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บทสรุปผู้บริหาร
สถาบั น คุณ วุฒิ วิช าชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จัดตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้ง พ.ศ. 2554
ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี(นายดอน ปรมัตถ์วินัย) เป็นผู้
กำกับดูแล โดย สคช. ได้ดำเนินงานตามภารกิจวัตถุประสงค์จัดตั้งในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ สคช. เพื่อให้ได้มา
ซึ่งมาตรฐานอาชีพ ที่เป็ น ไปตามความต้องการของผู้ ประกอบการ และนานาประเทศในสาขาวิช าชีพ
เดียวกัน
3. รับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศและนำมาใช้ เป็นมาตรฐานอาชีพ ซึ่งเป็นภารกิจใหม่ของ สคช.
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ
4. การรับ รององค์กรที่มีห น้ าที่รับ รองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชีพ องค์กรที่มีห น้ าที่รับ รอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป็นกลไกที่สำคัญของระบบคุณ วุฒิ วิชาชีพเพื่อให้ม าตรฐาน
อาชีพที่จัดทำขึ้นได้มีการนำไปใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคคลในแต่ละอาชีพ สคช.
5. พัฒ นาศูน ย์กลางข้อมูล เกี่ยวกับ ระบบคุณ วุฒิ วิช าชีพและมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้ เป็ น ศูน ย์กลางข้อมูล
เกี่ย วกับ ระบบคุณ วุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ จำเป็ น ต้องสร้างระบบฐานข้อมูลการให้ บ ริการ eService เกี่ยวกับข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
6. ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม เพื่อให้ระบบรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเกิดการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และความเชื่อถือองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การพัฒนาและติดตาม
การประกันคุณภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
7. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ
หน่ วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อให้มีการเผยแพร่และการใช้
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ
จากวัตถุประสงค์ข้างต้น สคช. มีแนวทางในการดำเนินงานให้ ตอบสนองต่อเศรษฐกิจ และสังคมสำหรับ
ประเทศ 3 ประการหลัก คือ
1. พัฒนาให้ประเทศไทยมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรับรองความสามารถของบุคคลกรไทยในทุกอาชีพ ให้เป็น
ที่ยอมรับและเป็นเครื่องมือสำหรับบุคคลากรในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากล
2. ยกระดับความสามารถของกำลังคนที่มี ประสบการณ์ในการทำงานแต่ขาดคุณวุฒิการศึกษา ให้มีคุณ วุฒิ
วิชาชีพที่สูงขึ้นตามระดับที่เหมาะสมกับความสามารถ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และได้รับ
ค่าตอบแทนตามความสามารถที่แท้จริง
3. สนับสนุนพัฒนาอาชีพและต่อยอดการประกอบอาชีพให้มั่นคงและยั่งยืน ตามมาตรฐานอาชี พ โดยผลักดัน
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น อาทิ สมาคมฯ สภาวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน
เพื่อการประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน
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ผลสัมฤทธิ์การดำเนิงานของ สคช. ตามวัตถุประสงค์
1. ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ได้ พั ฒ นาระบบคุ ณ วุฒิ วิ ช าชี พ และกลไกการรั บ รอง
ประสบการณ์ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพสำเร็จ จนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการให้การรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ ตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล
ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา
สคช. ได้พัฒ นาคุณ วุฒิ วิชาชีพ 8 ระดับ และระบบการประเมินที่ มีการประกันคุณ ภาพตามระบบสากล
ISO/IEC 17024 การดำเนินงานปัจจุบันมีผู้เข้ารับการประเมินมากว่า 180,000 คน และผ่านการประเมินตาม
มาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานสมรรถนะ มากกว่า 120,000 คน
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สคช. ได้ทำการศึกษาวิจัยการเที ยบโอนประสบการณ์และได้พัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์แล้ว
เสร็จ และพร้อมดำเนินงานของการเทียบโอน บุคคลากรที่มีประสบการณ์ให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพในระดับต่าง ๆ ในปี
2564
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ สคช. เพื่อให้
ได้มาซึง่ มาตรฐานอาชีพทีเ่ ป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ และนานาประเทศในสาขาวิชาชีพเดียวกัน
ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา
สคช. ได้ส่งเสริมสนั บ สนุ น ให้กลุ่มอาชีพพัฒ นามาตรฐานอาชีพแล้ วเสร็จ 749 อาชีพ ครอบคลุมกลุ่ ม
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ดิจิทัลและEEC
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สคช. ได้พัฒนาพัฒนาอาชีพเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีกจำนวน 67 อาชีพ รวมเป็น 816
อาชีพ และได้ทำการทบทวนมาตรฐานอาชีพแล้วเสร็จจำนวน ๓4 อาชีพ
3. รับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศและนำมาใช้เป็น มาตรฐานอาชีพ ซึ่งเป็น ภารกิจใหม่ของ
สคช. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสคช. ปี 2562
ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา
เรื่องดังกล่าวเป็นวัตถุประสงค์ตามพระราชกฤษฎีกา ใหม่ปี พ.ศ. 2562 และดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สคช. ได้รับรองมาตรฐานของต่างประเทศ 1 อาชีพ ได้แก่ มาตรฐานอาชี พ IT Business ตามแนวทาง
รับรองมาตรฐานต่างประเทศของสคช. เป็นผลสำเร็จและได้รับการเห็นชอบจากคณะการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว
4. การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป็นกลไกที่ สำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้มาตรฐานอาชีพที่จัดทำ
ขึ้นได้มีการนำไปใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคคลในแต่ละอาชีพ สคช.
ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา
ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยให้การรับรององค์กรที่มี
หน้ าที่รับ รองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชีพ ปั จจุบั น สคช. ได้ให้ การรับรององค์กรที่มีห น้ าที่รับ รอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 241 แห่ง และในปี พ.ศ. 2562 สคช. ได้ผลักดันให้
องค์กรฯ ได้รับ รอง ISO/IEC 17024 จำนวน 1 แห่ ง ได้แก่ โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติ
อาจารย์ณรงค์
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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สคช. ได้ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพิ่มอีกจำนวน ๒๙
แห่ง รวมเป็น ๒๗๐ แห่ง และได้ผลักดันให้มีองค์กรฯ ให้ได้รับการรอง ISO/IEC 17024 อีก 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท
วินเนอร์ เอสเตท จำกัด และส่งเสริมให้มอี งค์กรฯได้ยื่นขอการรับรอง ISO/IEC 17024 จำนวน 2 แห่ง
5. พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล
เกี่ ย วกับ ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ จำเป็ น ต้อ งสร้ างระบบฐาน ข้อ มู ล การให้ บ ริ ก าร e-Service
เกี่ยวกับข้อมูลคุณวุฒวิ ิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา
สคช. ได้พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพในชื่อ TPQI-NET สามารถรองรับการ
เข้าประเมิน โดยมีระบบดังต่อไปนี้
1) ระบบสืบค้นคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพ
6) ระบบจ่ายค่าธรรมเนียม
2) ระบบบริหารจัดการองค์กรทีม่ ีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ 7) ระบบรายงานผล
3) ระบบประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
8) ระบบการประเมินตนเอง
4) ระบบฐานข้อมูล Stakeholder
9) ระบบฝึกอบรมออนไลน์ e-Training
5) ระบบสอบซ่อม
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1) ทำการปรับปรุง TPQI-NET ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยได้มีการลงนามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564
2) ได้พัฒนา website และ Application ปักหมุดมืออาชีพ (Professional pinpoint : Pro-Pin) ที่รองรับ
ทั้งระบบ Android และระบบ IOS โดยนำผู้ที่ผ่านการประเมินแล้วมาใส่ใน website และ Application ปักหมุดมือ
อาชีพ นี้ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้บุคคลากรสามารถสืบค้นบุคคลที่ทำงานได้อย่างมีมาตรฐาน
6. ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับ รองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม เพื่อให้ระบบรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเกิดการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและความ
เชื่อถือองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพ
จึงเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา
สคช. ได้พัฒนาองค์กรรับรองฯ ตามระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17024 อย่างเคร่ง
คัด และส่งเสริมสนับสนุนให้องค์ยื่นขอการรับรอง ISO/IEC ๑๗๐๒๔ ทั้งหมด 5 แห่ง และได้รับการรับรองแล้ว 1
แห่ง คือ โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติอาจารย์ ณรงค์ และอีก 4 แห่ง กำลังอยู่ในขั้นตอนของ
กระบวนการรับรองจากคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สคช. ได้ให้การรับรององค์กรฯ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17024 เพิ่มเติมอีกจำนวน 29 แห่ง และ
ผลักดันให้องค์กรฯยืนขอการรับรอง ISO/IEC17024 จำนวน 2 แห่ง และส่งเสริมสนับสนุนได้รับการรับรองแล้ว 1
แห่ง คือ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด สคช. ได้ทำการติดตามองค์รับรองฯ ในปี 2563 จำนวน ๑๘๙ แห่ง ซึ่ง
เป็นไปตามการประกันคุณภาพที่เป็นสากลตาม ISO/IEC 17024
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7. ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น และประสานความร่ว มมื อกั บ สถานศึ กษา ศูน ย์ ห รือ สถาบั น ฝึ กอบรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีการเผยแพร่และการ
ใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา
1. วัตถุประสงค์หลักในความร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ เพื่อร่วมเผยแพร่และพัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ รวมทั้งร่วมฝึกอบรมบุคคลากรและนัก เรียนนักศึกษาตามมาตรฐานอาชีพและต่อยอดการมีงานทำของคนที่
ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ โดยภาคการศึกษาได้มีการนำมาตรฐานอาชีพไปพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรีย นการสอนให้ตรง
ความต้องการของนายจ้าง ภาคเอกชนส่งเสริมการรับคนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพไปทำงานและส่งเสิมให้มีรายได้เพิ่มขึ้ น
และเมื่อมีคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันการเงินส่งเสริมให้ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพต่อยอดการประกอบอาชีพโดยเข้าถึงแหล่งทุนที่
ง่ายขึ้นและจ่ายดอกเบี้ยที่เป็นธรรมสำหรับอาชีพอิสระและอาชีพที่ต้องการเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ ในการนี้สคช.
ได้ทำงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จำนวน 90 หน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม(อว.) สถาบันเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย(สอท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มแห่ ง ประเทศไทย(ธพว.) บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่ อ ม (บสย.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้ง 3 สถาบัน สมาคม
วิชาชีพต่างๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
2. การร่วมมือกับต่างประเทศ สคช. ได้ร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ จำนวน 28 หน่วยงาน เช่น HRD
Korea (Ministry of Labor), IITP (Korean Ministry of Science and ITC), New Zealand Qualification
Authority, GIZ (Ministry of Economic Cooperation, Germany), German Federal Institute for
Vocational Education and Training, Australian Department of Education and Training, etc. เพื่ อ ให้
เกิดการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพของไทยในเวทีสากล รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สคช.
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ การอบรมเจ้าหน้าที่สอบเพื่อให้เจ้าหน้าสามารถทำการประเมินได้ตามมาตรฐานสากล มี
การแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพและแนวทางการรับรองประสบการณ์จากประเทศที่มีการลงนาม
ความร่วมมือร่วมกัน
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. สคช. ได้ ต่ อ ยอดความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานเพิ่ ม เติ ม 15 หน่ ว ยงาน เช่ น สถาบั น วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์ การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาการพยาบาล ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หอการค้าเยอรมันไทย การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ฯลฯ เพื่อร่วมกันต่อยอดการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ การเพิ่มค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนและการรับคนเข้าทำงานสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม
2. การร่วมมือกับต่างประเทศ สคช. ได้ร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ จำนวน 2 หน่วยงานเพิ่มเติม ได้แก่
International Organization for Migration (IOM, United Nation), และ Pearson Education South Asia
ความร่วมมือกับ IOM เพื่อพัฒนาแรงงานจากประเทศที่มีประเทศไทยมีข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านเรื่องแรงงาน
ให้ แรงงานเพื่อนบ้ านมีมาตราฐาน เพื่อประโยชน์ต่อนายจ้างคนไทย และความร่วมมือกับ Pearson Education
South Asia เป็นการร่วมมือในการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ

*************************************************
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ทิศทางนโยบายจากคณะกรรมการ
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11 ทิศทางนโยบายจากคณะกรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เร่งทบทวนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและผลักดันการดำเนินงานของ
สคช. ให้สามารถ ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี โดยผ่านการบูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานสำคัญ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่
๑. ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอีก ๖ ชุด
เพื่อผลักดันการดำเนินงานของ สคช. ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ได้แก่
๑) คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำรายงาน
ทางการเงิน การควบคุมภายในของ สคช.
๒) คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนดำเนินการ มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะ
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และกำกับดูแล การติดตามและประเมินผล
๓) คณะอนุ กรรมการพิจารณากลั่ นกรองให้ ความเห็น และจัดทำร่างหลักเกณฑ์ ระเบี ยบ ข้อบั งคับ
สถาบัน มีอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบ ข้อบังคับประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับ สคช.
๔) คณะอนุ กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง มีอำนาจหน้ าที่ ในการจั ด ทำกรอบนโยบาย กลยุ ท ธ์ และ
แนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยรวม รวมถึงกำกับดูแลการจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงาน และแผนงานด้านบริหารความเสี่ยงของ สคช.
๕) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการทบทวนระเบียบบริหารงานบุ คคลของ
สคช. ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงกำกับดูแลการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนบริหารงานบุคคล แผนพัฒนาบุคลากร
และจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
๖) คณะอนุ ก รรมการดิ จิ ทั ล มี อ ำนาจหน้ า ที่ ในการบริ ห ารและพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ สคช.
7) คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องอุทธรณ์
วินิจฉัยชี้ขาดเรื่องร้องทุกข์ เสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการ สคช.
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ ได้ดำเนินงาน ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ
๑) อนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563
๒) อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563
๓) รายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 เรื่องต่าง ๆ ได้แก่
- กระบวนการควบคุมและดูแลพัสดุ
- การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
- กระบวนการเบิกจ่ายการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมิน
- การพิจารณาโครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
- ตรวจสอบกระบวนการ การให้ใบประกาศนียบัตรและหนังสือรับรอง
๔) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562
๕) เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2564
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คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนดำเนินการ
๑) กำหนดแนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนงานประจำปีของ สคช.
๒) พิจารณากลั่นกรองผลการตรวจประเมิ นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชี พ ที่ ขอรับ การรับ รองใหม่ และที่ ขอขยายขอบข่ายการรับ รอง รวมถึงที่ ขอต่ออายุ การรับ รอง
พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาให้การรับรองของคณะกรรมการ สคช.
๓) ทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
๔) ให้ความเห็นรูปแบบหลักเกณฑ์ ในการดำเนินกิจการระหว่า งสคช. กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ใน
เรื่องการจัดเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจัดทำร่าง ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ พ.ศ. 2563
๕) ให้ ค วามเห็ น ชอบในการทำความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ งภาครั ฐ และเอกชน และองค์ ก ร
ต่างประเทศ
๖) พิจารณาการรับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศ ตาม พ.รฎ. ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒
๗) พิจารณาแนวทางการเทียบโอนประสบการณ์ สำหรับบุคลากรที่มีความสามารถแต่มีคุณวุฒิการศึกษา
ไม่สูงมากนัก เพื่อให้ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และเปิดโอกาสให้พฒ
ั นาอาชีพอย่างยั่งยืน เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
๘) พิ จารณาอื่น ๆ เช่ น การปรั บ แผนการดำเนิ น งาน การตั้ งคณะกรรมการที่ ป รึ กษาเพื่ อการพั ฒ นา
กำลั ง คน การพั ฒ นาองค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รองสมรรถนะบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ ให้ เข้ า สู่
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นและจัดทำร่างหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับสถาบัน
๑) พิ จ ารณากลั่ น กรอง ให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะในการออกข้ อ บั งคับ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ
ข้อกำหนดตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งและพระราชบัญญัติองค์การมหาชน โดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
๒) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด
ประกาศ และการดำเนินงานโครงการ และนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ
๓) พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และแก้ไ ขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และประกาศที่มีผลใช้
บังคับแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน
๔) ปรับปรุงระเบียบ ข้อบั งคับ หลักเกณฑ์ ประกาศต่ างๆ ให้ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
ภายใต้พระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๑) จัดทำกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยง กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
โดยรวมของ สคช.
๒) เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 256๓
๓) กลั่นกรองประเด็นความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๔) รายงานผลการบริหารงานด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการสถาบัน เป็นรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1-๓
ปีงบประมาณ 256๓
๕) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและมาตราการป้องกันแก้ไขความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องและทันสมัย
๖) ปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของสคช. (TPQI BCP) ให้เป็นปัจจุบัน
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
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คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
๑) พิจารณาการทบทวนระเบียบบริหารงานบุคคลของ สคช. ให้เป็นปัจจุบนั
๒) กำกับ ดูแลการจั ดทำคู่ มือการปฏิ บั ติงาน แผนบริ ห ารงานบุ คคล แผนพั ฒ นาบุ คลากร และจั ด ทำ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
๓) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการบริห ารงานบุคคล ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับการบริหารงานบุ คคล การ
จัดแบ่งส่วนงาน กรอบอัตรากำลัง กรอบอัตราเงินเดือน
๔) ให้ความเห็นเรื่องทางวินัยและปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขบริหารงานบุคคล
คณะอนุกรรมการดิจิทัล
๑) เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ในการบริหารและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ สคช.
๒) เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการด้านดิจิทัลของสถาบันคุณ วุฒิวิชาชีพ รวมทั้งจัดลำดับ
ความสำคัญของแผนงานและโครงการดังกล่าวด้วย
๓) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ กฎ ระเบียบ เพื่อกำกับการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล
ร่วมกัน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มั่นคง และปลอดภัย
๔) เสนอแนวทางการสนับสนุนการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้ เกิดการเชื่อมโยงและ
ใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕) เสนอแนะวทางการพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การระบบสารสนเทศ ระบบงานอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถรองรับการดำเนินการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และสอดคล้องกับ
การเป็นหน่วยงานตามนโยบายดิจิทัล (Degital Government)
๖) พิจารณาและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
และรายงานให้คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทราบเป็นรายไตรมาส
๗) แต่งตั้งคณะทำงานเพือ่ การดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ตามความจำเป็น
๘) ดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมอบหมาย
๙) พิจารณาความเหมาะสมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และติดตามโครงการให้ข้อเสนอแนะ
ต่อหน่วยงานในการดำเนินงาน
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
๑) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์ ต่าง ๆ
๒) เสนอผลการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องอุทธรณ์ และเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ สคช.
๒. นโยบายการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กำหนด
แนวทางในการดำเนิ น งาน จากสถานการณ์ โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ มี ก ารระบาดใหญ่
(Pandemic) ไปทั่วโลกตามประกาศขององค์การอนามัยโลกเมื่อ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ขอความร่วมมือปฏิบัติตาม
คำแนะนำต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) การเว้นระยะห่าง การใส่หน้า กาก
อนามัยเมื่ออยู่ที่ชุมชน เป็นต้น สคช. ได้ให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาล โดยให้นโยบายการ
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๑๔
เมษายน ๒๕๖๓) รวมถึง ออกคำสั่งและประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อรองรับสถานการณ์
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา รวมทั้งหมด ๕ ฉบับ และจัดกิจกรรม KM ในการสื่อสารองค์ความรู้ด้าน
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ต่าง ๆ ภายในองค์กรให้กับบุคลากร นอกจากนี้ยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ และให้ กำลังใจ
ประชาชนในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ คำสั่ งสถาบั น คุณ วุฒิ วิช าชีพ (องค์ ก ารมหาชน) เพื่ อรองรั บ สถานการณ์ โรคติ ด เชื้อ ไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้แก่
๑) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ (องค์ก ารมหาชน)
(Work from Home) เพื่อรองรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับ
ที่ 1 และฉบับที่ ๒
๒) เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 (ฉบับที่ ๑-๓) และจัดทำ
แนวทางการปฏิบั ติงานของเจ้า หน้ าที่ (Service Work Sheet) จำนวน ๔๓ ข้อปฏิ บั ติ เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงการปฏิบัติงานนอกสถานที่
๒.๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้ และให้กำลังใจประชาชน เกี่ยวกับสถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินการนั้นมีทั้งรูปแบบ Infographic และ
VDO Clip เผยแพร่ ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ Facebook : สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์ ก ารมหาชน) อาทิ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์มาตรการภาครัฐ และให้ความรู้ในการปฎิบัติตน รวมถึงการให้กำลังใจประชาชนในช่วง
สถานการณ์ดงั กล่าว เป็นต้น
๒.๓ ปรับรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและนอกองค์กร เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และ
ให้บริการ ได้กำหนดแนวทางการจัดประชุมและอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Hangouts meet)
๓. นโยบายในบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ในการทำงานร่ วมกัน กั บ ทุ ก ภาคส่ วน ทั้ งภาคเอกชน ภาครั ฐ
สถาบันการศึกษาและผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพของ สคช. เป็นทีย่ อมรับ
๓.๑ สร้างความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันคุณ วุฒิ
วิชาชีพ(องค์การมหาชน) กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดําเนินการเทียบเคียงมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติกับมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล และสาขาวิชาชีพโล
จิ ส ติ ก ส์ สาขาจั ด การคลั งสิ น ค้ า อาชี พ ผู้ ค วบคุ ม คลั งสิ น ค้ าอั น ตราย ด้ ว ยตารางวิ เคราะห์ งาน (Job Analysis)
นอกจากนี้ยังได้จัดทําหลักสูตรฝึกอบรมกำลังคนและการรับรองผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับใบประกาศนียบัตร
ร่วมกัน (Co-Certification) รวมถึงการใช้สถานที่ในการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพร่วมกันอีกด้วย
๓.๒ บู รณาการความร่ วมมื อการทำงานกับ กระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิท ยาศาสตร์ วิจั ย และ
นวัตกรรม เรื่องการนำมาตรฐานไปทำหลักสูตรสำหรับ non degree ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนา
ระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพของไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๓.๓ บูรณาการความร่วมมือการทำงานกับ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ร่วมกับภาคการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับรองรับการพัฒนาประเทศ ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ และหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาระบบรับรองสมรรถนะให้กับนักเรียนนักศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามที่
ผู้ประกอบการต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานบู รณาการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ และพัฒนา
ระบบฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (e–Training)
คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ขอยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับการทำงาน
ของ สคช. ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการ
ดำเนินงานในทุกๆ ด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการเบิกจ่าย

