รายงานผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำหรับกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ สคช. ให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินงำนเพื่อส่งเสริมและ
ตอบสนองต่อนโยบำยรัฐบำล และได้ดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ ซึ่งเป็นไปตำมภำรกิจหลักขององค์กร ดังนี้

การดาเนินงานสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและบูรณาการในการดาเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ
1. นโยบาย Thailand 4.0 อันจะนาไปสู่การเพิ่มผลิตภาพของกาลังคนของประเทศ
1.1 การขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องตามกรอบคุณ วุฒิแ ห่งชาติ : ตำมที่ รอง
นำยกรั ฐ มนตรี พลอำกำศเอกประจิ น จั่ น ตอง ประธำนคณะกรรมกำรกรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชำติ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำลังคนใน 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสำขำอำชีพด้ำนโลจิสติกส์โครงสร้ำงพื้นฐำน (Logistic
Infrastructure) 2) กลุ่มสำขำอำชีพโลจิสติกส์และซัพพลำยเซน (Logistics and Supply Chain) 3) กลุ่มสำขำอำชีพ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) 4) กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และดิจิทั ล
คอนเทนต์ 5) กลุ่มสำขำอำชีพอำหำรและเกษตร (Food and Agriculture) 6) กลุ่มสำขำอำชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์
พลังงำนและพลังงำนทดแทน 7) กลุ่มสำขำอำชีพแม่พิมพ์ เพื่อกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรผลิตและพัฒนำ
กำลังคนในกลุ่มอุตสำหกรรมสำขำอำชีพนั้นให้รองรับกับตลำดแรงงำน รวมถึ งกำหนดมำตรฐำนอำชีพ คุณวุฒิวิชำชีพ
และคุณวุฒิกำรศึกษำให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กำรดำเนินในปัจจุบันได้ตั้งคณะทำงำนเพื่อขับเคลื่อนให้ได้แผน
แม่บทในกำรพัฒนำกำลังคนในทุกกลุ่มสำขำอำชีพให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนในกำรผลิตกำลังคนในภำคกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนทั้งในและต่ำงประเทศ โดยได้กำหนดร่ำงแผนแม่บทในกำรขับเคลื่อนของ
กลุ่มต่ำง ๆ
1.2 การจั ด ทาและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณ วุฒิวิชาชีพเพื่อรองรั บ Thailand 4.0 : เป็นกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนและช่วยให้เศรษฐกิจขยำยตัว
อย่ำงมีเสถียรภำพและยั่งยืน โดยได้บูรณำกำรควำมร่วมมือกับกระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อพัฒนำมำตรฐำนให้ตรงตำม
อุตสำหกรรม 10 กลุ่มเป้ำหมำย กำรดำเนินงำนตำมแนวทำงดังกล่ำวส่งผลให้อุตสำหกรรมศักยภำพมีผลิตภำพกำร
ผลิตรวมเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปสู่อุตสำหกรรม 4.0 และเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรผลิตไปสู่ระดับโลก เพื่อให้กำรดำเนินงำนของ
สคช. ส่งเสริมและสนับสนุนตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ มีเป้าหมายในการจัดทามาตรฐานอาชีพจานวน 6 สาขาวิชาชีพ
และการทบทวนมาตรฐานอาชีพจานวน 5 สาขาวิชาชีพ ปัจจุบันได้ดำเนินกำรอนุมัติให้จัดทำมำตรฐำนอำชีพ
จำนวน ๖ สำขำวิชำชีพได้แก่ 1) สำขำวิชำชีพเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำรและดิจิทัล คอนเทนต์ สำขำ
แอนิเมชัน 2) สำขำวิชำชีพเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและดิจิทัลคอนเทนต์ สำขำวิทยำศำสตร์ข้อมูล 3)
สำขำวิชำชีพแมคคำทรอนิกส์ สำขำคลัสเตอร์หุ่นยนต์ ระยะที่ 2 อำชีพนักออกแบบและรวบรวมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ (System Integrator) 4) สำขำวิชำชีพเกษตรกรรม สำขำเทคโนโลยีกำรเกษตร Smart Farm 5) สำขำ
วิ ช ำชี พ วิ ศ วกรรมชี ว กำรแพทย์ ระยะที่ 2 สำขำกำรผลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย์ 6) สำขำวิ ช ำชี พ อั ญ มณี แ ละกำรท ำ
เครื่องประดับ สำขำกำรออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ และยังมี การทบทวนมาตรฐานอาชีพที่ผ่านมาไปแล้ว
จำนวน 7 สำขำวิชำชีพ ได้แก่ 1) สำขำวิชำชีพโลจิสติกส์ 2) สำขำวิชำชีพกำรจัดกำรของเสียอันตรำย 3) สำขำวิชำชีพ
อุตสำหกรรมกำรพิมพ์ 4) สำขำวิชำชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ 5) สำขำวิชำชีพมำตรวิทยำ 6) สำขำวิชำชีพ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและดิจิทัลคอนเทนต์ 7) สำขำวิชำชีพกำรเชื่อมอุตสำหกรรม

