕ ระดับป็น ๔ ระดับตามกรอบคุณวุฒิ ซึไงสงผล฿หຌกิดการบูร
ณาการ฿นการจัดกรอบมาตรฐานดຌานวิชาการระดับอุดมศึกษา฿นหลายสาขา ละกรอบคุณวุฒิวิชาชีพรวมถึงกรอบ
ทางดຌานฝมือรงงาน฿หຌ สอดคลຌ องกัน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติหใน ชอบ ิรางีกรอบคุณ วุฒิ ห งชาติ ฉบั บปรับปรุง
ตามทีไกระทรวงศึกษาธิการิศธ.ี สนอ ทีไมีการปรับ ปรุงกรอบคุณวุฒิ หงชาติจาก ๕ ระดับ ป็ น ๔ ระดับ ละ
ปรับปรุงรายละอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิ฿หຌสอดคลຌองกับ กรอบคุณวุฒิอาซียน รวมทัๅงปรับปรุงครงสรຌาง
ระบบงานทีไกีไยวขຌองกับ กรอบคุณ วุฒิ ห งชาติ ละกณฑ์การทียบคียงกรอบคุณวุฒิ อຌางอิงอาซียน฿หຌ มีความ
สมบูรณ์ ถูกตຌองตามหลักวิชาการ มีความป็นสากล ละมีความทันสมัยมากยิไงขึๅน อันจะสงผล฿หຌ สามารถนากรอบ
คุณ วุฒิ  ห งชาติสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย างป็ น ระบบละรู ป ธรรมมากยิไ งขึๅ น สคช. จึ งเดຌ ด านิ น การทบทวน ปรั บ ปรุ ง
รายละอียดองค์ประกอบพืไอปรับ ระดับ คุณวุฒิ วิช าชีพ฿หຌ สอดคลຌ องกับ การชืไอมยงละทียบคียงขຌาสู กรอบ
คุณวุฒิหงชาติ ฿นสวนของผูຌทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐานอาชีพ

สาหรับการดานินการดังกลาวอยู฿นระหวางการชืไอมยงละทียบคียงสูกรอบคุณวุฒิหงชาติ มืไอวันทีไ
ํ๒ พฤษภาคม ๎๑๒์ เดຌรวมกับ สานั กงานลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมพัฒนาฝมือรง สภาอุตสาหกรรม กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา จัดทา
ผนขับคลืไอนกรอบคุณวุฒิหงชาติสูการปฏิบัติ เดຌก
ํ. ดย฿นระยะรก สคช. เดຌชิ ญผูຌ ชีไยวชาญ฿นรืไองกรอบคุณ วุฒิ จาก New Zealand Qualification
Authority : NZQA จากประทศประทศนิวซีลนด์ ขຌารวมประชุมชิงปฏิบัติการกับจຌาหนຌาทีไละหนวยงานทีไมี
สวนเดຌสวนสีย พืไอลกปลีไยนประสบการณ์จากการ฿ชຌประยชน์จากประทศทีไมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
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๎. ชิญผูຌทรงคุณวุฒิ หัวหนຌาหนวยราชการ ผูຌชีไ ยวชาญ รวมถึงหนวยงานทีไกีไยวขຌองจากทุก ภาคสวนทีไ
กีไยวขຌอง฿นรืไองกรอบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอประชุมชิงปฏิบัติการระดมความหใน฿นการจัดทาการทบทวนกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพจาก ๓ ระดับสู ๔ ระดับ
๏. ชิญผูຌทรงคุณวุฒิ หัวหนຌาหนวยราชการ ผูຌชีไ ยวชาญ ละภาคอกชนทีไกีไยวขຌอง ขຌารวมการประชา
พิคราะห์กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเดຌปรับละ
พัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพจาก ๓ ระดับ฿หຌป็น ๔ ระดับ พืไอ฿หຌกรอบคุณวุฒิวิชาชีพฉบับปรับปรุง หมาะสมกับผูຌ฿ชຌ
฿นภาคสวนตางโ ฿นการทาประชาพิคราะห์ สถาบันฯจะนาสนอกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ๔ ระดับ เป฿ชຌพืไอสงสริม
การพัฒนาการพัฒนากาลังคนละการรียนรูຌตลอดชีวิต ตลอดจนสนับสนุน฿หຌกาลังคนเดຌรับการรับรองสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพ฿นกรอบคุณวุฒิหงชาติ฿นอนาคต ละสนับสนุนการขับคลืไอนกรอบคุณวุฒิหงชาติละกรอบ
คุณวุฒิอຌางอิงอาซียน พืไอประยชน์฿นการคลืไอนยຌายกาลังคนละนักรียน นักศึก ษาภาย฿นประชาคมศรษฐกิจ
อาซียน ตอเป

๐. ผน฿นการรงดานินงาน฿นระยะตอเป การสรຌางการรับรูຌ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ๔ ระดับ สู ผูຌมีสวนเดຌ
สวนสี ยหลั ก ิStakeholdersี ๐ ภูมิภ าค ทัไวประทศ ทัๅงนีๅ พืไอความขຌา฿จทีไตรงกัน฿น฿ชຌ กรอบคุณ วุฒิ วิช าชีพ
คุณวุฒิวิชาชีพ ละมาตรฐานอาชีพ
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๐. สรຌางมาตรฐานรงงานสูเทยลนด์ ๐.์ รวมกับกรมพัฒนาฝมือรงงาน ดยลงนามบันทึกขຌอตกลง

ความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือรงงานหรือ กพร. ฿นการสนับสนุนการจัดทามาตรฐานฝมือรงงานหงชาติละ
มาตรฐานอาชีพ ดยนายธีรพล ขุนมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝมื อรงงาน รวมลงนาม มืไอวันทีไ ํ๔ กันยายน ๎๑๒์
ทัๅงนีๅพืไอสนับสนุนการจัดทามาตรฐานฝมือรงงานหงชาติละมาตรฐานอาชีพ ฿หຌสอดคลຌองกันตามมาตรฐานสากล
ละป็นเปตามความตຌองการของตลาดรงงาน รวมถึงการสรຌางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ การลงนามความรวมมือ
ครัๅงนีๅ ป็ น ครัๅงทีไ ๎ ซึไงป็ น การยื น ยั น จตนารมย์ ทีไ จะสานตอ ความร ว มมือ กัน ของทัๅ งสองหน วยงาน พืไ อ ฿หຌ การ
ดานินงานสนับสนุนการจัดทามาตรฐานฝมือรงงานหงชาติละมาตรฐานอาชีพ฿นสาขาตางโ ชน สาขาลจิสติกส์
ของ กพร. ทีไเดຌจัดทามาตรฐานฝมือรงงานหงชาติละวิธีการทดสอบลຌวละ สคช. จะนามาตรฐานเปปรับ฿ชຌป็น
มาตรฐานอาชีพ฿นสาขายานยนต์หรือสาขาอืไนโ ทัๅงยังรวมกันกาหนดนวทาง฿นการจัดทามาตรฐานฝมือรงงาน
หงชาติละมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิหงชาติ(NQF) ฿น ๔ ระดับ สงสริมการพัฒนากาลังคนของประทศ

จากความรวมมือดังกลาวจะนาเปสูการ รงยกระดับมาตรฐานผูຌขับขีไรถ Taxi ละขับขีไรถทัวร์ดยสาร
สคช. จะผลักดัน฿นการสรຌางความรวมมือกรมพัฒนาฝมือรงงาน กรมการขนสงทางบก การทาอากาศยาน ฿นการ
พัฒนาหลักสูตรการอบรม ฿นอาชีพ อาชีพขับขีไรถยนต์ดยสารสาธารณะิทใกซีไี ละอาชีพผูຌขับขีไรถทัวร์ดยสาร
พืไอตรียมความพรຌอม฿นการประมินสมรรถนะ ละ฿ชຌศูนย์ทดสอบรวมกันพืไอสงสริม฿นการกระตุຌนศรษฐกิจละ
การทองทีไยวละพืไอ฿หຌกิดการบูรณาการ฿นการทางานรวมกัน฿หຌ กิดประสิทธิภาพ ดย ํี กาหนดผนงาน ละ
นวทาง Incentives ๎ี ประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาชีพ ๏ี อบรมพัฒ นาบุคลากร ๐ี รับรองสมรรถนะ ดย฿น
บืๅองตຌนจะเดຌประสานความรวมมือกับ การทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึไงมีความยินดีอยางยิไงทีไจะทางานรวมกันพืไอ
ยกระดับมาตรฐานอาชีพผูຌขับขีไรถทใกซีไทีไรับสงผูຌดยสาร฿นสนามบินสุวรรณภูมิ
๑. ยกระดับมาตรฐานผูຌประกอบอาหาร Street Food สคช. มีผน฿นการสรຌางความรวมมือ฿นการพัฒนา
กาลังคนสาหรับอาชีพผูຌประกอบอาหาร พืไอตรียมความพรຌอม฿นการประมินสมรรถนะ ละ฿ชຌศูนย์ทดสอบรวมกัน
พืไอสงสริม฿นการกระตุຌนศรษฐกิจละการทองทีไยวละพืไอ฿หຌกิดการ฿ชຌงบประมาณรวมกันอยางคุຌมคาละกิด
ประสิทธิภาพ ดยเดຌประสานกับ กระทรวงพาณิชย์ ซึไงทาหนຌาทีไรับผิดชอบครงการ หนูณิชย์ ป็นครงการ฿หຌ
ครืไองหมายมาตรฐานกับหาบรผงลอยอาหารจานดียว ละสงสริม฿หຌหาบรผงลอย฿หຌมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ตามทีไกาหนดดยกระทรวงพาณิชย์จะ฿หຌครืไองหมาย หนูณิชย์ พืไอยืนยันการปรุงอาหารอยางมีมาตรฐาน ละเดຌ
ประสานกับ กรุงทพมหานคร ฿นการสงสริมการมีมาตรฐานของหาบรผงลอยรวมถึงรຌานอาหาร หຌองถว ดย
กรุงทพมหาหนครเดຌลใงหในประยชน์อยางยิไงละพรຌอมทีไจะ฿หຌความรวมมือกับทาง สคช. พรຌอมสนอนะขัๅนตอน
ดานินการตอเปดยการประชุมรวมกับสถาบันอาหารพืไอป็นครือขายการทางานรวมกัน
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๒. การพัฒนากาลังคน฿นสาขาวิชาชีพรถเฟความรใวสูง ละระบบราง : ตามทีไเดຌจัดตัๅงคณะทางานพืไอ