สคช. ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ
วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 338,644,805 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.86 ของวงเงินรวมทั้งปีงบประมาณ
(วงเงิน 349,625,600 บาท)
สถานะเงิ น รายได้ ข อง สคช. มี ร ายได้ ส ะสมตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562 จำนวน
35,928,949.95 บาท และมีรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30
กันยายน 2563) มีรายได้รวมทั้งสิ้น 8,210,996.45 บาท
ผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาในภาพรวมสูงกว่าแผนที่ได้รับ อนุมัติ ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนิน งาน
เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งแสดงถึงการใช้งบประมาณในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและบูรณาการในการดำเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ
๑. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล อันนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพของกำลังคนของประเทศตาม
ภารกิ จ ของ สคช. การขั บ เคลื่ อนระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พและมาตรฐานอาชี พ ของ สคช. เป็ น การดำเนิ น การ

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในเรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้ เป็น รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มี ความพร้อมทางกาย ใจ สติ ปั ญญา มีความเป็ น สากล มีทั กษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เน้นให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เป็น
กลไกสำคัญ ได้แก่
๑.๑ ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
๑ .๑ .๑ จั ด ท ำ ก ร อ บ คุ ณ วุ ฒิ วิ ช า ชี พ (Thailand Professional Qualification
Framework : TPQF) ที่ผ่านมา สคช. ได้จัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน
ของประเทศ และยุ ทธศาสตร์การเข้าสู่ป ระชาคมอาเซี ยน สามารถแบ่งสมรรถนะออกเป็ น ๗ ระดับ ซึ่งสามารถ
เทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิ แห่งชาติ (National Quality Framework : NQF) และกรอบคุณวุฒิ อาเซียน(ASEAN
Qualification Reference Framework : AQRF) จากการกำหนดกรอบดังกล่าวได้นำไปสู่การกำหนดกรอบในการ
จัดทำมาตรฐานอาชีพ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการกำหนดสาขาวิชาชีพที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน ๗๒ สาขาวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ
และได้มีการปรับเปลี่ยนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จาก ๙ ระดับเป็น ๘ ระดับตามกรอบคุณวุฒิ สคช. จึงได้
ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงระดับคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับการเชื่อมโยงและเทียบเคี ยงเข้าสู่กรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ จาก ๗ ระดับ เป็น ๘ ระดับ ตามแผนภาพการเทียบเคียง

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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และได้ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในการจัดทำรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
(NQF) กับ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ของประเทศไทย โดยรายงานของประเทศไทยได้รับการรับรองจาก
ASEAN QUALIFICATIONS REFERENCE FRAMEWORK (AQRF) COMMITTEE เรียบร้อยแล้ว
๑.๑.๒ การขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ :
พัฒ นากำลังคนใน 7 กลุ่ม ได้ แก่ 1) กลุ่มสาขาอาชีพด้านโลจิสติ กส์โครงสร้างพื้นฐาน (Logistic Infrastructure)
2) กลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain) 3) กลุ่มสาขาอาชีพหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) 4) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์
5) กลุ่ ม สาขาอาชีพ อาหารและการเกษตร (Food and Agriculture) 6) กลุ่ ม สาขาอาชี พ ปิ โตรเคมี เคมี ภั ณ ฑ์
พลังงานและพลังงานทดแทน และ 7) กลุ่มสาขาอาชีพแม่พิ มพ์ เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการผลิตและ
พัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมสาขาอาชีพนั้นให้รองรับกับตลาดแรงงาน รวมถึงกำหนดมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิ
วิชาชีพ และคุณวุฒิการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจุบัน ได้ดำเนินการตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนให้ได้
แผนแม่บทในการพัฒนากำลังคนในทุกกลุ่มสาขาอาชีพให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการผลิตกำลังคนในภาคการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ โดยได้กำหนด (ร่าง) แผนขับเคลื่อนกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2562 – 2565 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนใน
สาขาอาชี พ ที่ มี ค วามจำเป็ น เร่ ง ด่ ว นต่ อการพั ฒ นาประเทศตามกรอบคุ ณ วุ ฒิ แห่ งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565
เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board :
ICB) ด้านโลจิสติกส์ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งอีก 2 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ และสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร โดยทำ
หน้าที่ กำกับภาพรวมในการพัฒ นามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานการฝึกอบรมในสาขา
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงภาคอุปสงค์และอุปทานในการเป็นกลไกให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ/อุตสาหกรรมทีจ่ ะช่วย
สร้างความมั่นใจได้ว่าบุคลากรในอาชีพมีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องของธุรกิจเพื่อนำไปสู่ผลผลิตที่มีศักยภาพ
สูงและแข่งขันได้ในระดับสากล
การสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นาศั ก ยภาพครู
อาชีวศึกษา ให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ โดย สคช.ร่วมกับสำนักพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ห น้ า | ๑๒

สมรรถนะครูและบุ คลากรอาชีวศึกษาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลั กสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะเพื่อ
พัฒนาครูอาชีวศึกษา โดยนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพมาเป็นแกนหลักในการสร้า งหลักสูตรเสริมทักษะ
ทางด้านวิชาชีพให้แก่ครูอาชีวศึกษา โดยมุ่งหวังให้ครูอาชีวศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดได้เข้ารับ
การประเมิน สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณ วุฒิ วิช าชีพ และจัดการเรี ยนการสอนแบบ Project based
learning ให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาของตนเองได้ต่อไป สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้มีการจัดทำเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จำนวน 40 หลักสูตร 11 สาขาวิชาชีพ
การศึ ก ษาวิ จั ย การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นากำลั ง คนด้ ว ยระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ สู่ ผ ลลั พ ธ์ แ ละ
ผลกระทบต่อภาคการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในภาคการศึกษา
อันก่อให้เกิดการผลิตกำลังคนที่มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ในการจ้างงาน พัฒ นารูปแบบการรับรองผลลัพธ์การ
เรีย นรู้และประสบการณ์ ที่มีสู่ คุณ วุฒิ ทางการศึกษาด้วยระบบคุณ วุฒิ วิช าชีพ โดยมีร ะบบการสะสมหน่ ว ยกิตใน
ธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) และวิเคราะห์ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิด ขึ้นกับภาคการศึกษาเมื่อได้นำระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพไปใช้
นอกจากนี้ สคช.ยั งให้ การสนั บ สนุ น ภาคการศึกษาทุ กระดับในการนำมาตรฐานอาชีพ และ
คุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะในวิชาชีพ รวมทั้ง มีบทบาท
สำคัญในการสนับสนุนให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมนำหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชีพ ที่ส อดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายในการพัฒ นาประเทศ ไปกำหนดเป็ น Future Skill Set เพื่ อ
นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร non degree ของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในการ Re skill – Up skill กำลังคน
ของประเทศให้ตอบโจทย์ของประเทศในอนาคต
๑.๒ การจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
สคช. เพื่อให้ได้มาตรฐานอาชีพที่เป็นไปตามความต้ องการของผู้ประกอบการ และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐาน
อาชี พ ของกลุ่ ม ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นและนานาประเทศในสาขาวิ ช าชี พ เดี ย วกั น และยั งสามารถส่ งต่ อ ให้
สถาบันการศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกอบรมเพื่ อพัฒ นาผู้เรียนให้ มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการหรือทิศทางการพัฒนาประเทศ และส่งต่อให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่ อ นำไปใช้ ในการพั ฒ นาและสร้ า งความก้ า วหน้ าในสายอาชี พ ให้ กั บ บุ ค ลากรขององค์ ก ร ดั งนั้ น
กระบวนการดำเนินงานจึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมาได้
ร่วมกับตัวแทนจากสมาคม กลุ่มผู้ประกอบการ และหน่วยงานสำคัญในแต่ละสาขาวิชาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒวิชาชีพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ แล้ว
จำนวน ๖๑ สาขาวิชาชีพ ๘๑6 อาชีพ ๒,๑๔6 ชั้นคุณวุฒิ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม ในแต่ละภาคส่วนตาม
ตารางสาขาวิชาชีพที่จัดทำแล้วเสร็จง ดังนี้
นโยบายรัฐบาลและ
ภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
1. สาขาวิชาชีพ
1. สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 1. สาขาวิชาชีพการ
กลุ่มดิจิทัล
ผลิตภัณฑ์ยางพารา 2. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว การโรงแรม
1. สาขาวิชาชีพเทคโนโลยี
2. สาขาวิชาชีพการ การผลิตแม่พิมพ์
ภัตตาคารและร้านอาหาร สารสนเทศและการสื่อสาร
ผลิตอาหารและ
3. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม 2. สาขาวิชาชีพกิจกรรม และดิจิตอลคอนเทนต์
เครื่องดื่ม
การพิมพ์
บริการเพื่อเสริมสร้าง
ภาคขนส่ง
3. สาขาวิชาชีพ
4. สาขาวิชาชีพแมคคาทรอ
สุขภาพร่างกาย (ยกเว้น 1. สาขาวิชาชีพรถไฟ
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
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นโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ 20 ปี
เกษตรกรรม
นิกส์
กิจกรรมด้านกีฬา
ความเร็วสูงและระบบราง
4. สาขาวิชาชีพธุรกิจ 5. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ 3. สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริม 2. สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
อาหาร
6. สาขาวิชาชีพความปลอดภัย สวย)
3. สาขาวิชาชีพขนส่ง
ในการทำงาน
4. สาขาวิชาชีพการ
ชุมชน
7. สาขาวิชาชีพงาน
เดินเรือ
4. สาขาวิชาชีพการบิน
ภาษาต่างประเทศและล่ามแปล 5. สาขาวิชาชีพบริหาร
ภาคพลังงาน
8. สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือ ทรัพย์สิน
1. สาขาวิชาชีพ
และสิ่งพิมพ์
6. สาขาวิชาชีพ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
9. สาขาวิชาชีพการเชื่อม
ศิลปะการแสดงและการ และปิโตรเคมี
อุตสาหกรรม
บันเทิง
2. สาขาวิชาชีพพลังงาน
10. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม 7. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
และพลังงานทดแทน
พลาสติก
ประกัน
ภาคสนับสนุนขีด
11. สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีว 8. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
ความสามารถในการ
การแพทย์
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ แข่งขัน
12. สาขาวิชาชีพการจัดการ
9. สาขาวิชาชีพธุรกิจค้า 1. สาขาวิชาชีพบริการ
ของเสียและสารอันตราย
ปลีก
วิจัยและสำรวจความ
13. สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วน 10. สาขาวิชาชีพธุรกิจจัด คิดเห็น
2. สาขาวิชาชีพบริการ
ยานยนต์
ดอกไม้
การศึกษา
14. สาขาวิชาชีพ
11. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
เทคโนโลยีชีวภาพ
ภาพถ่าย
3. สาขาวิชาชีพมาตร
วิทยา
15. สาขาวิชาชีพอัญมณีและ 12. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
4. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
การทำเครื่องประดับ
บริการทำความสะอาด
16. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม 13. สาขาวิชาชีพบริการ จัดการพื้นทีส่ ีเขียว
ภาคชุมชน
ผลิตเครื่องจักรกลและโลหะการ ทางการเงิน
1. สาขาวิชาชีพอนุรักษ์
17.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม 14. สาขาวิชาชีพ
ผลิตและแปรรูปเหล็ก
บริหารงานบุคคล
พื้นบ้านและศิลปหัตกรรม
ภาคอื่น ๆ
18. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม 15. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
1. สาขาวิชาชีพการกีฬา
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อสังหาริมทรัพย์
19. สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบ 16. สาขาวิชาชีพการ
2. สาขาวิชาชีพวิชาการผัง
และตรวจสอบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
เมือง
20. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม 17. สาขาวิชาชีพการ
3. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
เซรามิกและเครื่องเคลือบ
ออกแบบแฟชั่น
ดนตรี
4. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
21. สาขาวิชาชีพก่อสร้าง
18. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
สาธารณูปโภคและบริการ
รักษาความปลอดภัย
สาธารณะ
5. สาขาวิชาชีพไฟฟ้า
ภาคเกษตร

