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บทสรุปผู้บริหาร
สถาบัน คุณวุฒิ วิชาชีพ ิองค์การมหาชนี หรือ สคช. จัดตัๅงขึๅน ตามพระราชกฤษฎี กาจัดตัๅงสถาบั นคุณ วุฒิ
วิช าชีพ ิองค์การมหาชนี พ.ศ. ๎๑๑๐ ภาย฿ตຌการกำกั บ ดูลของนายกรั ฐมนตรี ปั จจุ บั นเดຌมอบหมาย฿หຌ ร อง
นายกรัฐมนตรีินายดอน ปรมัตถ์วินัยี ป็นผูຌกำกับดูล ดย สคช. เดຌดำนินงานตามภารกิจ฿นดຌานตาง โ ดังนีๅ
ํ. ศึ ก ษาวิ จั ย ละพั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เดຌ พั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละกลเกการรั บ รอง
ประสบการณ์ดຌวยระบบคุณวุฒิวิชาชีพสำรใจจนกิดป็นผลสัมฤทธิ์ ทำ฿หຌปัจจุบันประทศเทยเดຌมีการ฿หຌการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ ตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพละป็นทียไ อมรับ฿นระดับภูมิภาคอาซียนละสากล
ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา สคช. เดຌจัดทำระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ทีไตอบสนองตอยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน
ของประทศ ดยเดຌมีคุณ วุฒิ วิชาชีพ ริไมรก ๓ ระดับ ละเดຌมีการทบทวนปรับระดับคุณ วุฒิ วิชาชีพป็น ๔
ระดั บ ฿หຌ ส ามารถทีย บคีย งกับ กรอบคุ ณ วุฒิ อาซีย นิASEAN Qualification Reference Framework : AQRF)
ละกรอบคุณวุฒิหงชาติ ิNational Quality Framework : NQF)
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ เดຌมีการทบทวนมาตรฐานอาชีพ฿หຌป็น ตามระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพป็น ๔ ระดับ อีกจำนวน ๎๏๎ คุณวุฒิวิชาชีพ รวมทังๅ หมดป็น ๎,ํํ๐ คุณวุฒวิ ิชาชีพ
๎. สงสริมละสนับสนุนกลุมอาชีพ ฿นการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ซึไงป็นภารกิจหลักของ สคช. พืไอ฿หຌ
เดຌมาซึไงมาตรฐานอาชีพทีไป็นเปตามความตຌองการของผูຌประกอบการ ละนานาประทศ฿นสาขาวิชาชีพดียวกัน
ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา ทีไผานมาเดຌจัดทำมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพลຌวจำนวนจำนวน ๒์ สาขา
วิชาชีพ ๔์๏ อาชีพ ๎,ํํ๐ คุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนีๅยังเดຌจัดทำสมรรถนะดຌานการ฿ชຌดิจิทัล ิDigital Literacy)
สมรรถนะดຌ า นดิ จิ ทั ล สำหรั บ ขຌ า ราชการิDigital Government) ละสมรรถนะดຌ า นภาษาอั ง กฤษ (English
Proficiencyี
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ มีป้าหมาย฿นการจัดทำมาตรฐานอาชีพพิไมติมอีกจำนวน
ํ๐ สาขาวิชาชีพละทบทวนมาตรฐานอาชีพอีกจำนวน ๏๒ คุณวุฒิวิชาชีพ
๏. รับรองมาตรฐานอาชีพของตางประทศละนำมา฿ชຌป็นมาตรฐานอาชีพ ซึไงป็นภารกิจ฿หมของ สคช.
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัๅงฯ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ เดຌมีการจัดทำกณฑ์฿นการคัดลือกละรับรองมาตรฐาน
ของตางประทศทีไมีความสำคัญ ตามนยบายรัฐบาลละจำป็ น ตอการพัฒ นากำลั ง คน ฿นบืๅ องตຌ นเดຌน ำรอง฿น
อุตสาหกรรมดิจิทัล ิDigital) ลือกมาตรฐานอาชีพ IT Business รวมกับ Institute of Information Technology
Promotion : IITP จากสาธารณรัฐกาหลี มารับรองป็นมาตรฐานอาชีพ
๐. การรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ป็นกลเกทีไสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอ฿หຌมาตรฐานอาชีพทีไจัดทำ
ขึนๅ เดຌมีการนำเป฿ชຌ฿นการประมินสมรรถนะบุคคล฿นตละอาชีพ สคช.
ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา เดຌลงนามความรวมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ิสมอ.ี ดย฿หຌ
การรั บ รององค์ ก รทีไ มี ห นຌ า ทีไ รั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ จากก ารดำนิ น งานนั บ ตัๅ ง ต
ปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ – ปั จจุบั น สคช. เดຌ ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีห นຌ าทีไรับ รองสมรรถนะของบุ คคลตาม
มาตรฐานอาชีพ รวมทัๅงสิๅนจำนวน ๎๑๓ หง ฿น ๐ํ สาขาวิชาชีพ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ มีป้าหมาย฿นการ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรั บรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พิไมอีกจำนวน ๎์ หง
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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๑. พัฒนาศูนย์กลางขຌอมูลกีไ ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ พืไอ฿หຌป็นศูนย์กลางขຌอมูล
กีไ ย วกั บ ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พ จำป็ น ตຌ อ งสรຌ างระบบฐานขຌ อ มู ล การ฿หຌ บ ริ ก าร e-Service
กีไยวกับขຌอมูลคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา สคช. เดຌพัฒนาระบบศูนย์กลางขຌอมูล฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿นชืไอ TPQI-NET
สามารถรองรับการขຌาประมิน ดยมีระบบดังตอเปนีๅ
ํ) ระบบสืบคຌนคลังขຌอมูลมาตรฐานอาชีพ
๒) ระบบจายคาธรรมนียม
๎) ระบบบริหารจัดการองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะฯ ๓) ระบบรายงานผล
๏) ระบบประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
๔) ระบบการประมินตนอง
๐) ระบบฐานขຌอมูล Stakeholder
๕) ระบบฝຄกอบรมออนเลน์ e-Training
๑) ระบบสอบซอม
การดำเนิ นงานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ มีป้าหมาย฿นการพั ฒ นา Application Pro-Pin ระบบ
ชืไอมยงนำบุคลากรทีไผานการประมิน ดยปักหมุดพืไอการสืบคຌนของคน฿นอาชีพทีไมีอยู ฿นตละพืไอทีไสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางมีป้าหมายตามความตຌองการของตลาด
๒. ติดตามละประมินผลองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทัๅงระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ พืไอ฿หຌการดำนินการป็นเปดຌวยความปรง฿สละยุติธรรม พืไอ฿หຌระบบรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพมีมาตรฐานป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล ละกิดการยอมรับ฿นระบบคุณวุฒิวิชาชีพละความ
ชืไอถือองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การพัฒนาละติดตามการประกันคุณภาพ
จึงป็นรืไองสำคัญ฿นการสรຌางความชืไอมัไน฿หຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา สคช. เดຌพัฒนาระบบการประกันคุณภาพดยเดຌมีการตรวจติดตามงานขององค์กรทีไมี
หนຌ าทีไ รั บ รองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชีพ ทุ ก ป ละร ว มกั บ สำนั ก งานรั บ รองมาตรฐานเออสอ
ิMASCI) พัฒนาระบบงานขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล
ISO/IECแ็เโไ ละผลักดัน฿หຌองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เดຌมีการรับรองลຌว
จำนวน ํ หง นอกจากนีๅ สคช. ยังเดຌพัฒนา สคช.฿หຌมีมาตรฐานละป็นเปตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
ิISO้เเแี ดยปั จ จุ บั น สคช. เดຌรั บ การรั บ รองมาตรฐาน ISO ้เเแ : โเเ่ ละพั ฒ นาเปสู การรั บ รอง
ISO้เเแ : โเแ5 ซึไงป็นมาตรฐานสากลทีไองค์กรธุรกิจทัไวลก฿หຌความสำคัญ
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ มีป้าหมาย฿นการตรวจติดตามงานขององค์ กรทีไมีหนຌาทีไ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพจำนวน ํ๔์ หง ละผลักดัน฿หຌองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ยืไนขอรับการรับรองระบบงานตาม ISO/IEC17024 จำนวน ๎ หง ละเดຌรับการ
รับรองระบบงาน ISO/IEC17024 จากสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานหงชาติ จำนวน ํ หง
๓. ส งสริ ม สนั บ สนุ น ละประสานความร ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษา ศู น ย์ ห รื อ สถาบั น ฝึ ก อบรม สถาน
ประกอบการ หนวยงานอืไน ทัๅงภาครัฐละอกชน ทัๅง฿นประทศ ละตางประทศพืไอ฿หຌมีการผยพรละการ
฿ชຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละจัด฿หຌมีการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา ทีไผานมาเดຌมีการสรຌาง
ความรวมมือละบูรณาการกับหนวยงานตาง โ ทัๅง฿นละตางประทศ ทัๅงนีๅเดຌมีภารกิจ฿หมตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตัๅงิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ. ๎๑๒๎ ฿นรืไองการฝຄกอบรม การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ จึงเดຌมีการรงการ
พัฒนาระบบฝຄกอบรมบบออนเลน์ e-Training ฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐานอาชีพจำนวน ๓๑ คุณวุฒิวิชาชีพ