รวมกัน พัฒ นาหลั กสู ตรทางดຌานระบบรางดยมีวัตถุป ระสงค์พืไอสรุป นวทาง฿หຌ ผนการสอน ผนการฝຄ ก ฿น
หลั ก สู ต รอาชีว ศึ กษาสาขางานระบบราง สามารถด านิ น งานเดຌอ ย างมี ป ระสิ ท ธิผ ลละประสิ ท ธิภ าพ ส าหรั บ
หนวยงานทีไรวมมือ฿นการพัฒนาหลักสูตรทีไสอดคลຌองกับมาตรฐาน เดຌก มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌา
ธนบุรี วิทยาลัยทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยทคนิคชลบุรี วิทยาลัยทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยทคนิคนครปฐม
วิทยาลัยทคนลยีสยาม ละบริษัท รถเฟฟງา ร.ฟ.ท. จากัด
พืไอ฿หຌกิดผลการดานินงาน฿นรืไองดังกลาวอยางป็นรูปธรรม สคช. จัดประชุมพืไอจัดทา Mapping ความ
ชืไอมยงระหวางหลักสูตรการอาชีวศึกษา กับมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพรถเฟความรใวสูงละระบบรางผานทาง
สมรรถนะยอย กณฑ์การประมิน ละทา Gap Analysis ดยประมินความพรຌอมของการสอนทัๅงภาคทฤษฎี ละ
ปฏิบัติ ฿นตละรายวิชา พืไอ฿ชຌ฿นการทา ผนการปรับปรุงการสอน ฿หຌมีความพรຌอมทางดຌานทฤษฎีละปฏิบัติ
ละ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการจัดทาผนการสอนทีไป็นรูปธรรม
ทัๅงนีๅ พืไอป็ น การตอยอด฿นรืไองดังกล าว สคช. เดຌพั ฒ นามาตรฐานอาชีพละคุณ วุฒิ วิช าชีพ ฿นสาขา
วิชาชีพรถเฟความรใวสูงละระบบราง ระยะทีไ ๎

๓. การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพรวมกับภาคการศึกษา฿นการผลิตละพัฒนากาลังคนพืไอรองรับ
การพัฒนาประทศ : ตามนยบายความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึ กษาธิการ

ิพลอกดาว์พงษ์ รัตนสุ วรรณี พืไอรงรัดผลิตกาลั งคน฿นสาขาทีไมีความจ าป็ นตอการพัฒ นาประทศ จึงเดຌตัๅง
คณะกรรมการรวมระหวาง สอศ. กับ สคช. ตามคาสัไงกระทรวงศึกษาธิการ ทีไ สอศ. ํ๎์๒/๎๑๑๕ ดยเดຌรับ
มอบหมาย฿หຌนารอง ํํ สาขาวิชาชีพรงดวน เดຌก ICT รถเฟความรใวสูงละระบบราง ลจิสติกส์ การบินิชาง
ซอมอากาศยานี อุตสาหกรรมการพิมพ์บริการยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตมพิมพ์ อุตสาหกรรมปຂตรลีไยม
ละปຂตรคมี มคคาทรอนิกส์ การทองทีไยวละรงรม ผูຌปฏิบัติงานดຌานบัญชี หลังจากความรวมมือ ดังกลาว
สคช. ละ สอศ. เดຌ รงดานิ นการพืไอ฿หຌ ป็ นเปตามนยบาย ละผลักดัน ฿หຌผูຌ สารใจการศึกษาเดຌรับการรับ รอง
คุณวุฒิวิชาชีพ ดยการชืไอมยงมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพขຌากับภาคการศึกษา฿น ํํ สาขาวิชาชีพ ละ
ผลจากความรวมมือดังกลาว ฿นป พ.ศ.๎๑๒์ สคช. เดຌดานินงานดังนีๅ
รวมกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาิสอศ.ี รับ ผิดชอบการดานินการพืไอ฿หຌ ป็ นเปตาม
นยบายการผลิ ตกาลั งคน฿หຌ ตรงกับ ความตຌองการ฿นผนพั ฒ นาการศรษฐกิจของประทศ ความตຌองการของ
ตลาดรงงาน ละผลักดัน฿หຌผูຌสารใจการศึกษาเดຌรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ดยการชืไอมยงมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพขຌากับภาคการศึกษา฿น ํํ สาขาวิชาชีพ ปัจจุบันเดຌนามาตรฐานสูการปรับหลักสูตร เดຌก
ํ.การพัฒนาหลักสูตร ละจัดการรียนรูຌฐานสมรรถนะ ิCompetency-Based Learning) ฿หຌสอดคลຌอง
กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เดຌรวมกับ ํ.วิทยาลัยพณิชยการบางนา พัฒนาหลักสูตรละจั ดการรียนรูຌฐานสมรรถนะ
ิCompetency-Based Learning) ฿นสาขาวิชาชีพลจิสติกส์ ละสาขาวิชาชีพธุรกิจคຌาปลีก ๎. วิทยาลัยพณิชยการ
บึงพระพิษณุลก สาขาวิชาชีพลจิสติกส์ สาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศละดิจิทัลคอนทนต์สาขาซอฟต์วร์
สาขาวิช าชีพ บริ การดຌานการงิน ละสาขาวิ ช าชีพ การทอ งทีไ ยว การรงรม ภั ต ตาคารละรຌานอาหาร ละ
สมรรถนะดຌานการ฿ชຌดิจิทัล (Digital Literacy) ๏.วิทยาลัยทคนิคดุสิต ปรียบทียบมาตรฐานอาชีพกับหลักสูตร
อาชีวศึกษา มาตรฐานอาชีพสาขาชางกอสรຌาง อาชีพผูຌควบคุมการกอสรຌาง ชัๅน ๐ กับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัๅนสูง ิปวส.ี สาขาวิชาชางกอสรຌาง สาขางานชางกอสรຌาง
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๎.การพั ฒ นาหลั ก สู ต รระยะสัๅ น ครงการ Education to Employment Vocational Boot Camp
(อาชี ว ะภาคฤดู รຌ อ นี ฿หຌ ส อดคลຌ อ งกั บ ระบบคุ ณ วุฒิ วิ ช าชี พ พืไ อ ชืไ อ มยงการประมิ น ผลผูຌ ส ารใ จ การศึ ก ษามี
สมรรถนะตรงกับมาตรฐานฝมือรงงาน ละมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ตามทีไสถานศึกษาป็นหนวยประมิน
หนวยงาน
ํ. วิทยาลัยทคนิคสมุทรสงคราม
๎. วิทยาลัยทคนิคสัตหีบ

ชืไอหลักสูตรระยะสัๅน
อาชีพชางผลิตชิๅนสวนอุปกรณ์
มพิมพ์ปั๊มลหะบืๅองตຌน
ตรวจสอบดยเมทาลาย

๏. วิทยาลัยทคนิคพระนครศรีอยุธยา หุนยนต์ลใก

สาขาวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิต
มพิมพ์
สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบละ
ตรวจสอบ อาชีพนักทดสอบละ
ตรวจสอบละตรวจสอบดยเมทาลาย
สาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศ ละ
ดิจิทัลคอนทนต์ สาขาฮาร์ดวร์

๔. การพัฒนาละตรียมคนสูศตวรรษทีไ ๎ํ

กระทรวงรงงาน : ฿นการพัฒนาละตรียมคนสูศตวรรษทีไ ๎ํ ิHuman Capital) ซึไงป็นการบูรณาการ
ผนงานครงการกาหนดทิศทางพัฒนาคนริไมดูลตัๅงต กอนกิด รกกิด นักรียน นักศึกษาทุกระดับ คนทางาน
ผูຌสูงอายุ กษตรกร ละนักวิจัย ดยนຌนสรຌาง สริม ซอมทุกชวงวัย฿หຌเดຌรับการพัฒนาทักษะ ความรูຌ การปรับตัว
กຌ า วเปสู ศ ตวรรษทีไ ๎ ํ พืไ อ ฿หຌ ค นเทยป็ น คนทีไ มี คุ ณ ภาพ ดยตຌ อ งเดຌ รั บ การพั ฒ นาทัๅ ง ทั ก ษะความรูຌ ละ
ความสามารถ฿นการปรับตัว จึงเดຌ฿หຌทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌองเดຌบูรณาการผนงาน ตามกลเกทีไสาคัญของรัฐบาล
พืไอ สรຌาง สริม ละซอม ฿หຌคนเดຌรับการดูล฿นทุกชวงวัย อันจะป็นการตอบจทย์ผนการพัฒ นากาลังคน฿หຌ
สอดคลຌองกับ ความตຌองการรงงานของประทศ฿น ํ์ อุตสาหกรรมปງาหมาย First S - curve ละ New S –
curve ทัๅ งนีๅ พืไ อ รองรั บ Thailand ไ.เ สคช. เดຌ ร ว มผลั ก ดั น ฿หຌ ขຌ า ราชการ เดຌ รั บ การทดสอบมาตรฐานผูຌ ฿ชຌ
สมรรถนะทางดຌานดิจิทัล ิDigital Literacy)

๕. สงสริมการสรຌางวัฒนธรรมความปรง฿ส฿นองค์กร จัดสัมมนา สคช. องค์กรหงจริยธรรมละความ
ปรง฿ส ปทีไ ๎ พืไอสรຌางวัฒนธรรมความปรง฿ส฿นองค์กร ขับคลืไอนคุณธรรมจริยธรรมละความปรง฿ส฿นการ
บริหารงาน การสัมมนาดังกลาวยังป็นการสงสริม ฿หຌมีการปฏิบัติตามนยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผนยุทธศาสตร์
ของสถาบัน ละถลงนยบายละนวทางการบริหารงานดຌวยความซืไอสัตย์สุจริตของผูຌบริหาร ภาย฿ตຌนวทาง
ปฏิบัติอยางมีคุณธรรม จริยธรรมละความปรง฿ส