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคบริการ
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สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการกำหนดเป้าหมายในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ โดย
แบ่งเป็น สาขาวิชาชีพใหม่ หมายถึง มาตรฐาน ที่ยังไม่เคยจัดทำมาก่อน และจัดทำขึ้นเป็น ครั้งแรก สาขาวิชาชีพ
เพิ่มเติม หมายถึง ที่ เคยมีการจัดทำไปแล้วแต่ จัดทำมาตรฐานอาชีพอื่นๆ อาชีพที่มีการทบทวนและมีอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน ๔ สาขาวิชาชีพ (๓๔ อาชีพ)
สาขาวิชาชีพใหม่
สาขาวิชาชีพเพิ่มเติม
อาชีพที่มีการทบทวน
แล้วเสร็จ จำนวน 4 สาขาวิชาชีพ แล้วเสร็จ จำนวน 5 สาขาวิชาชีพ
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน
1) สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร
1) สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะที่ 3 4 สาขาวิชาชีพ (34 อาชีพ)
2) สาขาวิชาชีพธุรกิจประกัน
2) สาขาวิชาชีพไฟฟ้า อาชีพช่างซ่อม 1) สาขาวิชาชีพการจัดการของ
3) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม
สมาทโฟนและแท็บเล็ต
เสียและสารอันตราย (4
ผลิตและแปรรูปเหล็ก
3) สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์
อาชีพ)
4) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม
สาขาช่างกายอุปกรณ์
2) สาขาวิชาชีพการผลิต
ผลิตเครื่องจักรกลและโลหะ 4) สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ สาขา
อาหารและเครื่องดื่ม (7
หุ่นยนต์ ระยะที่ 2
อยูร่ ะหว่างดำเนินการ จำนวน 2
อาชีพ)
สาขาวิชาชีพ
5) สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ 3) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
1) สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการดูแล
ระยะที่ 2 สาขาการผลิตเครื่องมือ
(22 อาชีพ)
สัตว์เลี้ยง
แพทย์
4) สาขาวิชาชีพการผังเมือง (1
2) สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณา
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 สาขา
อาชีพ)
และประชาสัมพันธ์
วิชาชีพ
1) สาขาวิชาชีพการท่องเทีย่ ว การ
โรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร
สาขาการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
2) สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม สาขาแปรรูปผลิตทางการ
เกษตร
3) สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง ระยะที่ 2
๑.๓ รับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศและนำมาใช้เป็นมาตรฐานอาชีพของสคช. : สคช. ได้
จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้เป็น
มาตรฐานอาชีพของสคช. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับรองมาตรฐานอาชีพ IT Business จากหน่วยงาน
Institute of Information & communications Technology Planning & Evaluation (IITP) ขอ งป ระเท ศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ มาปรับใช้เป็นมาตรฐานอาชีพ ตามแนวทางรับรองมาตรฐานต่างประเทศของสคช. และได้รับ
การเห็นชอบจากคณะการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณ วุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและ
สากล : โดยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
1) ร่วมกับ SkillsIQ หน่วยงานจัดทำมาตรฐานอาชีพภาคบริการของประเทศออสเตรเลีย เรื่อง
New Normal Tourism: Reimagine, Reskill, and Recover โดยทำความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สมรรถนะใหม่ ข อง
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
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ออสเตรเลีย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการฟื้น ฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความเปลี่ยนแปลงด้านความ
ต้องการทักษะ รวมถึงแนวทางเสริมความเชี่ยวชาญเดิมในบริบทใหม่ (upskilling) และเพิ่มทักษะใหม่ (reskilling)
ให้ กำลังคนในการรองรับพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างหลากหลายและยั่งยืน และการท่องเที่ยววิถีใหม่ อัน เป็น ผล
สืบ เนื่ องจากวิกฤติโควิด -๑๙ ในการนี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ
สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวและพัฒ นาทักษะของบุคลากร
โรงแรมและท่องเทีย่ วท้องถิ่นของไทย
2) ร่ ว มกั บ Institute for Information and Communications Technology Planning and
Evaluation : IITP ประเทศเกาหลีใต้ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ
เรื่อง Digital Skills beyond COVID-19 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลในทุกอาชีพ
3) ร่ ว มกั บ Institute for Information and Communications Technology Planning and
Evaluation : IITP นำมาตรฐานอาชีพ IT business มาใช้เป็นมาตรฐานอาชีพในประเทศไทย โดยเป็นสมรรถนะที่
ส่งเสริม digital transformation ขององค์กรต่างๆ
4) ร่ ว มกั บ International Professional Standards Network :IPSN ซึ่ ง เป็ น สมาคมวิ ช าชี พ
ธุรกิจความงามของญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพ ระบบการ
รับรองสมรรถนะ และกลไกการประกันคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการยอมรับมาตรฐานอาชี พของ
สคช. ร่วมกับทั้งห้าประเทศ อันจะนำไปสู่โอกาสในการเคลื่อนย้ายกำลังคนไปทำงานหรือฝึกอบรมต่อในประเทศ
ดังกล่าว อีกทั้งการเทียบเคียงเป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการลดความซ้ำซ้อนในการรับรองสมรรถนะ เนื่องจากการ
รับรองสมรรถนะหนึ่งครั้งจะนำไปสู่การยอมรับในอีกห้าประเทศที่ทำการเทียบเคียงร่วมกัน
5) ร่วมกับ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for
Migration : IOM) สังกัด UN ให้การรับรองแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอย่างถูกกฎหมายในสาขาอาชีพแม่บ้าน โดย
IOM ออกค่าใช้จ่าย เพื่อให้นายจ้างไทยมีความมั่นใจในทักษะของบุคคลเหล่านี้ และแรงงานข้ามชาติได้ทำงานอย่าง
ปลอดภัย มีโอกาสใช้คุณวุฒิวิชาชีพสร้างความก้าวหน้าหรือศึกษาต่อในประเทศต้นทาง
๑.๔ การให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ : องค์กรที่
มีห น้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณวุฒิ วิ ชาชีพเพื่อให้มาตรฐาน
อาชีพที่จัดทำขึ้นได้มีการนำไปใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคคลในแต่ละอาชีพ สคช. ได้ ลงนามความร่วมมือกับ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิ น และร่วมในการ
ประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในการทำหน้าที่พิจารณาหน่วยงานที่มี
ความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการประเมินให้ครบทุกอาชีพและครอบคลุมทั่วทุก
ภาคของประเทศตามความเหมาะสมของอุตสาหกรรมสำคัญในแต่ละพื้นที่ การให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากการดำเนินงานนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน สคช.
ได้ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ แล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน 257 แห่ง
ใน 41 สาขาวิชาชีพ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้การรับรองจำนวน 29 แห่ง จากเป้าหมาย 20 แห่ง)
๑.๕ การเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ที่ผ่านมา สคช. ได้
จัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ โดยได้พัฒนา
ระบบฐานข้ อมู ล การให้ บ ริ ก ารระบบคุ ณ วุฒิ วิช าชี พ โดยประกอบด้ ว ย 162 ระบบงานย่ อ ย อาทิ คลั งข้ อมู ล
มาตรฐานอาชีพ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ข้อมูลศูนย์ฝึกอบรม ข้อมูลผู้ที่ผ่านการ
ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพ สามารถให้บริการได้แล้วที่เว็บไซต์ http://tpqi-net.tpqi.go.th
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นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการสร้างโอกาสให้กบั ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของผู้ผ่านการประเมิน : โดยการ
พัฒ นา Application ที่ชื่อว่า Propin “ปักหมุดมืออาชีพ” โดยนำรายชื่อคนที่ได้ รับการรับรองคุณวุฒิวิ ชาชีพ มา
เพื่อให้ ผู้ ต้ องการใช้บ ริการ สามารถค้ น หาบุ ค คลที่ผ่ านการประเมิน ได้เพื่ อเป็ น การสร้างโอกาสให้ กับ ผู้ ผ่ า นการ
ประเมินสมรรถนะในการหางาน

