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(องค์การมหาชน)6 รายงานประจ�าปี 2564



	 การพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับศักยภาพแรงงานในทุกมิติ	เป็นนโยบายส�าคัญของรัฐบาล
ตามยทุธศาสตร์ชาต	ิระยะ	20	ปี	เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของบคุลากรและแรงงานไทย 
ในสาขาต่าง	ๆ	ให้เป็นแรงงานคุณภาพ	มีทักษะและความเชี่ยวชาญในระดับสูงตามมาตรฐานอาชีพ
และมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ	พร้อมรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	 ได้พัฒนาก�าลังคน 
ของประเทศ	ในสาขาต่าง	ๆ 	ให้มปีระสิทธภิาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง	สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้ประกอบการและตลาดแรงงาน	รวมทั้งทิศทางและบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	ส่งผลให้บุคลากรและแรงงานไทยทุกสาขาอาชีพมีทักษะและมีความ
สามารถสูงตามมาตรฐานอาชีพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	ผมขอชื่นชมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
ที่เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะก�าลังคนของประเทศ	ด้วยการขับเคล่ือน 
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยมาตรฐานอาชีพ	และส่งเสริมให้คุณวุฒิวิชาชีพมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่า 
คุณวุฒิการศึกษา	รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาก�าลังคนระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน 
และทุกภาคส่วน	เพื่อยกระดับมาตรฐานและสร้างโอกาสให้แรงงานไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ

	 ในโอกาสนี้	ผมส่งความรักและความปรารถนาดีมายังผู้บริหาร	พนักงาน	เจ้าหน้าที่สถาบัน
คุณวุฒวิชิาชพี	(องคก์ารมหาชน)	และผู้ทีเ่กี่ยวข้องทุกคน	พร้อมทั้งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	
และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล	อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	และ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน	ประสบแต่ความสุข	
ความเจริญ	มีก�าลังกาย	ก�าลังใจที่เข้มแข็ง	และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน

พลเอก

(ประยุทธ์	จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

สาร   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
     นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสการจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจ�าปี 2564
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
พุทธศักราช 2565

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 7รายงานประจ�าปี 2564



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)8 รายงานประจ�าปี 2564



(นายดอน	ปรมัตถ์วินัย)
		รองนายกรัฐมนตรี

สาร   นายดอน ปรมัตถ์วินัย
     รองนายกรัฐมนตรี

	 การพัฒนาก�าลังคนเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความส�าคัญอย่างยิ่งมาโดยตลอด	 เน่ืองจาก	 “คน” 
เป็นรากฐานส�าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า	 เป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ	ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	
(พ.ศ.	2561-2580)	ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและเสรมิสร้างทรพัยากรมนุษย์	โดยมเีป้าหมายเพือ่พฒันาคน 
ให้เป็นคนดี	เก่ง	และมีคุณภาพ	ซึ่งรวมถึงให้มีจิตส�านึกอันดีงามและมีคุณธรรม	จริยธรรม

	 สถาบันคณุวุฒวิิชาชพี	(องค์การมหาชน)	เป็นองค์กรทีจั่ดตัง้ข้ึนเพือ่พฒันาทกัษะ	ความรู	้ความสามารถ 
ส่งเสริมให้แรงงานไทยมีสมรรถนะและความเช่ียวชาญที่จะตอบสนองความต้องการของภาคผลิตเป้าหมาย	
เช่น	โมเดลเศรษฐกิจ	BCG	(Bio-Circular-Green	Economy)	อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง	S-Curves	
และ	New	S-Curves	เป็นต้น	อันจะช่วยให้ไทยสามารถพลิกโฉมไปสู่สังคมก้าวหน้า	และเศรษฐกจิทีส่ร้างมลูค่า 
อย่างยั่งยืน

	 โดยทีโ่ลกมพีฒันาการอย่างต่อเน่ือง	การพฒันาคนจึงไม่ควรหยดุน่ิงและมองไปข้างหน้า	ทกุภาคส่วน
ควรร่วมมือกันอย่างบูรณาการ	เพื่อยกระดับศักยภาพและสมรรถะของก�าลังแรงงานวางแผนให้แรงงานไทย
มคีวามพร้อมอย่างรอบด้าน	สามารถรบัมอืได้อย่างมปีระสิทธภิาพกบับรบิทของโลกยคุใหม่	รวมถงึส่ิงท้าทาย
ต่าง	ๆ	ที่อาจเกิดขึ้นได้	เพื่อความเจริญก้าวหน้าเติบโตของประเทศและความกินดีอยู่ดีของประชาชน

	 ในโอกาสน้ี	ผมขอช่ืนชมและให้ก�าลังใจคณะผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)	 ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันเพื่อพัฒนายกระดับก�าลังแรงงานให้มีความรู้	ทักษะ 
ความสามารถ	ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ	และเสริมรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 9รายงานประจ�าปี 2564



““ส่ค์ชี. ติระหนี่่กดำ่ว่า ท่ี่กษะ ค์ือ อนี่าค์ติข้องชีาติิ ส่ค์ชี. ติระหนี่่กดำ่ว่า ท่ี่กษะ ค์ือ อนี่าค์ติข้องชีาติิ (Our Skills, Our Future(Our Skills, Our Future))

ที่ำให้แรงงานี่มื่ที่างเลือกที่่�จะที่ำงานี่ในี่ระบบไดำ้มืากข้้�นี่ ไมื่ว่าจะเป็นี่การเพิ�มืท่ี่กษะ (ที่ำให้แรงงานี่มื่ที่างเลือกที่่�จะที่ำงานี่ในี่ระบบไดำ้มืากข้้�นี่ ไมื่ว่าจะเป็นี่การเพิ�มืท่ี่กษะ (Up SkillUp Skill))

และการเส่ริมืที่่กษะใหมื่ (และการเส่ริมืที่่กษะใหมื่ (Re SkillRe Skill) เพื�อยกระด่ำบการพ่ฒนี่าส่มืรรถนี่ะ กำล่งแรงงานี่) เพื�อยกระด่ำบการพ่ฒนี่าส่มืรรถนี่ะ กำล่งแรงงานี่

ข้องประเที่ศไที่ยในี่ทุี่กระดำ่บและทีุ่กอาชี่พ ให้ส่ามืารถแข้่งข่้นี่ไดำ้ในี่ระด่ำบนี่านี่าชีาติิข้องประเที่ศไที่ยในี่ทุี่กระดำ่บและทีุ่กอาชี่พ ให้ส่ามืารถแข้่งข่้นี่ไดำ้ในี่ระด่ำบนี่านี่าชีาติิ””

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)10 รายงานประจ�าปี 2564



 

สาร   นายนคร ศิลปอาชา 
      ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

	 ในช่วงระยะเวลากว่า 2 ปีทีผ่่านมา ประเทศไทยได้เผชิญความท้าทายส�าคญัหลายประการ 
ทั้งวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา	2019	การเปล่ียนแปลงระบบห่วงโซ่
อุปสงค์-อุปทาน	(Demand	&	Supply)	การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ	(Aging	
Society)	การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก	(Climate	Change)	รวมถึงการปรับเปล่ียน 
ของเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว	(Digitalisation	&	Innovation)	
ความท้าทายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต	ภาคการเกษตร	และภาคการบริการ 
ซ่ึงส�าคญัต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศไทย	ดงัน้ัน	เพือ่ให้สอดรบักบัการเปล่ียนแปลง
ทีเ่กดิขึน้อยูต่ลอดเวลา	การให้ความส�าคญัในเรือ่งทกัษะของแรงงานในประเทศจึงมคีวามส�าคญั
และจ�าเป็นอย่างยิ่ง	

	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาทักษะ 
ก�าลังแรงงานให้มีสมรรถนะและทักษะที่สอดรับต่อยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศให้ไปสู่เป้าหมาย	“ไทยแลนด์	4.0”	ตามนโยบายของรัฐบาล	
โดยผ่านการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพต่าง	ๆ	อีกทั้งยังส่งเสริม 
ให้แรงงานได้เรยีนรูท้กัษะทีจ่�าเป็นต่อการท�างาน	เพราะสถาบนัคณุวุฒวิิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	
ตระหนักดีว่า	ทักษะคืออนาคตของชาติ	(Our	skills,	Our	future)	ท�าให้แรงงานมีทางเลือก 
ที่จะท�างานในระบบได้มากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็น	การเพิ่มทักษะ	(Up	Skill)	และการเสริมทักษะใหม่	
(Re	Skill)	 เพื่อยกระดับการพัฒนาสมรรถนะก�าลังแรงงานของประเทศไทยในทุกระดับ 
และทุกอาชีพให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ	และเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้	
ความสามารถตลอดชีวิตการท�างาน	(Lifelong	Learning)	เพือ่สร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ	
และตอบสนองวิสัยทัศน์ประเทศไทย	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	สืบไป

นายนคร	ศิลปอาชา	
	 	 				ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 11รายงานประจ�าปี 2564



““  การร่บรองมืาติรฐานี่อาชี่พให้แก่ค์นี่ในี่อาชี่พ และการมือบประกาศน่ี่ยบ่ติรคุ์ณวุฒิวิชีาชี่พ การร่บรองมืาติรฐานี่อาชี่พให้แก่ค์นี่ในี่อาชี่พ และการมือบประกาศน่ี่ยบ่ติรคุ์ณวุฒิวิชีาชี่พ 

ซ้�งอยู่ในี่กลไกการข้่บเค์ลื�อนี่ระบบค์ุณวุฒิวิชีาชี่พน่ี่�นี่ ย่งเป็นี่การชี่วยลดำค์วามืเหลื�อมืล��าซ้�งอยู่ในี่กลไกการข้่บเค์ลื�อนี่ระบบค์ุณวุฒิวิชีาชี่พน่ี่�นี่ ย่งเป็นี่การชี่วยลดำค์วามืเหลื�อมืล��า