ํ์. สรຌางความรวมมือ฿นการพัฒนาองค์กรรวมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ิองค์การ
มหาชนี สรพ. ลกปลีไยนความรูຌละนวทาง฿นการพัฒนาหนวยงานรวมกัน฿นรืไองตางโ อาทิ นวทางการ
บริหารงบประมาณทีไมีประสิทธิภาพ นวทางบริหารงานบุคคล นวการ฿หຌการรับรององค์กร นวทางการพัฒนา
ระบบสารสนทศ การควบคุมภาย฿น การบริหารความสีไ ยง ความรวมมือดังกลาวพืไอทา฿หຌกิดการจัดระบบการ
ลกปลีไยนรียนรูຌทีไดีจะกอ฿หຌกิดประยชน์฿นการพัฒนาองค์กร
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การดานินงานตามภารกิจหลักขององค์กร
ํ. ดานินการศึกษาวิจัยละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ํ.ํ การปรี ย บที ย บคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละสมรรถนะพืไ อ น าเปสู ก ารยอมรั บ ประกาศนี ย บั ต รดย
ผูຌประกอบการ ĶMapping and Benchmarking Standards for Industry Recognitionķ ซึไงมีจุดประสงค์
พืไ อ สรຌ างความรูຌ ความขຌา฿จกีไ ยวกับ หลั ก การ วิธี การ ละประยชน์ ข องการปรี ย บที ยบคุ ณ วุฒิ วิ ช าชี พ ละ
สมรรถนะ ซึไงป็นการปรียบทียบคุณวุฒิวิชาชีพ Spa therapist ละการปรียบทียบสมรรถนะผูຌดูลผูຌสูงอายุป็น
กรณี ตั ว อย า ง ดยมี ผูຌ  ทนจาก Indonesian Professional Certification Authority : BNSP จากประทศ
อิน ดนี ซี ย Qualifications Framework Secretariat : QFS ละ Hong kong Council for Accreditation of
Academic and Vocational Qualifications : HKCAAVQ จากขตบริหารพิศษฮองกงหงสาธารณรัฐประชาชน
จี น หรื อ ฮ อ งกง ละ International Professional Standards Network : IPSN นอกจากห น ว ยงาน฿น
ตางประทศ ยังเดຌรวมกับสานักงานลขาธิการสภาการศึกษา จากการดานิ นงาน฿นบืๅองตຌนป็ น การสรຌางขຌา฿จ
รวมกันกีไยวกับสมรรถนะละทักษะทีไป็น minimum requirement ฿นสาขาอาชีพตัวอยาง พืไอ฿หຌป็นชองทาง฿หຌ
กิ ด การยอมรั บ ของประกาศนี ยบั ต รรั บ รองสมรรถนะ ฿นอนาคต ละจั ด ท าขຌ อ มู ล อຌ างอิ งกีไ ย วกั บ การพั ฒ นา
สมรรถนะละทักษะ อีกทัๅงยังป็นการสงสริมบทบาท฿นการพัฒนาผูຌประกอบอาชีพ ดยอຌางอิงสมรรถนะละทักษะ
ทีไเดຌรับการทียบคียง ละพืๅนฐาน฿นการทางานรวมกันระหวางสมาคมวิชาชีพ฿น ๎ ประทศ

ํ.๎ การพัฒนามาตรฐานอาชีพละการนามาตรฐานอาชีพเป฿ชຌ ฿นดຌานการพัฒนากาลังคน ละการ
พัฒ นาสมรรถนะกาลังคนตามมดลประทศเทย ๐.์ พืไอ฿หຌ บ รรลุ ปງ าหมายยุ ทธศาสตร์ดังกลาว การพัฒ นา
กาลั งคน฿หຌ มีส มรรถนะสู ง สามารถสนั บ สนุ น การปลีไ ยนปลงทางทคนลยี ละการพัฒ นาอุต สาหกรรมทีไ มี
ครงสรຌางบบ฿หม ตลอดจนสามารถสงสริมการบริการทีไสรຌางมูลคาสูง ถือป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึไง
นอกจากนีๅ การปรับครงสรຌางทางศรษฐกิจตามมดลประทศเทย ๐.์ ซึไงมุงการพัฒนาเปสูการกษตร
สมัย฿หม ทีไนຌนการบริหารจัดการละทคนลยี ิSmart Farming) การปลีไยนปลงป็นวิสาหกิจทีไขับคลืไอนดຌวย
นวัตกรรม ละการสรຌางบริการมูลคาสูง จะสงผลกระทบตอครงสรຌางอุตสาหกรรม ลักษณะงาน ลักษณะการ
จຌางงาน รวมถึงสมรรถนะทีไอุตสาหกรรมคาดหวัง อันจะสงผลกระทบตอกาลังคน฿นภาคสวนตางโ
สคช. ตระหนักถึงความจาป็น฿นการปรับละพัฒนามาตรฐานอาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับบริบทอุตสาหกรรม
๐.์ พืไ อสนับ สนุน การพัฒ นากาลังคนทีไมีคุณ ภาพ฿หຌกับ อุตสาหกรรม ๐.์ ละชวยลดผลกระทบ ตลอดจน
สงสริม฿หຌกาลังคนกຌาวผานความปลีไยนปลงเดຌ จึงรวมกับหนวยงานภาคีครือขายจัดการสัมมนา ดยนຌนสรຌาง
ความขຌา฿จรวมกันกับอุตสาหกรรม หนวยงานฝຄกอบรมละพัฒ นากาลังคน ละหนว ยงานนยบาย กีไยวกับ
สมรรถนะทีไจะตຌองพัฒนาขึๅน฿หม ปรับปลีไยน ละพิไมติม฿หຌหลากหลาย฿นสาขาอาชีพตางโ จึงเดຌจัดงานสัมมนา
รืไอง TVET for Thailand ไ.เิTechnical Vocational Education and Training for Thailand ไ.เี
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หรื อ มาตรฐานอาชี พ การพั ฒ นาก าลั ง คน ละการพั ฒ นาสมรรถนะ พืไ อ ประทศเทย ๐.์ ดยมี รอง
นายกรัฐมนตรี พลอากาศอกประจิน จัไนตอง ป็นประธานปຂดงาน ณ รงรมซในทารา กรนด์ อท ซในทรัล
พลาซา ลาดพรຌาว กรุงทพฯ พืไอลกปลีไยนความคิดหใน ละสรຌางองค์ความรูຌกีไยวกับการปรับปลีไยนมาตรฐาน
อาชีพ ฿นการรองรับ ประทศเทย ๐.์ ซึไงรัฐบาล฿หຌความสาคัญ กั บ การพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรเทย฿นการ
ยกระดับสมรรถนะพืไอรองรับอนาคตละป็นนวทาง฿นการพัฒนากาลังคน฿หຌตอบจทย์ประทศเทย ๐.์ ดยมี
ผูຌร วมงานระดับ ประทศละลกปลีไ ยนนวทางการปรับ ละพัฒ นามาตรฐานอาชีพกับ หน ว ยงานของรัฐ จาก
ประทศยอรมนีละประทศกาหลี ทัๅงนีๅ หลักการละนวปฏิบัติทีไเดຌจากการสัมมนาจะถูกนามา฿ชຌ฿นการปรับ
ละจัดทามาตรฐานอาชีพของ สคช. รวมกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละผูຌทนจากภาครงงานละอุตสาหกรรมของ
เทย รวมถึงภาคการศึกษาทีไจะผลิตผูຌรียนสูตลาดอาชีพ ตอเป
ํ.๏ การจัดทาผนงานครงการ฿หຌสอดคลຌองกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ป มຌวา สคช. เดຌจั ดทาผน
ยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. ๎๑๒์ – ๎๑๒๐ พืไอ฿ชຌดานินการมาระยะหนึไง ตดຌวยประดในความทຌา
ทายต างโ ทีไ กิ ด ขึๅ น ฿นปั จ จุ บั น ละ฿นอนาคตทัๅ งจากภาย฿นละภายนอกประทศ อาจส ง ผลกระทบต อ การ
ดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ดังกลาว รวมถึงการประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญฉบับ฿หม ละนยบายทีไมีความสาคัญ
ตามนวทางการพัฒนาประทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๎์ ป ละนยบายระดับบัญชาการของรัฐบาลดยฉพาะรืไอง
การตรียมตนสูศตวรรษทีไ ๎ํ ละกรอบการปฏิรูป ประทศ ชน ระบี ยงศรษฐกิจภาคตะวันออก ิEEC) การ
สนับสนุนอุตสาหกรรมศักยภาพ การพัฒนากาลังคนทุกชวงวัยสูคนเทย ๐.์ ป็นตຌน ดยมีปງาหมาย฿นการพัฒนา
ประทศสู ป ระทศเทย ๐.์ ซึไงทุ กประดใน ลຌ วนพัฒ นาดยมี คน ป็ น ปั จจั ยหลั ก฿นการขับ คลืไ อ น สคช. เดຌ
ตระหนักถึงความสาคัญของการผลักดัน฿หຌกิดระบบคุณวุ ฒิวิชาชีพขึๅน฿นประทศเทยอยางทຌจริง พืไอสรຌางคุณคา
฿หຌกับบุคลากร฿นอาชีพ฿หຌเดຌรับประยชน์จากการเดຌการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ละกลุมผูຌประกอบการตระหนักถึง
ความสาคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงขຌา฿จบทบาทของ สคช. ดังนัๅน พืไอ฿หຌผนยุทธศาสตร์ สคช. สามารถ
฿ชຌ฿นการขับคลืไอนพืไอพัฒนา คน ผานการบูรณาการจากทุกภาคสวนละป็นทีไยอมรับจากกลุมอุตสาหกรรม
รวมถึง สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๎์ ป ํ์ ประดในยุทธศาสตร์ ตามนยบายระดับบัญชาการของรัฐบาล
ดยฉพาะรืไ องการตรียมตนสู ศตวรรษทีไ ๎ํ รวมทัๅงบริ บ ทตางโ ทีไปลีไ ย นปลงเป จึ งเดຌจั ด฿หຌ มีการสั ม มนา
ทิศทาง ละยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอนาผลจากการสัมมนามาทบทวนผนการดานินงาน ฿หຌการ
ดานินภารกิจของ สคช. มีบทบาทหนຌาทีไทีไชัดจน ละสามารถบูรณาการผนการดานินงานระดับประทศรวมกับ
หน ว ยงานต างโ เดຌ อ ย างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ละจั ด ท าขຌอ สนอชิ งนยบายส าหรั บ การด านิ น งานของ สคช. ฿หຌ
ตอบสนองละสนับสนุนนยบายรัฐบาลเดຌอยางป็นรูปธรรมสามารถนาเป฿ชຌ฿นการดานินงานเดຌจริงละตอบสนอง
ความตຌองการของทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง รวมถึงสรຌางการรับรูຌ฿หຌกับกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสียกีไยวกับบทบาทหนຌาทีไ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ การดานินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ละคุณคาของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
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ํ.๐ การสงสริม฿หຌมีการนามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพเปพัฒนาสมรรถนะของนักรียน
นักศึกษา รวมกับสถาบันการศึกษา ละภาคอกชน สคช.เดຌลงนามบั นทึกขຌอ ตกลงความรวมมือ รว มกับ ํ๕
สถาบันการศึกษา เดຌก ํี มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ ๎ี มหาวิทยาลัยทคนลยีราช
มงคลธัญบุรี ๏ี มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา ๐ี มหาวิทยาลัยมฟງาหลวง ๑ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชียงราย ๒ี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ๓ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๔ี มหาวิทยาลัยสยาม ๕ี สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ ํ์ี วิทยาลัยดุสิตธานี ํํี วิทยาลัยทคนิคมีนบุรี ํ๎ี วิทยาลัยทคนิคสัตหีบ ํ๏ี วิทยาลัยทคนิค
อุบลราชธานี ํ๐ี วิทยาลัยทคนลยีสยาม ํ๑ี วิทยาลัยทคนลยีสยาม ิสยามทคี ํ๒ี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชียงราย ํ๓ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียง฿หม ํ๔ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูกใต ละํ๕ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
พืไ อส งสริมละสนั บ สนุ น ฿นการน ามาตรฐานสมรรถนะปรับ ขຌาสู กระบวนการรียนการสอน฿นสาขาวิชาชีพ ทีไ
กีไ ยวขຌ อ ง อีก ทัๅ งส งสริ ม ฿หຌ นั ก ศึ กษาขຌ าสู ก ระบวนการประมิ น ละเดຌ รั บ ฿บประกาศคุ ณ วุฒิ วิช าชี พ ฿นสาขาทีไ
กีไยวขຌองจานวน ๓ สาขาวิชาชีพนารอง เดຌก ลจิสติกส์ , ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ละดิจิตอลคอน
ทนต์, มคคาทรอนิกส์, บริการยานยนต์, ระบบราง, ทองทีไยวละรงรม ละธุรกิจการบิน ดยจะป็นการสรຌาง
อกาส฿หຌกับนักรียน นักศึกษา ฿นการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะ฿หຌพรຌอมขຌาสูการทางาน พืไอป็นการปูทาง฿หຌดใก
นั ก รี ย นนั ก ศึ ก ษากว า ครึไ ง ขຌ า สู ร ะบบทดสอบ นอกจาก นีๅ สคช. ยั ง เดຌ ท าการส ง ต อ มาตรฐานอาชี พ ฿หຌ
สถาบันการศึกษาละกลุมองค์กรภาคอกชน/สถานประกอบการ จานวน ๔ํ๓ หง฿น ๐์ สาขาวิชาชีพ พืไอ฿หຌ
มาตรฐานทีไเดຌจัดทาขึๅนถูกนาเป฿ชຌ฿นการพัฒนาบุคลากร฿นกลุมอาชีพเดຌตรงตามความตຌองการ ละจัดทาหลักสูตร
ฝຄกอบรมฐานสมรรถนะทีไสอดคลຌองตามมาตรฐานอาชีพ
ํ.๑ การพั ฒ นางานวิจัยพืไอรองรับนยบายการพัฒ นาอุตสาหกรรม: หลังจาก สคช. ประสานความ
ร ว มมื อ Fraunhofer IPK ประทศยอรมั น นี ซึไ ง ป็ น สถาบั น วิ จั ย ทีไ ฿ หญ ทีไ สุ ด ฿นยุ  รป ละนຌ น การวิ จั ย พืไ อ
อุตสาหกรรมชิงพาณิชย์ สคช.อยูระหวางตรียมจัดทามาตรฐานอาชีพนักวิจัย พืไอสนับสนุนรืไ องการบูรณาการ
งานวิจัยของประทศ พืไอลดความซๅาซຌอน ละตอยอดงานวิจัย฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ดยมีสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยหงชาติ ิวช.ี สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติิสวทช.ี สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัยิสกว.ี สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาิสกอ.ี สานักงานคณะกรรมการนยบายวิทยาศาสตร์ ทคนลยี
ละนวัตกรรมหงชาติิสวทน.ี ส านั กงานพัฒ นาการวิจั ยการกษตริสวก.ี ละสถาบั นวิจัยระบบสาธารณสุ ข
ิสวรส.ี ละน าเปสูการลกปลีไยนองค์ความรูຌ ความรวมมือ฿นการพัฒ นางานวิจัย฿หຌกับ นักวิจัยหรือผูຌ ทีไส น฿จ
งานวิจัย ฿หຌกิดการนางานวิจัย฿นดຌานตางโเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ทัๅง฿นดຌานอุตสาหกรรมละดຌานการศึกษา