************************************
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ทิศทางนโยบายจากคณะกรรมการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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11 ทิศทางนโยบายจากคณะกรรมการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดຌรงทบทวนการดำนินงานพืไอพัฒนาละผลักดันการดำนินงานของ
สคช. ฿หຌสามารถ ตอบสนองตอนยบายรัฐบาลละนยบายของท านรองนายกรัฐมนตรี ินายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ี
ดยผานการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานสำคัญ ละผูຌทรงคุณวุฒิทัๅงภาครัฐละอกชน เดຌก
ํ. ปรับปรุงองค์ประกอบละอำนาจหนຌาทีไของคณะกรรมการตรวจสอบ ละคณะอนุกรรมการอีก ๖ ชุด
พืไอผลักดันการดำนินงานของ สคช. ฿หຌป็นเปตามป้าหมายอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เดຌก
ํี คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหนຌ าทีไ฿นการ สอบทานการปฏิ บั ติ งาน กระบวนการจั ดทำ
รายงานทางการงิน การควบคุมภาย฿นของสถาบัน
๎ี คณะอนุกรรมการพิจารณากลัไนกรองนยบายละผนดำนินการ มีอำนาจหนຌาทีไ฿นการสนอนะ
นยบายละผนยุทธศาสตร์ ละกำกับดูล การติดตามละประมินผล
๏ี คณะอนุ กรรมการพิจารณากลัไ นกรอง฿หຌ ความหใ น ละจัดทำรางหลักกณฑ์ ระบี ยบ ขຌอบั งคับ
สถาบัน มีอำนาจหนຌาทีไ฿นการออกระบียบ ขຌอบังคับประกาศ หรือขຌอกำหนดกีไยวกับสถาบัน
๐ี คณะอนุ กรรมการบริ ห ารความสีไ ย ง มีอำนาจหนຌ าทีไ ฿นการจั ด ทำกรอบนยบาย กลยุ ท ธ์ ละ
นวทางปฏิบัติการบริหารความสีไยง กำหนดระดับความสีไยงทีไยอมรับเดຌดยรวม รวมถึงกำกับดูลการจัดทำคูมือ
การปฏิบัติงาน ละผนงานดຌานบริหารความสีไยงของสถาบัน
๑ี คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล มีอำนาจหนຌาทีไ฿นการทบทวนระบียบบริหารงานบุ คคลของ
สคช. ฿หຌป็นปัจจุบัน รวมถึงกำกับดูลการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน ผนบริหารงานบุคคล ผนพัฒนาบุคลากร
ละจัดทำมาตรฐานกำหนดตำหนง
๒ี คณะอนุ ก รรมการดิ จิ ทั ล มี อ ำนาจหนຌ า ทีไ ฿นการบริ ห ารละพั ฒ นาดຌ า นทคนลยี ดิ จิ ทั ล พืไ อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุป้าหมายละวิสัยทัศน์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
7ี คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ละรຌองทุกข์ มีอำนาจหนຌาทีไ฿นการพิจารณาวินิจฉัยชีๅขาดรืไองอุทธรณ์
วินิจฉัยชีๅขาดรืไองรຌองทุกข์ สนอผลการพิจารณาตอคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
คณะกรรมการตรวจสอบ ละคณะอนุกรรมการ เดຌดำนินงาน ดังนีๅ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ํี อนุมัติกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบภาย฿นประจำปงบประมาณ โ5ๆ3
๎ี อนุมัติผนการตรวจสอบภาย฿นประจำปงบประมาณ 2563
๏ี รายงานผลการตรวจสอบสนอคณะกรรมการเตรมาสทีไ แ ปงบประมาณ โ5ๆ3 รืไองตาง โ เดຌก
- กระบวนการควบคุมละดูลพัสดุ
- การประมินผลระบบการควบคุมภาย฿น
- กระบวนการบิกจายการสนับสนุนผูຌขຌารับการประมิน
- การพิจารณาครงการสนับสนุนผูຌขຌารับการประมินพืไอรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
- ตรวจสอบกระบวนการ การ฿หຌ฿บประกาศนียบัตรละหนังสือรับรอง
๐ี รายงานผลการตรวจสอบงบการงิน ประจำปงบประมาณ 2562
๑ี สนอคณะกรรมการพืไอพิจารณาตงตัๅงผูຌสอบบัญชี ประจำปงบประมาณ โ5ๆ4
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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คณะอนุกรรมการพิจารณากลัไนกรองนยบายละผนดำนินการ
ํ) กำหนดนวทางการดำนินงานละจัดทำผนงานประจำปของสถาบัน
๎) พิจารณากลัไนกรองผลการตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ ทีไ ขอรับ การรับ รอง฿หม ละทีไ ขอขยายขอบขายการรับ รอง รวมถึงทีไ ขอตออายุ การรับ รอง
พรຌอมทัๅง฿หຌขຌอสังกต ขຌอสนอนะพืไอประกอบการพิจารณา฿หຌการรับรองของคณะกรรมการสถาบัน
๏) ทบทวนหลักกณฑ์การกำหนดอัตราคาธรรมนียม฿นการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
๐) ฿หຌความหในรูปบบหลักกณฑ์ ฿นการดำนินกิจการระหวางสถาบันฯ กับองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองฯ ฿น
รืไองการจัดกใบละอั ตราคาธรรมนียมตางโ พืไอจัดทำราง ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ พ.ศ. 2563
๑) ฿หຌ ค วามหใ น ชอบ฿นการทำความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานต า ง โ ทัๅ งภาครั ฐ ละอกชน ละองค์ ก ร
ตางประทศ
๒) พิจารณาการรับรองมาตรฐานอาชีพของตางประทศ ตาม พ.รฎ. ฉบับกຌเขพิไมติม พ.ศ. ๎๑๒๎
๓) พิจารณานวทางการทียบอนประสบการณ์ สำหรับบุคลากรทีไมีความสามารถตมีคุณวุฒิการศึกษา
เมสูงมากนัก พืไอ฿หຌเดຌรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ละปຂดอกาส฿หຌพัฒนาอาชีพอยางยัไงยืน กิดการรียนรูຌ
ตลอดชีวิต
๔) พิจารณาอืไน โ อาทิ การปรั บ ผนการดำนิ น งาน การตัๅงคณะกรรมการทีไ ป รึกษาพืไ อการพัฒ นา
กำลั ง คน การพั ฒ นาองค์ ก รทีไ มี ห นຌ า ทีไ รั บ รองสมรรถนะบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ ฿หຌ ขຌ า สู
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
คณะอนุกรรมการพิจารณากลัไนกรอง฿หຌความหในละจัดทำรางหลักกณฑ์ ระบียบ ขຌอบังคับสถาบัน
1) พิ จ ารณากลัไ น กรอง ฿หຌ ค วามหใ น ละขຌ อ สนอนะ฿นการออกขຌ อ บั งคับ ระบี ย บ ประกาศ หรื อ
ขຌอกำหนดตามอำนาจหนຌาทีไของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทีไกำหนดเวຌ฿นพระราชกฤษฎีกา
จัดตัๅงละพระราชบัญญัติองค์การมหาชน ดยเมขัดยຌงกับกฎหมายละมติคณะรัฐมนตรี
2) ฿หຌความหในละขຌอสนอนะกีไ ยวกับประดในปัญหาขຌอกฎหมาย กฎ ขຌอบังคับ ระบียบ ขຌอกำหนด
ประกาศ ละการดำนินงานครงการ ละนิติกรรมสัญญาตาง โ
3) พิจารณาทบทวน ปรับปรุง ละกຌเขพิไมติมขຌอบัง คับ ระบียบ ขຌอกำหนด ละประกาศทีไมีผล฿ชຌ
บังคับลຌวนัๅน พืไอ฿หຌป็นเปตามสถานการณ์ปัจจุบัน
4) ปรับปรุงระบียบ ขຌอบั งคับ หลักกณฑ์ ประกาศตางโ ฿หຌ ฿หຌมีความถูกตຌองละครบถຌวนสมบูรณ์
ภาย฿ตຌพระราชกฤษฎีกาฉบับ฿หม
คณะอนุกรรมการบริหารความสีไยง
1) จัดทำกรอบนยบาย กลยุทธ์ ละนวทางการบริหารความสีไยง กำหนดระดับความสีไยงทีไยอมรับเดຌ
ดยรวมของสถาบัน
2) สนอผนการบริหารความสีไยงประจำปงบประมาณ 256๏
3) กลัไนกรองประดในความสีไยงสนอตอคณะกรรมการสถาบันพืไอพิจารณาอนุมัติ
4) รายงานผลการบริหารงานดຌานความสีไยงตอคณะกรรมการสถาบันป็นรายเตรมาส เตรมาสทีไ 1-๏
ปงบประมาณ 256๏
5) ทบทวนละปรับปรุงนยบายละมาตราการป้องกันกຌเขความสีไยง฿หຌมีความสอดคลຌองละทันสมัย
6) ปรับปรุงผนการบริหารความพรຌอมตอสภาวะวิกฤตของสคช. (TPQI BCP) ฿หຌป็นปัจจุบัน
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
ํี พิจารณาการทบทวนระบียบบริหารงานบุคคลของ สคช. ฿หຌป็นปัจจุบัน
๎ี กำกับ ดูลการจั ดทำคู มือการปฏิ บั ติงาน ผนบริ ห ารงานบุ คคล ผนพั ฒ นาบุ คลากร ละจั ด ทำ
มาตรฐานกำหนดตำหนง
๏ี ฿หຌขຌอสนอนะกีไย วกับการบริห ารงานบุคคล ฿หຌ ขຌอสนอนะกีไ ยวกับ การบริหารงานบุ คคล การ
จัดบงสวนงาน กรอบอัตรากำลัง กรอบอัตรางินดือน
๐ี ฿หຌความหในรืไองทางวินัยละปัญหากีไยวกับการกຌเขบริหารงานบุคคล
คณะอนุกรรมการดิจิทัล
แี สนอนะนยบายละผนยุทธศาสตร์ ฿นการบริ หารละพัฒนาดຌานทคนลยีดิจิทัลพืไอสนับสนุน
การปฏิบัติงาน฿หຌบรรลุป้าหมายละวิสัยทัศน์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
โี สนอความหในกีไยวกับผนงานละครงการดຌานดิจิทัลของสถาบันคุณ วุฒิวิชาชีพ รวมทัๅงจัดลำดับ
ความสำคัญของผนงานละครงการดังกลาวดຌวย
ใี สนอนะนยบาย มาตรการ กฎ ระบียบ พืไอกำกับการ฿ชຌทรัพยากรดຌานทคนลยีดิจิทัลละขຌอมูล
รวมกัน ฿หຌเดຌรับความสะดวก รวดรใว มัไนคง ละปลอดภัย
ไี สนอนวทางการสนับสนุนการดำนินการพืไอขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌกิดการชืไอมยงละ
฿ชຌประยชน์ขຌอมูลรวมกับหนวยงานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง
5ี สนอนะวทางการพั ฒ นาละบริ ห ารจั ด การระบบสารสนทศ ระบบงานอิ ลใ ก ทรอนิ ก ส์ ศู น ย์
ทคนลยีสารสนทศ ฿หຌสามารถรองรับการดำนินการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ละสอดคลຌองกับ
การป็นหนวยงานตามนยบายดิจิทัล (Degital Government)
6ี พิจารณาละติดตามผลการดำนินการตามผนปฏิบัติงานดຌวยระบบสารสนทศละทคนลยีดิจิทัล
ละรายงาน฿หຌคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทราบป็นรายเตรมาส
็ี ตงตัๅงคณะทำงานพืไอการดำนินการตามกรอบอำนาจหนຌาทีไของคณะอนุกรรมการ ตามความจำป็น
่ี ดำนินการหรือปฏิบัติหนຌาทีไอืไน฿ดตามทีไคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมอบหมาย
้ี พิจารณาความหมาะสมครงการ฿นปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ละติดตามครงการ฿หຌขຌอสนอนะ
ตอหนวยงาน฿นการดำนินงาน
คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ละรຌองทุกข์
ํี พิจารณาวินิจฉัยชีๅขาดรืไองอุทธรณ์ ละรืไองรຌองทุกข์ ตาง โ
๎ี สนอผลการพิจารณาวินิจฉัยชีๅขาดรืไองอุทธรณ์ ละรืไองรຌองทุกข์ ตอคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ
๎. นยบายการดำนินงานภาย฿ตຌสถานการณ์ รคติดชืๅอเวรัสครนา โเแ้ ิCOVID-แ้ี เดຌกำหนด
นวทาง฿นการดำนิ น งาน จากสถานการณ์ รคติ ด ชืๅ อ เวรั ส ครนา 2019 (COVID-19) ทีไ มี ก ารระบาด฿หญ
ิPandemic) เปทัไวลกตามประกาศขององค์การอนามัยลกมืไอ 11 มีนาคม 2563 ทีไขอความรวมมือปฏิบัติตาม
คำนะนำตาง โ ของรัฐบาล ชน การปฏิบัติงานทีไบຌาน ิWork from Home) การวຌนระยะหาง การ฿สหนຌา กาก
อนามัยมืไออยูทีไชุมชน ป็นตຌน สคช. เดຌ฿หຌความสำคัญ ละปฏิบัติตามคำนะนำของรัฐบาล ดย฿หຌนยบายการ
ปฏิบัติงานทีไบຌาน ิWork from Home) ตัๅงตวันทีไ 23 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ิขຌอมูลรายงาน ณ วันทีไ 14
มษายน 2563) รวมถึง ออกคำสัไงละประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี พืไ อรองรับสถานการณ์
ตัๅงตวันทีไ 20 มีนาคม 2563 ป็นตຌนมา รวมทัๅงหมด 5 ฉบับ ละจัดกิจกรรม KM ฿นการสืไอสารองค์ความรูຌดຌาน
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ตาง โ ภาย฿นองค์กร฿หຌกับบุคลากร นอกจากนีๅยังเดຌจัดทำสืไอประชาสัมพันธ์ตาง โ พืไอ฿หຌความรูຌ ละ฿หຌกำลัง฿จ
ประชาชน฿นชวงสถานการณ์ดังกลาว ดยมีรายละอียด ดังนีๅ
๎.ํ คำสัไ งสถาบั น คุณ วุฒิ วิช าชีพ ิองค์ก ารมหาชนี พืไ อรองรั บ สถานการณ์ รคติ ด ชืๅอ เวรั ส
ครนา ๎์ํ๙ ิCOVID-แ้ี เดຌก
ํี รืไอง นวทางการปฏิบัติงานนอกสถานทีไตัๅงของสถาบั นคุณวุฒิ วิชาชีพ ิองค์ก ารมหาชนี
ิWork from Home) พืไอรองรับการป้องกันการพรระบาดของรคติดชืๅอเวรัสครนา 2019 (COVID-19) ฉบับ
ทีไ 1 ละฉบับทีไ ๎
๎ี รืไอง มาตรการปฏิบัติงาน฿นสถานการณ์ภาวะฉุกฉิน COVID-แ้ ิฉบับทีไ ํ-๏ี ละจัดทำ
นวทางการปฏิบั ติงานของจຌาหนຌ าทีไ ิService Work Sheet) จำนวน ๐๏ ขຌอปฏิ บั ติ พืไ อ฿หຌ จຌ าหนຌ าทีไส ามารถ
ปฏิบัติงานเดຌอยางตอนืไอง ฿นชวงการปฏิบัติงานนอกสถานทีไ
๎.๎ จัดทำสืไอประชาสัมพันธ์฿นการ฿หຌความรูຌ ละ฿หຌกำลัง฿จประชาชน กีไยวกับสถานการณ์ รค
ติดชืๅอเวรัสครนา ๎์ํ๙ ิCOVID-แ้ี ดยสืไอประชาสัมพันธ์ทีไดำนินการนัๅนมีทัๅงรูปบบ Infographic ละ
VDO Clip ผยพร ผ า นช อ งทางออนเลน์ Facebook : สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ิองค์ ก ารมหาชนี อาทิ สืไ อ
ประชาสัมพันธ์฿นการรณรงค์มาตรการภาครัฐ ละ฿หຌความรูຌ฿นการปฎิบัติตน รวมถึงการ฿หຌกำลัง฿จประชาชน฿นชวง
สถานการณ์ดังกลาว ป็นตຌน
๎.๏ ปรับรูปบบการสืไอสารภาย฿นองค์กรละนอกองค์กร พืไอความตอนืไอง฿นการดำนินงาน ละ
฿หຌบริการ เดຌกำหนดนวทางการจัดประชุมละอบรมผานระบบออนเลน์ ิHangouts meet)
๏. นยบาย฿นบู ร ณาการความร ว มมื อ ฿นการทำงานร วมกัน กั บ ทุ ก ภาคส วน ทัๅ งภาคอกชน ภาครั ฐ
สถาบันการศึกษาละผลักดัน฿หຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพของ สคช. ป็นทียไ อมรับ
๏.ํ สรຌางความชัดจน฿นนวทางการดำนินงานบบบูรณาการรวมกันระหวางสถาบันคุณ วุฒิ
วิชาชีพิองค์การมหาชนี กับ กรมพัฒนาฝีมือรงงาน กระทรวงรงงาน เดຌดํานินการทียบคียงมาตรฐานฝมือ
รงงานหงชาติกับมาตรฐานอาชีพ฿นสาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล อาชีพนักบริหารงานบุคคล ละสาขาวิชาชีพล
จิ ส ติ ก ส์ สาขาจั ด การคลั งสิ น คຌ า อาชี พ ผูຌ ค วบคุ ม คลั งสิ น คຌ าอั น ตราย ดຌ ว ยตารางวิ คราะห์ งาน ิJob Analysis)
นอกจากนีๅยังเดຌจัดทําหลักสูตรฝຄกอบรมกำลังคนละการรั บรองผูຌผานการฝຄกอบรม พืไอ฿หຌเดຌรับ฿บประกาศนียบัตร
รวมกัน ิCo-Certification) รวมถึงการ฿ชຌสถานทีไ฿นการประมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพรวมกันอีกดຌวย
๏.๎ บู รณาการความร วมมื อการทำงานกับ กระทรวงการอุดมศึ กษา วิท ยาศาสตร์ วิจั ย ละ
นวัตกรรม รืไองการนำมาตรฐานเปทำหลักสูตรสำหรับ non degree ทัๅง฿นประทศละตางประทศ ฿นการพัฒนา
ระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพของเทย฿หຌมีมาตรฐานป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล
๏.๏ บูรณาการความรวมมือการทำงานกับ กระทรวงศึกษาธิการ พืไอพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
รวมกับภาคการศึกษา฿นการผลิตละพัฒนากำลังคนสำหรับรองรับการพัฒนาประทศ เดຌรวมกันพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ ละหลักสูตรฝຄกอบรม พัฒนาระบบรับรองสมรรถนะ฿หຌกับนักรียนนักศึกษา฿หຌมีสมรรถนะตรงตามทีไ
ผูຌประกอบการตຌ องการ ซึไงสอดคลຌองกับผนงานบู รณาการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาละการรียนรูຌ ละพัฒนา
ระบบฝຄกอบรมอิลใกทรอนิกส์ ิe–Training)
คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ขอยืนยันการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการกำหนดนยบายละกำกับการทำงาน
ของ สคช. ฿หຌมีประสิทธิภาพ ปรง฿ส ป็นเปตามหลักนยบายการกำกับดูลกิจการทีไดี ละคงมุงมัไนทีไจะพัฒนาการ
ดำนินงาน฿นทุกโ ดຌาน฿หຌกิดประยชน์สูงสุดตอประทศ
คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏
ผลการบิกจาย
สคช. เดຌ รั บ ความหใ น ชอบ฿นการปรั บ ผนปฏิ บั ติ ก ารละผนการบิ ก จ า ย
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ วงงิน ใ่็,5แโ,่เเ บาท ิงิน ตามพ.ร.บ.
๘๐.๒๒%
โๆโ,โๆเ,โเเ บาท ละงินสะสม แโ5,โ5โ,ๆเเ บาที ดยเดຌดำนินการบิกจาย
ผูกพันสัญญา ละขออนุมัติดำนินการ จำนวน ใแโ,5ๆ่,่ไๆ บาท คิดป็นรຌอยละ
่เ.ๆๆ ณ สิๅนดือนมิถุนายน 2563
สถานะงิ น รายเดຌ ข อง สคช. มี ร ายเดຌ ส ะสมตัๅ ง ต ป ง บประมาณ พ.ศ. โ5 55 – โ5ๆโ จำนวน
ใ5ุ928ุ949.95 บาท ละมีรายเดຌประจำปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ ิขຌอมูลตัๅงตวันทีไ แ ตุลาคม โ5ๆโ –
3เ มิถุนายน 2563ี มีรายเดຌรวมทัๅงสิๅน 5,ใ48,926.22 บาท
ผลการบิกจายละผูกพันสัญญา฿นภาพรวมสูงกวาผนทีไเดຌรับอนุ มัติ ทัๅงนีๅ ฿นสวนของผลการดำนิน งาน
คอนขຌางป็นเปตามปງาหมาย ซึไงสดงถึงการ฿ชຌงบประมาณ฿นการบริหารครงการเดຌอยางมีประสิทธิภาพ

การดำนินงานสนับสนุนนยบายรัฐบาลละบูรณาการ฿นการดำนินงานกับหนวยงานตางโ
ํ. การขับคลืไอนนยบายรัฐบาล อันนำเปสูการพิไมผลิตภาพของกำลังคนของประทศตาม
ภารกิจ ของสคช. การขับ คลืไอนระบบคุณ วุฒิ วิช าชีพละมาตรฐานอาชี พของสถาบั น ฯ ป็นการดำนินการ