ผลลัพธ์จากการเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ สคช. ได้นำส่งข้อมูลผู้
ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกอบการดำเนินการพิจารณามาตรการช่วยเหลือเยียวยา
โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” โดยได้ส่งข้อมูลผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 83,989 ราย ซึ่งได้บันทึกข้อมูล
ในระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพของ สคช. เพื่อเป็นประโยชน์แก่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในการพิจารณายืนยันข้อมูล
การเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือลู กจ้างของสถานประกอบการในอาชีพต่างๆ เพราะบุคคลทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้ผ่านการ
ประเมิ นว่ ามี ความสามารถในการทำงานเป็ นไปตามมาตรฐานอาชี พ โดยการใช้ ประกาศนี ยบั ตรคุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พเพื่ อ
ประกอบการพิจารณามาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
๑.๖ การติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม เพื่อให้การดำเนินงาน
ขององค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รองฯ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่อ นไข ร่ ว มถึ ง การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ
กระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิด การประเมินสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ ได้มีการผลักดันให้องค์กรที่มหี น้าที่รับรองฯ ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17024 แล้วจำนวน 1
แห่ง และผลักดันให้ได้รับการรับรองอีก จำนวน 1 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๑.๖.๑ ตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่ มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 189 แห่ง เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรที่มี
หน้าที่รับรองฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ร่วมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการป ระเมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมทัง้ ผลักดันให้เกิดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
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๑.๖.๒ พั ฒ นาองค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ เข้ า สู่
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) อบรมไปแล้ว ๑๗ หน่วยงาน
๑.๖.๓ อบรมผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ได้จัดฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินในสาขาวิชาชีพต่างๆ
แล้ว 395 คน ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
๑.๖.๔ อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ส อบ (Examiner) ได้ จั ด ฝึ ก อบรมเจ้ าหน้ าที่ ส อบไปแล้ ว จำนวน
1,428 คน
นอกจากนี้ สคช. ยังได้พัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานและเป็นไปตามระบบการบริหารงานคุณภาพ
ISO9001 โดยปัจจุบัน สคช. ได้รับการรับรอง ISO9001–2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุร กิจทั่วโลกให้
ความสำคัญ จึงได้ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รองรับการ
ให้ บ ริ ก ารแก่ อ งค์ ก ร แล้ ว ยั ง เป็ น การสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ และเชื่ อ มั่ น ต่ อ ระบบการทำงานของ สคช. แก่
บุคคลภายนอกอีกด้วย
๑.๗ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และประสานความร่ ว มมื อ กั บ สถาศึ ก ษา สถานประกอบการทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม โดยได้ส่งเสริมให้มีการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 จนกระทั่งปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการ แล้วทั้งสิ้น 183,557 คน
การพั ฒ นาระบบคุ ณ วุฒิ วิชาชีพ ร่ วมกั บ ภาคการศึ กษาในการผลิตและพัฒ นากำลังคนเพื่ อ
รองรับการพั ฒนาประเทศ : บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการร่วมพัฒ นาหลัก สูตรฐาน
สมรรถนะ และหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาระบบรับรองสมรรถนะให้กับนักเรียนนักศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามที่
ผู้ประกอบการต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โดยพัฒนา
ระบบฝึ ก อบรมอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e–Training) โดยจั ดทำชุ ด ฝึ ก อบรมตามมาตรฐานอาชี พ (Training Packages)
จำนวน ๗๕ คุณ วุฒิ วิช าชี พ ที่ เป็ น Portal Web based Learning ซึ่ งสามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมู ล ของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ จัดทำชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ (Training Packages) ประกอบด้วย หน่วยย่อยที่
เรียกว่า โมดูลฝึกอบรม (Module Training) ที่สอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสำหรับให้ผู้ที่สนใจ
เข้ารับการเตรียมประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแบบออนไลน์ (e-Training) เพื่อให้สามารถเรียนรู้
เนื้ อ หาสาระที่ จำเป็ น ผ่ านสื่ อ ผสมผสาน (Multimedia) หรื อ สารสนเทศอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ด้ ว ยตนเองได้ บ นระบบ
อินเตอร์เน็ต (Web based learning) ที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smartphone หรือ Tablet)
การจัดทำชุดฝึกอบรมให้ความสำคัญ กับ สาขาวิชาชีพที่มีจำนวนผู้ผ่านการประเมินน้ อย เช่น สาขาวิชาชีพบัญชี
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาชีพที่จำเป็น ที่มีนโยบายจะเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการประเมินให้มากขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
๒. การสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ใน
การสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สำหรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สคช. ได้
ดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government)
เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐให้สามารถนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินและการจัดทําบริการสาธารณะ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ข้าราชการไทย 3 ล้านคนทั่วประเทศ มี
ความรู้และความเข้าใจด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) ในการขับเคลื่อน
ดังกล่ าว สคช. ได้ ด ำเนิ น การจั ด ทำหน่ ว ยสมรรถนะย่ อย และออกแบบเครื่ องมือ ประเมิ น พร้ อมทั้ งจั ดประชา
พิ เคราะห์ และรั บ รองผลในการจั ด ทำทั ก ษะด้า นดิจิ ทั ล ของข้าราชการและบุ คลากรภาครัฐ ร่ว มกับ สำนั ก งาน
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนั กงาน ก.พ.) กระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม สำนั กงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์ การมหาชน) และ อ.กพ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขั บเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการได้เตรียมการประเมินที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากทั้งข้าราชการพลเรือนกว่า ๔๐๐,๐๐๐ คน และ
บุคลากรภาครัฐอีกกว่า ๓ ล้านคนทั่วประเทศ
๒.๒ ผลัก ดั น ให้เกิ ดการนำสมรรถนะด้ านการใช้ ดิ จิ ทัล (Digital Literacy) เพื่อเป็ น การนำร่ อง
สนั บสนุนการพัฒ นากำลังคนรองรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งได้สนับสนุ นในการประเมิน ไปแล้ว
จำนวน ๕๕,๘๙๙ คน การดำเนินงานในปัจจุบันได้บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรภาครัฐสำหรับการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

๓. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กร : การดำเนินงานด้วยความโปร่งใสถือเป็นสิ่ง

ที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่ง สคช. ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
จึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปลอดจากการทุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล ไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ (สํา นักงาน ป.ป.ช.) ได้
กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงาน
อย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม และเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ สคช. ได้ประกาศความเป็นองค์กรโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริต โดยมีน ายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบั น คุณ วุฒิ วิชาชีพ พร้อมด้วยนายนพดล ปิ ย ะตระภูมิ
ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
และยังได้มีการจัดสัมมนา “สคช. คุณธรรมความโปร่งใส และการจัดองค์กรสมั ยใหม่” เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ความโปร่งใสในองค์กร ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน การสัมมนาดังกล่าวยังเป็น
การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุ ทธศาสตร์ของ สคช. และแถลงนโยบายและแนว
ทางการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจ ริตของผู้บริหาร ภายใต้แนวทางปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใส โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างถูกต้องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดใี นที่สุด

ผลลัพธ์จากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้ สคช. ได้ 92.49 คะแนน ผ่านการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ A และอยู่
อันดับ 189 จาก 8,303 หน่วยงาน ขยับขึ้น 67 อันดับจากงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้ 90.33 คะแนน อยู่
อัน ดับ 256 ทั้งนี้ ห ากพิ จารณาเป็ น ประเภทองค์การมหาชนจำนวน 55 หน่ วยงาน สคช. ได้ อัน ดับ 4 ตามที่
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวัน ที่ 28 กั น ยายน
2563 โดยมีหน่ วยงานภาครัฐ องค์ กรอิสระ องค์กรส่วนท้อ งถิ่น รัฐวิส าหกิ จ และองค์การมหาชน เข้าร่วมการ
ประเมินจำนวน 8,303 หน่วยงาน

๔. สร้างการมีส่วนร่วมต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจรรม Corporate Social Responsibility

: CSR ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ได้แก่
4.1 จัดกิจกรรม “สคช. CSR มีแล้วแบ่งปัน” เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยได้นำผู้ประกอบ
อาหารในอาชี พ ที่ มี ค วามชำนาญ จากสมาคมเชฟประเทศไทย มาถ่ ายทอดเคล็ ด ลั บ การทำอาหารเมนู ผ่ า น
Facebook Live ของ สคช. และแจกอาหารพร้อมรับประทาน และข้าวสารหอมมะลิเกษตรอินทรีย์จากชุมชนมีดี
ผ่านมูลนิธิสัมมาชีพ ณ สวนพญาไทภิรมย์ เขตพญาไท และชุมชนซอยวัดไผ่ตัน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน
๑,๒๒๙ คน

4.2 จัดกิจกรรม “สคช. CSR ปลูกป่าชายเลนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ” เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน และบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เป็นการปลูกจิตสำนึกต่อการมีส่วนรวมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของป่าชายเลน อนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ตามแนวป่าชายเลน

************************************
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สภาพปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค
1. เนื่ องจากการเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยทาง
รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร
ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ) ตั้งแต่วั น ที่ 26 มีน าคม พ.ศ.
2563 โดยขอให้ประชาชนได้เว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) และให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคน
จำนวนมากเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค จึงทำให้ การจัดประชุมสัมมนาหรือการฝึ กอบรม
ต่ า งๆ รวมถึ ง การประเมิ น สรรมถนะบุ ค คลตาม
มาตรฐานอาชีพไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องเลื่อนการ
ดำเนิ น งานออกไปในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
บางส่วน
2. จำนวนผู้ขอรับการประเมินมากกว่างบประมาณที่
ได้รับจัดสรร และในบางสาขาวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. ประชาชนส่วนใหญ่ ของประเทศไทยยังไม่เข้าใจถึง
ประโยชน์ ข องคุณ วุ ฒิ วิช าชี พ อย่ างแพร่ ห ลาย สถาน
ประกอบการและประชาชนทั่ วไปไม่รู้จักระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ทำให้ ไม่เห็ นความสำคัญ
จำเป็นในการเข้ารับการประเมิ นสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

4. ค่ าใช้ จ่ า ยบุ ค ลากร ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณจาก
สำนักงบประมาณจำนวน 71 อัตรา (จาก 101 อัตรา
ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ) จึงส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอ

แนวทางแก้ไข
1. สคช. มี ก ารปรั บ รู ป แบบให้ ก ารดำเนิ น กิ จกรรมให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติตนตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน โดยปรับ
รู ป แบบการประชุ ม ต่ า งๆ อาทิ เช่ น จั ด อบรมรู ป แบบ
ออนไลน์ จั ด ประชุ ม ออนไลน์ รวมถึ ง ติ ด ตามการ
ดำเนิ น งานขององค์ ก รที่ มีห น้ าที่ รับ รองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

2. สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ร/หน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงองค์กรรับรองฯ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่
เห็นความสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชี พ ในการส่ ง เสริ ม การประเมิ น และเรี ย กเก็ บ
ค่ าธรรมเนี ย มการประเมิ น จากบุ ค คลในอาชี พ แต่ ยั ง
สามารถดำเนินการได้เพียงส่วนน้อย
3. เร่งทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่ อเนื่องในช่องทางที่
สามารถเข้ าถึ งคนส่ ว นใหญ่ ได้ ง่าย อาทิ ที วี ออนไลน์
และมี เนื้ อหาเกี่ย วกับวิธีการสร้างอาชีพตามมาตรฐาน
อาชีพ และรวมถึ งแนวทางการเจริ ญ ก้าวหน้ าในอาชี พ
ตามระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ และประโยชน์จากการได้ใบ
ประกาศนี ย บั ต รคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และหนั ง สื อ รั บ รอง
มาตรฐานอาชีพ โดยการยกตัวอย่างบุคคลที่นำใบคุณวุฒิ
วิช าชีพ ไปใช้ ประโยชน์ เช่ น นำไปทำงานต่างประเทศ
การนำไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อ เป็นต้น
๔. ได้น ำเงิน สะสมมาสมทบการดำเนิ น การ ตามกรอบ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓
(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ (ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
(ตามแผนปฏิบัติการที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เห็นชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม

หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ผลตาม
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
1. โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่
ล้านคน
5
9.15 1. ส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
9,158,581 คน
2. จัดจ้างสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ข่าวสาร แบนเนอร์สถาบัน
และบทความปักหมุดมืออาชีพ โดยทำสัญญาจ้าง กับบริษัทเก็ท ไอเดีย
มีเดีย พลัส ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เป็นทีเ่ รียบร้อย
มีการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแล้วตามสัญญาจ้าง ตรวจ
รับส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ ทำการเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 2 แล้ว
3. ผู้บริหารประชาสัมพันธ์ภารกิจ และผลักดันให้คนรู้จัก เห็นความสำคัญ
กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการประเมินเข้าเป็นมืออาชีพกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ อาทิ ออกรายการ แฉ และ คุยแซ่บโชว์
4. จัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการบิดดิ้ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ได้ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ คือบริษัทเก็ท ไอเดีย
มีเดีย พลัส ตรวจรับส่งมอบงานงวดที่ 2 แล้วเสร็จ ทำการเบิกจ่ายค่าจ้าง
งวดที่ 2 แล้ว
5. การเผยแพร่ข่าวสารบนเฟซบุ๊กสถาบันฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด
เดือนกรกฎาคม ดำเนินการเผยแพร่แล้ว ดำเนินการเผยแพร่แล้ว 474
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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ผลการดำเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
โพสต์ มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสถาบันฯ จำนวน 934,884 คน
6. เตรียมการผลิตและวางแผนการผลิตสื่อพื้นฐานในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันฯ ทางสื่อโทรทัศน์ดิจิทัล
และวิทยุ
(ปีงบประมาณ 2563 มีตัวเลขการรับรู้ 9,158,581 คน โดยสรุป
ยอดจาก google analytics // facebook analytics // บริษัทวัดเรตติ้ง
Nielson) ตัวเลขการรับรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ 985,000 คน วิทยุ 204,000
คน)
7. การจัดทำรายงานประจำปี ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดพิมพ์
แล้วจำนวน 1,000 เล่ม
8. ติดตามส่งคลิปการดำเนินงานของ สคช. ให้สำนักนายกรัฐมนตรีทุกวัน
พุธ ได้มีการประสานส่งคลิป และinfo. เนื้อหาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องซึ่งทางสำนักนายกฯ ได้รับข้อมูลและส่งต่อให้
กระทรวงมหาดไทยต้นเรื่องดำเนินการเผยแพร่ต่อ
9. ร่วมจัดทำหนังสือครบรอบ 88 ปี สำนักนายกฯ ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว
10. การจัดจ้างทำวีดิโอ สถาบันฯ และประชุมวางแผนกับผู้รับจ้าง เพื่อ
จัดทำวีดิโอสถาบันฯ จำนวน 3 คลิป คลิปละไม่ต่ำกว่า 3 นาที
ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
11. เปิดสัญญาจ้างเผยแพร่สื่อออนไลน์ และดำเนินการเผยแพร่แบนเนอร์
มืออาชีพที่เว็บไซต์

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
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2. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

ผลการดำเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
ชุด
1
1 ชุด - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2) ศึกษาและทบทวนแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีการดำเนินงาน
ร่วมกับสถาบันฯ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, บรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน),
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), สภาการ
พยาบาล, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3) ศึกษาและจัดทำตัวอย่างการวิเคราะห์กลยุทธ์การดำเนินงานของ สคช.
ตามรูปแบบ TOWS analysis ในส่วนบทที่ 4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4) เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สคช. พ.ศ. 2564 ในที่ประชุมผู้บริหาร
เดือนกรกฎาคม 2563 และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการ
ด้านต่าง ๆ ของ สคช. เข้ามาให้ข้อเสนอแนะต่อการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ สคช. และแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
5) เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ สคช. ในเดือนสิงหาคม
2563
6) แผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้
เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กร

4. โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
และการประเมินผลการติดตามผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

ผลการดำเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สคช. ใน
การประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และได้มีการ
แจ้งเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป
ร้อยละ
80
92.49 1) จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2) มีประกาศเจตจำนงสุจริต ในปี 2563 เรียบร้อยแล้ว
3) ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมจริยธรรม และป้องกัน
ต่อต้านการทุจริต
4) จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต
5) ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพได้คะแนน 92.49 อยู่ในระดับ A
ร้อยละ
80
89.06 - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลการดำเนินงานที่
ปรึกษาได้ส่งมอบ ตรวจรับงานงวดที่ 3 เรียนร้อยแล้ว ได้มีการนำเสนอ
ผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและบุคลากรของ สคช. เมื่อวันที่ 15
กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 4
ซึ่งมีผลการดำเนินงานภาพรวมมีคะแนนร้อยละ 87.07 โดยแบ่งเป็น

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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5. โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 3
ปี และประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ

หน่วยนับ เป้าหมาย

ชุด

1

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ผลตาม
เป้าหมาย

1
ชุด

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานของสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์ ก าร
มหาชน) ในรอบระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2560 ถึง ปีงบประมาณ
2562) และ 2) ประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ และมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ ในรอบระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2560 ถึง ปีงบประมาณ
2562) ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้
1. ดำเนิ น การจั ด จ้ า งที่ ป รึ ก ษาเรี ย บร้ อ ยแล้ ว เป็ น จำนวนเงิ น
1,550,000 บาท ที่ปรึกษาคือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สัญญาเลขที่
สคช.017/2563
2. ดำเนิน การขออนุ มัติห ลักเกณฑ์วิธีการสำรวจ และแบบสอบถาม
กับคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว
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ผลการดำเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
3. มีการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2563 สถานที่จัดงาน โรงแรมไอ
บิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2 วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2563 สถานที่จัดงาน โรงแรม
ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สถานที่จัดงานโรงแรมเดอะ
เบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 4 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สถานที่จัดงานโรงแรมใบหยก 2
กรุงเทพมหานคร
และได้ มี ก ารจั ด รายงานผลการดำเนิ น งาน วั น ที่ 16 กั น ยายน
2563 สถานที่จัดงาน The Quarter Ari กรุงเทพฯ
และทีมที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว ผลการประเมินมีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Economics Benefit-Cost Ratio 3.74
ยุทธศาสตร์ที่ 2 Economics Benefit-Cost Ratio 3.51
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Economics Benefit-Cost Ratio 1.36
ยุทธศาสตร์ที่ 4 Economics Benefit-Cost Ratio 1.98และ1.74
ยุทธศาสตร์ที่ 5 Economics Benefit-Cost Ratio 4.06
ภาพรวม 5 ยุทธศาสตร์ Economics Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 2.67

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
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หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ
1. โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สาขา
วิชาชีพ/
อชีพ

ใหม่ 5
สาขา
ทบทวน
25
อาชีพ

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ใหม่ 7
สาขา
1
มาตรฐาน
สมรรถนะ
ทบทวน
34
อาชีพ

- เตรียมดำเนินการ จัดทบทวนประกาศชื่อสาขาวิชาชีพ (72 สาขาวิชาชีพ
เดิม)
- จัดทำสาขาวิชาชีพใหม่ จำนวน 7 สาขาวิชาชีพ ดังนี้
1. สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย (ระยะที่ 2) – มทร. ธัญบุรี (อยู่ระหว่างงาน
งวด 3)
2. สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ 2 – มทร. รัตนโกสินทร์ (อยู่ระหว่างงาน
งวด 5)
3. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ช่างวัดสายตาประกอบแว่น (1 อาชีพ) (อยู่
ระหว่างตรวจรับงานงวด 3)
4. สาขาวิ ชาชี พการจั ดประชุ มและนิ ทรรศการ (MICE) (5 อาชี พ) (อยู่
ระหว่างตรวจรับงานงวด 3)
5. สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน (สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า) –
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อยู่ระหว่างดำเนินงานงวด 4)
6. อาชีพนักปรุงกาแฟ (Barista) (ดำเนินการเอง)
7. สาขาวิชาชีพดนตรี สาขานั กดนตรีท้องถิ่น ผู้ ผลิตเครื่องดนตรีท้องถิ่ น
(ดำเนินการเอง)
- จัดทำมาตรฐานสมรรถนะ จำนวน 1 มาตรฐาน ดังนี้
1. มาตรฐานสมรรถนะทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Skill) สคช. ดำเนินการเอง (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

ห น้ า | ๒๘

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
เพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล

ผลการดำเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
- ดำเนินการทบทวนมาตรฐานอาชีพ จำนวน 34 อาชีพ ดังนี้
1. สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย (สาขาการจัดการของเสีย
อุตสาหกรรม) (4 อาชีพ) (ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ปิดโครงการ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2. สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2 (22 อาชีพ) (ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) (ปิดโครงการ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย)
3. สาขาวิ ช าชี พ การผั ง เมื อ ง (1 อาชี พ ) (ที่ ป รึ ก ษาจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
4. สาขาวิช าชีพการผลิ ตอาหารและเครื่องดื่ม (7 อาชีพ ) สถาบั น การ
จัดการปัญญาภิวัฒน์
องค์กร/
5
5
- ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับ
กิจกรรม
ภูมิภาคอาเซียนและสากล ดังนี้
1. ร่วมมือกับ SkillsIQ หน่วยงานภาครัฐประเทศออสเตรเลีย โดยจัด
สัมมนาออนไลน์ (Webinar) เรื่อง “New Normal Tourism Skills:
Experience Sharing from Australia” เรื่อง New Normal Tourism:
Reimagine, Reskill, and Recover โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมและฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความ
เปลี่ยนแปลงด้านความต้องการทักษะ รวมถึงแนวทางเสริมความเชี่ยวชาญ
เดิมในบริบทใหม่ (upskilling) และเพิ่มทักษะใหม่ (reskilling) ให้
กำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างหลากหลายและยั่งยืน
และการท่องเที่ยววิถีใหม่ อันเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤติโควิด-๑๙