1.3 การสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพไปสู่ Thailand 4.0 : โดยมีเป้ำหมำยใน
กำรสนับสนุนผู้เข้ำรับกำรประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
จำนวน 39,500 คน ซึ่งในไตรมำสที่ 3 ได้ให้กำรสนับสนุนผู้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะของบุคคล จำนวน 16,743
คน
2. การสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : เพื่อเป็นกำรตอบสนองต่อนโยบำยรัฐบำล ในกำร
สนั บ สนุ น กำรสร้ ำ งเศรษฐกิจ และสั ง คมดิ จิ ทัล ส ำหรับกำรปรับ เปลี่ ย นภำครัฐ สู่ ก ำรเป็ นรัฐ บำลดิจิ ทัล สคช. ได้
ดำเนินกำร ดังนี้
2.1 พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government) เพื่อ
เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรภำครัฐให้สำมำรถนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
และกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะ โดยมีเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรไทย 3 ล้ำนคนทั่วประเทศ มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจด้ำนดิจิทัลสำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ (Digital Government) ในกำรขับเคลื่อน ดังกล่ำว
สคช. ได้ดำเนินกำรจัดทำหน่วยสมรรถนะย่อย และออกแบบเครื่องมือประเมิน พร้อมทั้งจัดประชำพิเครำะห์ และ
รับรองผลในกำรจัดทำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ ร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร
พลเรือน (สำนักงำน ก.พ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
และ อ.กพ.วิสำมัญเฉพำะกิจเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรได้เตรียมกำรประเมินที่
มีกลุ่มเป้ำหมำยจำนวนมำกทั้งข้ำรำชกำรพลเรือนกว่ำ 400,000 คน และบุคลำกรภำครัฐอีกกว่ำ 3 ล้ำนคนทั่วประเทศ
โดยข้อสรุปจำกกำรประชุม ได้แบ่งกำรประเมินเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1) กำรประเมินด้วยตนเอง (Self-Assessment) เป็นกำรประเมินจำกเกณฑ์กำรปฏิบัติงำนที่ระบุในแต่ละ
กลุ่มมำตรฐำนหรือชุดทักษะ เพื่อให้ทรำบข้อมูลเบื้องต้นสำหรับกำรวำงแผนฝึ กอบรมที่เหมำะสมก่อนเข้ำรับกำร
ประเมินจริง
2) กำรประเมินก่อนกำรประเมินจริง (Pre-Assessment) เป็นกำรทดลองประเมินบนข้อสอบปรนัย ที่ได้
ทดลองประเมินกลุ่มตัวอย่ำงมำแล้ว 370 คน ด้วยกำรทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Computer-Based Testing
(CBT) โดยจะได้ร่วมกับสำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ในกำรให้บริกำร
3) กำรประเมินจริง (Assessment) ประกอบด้วยกำรสอบแบบปรนัย กำรพิจำรณำประสบกำรณ์ และกำร
สอบสั ม ภำษณ์ ซึ่ ง จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ บุ ค ลำกรที่ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละมี ป ระสบกำรณ์ ท ำงำนในภำครั ฐ ร่ ว มกั บ นั ก วิช ำกำร
ผู้เชี่ยวชำญ โดยร่วมกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (กพ.) ในกำร
กำหนดคุณสมบัติ
2.2 ผลักดันให้เกิดการนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อเป็นการนาร่องสนับสนุน
กำรพัฒนำกำลังคนรองรับกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีเป้ำหมำยในกำรสนับสนุนในกำรประเมินให้กับ
บุคลำกรภำครัฐ 15,000 คน กำรดำเนินงำนในปัจจุบันได้บูรณำกำรกับหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำม
พร้อมของบุคลำกรภำครัฐสำหรับกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล ได้แก่
กระทรวงยุติธรรม โดยมี กรมรำชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพิ นิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้บุคลำกรในสั งกัดกระทรวงยุติธรรมด้ำนกำรควบคุมและพัฒนำพฤตินิสัยผู้ กระทำผิด ได้รับกำรพัฒ นำ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ก่อนที่จะร่วมกันพัฒนำมำตรฐำนอำชีพอื่นๆร่วมกันในอนำคต
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
กรมอุ ต สำหกรรมพื้ น ฐำนและกำรเหมื อ งแร่ กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สำหกรรม กรมโรงงำนอุ ต สำหกรรม ส ำนั ก งำน

คณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลทรำย ได้เตรียมพัฒนำทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลำกรของรัฐ เพื่อสร้ำงควำมพร้อมและ
ควำมรู้ควำมสำมำรถของข้ำรำชกำร
กระทรวงมหาดไทย โดยมี กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรมกำรปกครอง เพื่อเตรียมพัฒนำทักษะดิจิทัล
สำหรับบุคลำกรของรัฐ สร้ำงควำมพร้อมและควำมรู้ควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรไทยก้ำวสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลและ
พร้อมเป็นต้นแบบนำบุคลำกรที่ทำงำนในท้องถิ่นเข้ำทดสอบสมรรถนะด้ำนกำรใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กับ สคช.
ขณะเดียวกันยังได้เตรียมขยำยผลให้เกิดกำรเข้ำประเมินของบุคลำกรในทุกอำชีพ ทั้งในภำคอุตสำหกรรม
ภำคกำรบริกำร ภำคกำรเกษตร และภำคกำรศึกษำ โดยร่วมกับสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย กองบัญชำกำร
กองทัพไทย และหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำจำนวน 26 แห่ง โดยมีแผนที่จะเข้ำรับกำรประเมิน จำนวน 10,250 คน
เพื่อให้เกิดสร้ำงควำมร่วมมืออย่ำงเป็นรูปธรรมจึงเตรียมเครื่องมือประเมินให้มีควำมเหมำะสม ครอบคลุม
ควำมรู้ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับศักยภำพกำรพัฒนำคน ซึ่งเป็นพื้นฐำนสำคัญ ที่จะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับกำร
ประกอบอำชีพ ลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคม และนำไปสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนและรอบด้ำน

3. การพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ จาก 7 ระดับเป็น 8 ระดับ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ : ได้ทบทวนกรอบคุณวุฒิวิชำชีพจำก 7 ระดับเป็น 8 ระดับ โดยได้มีกำรปรับมำตรฐำนอำชีพและ
คุณวุฒิวิชำชีพในสำขำวิชำชีพบริกำรสุขภำพ อำชีพผู้ดูแลผู้สูงอำยุ อำชีพผู้ดูแลเด็ก สำขำวิชำชีพบริหำรทรัพย์สิน
สำขำวิชำชีพธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ และสำขำวิชำชีพบริหำรงำนบุคคล ตำมกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ 8 ระดับดังกล่ำวแล้ว
นอกจำกนี้ยังได้เตรียมทบทวนมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพที่เหลือให้เข้ำกรอบ 8 ระดับ

4. การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับภาคการศึกษาในการผลิตและพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศ : บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในกำรร่วมพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
และหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนำระบบรับรองสมรรถนะให้กับนักเรียนนักศึกษำให้มีสมรรถนะตรงตำมที่ผู้ประกอบกำร
ต้องกำร ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนำระบบ
ฝึ ก อบรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E–Training) โดยมี เ ป้ ำ หมำยในกำรจั ดท ำชุด ฝึ ก อบรมตำมมำตรฐำนอำชีพ (Training
Packages) จำนวน 50 คุณวุฒิวิชำชีพ ที่เป็น Portal Web based Learning ซึ่งสำมำรถเชื่อมต่อกับระบบฐำนข้อมูล
ของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพได้ และชุดเนื้อหำกำรฝึกอบรมในรูปแบบ Training Package ประกอบด้วยเนื้อหำและสื่อ
สำรสนเทศที่เป็นสื่อผสมผสำน (Multimedia) ที่สำมำรถนำไปแสดงบนระบบฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์และใช้งำนบน
ระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยปัจจุบันได้จัดจ้ำงที่ปรึกษำในกำรพัฒนำเนื้อหำกำรฝึกอบรม จำนวน 37 คุณวุฒิวิชำชีพ จำก
6 สำขำวิชำชีพ ได้แก่ สำขำวิชำชีพรักษำควำมปลอดภัย (5 คุณวุฒิวิชำชีพ) สำขำวิชำชีพกำรเชื่อมอุตสำหกรรม (2
คุณวุฒิวิชำชีพ) สำขำวิชำชีพมำตรวิทยำ (8 คุณวุฒิวิชำชีพ) สำขำวิชำชีพแมคคำทรอนิกส์ สำขำคลัสเตอร์หุ่นยนต์ (7
คุณวุฒิวิชำชีพ) สำขำวิชำชีพธุรกิจค้ำปลีก (6 คุณวุฒิวิชำชีพ) และสำขำวิชำชีพบริกำรทำงกำรเงิน (3 คุณวุฒิวิชำชีพ)
นอกจำกนี้ยังประสำนควำมร่วมมือในกำรเชื่ อมโยงระบบกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อและเนื้อหำอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกำรจัด
ประชุมร่วมกับโครงกำรมหำวิทยำลัยไซเบอร์ ตำมแนวทำง Thai MOOC ที่ดำเนินกำรโดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เพื่อหำแนวทำงในกำรนำเนื้อหำชุดฝึกอบรมตำมมำตรฐำนอำชีพไปขึ้นในระบบของโครงกำร
Thai MOOC ซึ่งจัดประชุมไปแล้ว 2 ครั้งเมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2561 และ 20 กุมภำพันธ์ 2561
5. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในองค์กร : กำรดำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใสถือเป็นสิ่งที่รัฐบำล
ให้ควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง ซึ่ง สคช. ได้ตระหนักถึงปัญหำและผลกระทบของกำรทุจริต ผู้บ ริหำรและเจ้ำหน้ำที่จึงมุ่งมั่น
พัฒนำองค์กรให้มีควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปลอดจำกกำรทุจริต ตำมหลักธรรมำภิบำล ไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้กำหนดมำตรกำร
ป้องกันกำรทุจริต เพื่อเป็ นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมี
คุณธรรม และเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2561 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) ได้ประกำศควำมเป็นองค์กร
โปร่งใส ปลอดกำรทุจริต โดยมีนำยนคร ศิลปอำชำ ประธำนกรรมกำรสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พร้อมด้ วย นำยพิสิฐ
รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยกำรสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พร้อมคณะผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ ร่วมประกำศเจตนำรมณ์ด้ำน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ณ บริเวณอำคำรซันทำวเวอร์ส บี และยังได้มีกำรจัดสัมมนำ “สคช. คุณธรรมควำมโปร่งใส
และกำรจัดองค์กรสมัยใหม่ ” เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมควำมโปร่งใสในองค์กร ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรบริหำรงำน กำรสัมมนำดังกล่ำวยังเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน
ยุทธศำสตร์ของสถำบัน และแถลงนโยบำยและแนวทำงกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตของผู้ บริหำร ภำยใต้
แนวทำงปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใส โดยเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับได้เข้ำมำมีส่วนร่วมได้อย่ำงถูกต้อง
จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในที่สุด นอกจำกนี้ยังได้เชิญวิทยำกรจำกกรมบัญชีกลำงมำอบรมให้ ควำมรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฉบับใหม่

การดาเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กร
1. การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทามาตรฐานอาชีพ
การจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นภำรกิจหลักของ สคช. เพื่อให้ได้มำตรฐำนอำชีพที่
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร และสำมำรถเทียบเคียงกับมำตรฐำนอำชีพของกลุ่มประเทศสมำชิก
อำเซียนและนำนำประเทศในสำขำวิชำชีพเดียวกัน และยังสำมำรถส่งต่อให้สถำบันกำรศึกษำนำไปใช้ในกำรพัฒนำ
หลั ก สู ต รกำรเรี ย นกำรสอนและฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นำผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะสอดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ผู้ประกอบกำรหรือทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ และส่งต่อให้กับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนเพื่อนำไปใช้ในกำร
พัฒนำและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพให้กับบุคลำกรขององค์กร ดังนั้นกระบวนกำรดำเนินงำนจึงต้องอำศัยกำรมี
ส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน ที่ผ่ำนมำได้ร่วมกับตัวแทนจำกสมำคม กลุ่มผู้ประกอบกำร
และหน่วยงำนสำคัญในแต่ละสำขำวิชำชีพจัดทำมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒวิชำชีพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
– ปัจจุบัน ได้จัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจานวน 57 สาขาวิชาชีพ แล้วเสร็จพร้อมให้การรับรอง
สมรรถนะ จานวน 49 สาขาวิชาชีพใน 493 อาชีพ 1,309 ชั้นคุณวุฒิ ซึ่งครอบคลุมกลุ่ มอุตสำหกรรม Super
Cluster ดังนี้
อุตสาหกรรมปัจจุบัน
(First S-Curve)
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
1.สขำวิชำชีพอุตสำหกรรมกำรผลิ ต
แม่พิมพ์
2.สำขำวิชำชีพบริกำรยำนยนต์
3.สำขำวิ ช ำชี พ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ย ำงพำรำ
(ล้อยำง)

อุตสาหกรรมอนาคต
(New S-Curve)
กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล
1.สำขำวิชำชีพเทคโนโลยี สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรและดิจิทัลคอนเทนต์
2.สำขำวิชำชีพอุตสำหกรรมกำรพิมพ์
3.หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์

คลัสเตอร์เป้าหมายตามนโยบายรั ฐ บาล
และยุทธศาสตร์ 20 ปี
กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม
1.สำขำวิ ช ำชี พ อุ ต สำหกรรมสิ่ ง ทอและ
เครื่องนุ่งห่ม
2.สำขำวิชำชีพกำรออกแบบแฟชั่น