๎. การสงสริมละสนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพ฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพ

การจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณ วุฒิวิชาชีพ ซึไงป็น ภารกิจหลักของ สคช. พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงมาตรฐาน
อาชีพทีไป็นเปตามความตຌองการของผูຌประกอบการ ละสามารถทียบคียงกับมาตรฐานอาชีพของกลุมประทศ
สมาชิกอาซียนละนานาประทศ฿นสาขาวิชาชีพดียวกัน ละยังสามารถสงตอ฿หຌสถาบันการศึกษานาเป฿ชຌ฿นการ
พัฒ นาหลักสูตรการรียนการสอนละฝຄกอบรมพืไอพัฒ นาผูຌรียน฿หຌ มีสมรรถนะสอดคลຌองกับ ความตຌองการของ
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 ะสาขาวิ ช าชี พ จั ด ท ามาตรฐานอาชี พ ละคุ ณ วุ ฒ วิ ช าชี พ ดย฿น
ปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๒ – ปัจจุบัน เดຌจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพลຌวจานวน ๑๑ สาขาวิชาชีพ
ลຌวสรใจพรຌอม฿หຌการรับรองสมรรถนะ จานวน ๐๓ สาขาวิชาชีพ จากมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชีพทีไเดຌจัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ลຌวสรใจ สคช.เดຌนามาตรฐานละคุณวุฒิดังกลาวเปขึๅนทะบียน฿หຌการรับรองป็นองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะ
ของบุ คคลตามมาตรฐานอาชีพ จานวน ๏๔ สาขาวิชาชีพ ละเดຌมีการจัด฿หຌ มีการประมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพลຌวจานวน ๏์ สาขาวิชีพ

การจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพทีไจัดทาครอบคลุมตามกลุมอุตสาหกรรม S-Curve ละ New S-Curve
ละอาชีพ฿นกลุ มการลดความหลืไอมลๅ า฿นสั งคม อาทิ กลุ มอุตสาหกรรมยานยนต์ส มัย฿หม (Next-Generation
Automotive) กลุมอุตสาหกรรมหุ นยนต์ิRoboticsี กลุมอุตสาหกรรมการพทย์ครบวงจริMedical Hub) กลุม
อุตสาหกรรมชีวภาพิBiotechnology) กลุมอุตสาหกรรมการบินละลจิสติกส์ละการขนสงสาธารณะ ทัๅงรถเฟ
ความรใวสูงละระบบราง กลุมอุตสาหกรรมการกษตรละทคนลยีชีวภาพ รวมถึงกลุมพลังงานทดทนละการ
จัดการสิไงวดลຌอม ดังนีๅ
อุตสาหกรรมปัจจุบัน
ิFirst S-Curve)
กลุมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัย฿หม
ํ.สขาวิชาชีพ อุตสาหกรรมการผลิต
มพิมพ์
๎.สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
๏.สาขาวิช าชี พ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ยางพารา
ิลຌอยางี
๐.การชืไอมอุตสาหกรรม
กลุมอุตสาหกรรมการทองทีไยวกลุม
รายเดຌ ดี  ละการท องทีไ ยวชิ ง
สุขภาพ
๑.สาขาวิ ชาชี พ กิจ กรรมบริการพืไ อ
สริมสรຌางสุขภาพรางกาย ิสปาี
๒.สาขาวิ ช าชี พ การท อ งทีไ ย ว การ
รงรม ภัตตาคารละรຌานอาหาร
- สาขาผูຌประกอบอาหาร
- สาขางานรงรม
- สาขางานทองทีไยว
๓.สาขาวิชาชีพงานภาษาตางประทศ
ละลามปล
- สาขาผูสຌ อนภาษาตางประทศ

อุตสาหกรรมอนาคต
ิNew S-Curve)
กลุมอุตสาหกรรมดิจิทัล
ํ.สาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสารละดิจิทัลคอนทนต์
๎.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
๏.หนังสือพิมพ์ละสิไงพิมพ์

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

กลุมอุตสาหกรรมการบินละ
ลจิสติกส์ละการขนสงสาธารณะ
๐.สาขาวิชาชีพลจิสติกส์
๑.สาขาวิชาชีพการบิน
๒.สาขาวิชาชีพรถเฟความรใวสูงละ
ระบบราง
๓.สาขาวิชาชีพขนสงชุมชน
- อาชีพขับขีไรถยนต์ดยสาร
สาธารณะ
- อาชีพผูຌขับขีไรถทัวร์ดยสาร

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

รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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อุตสาหกรรมปัจจุบัน
ิFirst S-Curve)
กลุ ม อุ ต สาหกรรมการกษตรละ
ทคนลยีชีวภาพ
๔.สาขาวิชาชีพกษตรกรรม
- สาขาพาะลีๅยงสัตว์นาศรษฐกิ
ๅ
จ
- สาขาพาะปลูกพืชศรษฐกิจ
๕.สาขาวิช าชี พ การผลิ ตอาหารละ
ครืไองดืไม
- สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์อาหาร(ดຌานความ
ปลอดภัยอาหารี
กลุมอุตสาหกรรมการปรรูปอาหาร
ินวัตกรรมทางอาหารี
๕.สาขาวิช าชี พ การผลิ ตอาหารละ
ครืไองดืไม
- สาขาการปรรูปนม

อุตสาหกรรมอนาคต
ิNew S-Curve)
ก ลุ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ชี ว ภ า พ
ิ Biotechnology)  ชืๅ อ  พ ลิ ง
ชีวภาพละคมีชีวภาพ
๔.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
๕.สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงาน
ทดทน
ํ์.สาขาวิชาชีพการจัดการของสีย
ละสารอันตราย

คลั สตอร์ป้ าหมายตามนยบายรัฐบาล
ละยุทธศาสตร์ ๎์ ป
กลุมธุรกิจบริการทีไมีศักยภาพตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๎์ ป
๑.สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
๒.สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
๓.สาขาวิช าชี พ กอสรຌาง ิอาชี พ ผูຌ ควบคุ ม
การกอสรຌางี
๔.สาขาวิชาชีพออกบบผลิตภัณฑ์