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ฿นรืไองการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน พืไอพัฒนาคนละสังคมเทย
฿หຌ ป็น รากฐานทีไขใงกรงของประทศ มี ความพรຌอมทางกาย ฿จ สติ ปั ญญา มีความป็ นสากล มีทั กษะการคิด
วิคราะห์อยางมีหตุผล นຌน฿หຌ คนป็นศูนย์กลางการพัฒนา การจัดทำมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชี พ ป็น
กลเกสำคัญ เดຌก
ํ.ํ ศึกษาวิจัยละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ํ .ํ .ํ จั ด ท ำ ก ร อ บ คุ ณ วุ ฒิ วิ ช า ชี พ ิThailand Professional Qualification
Framework : TPQF) ทีไผานมา สคช. เดຌจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ทีไตอบสนองตอยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน
ของประทศ ละยุ ทธศาสตร์การขຌาสู ป ระชาคมอาซียน สามารถบงสมรรถนะออกป็ น ๓ ระดับ ซึไงสามารถ
ทียบคียงกับกรอบคุณวุฒิ หงชาติ (National Quality Framework : NQF) ละกรอบคุณวุฒิ อาซียนิASEAN
Qualification Reference Framework : AQRF) จากการกำหนดกรอบดังกลาวเดຌนำเปสูการกำหนดกรอบ฿นการ
จัดทำมาตรฐานอาชีพ หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการ฿หຌคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการกำหนดสาขาวิชาชีพทีไเดຌรับ
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน ๓๎ สาขาวิชาชีพ พืไอป็นนวทาง฿นการจัดทำมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ
วิชาชีพ
ละเดຌมีการปรับปลีไยนกรอบคุณ วุฒิหงชาติ จาก ๕ ระดับป็น ๔ ระดับตามกรอบคุณวุฒิ สคช. จึงเดຌ
ดำนินการทบทวน ปรับปรุงระดับคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับการชืไอมยงละทียบคี ยงขຌาสูกรอบคุณวุฒิ
หงชาติ จาก ๓ ระดับ ป็น ๔ ระดับ ตามผนภาพการทียบคียง

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ห น้ า | ๔

ละเดຌรวมกับสำนักงานลขาธิการสภาการศึ กษา฿นการจัดทำรายงานการทียบคียงกรอบคุณวุฒิหงชาติ
ิNQFี กับ กรอบคุณวุฒิอຌางอิงอาซียน ิAQRFี ของประทศเทย ดยรายงานของประทศเทยเดຌรับการรับรองจาก
ASEAN QUALIFICATIONS REFERENCE FRAMEWORK ิAQRFี COMMITTEE รียบรຌอยลຌว
ํ.ํ.๎ การขับคลืไอนการผลิตละพัฒนากำลังคน฿หຌสอดคลຌองตามกรอบคุณวุฒิ หงชาติ :
พัฒ นากำลังคน฿น ็ กลุม เดຌ ก แี กลุมสาขาอาชีพดຌานลจิสติ กส์ครงสรຌางพืๅนฐาน ิLogistic Infrastructureี
โี กลุมสาขาอาชีพลจิสติกส์ละซัพพลายชน ิLogistics and Supply Chainี ใี กลุมสาขาอาชีพหุนยนต์ละ
ระบบอัตนมัติ ิRobotics and Automationี ไี กลุมทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ละดิจิทัลคอนทนต์
5ี กลุ ม สาขาอาชีพ อาหารละการกษตร ิFood and Agricultureี ๆี กลุ ม สาขาอาชี พ ปຂ ตรคมี คมี ภั ณ ฑ์
พลังงานละพลังงานทดทน ละ ็ี กลุมสาขาอาชีพมพิ มพ์ พืไอกำหนดนยบายละนวทางการผลิตละ
พัฒนากำลังคน฿นกลุมอุตสาหกรรมสาขาอาชีพนัๅน฿หຌรองรับกับตลาดรงงาน รวมถึงกำหนดมาตรฐานอาชีพ คุณวุฒิ
วิชาชีพ ละคุณวุฒิการศึกษา฿หຌป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ปัจจุบัน เดຌดำนินการตัๅงคณะทำงานพืไอขับคลืไอน฿หຌเดຌ
ผนมบท฿นการพัฒนากำลังคน฿นทุกกลุมสาขาอาชีพ฿หຌ กิดผลลัพธ์ทีไชัดจน฿นการผลิตกำลังคน฿นภาคการศึกษา
฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงานทัๅง฿นละตางประทศ ดยเดຌกำหนด ิรางี ผนขับคลืไอนกรอบ
คุณวุฒิหงชาติสูการปฏิบัติ พ.ศ. โ5ๆโ – โ5ๆ5 ละ ิรางี ผนปฏิบัติการดຌานการผลิตละพัฒนากำลังคน฿น
สาขาอาชี พ ทีไ มี ค วามจำป็ น ร งด ว นต อการพั ฒ นาประทศตามกรอบคุ ณ วุ ฒิ ห งชาติ พ.ศ. โ5ๆโ – โ5ๆ5
รียบรຌอยลຌว พืไอสนอตอคณะรัฐมนตรี
มีการจัดตัๅงคณะกรรมการทีไปรึกษาพืไอการพัฒนากำลังคน ิIndustry Competency Board:
ICBี ดຌานลจิสติกส์ ละอยูระหวางดำนินการจัดตัๅงอีก 2 สาขาวิชาชีพ เดຌก สาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสาร ละดิจิทัลคอนทนต์ ละสาขาวิชาชีพการทองทีไยว การรงรม ภัตตาคารละรຌานอาหาร ดยทำ
หนຌาทีไ กำกับภาพรวม฿นการพัฒ นามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ วิชาชีพ ตลอดจนมาตรฐานการฝຄกอบรม฿นสาขา
วิชาชีพทีไกีไยวขຌอง ชืไอมยงภาคอุปสงค์ละอุปทาน฿นการป็นกลเก฿หຌกับกลุมผูຌประกอบการ/อุตสาหกรรมทีจไ ะชวย
สรຌางความมัไน฿จเดຌวาบุคลากร฿นอาชีพมีสมรรถนะทีไป็นเปตามความตຌองของธุรกิจพืไอนำเปสูผลผลิตทีไมีศักยภาพ
สูงละขงขันเดຌ฿นระดับสากล
การสรຌ า งความร ว มมื อ กั บ สำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา พืไ อ ร ว มกั น พั ฒ นาศั ก ยภาพครู
อาชีวศึกษา ฿หຌมีทักษะทางดຌานวิชาชีพควบคูเปกับการจัดการรียนรูຌบบครูมืออาชีพ ดย สคช.รวมกับสำนักพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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สมรรถนะครูละบุ คลากรอาชีวศึกษาจัดฝຄกอบรมชิงปฏิบัติการพืไอจัดทำหลั กสูตรฝຄกอบรมฐานสมรรถนะพืไอ
พัฒนาครูอาชีวศึกษา ดยนำมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพมาป็นกนหลัก฿นการสรຌา งหลักสูตรสริมทักษะ
ทางดຌานวิชาชีพ฿หຌกครูอาชีวศึกษา ดยมุงหวัง฿หຌครูอาชีวศึกษาทีไผานการฝຄกอบรมตามหลักสูตรทีไกำหนดเดຌขຌารับ
การประมิน สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพละคุณ วุฒิ วิช าชีพ ละจัดการรี ยนการสอนบบ Project based
learning ฿หຌกผูຌรียน฿นสถานศึกษาของตนองเดຌตอเป สำหรับหลักสูตรฝຄกอบรมทีไเดຌมีการจัดทำสรใจรียบรຌอย
ลຌว จำนวน ไเ หลักสูตร แแ สาขาวิชาชีพ
การศึ ก ษาวิ จั ย การขั บ คลืไ อ นการพั ฒ นากำลั ง คนดຌ ว ยระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ สู ผ ลลั พ ธ์  ละ
ผลกระทบตอภาคการศึกษา ดยมีวัตถุประสงค์พืไอศึกษารูปบบการนำระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ฿นภาคการศึกษา
อันกอ฿หຌกิดการผลิตกำลังคนทีไมีคุณลักษณะทีไพึงประสงค์฿นการจຌางงาน พัฒ นารูปบบการรับรองผลลัพธ์การ
รีย นรูຌละประสบการณ์ ทีไมีสู คุณ วุฒิ ทางการศึกษาดຌวยระบบคุณ วุฒิ วิช าชีพ ดยมีระบบการสะสมหน ว ยกิต฿น
ธนาคารหนวยกิต ิCredit bankี ละวิคราะห์ผลลัพธ์ ละผลกระทบทีไกิด ขึๅนกับภาคการศึกษามืไอเดຌนำระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ
นอกจากนีๅ สคช.ยั ง฿หຌ การสนั บ สนุ น ภาคการศึกษาทุ กระดับ ฿นการนำมาตรฐานอาชีพ ละ
คุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ฿นการพัฒนาหลักสูตรระยะสัๅน พืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌรับความรูຌละทักษะ฿นวิชาชีพ รวมทัๅง มีบทบาท
สำคัญ฿นการสนับสนุน฿หຌกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรมนำหนวยสมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชีพ ทีไส อดคลຌองกับ 10 อุตสาหกรรมปງ าหมาย฿นการพัฒ นาประทศ เปกำหนดป็ น Future Skill Set พืไ อ
นำเปสูการพัฒนาหลักสูตร non degree ของสถานศึกษา฿นระดับอุดมศึกษา ฿นการ Re skill – Up skill กำลังคน
ของประทศ฿หຌตอบจทย์ของประทศ฿นอนาคต
ํ.๎ การจัดทำละทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพพืไอรองรับ ซึไงป็นภารกิจหลักของ
สคช. พืไอ฿หຌเดຌมาตรฐานอาชีพทีไป็นเปตามความตຌองการของผูຌประกอบการ ละสามารถทียบคียงกับมาตรฐาน
อาชี พ ของกลุ ม ประทศสมาชิ ก อาซี ย นละนานาประทศ฿นสาขาวิ ช าชี พ ดี ย วกั น ละยั งสามารถส งต อ ฿หຌ
สถาบันการศึกษานำเป฿ชຌ฿นการพัฒนาหลักสูตรการรียนการสอนละฝຄกอบรมพืไ อพัฒ นาผูຌรียน฿หຌมีสมรรถนะ
สอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌประกอบการหรือทิศทางการพัฒนาประทศ ละสงตอ฿หຌกับหนวยงานทัๅงภาครัฐ
ละอกชนพืไ อ นำเป฿ชຌ ฿นการพั ฒ นาละสรຌ า งความกຌ า วหนຌ า฿นสายอาชี พ ฿หຌ กั บ บุ ค ลากรขององค์ ก ร ดั งนัๅ น
กระบวนการดำนินงานจึงตຌองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌองทัๅงภาครัฐละอกชน ทีไผานมาเดຌ
รวมกับตัวทนจากสมาคม กลุมผูຌประกอบการ ละหนวยงานสำคัญ฿นตละสาขาวิชาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒวิชาชีพ ตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๒ – ปัจจุบัน เดຌจัดทำมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ ลຌว
จำนวน ๒์ สาขาวิชาชีพ ๔์๏ อาชีพ ๎ุํํ๐ ชัๅนคุณวุฒิ ซึไงครอบคลุมกลุมอุตสาหกรรม ฿นตละภาคสวนตาม
ตารางสาขาวิชาชีพทีไจัดทำลຌวสรใจง ดังนีๅ
นยบายรัฐบาลละ
ภาคกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
ยุทธศาสตร์ โเ ป
แ. สาขาวิชาชีพ
แ. สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ แ. สาขาวิชาชีพการ
กลุมดิจิทัล
ผลิตภัณฑ์ยางพารา โ. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม ทองทีไยว การรงรม
แ. สาขาวิชาชีพทคนลยี
โ. สาขาวิชาชีพการ การผลิตมพิมพ์
ภัตตาคารละรຌานอาหาร สารสนทศละการสืไอสาร
ผลิตอาหารละ
ใ. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม โ. สาขาวิชาชีพกิจกรรม ละดิจิตอลคอนทนต์
การพิมพ์
บริการพืไอสริมสรຌาง
ภาคขนสง
ครืไองดืไม
ไ. สาขาวิชาชีพมคคาทรอ
สุขภาพรางกาย ิยกวຌน แ. สาขาวิชาชีพรถเฟ
ใ. สาขาวิชาชีพ
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
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นยบายรัฐบาลละ
ยุทธศาสตร์ โเ ป
กษตรกรรม
นิกส์
กิจกรรมดຌานกีฬา
ความรใวสูงละระบบราง
ไ. สาขาวิชาชีพธุรกิจ 5. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ใ. สาขาวิชาชีพธุรกิจสริม โ. สาขาวิชาชีพลจิสติกส์
อาหาร
ๆ. สาขาวิชาชีพความปลอดภัย สวยี
ใ. สาขาวิชาชีพขนสง
฿นการทำงาน
ไ. สาขาวิชาชีพการ
ชุมชน
็. สาขาวิชาชีพงาน
ดินรือ
ไ. สาขาวิชาชีพการบิน
ภาษาตางประทศละลามปล 5. สาขาวิชาชีพบริหาร
ภาคพลังงาน
่. สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือ ทรัพย์สิน
1. สาขาวิชาชีพ
ละสิไงพิมพ์
ๆ. สาขาวิชาชีพ
อุตสาหกรรมปຂตรลียม
้. สาขาวิชาชีพการชืไอม
ศิลปะการสดงละการ ละปຂตรคมี
อุตสาหกรรม
บันทิง
2. สาขาวิชาชีพพลังงาน
แเ. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม ็. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
ละพลังงานทดทน
พลาสติก
ประกัน
ภาคสนับสนุนขีด
แแ. สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีว ่. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
ความสามารถ฿นการ
การพทย์
ฆษณาละประชาสัมพันธ์ ขงขัน
แโ. สาขาวิชาชีพการจัดการ
้. สาขาวิชาชีพธุรกิจคຌา 1. สาขาวิชาชีพบริการ
ของสียละสารอันตราย
ปลีก
วิจัยละสำรวจความ
แใ. สาขาวิชาชีพผลิตชิๅนสวน แเ. สาขาวิชาชีพธุรกิจจัด คิดหใน
2. สาขาวิชาชีพบริการ
ยานยนต์
ดอกเมຌ
การศึกษา
แไ. สาขาวิชาชีพ
แแ. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
3. สาขาวิชาชีพมาตร
ทคนลยีชีวภาพ
ภาพถาย
วิทยา
แ5. สาขาวิชาชีพอัญมณีละ แ2. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
4. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
การทำครืไองประดับ
บริการทำความสะอาด
แๆ. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม แ3. สาขาวิชาชีพบริการ จัดการพืๅนทีไสีขียว
ภาคชุมชน
ผลิตครืไองจักรกลละลหะการ ทางการงิน
1. สาขาวิชาชีพอนุรักษ์
แ็.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม แ4. สาขาวิชาชีพ
พืๅนบຌานละศิลปหัตกรรม
ผลิตละปรรูปหลใก
บริหารงานบุคคล
ภาคอืไน โ
18. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม แ5. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
1. สาขาวิชาชีพการกีฬา
สิไงทอละครืไองนุงหม
อสังหาริมทรัพย์
โ. สาขาวิชาชีพวิชาการผัง
19. สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบ 1ๆ. สาขาวิชาชีพการ
มือง
ละตรวจสอบ
ออกบบผลิตภัณฑ์
3. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
20. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม แ7. สาขาวิชาชีพการ
ดนตรี
ซรามิกละครืไองคลือบ
ออกบบฟชัไน
4. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
โ1. สาขาวิชาชีพกอสรຌาง
แ8. สาขาวิชาชีพธุรกิจ
สาธารณูปภคละบริการ
รักษาความปลอดภัย
สาธารณะ
5. สาขาวิชาชีพเฟฟງา
ภาคกษตร