อุตสาหกรรมปัจจุบัน
(First S-Curve)
4.กำรเชื่อมอุตสำหกรรม
กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ ดี แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สุขภาพ
5.สำขำวิ ช ำชี พ กิจ กรรมบริกำรเพื่ อ
เสริมสร้ำงสุขภำพร่ำงกำย (สปำ)
6.สำขำวิ ช ำชี พ กำรท่ อ งเที่ ย ว กำร
โรงแรม ภัตตำคำรและร้ำนอำหำร
- สำขำผู้ประกอบอำหำร
- สำขำงำนโรงแรม
- สำขำงำนท่องเที่ยว
7.สำขำวิชำชีพงำนภำษำต่ำงประเทศ
และล่ำมแปล
- สำขำผูส้ อนภำษำต่ำงประเทศ
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
8.สำขำวิชำชีพเกษตรกรรม
- สำขำเพำะเลี้ยงสัตว์นำเศรษฐกิ
้
จ
- สำขำเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจ
9.สำขำวิ ช ำชี พ กำรผลิต อำหำรและ
เครื่องดื่ม
- สำขำอุตสำหกรรมอำหำร อำชีพ
นักวิทยำศำสตร์อำหำร(ด้ำนควำม
ปลอดภัยอำหำร)
กลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
(นวัตกรรมทางอาหาร)
9.สำขำวิ ช ำชี พ กำรผลิต อำหำรและ
เครื่องดื่ม
- สำขำกำรแปรรูปนม

อุตสาหกรรมอนาคต
(New S-Curve)

คลัสเตอร์เป้าหมายตามนโยบายรั ฐ บาล
และยุทธศาสตร์ 20 ปี

กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและ
โลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะ
4.สำขำวิชำชีพโลจิสติกส์
5.สำขำวิชำชีพกำรบิน
6.สำขำวิชำชีพรถไฟควำมเร็วสูงและ
ระบบรำง
7.สำขำวิชำชีพขนส่งชุมชน
- อำชีพขับขี่รถยนต์โดยสำร
สำธำรณะ
- อำชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสำร

กลุ่ ม SMEs ไทยที่ มี ศั ก ยภาพภายใต้
นโยบายเศรษฐกิจ
3.สำขำวิชำชีพอนุรักษ์พนื้ บ้ำนและ
ศิลปหัตถกรรม
4.สำขำวิชำชีพเซรำมิกส์และเครื่องเคลือบ

กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ
(Biotechnology)เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ
8.สำขำวิชำชีพอุตสำหกรรมพลำสติก
9.สำขำวิชำชีพพลังงำนและพลังงำน
ทดแทน
10.สำขำวิ ช ำชี พ กำรจั ด กำรของเสีย
และสำรอันตรำย

กลุ่มธุรกิจบริการที่มีศักยภาพตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
5.สำขำวิชำชีพบริหำรทรัพย์สิน
6.สำขำวิชำชีพธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
7.สำขำวิ ช ำชี พ ก่อสร้ำ ง (อำชี พ ผู้ ค วบคุ ม
กำรก่อสร้ำง)
8.สำขำวิชำชีพออกแบบผลิตภัณฑ์
9.สำขำวิชำชีพไฟฟ้ำ

กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมหุ่ น ยนต์ เ พื่ อ
อุตสาหกรรม
11.สำขำวิชำชีพแมคคำทรอนิกส์
กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการแพทย์ ค รบ
วงจร (Medical Hub)
12.สำขำวิชำชีพบริกำรสุขภำพ
- อำชีพผู้ดูแลผู้สูงอำยุ
- อำชีพผู้ดูแลเด็ก
13. สำขำวิชำชีพวิศวกรรมชีว
กำรแพทย์

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ
10.สำขำวิชำชีพธุรกิจภำพถ่ำย
11.สำขำวิชำชีพธุรกิจเสริมสวย
12.สำขำวิชำชีพมำตรวิทยำ
13.สำขำวิชำชีพบริหำรงำนบุคคล
14.สำขำวิ ช ำชี พ ธุ ร กิ จ บริ ก ำรท ำควำม
สะอำด (แม่บ้ำน)
15.สำขำวิชำชีพธุรกิจค้ำปลีก
16.สำขำวิชำชีพกำรกีฬำ
-อำชีพนักวิทยำศำสตร์กำรกีฬำและกำร
ออกกำลังกำย
-อำชีพผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬำ
17.สำขำวิชำชีพบริกำรกำรศึกษำ

อุตสาหกรรมปัจจุบัน
(First S-Curve)

อุตสาหกรรมอนาคต
(New S-Curve)

คลัสเตอร์เป้าหมายตามนโยบายรั ฐ บาล
และยุทธศาสตร์ 20 ปี
-อำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร
18.สำขำวิชำชีพปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
19.สำขำวิชำชีพบริกำรทำงกำรเงิน
- อำชีพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี
20.สำขำวิชำชีพธุรกิจรักษำควำมปลอดภัย
21.สำขำวิ ช ำชี พ ควำมปลอดภั ย ในกำร
ทำงำน
22. ส ำ ข ำ วิ ช ำ ชี พ ธุ ร กิ จ ท ด ส อ บ แ ล ะ
ตรวจสอบ
23.สำขำวิชำชีพกำรผังเมือง
24.สำขำวิชำชีพประมง
25.สำขำวิชำชีพธุรกิจดนตรี
26.สำขำวิ ชำชีพธุ รกิจ สำธำรณูปโภคและ
บริกำรสำธำรณะ
27.สำขำวิชำชีพธุรกิจจัดดอกไม้

*ข้อมูลอ้ำงอิงกลุ่มต่ำงๆ 1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579)
2.พิมพ์เขียวและแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อน Thailand 4.0

สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังมีมำตรฐำนอำชีพที่อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพ
จำกปีที่ผ่ำนมำ ได้แก่ 1) สำขำวิชำชีพอัญมณีและกำรทำเครื่องประดับ 2) สำขำวิชำชีพศิลปะกำรแสดงและกำรบันเทิง
3) สำขำวิชำชีพสำขำวิชำชีพธุรกิจจัดกำรพื้นที่สีเขียว 4) สำขำวิชำชีพธุรกิจประกัน 5) สำขำวิชำชีพเทคโนโลยีชีวภำพ
6) สำขำวิชำชีพธุรกิจอำหำร 7) สำขำวิชำชีพบริกำรวิจัยและสำรวจควำมคิดเห็น 8) สำขำวิชำชีพผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์
และยังมีเป้าหมายในการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพิ่มอีกจานวน 8 สาขาวิชาชีพ โดยได้อนุมัติให้
ดาเนินการแล้ว จำนวน 9 สำขำวิชำชีพ ได้แก่ 1) สำขำวิชำชีพเกษตรกรรม สำขำเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยำงพำรำ
ระยะที่ 2) 2) สำขำวิชำชีพเกษตรกรรม สำขำเพำะปลูกพืชเศรษฐกิจ (ปำล์มน้ำมันระยะที่ 2) 3) สำขำวิชำชีพกำร
ท่องเที่ยว กำรโรงแรม ภัตตำคำรและร้ำนอำหำร สำขำกำรให้บริกำร Street food 4) สำขำวิชำชีพกำรผลิตอำหำร
และเครื่องดื่ม สำขำกำรแปรรูปสัตว์น้ำระยะที่ 2 5) สำขำวิชำชีพธุรกิจค้ำปลีก สำขำธุรกิจขำยตรง 6) สำขำวิชำชีพ
กำรผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม สำขำอุตสำหกรรมอำหำร 7) สำขำวิชำชีพธุรกิจสำธำรณูปโภคและบริกำรสำธำรณะ
สำขำกำรบรรเทำสำธำรณะภัยและกู้ชีพ 8) สำขำวิชำชีพเกษตรกรรม สำขำกำรส่งเสริมกำรเกษตร 9) สำขำวิชำชีพ
เกษตรกรรม สำขำ Smart farmer นอกจำกนี้ยังได้ดำเนินกำรทบทวนมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพที่ดำเนินกำร
แล้วเสร็จ ระหว่ำงปี 2557 – 2560 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 สำขำวิชำชีพ ได้แก่ 1)
สำขำวิชำชีพกำรบิน 2) สำขำวิชำชีพรถไฟควำมเร็วสูงและระบบรำง 3) สำขำวิชำชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ 4)
สำขำวิ ช ำชี พ ธุ ร กิ จ เสริ ม สวย 5) สำขำวิ ช ำชี พ กำรผลิ ต อำหำรและเครื่ อ งดื่ ม สำขำอุ ต สำหกรรมอำหำร อำชี พ
นักวิทยำศำสตร์อำหำร (ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร) 6) สำขำวิชำชีพแมคคำทรอนิกส์ 7) สำขำวิชำชีพก่อสร้ำง 8)
สำขำวิชำชีพบริกำรสุขภำพ อำชีพผู้ดูแลผู้สูงอำยุ 9) สำขำวิชำชีพบริหำรงำนบุคคล 10) สำขำวิชำชีพกำรท่องเที่ยว

กำรโรงแรม ภัตตำคำรและร้ำนอำหำร 11) สำขำวิชำชีพบริกำรทำงกำรเงิน อำชีพผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี 12) สำขำ
วิชำชีพธุรกิจอสังหำริมทรัพย์
2. การให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ : องค์กรที่มีหน้ำที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ เป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณวุฒิวิชำชีพ เพื่อให้มำตรฐำนอำชีพที่จัดทำ
ขึ้นได้มีกำรนำไปใช้ในกำรประเมินสมรรถนะบุคคลในแต่ละอำชีพ สคช. ได้ลงนำมควำมร่วมมือกับสำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทำงกำรประเมิน และร่วมในกำรประเมินองค์กรที่มีหน้ำที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ในกำรทำหน้ำที่พิจำรณำหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมทั้งด้ำนบุคลำกร
สถำนที่ และเครื่องมือพื้นฐำนสำหรับกำรประเมินให้ครบทุกอำชีพและครอบคลุมทั่วทุกภำคของประเทศตำมควำม
เหมำะสมของอุตสำหกรรมสำคัญในแต่ละพื้นที่ การให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จากการดาเนินงานนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน สคช. ได้ขึ้นทะเบียนให้การ
รับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งสิ้นจานวน 168 แห่ง ใน 39 สาขา
วิชาชีพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเป้ำหมำยในกำรให้กำรรับรองจำนวน 50 แห่ง ให้กำรรับรองแล้ว 16 แห่ง และ
อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรตรวจประเมินอีกจำนวน 21 แห่ง

3. การติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้ าที่ รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชี พ
รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพื่อให้การรับรอง สคช. เริ่มจัดให้มีกำรประเมิน
สมรรถนะเมื่อเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.2558 จนกระทั่งปัจจุบันมีผู้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะแล้วทั้งสิ้น 48,244
คน ใน 32 สำขำวิชำชีพ สำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีเป้ำหมำยในกำรกำรประเมินสมรรถนะของบุคคลตำม
มำตรฐำนอำชีพ จำนวน 20,500 คน ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำรประเมินแล้ว จำนวน 5,336 คน
ตรวจติดตามการดาเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ไปแล้ว
จำนวน 35 แห่ง จำกเป้ำหมำย 152 แห่ง เพื่อให้กำรดำเนินงำนขององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองฯ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำรและเงื่อนไข ร่วมถึงกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อกระบวนกำรประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดกำรประเมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
อบรมผู้ตรวจประเมิน (Assessor) มีเป้าหมายในการฝึกอบรม จานวน 700 คน ได้จัดฝึกอบรมผู้ตรวจ
ประเมินในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ แล้ว 624 คนใน 13 รุ่น ร่วมกับสำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.)
อบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) มีเป้าหมายในการฝึกอบรม จานวน 1,500 คน ปัจจุบันได้จัดฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่สอบไปแล้ว จำนวน 886 คน
พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC
17024) มีเป้าหมายในอบรม 50 หน่วยงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 200 คน ได้ร่วมกับสถำบันรับรองมำตรฐำน
ไอเอสโอ จัดอบรมหลักสูตรควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำนข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลำกรตำมมำตรฐำนสำกล
ISO/IEC 17024 ให้หน่วยองค์กรรับรองในสำขำวิชำชีพต่ำง ๆ จำนวน 37 แห่ง โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรม 140 คน
นอกจำกกำรดำเนินงำนดังกล่ำว ยังได้ จัดงำนสัมมนำ ภำยใต้หัวข้อ “พัฒนำคน พัฒนำชำติ ด้วยระบบกำรรับรอง
สมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ” มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำน ISO/IEC 17024
ให้แก่บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่สอบ และผู้เกี่ยวข้องขององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ ทั่วประเทศ รวมทั้ง
กำรพัฒ นำองค์กรต้ น แบบให้ ส ำมำรถน ำระบบกำรรับรองสมรรถนะบุ คคลฯ ไปปฏิบัติให้ เกิดประสิ ทธิภ ำพและ