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

กลุมอุตสาหกรรมอืไนโ
๕.สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกเมຌ
ํ์.สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถาย
ํํ.สาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย
ํ๎.สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
ํ๏.สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล
ํ๐.สาขาวิ ช าชี พ ธุ ร กิ จ บริ ก ารท าความ
สะอาด ิมบຌานี
ํ๑.สาขาวิชาชีพธุรกิจคຌาปลีก
ํ๒.สาขาวิชาชีพการกีฬา
-อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาละการ
ออกกาลังกาย
-อาชีพผูຌฝຄกสอนละผูຌตัดสินกีฬา
ํ๓.สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา
-อาชีพครูฝຄก฿นสถานประกอบการ
ํ๔.สาขาวิชาชีพปຂตรลียมละปຂตรคมี
ํ๕.สาขาวิชาชีพบริการทางการงิน
- อาชีพผูຌปฏิบัติงานดຌานบัญชี
๎์.สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย
๎ํ.สาขาวิ ช าชี พ ความปลอดภั ย ฿นการ
ทางาน
๎ ๎ .สาขาวิ ช าชี พ ธุ ร กิ จ ท ด สอ บ ล ะ
ตรวจสอบ
๎๏.สาขาวิชาชีพการผังมือง
๎๐.สาขาวิชาชีพประมง
๎๑.สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี

*ขຌอมูลอຌางอิงกลุมตางโ ํ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเทย ๐.์ ระยะ ๎์ ปิพ.ศ.๎๑๒์-๎๑๓๕ี
๎.พิมพ์ขียวละผนปฏิบัติการขับคลืไอน Thailand ๐.์
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สาหรับ฿นปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ มีป้าหมาย฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณ วุฒิ วิชาชีพ
จานวน ๎์ สาขาวิชาชีพ จากป้าหมายดังกลาวเดຌลงนามสัญญาลຌว จานวน ๎์ ครงการ เดຌก ํี อาชีพผูຌ
ประกอบอาหารฮาลาล ๎ี สาขาธุรกิจจัดการพืๅนทีไสีขียว ๏ี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการพทย์ครบวงจร
๐ี สาขาวิชาชีพศิลปะการสดงละการบันทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ๑ี Digital-Government ๒ี สาขา
ทคนลยีระบบครือขายทางการพทย์ ๓ี ธุรกิจการจัดการของสียชุมชน ๔ี ผลิตชิๅนสวนยานยนต์ ๕ี กษตรตาม
นวพระราชดาริกษตรพอพียง ํ์ี สาขามคคาทรอนิ กส์฿นรถยนต์ ํํี สาขาวิชาชีพลจิส ติกส์ ระยะทีไ ๏
ํ๎ี สาขาวิ ช าชี พ มาตรวิ ท ยา ระยะทีไ ๎ ํ๏ี สาขาวิช าชี พ ทคนลยี ชี ว ภาพ ํ๐ี สาขาวิช าชี พ ทคนลยี
สารสนทศละการสืไ อ สารละดิ จิ ทั ล คอนทนต์ สาขาธุร กิ จ อี ค อมมิ ร์ ซ ละวใ บ เซต์ ํ๑ี สาขาวิ ช าชี พ งาน
ภาษาตางประทศละลามปล อาชีพผูຌสอนภาษาเทยสาหรับชาวตางชาติ ํ๒ี สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
สาขาพลาสติกชีวภาพ ํ๓ี สาขาอุสาหกรรมผลิตมพิมพ์ ระยะทีไ ๏ ํ๔ี สาขาวิชาชีพบริการวิจัยละสารวจความ
คิดหใน สาขาการวิจัยละพัฒนา ํ๕ี สาขาวิชาชีพธุรกิจประกัน ๎์ี สาขาวิชาชีพสิไงวดลຌอมละสารอันตราย
สาขาการติดตามละประมินผลสิไงวดลຌอม

๏. การ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ : องค์กรทีไมี

หนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ป็นสวนหนึไงของระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอ฿หຌมาตรฐานอาชีพ
ทีไจัดทาขึๅนเดຌมีการนาเป฿ชຌ฿นการประมินสมรรถนะบุคคล฿นตละอาชีพ สคช. เดຌลงนามความรวมมือกับ สานักงาน
มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์อุตสาหกรรมิสมอ.ี พืไอกาหนดหลักกณฑ์ นวทางการประมิน ละรวม฿นการประมิน
องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ฿นการทาหนຌาทีไพิจารณาหนวยงานทีไ มีความพรຌอม
ทัๅงดຌานบุคลากร สถานทีไ ละครืไองมือพืๅนฐานสาหรับการประมิน฿หຌครบทุกอาชีพละครอบคลุมทัไวทุกภาคของ
ประทศตามความหมาะสมของอุตสาหกรรมส าคัญ ฿นตล ะพืๅ น ทีไ การ฿หຌ การรั บรององค์กรทีไ มีหนຌ าทีไรั บรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากการดานินงานนับตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ – ปัจจุบัน
สคช. เดຌขึๅน ทะบี ยน฿หຌ การรับ รององค์กรทีไมีห นຌ าทีไรับ รองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทัๅงสิๅ น
จานวน ํ๑๎ หง ฿น ๏๔ สาขาวิชาชีพ ละปຂด฿หຌมีการประมินสมรรถนะฯ จานวน ํ์๔ หง ฿น ๎๔ สาขา
วิชาชีพ
สาหรับ฿นปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ มีปງาหมาย฿นการ฿หຌการรับรองจานวน ๑์ หง เดຌ฿หຌการรับรอง
ลຌว ๑์ หง฿น ๎๑ สาขาวิชาชีพ ละปຂด฿หຌมีการประมินสมรรถนะฯ จานวน ํ๐ หง ฿น ํ์ สาขาวิชาชีพ
ตรวจติดตามการดานินงานขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป
ลຌวจ านวน ํ์๏ ห ง พืไ อ฿หຌ การดานิ น งานขององค์กรทีไมีห นຌ าทีไรับ รองฯ ป็นเปตามหลั กกณฑ์ วิธีการละ
งืไอนเข รวมถึงการสรຌางความชืไอมัไนตอกระบวนการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พรຌอมทัๅง
ผลักดัน฿หຌกิดการประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากปງาหมาย ํ์๎ หง
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๐. การติดตามละประมินผลองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
รวมทัๅงระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอ฿หຌการดานินการป็นเปดຌวยความปรง฿สละยุติธรรม

การประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพืไอ฿หຌการรับรอง สคช. ริไมจัด฿หຌมีการประมิน
สมรรถนะมืไอดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๎๑๑๔ จนกระทัไงปัจจุบันมีผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะลຌวทัๅงสิๅน ๏๐ุ๎์๐
คน ฿น ๏์ สาขาวิชาชีพ สาหรับ฿นปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ มีปງาหมาย฿นการการประมินสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ จานวน ๎๑ุ์์์ คน ซึไงมีผูຌขຌารับการประมินลຌว จานวน ํ๒,๏๔ํ คน ดยบงป็นผูຌขຌารับ
การประมิน ฿นสาขาวิช าชีพตางโ จ านวน ํ๏ุ์๒๕ คน฿น ํ๐ สาขาวิชาชีพ ละสมรรถนะ Digital Literacy
จานวน ๏ุ๏ํ๎ คน ิละจะจัดประมินสมรรถนะ Digital Literacy อีกจานวน ํ๎ุ๐๔๔ คน ภาย฿นดือนธันวาคม
๎๑๒์ ซึไงป็นผนจากสานักงาน ก.พ. ี
อบรมผูຌตรวจประมิน ิAssessorี มีป้าหมาย฿นการฝຄกอบรม จานวน ๓์์ คน เดຌจัดฝຄกอบรมผูຌตรวจ
ประมิน฿นสาขาวิชาชีพตางโ ลຌว ๔๔๕ คน ละยังเดຌจัดงานสัมมนาชิงวิชาการ ผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของประทศเทยกຌาวเกลสูสากล มืไอวันทีไ ๎๑ พฤษภาคม ๎๑๒์
ณ รงรมซในทารา กรนด์ ซในทรัลพลาซา พืไอปຂดตัวหลักสูตรผูຌตรวจประมินองค์กรรับรองฯ รวมกับสานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ิสมอ.ี

อบรมจຌ าหนຌ า ทีไ ส อบ ิExaminerี มี ป้ า หมาย฿นการฝຄก อบรม จ านวน ํุ์๐์ คน ปั จจุ บั น เดຌจั ด
ฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไสอบเปลຌว จานวน ํุ๓๎ํ คน
พัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล ิISO/IEC
17024ี มีป้าหมาย฿นอบรม ๑์ หนวยงาน ผูຌขຌารับการฝຄกอบรม ๎์์ คน ปัจจุบันเดຌดานินงานจัดอบรม
หลักสูตรการจัดทาหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเข฿นการรับรองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชีพ จานวน
๕์ ห ง จ านวน ๎๓๓ คน ซึไงป็ น การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาองค์ กรทีไ มีห นຌ าทีไ รั บ รองสมรรถนะของบุ คคลตาม
มาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล ิISO/IEC แ็เโไี พืไอ฿หຌระบบรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพมี
มาตรฐานป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล ละกิดการยอมรั บ฿นระบบคุณวุฒิวิชาชีพละความชืไอถือองค์กรทีไมีหนຌาทีไ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การดานินงานดังกลาวป็นการพัฒ นาระบบงานขององค์กรทีไมี
หนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ดยรวมกับสานักงาน
รับรองมาตรฐานเออสอ ิMASCI) พัฒนาระบบงานขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
นอกจากนีๅ สคช. ยังเดຌพัฒนาองค์กร฿หຌมีมาตรฐานละป็นเปตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO9001
ดยปัจจุบัน สคช. เดຌรับการรับรอง ISO้เเแ–โเเ่ ละพัฒ นาเปสูการรับรอง ISO้เเแ–โเแ5 ซึไงป็ น
มาตรฐานสากลทีไองค์กรธุรกิจทัไวลก฿หຌความสาคัญ จึงเดຌรวมกับสถาบันพิไมผลผลิตหงชาติ พืไอพัฒนาละพิไม
ประสิทธิภาพ฿นการทางาน รองรับการ฿หຌบริการกองค์กร ลຌวยังป็นการสรຌางความนาชืไอถือละชืไอมัไนตอระบบ
การทางานของ สคช. กบุคคลภายนอกอีกดຌวย
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๑. 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฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ฿หຌมีคลังขຌอมูลมาตรฐานอาชีพ องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ ขຌอมูลศูนย์ฝຄกอบรม ขຌอมูลผูຌทีไผานการประมินคุณวุฒิวิชาชีพ฿นตละสาขาวิชาชีพ ปัจจุบัน
ดานิ น การพั ฒ นาระบบมาสู ระยะทีไ ๑ สามารถ฿หຌ บ ริ การเดຌลຌ วทีไ วใบ เซต์ http://tpqi-net.tpqi.go.th ละ฿น
ปงบประมาณ พ.ศ.๎๑๒์ ยังเดຌพัฒนาจัดทา TPQI APP พืไอ฿หຌประชาชน ละผูຌกีไยวขຌองสามารถขຌาถึงเดຌ
งายขึๅน สะดวกขึๅน ผาน Mobile Device ทัๅงยังป็นการรองรับการ฿ชຌงานยีไยมชมระบบฐานขຌอมูลคุณวุฒิวิชาชีพ
จากปງาหมาย฿นการ฿หຌบริการจานวน ๏์์ุ์์์ ครัๅง ฿นป พ.ศ.๎๑๒์ ซึไงปัจจุบันมีผูຌขຌายีไยมชมระบบฐานขຌอมูล
คุณวุฒิวิชาชีพ จานวน ๏๒๐ุ์์์ ครัๅง