ที่างส่่งค์มืดำ้วยการส่ร้างโอกาส่ ส่ร้างค์วามืก้าวหนี่้าในี่อาชี่พให้ก่บบุค์ค์ลที่างส่่งค์มืดำ้วยการส่ร้างโอกาส่ ส่ร้างค์วามืก้าวหนี่้าในี่อาชี่พให้ก่บบุค์ค์ล  ””

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)12 รายงานประจ�าปี 2564



สาร   นายสุรพล พลอยสุข
     ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 

	 สถาบันคณุวุฒวิิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	มคีวามมุง่มัน่ในการขับเคล่ือนระบบคณุวุฒวิิชาชีพ
ให้เป็นที่รู้จัก	และยอมรับในสังคม	ด้วยการพัฒนากระบวนการรับรองความรู้	ความสามารถ	และ
ทักษะก�าลังแรงงานของประเทศไทยด้วยมาตรฐานอาชีพ	 ซ่ึงจะน�าไปสู่การมอบประกาศนียบัตร
คุณวุฒิวิชาชีพ	ซ่ึงมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าคุณวุฒิการศึกษา	เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถ
ของก�าลังแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
อย่างแท้จริง	และยกระดับคุณวุฒิให้แก่ก�าลังแรงงานควบคู่กันไป

	 การรับรองมาตรฐานอาชีพให้แก่คนในอาชีพ	และการมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ	
ซ่ึงอยู่ในกลไกการขับเคล่ือนระบบคุณวุฒิวิชาชีพน้ัน	ยังเป็นการช่วยลดความเหล่ือมล�้าทางสังคม
ด้วยการสร้างโอกาส	สร้างความก้าวหน้าในอาชพีให้กบับุคคล	ขณะทีผู้่บรโิภครวมทัง้ผู้ประกอบการเอง 
ก็จะมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิตและการบริการของบุคคลนั้นด้วย	

	 ระบบคุณวุฒิวิชาชีพยังมีกลไกเทียบเคียงคุณวุฒิการศึกษาภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาต	ิ
อันเป็นการเพิม่ทางเลือกให้ประชาชนคนไทยได้รบัคณุวุฒวิิชาชพีอันเกดิจากการส่ังสมประสบการณ์
จากการท�างานหรือประกอบอาชีพ	และยังมีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เมื่อต้องการ 
ในอนาคต	การที่ภาครัฐ	ภาคเอกชน	รวมทั้งภาคการศึกษาให้การยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
จะสร้างการเปลีย่นแปลงทางความคดิให้สังคมไทย	และจะท�าให้คนไทยมทีางเลือกในอนาคตส�าหรบั
อาชีพที่สอดรับกับความต้องการของเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่เปล่ียนแปลงไป	ทั้งหมด 
เป็นสิ่งที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมุ่งมั่นตั้งใจด�าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นายสุรพล	พลอยสุข
	 	 			ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 13รายงานประจ�าปี 2564



นโยบายจากคณะกรรมการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	นับเป็นปีทีส่�าคญัทีส่ถาบันคณุวุฒิ
วิชาชพี	(องค์การมหาชน)	หรอื	สคช.	ได้มกีารเปล่ียนแปลงในหลาย	ๆ 	ด้าน 
ทัง้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือโคโรนาไวรสั	2019	
(โควิด-19)	คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 ได้เร่งทบทวน 
การด�าเนินงานเพื่อพัฒนาและผลักดันการด�าเนินงานของ	สคช. 
ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายรฐับาล	ผ่านการบรูณาการความร่วมมอื 
กับหน่วยงานส�าคัญ	และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน	ได้แก่	
การทบทวนปรบัปรงุองค์ประกอบและอ�านาจหน้าทีค่ณะอนุกรรมการ
ทั้ง	8	คณะ	เพื่อเป็นกลไกในการผลักดันการด�าเนินงานของ	สคช.	
ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

	 นอกจากนี้	การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	คณะกรรมการ
สถาบนัคณุวุฒวิิชาชีพ	ได้ให้ความส�าคญัต่อสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้	และ
ก�าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกนัและควบคมุโรคตัง้แต่เริม่พบ
การระบาดในประเทศ	โดยก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานภายใน 
รวมถงึนโยบายในการบรหิารจัดการงานด้านต่าง	ๆ 	เพือ่พฒันาก�าลังคน 
ในประเทศอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

	 1.	นโยบายการด�าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)	ได้
ก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานดังนี้

ด้านการจัดสถานที่
	 1)	 จัดให้มีจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของ
บุคลากรและผู้มาติดต่อทุกคน	ก่อนเข้าภายในพื้นที่ส�านักงาน
	 2)	จัดให้มจุีดลงทะเบียน เข้า-ออก โดยการสแกน QR Code 
ไทยชนะ	และ	สคช.	ชนะ
	 3)	จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้เข้ามาภายใน
พื้นที่ส�านักงาน
	 4)	 เพิ่มความถี่ในการท�าความสะอาดสถานที่ให้บริการ
ประชาชน	เช่น	เคาน์เตอร์บริการ	ที่จับบริเวณประตู	 เก้าอ้ี
บริการผู้มารับบริการ	ห้องน�้า	และสถานที่อื่น	ๆ 	ที่มีการใช้งาน
จ�านวนมาก
	 5)	จัดให้มีป้ายประกาศขอความร่วมมือให้ผู้มารับบริการ
ได้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเมื่อมาติดต่อ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)14 รายงานประจ�าปี 2564



	 2.	นโยบายในการน�าเทคโนโลยมีาปรบัใช้ให้เข้ากบั
สถานการณ์	 ปรับรูปแบบการด�าเนินงาน	 ในช่วง
สถานการณ์โรคโควิด-19	สคช.	 ได้ประกาศให้มีการ
ท�างานจากที่บ้าน	หรือ	Work	from	Home	จึงจ�าเป็น
ต้องน�าเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์	เพื่อให้เกิด
ความต่อเน่ืองในการท�างาน	ก�าหนดให้มีการน�าระบบ
การประชุม	Online	มาใช้	รวมถึงการปรับกระบวนการ
ในการด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ให้เป็นรูปแบบ	Online	
ประกอบไปด้วยการจัดฝึกอบรม	Online	ผ่านระบบ	
Zoom	meeting	การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะผ่านระบบ	Online	 รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน	Facebook	live	

	 คณะกรรมการสถาบนัคณุวุฒวิิชาชพี	ขอยนืยนัการ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายและก�ากบัการท�างาน
ของ	สคช.	ให้มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	เป็นไปตามหลัก
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และคงมุ่งมั่นที่จะ
พฒันาการด�าเนินงานในทกุ ๆ 	ด้านให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
ต่อประเทศ

ด้านการสร้างระยะห่างทางสังคม
	 1)	จัดเก้าอ้ีน่ังรอหรือจุดให้บริการให้มีระยะห่างกัน 
อย่างน้อย	1	เมตร
	 2)	การจัดกจิกรรมทีม่กีารร่วมตวัของผู้คนจ�านวนมาก	เช่น	
การประชุม	การจัดกิจกรรม	ต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า	1	เมตร

ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร
	 1)	ให้บุคลากรของ	สคช.	ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่	โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานบริเวณ
เคาน์เตอร์ให้บริการประชาชน
	 2)	ในกรณีที่บุคลากรหรือบุคคลใกล้ชิดได้เดินทางไปใน 
พื้นที่เส่ียงที่มีการแพร่ระบาด	 ให้มีการเฝ้าระวังและสังเกต
อาการ	หากพบว่ามีไข้สูง	 ให้ไปพบแพทย์พร้อมทั้งรายงาน 
ผู้บังคับบัญชาทราบทันที
	 3)	ขอให้บุคลากรหลีกเล่ียงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือ 
เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาด
	 4)	ติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)	อย่างต่อเนื่อง
	 5)	การปฏิบัติงานจากที่บ้าน	หรือ	Work	from	Home	
ตามนโยบายรัฐบาล

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 15รายงานประจ�าปี 2564





ข้อมูลทั่วไปองค์กร
1ส่่วนี่ที่่�



Integrity
ซื่อสัตย์ สุจริต

เพราะพวกเราค์ือ

T P Q I
Transparency

ยึดหลักโปร่งใส
ในการด�าเนินงาน 

Professionalism
เป็นมืออาชีพ พัฒนาตนเอง 

สู่ระดับสากล

Quality
มีคุณภาพ ปฏิิบัติ

สอดคล้องกับมาตรฐาน

 •	พัฒนามาตรฐานอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่ส�าคัญ
โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและผลักดันการใช้
ประโยชน์จากมาตรฐานอาชีพในการพัฒนาก�าลังคนของ
ประเทศ

 •	พัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ด้วยนวัตกรรม

 •	พัฒนาระบบการเทียบโอนสมรรถนะที่เกิดจาก
ประสบการณ์ท�างานสู่คุณวุฒิวิชาชีพ	 และสู่คุณวุฒิ 
การศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 •	พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะและ 
เทยีบโอนประสบการณ์ตามมาตรฐานอาชีพให้มมีาตรฐาน
ในระดับสากล

 •	เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	 เพื่อการ
พัฒนาก�าลังคนของประเทศทุกช่วงวัย

 •	สร้างระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านก�าลังคนและการพัฒนาสมรรถนะ 
ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย

วิส่่ยที่่ศนี่์

พ่ฒนี่ากำล่งค์นี่ดำ้วยมืาติรฐานี่อาชี่พ
ให้เป็นี่มืืออาชี่พ เพื�อค์วามืส่ามืารถ

ในี่การแข้่งข้่นี่ข้องประเที่ศ
อย่างย่�งยืนี่

พ่นี่ธกิจ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)18 รายงานประจ�าปี 2564