ประสิทธิผล สอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกล โดยร่วมกับสถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์
เคียว ฟอร์จูน เมื่อวันที่ 28 มีนำคม 2561
ทั้งนี้ สคช. ยังได้พัฒนำองค์กรให้มีมำตรฐำนและเป็นไปตำมระบบกำรบริ หำรงำนคุณภำพ ISO9001 โดย
ปัจจุบัน สคช. ได้รับกำรรับรอง ISO9001–2015 ซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ควำมสำคัญ จึงได้
ร่วมกับสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ เพื่อพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน รองรับกำรให้บริกำรแก่องค์กร
แล้วยังเป็นกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือและเชื่อมั่นต่อระบบกำรทำงำนของ สคช. แก่บุคคลภำยนอกอีกด้วย
4. การเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
เพื่อให้เป็นศูนย์กลำงข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ สคช. ได้พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
กำรให้บริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพ โดยประกอบด้วย 162 ระบบงำนย่อย อำทิ คลังข้อมูลมำตรฐำนอำชีพ องค์กรที่มี
หน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ข้อมูลศูนย์ฝึกอบรม ข้อมูลผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินคุณวุฒิวิชำชีพในแต่
ละสำขำวิ ช ำชี พ และยั ง เตรี ย มพร้ อ มส ำหรั บ ระบบส ำรองข้ อ มู ล รองรั บ ภั ย พิ บั ติ (Disaster Recovery) ปั จ จุ บั น
ดำเนินกำรพัฒนำระบบมำสู่ระยะที่ 5 สำมำรถให้บริกำรได้แล้วที่เว็บไซต์ http://tpqi-net.tpqi.go.th ในปี พ.ศ.
2561 ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ำเยี่ยมชมระบบฐำนข้อมูลคุณวุฒิวิชำชีพ จำนวน 333,924 ครั้ง และนำเข้ำมำตรฐำนอำชีพและ
คุณวุฒิวิชำชีพ จำนวน 1,159 คุณวุฒิวิชำชีพ ใน 46 สำขำวิชำชีพ
5. จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนความชัดเจนในการกาหนดแผนงานและแนวทางการดาเนินงาน รวมถึงรับฟังความ
ต้องการของทุกภาคส่วน และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดาเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการพัฒนา สคช.
ไปสู่ Thailand 4.0 ดังนี้
1) สร้ำงควำมร่วมมือกับกระทรวงศึกษำธิกำรประเทศออสเตรเลีย ในแลกเปลี่ยนและพัฒนำมำตรฐำนอำชีพ
ให้เกิดกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลอย่ำงน่ำเชื่อถือและสร้ำงควำมมั่นใจให้กับผู้ประกอบกำร โดยนำกรอบและ
แนวคิดที่ประสบควำมสำเร็จและใช้ได้ผลมำแล้วในหลำยประเทศมำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ร่วมกัน ซึ่งได้รับควำมสนใจ
จำกผู้แทนภำคกำรศึกษำของไทย และสมำคมในสำขำอำชีพที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมที่จะพัฒนำและสนับสนุนให้มำตรฐำน
อำชีพได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล โดยร่วมมือกับ กระทรวงศึกษำธิกำร ประเทศออสเตรเลีย เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
Sector skill council
2) เข้ ำ ร่ ว มงำนสั ม มนำ BIBB Congress 2018 ณ กรุ ง เบอร์ ลิ น ประเทศเยอรมั น ที่ จั ด ขึ้น โดย Federal
Institute of Vocational Education and Training (BIBB) ระหว่ำงวันที่ 7- 8 มิถุนำยน 2561 ควำมสำคัญของงำน
ดั ง กล่ ำ ว เป็ น กำรแลกเปลี่ ย นควำมรู้ แ ละทิ ศ ทำงของกำรพั ฒ นำก ำลั ง คนในอนำคต ซึ่ ง ทำง BIBB ได้ ร่ ว มมื อ กับ
อุตสำหกรรมในกำรกำหนดอำชีพใหม่ๆ พร้อมทั้งแนวทำงกำรพัฒนำวิธีฝึกอบรมพัฒนำสมรรถนะศักยภำพของคน
เพิ่มเติม ซึ่งเป็นกำรรวมตัวของผู้เชี่ยวชำญจำกนำนำประเทศ ทั้ง สคช. ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรร่วมมือระดับสำกล
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคนในอำชีพ ทั้งเป็นกำรเปิดโอกำสสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันให้กับ
คนไทยในเวทีโลก นอกจำกนี้ ยั งได้ส ร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันพัฒนำอุตสำหกรรม หรือ Fraunhofer IPK ของ
ประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับแนวทำงควำมร่วมมือพัฒนำกำลังคนด้ำนเทคโนโลยี
3) จัดงำน วัน TPQI Day ณ ศูนย์กำรแสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็คเมืองทองธำนี ซึ่งภำยในงำนมีกำร
จัดทดสอบควำมเป็นตัวจริง ทั้งในวงกำรไอซีที โลจิสติกส์ นำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์ บัญชี เป็นต้น รวมทั้งมีกำรเสวนำ
ครั้งสำคัญ และกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ระหว่ำงไทยและเกำหลี ถึงคุณวุฒิวิชำชีพในต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ยังมีพิธี
ลงนำมควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพ พัฒนำกำลังคนร่วมกัน อำทิ กองบัญชำ
กองทัพไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