๒. สรຌางการรับรูຌละผยพรระบบคุณวุฒิวิชาชีพรวมกับครือขายความรวมมือ
สงสริมการประชาสัมพันธ์ ละผยพรระบบคุณวุฒิวิชาชีพชิงรุก

เดຌจัดทาวีดีทัศน์นาสนอมาตรฐานอาชีพ จานวน ํ์ มาตรฐานอาชีพ เดຌก สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริหาร
พืไอสริมสรຌางสุขภาพรางกายิยกวຌนกิจกรรมดຌานกีฬาีสาขา฿หຌบริการสปา การทองทีไยว การรงรม ภัตตาคาร
ละรຌานอาหาร สาขาผูຌประกอบอาหาร ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารละดิจิตอลคอนทนต์ ธุรกิจสริมสวย
มคคาทรอนิกส์ บริการยานยนต์ ทใกซีไ อุตสาหกรรมการผลิตมพิมพ์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ ลจิสติกส์

ละเดຌปรับปรุงวใบเซด์ สคช. พืไอ฿หຌกิดความทันสมัยละรองรับจานวนผูຌขຌารับการ฿ชຌบริการทีไพิไมมาก
ขึๅน ละนຌ น สรຌางการรับ รูຌ฿นชองทาง Social Media ละนຌ น การประชาสั มพันธ์ผานทางครือขาย Facebook
TPQI
พืไอ฿หຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพป็นทีไรูຌจักละกิดประยชน์กับประชาชนละผูຌประกอบการ รวมทัๅงบุคลากร
ทางการศึกษา฿นวงกวຌาง สคช. จึงเดຌสรຌางการรับรูຌละผยพรระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูสาธารณชนผานกระบวนการมี
สวนรวมจากหนวยงานตางโ ทัๅงภาครัฐละอกชน ผานกิจกรรมความรวมมือตางโ ดังนีๅ
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- จัดงาน Open House มืไอวันทีไ ํ๕ พฤษภาคม ๎๑๒์ ดยรวมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาหง
ประทศเทย รวมจัดงานปຂดตัวองค์กรรับรองมาตรฐานอาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาละการออกกาลังกาย ณ
อาคารฉลิมพระกียรติ ๓ การกีฬาหงประทศเทย
- จัดกิจกรรมจาะลึกมาตรฐานอาชีพ มืไอวันทีไ ํ๔ พฤษภาคม ๎๑๒์ สรຌางอกาส สรຌางอาชีพดຌวย
มาตรฐานอาชีพ รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราเพพรรณี พืไอสรຌางการรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ละมาตรฐาน
อาชีพ ฿หຌกับนักรียน นักศึกษา ผูຌประกอบการ ละประชาชนทัไวเป รวมถึงป็นการสรຌางกระสความตืไนตัว฿นการ
ขຌาถึงคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราเพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
- การจัดงานสัมมนาวิชาการ จาะลึกมาตรฐานดิจิทัล พิไมศักยภาพขຌาราชการเทย วันทีไ ๏ มษายน
๎๑๒์ ณ สานักงาน กพ. กรุงทพฯ
- การจัดงานสัมมนาวิชาการ จาะลึกมาตรฐานอาชีพ บันเดสูความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ สาขาวิชาชีพการ
บิน วันทีไ ๐ พฤษภาคม ๎๑๒์ กรุงทพฯ
- การออกบูธประชาสัมพันธ์ ฿นงานตางโ อาทิ ครงการฝຄกอบรม สริมสรຌางสมรรถนะกษตรกรเทย วันทีไ
๎๒ พฤษภาคม ๎๑๒์ ณ มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ วิทยาขตศรีราชา
- สืไอสิไงพิมพ์ ตางโ รวมถึง website สคช. www.tpqi.go.th ละ Facebook สคช.
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สภาพปัญหาละอุปสรรคการดานินงาน ละนวทางก้เข
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
สองฝຆาย
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ผนงานละครงการที่จะจัดทา฿นภายหน้า
ผนการดานินงาน฿นปงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒ํ จะ฿หຌนๅาหนักความสาคัญ฿น
มิติของงบประมาณภาย฿ตຌรางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๎์ ป ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ํ๎
ดังนีๅ
1. ยุ ท ธศาสตร์ ดຌ า นการสรຌ า งความสามารถ฿นการข ง ขั น ของประทศ ิยุ ท ธศาสตร์ ทีไ 2) ดย฿หຌ
ความสาคัญกับการยกระดับผลิตภาพ ดຌวยการพัฒนากาลังคน฿นกลุมอุตสาหกรรมคลัสตอร์ตางโ ฿หຌมีมาตรฐาน
ละการ฿ชຌนวัตกรรม฿นการพิไมความสามารถ฿นการขงขัน ทัๅงนีๅพืไอนาเปสูการพัฒนาอยางยัไงยืนทัๅง฿นคลัสตอร์
อุตสาหกรรมศักยภาพ ภาคการผลิต ละบริการ การพัฒนาผูຌประกอบการละศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาพืๅนทีไ
ศรษฐกิจพิศษ ละมือง การพัฒนาครงสรຌ างพืๅนฐาน ละการชืไอมยงกับภูมิภาคละศรษฐกิจของลก ละยัง
ดานินงานตามทิศทางการพัฒนาประทศตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 ยุทธศาสตร์ทีไ
แ การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ปງาหมายทีไ โ คน฿นสังคมเทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูຌ ละ
ความสามารถพิไมขึๅน ละปງาหมายทีไ 3 คนเทยมีการศึกษาทีไมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ละมีความสามารถ
รียนรูຌตนองอยางตอนืไ อง ละยังสอดคลຌองกับ ยุทธศาสตร์ทีไ ใ การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละ
ขงขัน เดຌ อยางยัไงยืน ทัๅงนีๅ พืไอยกระดั บสมรรถนะกาลังคนของประทศ฿หຌสอดคลຌ องกับ ความตຌ องการดຌ า น
ก าลั ง คน ละนยบาย Thailand 4.0 อั น จะน าเปสู ก ารพิไ ม ผลิ ต ภาพของก าลั ง คนของประทศ ซึไ ง
ประกอบดຌวยกลุมครงการสาคัญ 5 กลุม ดังนีๅ
(1) กลุมครงการตຌนนๅา ประกอบดຌวย
1ี ครงการจัดทาละทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ เดຌรับจัดสรรงบประมาณตาม
ผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาละยกระดับผลิตภาพรงงาน ซึไง฿หຌความสาคัญกับมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
ตามความรงดวนภาย฿ตຌอุตสาหกรรมศักยภาพตามนยบายการพัฒนาศรษฐกิจ ดยรวมกับบุคลากร฿นอาชีพจัดทา
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ ดยจัดจຌางทีไปรึกษาดานินการรวบรวมขຌอมูลทางวิชาการ ฿นสาขาวิชาชีพสาคัญ
ทีไตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ โเ ป ยุทธศาสตร์ทีไ ไ การสรຌางอกาสความสมอภาคละทาทียมกันทาง
สังคม ดยจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ฿หม จานวน ่ ครงการ ละดานินการทบทวนมาตรฐานอาชีพ
ละคุณวุฒิวิชาชีพทีไดานินการลຌวสรใจ รวมกับอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ ละผูຌทรงคุณ฿น
สาขาวิชาชีพทีไกีไยวขຌอง จานวน แเ สาขาวิชาชีพ
โี ครงการจั ดท าละทบทวนมาตรฐานอาชี พ ละคุณ วุฒิ วิช าชีพ พืไ อรองรับ Thailand ไ.เ
ิครงการ฿หมี ดย฿หຌความสาคัญกับมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิ ชาชีพ฿นสาขาวิชาชีพสาคัญภาย฿ตຌอุตสาหกรรม
ปງ า หมาย First S-Curve New S-Curve ละ Thailand ไ.เ ซึไ ง จะด านิ น ครงการตามนวทางการพั ฒ นา
กาลังคนพืไอรองรับละตรียมพรຌอมกาลังคนสู Thailand 4.0 ละสนับสนุนผนบูรณาการอุตสาหกรรมศักยภาพ
ดยจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิช าชีพ฿หม จานวน ๆ ครงการ ละดานินการทบทวนมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพทีไดานินการลຌวสรใจ รวมกับอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ ละผูຌทรงคุณ฿นสาขา
วิชาชีพทีไกีไยวขຌอง จานวน 5 สาขาวิชาชีพ
ใี ครงการจัดทาผนมบทรัฐบาลดิจิทัล ละสถาปัตยกรรมองค์กรสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะ
ใ ป ิป โ5ๆโ-โ5ๆไี ิครงการ฿หมี พืไอป็นเปตามมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 5 มีนาคม โ55้ หในชอบ
ผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมละผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ใ ป ิพ.ศ. โ55้ - โ5ๆแี พืไอป็น
กลเกส าคั ญ ฿นการขั บ คลืไ อ นการพั ฒ นาประทศทีไ ยัไ งยื น ดย฿ชຌ ทคนลยี ดิ จิ ทั ล ซึไ ง หน ว ยงานของรั ฐ จะน า
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ผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ละผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ใ ป ละผนปฏิบัติการทีไจะจัดทาขึๅน
เปพิจารณาประกอบการจัดทาผนปฏิบัติราชการละคาของบประมาณรายจายประจาปของหนวยงาน฿หຌสอดคลຌอง
กัน จึงมีความจาป็นทีไจะตຌองจัดทาผนปฏิบั ติการดิจิทัล ระยะ ใ ป ิโ5ๆโ- โ5ๆไี ฿หຌมีความสอดคลຌองกับ
ผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาล พืไอป็นกรอบ฿นการดานินงาน ดຌานทคนลยีสารสนทศของสถาบันฯ
(2) กลุมครงการกลางนๅา ประกอบดຌวย
กลุมครงการดຌานการพัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะบุคคล เดຌก
แี ครงการพั ฒ นาองค์ ก รทีไ มี ห นຌ า ทีไ รั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ ขຌ า สู
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 พัฒนาบุคลากรขององค์กรรับรองฯ ละองค์กรทีไอยู฿นระหวางการยืไนขอป็น
องค์กรรับรองฯ ทีไขຌารวมครงการ พืไอการพัฒนาระบบสูมาตรฐาน ISO/IEC แ็เโไ ดยมีปງาหมาย฿นการอบรม
฿หຌความรูຌกับองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะฯ จานวน 5เ หง
โี ครงการฝຄกอบรมผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ ิAssessor) อบรม หลักสูตร นวทางการตรวจประมินตามมาตรฐานสากล ISO แ้เแแ ละนวทางการ
ตรวจประมินตามหลักกณฑ์การ วิธีการ ละงืไอนเขของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ็เเ คน พืไอ
รวมตรวจประมินละตรวจติดตามองค์กรรับรองฯ
ใี ครงการฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไสอบ ิExaminer) ขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ อบรมนวทางการปฏิบัติหนຌาทีไจຌาหนຌาทีไสอบตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพละทคนิคการประมิน
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมจานวน แ,5เเ คน รวมถึงการสรຌางครือขายของจຌาหนຌาทีไสอบ ผูຌชวย
จຌาหนຌาทีไสอบ หรือผูຌทีไกีไยวขຌอง ขององค์กรทีไมี หนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพปฏิบัติงาน฿น
สาขาวิช าชีพ ของตนองทีไป็ น มาตรฐานดียวกัน จานวน โเ วิชาชีพ ละการทาวีดีทัศน์ ขัๅนตอนกระบวนการ
ประมิน จานวน แเ อาชีพ พืไอ฿ชຌสดงประกอบการอบรมพืไอสริมสรຌางความขຌา฿จ฿หຌกับผูຌขຌารับการอบรม
ไี ครงการตรวจประมิน พืไ อ฿หຌ การรั บ รององค์กรทีไ มีห นຌ าทีไรั บ รองสมรรถนะของบุ คคลตาม
มาตรฐานอาชีพ ละควบคุมกระบวนการประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ดยมีปງาหมาย฿นการตรวจ
ประมิน จานวน 5เ หง ละตรวจติดตาม จานวน แ5โ หง
5ี ครงการขับ คลืไ อนองค์ กรทีไ ห นຌ าทีไ รับ รองสมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชีพ ฿นการ
ประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ิดิมคือ ครงการติดตามพืไอสนับสนุนการประมินสมรรถนะ
บุคคลภาย฿ตຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพี ดยมีปງาหมาย฿นการติดตาม สังกตการณ์ ละสนับสนุนการประมินสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ใเไ ครัๅง
ๆี ครงการอบรมการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
็ี ครงการพัฒนาละติดตามการประกันคุณภาพพืไอระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ิQuality Assuranceี
พืไอสงสริมละพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ละติดตาม฿หຌมีการนาการประกันคุณภาพเป฿ชຌ฿นทุกกระบวนการ
ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลุมครงการรองรับการคลืไอนยຌายรงงาน หรือ Work Force Mobility เดຌก
่ี ครงการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียนละสากล
ดยจัดประชุมชิงปฏิบัติการรวมกับองค์กรดຌานมาตรฐานอาชีพละระบบคุณวุฒิวิชาชีพจาก฿นละตางประทศ พืไอ
สรຌ างครือขายความรวมมือ฿นการพัฒ นาระบบคุณ วุฒิ วิชาชีพ ทีไ ส ามารถตอบสนองความตຌองการบุ คลากรทีไ มี
คุณภาพป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล ละพัฒ นาเปสูการชืไอมยงคุณสมบัติบุคลากรตามกรอบคุณวุฒิ วิชาชีพ฿น
ภูมิภาคอาซียน ละนานาประทศ พืไอขับคลืไอนละชืไอมยงกรอบคุณวุฒิอຌางอิงอาซียน ละสรຌางความรวมมือ
฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพรวมกับประทศสมาชิกประชาคมศรษฐกิจอาซียน
รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ชาติ โเ ป