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคบริการ
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สำหรับ฿นปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ เดຌมีการกำหนดปງาหมาย฿นการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ดย
บงป็น สาขาวิชาชีพ฿หม หมายถึง มาตรฐาน ทีไยังเมคยจัดทำมากอน ละจัดทำขึๅนป็น ครัๅงรก สาขาวิชาชีพ
พิไมติม หมายถึง ทีไคยมีการจัดทำเปลຌวต จัดทำมาตรฐานอาชีพอืไนโ อาชีพทีไมีการทบทวนละมีอยูระหวาง
ดำนินการ จำนวน ไ สาขาวิชาชีพ ิใไ อาชีพี
สาขาวิชาชีพ฿หม
สาขาวิชาชีพพิไมติม
อาชีพทีไมีการทบทวน
ลຌวสรใจ จำนวน 4 สาขาวิชาชีพ ลຌวสรใจ จำนวน 5 สาขาวิชาชีพ
อยูระหวางดำนินการ จำนวน
1) สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร
1) สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา ระยะทีไ ใ 4 สาขาวิชาชีพ ิ34 อาชีพี
2) สาขาวิชาชีพธุรกิจประกัน
2) สาขาวิชาชีพเฟฟງา อาชีพชางซอม 1) สาขาวิชาชีพการจัดการของ
3) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม
สมาทฟนละทใบลใต
สียละสารอันตราย ิไ
ผลิตละปรรูปหลใก
3) สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการพทย์
อาชีพี
4) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรม
สาขาชางกายอุปกรณ์
2) สาขาวิชาชีพการผลิต
ผลิตครืไองจักรกลละลหะ 4) สาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์ สาขา
อาหารละครืไองดืไม ิ็
หุนยนต์ ระยะทีไ โ
อยูระหวางดำนินการ จำนวน 2
อาชีพี
สาขาวิชาชีพ
5) สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการพทย์ 3) สาขาวิชาชีพลจิสติกส์
1) สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการดูล
ิ22 อาชีพี
ระยะทีไ โ สาขาการผลิตครืไองมือ
สัตว์ลีๅยง
4) สาขาวิชาชีพการผังมือง ิแ
พทย์
2) สาขาวิชาชีพธุรกิจฆษณา
อาชีพี
อยูระหวางดำนินการ จำนวน 3 สาขา
ละประชาสัมพันธ์
วิชาชีพ
1) สาขาวิชาชีพการทองทียไ ว การ
รงรม ภัตตาคารละรຌานอาหาร
สาขาการจัดการทองทีไยว฿นทຌองถิไน
ิอยูงวด ไี
2) สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารละ
ครืไองดืไม สาขาปรรูปผลิตทางการ
กษตร
3) สาขาวิชาชีพเฟฟງา สาขาผลิต
ครืไอง฿ชຌเฟฟງาชัๅนสูง ระยะทีไ โ
ํ.๏ รับรองมาตรฐานอาชีพของตางประทศละนำมา฿ชຌป็นมาตรฐานอาชีพของสคช. : สคช. เดຌ
จัดทำหลักกณฑ์ละงืไอนเข฿นการรับรองมาตรฐานอาชีพหรือ มาตรฐานสมรรถนะของตางประทศ พืไอนำ฿ชຌป็น
มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
นอกจากนีๅ ยังสงสริมละพัฒนาระบบคุณ วุฒิวิชาชีพพืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียนละ
สากล : ดยการสรຌางความรวมมือกับหนวยงานตางโ อาทิ วางผนจัดฝຄกอบรมการจัดทำนวทางการ฿ชຌมาตรฐานอาชีพ
฿นการจຌางงานละฝຄกอบรมรวมกับ HRD Korea สังกัดกระทรวงรงงาน ประทศกาหลี รวมกับ VETASSESS หนวยงานทีไ
เดຌรับอนุญาต฿หຌทียบอนประสบการณ์ละประมินสมรรถนะตางดຌาวทีไจะขຌาเปทำงาน฿นออสตรลีย ฿นการพัฒนาระบบ
ทียบอนประสบการณ์สูคุณวุฒิวิชาชีพ ละรวมกับ IPSN สมาคมวิชาชีพสริมสวย ทียบคียงคุณวุฒิวิชาชีพชางทำผมบุรุษ
สตรี ป็นตຌน
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ํ.๐ การ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ : องค์กรทีไ
มีห นຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ป็นสวนหนึไงของระบบคุณวุฒิ วิ ชาชีพพืไอ฿หຌมาตรฐาน
อาชีพทีไจัดทำขึๅนเดຌมีการนำเป฿ชຌ฿นการประมินสมรรถนะบุคคล฿นตละอาชีพ สคช. เดຌ ลงนามความรวมมือกับ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ิสมอ.ี พืไอกำหนดหลักกณฑ์ นวทางการประมิน ละรวม฿นการ
ประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ฿นการทำหนຌาทีไพิจารณาหนวยงานทีไมี
ความพรຌอมทัๅงดຌานบุคลากร สถานทีไ ละครืไองมือพืๅนฐานสำหรับการประมิน฿หຌครบทุกอาชีพละครอบคลุมทัไวทุก
ภาคของประทศตามความหมาะสมของอุตสาหกรรมสำคัญ฿นตละพืๅนทีไ การ฿หຌการรับรององค์ก รทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากการดำนินงานนับตัๅงตปงบประมาณ พ.ศ. โ55็ – ปัจจุบัน สคช.
เดຌ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ลຌวรวมทัๅงสิๅนจำนวน โ57 หง
฿น 41 สาขาวิชาชีพ สำหรับ฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ ฿หຌการรับรองจำนวน โ5 หง จากปງาหมาย โเ หงี
ํ.๑ การป็นศูนย์กลางขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ทีไผานมาสคช.เดຌ
จัดทำระบบฐานขຌอมูล พืไอ฿หຌป็นศูนย์กลางขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ดยเดຌพัฒนา
ระบบฐานขຌ อมู ล การ฿หຌ บ ริ ก ารระบบคุ ณ วุฒิ วิช าชี พ ดยประกอบดຌ ว ย แๆโ ระบบงานย อ ย อาทิ คลั งขຌ อมู ล
มาตรฐานอาชีพ องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขຌอมูลศูนย์ฝຄกอบรม ขຌอมูลผูຌทีไผานการ
ประมินคุณวุฒิวิชาชีพ฿นตละสาขาวิชาชีพ สามารถ฿หຌบริการเดຌลຌวทีไวใบเซต์ http://tpqi-net.tpqi.go.th
นอกจากนีๅยังเดຌพัฒนาการสรຌางอกาส฿หຌกับผูຌผานการประมินสมรรถนะของผูຌผานการประมิน : ดยการ
พัฒนา Application “ปักหมุดมืออาชีพ

ละ สคช. เดຌนำส งขຌอมูลผูຌผานการประมินคุณวุฒิ วิชาชีพ ฿หຌ สำนั กงานศรษฐกิจการคลั ง ประกอบการ
ดำนินการพิจารณามาตรการชวยหลือยียวยา ครงการ ราเมทิๅงกัน ดยเดຌสงขຌอมูลผูຌทีไเดຌรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิ
วิชาชีพ จำนวน 83,989 ราย ซึไงเดຌบั นทึกขຌอมูล฿นระบบฐานขຌอมูลคุณวุฒิ วิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ พืไอป็ น
ประยชน์กสำนักงานศรษฐกิจการคลัง฿นการพิจารณายืนยันขຌอมูลการป็นผูຌประกอบอาชีพอิสระ หรือลูกจຌางของสถาน
ประกอบการ฿นอาชีพต างโ พราะบุ คคลทัๅงหมดป็ นผูຌทีไเดຌผ านการประมินวามีความสามารถ฿นการทำงานป็ นเปตาม
มาตรฐานอาชีพ ดยการ฿ชຌประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพพืไอประกอบการพิจารณามาตรการชดชยรายเดຌกลูกจຌางของ
สถานประกอบการทีไเดຌรับผลกระทบหรือผูຌเดຌรับผลกระทบอืไนโ ชองการพรระบาดของเวรัสครนา 2019 ิCOVID-19ี
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ํ.๒ การติดตามละประมินผลองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชีพ
รวมทัๅงระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอ฿หຌการดำนินการป็นเปดຌวยความปรง฿สละยุติธรรม พืไอ฿หຌการดำนินงาน
ขององค์ ก รทีไ มี ห นຌ า ทีไ รั บ รองฯ ป็ น เปตามหลั ก กณฑ์ วิ ธี ก ารละงืไอ นเข ร ว มถึ ง การสรຌ า งความชืไ อ มัไ น ต อ
กระบวนการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พรຌอมทัๅงผลักดัน฿หຌกิดการประมินสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ เดຌมีการผลักดัน฿หຌองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองฯ เดຌรับการรับรอง ISO/IEC 17024 ลຌวจำนวน 1
หง ละอยู฿นการบวนการผลักดัน฿หຌเดຌรับการรับรองอีก จำนวน 1 หง ฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นีๅ
ํ.๒.ํ ตรวจติดตามการดำนินงานขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ ดำนินการ฿นปงบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ จำนวน แโแ หง พืไอ฿หຌการดำนินงานขององค์กรทีไมี
หนຌาทีไรับรองฯ ป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเข รวมถึงการสรຌางความชืไอมัไนตอกระบวนการประมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พรຌอมทัๅงผลักดัน฿หຌกิดการประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ํ.๒.๎ พั ฒ นาองค์ ก รทีไ มี ห นຌ า ทีไ รั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ ขຌ า สู
มาตรฐานสากล ิISO/IEC 17024ี อบรมเปลຌว ํ๓ หนวยงาน
ํ.๒.๏ อบรมผูຌตรวจประมิน ิAssessorี เดຌจัดฝຄกอบรมผูຌตรวจประมิน฿นสาขาวิชาชีพตางโ
ลຌว ใ้5 คน รวมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ิสมอ.ี
ํ.๒.๐ อบรมจຌ า หนຌ า ทีไ ส อบ ิExaminerี เดຌ จั ด ฝຄ ก อบรมจຌ าหนຌ าทีไ ส อบเปลຌ ว จำนวน
แุไโ่ คน
นอกจากนีๅ สคช. ยังเดຌพัฒนาองค์กร฿หຌมีมาตรฐานละป็นเปตามระบบการบริหารงานคุณภาพ
ISO9001 ดยปัจจุบัน สคช. เดຌรับการรับรอง ISO้เเแ–โเแ5 ซึไงป็นมาตรฐานสากลทีไองค์กรธุร กิจทัไวลก฿หຌ
ความสำคัญ จึงเดຌรวมกับสถาบันพิไมผลผลิตหงชาติ พืไอพัฒนาละพิไมประสิทธิภาพ฿นการทำงาน รองรับการ
฿หຌ บ ริ ก ารก อ งค์ ก ร ลຌ ว ยั ง ป็ น การสรຌ า งความน า ชืไ อ ถื อ ละชืไ อ มัไ น ต อ ระบบการทำงานของ สคช. ก
บุคคลภายนอกอีกดຌวย
ํ.๓ ส งสริ ม สนั บ สนุ น ละประสานความร ว มมื อ กั บ สถาศึ ก ษา สถานประกอบการทัๅ ง
หนวยงานภาครัฐละอกชน ละสงสริม฿หຌมีการฝຄกอบรม ดยเดຌสงสริม฿หຌมีการประมินสมรรถนะตัๅงตดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.โ55่ จนกระทัไงปัจจุบันมีผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะลຌวทังๅ สิๅน 168,317 คน
การพั ฒ นาระบบคุ ณ วุฒิ วิชาชีพ ร วมกั บ ภาคการศึ กษา฿นการผลิตละพัฒ นากำลังคนพืไ อ
รองรับการพั ฒนาประทศ : บูรณาการความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ฿นการรวมพัฒ นาหลัก สูตรฐาน
สมรรถนะ ละหลักสูตรฝຄกอบรม พัฒนาระบบรับรองสมรรถนะ฿หຌกับนักรียนนักศึกษา฿หຌมีสมรรถนะตรงตามทีไ
ผูຌประกอบการตຌองการ ซึไงสอดคลຌองกับผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌ ดยพัฒนา
ระบบฝຄ ก อบรมอิ ลใ กทรอนิ กส์ ิe–Trainingี ดยจั ดทำชุ ด ฝຄ ก อบรมตามมาตรฐานอาชี พ ิTraining Packagesี
จำนวน ๓๑ คุณ วุฒิ วิช าชีพ ทีไ ป็ น Portal Web based Learning ซึไงสามารถชืไอมตอกับ ระบบฐานขຌอมู ล ของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเดຌ จัดทำชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ิTraining Packages) ประกอบดຌวย หนวยยอยทีไ
รียกวา มดูลฝຄกอบรม ิModule Training) ทีไสอดคลຌองกับหนวยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสำหรับ฿หຌผูຌทีไสน฿จ
ขຌารับการตรียมประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบบออนเลน์ ิe-Training) พืไอ฿หຌสามารถรียนรูຌ
นืๅ อ หาสาระทีไ จำป็ น ผ านสืไ อ ผสมผสาน ิMultimedia) หรื อ สารสนทศอิ ลใ ก ทรอนิ กส์ ดຌ ว ยตนองเดຌ บ นระบบ
อินตอร์นใต ิWeb based learning) ทีไ฿ชຌงานบนคอมพิวตอร์ละอุปกรณ์คลืไอนทีไ ิSmartphone หรือ Tablet)
การจัดทำชุดฝຄกอบรม฿หຌความสำคัญกับ สาขาวิชาชีพทีไมีจำนวนผูຌผานการประมินนຌอย ชน สาขาบัญชี สาขามค

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ห น้ า | ํ๐

คาทรอนิกส์ ละสาขาวิชาชีพจำป็ นทีไมีนยบายจะพิไมจำนวนผูຌขຌารับการประมิน฿หຌมากขึๅนพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ
ความตຌองการของตลาดรงงาน ชน สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
๎. การสนับสนุนการสรຌางศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล : พืไอป็นการตอบสนองตอนยบายรัฐบาล ฿น
การสนับสนุนการสรຌางศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล สำหรับการปรับปลีไยนภาครัฐสูการป็นรัฐบาลดิจิ ทัล สคช. เดຌ
ดำนินการ ดังนีๅ
๎.ํ พัฒนาสมรรถนะดຌานดิจิทัลสำหรับขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ ิDigital Governmentี
พืไอตรียมความพรຌอมของบุคลากรภาครัฐ฿หຌสามารถนําทคนลยีทีไหมาะสมมาประยุกต์฿ชຌ฿นการบริหารราชการ
ผนดินละการจัดทําบริการสาธารณะ ดยมีปງาหมาย฿นการสงสริม฿หຌขຌาราชการเทย 3 ลຌานคนทัไวประทศ มี
ความรูຌละความขຌา฿จดຌานดิจิทัลสำหรับขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ ิDigital Governmentี ฿นการขับคลืไอน
ดังกล าว สคช. เดຌ ด ำนิ น การจั ด ทำหน ว ยสมรรถนะย อย ละออกบบครืไ องมือ ประมิ น พรຌ อมทัๅ งจั ดประชา
พิ คราะห์ ละรั บ รองผล฿นการจั ด ทำทั ก ษะดຌา นดิจิ ทั ล ของขຌาราชการละบุ คลากรภาครัฐ รว มกับ สำนั ก งาน
คณะกรรมการขຌาราชการพลรือน ิสำนั กงาน ก.พ.ี กระทรวงดิจิทัลพืไ อศรษฐกิจละสั งคม สำนักงานรัฐบาล
อิลใกทรอนิกส์ ิองค์ การมหาชนี ละ อ.กพ.วิสามัญฉพาะกิจกีไยวกับการขั บคลืไอนการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัล
ของขຌาราชการเดຌตรียมการประมินทีไมีกลุมปງาหมายจำนวนมากทัๅงขຌาราชการพลรือนกวา ๐์์ุ์์์ คน ละ
บุคลากรภาครัฐอีกกวา ๏ ลຌานคนทัไวประทศ
๎.๎ ผลักดั น ฿หຌกิ ดการนำสมรรถนะดຌ านการ฿ชຌ ดิ จิ ทัล ิDigital Literacyี พืไอป็ น การนำร อง
สนั บสนุนการพัฒ นากำลังคนรองรับการขับคลืไอนระบบศรษฐกิจดิจิทัล ซึไงเดຌสนับสนุ น฿นการประมิน เปลຌว
จำนวน ๑๑ุ๔๕๕ คน การดำนินงาน฿นปัจจุบันเดຌบูรณาการกับหนวยงานตาง โ พือไ ป็นการตรียมความพรຌอมของ
บุคลากรภาครัฐสำหรับการขับคลืไอนเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล

๏. สงสริมการสรຌางวัฒนธรรมความปรง฿ส฿นองค์กร : การดำนินงานดຌวยความปรง฿สถือป็นสิไง

ทีไรัฐบาล฿หຌความสำคัญอยางยิไง ซึไง สคช. เดຌตระหนักถึงปัญหาละผลกระทบของการทุจริต ผูຌบริหารละจຌาหนຌาทีไ
จึงมุงมัไนพัฒนาองค์กร฿หຌมีความปรง฿ส ซืไอสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปลอดจากการทุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล เมมี
ผลประยชน์ทับซຌอน ตามทีไสำนักงานคณะกรรมการปງองกันละปราบการทุจริตหงชาติ ิสํา นักงาน ป.ป.ช.ี เดຌ
กำหนดมาตรการปງองกันการทุจริต พืไ อป็นกลเก฿นการสรຌ างความตระหนัก฿หຌหนวยงานภาครัฐมีการดํานินงาน
อยางปรง฿สละมีคุณธรรม ละมืไอวันทีไ ๎ มิถุนายน ๎๑๒๏ สคช. เดຌประกาศความป็นองค์กรปรง฿ส ปลอดการ
ทุจริต ดยมีน ายนคร ศิล ปอาชา ประธานกรรมการสถาบั น คุณ วุฒิ วิชาชีพ พรຌอมดຌวยนายนพดล ปຂ ย ะตระภูมิ
ผูຌอำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พรຌอมคณะผูຌบริหาร ละจຌาหนຌาทีไ รวมประกาศจตนารมณ์ดຌานคุณธรรมละ
ความปรง฿ส ณ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพิองค์การมหาชนี

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ละยังเดຌมีการจัดสัมมนา สคช. คุณธรรมความปรง฿ส ละการจัดองค์กรสมั ย฿หม พืไอสรຌางวัฒนธรรม
ความปรง฿ส฿นองค์กร ขับคลืไอนคุณธรรมจริยธรรมละความปรง฿ส฿นการบริหารงาน การสัมมนาดังกลาวยังป็น
การสงสริม฿หຌมีการปฏิบัติตามนยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน ละถลงนยบายละนว
ทางการบริหารงานดຌวยความซืไอสัตย์สุจ ริตของผูຌบริหาร ภาย฿ตຌนวทางปฏิบัติอยางมีคุณธรรม จริยธรรมละความ
ปรง฿ส ดยจຌาหนຌาทีไทุกระดับเดຌขຌามามีสวนรวมเดຌอยางถูกตຌองจนป็นวัฒนธรรมองค์กรทีไดี฿นทีไสุด

๐. สรຌางการมีสวนรวมตอสังคม ละสิไงวดลຌอม ดยจัดกิจรรม Corporate Social Responsibility

: CSR ภาย฿ตຌหลักจริยธรรมละการจัดการทีไดี เดຌก
4.1 จัดกิจกรรม สคช. CSR มีลຌวบงปัน มืไอวันทีไ ๎๑ มิถุนายน ๎๑๒๏ ดยเดຌนำผูຌประกอบ
อาหาร฿นอาชี พ ทีไ มี ค วามชำนาญ จากสมาคมชฟประทศเทย มาถ ายทอดคลใ ด ลั บ การทำอาหารมนู ผ า น
Facebook Live ของ สคช. ละจกอาหารพรຌอมรับประทาน ละขຌาวสารหอมมะลิกษตรอินทรีย์จากชุมชนมีดี
ผานมูลนิธิสัมมาชีพ ณ สวนพญาเทภิรมย์ ขตพญาเท ละชุมชนซอยวัดเผตัน ดยมีผูຌรวมกิจกรรมทัๅงสิๅน จำนวน
ํ,๎๎๕ คน

4.2 จัดกิจกรรม สคช. CSR ปลูกป่าชายลนพืไอการอนุรักษ์ละฟ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  มืไอ
วันศุกร์ทีไ ๎๔ กุมภาพันธ์ ๎๑๒๏ ณ พิพิธภัณฑ์กรุงทพมหานคร ขตบางขุนทียน ละบริวณพืๅนทีไปຆาชายลน ขต
บางขุนทียน กรุงทพมหานคร ป็นการปลูกจิตสำนึกตอการมีสวนรวม฿นการดูลรักษาธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
รวมถึงป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ละสิไงวดลຌอมของปຆาชายลน อนุรักษ์หลงพาะพันธุ์ละทีไอยูอาศัย
ของสัตว์ตามนวปຆาชายลน

************************************

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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สภาพปัญหาละอุปสรรคการดำนินงาน ละนวทางกຌเข

ปัญหาละอุปสรรค
1. นืไองจากการกิดสถานการณ์การพรระบาดของ
รคเวรัสครนา 2019 ิCOVID - 19ี ดยทาง
รัฐบาลเดຌประกาศสถานการณ์ฉุกฉินทัไวราชอาณาจักร
ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการ฿นสถานการณ์
ฉุกฉิน ิพ.ร.ก.ฉุกฉินี ตัๅงตวันทีไ 26 มีนาคม พ.ศ.
2563 ดยขอ฿หຌประชาชนเดຌวຌนระยะหางทางสังคม
ิSocial Distancingี ละ฿หຌหนวยงานตาง โ ทัๅง
ภาครัฐละอกชนยกลิกกิจกรรมทีไมีการรวมกลุมคน
จำนวนมากพืไอควบคุมสถานการณ์การพรระบาดของ
รค จนถึงวันทีไ 30 มษายน พ.ศ. 2563 ละเดຌขยาย
วลาประกาศ฿ชຌ พ.ร.ก.ฉุกฉิน ออกเปอีก 1 ดือน
จนถึงวันทีไ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จึงทำ฿หຌการ
จัดประชุมสัมมนาหรือการฝຄกอบรมตางโ เมสามารถ
ดำนินการเดຌ
โ. จำนวนผูຌขอรับการประมินมากกวางบประมาณทีไ
เดຌรับจัดสรร ละ฿นบางสาขาวิชาชีพมีคาฉลีไยสูงกวา
งบประมาณทีไเดຌรับจัดสรร

3. ประชาชนสวน฿หญของประทศเทยยังเมขຌา฿จถึง
ประยชน์ของคุณวุฒิวิชาชีพอยางพรหลาย สถาน
ประกอบการละประชาชนทัไวเปเมรูຌจักระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ทำ฿หຌเมหในความสำคัญ
จำป็น฿นการขຌารับการประมินสมรรถนะ

นวทางกຌเข
แ. สถาบันฯ มีการปรับรูปบบ฿หຌการดำนินกิจกรรม฿หຌ
สอดคลຌองกับการปฏิบัติตนตาม พ.ร.ก. ฉุกฉิน ดยปรับ
รูปบบการประชุมตางโ ป็นรูปบบออนเลน์ อาทิชน
จัดประชุมออนเลน์ ติดตามการดำนินงานขององค์กรทีไ
มีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ผานระบบออนเลน์ ป็นตຌน

โ. สรຌางความรวมมือกับองค์กร/หนวยงานอืไนทีไ
กียไ วขຌอง รวมถึงองค์กรรับรองฯ ฿นสาขาวิชาชีพตางโ ทีไ
หในความสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐาน
อาชีพ ฿นการสงสริมการประมิน ละรียกกใบ
คาธรรมนียมการประมินจากบุคคล฿นอาชีพ ตยัง
สามารถดำนินการเดຌพียงสวนนຌอย
3. ทำการประชาสัมพันธ์อยางตอนืไอง฿นชองทางทีไ
สามารถขຌาถึงคนสวน฿หญเดຌงาย ชน ทีวี ออนเลน์ ละ
มีนืๅอหากีไยวกับวิธีการสรຌางอาชีพตามมาตรฐานอาชีพ
ละรวมถึงนวทางการจริญกຌาวหนຌา฿นอาชีพตาม
ระดับชัๅนคุณวุฒิวิชาชีพ ละประยชน์จากการเดຌ฿บ
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ละหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพ ดยการยกตัวอยางบุคคลทีไนำ฿บคุณวุฒิ
วิชาชีพเป฿ชຌประยชน์ ชน นำเปทำงานตางประทศ
การนำเปประกอบการพิจารณาสินชืไอ ป็นตຌน

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ร ยง นผลก รด นนง นต ม
ผนปฏบตก รปร จ ปี
ิณ ตุล คม

ถึง

มถุน ยน

)
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รายงานผลการดำนินงานตามผนปฏิบัติการประจำป ๎๑๒๏ ิณ ํ ตุลาคม ๎๑๒๎ ถึง ๏์ มิถุนายน ๎๑๒๏ี
ิตามผนปฏิบัติการทีไคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี หในชอบ฿นการประชุมครัๅงทีไ ใ/256ใ วันทีไ 1้ มีนาคม 256ใี

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ ป้าหมาย

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
ผลการดำนินงาน
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี

ผลตาม
ป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 สรຌางการรับรูຌถึงประยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
1. ครงการสงสริมการรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู
ลຌานคน
5
5.68 1) จัดจຌางสืไอผยพรประชาสัมพันธ์ภารกิจ ขาวสาร บนนอร์สถาบัน
กลุมปງาหมาย
ละบทความปักหมุดมืออาชีพ
2) ผูຌบริหารออกรายการ ฉ ละ คุยซบชว์ ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ละผลักดัน฿หຌคนรูຌจัก หในความสำคัญกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ละ
การประมินขຌาป็นมืออาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
3) จัดซืๅอจัดจຌางประชาสัมพันธ์ดຌวยวิธีการบิดดิๅง ดำนินการรียบรຌอย
ลຌว เดຌผูຌชนะการประกวดราคาจຌางสืไอประชาสัมพันธ์ คือบริษัทกใท
เอดีย มีดีย พลัส อยูระหวางฝຆายพัสดุจัดทำสัญญาจຌาง
4) ผยพรขຌอมูลขาวสารภารกิจ ละผยพรภาพลักษณ์สถาบันผาน
วใบเซต์ขาว / พจฟซบุຍก ตัๅงตดือน ต.ค.62-มี.ค.63 ลຌวจำนวน
65ขาว
5) ตรียมการผลิตละวางผนการผลิตสืไอพืๅนฐาน฿นการผยพร
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ ละขຌอมูลกีไยวกับสถาบันฯ ทางสืไอทรทัศน์
ดิจิทัล ละวิทยุ
6) ตัวลขการรับรูຌจากการผยพรขาวสารผานพจฟซบุຍกสถาบันฯ ละ
การนำสนอขาวผานสืไอมวลชน ฿นชวงดือน ตุลาคม - ธันวาคม
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

2. ครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
2562 มีตัวลขการรับรูຌ 2,026,020 คน ตัวลขการรับรูຌจากการ
ผยพรขาวผานวใบเซต์ ชวงดือน ม.ค.-พ.ค.63 มีตัวลขการรับรูຌ
3,663,859 คน ดยสรุปยอดจาก google analytics // รตติๅงทีวี
// facebook analytics
7) การจัดทำรายงานประจำป ดำนินการลຌวสรใจกวารຌอยละ 90 อยู
ระหวางตรวจสอบความถูกตຌองของรูปลม ละประสานนำขึๅนวใบ
สถาบันฯ
8) ติดตามสงคลิปการดำนินงานของ สคช. ฿หຌสำนักนายกรัฐมนตรีทุกวัน
พุธ เดຌมีการประสานสงคลิป ละinfo. นืๅอหาการผยพร
ประชาสัมพันธ์อยางตอนืไองซึไงทางสำนักนายกฯ เดຌรับขຌอมูลละสง
ตอ฿หຌกระทรวงมหาดเทยตຌนรืไองดำนินการผยพรตอ
9) รวมจัดทำหนังสือครบรอบ 88 ป สำนักนายกฯ ฿นสวนของสถาบันฯ
ดำนินการรียบรຌอยลຌว อยูระหวางสำนักนายกฯ จัดวาง layout
ละสงขຌอมูล฿หຌหนวยงาน฿นสังกัดตรวจสอบความถูกตຌอง
10) การจัดจຌางทำวีดิอ สถาบันฯ ละประชุมวางผนกับผูຌรับจຌาง
พืไอจัดทำวีดิอสถาบันฯ จำนวน 3 คลิป คลิปละเมตไำกวา 3 นาที
11) การผยพรขาวสารบนฟซบุຍกสถาบันฯ ดำนินการอยาง
ตอนืไองตลอดดือนมิถุนายน ดำนินการผยพรลຌว 30 พสต์ มีผูຌ
ขຌาถึงขຌอมูลขาวสารจากสถาบันฯ จำนวน 32,543 คน
ชุด
1
อยูระหวาง - อยูระหวางดำนินการ
ดำนินการ 1) ศึกษาละวิคราะห์ขຌอมูลพิไมติมสำหรับผลการดำนินงานทีไ

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ห น้ า | ํ๕

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

3. ครงการพิไมประสิทธิภาพการดำนินงานพืไอ฿หຌ
กิดความปรง฿ส฿นการบริหารจัดการองค์กร

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
สอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ โเ ป ละผนปฏิรูปประทศ พืไอป็น
ขຌอมูลประกอบการทบทวนผนยุทธศาสตร์
2) ศึกษาละทบทวนผนการดำนินงานของหนวยงานทีไมีการดำนินงาน
รวมกับสถาบันฯ ชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,
บรรษัทประกันสินชืไออุตสาหกรรมขนาดยอม, ศูนย์คุณธรรม
ิองค์การมหาชนี, สำนักงานบริหารละพัฒนาองค์ความรูຌ ิองค์การ
มหาชนี, สภาการพยาบาล, ธนาคารพืไอการกษตรละสหกรณ์
การกษตร ป็นตຌน
3) ศึกษาละจัดทำตัวอยางการวิคราะห์กลยุทธ์การดำนินงานของ สคช.
ตามรูปบบ TOWS analysis ฿นสวนบททีไ ไ การวิคราะห์
สภาพวดลຌอม
4) ตรียมสนอ ิรางี ผนยุทธศาสตร์ สคช. พ.ศ. โ5ๆไ ฿นทีไประชุม
ผูຌบริหารดือนกรกฎาคม โ5ๆใ พืไอตรียมการ฿นการทบทวนผน
ยุทธศาสตร์ ละผนปฏิบัติการ พ.ศ. โ5ๆไ ตอเป
รຌอยละ
80
อยูระหวาง 1) จัดทำผนปฏิบัติการปງองกันละปราบปรามการทุจริต ประจำป
ดำนินการ
งบประมาณ พ.ศ. โ5ๆใ
2) มีประกาศจตจำนงสุจริต ฿นป 2563 รียบรຌอยลຌว
3) ดำนินการผยพรประชาสัมพันธ์การสงสริมจริยธรรม ละปງองกัน
ตอตຌานการทุจริต
4) จัดกิจกรรมประกาศจตจำนงการตอตຌานการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ห น้ า | ๎์