นโยบาย และภาพรวมองค์กร



แผนี่
ยุที่ธศาส่ติร์
2564

แผนี่
ยุที่ธศาส่ติร์

2565-2570

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 19รายงานประจ�าปี 2564
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สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

ทบทวนและจัดท�ามาตรฐานอาชีพที่สอดรับกับบริบทและทิศทาง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนาก�าลังคน	

ทบทวนและจัดท�ามาตรฐานให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ
ของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	ทั้งในและต่างประเทศ
ในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

การเทียบโอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
กับระบบคุณวุฒิการศึกษา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส่งเสริมให้ก�าลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	และพัฒนาระบบ
การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ส่งเสริมคุณค่าในมาตรฐานอาชีพ
สู่ความเป็นมืออาชีพ

พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ
ให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

การพัฒนาการด�าเนินงานขององค์กรด้วยระบบ
ข้อมูลในการบริหารจัดการก�าลังคนของประเทศ



 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	หรือ	สคช.	
Thailand	Professional	Qualification	 Institute	(Public	
Organization)	หรือ	TPQI	เป็นหน่วยงานของรัฐ	ภายใต้การ
ก�ากับของนายกรัฐมนตรี	 ในรูปแบบองค์การมหาชน	 ซ่ึงท�าให้
การขับเคล่ือนงานของรัฐเป็นไปได้อย่างคล่องตัวกว่าระบบ
ราชการแบบเต็ม	
	 สถาบันคณุวุฒวิิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	ได้ถกูพจิารณา
จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี	 2547	ภายใต้การน�าเสนอของ
ส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา	(สอศ.)	และส�านักงาน 
คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	หรอื	
“สภาพัฒน์”	 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เสนอ 
นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน	 เห็นถึงความส�าคัญของหน่วยงาน 
ทีเ่ป็นศนูย์กลางความร่วมมอืระหว่างภาครฐั	และเอกชน	ในการ
ยกระดับทักษะความรู้ความสามารถให้กับก�าลังคนของชาต ิ
ที่สอดคล้องความต้องการของสถานประกอบการ	และตลาด
แรงงาน	โดยเน้นสมรรถนะในการท�างานเพื่อปรับตัวให้ทันกับ
การแข่งขันเสรีที่จะเกิดขึ้น	ด้วยแนวคิดการสร้างกรอบ	และ
หลักเกณฑ์	ก�าหนดคณุวุฒวิิชาชีพระดบัต่าง	ๆ 	ให้เป็นมาตรฐาน	
ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง	สามารถสร้าง
มาตรฐานอาชีพขึ้นได้เอง	ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาก�าลังคน
ระดับต่าง	ๆ	
	 จากน้ันนายกรฐัมนตรใีนขณะน้ันได้ให้ความเหน็ชอบ	และ
มอบหมายให้กระทรวงศกึษาธกิารจัดท�าโครงการจัดตัง้	“สถาบัน
คณุวุฒวิิชาชีพ”	และ	“ร่างพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้สถาบันคณุวุฒิ
วิชาชีพ”	 เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา	แต่ในห้วงเวลาน้ัน 
ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องภารกิจและเป้าหมายการด�าเนินงาน 
ทีอ่าจมคีวามซ�า้ซ้อนกบัภารกจิของกระทรวงแรงงาน	จึงให้ชะลอ
การพิจารณาออกไปก่อน	
	 กระทัง่ปี	2551	รฐับาลประกาศนโยบายปฏริปูการศกึษา
ในทศวรรษที่	 2	 (พ.ศ.	 2552-2561)	มีวัตถุประสงค์ในการ
สนับสนุนการผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคเกษตร	อุตสาหกรรม	การค้า	และ
บริการ	 โดยให ้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ เป ็นไปตาม 
มาตรฐานสากล	 เป็นเครื่องมือวัดความรู้	 ทักษะของบุคคล 
จึงจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดกรอบและหลักเกณฑ์คุณวุฒิวิชาชีพ
ระดบัต่าง	ๆ 	บ่งชีส้มรรถนะการปฏบิตังิานของก�าลังคนในอาชพี	
ซ่ึงมาตรฐานอาชีพสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาก�าลังคน 
ให ้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน	 ส่งผลต่อ 
การขับเคล่ือนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้	 เพิ่ม 

มาสร้างความคุ้นเคยกับ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
เน่ืองจาก	“สมรรถนะ”	ต้องวัดอย่างม	ี“มาตรฐาน”	ท�าเป็นระบบ 
เพราะก�าลังคนที่มี	 “สมรรถนะ”	มีความสามารถเพียงพอ 
จะช่วยยกระดับการผลิตและการบริการ	 โดยใช้องค์ความรู	้
ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมใหม่	ๆ	ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป		

	 ทั้งน้ีส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ได้เสนอ
ให ้มีการจัดตั้ง	 “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ”	 โดยจัดท�าร ่าง 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	 “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การ
มหาชน)”	 เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ	และในปี	 2554	 ได้มีการตรา 
พระราชกฤษฎกีาจัดตัง้สถาบันคณุวุฒวิิชาชพี	(องค์การมหาชน)	
พร้อมประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	128	ตอนที่	21	ก	
หน้าที่	5	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2554

TPQI เป็นหน่วยงานท่ีเข้ามาพฒันาระบบคุณวฒิุวชิาชพี 
ในเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ซึ่งระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
มีองค์ประกอบส�าคัญในเร่ืองของมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานสมรรถนะ ซึ่ง TPQI เป็นกลไกขับเคลื่อน 
ให้เกิดการน�ามาตรฐานอาชีพท่ีถูกสร้างและพัฒนาขึ้น 
ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ มาปรับใช้ในบ้านเรา 
เพือ่น�าไปสูก่ารรับรองให้คณุวฒิุวชิาชพีแก่ก�าลงัแรงงาน

TPQI ยังพัฒนาและให้การรับรองหน่วยงานที่ใช้ชื่อว่า 
“องค์กรท่ีมีรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ” หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า องค์กรรับรองฯ 

TPQI ยังเป็นศูนย์กลางข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
ในประเทศไทย ให้การรับรองผู้ประกอบอาชีพ และ
ก�าลงัแรงงานท่ัวไป ด้วยประกาศนียบตัรคุณวฒิุวชิาชพี 
หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ หรือหนังสือรับรอง
สมรรถนะ 

TPQI ยังให้ทุนสนับสนุนการด�าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น
อบรม ประเมิน เพื่อไปสู่การรับรองก�าลังแรงงานของ
ประเทศ    

TPQI ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ
เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาก�าลังคนของประเทศด้วย
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)20 รายงานประจ�าปี 2564



TPQI 
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จากต่างประเทศ

น�ามาพัฒนา ปรับใช้
เป็นมาตรฐานอาชีพ
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TPQI 
พัฒนา ให้การ
รับรอง องค์กร
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สมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ 
(องค์กรรับรองฯ)

TPQI 
ให้การรับรอง
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ด้วยประกาศนียบตัร
คุณวุฒิวิชาชีพ / 
หนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพ

เพราะการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

เป็นหน้าที่ของพวกเรา

 “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ... ที่นี่มืออาชีพ”

รู้หรือไมื่ TPQI ที่ำอะไร

ที่ำค์วามืรู้จ่ก TPQI ให้มืากข้้�นี่
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) Thailand Professional 
Qualification Institute (Public Organization)	เป็นหน่วยงาน
ภาครฐัข้ึนตรงกบันายกรฐัมนตร	ีให้การรบัรองผู้ประกอบอาชีพ	หรอื
ก�าลังแรงงาน	ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ	หนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพ	และหนังสือรบัรองสมรรถนะ	เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์
ในการจ้างงาน	หรือประกอบอาชีพ	ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

ประกาศนี่่ยบ่ติรค์ุณวุฒิวิชีาชี่พ

จะเป็นี่ใบเบิกที่างบนี่โลกแห่งอาชี่พ

ที่่�มื่ศ่กดำิ์และส่ิที่ธิไมื่ติ่างจาก

ค์ุณวุฒิการศ้กษา

“
”

TPQI 
เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
ในประเทศไทย

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 21รายงานประจ�าปี 2564



นโยบายจากความโปร่งใส

	 สถาบันคณุวุฒวิิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	ได้ให้ความส�าคญั
ในการป้องกนัและการปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ
ในภาครฐั	ซ่ึงเป็นนโยบายส�าคญัของประเทศ	ตามยทุธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่	3	 (พ.ศ.	
2560-2564)
	 เพื่อเป็นการแสดงเจตจ�านงสุจริตในการบริหารงาน	และ
บุคลากรของสถาบันฯ	จะได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	 จึงขอ
ประกาศเจตจ�านงสุจรติในการบรหิารงาน	และต่อต้านการทจุรติ
ทุกรูปแบบ	พร้อมทั้งให้ค�ามั่นที่จะน�าพาสถาบันฯ	ด�าเนินงานให้
บรรลุผลส�าเรจ็ตามพนัธกจิด้วยความซ่ือสัตย์	สุจรติ	มคีณุธรรม	
ความโปร่งใส	รวมถึงการส่งเสริมการปลูกจิตส�านึก	และสร้าง
การมส่ีวนร่วมของบคุลากรในการป้องกนัและต่อต้านการทจุรติ
ในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

ด้านการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
	 โดยยดึหลกัในการปฏบิตังิานอย่างมมีาตรฐานตามขัน้ตอน
และระยะเวลาทีก่�าหนดอย่างเคร่งครดั	รวมถงึการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด	และเท่าเทียมกัน