(3) กลุมครงการปลายนๅา เดຌก
แี ครงการสงสริมการรียนรูຌตลอดชีวิตดยมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพตามยุ ทธศาสตร์

โี ครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ ละครงการสรຌางอกาส฿น
การพั ฒ นาสมรรถนะของผูຌ ป ระกอบอาชี พ เปสู เ ทยลนด์ ไ.เ พืไ อ ฿หຌ  ป็ น เปตามมติ ครม. มืไ อ วั น ทีไ
แไ มิถุนายน โ55้ ซึไง ครม. เดຌอนุมัติหลักการ฿นการสนับ สนุ นคา฿ชຌ จาย฿นการประมินสมรรถนะบุ คคลตาม
มาตรฐานอาชีพ เดຌมีอกาสขຌาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอสรຌางรายเดຌละความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ฿นระยะ 5 ปรก
ตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. โ55้ – โ5ๆใ ประมาณ ใแเุเเเ คน ฿หຌการสนับสนุน แ คน แ สิทธิ์ ตอชัๅนคุณวุฒิ
สาหรับปງาหมายการประมิน฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆแ จานวน ๆเุเเเ คน จานกป็นอาชีพสาคัญ ดย฿น
ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆแ เดຌรับจัดสรรงบประมาณตามผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาละยกระดับผลิตภาพรงงาน
สาหรับปງาหมาย โเุ5เเ คน ละตามบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ สาหรับการสนับสนุนการประมิน
฿นกลุ มอาชีพ ส าคั ญ ตามนยบายอุตสาหกรรมศักยภาพ ิFirst S-curve ละ New S-curve) ส าหรั บ ปງ าหมาย
ใ้,5เเ คน สาหรับป้าหมายรวม ๆเุเเเ คน
ใี ครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะความสามารถดຌานการ฿ชຌดิจิทัล ิDigital Literacy)
สืบนืไองจากนยบาย Digital Thailand ของรัฐบาล฿นการพัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัล฿หຌกับบุคลากรภาครัฐ ฿นการ
ส ง สริ ม ละสนั บ สนุ น ฿หຌ บุ ค ลากรภาครั ฐ มี ทั ก ษะความขຌ า ฿จละ฿ชຌ ทคนลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Literacy)
ปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆแ สคช. จึงเดຌจัดทาครงการนารองสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะความสามารถดຌาน
การ฿ชຌดิจิทัล ิDigital Literacy) มีปງาหมายป็นบุคลากรภาครัฐ฿นระดับจังหวัดละองค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละ
รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาคกษตรกรรม ฿นกลุม Smart Farmer ละ Young Smart Farmer ดยมีปງาหมายรวม
ทัๅงสิๅนจานวน 3เุเเเ คน
ไี ความรวมมือยกระดับ ความรูຌความสามารถของกาลังคน฿นตลาดรงงานดຌวยการทียบอน
คุณวุฒิวิชาชีพสูคุณวุฒิการศึกษา พืไอสรຌางความชืไอมยงคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษาอยางป็นรูปธรรม
ละสริมสรຌางความชืไอมัไน฿นระบบคุณวุฒิวิชาชีพทีไมีตอการพัฒนาคุณภาพของกาลังคน฿นตลาดรงงานรองรับการ
คลืไอนยຌายกาลังรงงาน฿นประชาคมอาซียน ดยการหในความสาคัญละยอมรับ฿นระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿นมุมมอง
ของการป็นกลเก฿นการสรຌางอกาส฿หຌผูຌมีความสามารถ฿นการปฏิบัติงานทีไตຌองการพิไมพูนคุณวุฒิทางการศึกษาเดຌ
ตอยอดสຌนทางการรียนรูຌละมีอกาสกຌาวหนຌา฿นงานอาชีพ ละกิดการชืไอมยงลกของการทางานละการศึกษา
อยางป็นรูปธรรม
(4) กลุมครงการสงสริมการรับรูຌ ละความขຌา฿จ ป็นกลุมครงการทีไสาคัญยิไงทีไจะนาคุณคาตางโ
ทีไกิดขึๅนจากกิจกรรม฿นครงการตຌนนๅา กลางนๅา ละปลายนๅา เปสูการสรຌางการรับรูຌ ละตระหนักถึงการกิดขึๅน
ละประยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชี พ ทีไมีตอกลุมปງาหมายกลุมตางโ อาทิชน ประชาชน฿นพืๅนทีไตางโ ชน พืๅนทีไ
ขตศรษฐกิจพิศษ ละอืไนโ ป็ นตຌน พืไอผลักดัน฿หຌกิดระบบคุณวุฒิ วิชาชีพขึๅน฿นประทศเทยซึไงจะสงผล฿หຌ ผูຌ
ประกอบอาชีพของเทยสามารถขຌาสูตลาดรงงาน฿นระดับสากลเดຌดยเมสียปรียบ ครงการ฿นกลุมนีๅประกอบดຌวย
แี ครงการสงสริมการรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูกลุมปງาหมาย
โี ครงการสงสริมพืไอ฿หຌมีผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ใี ครงการสั ม มนาพืไ อ ฿หຌ กิ ด ความขຌ า฿จระบบคุณ วุฒิ วิช าชีพ ละมาตรฐานอาชี พ ิดิ ม คื อ
ครงการถายทอดความรูຌทางวิชาการพืไอสรຌางกลเกละขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพี
ไี ครงการจั ดตัๅงศูน ย์ บ ริการขຌอมูล การรับ รูຌร ะบบคุณ วุฒิ วิช าชีพละจຌงรืไองรຌองรียน ิCall
Center)
รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ รอบ ํ๎ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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(5) กลุมครงการพิไมประสิทธิภาพองค์กร ป็นกลุมครงการทีไนຌน฿นรืไองการพิไมประสิทธิภาพ฿หຌกับ
สคช. พืไอ฿หຌกิดการบริหารจัดการทีไดี ประกอบดຌวย
แี ครงการสารวจความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ ละความชืไอมัไนฯ
โี ครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์คุณวุฒิวิชาชีพ
ใี ครงการคานวณตຌนทุนการประมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
ไี ครงการพัฒนาระบบอินทรานใต สคช. ิครงการ฿หมี พืไอพิไมความสะดวก฿นการสืไอสารกัน
ระหวางหนวยงานภาย฿น ละ฿หຌกิดการบงปันลกปลีไยนรียนรูຌของบุคลากรภาย฿นสถาบันฯ
2. ยุทธศาสตร์ดຌานการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน ิยุทธศาสตร์ทีไ 3) ิผนบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌตลอดชีวิตี ฿นปงบประมาณ 256แ สคช. เดຌจัดทาครงการพัฒนาสืไอการรียนรูຌ
อิลใกทรอนิกส์ละดิจิทัลคอนทนต์พืไอพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสูระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ พืไอป็นอีกชองทางหนึไง฿นการรียนรูຌดຌวยตนองผานคอมพิวตอร์ ดยมีปງาหมายดานินการ฿นป โ5ๆแ
จานวน 5เ คุณวุฒิวิชาชีพ
ทัๅงนีๅ ผนการดานินงานปงบประมาณ พ.ศ. 256แ สคช. ยังคงสานตอการดานินงานตามผนดิมพืไอ฿หຌ
บรรลุตามปງาหมายทีไวางเวຌคือผูຌประกอบอาชีพของเทยเดຌรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพืไอสรຌางอกาส฿นการขงขัน
฿นการลกปลีไยนรงงานสรี ดยยังคงผลักดัน฿หຌมีการนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพเป฿ชຌ฿หຌกิด
ประยชน์กับประชาชนดย฿หຌความสาคัญ฿นการสนับสนุนกลุมนักศึกษาละประชาชนผูຌมีรายเดຌนຌอยเดຌมีอกาส
เดຌรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพละรงรัด฿หຌมีการประมิน฿นทุกสาขาวิชาชีพทีไเดຌมีการจัดทามาตรฐานอาชีพผาน
ความรวมมือกับหนวยงานตางโ ละผลักดัน฿หຌมีการนามาตรฐานอาชีพเป฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์กับหนวยงานดຌาน