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
4. ครงการสำรวจความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ
รຌอยละ
80
อยูระหวาง - อยูระหวางดำนินการ สำรวจความพึงพอ฿จ ความชืไอมัไนของ
ละการประมินผลการติดตามผูຌผานการประมิน
ดำนินการ ผูຌประกอบการตอการ฿หຌบริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การ
สมรรถนะของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การ
มหาชนี รวมกับ บริษัท ทริส คอร์ปอรชัไน จำกัด ผลการดำนินงานทีไ
มหาชนี
ปรึกษาเดຌสงมอบ ตรวจรับงานงวดทีไ ใ รียนรຌอยลຌว
5. ครงการประมินผลการดำนินงานของสถาบัน
ชุด
1
อยูระหวาง - อยูระหวางดำนิน การประมินผลการดำนิ นงานของสถาบั นคุณ วุ ฒิ
คุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ฿นรอบระยะวลา 3
ดำนินการ วิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ฿นรอบระยะวลา 3 ป ิปงบประมาณ 2560
ป ละประมินความคุຌมคาครงการสำคัญ
ถึง ปงบประมาณ 2562ี ละ 2ี ประมินความคุຌมคาครงการสำคัญ
ละมู ล ค า พิไ ม ทางศรษฐกิ จ ฿นรอบระยะวลา 3 ป ิป ง บประมาณ
2560 ถึ ง ป งบ ป ระม าณ 2562ี ด ำนิ น ก ารจั ด จຌ างทีไ ป รึ ก ษ า
จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย อยู ระหวางดำนิ น การขออนุ มั ติห ลั กกณฑ์
วิธีการสำรวจ ละบบสอบถาม กับคณระกรรมการฯ รียบรຌอยลຌว
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ทบทวนละจัดทำมาตรฐานอาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์ชาติ ละความตຌองการของกลุมอาชีพ฿นภาคศรษฐกิจทีไสำคัญ
1. ครงการจัดทำละทบทวนมาตรฐานอาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพพืไอการพัฒนากำลังคนรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป

สาขา
วิชาชีพ/
อชีพ

฿หม 5
สาขา
ทบทวน
25
อาชีพ

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

฿หม 7
สาขา
1
มาตรฐาน
สมรรถนะ
ทบทวน
34

- ตรี ย มดำนิ น การ จั ด ทบทวนประกาศชืไ อ สาขาวิ ช าชี พ ิ72 สาขา
วิชาชีพ ดิมี
- จัดทำสาขาวิชาชีพ฿หม จำนวน 7 สาขาวิชาชีพ ดังนีๅ
1) สาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย ิระยะทีไ 2ี – มทร. ธัญบุรี ิอยูระหวางงาน
งวด 3ี
2) สาขาวิชาชีพกอสรຌาง ระยะทีไ 2 – มทร. รัตนกสินทร์ ิอยูระหวางงาน
งวด 3ี
3) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ชางวัดสายตาประกอบวน ิ1 อาชีพ ิอยู

ห น้ า | ๎ํ

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
อาชีพ
ระหวางตรวจรับงานงวด 3ี
4) สาขาวิ ช าชี พ การจั ด ประชุ ม ละนิ ท รรศการ ิMICEี ิ5 อาชี พ ิอยู
ระหวางตรวจรับงานงวด 3ี
5) สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงานทดทน ิสาขางานระบบผลิตเฟฟງาี –
มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี ิอยูระหวางดำนินงานงวด
3ี
6) อาชีพนักปรุงกาฟ ิBaristaี ิดำนินการองี
7) สาขาวิชาชีพดนตรี สาขานั กดนตรีทຌองถิไน ผูຌ ผลิ ตครืไองดนตรีทຌองถิไน
ิดำนินการองี
- จัดทำมาตรฐานสมรรถนะ จำนวน แ มาตรฐาน ดังนีๅ
1) มาตรฐานสมรรถนะทางพาณิ ชย์ อิลใกทรอนิ กส์ ิe-Commerce Skillี
สคช. ดำนินการอง ิอยูระหวางจัดทำครืไองมือประมินี
- ดำนินการทบทวนมาตรฐานอาชีพ จำนวน 34 อาชีพ ดังนีๅ
1) สาขาวิชาชีพสิไงวดลຌอมละสารอั นตราย ิสาขาการจัดการของสีย
อุ ต สาหกรรมี ิ4 อาชี พ ี ิทีไ ป รึ ก ษาจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลั ย อยู
ระหวางดำนินงานงวด 2ี
2) สาขาวิชาชีพลจิสติกส์ ระยะทีไ 2 ิ22 อาชีพี ิทีไปรึกษามหาวิทยาลัย
ทคนลยีราชมงคลธัญบุรี อยูระหวางตรวจรับงานงวด 2ี
3) สาขาวิ ช าชี พ การผั ง มื อ ง ิ1 อาชี พ ี ิทีไ ป รึ ก ษาจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย อยูระหวางงานวด 3
4) สาขาวิ ช าชี พ การผลิ ต อาหารละครืไ อ งดืไ ม ิ7 อาชี พ ี ิทีไ ป รึ ก ษา

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ห น้ า | ๎๎

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ ป้าหมาย

ผลตาม
ป้าหมาย

2. ครงการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
พืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียนละสากล

องค์กร/
กิจกรรม

5

3

1. ครงการขับคลืไอน฿หຌกิดการนำมาตรฐานอาชีพ
ละคุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ฿นการพัฒนากำลังคน

คน

1,600

1,000

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
ผลการดำนินงาน
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ี

- ดำนินการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอชืไอมยงสูระดับ
ภูมิภาคอาซียนละสากล ดังนีๅ
1) วางผนจัดฝຄกอบรมการจัดทำนวทางการ฿ชຌ มาตรฐานอาชีพ฿นการ
จຌางงานละฝຄกอบรมรวมกับ HRD Korea
2) จั ด จຌ า ง VETASSESS ห น วยงาน ทีไ เดຌ รั บ อนุ ญ าต ฿หຌ ที ยบ อ น
ประสบการณ์ ละประมิ น สมรรถนะต างดຌ าวทีไ จ ะขຌ าเปทำงาน฿น
ออสตรลี ย ป็ น ทีไ ป รึ ก ษาระบบที ย บอนประสบการณ์ สู คุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพ
3) จัดจຌ าง IPSN สมาคมวิชาชีพสริมสวยระหวางญีไ ปุຆน กาหลี ฮองกง
นิวซีลนด์ ออสตรลีย ทียบคียงคุณวุฒิวิชาชีพชางทำผมบุรุษ สตรี
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สรຌางความรวมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅง฿นละตางประทศ฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

- ขับคลืไอน฿หຌกิดการนำมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพเป฿ชຌ฿นการ
พัฒนากำลังคน ดังนีๅ
1) งานการสัมมนา ประทศเทยกຌาวเกล คนเทยมืออาชีพ รืไอง มือ
อาชีพยุค฿หม ตຌองมี Digital Literacy ณ รงรียนมัธยมวัดสิงห์
2) งานการสัมมนา ประทศเทยกຌาวเกล คนเทยมืออาชีพ รืไอง
Street Food มืออาชีพตัวจริง ตຌองมีดีอยางเร ณ วิทยาลัยทคนลยี
จรัลสนิทวงศ์
3) งานการสัมมนา ประทศเทยกຌาวเกล คนเทยมืออาชีพ รืไอง มือ

ห น้ า | ๎๏

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

2. ครงการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพกำลังคน
ของประทศดຌวยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
อาชีพยุค฿หม ตຌองมี Digital Literacy ณ มหาวิทยาลัยทคนลยีราช
มงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
4) กลุม อสม.จังหวัดราชบุรี อาชีพดูลผูຌสูงอายุ
5) กลุมชางสริมสวยจังหวัดพชรบูรณ์ อาชีพสริมสวย
6) คน฿นอาชีพละนักศึกษา฿นอาชีพรถเฟความรใวสูงละระบบราง
สาขา
10
11
- จัดประชุมชิงปฏิบัติการการพัฒนาการรียนรูຌบนฐานสมรรถนะสำหรับ
วิชาชีพ
สถาบันการศึกษา/ สถานประกอบการ/ องค์กรวิชาชีพ/ หนวยฝຄกอบรม
฿นสาขาวิชาชีพนำรอง ดยประสานความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช฿นการนำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ
บริการสุขภาพ อาชีพผูຌดูลผูຌสูงอายุ เป฿ชຌ฿นการจัดทำหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ระดับสมรรถนะบัตร ิnon-degreeี
- การจัดตัๅงคณะกรรมการปรึกษาพืไอการพัฒนากำลังคนดຌานลจิสติกส์
เดຌมกี ารประกาศคำสัไงทีไ 039/2563 ลงวันทีไ 6 มี.ค. 63 รืไอง ตงตัๅง
คณะกรรมการปรึกษาพืไอการพัฒนากำลังคนดຌานลจิสติกส์ รียบรຌอย
ลຌว
- จัดฝຄกอบรมครูอาชีวศึกษาพืไอจัดทำหลักสูตรฝຄกอบรมฐานสมรรถนะ
มืไอวันทีไ 13-14 ก.พ. 63 เปรียบรຌอยลຌว มีผูຌขຌารวมทัๅงสิๅน 80 ทาน
฿นสาขาวิชาชีพ ดังนีๅ
1ี สาขาวิชาชีพผลิตชิๅนสวนยานยนต์
2) สาขาวิชาชีพเฟฟງา อุตสาหกรรมครืไอง฿ชຌเฟฟງาทคนลยีชัๅนสูง
3) สาขาวิชาชีพการทองทีไยว การรงรมภัตตาคาร ละรຌานอาหาร

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ห น้ า | ๎๐

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

3. ครงการพัฒนาระบบการทียบอนประสบการณ์
การทำงานพืไอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
สาขางานทองทีไยว
4) สาขาวิชาชีพการทองทีไยวการรงรม ภัตตาคารละรຌานอาหาร
สาขาผูຌประกอบอาหาร
5) สาขาวิชาชีพกษตรกรรม สาขาพาะปลูกพืชศรษฐกิจ สาขา
กษตรกรปราดปรืไอง สาขาทคนลยีการกษตร
6) สาขาพาะลีๅยงสัตว์นๅำศรษฐกิจ
7) สาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์
8) สาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ละดิจิทัลคอน
ทนต์ สาขาอีลิร์นนิง ิe-Learningี สาขาธุรกิจอีคอมมิร์ซละวใบเซต์
9) สาขาวิชาชีพกอสรຌาง
10) สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงานทดทน สาขาการจัด
การพลังงาน
11) สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงานทดทน สาขาพลังงานเฟฟງา
จากซลล์สงอาทิตย์
12) สาขาวิชาชีพการชืไอมอุตสาหกรรม
13) สาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย
14) สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
ระบบ
1
อยูระหวาง - จัดประชุมออนเลน์ผูຌมีสวนเดຌสีย มืไอวันทีไ 4, 11, 17 ละ 29 ม.ย.
ดำนินการ 63 พืไอจัดรับฟังความคิดหในตอการพัฒนารูปบบการทียบอนสำหรับ
ผูຌรียน฿นหลักสูตรการดูลผูຌสูงอายุ ภาย฿ตຌครงการนวัตกรรมหลักสูตร
ผูຌดูลผูຌสูงอายุ฿นยุคดิจิทัล ดยจัดทำหลักสูตรผูຌดูลผูຌสูงอายุ 420 ชัไวมง

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ห น้ า | ๎๑

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
ทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานอาชีพ
- การจัดทำ credit bank ครืไองมือประมินประสบการณ์ ละการทียบ
อนคุณวุฒิวิชาชีพขຌาสูคุณวุฒิทางการศึกษา ฿น
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช
- อยูระหวางดำนินการ พัฒนาระบบการทียบอนประสบการณ์การ
ทำงานพืไอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ดย สคช. ขຌารวมป็น
คณะกรรมการดຌานวิชาการ ละคณะกรรมการดຌานทคนลยี รวมกับอีก
3 หนวยงาน เดຌก ครงการมหาวิทยาลัยเซบอร์เทย ิTCUี
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช ิมสธ.ี ละสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ิสวชช.ี ฿นการรวมกันพัฒนาหลักสูตรนำรอง คือ ผูຌดูลผูຌสูงอายุ ละ
ผูຌดูลดใก ทีไมีความสอดคลຌองกับมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ ของ
สคช. พืไอนำเป฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอน฿น
มหาวิทยาลัยสุขทัยธรรมาธิราช ิมสธ.ี ละสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ิสวชช.ี รวมทัๅงบนระบบ Thai MOOC ซึไงผูຌรียนสามารถสะสมหนวยกิต
การรียนรูຌ฿น Credit bank ละสามารถนำประสบการณ์มาทียบอน
หนวยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพืไอ฿หຌเดຌคุณวุฒิวิชาชีพ หรือทียบ
อนขຌาสูคุณวุฒิการศึกษา
ทังๅ นีๅยังเดຌมีการจัดประชุมรวมกันเปลຌวจำนวน 3 ครัๅง คือ มืไอวันทีไ 10,
17 ละ 26 มี.ค. 63 ผลลัพธ์ของการประชุมทีไผานมา คือ เดຌรูปบบ
การพัฒนาหลักสูตรนำรองละนวทางการนำเป฿ชຌ
ละเดຌมกี ารนำสนอคณะกรรมการสถาบันฯพืไอพิจารณา

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ห น้ า | ๎๒

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 สงสริม฿หຌกำลังคนเดຌรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ละพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล
1. ครงการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌ
คน
43,800 25,725 - ดำนินการ สรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
ดยอนุมัติ฿หຌมีผูຌขຌารับการประมินลຌวจำนวน 42,126 คน ดยป็น
มาตรฐานอาชีพจำนวน 22,126 คน ละมาตรฐานสมรรถนะดຌานดิจิทัล
15,000 คน ละ มาตรฐานสมรรถนะดຌานภาษาอังกฤษ 5,000 คน
ดยประมินเปลຌวรวม โ5,็โ5 คน ฿นสาขาวิชาชีพตาง โ
2. ครงการตรวจประมินพืไอ฿หຌการรับรององค์กรทีไ
หง
฿หม 20 25/121 - ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะ ิ฿หมี เดຌก
มีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
ดิม 180
1) วิท ยาลั ย การพั ฒ นาละฝຄ ก อบรมดຌ านการบิ น มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ
อาชีพ
บัณฑิตย์
2) บริษัท การบินเทย จำกัด ิมหาชนี ฝຆายพัฒนาละฝຄกอบรมบุคลากร
3) มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา
4) มูลนิธินๅำพืไออีสาน
5) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม สาขาวิชาชีพการทองทีไยว การรงรม ภัตตาคาร
ละรຌานอาหาร
6) มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต ศู น ย์ ฝຄ ก ปฏิ บั ติ ก ารอาหารนานาชาติ สาขา
วิชาชีพการทองทีไยว การรงรม ภัตตาคาร ละรຌานอาหาร
7) สำนักงานคณะกรรมการคุຌมครองผูຌบริภค ิสคบ.ี สาขาวิชาชีพธุรกิจ
คຌาปลีก
8) สมาคมรงรียนสริมสวยละตัดยใบสืๅอผຌา สาขาวิชาชีพสิไงทอละ
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ห น้ า | ๎๓

