รายงานผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 1-2)
- จำนวนผู้ติดต่อ รำยเดือน ตุลำคม 2561 – มีนำคม 2562 รวมทั้งสิ้น 897 รำย

จำนวนผู้ติดต่อ(รำยเดือน)
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- จำนวนผู้ติดต่อ รำยปี เริ่มตั้งแต่ ดำเนินโครงกำร ในปี 2559-2562

จำนวนผู้ติดต่อ (รำยปี)
2559 (Q2-Q4)

80

2560 (Q1-Q4)

351

2561 (Q1-Q4)
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2562 (Q1-Q2)
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- ประเภทของผู้ที่ติดต่อ คือบุคคลทั่วไป หน่วยงำนต่ำง ๆ และ องค์กรรับรอง ปี 2562 (ไตรมำส 1-2)

ผู้ติดต่อ (ไตรมำส 2)

ผู้ติดต่อ (ไตรมำส 1)
องค์กรรับรอง
10%

บุคคลทั่วไป
60%

หน่วยงำนต่ำงๆ
30%

องค์กรรับรอง
7%

บุคคลทั่วไป
61%

หน่วยงำนต่ำงๆ
32%

- ช่องทำงรับเรื่อง ทำง โทรศัพท์Call Center, Website, Email/จดหมำย, Facebook, Line และ โทรศัพท์สถำบัน
ปี 2562 (ไตรมำส 1-2)

ช่องทำงรับเรื่อง (ไตรมำส 1)
Facebook
7%
Tel TPQI
1%

Tel Call center
80%

Line
8%

Website
4%

ช่องทำงรับเรื่อง (ไตรมำส 2)
Facebook
Line
3%
18%
Tel TPQI
1%

Tel Call center
76%

Email/จดหมำย
2%

- วัตถุประสงค์ในกำรติดต่อ จำแนกเป็น ร้องเรียน สอบถำม เสนอแนะ และ อื่นๆ ปี 2562 (ไตรมำส 1-2)
วัตถุประสงค์ในกำรติดต่อ (ไตรมำส 2)

วัตถุประสงค์ในกำรติดต่อ (ไตรมำส 1)
เสนอแนะ
0%

ร้องเรียน
1%

เสนอแนะ
1%

อื่นๆ
0%

สอบถำม
99%

อื่นๆ
1%

ร้องเรียน
1%

สอบถำม
97%

- มำตรฐำนอำชีพที่ติดต่อ โดย 5 อันดับแรกที่ติดต่อในปี 2562 (ไตรมำสที่ 2) คือ อื่นๆ/ไม่ระบุ, มำตรฐำนสมรรถนะหลักใน
กำรทำงำน, บริกำรสุขภำพ, โลจิสติกส์, ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

มำตรฐำนอำชีพที่ติดต่อ (ไตรมำส 2)
อื่นๆ/ไม่ระบุ
มาตรฐานสมรรถนะหลักในการทางาน
บริการสุขภาพ
โลจิสติกส์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจเสริมสวย
การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารและดิจิตอล…
ขนส่งชุมชน

การบริหารงานบุคคล
ก่อสร้าง
บริการทางการเงิน
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- เรื่องที่ติดต่อเข้ำมำ โดย 5 อันดับแรกในปี 2562 (ไตรมำสที่ 2) คือ สนใจเข้ำรับกำรประเมิน , ติดต่อบุคลำกร/ติดตำม
เอกสำร, กำรใช้ Website/งำนระบบ, อื่นๆ, ใบประกำศคุณวุฒิวิชำชีพ/Examiner