การศึกษา ละหนวยงานตางโ ทัๅงภาครัฐละอกชนรวมทัๅงพัฒนาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ฿หຌป็นทีไยอมรับ฿นระดับ
สากลดຌวยการทียบคียงมาตรฐานอาชีพกับประทศอาซียนละประทศอืไนโ ฿นสาขาวิชาชีพดียวกัน พืไอรองรับ
การคลืไอนยຌายรงงานสรีพืไอรองรับการปຂดสรีประชาคมศรษฐกิจอาซียน (Asean Economics Community :
AEC) ละพัฒนาระบบประกันคุณภาพพืไอ฿หຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพของเทยมีมาตรฐานป็นทีไย อมรับ฿นระดับสากล
นอกจากนัๅนยังเดຌสรຌางการรับรูຌ ละความขຌา฿จ฿หຌกับประชาชนทุกกลุมทัไวประทศเดຌตระหนักถึงความสาคัญของ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌประชาชนละผูຌประกอบการเดຌขຌาถึงการ฿หຌบริการของ สคช. มากขึๅน ละเดຌรับ
ประยชน์จากการดานินงานของ สคช. อยางทัไวถึง
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ตัวชีๅวัด
หนวยนับ
1.บูรณาการความรวมมือกับ
1. ประชาชนมีความรูຌความขຌา฿จ฿นระบบ ลຌานคน/
หนวยงานทุกภาคสวน ฿นการ
คุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
องค์กร
ประชาสัมพันธ์ละสรຌางการรับรูຌ 2. รຌอยละของความพึงพอ฿จตอการ
รຌอยละ
กีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ ฿หຌบริการของ สคช.
มาตรฐานอาชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจัก
3. รຌอยละของความชืไอมัไนขององค์กร
รຌอยละ
ละผลักดัน฿หຌมีการนาเป฿ชຌ
รับรองฯ กลุมผูຌประกอบการละผูຌ
ประยชน์
ประกอบอาชีพทีไมีตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
4. รຌอยละของการดานินงานละบิกจาย รຌอยละ
ตามผนการ฿ชຌจายงิน
5. การจัดทาสมรรถนะของบุคลากร สคช. รຌอยละ
ๆ. การกากับดูลกิจการของ
คะนน
คณะกรรมการองค์การมหาชน
2.จัดทาละทบทวนมาตรฐาน 1. จานวนมาตรฐานอาชีพ฿นอุตสาหกรรม
สาขา
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพทีไ
ปງาหมายทีไมีศักยภาพเดຌรับการพัฒนา
วิชาชีพ
สอดคลຌองกับความตຌองการของ ละทบทวน ิลงนามสัญญาี
ภาคศรษฐกิจ ละทียบคียง
2. จานวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ
สาขา
มาตรฐานสากล
วิชาชีพทีไจัดทาลຌวสรใจพิไมติม฿น ป
วิชาชีพ
2560
3. รຌอยละของมาตรฐานอาชีพทีไถูก
รຌอยละ
นาเป฿ชຌ฿นการประมินสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ ละนาเป฿ชຌ
ประยชน์฿นการพัฒนากาลังคนิจานวน
มาตรฐานอาชีพ 40 จาก 44 สาขา
วิชาชีพี
ไ. หลักกณฑ์ละนวทางปฏิบัติกีไยวกับ
รืไอง
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ทีไพัฒนารวมกันกับผูຌ
มีสวนเดຌสวนสีย ทัๅงภาครัฐละอกชน
5 จานวนความรวมมือกับองค์กร/
กิจกรรม
หนวยงานทัๅง฿นประทศละตางประทศ
฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
6 จานวนสาขาวิชาชีพทีไมีการทียบคียง
สาขา
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพกับ
วิชาชีพ
ประทศสมาชิกอาซียน ื3
็. รายงานผลการกากับติดตามการ
เตรมาส
ดานินงาน฿หຌป็นเปตามระบบ QA ละ
รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒์ รอบ ํ๎ เดือน
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ตัวชีๅวัด
หนวยนับ ป้าหมาย
ผล
ปรับปรุงกຌเขกระบวนการดานินงานตาม
ขຌอสังกต ตอคณะกรรมการ สคช.
3.ผลักดัน฿หຌมีการนาระบบ
1. จานวนมาตรฐานอาชีพนารองการ
มาตรฐาน
5
5
คุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐาน
ชืไอมยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
อาชีพ
อาชีพเปสูการตอยอดกับ
มาตรฐานอาชีพเปสูการตอยอดกับ
หนวยงานดຌานการศึกษา รงงาน หนวยงานดຌานการศึกษา
ละผูຌประกอบการ นาเป฿ชຌป็น โ. การสงตอมาตรฐานอาชีพ฿หຌ
หง
็แเ
๔ํ๓
นวทาง฿นการพัฒนาสมรรถนะ สถาบันการศึกษาละกลุมองค์กร
พืไอป็นครืไองมือ฿นการสรຌาง
ภาคอกชน/สถานประกอบการ
ความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับ
ใ. ผยพรระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
ครงการ
ไ
4
กาลังคน รวมถึงผูຌทีไขาดอกาส฿น มาตรฐานอาชีพ รวมถึงมาตรฐาน
การขຌาสูระบบการศึกษา
สมรรถนะทีไชืไอมยงกับนยบายรัฐบาล
4. จานวนผูຌทีไเดຌรับการถายทอดความรูຌ
คน
โุใไเ
3ุ38เ
ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพ
4.พัฒนาระบบการรับรอง
1. จานวนบุคลากร฿นอาชีพภาย฿ตຌกลุม
คน
25,000 28,๔69
สมรรถนะของบุคคลตาม
อุตสาหกรรมศักยภาพ ิFirst/New S
มาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับ Curveี ขຌารับการประมินสมรรถนะ
มาตรฐานสากล ละผลักดัน฿หຌ บุคคลตามมาตรฐานอาชีพพืไอเปสูเทย
กาลังคนเดຌรับการรับรอง
ลนด์ ไ.เ ิมีผูຌขຌารับการประมินลຌว
สมรรถนะของบุคคลตาม
จานวน ํ๒,๏๔ํ คน ละจะจัดประมิน
มาตรฐานอาชีพ฿หຌครอบคลุมทุก สมรรถนะ Digital Literacy อีกจานวน
สาขาวิชาชีพ
ํ๎ุ๐๔๔ คน ภาย฿นดือนธันวาคม
๎๑๒์ ซึไงป็นผนจากสานักงาน ก.พ. ี
2, จานวนองค์กรทีไเดຌรับการอบรม
หง
50
90
มาตรฐาน ISO/IEC : 17024 พืไอ฿หຌมี
กระบวนการรับรองทีไป็นมาตรฐานสากล
3. จานวนหนวยงาน/องค์กรทีไเดຌรับการ หง/สาขา 50 / 20 50 / 25
รับรอง฿หຌป็นองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
วิชาชีพ
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
4. จานวนองค์กรรับรองป 60 ทีไจัด฿หຌมี
หง
25
14
การประมินสมรรนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
5. จานวนหนวยงาน/องค์กรทีไมีหนຌาทีไ
หง
102
103
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพเดຌรับการติดตามละประมินผล
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ตัวชีๅวัด
ตามรอบระยะวลาทีไกาหนด
6. จานวนผูຌขຌารับการอบรมผูຌตรวจ
ประมิน ิAssessorี

7. จานวนผูຌขຌารับการอบรมจຌาหนຌาทีไ
สอบ ิExaminerี
5.นาระบบศูนย์กลางครือขาย แ. ความสารใจ฿นการพัฒนาระบบ
ขຌอมูลสารสนทศละการบริการ ศูนย์กลางขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิ
กีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพละ
วิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพเป฿ชຌสนับสนุน฿น 2. สาขาวิชาชีพทีไมีระบบพัฒนาสมรรถนะ
การบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ บุคคลกอนขຌาสูกระบวนการประมินจริง
ตามนวทางรัฐบาล
ดຌวยระบบอิลใคทรอนิกส์
อิลใกทรอนิกส์ ิe-Governmentี
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
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หนวยนับ

ป้าหมาย

ผล

คน
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คน
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รຌอยละ

100

100

คุณวุฒิ
วิชาชีพ

50
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