สำนักอนำมัย สถำบันอำหำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนใต้ และกำรมอบโล่
สำหรับองค์กรรับรองที่มีผลงำนดีเด่น
4) สร้ำงควำมร่วมมือกับ กองทัพไทย ในกำรสนับสนุนให้ทหำรกองประจำกำรเข้ำทดสอบมำตรฐำนอำชีพ กับ
ทำงสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ โดยได้มีกำรจัดประชุมวำงแผนกำรฝึกกำรรักษำควำมปลอดภัย ของทหำรกองประจำกำร
กองบัญชำกำรกองทัพไทย เพื่อเตรียมกำรให้ทหำรกองประจำกำรในหน่วยงำนต่ำงๆ ของทำงกองทัพ เข้ำทดสอบ
มำตรฐำนอำชีพ สำขำวิชำชีพรักษำควำมปลอดภัย สำหรับอำชีพรักษำควำมปลอดภัย นับเป็นอำชีพที่มีควำมสำคัญต่อ
ควำมปลอดภัยและทรัพย์สิน และภำคธุรกิจ อำคำรสถำนที่ต่ำงให้ควำมสำคัญในกำรคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยเข้ำมำปฏิบัติดูแลควำมปลอดภัยและทรัพย์สิน ดังนั้นควำมเชื่อมั่น และควำมไว้วำงใจในตัวบุคลำกรผู้ที่มำทำ
หน้ำที่จึงเป็นสิ่งสำคัญ
5) ร่วมกับบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรประเมินสมรรถนะ
อำชีพผู้ปฏิบัติกำรควบคุมรถบรรทุก และยังเป็นกำรส่งต่อมำตรฐำนอำชีพให้ทำงบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
จำกัด ได้นำไปพัฒนำหลักสูตรในกำรจัดอบรม อำทิ หลักสูตร smart driver สำหรับอบรมให้กับกองทัพไทยในกำร
เพิ่มขีดควำมสำมำรถให้กับทหำรในกองทัพ นอกจำกนี้ยังได้มีหลักสูตรในกำรจัดอบรมด้ำนกำรขับขี่รถบรรทุกให้กับ
ทำงบุคคลทั่วไปอีกด้วย
6) ลงนำมควำมร่วมมือกำรสนับสนุนกำรจัดทำมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติและมำตรฐำนอำชีพร่วมกับ
กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต และ บริษัท ท่ำอำกำศยำน
ไทย จำกัด (มหำชน) ในกำรพัฒนำผู้ขับขี่รถยนต์โดยสำรสำธำรณะ (แท็กซี่) ทั้งนี้เพื่อพัฒนำบุคลำกรผู้ขับขี่รถยนต์
โดยสำรสำธำรณะให้เป็นผู้ขับขี่อย่ำงมีมำตรฐำน ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจะมุ่งมั่น ในกำรให้กำรรับรอง
บุคลำกรผู้ขับขี่แท็กซี่สำธำรณะทั่วไป และผู้ขับขี่แท็กซี่ในสนำมบินทั่วประเทศให้ก้ำวสู่ควำมเป็นมืออำชีพอย่ำงยั่งยืน

สภาพปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงาน
1. กำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพต้องอำศัยข้อมูลสมรรถนะและกระบวนกำรประเมินสมรรถนะ
จำกตัวแทนผู้ประกอบกำรเจ้ำของอำชีพ ซึ่งจะต้องจัดประชุมร่วมกันหลำยครั้ง จึงใช้เวลำในกำรจัดทำเป็นระยะ
เวลำนำน
2. ในบำงสำขำวิชำชีพเมื่อเริ่มกำรประเมินได้พบประเด็นที่ต้องแก้ไขทั้งในส่วนของเครื่องมือและวิธีกำรประเมิน
และเงื่อนไขของมำตรฐำนอำชีพ ซึ่งต้องใช้เวลำในกระบวนกำรปรับแก้ไข
3. องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะฯ จัดให้มีกำรประเมินไม่ครบถ้วนตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็น
สถำบันกำรศึกษำซึ่งมีภำระงำนหลักค่อนข้ำงมำกจึงไม่สำมำรถจัดให้มีกำรประเมินได้ตำมแผน และองค์กรรับรองฯ
บำงแห่งมีกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินทั้งในส่วนของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ทำให้ต้องทำ
ควำมเข้ำใจและอบรมใหม่
4. บุคลำกรในบำงอำชีพยังขำดแรงจูงใจที่จะสละเวลำเข้ำรับกำรประเมิน และสถำนประกอบกำรบำงแห่งยังไม่
อนุญำตให้มำเข้ำรับกำรประเมินในเวลำทำงำน เนื่องจำกยังไม่มีสิทธิประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนทั้งสองฝ่ำย

แนวทางแก้ไข
1. สร้ำงกำรรับรู้ให้กับบุคลำกรในอำชีพและกลุ่มผู้ประกอบกำร เพื่อให้เล็งเห็นถึงคุณค่ำของระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดควำมร่วมมือและเสียสละเวลำในกำรมำร่วมจัดทำมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ

2. เร่งทบทวนมำตรฐำนอำชีพและเครื่องมือประเมินสมรรถนะสำหรับอำชีพที่ไม่สำมำรถเปิดให้ทำกำรประเมิน
สมรรถนะได้ และเร่งชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับองค์กรรับรองฯ เพื่อให้เปิดทำกำรประเมินสมรรถนะโดยเร็ว
3. ปรับวิธีกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนขององค์กรรับรองฯ พร้อมประชำสัมพันธ์ให้เข้ำถึง
บุคคลในกำรเข้ำถึงกลุ่มผู้ประกอบกำรมำกขึ้น
4. เร่งประชำสัมพันธ์ให้เข้ำถึงกลุ่มผู้ประกอบอำชีพ และกลุ่มผู้ประกอบกำรเห็นควำมสำคัญของระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพ และสร้ำงควำมร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบกำรในกำรส่งคนเข้ำมำทดสอบ เสนอภำครัฐให้มีกลไกสนับสนุนเพื่อ
สร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบกำรในกำรจัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะและรับรองคุณวุฒิวิชำชีพ

รายงานผลการเบิกจ่าย
สคช. ได้รับอนุมัติกำรปรับ แผนปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 วงเงิน 464,036,900 บำท (เป็นเงินงบประมำณตำม พรบ. งบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนวน 317,826,500
บำท และเงินสะสมจำนวน 146,210,400 บำท) และงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับ
อนุมัติให้กัน เงินเพื่อ เบิ กจ่ ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำนวน 146,272,975 บำท และงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยำยระยะเวลำกันเงินเพื่อ เบิกจ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
จำนวน 46,434,371 บำท ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2561 นั้น
สคช. ได้ดำเนินกำรเบิกจ่ำยและผูกพันงบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 ไปแล้วจำนวน 265,779,140 บำท คิดเป็นร้อยละ 73.10 เมื่อ
เทียบกับแผนเดือนตุลำคม 2560 – มิถุนำยน 2561 และคิดเป็น ร้อยละ 57.28 ของวงเงินรวมทั้งปีงบประมำณ
โดยเมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติงำนฯ ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร สคช. ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่
25 สิงหำคม พ.ศ. 2560 (วงเงิน 456,385,200 บำท) ผลเบิกจ่ำย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 คิดเป็นร้อยละ 58.24
สำหรับค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุ คลำกร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำสวัสดิกำร และค่ำตอบแทนพิเศษตำมผลกำร
ปฏิบัติงำน (ถ้ำมี) ของเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งเงินเดือนและค่ำตอบแทนผันแปรของผู้ อำนวยกำร โดยเปรียบเทียบกับ
แผนกำรใช้จ่ำยเงินประจำปี ซึ่งไม่รวมงบประมำณสำหรับกำรจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อ สร้ำง มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว
จำนวน 40,134,789 บำท คิดเป็นร้อยละ 8.80
สถำนะเงิ น รำยได้ ข อง สคช. มี ร ำยได้ ส ะสมตั้ ง แต่ ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2555 – 2560 จ ำนวน
20,848,690.52 บำท และมี ร ำยได้ ป ระจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2561 (ข้ อ มู ล ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล ำคม 2560 –
30 มิถุนำยน 2561) มีรำยได้รวมทั้งสิ้น 4,642,557.48 บำท รำยละเอียดดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4