เรื่องที่ติดต่อ (ไตรมำส 2)
สนใจเข้ารับการประเมิน
ติดต่อบุคลากร/ติดตามเอกสาร
การใช้ Website/งานระบบ
อื่นๆ
ใบประกาศฯคุณวุฒิวิชาชีพ / Examiner
มาตรฐานอาชีพ/การประเมิน
การเบิกจ่ายเงิน/ใบเสร็จ
วันประกาศผลสอบ/ผลสอบ
สนใจเป็นองค์กรรับรอง
สมัครงานกับสถาบันฯ
อบรม Assessor/ISO 17024
การทามฐ.อาชีพ/สนใจร่วมทามฐ.อาชีพ
สัมมนา/ให้ความรู้มฐ.อาชีพ/อบรมอื่นๆ
การชาระเงิน/ค่าใช้จ่าย ในการประเมิน
อบรม Examiner
ต้องการหางาน/หาคนทางาน
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- กำรสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร ของ ศูนย์บริกำรข้อมูลกำรรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน
(Call Center) โดยจำแนกเป็น พอใจมำก พอใจ และไม่พอใจ ปี 2562 (ไตรมำส 2)
ผลสำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร (ไตรมำส 2)
ไม่พอใจ
0%
พอใจ
37%

พอใจมำก
63%

รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 2)
ว/ด/ป
66 กุมภำพันธ์ 2562
27 กุมภำพันธ์ 2562

66 มีนำคม 2562

6 มีนำคม 2562
(รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
จำกกรณีวันที่ 27 ก.พ.
2562)

ที่มา
ภำยนอก
ภำยนอก

ภำยนอก

ภำยนอก

เรื่องร้องเรียน

สานั
ผลการดาเนินการ
ก
แจ้ งว่ำ รถของสถำบั น ขั บ ปำด บร. ตรวจสอบข้อมูล
หน้ำ
คุณศราวุฒิแจ้งว่าไม่มีรถของสถาบัน
ผ่านไปในเส้นทางดังกล่าว
แ จ้ ง ว่ ำ มี ก ำ ร ทุ จ ริ ต ใ น ก ำ ร บค.1 ส่งเรื่องให้ QA
ป ร ะ เ มิ น ส ำ ข ำ วิ ช ำ ชี พ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
อุ ต สำหกรรมปิ โ ตรเลี ย มและ
ปิโตรเคมี ที่มำบตำพุด
1 . คุ ณ ส ม บั ติ ผู้ เ ข้ ำ รั บ ก ำ ร บค.2 ส่งเรื่องให้ QA
ประเมินไม่ถึงตำมที่กำหนด โดย
1.สถาบันดูแลการประเมินอย่างเข้มงวด
แนะนำให้สถำบันแฝงตัวเข้ำไป
รวมถึงการตรวจสอบเอกสารของผู้เข้า
เป็นผู้รับกำรประเมิน
รับการประเมิน
2.ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรประเมิ น ถู ก
2. จะดาเนินการตรวจสอบสอบอีกใน
บั ง คั บ ให้ ป ระเมิ น และ ไม่ มี
การตรวจติดตาม
ควำมรู้ แต่ผ่ำนกำรทดสอบ
3.สถำบั น น ำคนที่ ผ่ ำ นกำร
ประเมินชั้น 4 ไปปฏิบัติหน้ำที่
เป็น Examiner
รั บ แจ้ ง ว่ ำ หั ว หน้ ำ แผนกทรำบ บค.1 แจ้งเรื่องเพิ่มไปทำง QA
เ รื่ อ ง แ ล ะ มี Feed Back กั บ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
นักศึกษำโดยจะไม่ให้ใบจบ และ
ก ล่ ำ ว โ ท ษ ว่ ำ น ศ . น ำ ข้ อมู ล
ออกมำบอกเอง

รายงานข้อเสนอแนะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 2)
ว/ด/ป
6 กุมภำพันธ์ 2562
21 กุมภำพันธ์ 2562
15 มีนำคม 2562

ที่มา
ภำยนอก
ภำยนอก
ภำยนอก

18 มีนำคม 2562

ภำยนอก

ข้อเสนอแนะ
เสนอให้ทำมำตรฐำนอำชีพ วิ่งมำรำธอน
เสนอให้มอบบัตรประจำตัวแทนใบประกำศ
แจ้งว่ำ Website ดูยำก แสดงผลไม่เป็นระเบียบบนมือถือ ควรมีช่องค้นหำ
อำชีพไว้ข้ำงบน
เสนอให้ทำมำตรฐำนอำชีพเร่งรัดหนี้สิน