ด้านการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
	 โดยค�านึงถึงการปฏิ บัติหน ้าที่ตามภารกิจให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันฯ	ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	มีการบริหารจัดการ
ความเส่ียงและมุง่เน้นผลการปฏบัิตงิานทีเ่ป็นเลิศ	รวมถงึพฒันา
และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านการแก้ ไขปัญหาต่อการทุจริต
	 ผู้บรหิารและบคุลากรร่วมกนัต่อต้านการทจุรติ	มกีารทบทวน 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน	มีกระบวนการเฝ้าระวัง	ตรวจสอบการทุจริต	และน�า 
ผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการท�างานอย่างต่อเนื่อง

ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
	 จะต้องมีความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	 บุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการจัดท�างบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปอย่าง
คุ้มค่า	ตรงตามวัตถุประสงค์	และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ด้านการใช้อ�านาจ
	 โดยค�านึงถึง	4	หลักการที่ส�าคัญ	ได้แก่	หลักชอบด้วย
กฎหมาย	หลักสุจริต	หลักไม่เลือกปฏิบัติ	หลักพอเหมาะสมควร
ได้สัดส่วนพอดี	 เพื่อให้การใช้อ�านาจของบุคลากรเป็นไปอย่าง
เหมาะสม

ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ
	 มกีระบวนการก�ากบัดแูลและตรวจสอบการใช้ทรพัย์สินของ
สถาบันฯ	และมมีาตรการให้บุคลากรได้น�าไปปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง

ด้านการเปิดเผยข้อมูล
	 โดยมกีารเผยแพร่ข้อมลูพืน้ฐานของสถาบันฯ	อย่างครบถ้วน 
และมปีระสิทธภิาพ	เพือ่แสดงถงึความโปร่งใสในการบรหิารงาน
และการด�าเนนิงานของสถาบันฯ	รวมถึงมีช่องทางที่หลากหลาย
และน�าระบบเทคโนโลยีมาพัฒนาการสื่อสารให้มีคุณภาพ

เจติจำนี่งสุ่จริติในี่การปฏิบ่ติิงานี่

ด้านการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้านการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิผล

ด้านการแก้ไข
ปัญหาต่อการ

ทุจริต

ด้านการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ

ด้านการ
ใช้อ�านาจ

ด้านการใช้
ทรัพย์สิน
ของราชการ

ด้านการ
เปิดเผย
ข้อมูล

1 42 53 6 7
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โค์รงส่ร้างการแบ่งส่่วนี่งานี่

คณะกรรมการสถาบัน

สถาบันคุณวุฒิว�ชาชีพ
(องคการมหาชน)

คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สวนงาน
ตรวจสอบภายในผูอำนวยการ

สถาบัน

ที่ปร�กษา

รองผูอำนวยการ
ฝายปฏิบัติการ

รองผูอำนวยการ
ฝายว�ชาการ

รองผูอำนวยการ
ฝายอำนวยการ

สำนัก

สำนัก

สำนัก

สำนัก

สำนัก

สำนัก

สำนัก

สำนัก

มาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิว�ชาชีพ

รับรองคุณวุฒิ
ว�ชาชีพ

สื่อสารองคกร

ขับเคลื่อน
ภารกิจพ�เศษ

พัฒนานวัตกรรม
คุณวุฒิว�ชาชีพ

ผูเชี่ยวชาญ 
(ตำแหนงเฉพาะ)

นโยบายและ
แผนยุทธศาสตร

สารสนเทศ
เทคโนโลยี

บร�หารกลาง

สำนัก กฎหมายและ
การบร�หารงานบุคคล
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หน้าที่ความรับผิดชอบ

ส�านักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (รค.) 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • บรหิาร จัดการ ส่งเสรมิ สนับสนุน หน่วยงาน	
สมาคมกลุ่มอาชีพและสภาวิชาชีพ	ทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชนให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	พร้อม
ติดตามประเมินผล	และต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
 •	 บริหาร	 จัดการ	ส่งเสริม	สนับสนุนและ
ประสานงานเพื่อขับเคล่ือนการประเมินสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและการอบรม 
เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
 •	 บรหิาร จัดการ ส่งเสรมิ สนับสนุน หน่วยงาน 
สมาคมกลุ ่มอาชีพและกลุ ่มวิชาชีพทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน	ให้เป็นหน่วยประเมินสมรรถนะ	
ติดตาม	ประเมินผล	และต่ออายุหน่วยประเมิน
สมรรถนะ
 •	 บริหาร	 จัดการ	ส่งเสริม	สนับสนุนและ
ประสานงานเพื่อขับเคล่ือนการประเมินสมรรถนะ
และการอบรมเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
 •	 ประสานงานและบูรณาการในการท�างาน
ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ส�านักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (มค.)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

  •	 บรหิาร	จัดการ	ส่งเสรมิ	สนับสนุน	และประสานความร่วมมอื 
กบักลุ่มอาชพี	กลุ่มวิชาชีพ	องค์กร	หน่วยงาน	ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
ในการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	ตลอดจนมาตรฐาน
สมรรถนะ
 •	 ทบทวนมาตรฐานอาชพีและคณุวุฒวิิชาชพี	ตลอดจนมาตรฐาน
สมรรถนะ
 •	 บรหิาร	จัดการ	ส่งเสรมิ	สนับสนุน	และประสานความร่วมมอื
ทุกภาคส่วน	เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
 • พฒันา ทบทวน ปรบัปรงุ	และประสานความร่วมมอืทกุภาคส่วน	
เพื่อการน�ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 •	 ส่งเสรมิและสร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงานทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศเพื่อให้เกิดการยอมรับและใช้ประโยชน์ในระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
 •	 ด�าเนนิการใหเ้กิดการรับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศ
และน�ามาใช้เป็นมาตรฐานอาชีพของสถาบันฯ
 •	 เทยีบเคยีงกรอบคณุวุฒวิิชาชีพ	มาตรฐานอาชีพและมาตรฐาน
สมรรถนะกับมาตรฐานของต่างประเทศ	และสร้างการให้เกิดการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ	
 •	 จัดตัง้และสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการทีป่รกึษา
เพื่อการพัฒนาก�าลังคน	(Industry	Competency	Boards)	
 •	 ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	
 •	 ประสานงานและบูรณาการในการท�างานร่วมกับส่วนงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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ส�านักสื่อสารองค์กร (สอ.)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • สร้างการรับรู ้และประโยชน์ของระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและส่งเสรมิให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	เหน็ถงึความส�าคญั
ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
 • จัดท�าแผนงาน	 สร ้างภาพลักษณ์เผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล	รวมทั้งสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
 • พฒันาการตลาด	การสร้างหรอืส่งเสรมิ	สนับสนุน
ให้มีการจัดหาทุนหรือรายได้ในการส่งเสริมการด�าเนินงาน
ของสถาบัน	ตลอดจนการประสานความร่วมมือ	และจัด
กิจกรรมในเชิงธุรกิจและลูกค้าสัมพันธ์
 • จัดพิมพ์ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ	หนังสือ
รับรองมาตรฐานอาชีพ	และหนังสือรับรองสมรรถนะ
 • ปฏบิตังิานองค์กรสัมพนัธ์	เพือ่เสรมิสร้างสัมพนัธ์ภาพ 
อันดีและรับฟังแก้ไขปัญหา	ตลอดจนประสานงานในการ
แก้ไขปัญหาและติดตามข้อร้องเรียนต่าง	ๆ
 • ประสานงานและบูรณาการในการท�างานร่วมกับ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ส�านักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (ภพ.)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • สนับสนุน	ส่งเสริม	และบริหารงานตามภารกิจพิเศษ
ตามนโยบายรัฐบาล	มติคณะรัฐมนตรี	มติของคณะกรรมการ
สถาบันหรือนโยบายของผู้อ�านวยการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สนับสนุน	 ส่งเสริม	 และบริหารงาน	 Thailand 
Workforce	Agency	และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป 
ตามแผนงานและเกิดเป็นรูปธรรม
 • ศกึษาวิจัยและพฒันาระบบคณุวุฒวิิชาชีพ	โดยประสาน
ความร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาระบบเทียบโอนประสบการณ์สู่คุณวุฒิวิชาชีพ	
(RESK:	Recognition	of	Existing	Skills	and	Knowledge)	
และระบบเทยีบโอนคณุวุฒวิิชาชีพสู่คณุวุฒิทางการศกึษา (RPL :	 
Recognition	of	Prior	Learning)
 • ส่งเสริม	สนับสนุน	และประสานความร่วมมือกับ 
สถานศึกษา	ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรมในสถานประกอบการ 
และหน่วยงานอ่ืนทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในการจัดท�าหลักสูตร 
ฝึกอบรมฐานสมรรถนะ	ตลอดจนงานวิชาการทีเ่กีย่วข้องกบัการ
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	รวมถึงกลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิต	
และการแนะแนวด้านการเรียนรู้และการเติบโตในอาชีพ
 • อบรม	ให้ความรู้	สร้างจรรยาบรรณและคุณธรรม	
ตลอดจนพัฒนาและติดตามกระบวนการประกันคุณภาพของ
องค์กรด้วยมาตรฐานสากล	ISO	9001	รวมถึงการรักษาไว้ซึ่ง
การรับรองมาตรฐานสากล	ISO	9001
 •	 ก�าหนดหลักสูตร	อบรม	ส่งเสริมความรู้ที่มีความเป็น
สากล	สร้างจรรยาบรรณและคุณธรรม	ตามแนวทางมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของเจ ้าหน ้าที่สอบขึ้นทะเบียนและจัดท�า 
ฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่สอบ
 •	 จัดท�าค ่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพและค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะ
 •	 ประสานงานและบูรณาการในการท�างานร่วมกบัส่วนงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
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ส�านักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพ (นว.) 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • พฒันาเทคโนโลยแีละสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรยีนรู ้
ส�าหรบัพฒันาสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพือ่การต่อยอด 
และพฒันาอาชพี	ตลอดจนเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขัน 
ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
 •	ส่งเสริม	สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อาชีพและการพัฒนาก�าลังคนผ่านระบบการเรียนการสอน
ที่ทันต่อยุคสมัย	ตลอดจนช่องทางอื่นใดเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดให้มกีารฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐาน
สมรรถนะ
 •	บรหิาร	ส่งเสรมิการใช้และการเข้าถงึระบบ	e-Training 
ปักหมุดมืออาชีพหรือช่องทางอ่ืนใดที่สร้างประโยชน์และ
เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	หนังสือ
รับรองมาตรฐานอาชีพ	และหนังสือรับรองสมรรถนะ
 •	สนับสนุน	ส่งเสรมิพฒันาระบบงานขององค์กรรบัรอง
ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
ให้เข้าสู ่มาตรฐานสากล	 ISO/IEC	 17024	ตลอดจน 
การขึ้นทะเบียนและจัดท�าฐานข้อมูลผู้ตรวจประเมินฝึกหัด 
ผู้ตรวจประเมนิ	หวัหน้าคณะผู้ตรวจประเมนิ	และผู้เชีย่วชาญ
 •	ประสานงานและบูรณาการในการท�างานร่วมกับ 
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ส�านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ (นผ.)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 •	 จัดท�าและทบทวนยทุธศาสตร์	นโยบาย	แผนงาน
โครงการ	แผนงานบูรณาการกับหน่วยงานต่าง	ๆ	แผน
งบประมาณ
 •	 จัดท�าค�าขอ	และบรหิารจัดการงบประมาณ	จัดท�า 
โครงการเพื่อขอรับทุนจากแหล่งทุนต่าง	ๆ	เพื่อน�ามา
ต่อยอดในการด�าเนินงานของสถาบัน
 •	 ตดิตาม	รายงานผล	และประเมนิผล	การบรหิาร
จัดการงบประมาณตามมาตรฐานการงบประมาณและ
แนวทางของสถาบัน
 •	 ประสานงานเกีย่วกบัตวัช้ีวัด ผลงาน ค่าเป้าหมาย
การส�ารวจความพึงพอใจเพื่อจัดท�าเป็นข้อเสนอ	พร้อม
สรุปรายงานต่อองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •	 ประสานงานเกี่ยวกับการจัดท�ารายงานผลของ
แผนการด�าเนินงานกับหน่วยงานภายนอก
 •	 บริหารจัดการความเส่ียงและติดตามประเมิน 
ผลงานในการด�าเนินงานของสถาบันฯ
 •	 ประสานงานและบรูณาการในการท�างานร่วมกบั 
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)26 รายงานประจ�าปี 2564



ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทศ.)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของ
สถาบันให้ทันสมัย	เกิดนวัตกรรมและมีเสถียรภาพ	รองรับนโยบาย
รัฐบาล	การด�าเนินงานของสถาบันและการให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
 •	 พัฒนา	 บริหารจัดการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้านก�าลังคน 
และการพัฒนาในระดับนโยบาย	
 •	 พฒันา	ปรบัปรงุ	และประสานงานเพือ่เป็นศนูย์กลางระบบ
ฐานข้อมูลและประเมินผลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ	ตลอดจนการสนับสนุนการจัดท�าแพลตฟอร์มการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านก�าลังคนของ	E-Workforce	Ecosystem	
 •	 บริหาร	จัดการ	และวางแผนบ�ารุงรักษาระบบสารสนเทศ	
รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ
 •	 บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ	และจัดการโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันฯ	
 •	 ประสานงานและบูรณาการในการท�างานร่วมกับส่วนงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

ส�านักบริหารกลาง (บร.) 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • งานประชุมคณะกรรมการ	งานประชุมผู้บริหารสถาบันฯ	
 • งานสารบรรณ	งานธุรการ	และบริหารงานทั่วไป
 • บริหารการเงิน	และบัญชี
 • บรหิารการพสัดแุละทรพัย์สินของสถาบัน	อาคารสถานที	่
ยานพาหนะ	และการติดต่อให้บริการกับหน่วยงานต่าง	ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ	
 • ส่งเสรมิการจัดการความรู	้(Knowledge	Management)	
และ	5	ส.	ของสถาบันฯ
 • ประสานงานและบูรณาการในการท�างานร่วมกบัส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานตรวจสอบภายใน (ตน.)
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
 • เสนอแผนการตรวจสอบภายใน	วิธกีารตรวจสอบประจ�าปี 
แก่คณะกรรมการ	โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
 • ด�าเนินการสอบทานตามแผนการตรวจสอบ
 • สรปุรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการ	โดยผ่านคณะกรรมการการตรวจสอบ
 • ปฏบิตังิานหรอืสนับสนุนการปฏบัิตงิานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส�านักกฎหมายและการบริหารงานบุคคล (กค.) 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 • ด�าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย	ยกร่างและ
ปรับปรุงข้อบังคับ	 ระเบียบ	ประกาศ	ค�าส่ัง 
หลักเกณฑ์ในการด�าเนินงาน	เพื่อการบริหารและ
จัดการสถาบัน	
 • ตรวจสอบการจัดท�านิติกรรม	 สัญญา	
บันทึกข้อตกลง	หรือเอกสารที่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย	 รวมถึงการก�ากับดูแลและติดตาม 
การด�าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด�าเนินการด้านคดี 
ในทางแพ่ง	คดีอาญา	และคดีทางปกครอง
 • พิจารณา	 วินิจฉัย	 ปัญหาข้อกฎหมาย 
ตอบข้อหารือ	และให้ค�าปรึกษาแนะน�า	ความรู้
ความเข้าใจในข้อกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	
ประกาศ	ค�าส่ัง	และหลักเกณฑ์ในการด�าเนินงาน
ของสถาบันฯ	
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด�าเนินงานทางวินัย	
สอบสวน อุทธรณ์ ร้องทกุข์ และงานอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง
 • ศึกษาและวิจัยทางวิชาการด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับการสนับสนุนระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
 • อ�านวยการและประสานงานระหว่างคณะ
กรรมการ	และสถาบันฯ
 • บริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ
 • พัฒนาทรัพยากรบุคคล	และการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ
 • ประสานงานและบูรณาการในการท�างาน
ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 27รายงานประจ�าปี 2564





คณะกรรมการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องค์การมหาชน)



คณะกรรมการสถาบัน

นายนคร ศิลปอาชา
ประธานคณะกรรมการ

นางสุพัฒตรา ลิมประพันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางปัทมา วีระวานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการ

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์
กรรมการ

นายประทีป ทรงล�ายอง
กรรมการ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
กรรมการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)30 รายงานประจ�าปี 2564



นายมานะผล ภู่สมบุญ
กรรมการ

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ
กรรมการ

นางกิตติยา โตธนะเกษม
กรรมการ

นายสุรพล พลอยสุข
กรรมการและเลขานุการ

นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 31รายงานประจ�าปี 2564



รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถาบันฯ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุุลาคม 2563 - กันยายน 2564)

ล�าดับ ครั้งที่ ทั้งหมด 
(คน)

มาประชุม
(คน)

มาประชุม
(ร้อยละ)

วันที่

กรรมการ

	 1	 10/2563	 15	ตุลาคม	2563	 11	 9	 81.82%

	 2	 11/2563	 26	พฤศจิกายน	2563	 11	 10	 90.91%

	 3	 12/2563	 17	ธันวาคม	2563	 11	 11	 100.00%

	 4	 1/2564	 14	มกราคม	2564	 11	 11	 100.00%

	 5	 2/2564	 18	กุมภาพันธ์	2564	 10	 9	 90.00%

	 6	 3/2564	 26	มีนาคม	2564	 10	 10	 100.00%

	 7	 4/2564	 23	เมษายน	2564	 10	 7	 70.00%

	 8	 5/2564	 20	พฤษภาคม	2564	 10	 10	 100.00%

	 9	 6/2564	 17	มิถุนายน	2564	 11	 11	 100.00%

	 10	 7/2564	 15	กรกฏาคม	2564	 11	 11	 100.00%

	 11	 8/2564	 16	สิงหาคม	2564	 10	 10	 100.00%

	 12	 9/2564	 16	กันยายน	2564	 10	 10	 100.00%

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)32 รายงานประจ�าปี 2564



คณะอนุกรรมการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

(องค์การมหาชน)



คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองนโยบาย
และแผนยุทธศาสตุร์

ดร.อภิชาติ ทองอยู่
ประธานคณะท�างานประสานงาน

ด้านการพัฒนาบุคลากร
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นางศิริพรรณ ชุมนุม
ประธานอนุกรรมการ

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์
อนุกรรมการ

นายวณิชย์ อ่วมศรี
อนุกรรมการ

นายสันโดษ เต็มแสวงเลิศ
อนุกรรมการ

นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์
อนุกรรมการ

นางภาวนุช ฟุ้งลัดดา
อนุกรรมการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)34 รายงานประจ�าปี 2564



 อ�านาจหน้าที่
1. เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการด�าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2. ให้ความเห็นต่อแผนการด�าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าและทบทวนมาตรฐานอาชีพ 
	 ตลอดจนการรับรองมาตรฐานต่างประเทศและน�ามาใช้เป็นมาตรฐานอาชีพ
3.	เสนอแนะการเช่ือมโยงมาตรฐานอาชพีและคณุวุฒวิิชาชีพสู่หลักสูตรพฒันาก�าลงัคน	ตลอดจนกลไกการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
	 ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
4. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการได้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมอบหมาย

นายวัชรพงศ์ วราภรณ์
อนุกรรมการ

นางสาววรวรรณ พลิคามิน
อนุกรรมการ

นายพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
อนุกรรมการ

นางสาวจุลลดา มีจุล
อนุกรรมการ

นายสุรพล พลอยสุข
อนุกรรมการ

นางสาวโอมิกา บุญกัน
เลขานุการ

นายจรณวรรฒ ทองหลอม
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววรชนาธิป จันหนู
อนุกรรมการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 35รายงานประจ�าปี 2564



คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นและจัดท�าร่าง
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับสถาบัน

นายสมภพ ปราบณรงค์
ประธานอนุกรรมการ

นายสุรชัย งามจิตต์เอื้อ
อนุกรรมการ

นางอัจฉรา แก้วก�าชัยเจริญ
อนุกรรมการ

นางสาวอโนมา จัตตารีส์
อนุกรรมการ

นางสาวนฤมล พลูทรัพย์                                         
อนุกรรมการ

นางสาวปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์
อนุกรรมการ

นางวลัยพร ศรีประยูรสกุล
อนุกรรมการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)36 รายงานประจ�าปี 2564



 อ�านาจหน้าที่
1.	พิจารณากล่ันกรอง	ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการออกข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	หรือข้อก�าหนดตามอ�านาจ 
	 หน้าทีข่องคณะกรรมการสถาบันคณุวุฒวิิชาชีพทีก่�าหนดไว้ในพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้และพระราชบัญญตัอิงค์การมหาชน 
	 โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ	ระเบียบ	ข้อก�าหนด	ประกาศ	 
	 การด�าเนินงานโครงการ	และนิติกรรมสัญญาต่าง	ๆ
3. พิจารณาทบทวน	ปรับปรุง	และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ	ระเบียบ	ข้อก�าหนด	และประกาศที่มีผลใช้บังคับแล้วน้ัน	 
	 เพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน
4. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการได้
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมอบหมาย

นายสมชาย สุขเสริม
อนุกรรมการ

นายสุรพล พลอยสุข
อนุกรรมการ

นายจตุพร อินทรเจ้า
เลขานุการ

นางสาววีรยา จุลมณีวงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายศุภณัฐ ปัญศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 37รายงานประจ�าปี 2564



คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

 อ�านาจหน้าที่
1. จัดท�ากรอบนโยบายกลยุทธ์	และแนวทางปฏิบัติการบริหาร 
	 ความเส่ียง	ก�าหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้โดยรวม 
	 ของสถาบันฯ
2. กล่ันกรองประเด็นความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	 
	 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3.	ก�ากับดูแลการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน	และแผนงานด้าน 
	 บริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ
4. พจิารณาและให้ความเหน็ต่อผลการบรหิารงานด้านความเส่ียง 
	 ต่อคณะกรรมการสถาบันฯ	เป็นรายไตรมาส
5. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและมาตรการป้องกันแก้ไข 
	 ความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องและทันสมัย
6.	ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
	 มอบหมาย

นายสมชาย นินทนาวงศา
ประธานอนุกรรมการ

นายประพันธ์ มนทการติวงศ์
อนุกรรมการ

นายสิงหะ นิกรพันธุ์
อนุกรรมการ

นางมลิวัลย์ วรรณอาภา
อนุกรรมการ

นางสาวจุลลดา มีจุล
อนุกรรมการ

นายจรณวรรฒ ทองหลอม
เลขานุการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)38 รายงานประจ�าปี 2564



คณะกรรมการ
ตุรวจสอบ

 อ�านาจหน้าที่
1. เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	ทั้งน้ีเฉพาะ 
	 กรณีที่ผู ้สอบบัญชีไม่ใช่ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	ติดตามผล 
	 การปฏิบัติงาน	และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
2.	 พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็น 
	 ไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
3.	 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง 
	 โยกย้าย	ถอดถอน	เล่ือนข้ัน	เล่ือนต�าแหน่ง	และประเมินผลงาน 
	 ของผู้ตรวจสอบภายใน
4. ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในแผนการ 
	 ตรวจสอบ	และงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน
5.	 จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู ้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการ 
	 ให้ค�าแนะน�า	หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้ค่าใช้จ่าย 
	 ของสถาบันฯ
6. ประชุมร่วมกับผู้บริหารผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบภายใน	และที่ปรึกษา 
	 ภายนอกตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
7. จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส	 
	 และจัดท�ารายงานสรุปผลประจ�าปี	อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
8. สอบทานระบบการบริหารจัดการของสถาบันฯ	และการปฏิบัต ิ
	 ตามกฎหมาย	 ระเบียบ	ข้อบังคับ	ค�าส่ังต่าง	 ๆ	ที่เกี่ยวข้อง 
	 กระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงิน	การควบคุมภายใน	และการ 
	 บริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ
9. เชิญเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ	หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจง 
	 หรอืแสดงความคดิเหน็ประกอบการพจิารณากบักรรมการตรวจสอบ
10. ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

นางปัทมา วีระวานิช
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางกิตติยา โตธนะเกษม
กรรมการ

นายชฎิล ศุภวรรณกิจ
กรรมการ

นางสาววรรณธนี สมศักดิ์ธนากุล
เลขานุการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 39รายงานประจ�าปี 2564



คณะอนุกรรมการ
ดิจิทัล

นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์
ประธานอนุกรรมการ

นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ
อนุกรรมการ

นายอุสรา วิสารทานนท์
อนุกรรมการ

นายไพชยนต์ วิมุกตะนันท์
อนุกรรมการ

นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
อนุกรรมการ

นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล
อนุกรรมการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)40 รายงานประจ�าปี 2564



นางสาวชไมพร พรพฤทธิอนันต์
อนุกรรมการ

นายสัญชัย เตชนิมิตวัช
อนุกรรมการ

นายสุรพล พลอยสุข
อนุกรรมการ

นายนพพร ชนเจริญ
อนุกรรมการและเลขานุการ

นายวีระวัฒน์ ศรีสม
อนุกรรมการ

 

อ�านาจหน้าที่
1.	 เสนอแนะนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
	 ให้บรรลุเป้าหมาย	และวิสัยทัศน์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงานและโครงการทางด้านดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	รวมทั้งการจัดล�าดับความ 
	 ส�าคัญของแผนงาน	และโครงการดังกล่าวด้วย
3.	 เสนอแนะนโยบาย	มาตรการ	กฎ	ระเบียบ	 เพื่อก�ากับการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลร่วมกัน 
	 ให้ได้รับความสะดวก	รวดเร็ว	มั่นคง	และปลอดภัย
4.	 เสนอแนวทางการสนับสนุนการด�าเนินการเพื่อขับเคล่ือนระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดการเช่ือมโยงและใช้ประโยชน ์
	 ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
5. เสนอแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ	ระบบส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์	ศูนย์เทคโนโลยี 
	 สารสนเทศให้สามารถรองรับการด�าเนินการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 และสอดคล้องกับการเป็นหน่วยงาน 
	 ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล	(Digital	Government)
6. พิจารณาและติดตามผลการด�าเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล	และรายงาน 
	 ให้คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทราบเป็นรายไตรมาส
7. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการตามกรอบอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตามความจ�าเป็น
8. ด�าเนินการ	หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมอบหมาย

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 41รายงานประจ�าปี 2564



คณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคล

นายปราโมทย์ วิทยาสุข
ประธานอนุกรรมการ

 อำนาจหน้าที่
1. พิจารณาแผนบริหารงานบุคคล	แผนพัฒนาบุคลากร	และจัดท�า 
	 มาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
	 ให้ความเห็นชอบ
2. ใหค้�าปรึกษาและเสนอแนะเกีย่วกับการบริหารงานบคุคล	การจัดแบ่ง 
	 สว่นงาน	กรอบอตัราก�าลัง	กรอบอตัราเงนิเดอืนคา่จ้าง	คา่ตอบแทน	 
	 และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน	ตลอดจนให้ความเห็นในเรื่องวินัย 
	 และการตีความวินิจฉัยปัญหา	เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อ 
	 คณะกรรมการ
3. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบ 
	 ข้อบังคับ	ประกาศ	 ข้อก�าหนด	หรือค�าส่ังเกี่ยวกับการบริหาร 
	 งานบุคคล
4.	ก�ากับ	ตดิตาม	และใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตังิานใหเ้ปน็ไป
	 ตามแผนบริหารงานบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร
5.	รายงานผลการด�าเนนิงานตามแผนบริหารงานบุคคลและแผนพฒันา 
	 บุคลากรต่อคณะกรรมการ
6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคับน้ีหรือตามทีค่ณะกรรมการ 
	 มอบหมาย

นายจตุพร อินทรเจ้า
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายภาณุ สังขะวร
อนุกรรมการ

นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธ์
อนุกรรมการ

นางสาวจารุวรรณ ธรรมวิทย์
อนุกรรมการ

นายสุรพล พลอยสุข
อนุกรรมการและเลขานุการ

นายธรรมนุวัฒน์ อังศุสิงห์
ผู้ช่วยเลขานุการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)42 รายงานประจ�าปี 2564



  

นายจตุพร อินทรเจ้า
เลขานุการ

คณะอนุกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

อำนาจหน้าที่
1. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องอุทธรณ์
2. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องร้องทุกข์	
3. เสนอผลการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการ 
	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
4. เสนอแนะและใหค้�าปรึกษาเกีย่วกบัการอทุธรณแ์ละรอ้งทกุขต์อ่คณะกรรมการ 
	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)
5. เรียกเอกสารหรือเชิญบุคคลที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูล 
	 ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมอบหมาย

นายสมภพ ปราบณรงค์
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวนฤมล พูลทรัพย์
อนุกรรมการ