ประเภทรายได้
รำยได้จำกค่ำธรรมเนียมกำรทดสอบและค่ำใบประกำศฯ
รำยได้จำกกำรดำเนินงำนอื่นๆ (เช่น ค่ำปรับ ฯลฯ)
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

รายได้ (บาท)
1,511,700.00
460,064.00
2,661,493.48
9,300.00
4,642,557.48

ผลกำรเบิกจ่ำยในภำพรวมค่อนข้ำล่ำช้ำกว่ำแผนที่ได้รับอนุมัติในกำรปรับแผน ทั้งนี้ ควรเร่งรัดกำรดำเนินกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณโดยเฉพำะงบภำรกิจ รวมถึงเร่งรัดกำรผูกพันสัญญำอย่ำงรอบคอบและมีประสิทธิภำพ เพื่อให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ว ำงไว้ และเป็นไปตำมมติ ครม. เรื่อง มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภ ำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 อีกทั้งยังส่งผลต่องบประมำณที่จะขอกันเงินเพื่อเบิกจ่ำยเหลื่อมปีต่อไป
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอกันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วย : บำท

ปีงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
ปี 2560
ปี 2559

ขอกันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผูกพันสัญญา อยู่ระหว่าง
รวมทั้งสิ้น
จัดซื้อจัดจ้าง
187,194,256 5,513,090 192,707,346
145,693,135
579,840 146,272,975
41,501,121 4,933,250 46,434,371

ผลเบิกจ่าย ณ 30 มิ.ย. 61
จ่ายจริง
ผูกพันสัญญา อยู่ระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง
130,945,227 61,546,588
94,879,527 51,314,892
36,065,700 10,231,696
-

คงเหลือ
215,530
78,555
136,975

วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประกอบผลการดาเนินงาน
ผลกำรเบิกจ่ำยและกำรผูกพันสัญญำในภำพรวมค่อนข้ำงล่ำช้ำกว่ำแผนที่ได้รับอนุมัติในกำรปรับแผน โดยมี
บำงโครงกำรที่มีปัญหำอุปสรรค ทำให้มีกำรเบิกจ่ำยและผูกพันสัญญำค่อนข้ำงล่ำช้ำกว่ำแผน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. โครงกำรตำมภำรกิจยุทธศำสตร์หลำยโครงกำรอยู่ระหว่ำงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและลงนำมสัญญำ
เพื่อให้กำรดำเนินงำนของ สคช. มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของบุคคล
ในอำชีพ สคช. มีกำรหำรือแนวทำงร่วมกับที่ปรึกษำ ผู้เชี่ยวชำญ รวมถึงบุคลำกรในอำชีพอย่ำงใกล้ชิด
และพิจำรณำข้อเสนอต่ำงๆ อย่ำงรอบคอบ อีกทั้งพบข้อจำกัดในกำรดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีขั้นตอน กระบวนกำร และข้อจำกัดในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงที่มำกขึ้น ซึ่งส่งผลให้หลำยสัญญำไม่สำมำรถลงนำมสัญญำได้ทันตำมแผนที่วำงไว้ ทั้งนี้ จะ
เร่งผลักดันกำรลงนำมสัญญำจ้ำงและกำรดำเนินงำนให้ทันภำยในปีงบประมำณต่อไป
2. กำรอนุ มั ติ โ ครงกำร และกำรเบิ ก จ่ ำยงบประมำณส ำหรับ กำรสนั บ สนุ นงบประมำณในกำรประเมิน
สมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพค่อนข้ำงล่ำช้ำกว่ำแผนที่วำงไว้ โดยปัจจุบันได้มีกำรพิจำรณำอนุมัติข้อเสนอ
โครงกำรขององค์กรรับรองฯ หลำยแห่ง แต่ยังไม่ถึงตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ อีกทั้งองค์กรรับ รองฯ หลำยแห่ง ที่มีกำรลง
นำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือแล้ว ไม่ส่งเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเข้ำมำที่ สคช. และมีกำรขยำยระยะเวลำกำรประเมิน
ไปถึงช่ว งปลำยปี งบประมำณ เนื่ องจำกข้อจำกัดต่ำงๆ ซึ่งจะส่ งผลต่อกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และกำรกันเงิ น
งบประมำณไว้จ่ำยข้ำมปีต่อไป
3. ยังมีบำงโครงกำรที่ยังไม่ได้ขออนุมัติดำเนินกำรตำมแผนฯ ซึ่งได้มีกำรติดตำมและเร่งรัดกำรดำเนินงำนใน
กำรประชุมผู้บริหำร สคช. เพื่อจะเร่งรัดกำรทำสัญญำให้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณต่อไป
4. โครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อพัฒนำสมรรถนะของบุคคลตำม
มำตรฐำนอำชี พ ในกำรเข้ ำ สู่ ร ะบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ ซึ่ ง ได้ รั บ จั ด สรรงบประมำณจำกส ำนั ก งบประมำณ จ ำนวน
10,000,000 บำท ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำมำรถดำเนินกำร
ได้เพียง 37 คุณวุฒิวิชำชีพ (จำกเป้ำหมำย 50 คุณวุฒิวิชำชีพ) เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยและรำคำกลำงเฉลี่ยต่อคุณวุฒิ
วิชำชีพอยู่ที่ 225,000 – 250,000 บำท จึงไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย ซึ่งจะรำยงำนปัญหำและอุปสรรค
ดังกล่ำวต่อสำนักงบประมำณด้วย