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
ครืไองนุงหม
9) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
นครปฐม สาขาวิชาชีพขนสงชุมชน
10) รงรียนสริมสวยดอะลุคส์ สาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย
11) วิ ท ยาลั ย ทคนลยี พ งษ์ ส วั ส ดิ์ สาขาวิ ช าชี พ การท อ งทีไ ย ว การ
รงรม ภัตตาคาร ละรຌานอาหาร
12) วิทยาลัยทคนลยีภาคตะวันออก สาขาวิชาชีพมคคาทรอกนิกส์
13) สถาบันทคนลยีปทุมวัน สาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์
14) รงรียนสงทองทคนลยี สาขาวิชาชีพเฟฟງา
15) วิทยาลัยทคนิคอุบลราชธานี สาขาวิชาชีพการชืไอมอุตสาหกรรม
16) วิทยาลัยทคนิคสัตหีบ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตมพิมพ์
17) มหาวิท ยาลั ย ทคนลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ วิ ท ยาขตนนทบุ รี
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตมพิมพ์
18) วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
19) ศูนย์ฝຄกดับพลิง/กูຌภัย กาญจนบุรี ทรนนิไง อะคาดมีไ ดย บริษั ท
กาญจนบุ รี ทรนนิไ ง จำกัด สาขาวิ ชาชีพธุ รกิจสาธารณู ป ภคละ
บริการสาธารณะ
20) ศูนย์ พั ฒ นาการดั บ พลิ งละกูຌภั ย ซีคค เฟร์ อนด์ รสคิ ว ดย
บริ ษั ท ซี คค เฟร์ – รสคิ ว ทรนนิไ ง จำกั ด สาขาวิ ช าชี พ ธุ ร กิ จ
สาธารณูปภคละบริการสาธารณะ
21) ศูนย์ฝຄกอบรมดับพลิงละกูຌ ภัย คลองหลวงพง ดย หຌางหุຌนสว น

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ห น้ า | ๎๔

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
จำกัด ฉายาวรรณ เฟร์ซอร์วิส สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปภคละ
บริการสาธารณะ
22) รงรียนอุดรรักษ์การบริบาล สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
23) มหาวิท ยาลั ย ทคนลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ วิ ท ยาขตนนทบุ รี
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตมพิมพ์
24) สมาคมสงสริมละพัฒนาการถายภาพ สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถาย
25) สมาคมผูຌคຌาปลีกเทย สาขาวิชาชีพธุรกิจคຌาปลีก
- ตรวจติดตามองค์กรรับรองดิม จำนวน 123 หง
- ตรวจตออายุ จำนวน 29 หง
3. ครงการฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไสอบ ิExaminerี
คน
1,500
1,๐๎๘ - จัดฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไสอบ ิExaminerี ขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
ขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ฿หมทีไจะปฏิ บัติหนຌาทีไป็น
มาตรฐานอาชีพ
จຌาหนຌาทีไสอบ จำนวน 1,428 คน ณ ํ กรกฎาคม ๎๑๒๏
- นอกจากนีๅภาย฿ตຌครงการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอ
ชืไอมยงสู ระดับ ภูมิภ าคอาซียนละสากล สคช. ยังเดຌวมกับกระทรวง
ศึกษาธิการออสตรลียจัดการอบรมจຌาหนຌาทีไสอบตຌน บบตามหลักสูตร
International Skills Training ทีไรัฐบาลออสตรลีย฿หຌการรั บ รอง ละ
รวมกับ สถานอกอัครราชทูตออสตรลีย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร฿หຌ
จຌาหนຌาทีไสอบตຌนบบ จำนวน 20 คน ฿นวันทีไ 7 ก.พ.63
4. ครงการฝຄกอบรมผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไ
คน
440
395
- จั ด ฝຄกอบรมผูຌตรวจประมิ น องค์กรทีไ มีหนຌา ทีไรับรองสมรรถนะของ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ิAssessorี จำนวน 178 คน฿นหลักสูตร
ิAssessorี
1) ผูຌ ต รวจประมิ น องค์ ก รทีไ มี ห นຌ าทีไ รั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตาม
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

5. ครงการกำหนดอัตราคาธรรมนียม฿นการ
ประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
6. ครงการสงสริมพืไอ฿หຌมีผูຌขຌารับการประมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
มาตรฐานอาชีพ
2) ความรูຌ ค วามขຌ า ฿จกีไ ย วกั บ ขຌ อ กำหนดทัไ ว เปสำหรั บ หน ว ยรั บ รอง
บุคลากร ิISO/IEC17024:2012ี
ชัๅน
70
69
- กำหนดอัตราคาธรรมนียม฿นการประมินสมรรถนะของบุคคลตาม
คุณวุฒิ
มาตรฐานอาชีพ ลຌวจำนวน 69 ชัๅนคุณวุฒิ
หง

15

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

15

- อยู฿นระหวางการดำนิ นการ ทำ Facebook Live ฿นอาชีพตางโพืไอ
กระตุຌน฿หຌมผี ูຌขຌารับการประมิน
- ดำนินการ สงสริมพืไอ฿หຌมีผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะของบุค คล
ตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 9 หง เดຌก
1ี หຌ อ งประชุม หลวงนิ คมคณารั กษ์ สำนั กงานศึ กษาธิหຌ อ งการภาค 3
อำภอมือง จ.ราชบุรี สาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย ละพิธีมอบรางวัล
บุคคลตัวอยางชางผมเทย ป 2562
2ี สถานทีไ รอยั ล พารากอน ฮอลล์ ชัๅ น 5 สยามพารากอน จั งหวั ด
กรุงทพฯ งาน 0110 Thailand Techland 2019
3ี Impact forum hall 4 งาน Thailand HR Day 2019
4ี รงรี ย นมั ธ ยมวัด สิ งห์ รืไ อ ง กูຌชี พ - กูຌ ภั ย มื ออาชีพ ตั ว จริ ง ตຌ อ งมี ดี
อยางเร
5ี มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
รืไอง Street Food มืออาชีพตัวจริง ตຌองมีดีอยางเร
6ี มอบปງายมืออาชีพ ทารือพลี จ. ชลบุรี
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7. ครงการพัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล
ิISO/IEC 17024ี

8. ครงการขับคลืไอนองค์กรทีไหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿นการ
ประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
9. ครงการพัฒนาละติดตามการประกันคุณภาพ
พืไอระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
7ี มอบปງายมืออาชีพ ตลาดบราณ บຌานระจัน จ. สิงห์บุรี
8ี สมาคมศูนย์กลางปราศจากชืๅอหงประทศเทย
9ี จัดกิจกรรมส งสริม฿หຌ กิดการประมิ นสาขาการจัดการซลาร์ซลล์
มทร.ลຌานนา ดอยสะกใด
หง
20
17
- อยูระหวางดำนินการตามผน ดยมีผนการจัดอบรมหลักสูตรความรูຌ
นำรอง 2 นำรอง - กีไยวกับมาตรฐานขຌอกำหนดสำหรับหนวยรับรองบุคลากรตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ผานระบบ online จำนวน 2 รุน
- ดำนินการ พัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล ิISO/IEC แ็เโไี ดยเดຌรวมกับ
สถาบันรับรองมาตรฐานเออสอ ิMASCIี พัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล ิISO/IEC
แ็เโไี
หง
120
122
- ดำนินการ ขับคลืไอนองค์กรทีไหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
ครัๅง
มาตรฐานอาชีพ฿นการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ดยรวมสังกตการณ์ จำนวน 122 ครัๅง
ระบบ
1
อยูระหวาง - อยู ร ะหว า งผูຌ รั บ จຌ า งผูຌ ต รวจประมิ น ิภายนอกี ลงนามสั ญ ญา ซึไ ง
ดำนินการ กำหนดการมีการตรวจ฿นดือน กรกฎาคม 2563
- อยู ร ะหว า งดำนิ น การ Re-Certification ระบบงานอกสารตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015
- มีการติดตามการกຌเขของสิไงทีไเมป็นเปตามขຌอกำหนดละขຌอสังกต
จาก Internal Audit ละผนการตออายุการรับรองชวงดือ นสิงหาคม

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ ป้าหมาย

10. ครงการศูนย์บริการขຌอมูลการรับรูຌระบบคุณวุฒิ หมายลข
วิชาชีพละจຌงรืไองรຌองรียน
11ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมชีวภาพ

คน

1

1,000

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ผลตาม
ป้าหมาย

2563

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
ผลการดำนินงาน
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี

อยูระหวาง - อยูระหวางดำนินการ ชืไอมยงระบบกับศูนย์บริการขຌอมูลภาครัฐพืไ อ
ดำนินการ ประชาชน GCC 1111 กับกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ฿น
ลั ก ษณะ Sub Call Center ดยจะประสานขอหมายลข Sub Call
Center ละบอร์ทรลขทีไจดจำงายตอเป
อยูระหวาง - อยู ร ะหว า งดำนิ น การ ดยเดຌ จั ด จຌ า งทีไ ป รึ ก ษาลຌ ว ฿นสาขาวิ ช าชี พ
ดำนินการ ดังตอเปนีๅ
1) สาขาวิชาชีพทคนลยีชีวภาพ ทีไปรึกษา มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์
2) สาขาวิช าชีพพลังงานละพลังงานทดทน ทีไป รึกษา มหาวิทยาลั ย
ทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี
พลังงานละพลังงานทดทน
- อยู ร ะหว า งจั ด ทำชุ ด ฝຄ ก อบรมคู มื อ การฝຄ ก อบรมละสืไ อ การรี ย นรูຌ
อิลใ กทรอนิ กส์ ตามมาตรฐานอาชีพ ละคุ ณ วุฒิ วิช าชีพ฿นสาขาวิช าชี พ
พลั ง งานละพลั ง งานทดทน พืไ อ ฿ชຌ ฿นการฝຄ ก อบรมบุ ค ลากร ละ
ประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิ ชาชีพ จำนวน
5เเ คน
ทคนลยีชีวภาพ
อยูระหวางดำนินการ จัดทำหลักสูตรฝຄกอบรมละคูมือการฝຄกอบรม 5
หลักสูตร 5 อาชีพ

ห น้ า | ๏๎

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ ป้าหมาย

12ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมละ
บริการทางการพทย์ครบวงจร

คน

1,000

13ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมละ
บริการดิจิทัล ขຌอมูล ละปัญญาประดิษฐ์

คน

1,000

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ผลตาม
ป้าหมาย
อยูระหวาง
ดำนินการ

อยูระหวาง
ดำนินการ

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
ผลการดำนินงาน
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
- อยู ร ะหว า งดำนิ น การ ดยเดຌ จั ด จຌ า งทีไ ป รึ ก ษาลຌ ว ฿นสาขาวิ ช าชี พ
ดังตอเปนีๅ
1) สาขาวิศวกรรมชีวการพทย์ ทีไปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ
อยูระหวางการดำนินงานงวดทีไ 3
2) สาขาบริการสุขภาพ ทีไปรึกษา มหาวิทยาลัยหัวฉียวฉลิมพระกียรติ
อยูระหวางการดำนินงานงวดทีไ 3
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการพทย์
อยูร ะหวางดำนินการ งานงวดทีไ 3 ิ30 พ.ค. 63 - 6 ก.ย. 63ี
- จัดการฝຄกอบรมบุคคล฿นอาชีพตามหลักสูตรละสาขาวิชาชีพ 4 อาชีพ
- จัดการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- รายงานสรุปผลการฝຄกอบรมละการประมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
อยูระหวางดำนินการ งานงวดทีไ 3 ิ6 มิ.ย. 63 - 13 ก.ย. 63ี
- จัดการฝຄกอบรมบุคคล฿นอาชีพตามหลักสูตรละสาขาวิชาชีพ 4 อาชีพ
- จัดการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
รายงานสรุ ป ผลการฝຄ ก อบรมละการประมิ น สมรรถนะบุ ค คลตาม
มาตรฐานอาชีพ
- อยูระหวางดำนินการ อยูระหวางจัดทำชุดฝຄกอบรม คูมือการฝຄกอบรม
ละสืไอการรียนรูຌอิลใกทรอนิกส์ตามมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ฿น
สาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์ ละสาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศละ
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ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
การสืไ อสาร ละดิจิทัลคอนทนต์ พืไอ฿ชຌ฿นการฝຄ กอบรมบุ คลากร ละ
ประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน
แ,เเเ คน
ดยเดຌจัดจຌางทีไปรึกษาลຌว฿นสาขาวิชาชีพดังตอเปนีๅ
1) กลุมอุตสาหกรรมละบริการดิจิทัล ขຌอมูล ละปัญญาประดิษฐ์ สาขา
วิ ช าชี พ มคคาทรอนิ ก ส์ ทีไ ป รึ ก ษาสถาบั น ทคนลยี ป ทุ ม วั น ิอยู
ระหวางงานงวดทีไ 3ี
2) กลุมอุตสาหกรรมละบริการดิจิทัล ขຌอมูล ละปัญญาประดิษฐ์ สาขา
วิชาชีพทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ละดิจิทัลคอนทนต์ - ทีไ
ปรึกษา บริษัท ออาร์เอที จำกัด ิอยูระหวางงานงวดทีไ 3ี
14ี ครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
คน
200 อยูระหวาง - อยูระหวางดำนินการ จัดทำชุดฝຄกอบรม คูมือการฝຄกอบรมละสืไอการ
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ กลุมอุตสาหกรรมตอนืไอง
ดำนินการ รี ย นรูຌ อิ ลใ ก ทรอนิ ก ส์ ตามมาตรฐานอาชี พ ละคุ ณ วุฒิ วิช าชีพ ฿นสาขา
จากการพัฒนาระบบคมนาคม
วิชาชีพการบิน ละสาขาวิชาชีพรถเฟความรใวสูงละระบบราง พืไอ฿ชຌ฿น
การฝຄกอบรมบุคลากร ละประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ละคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน โเเ คน
ดยเดຌจัดจຌางทีไปรึกษาลຌว฿นสาขาวิชาชีพดังตอเปนีๅ
1) สาขาวิชาชีพการบิน ทีไปรึกษา มหาวิทยาลัยกษมบัณฑิต อยูระหวาง
ตรวจรับงานงวดทีไ 3
2) สาขาวิชาชีพรถเฟความรใวสูงละระบบราง ทีไปรึกษา มหาวิทยาลัย
ทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี อยูระหวางตรวจรับงานงวดทีไ 3

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ห น้ า | ๏๐

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 พัฒนาระบบสารสนทศกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌสนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1. ครงการพัฒนาสืไอการรียนรูຌอิลใกทรอนิกส์ละ
ดิจิทัลคอนทนต์พืไอพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสูระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิ

75

2. ครงการพัฒนาศูนย์กลางขຌอสอบประมินระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ ิTPQI Digital Exam Centerี

ระบบ

1

3. ครงการอบรมการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลการ
฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