นางสาวปิยาภรณ์ พิสิฐพิทย์
อนุกรรมการ

นางวลัยพร ศรีประยูรสกุล
อนุกรรมการ

นายสมชาย สุขเสริม
อนุกรรมการ

นายไชยเชษฐ์ นุ่นไหม
ผู้ช่วยเลขานุการ

นายศุภณัฐ ปัญศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 43รายงานประจ�าปี 2564



คณะอนุกรรมการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพและสมรรถนะ

ศาสตราจารย์ศิริชัย กาญจนวาสี
ประธานอนุกรรมการ

ศจ.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
รองประธานอนุกรรมการ

นายยงยุทธ แฉล้มวงษ์
อนุกรรมการ

นายคมศร วงษ์รักษา
อนุกรรมการ

นางสาวพรรณี อังศุสิงห์
อนุกรรมการ

นางสาววรรณี โกมลกวิน
อนุกรรมการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)44 รายงานประจ�าปี 2564



 

อ�านาจหน้าที่
1.	 เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้การรับรององค์กรที่มี 
	 หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและหน่วยประเมิน 
	 สมรรถนะ
2. ก�ากับดูแลการติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ 
	 ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและหน่วยประเมินสมรรถนะ
3.	 พิจารณาผลการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ 
	 บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและหน่วยประเมินสมรรถนะ
4.	 เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุมัติให้ประกาศนียบัตร 
	 คุณวุฒิวิชาชีพ	หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ	และหนังสือรับรอง 
	 สมรรถนะ

นายสุรพล พลอยสุข
อนุกรรมการ

นางสาววรชนาธิป จันทนู
อนุกรรมการ

นางสาวมะลิ จันทร์สุนทร
เลขานุการ

นายพิริยพงษ์ แจ้งเจนเวทย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายงาน
ผลการด�าเนินงาน

2ส่่วนี่ที่่�



	 ในปี	 2564	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	
(องค์การมหาชน)	หรอื	สคช.	ได้มกีารปรบั
รูปแบบการด�าเนินงาน	ด้วยการพัฒนา 
ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพมีความเข้มแข็ง 
และทันสมัย	 สอดรับกับ เทคโนโลย ี
ที่เปลี่ยนแปลงไป	และรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 โดย 
มีการทบทวนและปรับเปล่ียนแนวทาง 
การด�าเนินงานให ้ เกิดความต ่อเ น่ือง 
ตอบสนองต ่ อ เศรษฐกิ จและ สังคม 
ของประเทศไทยใน	3	ประการหลัก	คือ

ผลสมัฤทธ์ิการด�าเนินงานของ สคช. ตามวตัถปุระสงค์
 1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ได้พัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและกลไกการรับรองประสบการณ ์
ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพส�าเร็จจนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์	 ท�าให้
ป ัจจุบันประเทศไทยได้มีการให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุม่อาชพีในการจัดท�ามาตรฐาน
อาชพี ได้พฒันาพฒันาอาชพีเพิม่เตมิอีก	จ�านวน	12	สาขาวิชาชีพ	
และท�าการทบทวนมาตรฐานอาชีพ	จ�านวน	247	อาชีพ	
 3. รับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศและน�ามาใช้
เป็นมาตรฐานอาชีพ	ได้มีการจัดท�ามาตรฐานจากต่างประเทศ	
2	อาชีพ	ประกอบด้วย	(1)	มาตรฐานอาชีพผู้สอนวิชาชีพ	หรือ	
TVET	Teacher	Standard	ซ่ึงจัดท�าโดยประเทศสมาชกิอาเซียน	
และได้รับการสนับสนุนจาก	GIZ	(German	International	
Cooperation)	และ	SEAMEO	VOCTECH	(ASEAN	Center	
for	Technical	and	Vocational	Education	and	Training)	
(2)	มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 
อาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม	4.0	อ้างอิงจาก	Ordinance	on 
Vocational	Education	and	Training	in	the	Occupation	
of	Electronics	 technician	 for	 industrial	engineering 
(สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี)	
 4. การรับรององค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะของ
บคุคลตามมาตรฐานอาชพีเพิม่เตมิ	จ�านวน	61	แห่ง	ทัว่ประเทศ	
 5. พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชีพ	 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับ 
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	 ได้มีการปรับปรุง 

บทสรุปผู้บริหาร 

ระบบ	TPQI-NET	และพัฒนา	Application	ปักหมุดมืออาชีพ	
Version	2.0
 6. ติดตามและประเมินผลองค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมท้ังระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและ
ยุติธรรม ได้มกีารจัดอบรมตามมาตรฐานสากล	ISO/IEC	17024	
แล้ว	จ�านวน	40	แห่ง	และผลักดันให้มีการยื่นขอการรับรอง	
ISO/IEC	17024	จ�านวน	2	แห่ง	ได้แก่	 (1)	สถาบันพัฒนา
บคุลากรการบิน	มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต	(สาขาวิชาชพีการบิน)	
และ	(2)	บริษัท	รักษาความปลอดภัย	ซี.โอ.พี.	อินเวสติเกชั่น	
จ�ากัด	 (สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย)	กับส�านักงาน 
คณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ	และมีองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได ้รับ 
การรับรองตามมาตรฐานสากล	 ISO/IEC	17024	 เพิ่มอีก 
1	แห่ง	จากส�านักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ	
ได้แก่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร	ี(สาขาวิชาชีพ
อุตสาหกรรมดิจิทัล)	
 7. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับ 
สถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึึกอบรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานอื่น ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศ	 เพื่อให้มีการเผยแพร่และการใช้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชพีและจัดให้มกีารฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ	เพือ่ให้เกดิ
การยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพของไทยในเวทีสากล	รวมถึง
มกีารแลกเปล่ียนองค์ความรู	้แนวทางการจัดท�ามาตรฐานอาชีพ	
และแนวทางการรบัรองประสบการณ์จากประเทศทีม่กีารลงนาม
ความร่วมมือร่วมกัน

	 1.	พัฒนาให้ประเทศไทยมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรับรองความ
สามารถของบุคลากรไทยในทุกอาชีพ	ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นเครื่องมือ
ส�าหรับบุคลากรในการแข่งขันในระดับประเทศและระดับสากล	

	 2.	ยกระดบัความสามารถของก�าลังคนทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างาน
แต่ขาดคุณวุฒิการศึกษา	ให้มีคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นตามระดับที่เหมาะสม
กับความสามารถ	 เพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ	และได้รับ 
ค่าตอบแทนตามความสามารถที่แท้จริง

	 3.	สนับสนนุพฒันาอาชพีและตอ่ยอดการประกอบอาชพีใหม้ัน่คงและ
ยั่งยืน	ตามมาตรฐานอาชีพ	 โดยผลักดันร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน	อาทิ	 
สมาคมฯ	สภาวิชาชีพ	หน่วยงานภาครัฐ	ผู้ประกอบการ	สถาบันการเงิน 
เพื่อการประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน	
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	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การมหาชน)	หรือ	สคช. 
ในฐานะหน่วยงานภาครัฐภายใต้การก�ากับของนายกรัฐมนตร	ี
โดยปัจจุบันได้มอบหมายให้	นายดอน	ปรมัตถ์วินัย	รองนายก
รัฐมนตรี	ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	ได้ด�าเนินการขับเคล่ือนระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม	เพื่อยกระดับ
ความสามารถของก�าลังแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพที ่
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน	ด้วยการรบัรอง
มาตรฐานอาชีพให้แก่ก�าลังแรงงานของประเทศ	และน�าไปสู่การ
มอบประกาศนียบตัรคณุวุฒวิิชาชีพ	ซ่ึงมศีกัดิแ์ละสิทธิเ์ทยีบเท่า
คุณวุฒิการศึกษา	 โดยตลอดการด�าเนินงานที่ผ่านมา	สคช. 
ได้ตอบรับนโยบายการเลิกใช้กระดาษ	มุ่งสู่การออกเอกสาร 
หลักฐานทางราชการผ่านระบบดจิิทลั	เพือ่น�าไปสูก่ารเป็นส่วนหน่ึง 
ของรฐับาลดจิิทลัอย่างเตม็รปูแบบ	ด้วยการน�าระบบเทคโนโลยี
มาใช้ในการด�าเนินงาน	บริหารงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
ตามนโยบายประเทศไทย	4.0	(Thailand	4.0)	

	 สคช.	ได้มีการพัฒนาระบบส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์	หรือ	
e-Office	มาตัง้แต่ปี	2559	และได้มกีารปรบัปรงุพฒันาการใช้งาน 
ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการภายในปี	 2563	จนกระทั่ง
สามารถใช้งานได้จริงอย่างเต็มรูปแบบในปี	 2564	 ระบบ 
e-Office	ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้กระดาษ	สามารถ 

“สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่หยุดนิ่ง 
ปรับตัวให้ตอบโจทย์การบริหารงาน
สู้วิกฤตภัยคุกคามทุกรูปแบบ”

	 เป็นเวลามากกว่า	2	ปีแล้วที่ประเทศไทย	และทั่วโลก
เผชญิกบัวิกฤตโรคระบาด	“โควิด-19”	ก่อให้เกดิผลกระทบ
ในมติทิางเศรษฐกจิและสังคมภายในประเทศ	เป็นผลท�าให้
ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการร่วมกันในการวางมาตรการ 
ทั้งรุกและรับ	 เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเดินต่อไปได	้
รัฐบาลภายใต้การน�าของ	พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	
นายกรัฐมนตรี	ได้มีแนวนโยบายรองรับภัยคุกคามต่าง	ๆ	
มาอย่างต่อเน่ือง	รวมถึงการมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ซ่ึงออกแบบทิศทางการขับเคล่ือนประเทศให้สามารถ
รองรับสภาวะวิกฤตต่าง	ๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย	ทั้งน้ี	 
การบริหารงบประมาณรายจ่ายทุกอย่างต้องเป็นไปด้วย
ความประหยัด	คุ้มค่า	มีประสิทธิภาพ	และสอดคล้อง 
กับความจ�าเป็นในสถานการณ์ปัจจบุนั	เพื่อใหทุ้กหน่วยงาน
สามารถด�าเนินการได้โดยไม่หยุดชะงัก	