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ห น้ า | ๒๙

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
2. ร่วมกับ Institute for Information and Communications
Technology Promotion : IITP ประเทศเกาหลีใต้ จัดสัมมนาออนไลน์
(Webinar) ในหัวข้อเรื่อง Digital Skills beyond COVID 19 เพื่อทราบ
นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต และได้ทราบว่าจะเพิ่มพูน
ทักษะอย่างไรให้ตรงประเด็น ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ในอนาคต
3. ร่วมกับ Institute for Information and Communications
Technology Promotion : IITP กำหนดวิธีการรับรองมาตรฐานอาชีพ
หรือมาตรฐานสมรรถนะของต่างประเทศที่เป้นสากลในการนำมาปรับใช้
เป็นมาตรฐานสมรรถนะในอนาคต คือ IT business skill set
4. ร่วมกับ International Professional Standards Network : IPSN
ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพธุรกิจความงามของญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ เพื่อทำงานร่วมกันในการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพ ระบบ
การรับรองสมรรถนะ และกลไกการประกันคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การสร้างการยอมรับมาตรฐานอาชีพของ สคช. ร่วมกับทั้งห้าประเทศ อัน
จะนำไปสู่โอกาสในการเคลื่อนย้ายกำลังคนไปทำงานหรือฝึกอบรมต่อใน
ประเทศดังกล่าว อีกทั้งการเทียบเคียงเป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการลด
ความซ้ำซ้อนในการรับรองสมรรถนะ เนื่องจากการรับรองสมรรถนะหนึ่ง
ครั้งจะนำไปสู่การยอมรับในอีกห้าประเทศที่ทำการเทียบเคียงร่วมกัน
5. ร่วมกับ องค์การระหว่างประเทศองค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration : IOM)
UN พัฒนาการเกิดให้ การรับรอง สาขาอาชีพแม่บ้านต่างชาติ สัญชาติ

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ห น้ า | ๓๐

ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
เมียนมา ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับทักษะ
ความรู้ ความสามารถของกำลังคน ผ่านระบบการเตรียมความพร้อม การ
จัดการประเมินและให้การรับรองของ ซึ่ง ปัจจุบันในประเทศไทย มีกลุ่มคน
ต่างชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพแม่บ้าน ที่มีนายจ้างทั้งคนไทยและต่างชาติ
จำนวนมาก และเพื่อให้นายจ้างมีความมั่นใจในทักษะ ความสามารถในการ
ทำงานของบุคคลเหล่านี้ การสนับสนุนให้เข้าสู่การประเมินสมรรถนะ จึง
เป็นส่วนสำคัญในการรับรองความสามารถ ซึ่งทางส่วนงานความร่วมมือ
และ IOM มีแผนการจัดประเมินสมรรถนะต่อเนื่องในโครงการนี้ จำนวน
200 คน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1. โครงการขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนากำลังคน

คน

1,600

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

1,820

- ขับเคลื่อนให้เกิดการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในการ
พัฒนากำลังคน ดังนี้
1) งานการสัมมนา “ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ” เรื่อง
มืออาชีพยุคใหม่ ต้องมี Digital Literacy ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
2) งานการสัมมนา “ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ” เรื่อง
Street Food มืออาชีพตัวจริง ต้องมีดีอย่างไร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัล
สนิทวงศ์
3) งานการสัมมนา “ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ” เรื่อง
มืออาชีพยุคใหม่ ต้องมี Digital Literacy ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ห น้ า | ๓๑

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคน
ของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลการดำเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
4) กลุ่ม อสม.จังหวัดราชบุรี อาชีพดูแลผู้สูงอายุ
5) กลุ่มช่างเสริมสวยจังหวัดเพชรบูรณ์ อาชีพเสริมสวย
6) คนในอาชีพและนักศึกษาในอาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง
7) มีแผนการดำเนินงาน ร่วมจัดงานกับ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ในสาขามาตรวิทยา แม่พิมพ์ แมคคาทรอนิกส์ ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม สาขาโลจิสติกส์และ
พานิชยการบางนา วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สาขาผู้ช่วยนักบัญชี
สาขา
วิชาชีพ

10

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

1๔

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะสำหรับ
สถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หน่วยฝึกอบรม
ในสาขาวิชาชีพนำร่อง โดยประสานความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการนำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ระดับสมรรถนะบัตร (non-degree)
- การจัดตั้งคณะกรรมการปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ได้
มีการประกาศคำสั่งที่ 039/2563 ลงวันที่ 6 มี.ค. 63 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ เรียบร้อยแล้ว
- จัดฝึกอบรมครูอาชีวศึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะเมื่อ
วันที่ 13-14 ก.พ. 63 ไปเรียบร้อยแล้ว มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 80 ท่าน ใน
สาขาวิชาชีพดังนี้

ห น้ า | ๓๒

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
(1) สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
(2) สาขาวิชาชีพไฟฟ้า อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง
(3) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรมภัตตาคาร และร้านอาหาร
สาขางานท่องเที่ยว
(4) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยวการโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร
สาขาผู้ประกอบอาหาร
(5) สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ สาขา
เกษตรกรปราดเปรื่อง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร
(6) สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
(7) สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์
(8) สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอน
เทนต์ สาขาอีเลิร์นนิง (e-Learning) สาขาธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเว็บไซต์
(9) สาขาวิชาชีพก่อสร้าง
(10) สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัด
การพลังงาน
(11) สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์
(12) สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม
(13) สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย
(14) สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
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3. โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์
การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลการดำเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
ระบบ
1
1
- จัดประชุมออนไลน์ผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ 4, 11, 17 และ 29 เม.ย.
ระบบ 63 เพื่อจัดรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการเทียบโอนสำหรับ
ผู้เรียนในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการนวัตกรรมหลักสูตร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล โดยจัดทำหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ
- การจัดทำ credit bank เครื่องมือประเมินประสบการณ์ และการเทียบ
โอนคุณวุฒิวิชาชีพเข้าสู่คุณวุฒิทางการศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- อยู่ระหว่างดำเนินการ พัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การ
ทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดย สคช. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด้านวิชาการ และคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี ร่วมกับอีก 3 หน่วยงาน
ได้แก่ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(สวชช.) ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนำร่อง คือ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ
ผู้ดูแลเด็ก ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ของ
สคช. เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และสถาบันวิทยาลัยชุมชน
(สวชช.) รวมทั้งบนระบบ Thai MOOC ซึ่งผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิต
การเรียนรู้ใน Credit bank และสามารถนำประสบการณ์มาเทียบโอน
หน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพ หรือเทียบ
โอนเข้าสู่คุณวุฒิการศึกษา
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ทัง้ นี้ยังได้มีการจัดประชุมร่วมกันไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 10,
17 และ 26 มี.ค. 63 ผลลัพธ์ของการประชุมที่ผ่านมา คือ ได้รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรนำร่องและแนวทางการนำไปใช้
ได้มีการนำเสนอคณะกรรมการสถาบันฯเพื่อพิจารณา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
1. โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้
คน
34,000 ๔๐,๗๓๐ - ดำเนินการ สร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ โดย
ประกอบอาชีพ
อนุมัตใิ ห้มีผู้เข้ารับการประเมินแล้วจำนวน 43,207 คน โดยเป็น
มาตรฐานอาชีพจำนวน 23,207 คน และมาตรฐานสมรรถนะด้านดิจิทัล
(DL) และมาตรฐานสมรรถนะภาษาอังกฤษ จำนวน 20,000 คน โดย
ประเมินไปแล้วรวม 27,112 คน ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ จำนวน
22,339 คน และมาตรฐานสมรรถนะด้านดิจิทัล(DL) และมาตรฐาน
สมรรถนะภาษาอังกฤษ จำนวน 4,773 คน
- การประเมินมาตรฐานสมรรถนะ DL กำหนดแผนประเมินจำนวน
15,000 คนโดย
1) เครื่องมือ ICDL เจาะจง บริษัท อาร์เอ็มไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด
(RMI) จำนวน 8,000 คน งวด1 กำหนดส่ง 20 เม.ย. 63 ส่งงานบางส่วน
600 คน และขยายเวลาโครงการที่เหลือ งวด 1 19 ก.ค.63 งวด 2 19
ส.ค.63 งวด 3 19 ก.ย.63
2) เครื่องมือ IC3 เจาะจง บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT) จำนวน
6,000 คน กำหนดส่งงานงวดที่ 1 วันที่ 19 พ.ค.63 (1,500 คน)
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2. โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่
มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ

ผลการดำเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
3) เครื่องมือสถาบันฯ สทศ. จำนวน 1,000 คน มีหนังสือตอบกลับรับ
ดำเนินการเข้าสถาบันฯ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 63
แห่ง

ใหม่ 20 38/189 - ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ (ใหม่) ได้แก่
เดิม 180
๑. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
๒. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม
๓. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ
๔. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
๕. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ านนา ศู น ย์ วิจั ย ระบบพลั งงาน
สะอาด
๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๗. วิ ท ยาลั ย การพั ฒ นาและฝึ ก อบรมด้ า นการบิ น มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ
บัณฑิตย์
๘. มูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน
๙. โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี
๑๐. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
๑๑. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๑๒. ศู น ย์ ฝึ ก ดั บ เพลิ ง/กู้ ภั ย กาญจนบุ รี เทรนนิ่ ง อะคาเดมี่ โดย บริ ษั ท
กาญจนบุรี เทรนนิ่ง จำกัด
๑๓. ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท
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ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิ่ง จำกัด
๑๔. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
๑๕. โรงเรียนอุดรรักษ์การบริบาล
๑๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
๑๗. วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
๑๘. สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ
๑๙. สมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า
๒๐. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
นครปฐม
๒๑. โรงเรียนเสริมสวยเดอะลุคส์
๒๒. ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัย คลองหลวงแพ่ง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ฉายาวรรณ ไฟร์เซอร์วิส
๒๓. สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
๒๔. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
๒๕. วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
๒๖. บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด
๒๗. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
๒๘. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๒๙. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์
เทนเมนต์เทคโนโลยี
๓๐. บริษัท อี.ดี. เรียลเอสเตท จำกัด
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3. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)
ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

ผลการดำเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
๓๑. บริษัท ดี เพาเวอร์ ไอที เซอร์วิส จำกัด
๓๒. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
๓๓. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓๔. วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
๓๕. โรงเรียนนครสวรรค์การบริรักษ์และภาษา
๓๖. โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล
๓๗. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
๓๘. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ตรวจติดตามองค์กรรับรองเดิม จำนวน 189 แห่ง
- ตรวจต่ออายุ จำนวน 29 แห่ง
คน
1,500 2,196 - จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชีพ ใหม่ ที่ จะปฏิ บัติ หน้ าที่ เป็ น
เจ้าหน้าที่สอบ จำนวน 2,196 คน ณ 30 กันยายน 2563
- นอกจากนี้ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒ นาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพเพื่ อ
เชื่อมโยงสู่ ระดับ ภู มิภ าคอาเซีย นและสากล สคช. ยั งได้ว มกับ กระทรวง
ศึกษาธิการออสเตรเลีย จัดการอบรมเจ้ าหน้าที่สอบต้นแบบตามหลั กสูตร
International Skills Training ที่ รัฐ บาลออสเตรเลี ย ให้ การรับ รอง และ
ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลี ย จัดพิธีมอบประกาศนี ย บั ตรให้
เจ้าหน้าที่สอบต้นแบบ จำนวน 20 คน ในวันที่ 7 ก.พ. 63
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ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม
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ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
4. โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่
คน
440
510 - จั ด ฝึ กอบรมผู้ ต รวจประเมิ น องค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รองสมรรถนะของ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) จำนวน 510 คน ในหลักสูตร
(Assessor)
1.ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้ าที่รับรองสมรรถนะของบุ คคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
2.ความรู้ความเข้า ใจเกี่ย วกับ ข้อกำหนดทั่ ว ไปสำหรั บ หน่ ว ยรับ รอง
บุคลากร (ISO/IEC17024:2012)
1) ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563
5. โครงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการ
ชั้น
70
98
- กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
คุณวุฒิ
มาตรฐานอาชีพ แล้วจำนวน 98 ชั้นคุณวุฒิ
6. โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

แห่ง

15
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- อยู่ ในระหว่างการดำเนิ น การ ทำ Facebook Live ในอาชีพ ต่ างๆเพื่ อ
กระตุ้นให้มีผู้เข้ารับการประเมิน
- ดำเนิ น การ ส่งเสริมเพื่อให้ มีผู้เข้ารั บการประเมิน สมรรถนะของบุ คคล
ตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
1) ห้ องประชุม หลวงนิคมคณารักษ์ สำนั กงานศึกษาธิห้องการภาค 3
อำเภอเมือง จ.ราชบุ รี สาขาวิช าชีพ ธุรกิจเสริ มสวย และพิ ธีมอบรางวัล
“บุคคลตัวอย่างช่างผมไทย” ปี 2562
2) สถานที่ รอยั ล พารากอน ฮอลล์ ชั้ น 5 สยามพารากอน จั งหวั ด
กรุงเทพฯ งาน 0110 Thailand Techland 2019
3) Impact forum hall 4 งาน Thailand HR Day 2019
4) โรงเรีย นมัธยมวัดสิ งห์ เรื่อง กู้ชีพ - กู้ภัย มืออาชีพตัวจริง ต้องมีดี

ห น้ า | ๓๙
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หน่วยนับ เป้าหมาย

7. โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล
(ISO/IEC 17024)

แห่ง

20
นำร่อง 2

8. โครงการขับเคลื่อนองค์กรที่หน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการ
ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
9. โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพ
เพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

แห่ง

120
ครัง้

ระบบ

1
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ผลตาม
เป้าหมาย

32
นำร่อง 2
แห่ง
1.มูลนิธิน้ำ
เพื่ออีสาน
2.บริษัท
ไทยไฟลท์
เทรนนิ่ง
207
1 ระบบ

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

อย่างไร
5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
เรื่อง Street Food มืออาชีพตัวจริง ต้องมีดีอย่างไร
6) มอบป้ายมืออาชีพ ท่าเรือพลี จ. ชลบุรี
7) มอบป้ายมืออาชีพ ตลาดโบราณ บ้านระจัน จ. สิงห์บุรี
8) สมาคมศูนย์กลางปราศจากเชื้อแห่งประเทศไทย
9) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ เกิดการประเมินสาขาการจัดการโซลาร์เซลล์
มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน โดยมีแผนการจัดอบรมหลักสูตรความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ผ่านระบบ online จำนวน 2 รุ่น
- ดำเนินการ พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) โดยได้ร่วมกับ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC
17024)
- ดำเนินการ ขับเคลื่อนองค์กรที่หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
โดยร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 207 ครั้ง
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
1. ดำเนิน การ Re- Certification ระบบงานเอกสารตามมาตรฐาน ISO

ห น้ า | ๔๐

ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
9001:2015
2. มีการติดตามการแก้ไขของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อสั งเกต
จาก Internal Audit และแผนการต่ออายุการรับ รองช่วงเดือนสิ งหาคม
2563
3. กำหนดการ BV ผู้ตรวจให้การรับรอง ตรวจที่สคช. 6-7 ส.ค.63
(Re-Certification)
4. ผู้ตรวจให้การรับรองพร้อมส่งหนังสือการรับรองเรียบร้อยแล้ว
10. โครงการศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิ หมายเลข
1
- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
วิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน
ดำเนิ น การประสานขอหมายเลข Sub Call Center และเบอร์โทรเลขที่
จดจำง่ายกับกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว ซึ่งได้รับแจ้งว่า
ให้ใช้หมายเลขเลขโทรศัพท์พื้นฐานเดิม และไม่เห็นชอบการใช้เลขโทรศัพท์
4 หลัก
11) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
คน
1,000
604 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ จ้างทีป่ รึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ
- จัดการฝึกอบรมบุคคลในอาชีพตามหลักสูตรมาตรฐานอาชีพ
- จัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน จ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อยูร่ ะหว่างดำเนินการ
- จัดการฝึกอบรมบุคคลในอาชีพตามหลักสูตรมาตรฐานอาชีพ
จัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
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(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
12) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
คน
1,000 1,059 สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ จ้างทีป่ รึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและ
นทรวิโรฒ
บริการทางการแพทย์ครบวงจร
- จัดการฝึกอบรมบุคคลในอาชีพตามหลักสูตรและสาขาวิชาชีพ 4 อาชีพ
- จัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 102 คน
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
- จัดการฝึกอบรมบุคคลในอาชีพตามหลักสูตรและสาขาวิชาชีพ 4 อาชีพ
- จัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 957 คน
13) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
คน
1,000
788 สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ จ้างทีป่ รึกษา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและ
นทรวิโรฒ
บริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
1. กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมและบริ การดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ - ทีป่ รึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2. กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมและบริ การดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทั ลคอนเทนต์ ที่ปรึกษา บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
จัดทำชุดฝึกอบรม คู่มือการฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ต าม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพในสาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ และ
สาขาวิชาชี พเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิ จิทัลคอนเทนต์
เพื่ อ ใช้ ใ นการฝึ ก อบรมบุ ค ลากร และประเมิ น สมรรถนะบุ ค คลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
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14) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
คน
200
161 สาขาวิชาชีพการบิน จ้างทีป่ รึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อยู่ระหว่างดำเนินการ
จากการพัฒนาระบบคมนาคม
- จัดการฝึกอบรมบุคคลในอาชีพตามหลักสูตรมาตรฐานอาชีพ
- จัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง จ้างที่ปรึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อยู่ระหว่างดำเนินการ
- จัดการฝึกอบรมบุคคลในอาชีพตามหลักสูตรมาตรฐานอาชีพ
- จัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และ
ดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิ

75
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- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
พัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ที่ปรึกษาสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศ
ไทย ดำเนินการถอดเนื้อหาและกำหนดขอบเขตชุดฝึกอบรมตามมาตรฐาน
อาชีพ ขอบเขตรายละเอียด ของชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ
ประกอบด้วย 1) แบบแผนชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ 2) แบบแผน
มอดูลการฝึกอบรม รวมชุดฝึกอบรม 29 ชุด
2.กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาสมาคม
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2. โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI Digital Exam Center)
3. โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการ
ให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลการดำเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ดำเนินการถอดเนื้อหาและกำหนดขอบเขต
ชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ขอบเขตรายละเอียด ของชุดฝึกอบรม
ตามมาตรฐานอาชีพประกอบด้วย 1) แบบแผนชุดฝึกอบรมตามมาตรฐาน
อาชีพ 2) แบบแผนมอดูลการฝึกอบรม รวมชุดฝึกอบรม 46 ชุด
ระบบ
1
1
- พัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI Digital
Exam Center)
แห่ง

80

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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แห่ง

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในรูปแบบอบรมออนไลน์ การใช้ระบบ
ฐานข้อมูลให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะบุคคล จำนวน 11 องค์กร และเตรียมแผนดำเนินการจัดอบรม
ออนไลน์ครั้งที่ 2 ในเดือน สิงหาคม 2563 เนื่องจากระบบฐานข้อมูลการ
ให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มีการปรับปรุง/ปรับเพิ่มฟังก์ชั่น โดยจะแล้ว
เสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2563
- จัดทำสื่อการอบรมออนไลน์ เตรียมดำเนินการจัดทำสื่ออบรมระบบ
ฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพแบบออนไลน์ จำนวน 10
ตอน โดยจะเริ่มภายในต้นเดือน กรกฎาคม 2563
- จัดทำเครื่องมือสนับสนุนในการอบรม สำหรับการจัดอบรมภายในเดือน
พฤษภาคม และ มิถุนายน หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงขี้นกับการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ เสร็จเรียบร้อย
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หน่วยนับ เป้าหมาย

4. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมิน
มาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ

ระบบ

1

5) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชีพ TPQI-NET

ระบบ

1

6) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล “ปัก
หมุดมืออาชีพ”

ระบบ

1

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
(ณ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ผลตาม
เป้าหมาย
1
- ดำเนินการ
1. จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เรียบร้อยแล้ว
2. ทางทีมรับจ้างได้ดำเนินการเก็บข้อมูลความต้องการปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว
3. มีการจัดประชุมเก็บความต้องการและการพัฒนาระบบร่วมกัน ระหว่าง
สำนักงาน ก.พ. สพร. สดช. และ สคช. เรียบร้อยแล้ว
1
- ดำเนินการ
1. จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เรียบร้อยแล้ว
2. ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
3. ดำเนิ น การเก็บ ข้อมูล ความต้องการปรับ ปรุงแก้ไข และพัฒ นาระบบ
เรียบร้อยแล้ว
4. เก็บความต้องการและนำเสนอ Prototype ตามกระบวนการทำงาน
จากสิ่งที่เก็บความต้องการให้คณะทำงาน TPQI-Net โดยประกอบไปด้วย
องค์กรรับรอง จำนวน 200 องค์กรรับรอง
1 ระบบ 1. พัฒนาแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” เรียบร้อยแล้ว
2. ดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับระบบ iOS, Android และ
เว็บไซต์ มีการทดสอบใช้งานระบบแล้ว