หง

80

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

อยูระหวาง - อยูระหวางดำนินการ พัฒนาสืไอการรียนรูຌอิลใกทรอนิกส์ละดิจิทัล
ดำนินการ คอนทนต์พืไอพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿นการขຌาสู
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 2 กลุม เดຌก
1) กลุมทองทีไยวละบริการ ทีไปรึกษาสมาคมอีลิร์นนิไงหงประทศเทย
อยูระหวางถอดนืๅอหาละกำหนดขอบขตชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐาน
อาชีพ ขอบขตรายละอียด ของชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ
ประกอบดຌวย แี บบผนชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ โี บบ
ผนมอดูลการฝຄกอบรม
2) กลุมอุตสาหกรรมการผลิตละสิไงวดลຌอม ทีไปรึกษาสมาคม
อุตสาหกรรมซอฟต์วร์เทย อยูระหวางถอดนืๅอหาละกำหนด
ขอบขตชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ขอบขตรายละอียด ของ
ชุดฝຄกอบรมตามมาตรฐานอาชีพประกอบดຌวย แี บบผนชุดฝຄก
อบรมตามมาตรฐานอาชีพ โี บบผนมอดูลการฝຄกอบรม
อยูระหวาง - อยูระหวางดำนินการ จัดจຌางทีไปรึกษา พัฒนาศูนย์กลางขຌอสอบ
ดำนินการ ประมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ิTPQI Digital Exam Centerี สามารถ
ดำนินการบืๅองตຌน ชน การนำขຌาขຌอสอบกอนเดຌ
85
- จัดอบรมชิงปฏิบัติการ ฿นรูปบบอบรมออนเลน์ การ฿ชຌระบบ
ฐานขຌอมูล฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะบุคคล จำนวน 11 องค์กร ละตรียมผนดำนินการจัด

ห น้ า | ๏๑

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

หนวยนับ ป้าหมาย

ผลตาม
ป้าหมาย

4. ครงการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลการประมิน
มาตรฐานทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละ
บุคลากรภาครัฐ

ระบบ

1

อยูระหวาง
ดำนินการ

5ี ครงการพัฒนาระบบบริการขຌอมูลคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชีพ TPQI-NET

ระบบ

1

อยูระหวาง
ดำนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
ผลการดำนินงาน
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
อบรมออนเลน์ครัๅงทีไ โ ฿นดือน สิงหาคม โ5ๆใ นืไองจากระบบ
ฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มีการปรับปรุง/ปรับพิไม
ฟังก์ชัไน ดยจะลຌวสรใจภาย฿นดือน กรกฎาคม โ5ๆใ
- จัดทำสืไอการอบรมออนเลน์ ตรียมดำนินการจัดทำสืไออบรมระบบ
ฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพบบออนเลน์ จำนวน แเ
ตอน ดยจะริไมภาย฿นตຌนดือน กรกฎาคม โ5ๆใ
- จัดทำครืไองมือสนับสนุน฿นการอบรม สำหรับการจัดอบรมภาย฿น
ดือน พฤษภาคม ละ มิถุนายน หรืออาจจะปลีไยนปลงขีๅนกับการ
พัฒนาละปรับปรุงระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชีพ สรใจรียบรຌอย
- ดำนินการ
1) จั ดจຌ างทีไ ป รึ กษาพืไ อ พั ฒ นาระบบฐานขຌ อมู ล การประมิ น มาตรฐาน
ทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ รียบรຌอยลຌว
2) ตรวจรับงานงวดทีไ แ ตรวจรับรียบรຌอยลຌว
3) ทางที มรั บ จຌ างเดຌ ดำนิ นการกใบ ขຌอมูล ความตຌองการปรับ ปรุ งกຌเข
ละพัฒนาระบบรียบรຌอยลຌว
- ดำนินการ
1) จัดจຌ างทีไ ป รึ กษาพั ฒ นาละปรับ ปรุงระบบฐานขຌอมูล การ฿หຌ บ ริการ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ รียบรຌอยลຌว
2) ตรวจรับงานงวดทีไ แ รียบรຌอยลຌว อยูระหวางทีมผูຌรับจຌาง ปรับกຌเข
ตามขຌอสนอนะของคณะกรรมการตรวจรับการจຌาง

ห น้ า | ๏๒

ยุทธศาสตร์/ตัวชีๅวัด/ครงการ/กิจกรรม

6ี ครงการพัฒนาอปพลิคชันละฐานขຌอมูล ปัก
หมุดมืออาชีพ

ผลการดำนินงาน ิเตรมาส ๏ี
หนวยนับ ป้าหมาย ผลตาม
ผลการดำนินงาน
ป้าหมาย
ิณ 1 ตุลาคม 62 ถึง 30 มิถุนายน 2563ี
3) ทางทีมรั บ จຌ างเดຌ ดำนิ นการกใบ ขຌอมูล ความตຌองการปรับ ปรุ งกຌเข
ละพัฒนาระบบรียบรຌอยลຌว
ระบบ

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ไตรมาสที่ ๏
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี

1

อยูระหวาง จัดจຌางทีไปรึกษาครงการพัฒนาอปพลิคชันละฐานขຌอมูล ปักหมุดมือ
ดำนินการ อาชีพ รียบรຌอยลຌว
- อยูระหวางการพั ฒ นาอปพลิคชัไนวอร์ชัไนทดสอบ ดยเดຌดำนินการ
อัป หลดอปพลิ คชัไน วอร์ชัไนนีๅ ขึๅน เปยั งระบบ App Store ละ Play
Store สำหรับนักพัฒนา ดยจำกัด฿หຌทดสอบฉพาะผูຌพัฒนาระบบ ละ
จຌ า หนຌ า ทีไ ข อง สคช. จำนวนหนึไ ง รวมถึ ง ฿หຌ มี ก ารจຌ ง ปั ญ หาของ
อปพลิคชัไนบืๅองตຌนกผูຌพัฒนาระบบ

สคช. เดຌดำนินกำรบิกจำย ละผูกพัน งบประมำณรำยจำย ตำมผนปฏิบัติกำรฯ ประจำปงบประมำณ
พ.ศ. โ5ๆ3 ณ วันทีไ 30 มิถุนำยน โ5ๆ3 เปลຌวจำนวน ใเๆ,็5โ,้เ้ บำท คิดป็นรຌอยละ 7้.16 ของวงงิน
รวมทัๅงปงบประมำณ ละมีรำยกำรทีไขออนุมัติดำนินกำรลຌวจำนวน 5,่แ5,้ใ็ บำท รวมวงงินทัๅงสิๅนทีไมีกำร
บิกจำย กำรผูกพันสัญญำ ละขออนุมัติดำนินกำร จำนวน ใแโ,5ๆ่,่ไๆ บำท คิดป็นรຌอยละ ้2.98 ของผน
ฯ ณ ดือนมิถุนำยน 2563 ละคิดป็นรຌอยละ 80.66 ของวงงินรวมทัๅงปงบประมำณ ิวงงิน ใ่็,5แโ,่เเ
บำที ดยมืไอทียบกับผนปฏิบัติงำนฯ ทีไเดຌรั บอนุมัติจำกคณะกรรมกำร สคช. ฿นกำรประชุมครัๅงทีไ ่/โ5ๆโ มืไอ
วันทีไ แไ สิงหำคม พ.ศ. โ5ๆโ ิวงงิน ใโ็,โโใ,ไเเ บำที ผลบิกจำย ณ วันทีไ 30 มิถุนำยน โ5ๆใ คิดป็น
รຌอยละ 95.52 สำหรับคำ฿ชຌจำยดຌำนบุคลำกร ซึไงประกอบดຌวย งินดือน คำจຌำง คำสวัสดิกำร ละคำตอบทนพิศษ
ตำมผลกำรปฏิ บั ติ ง ำน ิถຌ ำ มี ี ของจຌ ำ หนຌ ำ ทีไ รวมทัๅ ง งิ น ดื อ นละค ำ ตอบทนผั น ปรของผูຌ อ ำนวยกำร ดย
ปรี ย บที ย บกั บ ผนกำร฿ชຌจ ำ ยงิ น ประจ ำป ิผนตຌ น ป ี ซึไ ง เม ร วมงบประมำณส ำหรั บ กำรจั ด ซืๅ อ ครุ ภัณ ฑ์ ห รื อ
สิไงกอสรຌำง ิวงงิน ใโ็,โโใ,ไเเ บำที มีกำรบิกจำยละผูกพันเปลຌวจำนวน ไไ,ไโแ,ใใ่ บำท คิดป็นรຌอย
ละ 1ใ.5่ รำยละอียดตำมอกสำรประกอบกำรประชุมนบ
สถำนะงิ น รำยเดຌ ข อง สคช. มี ร ำยเดຌ ส ะสมตัๅ ง ต ป ง บประมำณ พ.ศ. โ555 – โ5ๆโ จ ำนวน
ใ5ุ928ุ949.95 บำท ละมีรำยเดຌประจ ำป งบประมำณ พ.ศ. โ5ๆใ ิขຌอมูลตัๅงตวันทีไ แ ตุลำคม โ5ๆโ –
3เ มิถุนำยน 2563ี มีรำยเดຌรวมทัๅงสิๅน 5,ใ48,926.22 บำท รำยละอียดดังนีๅ
ลำดับ
แ
โ
ใ
ไ
5
6

ประภทรำยเดຌ
รำยเดຌจำกคำธรรมนียมกำรทดสอบ
รำยเดຌจำกคำธรรมนียมออก฿บประกำศ ฯ
รำยเดຌคำบริกำร ิชำระรำยป / ชำระสวนบงี
รำยเดຌจำกกำรดำนินงำนอืไนโ ิคำปรับ ฯลฯี
ดอกบีๅยรับ ิงินฝำกธนำคำรี
รำยเดຌอืไนโ
รวมทัๅงสิๅน

รำยเดຌ ิบำที
693,350.00
2,255,350.00
57,100.00
78,771.98
1,440,434.25
823,919.99
5,ใ48,926.22

ผลกำรบิกจำยละผูกพันสัญญำ฿นภำพรวมสูงกวำผนทีไเดຌรับอนุมัติ ทัๅงนีๅ ควรรงรัดกำรดำนินกำรบิกจำย
งบประมำณดยฉพำะงบภำรกิจ รวมถึงรงรัดกำรผูกพันสัญญำอยำงรอบคอบละมีประสิทธิภำพ พืไอ฿หຌป็นเปตำม
ป้ำหมำยทีไวำงเวຌ ดยฉพำะสัญญำระยะยำว ซึไงสงผลตอป้ำหมำยกำรบิกจำย฿นภำพรวมละงบประมำณทีไจะขอกัน
งินพืไอบิกจำย฿นปงบประมำณตอเป ทัๅงนีๅ ฿นสวนของผลกำรดำนินงำนคอนขຌำงป็นเปตำมป้ำหมำย ซึไงสดงถึง
กำร฿ชຌงบประมำณ฿นกำรบริหำรครงกำรเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ

ผลกำรบิกจำยงบประมำณรำยจำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256ใ
ประภท

รวมทัๅงสิๅน
งบบุคลำกร
งบดำนินงำน
งบลงทุน
งบภำรกิจ

เดຌรับอนุมัติ แไ ส.ค. 62
แ่ ธ.ค. 62 ละ 19 มี.ค. 63
งบประมำณ งินสะสม รวมทัๅงสิๅน
ตำม พรบ.
262.2602
56.7164
61.0711
ู
แ44.4727

125.2526
11.7402
1.5000
2.0505
109.9619

387.5128
68.4566
62.5711
2.0505
โ5ไ.ไใไๆ

ผลบิกจำย ณ 30 มิ.ย. 63
จำยจริง
158.3999
44.3476
30.2602
0.4457
83.3465

ผูกพัน
สัญญำ

148.3530
ู
18.8017
1.5379
128.0135

อยูระหวำง
จัดซืๅอจัดจຌำง

5.8159
0.0738
2.6650
ู
3.0772

รวมทัๅงสิๅน

คงหลือ

312.5688
44.4213
51.7268
1.9835
214.4372

74.9440
24.0353
10.8443
0.0670
39.9974

ผลกำรบิกจำยงบประมำณรำยจำยทีไขอกันงินพืไอบิกจำย฿นปีงบประมำณ พ.ศ. 256ใ
ปี
งบประมำณ

ขอกันเวຌบิกจำย฿นปีงบประมำณ 256ใ
อนุมัติ แแ ก.ย. 62 ละ 2เ พ.ย. 62
ตำมสัญญำ ตำมผน รวมทัๅงสิๅน

จำยจริง

รวมทัๅงสิๅน
ป โ5ๆแ
ป โ5ๆโ

117.7120 6.4799
เ.395ใ
ู
117.316็ ๆ.4799

116.9846
ู
116.9846

124.1919
เ.395ใ
123.7966

ผลบิกจำย ณ 30 มิ.ย. 63
ผูกพัน
สัญญำ
5.0222
0.3953
4.6269

หนวย : ลຌำนบำท

รวมทัๅงสิๅน

หนวย : ลຌำนบำท

คงหลือ

122.0068 2.1851
0.3953
ู
121.6116 2.1851

วิครำะห์ผลกำรบิกจำยงบประมำณประกอบผลกำรดำนินงำน
ผลกำรบิกจำยละผูกพันสัญญำ฿นภำพรวมคอนขຌำงป็นเปตำมผนทีไเดຌรับอนุมัติ ดยมีปัญหำอุปสรรค฿น
กำรผูกพันสัญญำละบิกจำยงบประมำณ ดยมีรำยละอียดดังนีๅ
1. เดຌมีกำรรงรัดผลักดันกำรลงนำมสัญญำ ดยดำนินกำรกระบวนกำรทำงพัสดุตำม พรบ. กำรจัดซืๅอจัดจຌำง
พ.ศ. โ5ๆเ อยำงรอบคอบละมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรรงรัดกำรดำนินกำรบิกจำย฿หຌป็นเปตำมผน พืไอเม฿หຌ
สงผลกระทบตอกำรกันงินพืไอบิกจำย฿นปงบประมำณตอเปป็นจำนวนมำก
2. งบประมำณตำมครงกำรสรຌำงอกำส฿นกำรพัฒนำสมรรถนะของผูຌประกอบอำชีพ มีกำรอนุมัติดำนินกำร
฿นชวงระยะทีไหมำะสมตำมผนกำรประมิน ละสิๅนสุดภำย฿นเตรมำสทีไ ใ ของปงบประมำณ ซึไงจะสำมำรถรงรัด
กระบวนกำรบิกจำย฿หຌลຌวสรใจเดຌภำย฿นปงบประมำณ ละลดกำรกันงินพืไอขอบิกจำยหลืไอมป ดยเดຌมีกำร
ติดตำมกำรบิกจำยสำหรับครงกำรทีไดำนินกำรลຌวสรใจ พืไอรงรัดกำรบิกจำยงบประมำณตอเป
3. จำกสถำนกำรณ์กำรพรระบำดของรคติดชืๅอเวรัสครนำ 2019 ิCOVIDู19ี ทำ฿หຌกำรจัดประมิน
สมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ละมำตรฐำนสมรรถนะ฿นกำรทำงำนทัไวเป เมสำมำรถดำนินกำรเดຌ ทำ฿หຌ
บำงครงกำรทีไเดຌรับอนุมัติสนับสนุนงบประมำณเปลຌวจำป็นตຌองปຂดครงกำรละคืนงิน หรือบำงครงกำรลืไอนกำร
จัดประมิน ละ฿นสวนของกำรอนุมัติสนับสนุนงบประมำณ฿หมกใยังเมสำมำรถดำนินกำรเดຌ รวมถึงกำรจัดกำร
ประชุม/สัมมนำ ทีไมีกำรปรับรูปบบกำรจัดประชุมป็นรูปบบออนเลน์ ทำ฿หຌเมมีกำร฿ชຌจำยงบประมำณตำมผนทีไ
วำงเวຌ