แลกเปล่ียนข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ช่วยสนับสนุนการ
ท�างานภายใน	สคช.	ด้วยการประมวลผลไดใ้นทนัท	ี(Real	Time)	
ท�าให้การท�างานมีความรวดเร็ว	ช่วยให้ประหยัดเวลา	และมี
ความคล่องตัวมากขึ้น	เมื่อเทียบกับวิธีการท�างานแบบดั้งเดิม 
ทีใ่ชก้ารรับ-สง่ข้อมลูแบบกระดาษ	ซ่ึงต้องใชร้ะยะเวลาในการน�า
ส่งเอกสารและรอการตอบกลับ	เสี่ยงต่อการสูญหาย	ระบบยัง
รองรบัการยนืยนัความถกูต้องของข้อมลูบนเอกสารด้วยลายมอื
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์	สามารถใช้เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร	
ประมวลผลการจัดเก็บ	การค้นหา	และส่งต่อข้อมูลภายใน
องค์กร	สามารถติดตาม	และรายงานผลการด�าเนินงานได ้
ทุกขั้นตอน	ช่วยลดการท�างานที่ซ�้าซ้อน		

	 นอกจากน้ี	ยังช่วยค�านวณการบริหารจัดการของระบบ 
การเงิน	การบัญชีภายใน	ระบบการซ้ือจ้าง	บริหารงานพัสดุ	
และการควบคุมการเบิก-จ่ายครุภัณฑ์	รวมไปถึงการวางแผน 
จัดท�าโครงการ	ติดตามความคืบหน้าโครงการ	และเมื่อต้อง
เผชิญวิกฤตโรคระบาด	หรือภัยคุกคามอ่ืนใด	ระบบ	e-Office 
จะสามารถช่วยสนับสนุนการท�างานภายในองค์กรได้อย่าง 
เป็นรปูธรรม	เพราะไม่ว่าจะอยูพ่ืน้ทีใ่ด	สถานทีใ่ด	เพยีงมสัีญญาณ 
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต	บุคลากรในองค์กรก็สามารถเข้าใช้งานได้	
ท�าให้สามารถขับเคลื่อนงานภายในองค์กรได้อย่างคล่องตัว
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	 สคช.	ยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาทักษะ 
ก�าลังแรงงาน	และพัฒนาคนด้วยระบบฝึกอบรมออนไลน์	
(e-Training)	ซ่ึงเป็นระบบทีส่ามารถสร้างการเรยีนรูต้ลอดชีวิต
ในรปูแบบทีท่กุอาชีพ ทกุเพศ ทกุวัย สามารถเรยีนรูจ้ากชุดฝึกอบรม 

	 สคช.	ยังพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารงานภาครัฐ	 เพื่อให้เกิดมิติใหม่ในการบริการประชาชนโดยไม่ต้องเตรียมเอกสาร 
จ�านวนมาก	ลดการใช้ส�าเนาเอกสาร	สามารถให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์	จากระบบบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ	(TPQI-NET)	ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่ให้บริการแบบ	One	Stop	Services	รองรับผู้ใช้งานตั้งแต่ระดับบุคคลทั่วไปที่มีความ
สนใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เจ้าหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในระบบคุณวุฒิวิชาชีพระดับต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคการศึกษา	ช่วยในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณวุฒิ
วิชาชีพ	ค้นหาองค์กรทีม่หีน้าทีร่บัรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพี	เพือ่เข้าสู่การทดสอบหรอืประเมนิ	เพือ่รบัมาตรฐาน
อาชีพหรือคุณวุฒิวิชาชีพ	การออก	Pay-in	Slip	ส�าหรับการช�าระเงิน	รวมทั้งการออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ	นอกจากนี้	
ผู้ใช้งานยังสามารถท�าการประเมินตนเอง	 (Self-Assessment)	การวิเคราะห์ช่องว่าง	 (Gap	Analysis)	และหาเส้นทาง 
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ	(Career	Path)	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาตัวเองให้เป็นก�าลังแรงงานคุณภาพได้อีกด้วย

	 ระบบบรกิารข้อมลูคณุวุฒวิิชาชพีและมาตรฐาน
อาชีพ	(TPQI-NET)	ยังท�าหน้าที่เป็นคลังข้อมูลที่
หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการ
วางแผนยทุธศาสตร์ นโยบาย กจิกรรม แนวทางในการ 
พัฒนายกระดับทรัพยากรบุคคล	และทิศทางของ 
การด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ	
สามารถน�าข้อมูลไปใช้ประกอบเพื่อการวิเคราะห์ 
ด้านความต้องการของตลาดแรงงาน	โดยเฉพาะ 
กลุ่มของก�าลังแรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
อาชีพ	หรือได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 
ซ่ึงนับเป็นก�าลังแรงงานคุณภาพที่อยู่ในคลังข้อมูล	
TPQI-NET	จ�านวนไม่น้อยกว่า 253,408	คน ทั้งนี ้ 
จากสถิตกิลุ่มอาชพีผู้ทีไ่ดก้ารรับรองคุณวฒุวิชิาชพี	5 
อันดับแรก	ประกอบไปด้วย	อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ	
จ�านวน	21,533	คน	อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้า
ทางถนน	13,122	คน	อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย	
4,801	คน	อาชีพช่างท�าผมสตรี	4,097	คน	และ
พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน	4,004	คน	

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่ และ

ทรัพย์สิน 4,004 คน

        อาชีพผู้ดูแล
     ผู้สูงอายุ 
 21,533 คน

อาชีพ
  ผู้ปฏิิบัติการ
     ขนส่งสินค้าทางถนน
            13,122 คน

              อาชีพ
ผู้ประกอบอาหารไทย 
     4,801 คน

อาชีพ
ช่างท�าผม

สตรี 
4,097 คนTPQI-NET

ตามมาตรฐานอาชีพได้ผ่านระบบ	e-Training	 เรียนได้ทุกที	่ 
ทกุเวลา พร้อมดาวน์โหลดวุฒิบตัรการฝึกอบรมได้ทนัท ีซ่ึงปัจจุบัน 
มีการจัดท�าชุดฝึกอบรมเพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะก�าลังคนแล้ว	
จ�านวน	378	ชุดฝึกอบรม
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	 EWE	เป็นแพลตฟอร์มที่จะให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งกลุ่มคนท�างานในทุกช่วงวัย	กลุ่มนกัเรียน	นกัศึกษา	ไปจนถึง
วัยเกษียณ	กลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ	แรงงานกลุ่ม 
เปราะบาง	รวมทั้งนายจ้าง	ผู้ประกอบการ	โดยมีแฟ้มสะสม 
ผลงาน	หรอื	e-Portfolio	เป็นเครือ่งมอืทีท่กุคนสามารถใช้สะสม
ได้ทัง้ผลงาน	ผลการเรยีน	การฝึกอบรม	ประสบการณ์การท�างาน 
ระบบน้ีจะช่วยให้หน่วยงานภาครฐั	สามารถบรหิารจัดการก�าลังคน 
และพยากรณ์แนวทางในการพัฒนาทักษะก�าลังคนได้	ส่วน
ประชากรคนท�างานจะสามารถเกบ็	Profile	ของตนเอง	เพือ่น�า
ไปสู่การ	Up-Skill-Re-Skill	หรอืทกัษะใหม่	ๆ 	ตลอดจนการเกบ็ 
สะสมการเรียนรู้	ทั้งในและนอกระบบ	ประสบการณ์ต่าง	ๆ 
ในระบบ Digital Credit Bank รวมไปถึงมีกลไก Job Matching	
ที่จะท�าให้ผู้ประกอบการเลือกใช้แรงงานที่มีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการ	ส่วนหน่วยงานภาครฐักส็ามารถใช้เป็นฐานข้อมลู
เชิงสถิติเพื่อน�ามาวางแผนพัฒนาก�าลังคนของประเทศได้อย่าง
ถูกต้องน�าไปสู่การปฏิรูปแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรม	

	 เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่	สคช.	ด�าเนินการในฐานะที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี	ซึ่งมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศรวม	13	คณะ	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2563	ก่อนจะมีประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	
2563	แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม	กีฬา	แรงงาน	และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 โดยม	ี
ศาสตราจารย์	นายแพทย์นิธิ	มหานนท์	เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	เป็นประธานกรรมการ	และนายนคร	ศิลปอาชา	
เป็นกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการปฏริปูด้านแรงงาน	ซ่ึงสถาบันคณุวฒุวิชิาชพี	(องค์การมหาชน)	ได้รบัมอบหมาย 
ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2563	ให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการด�าเนินงาน	ซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน	ในการท�างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปประเทศ	ในการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการก�าลังคนของประเทศ	โดย	สคช.	ได้บูรณาการร่วมกับส�านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน	กรมการจัดหางาน	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	และส�านักงานประกันสังคม	เชื่อมข้อมูลก�าลังแรงงาน
ในระบบของหน่วยงาน	เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม	E-Workforce	Ecosystem	(EWE)	ให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม	
เพื่อสอดรับความต้องการของเศรษฐกิจสังคมประเทศที่เปลี่ยนไป

	 จากการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการขับเคล่ือนการ
ด�าเนินงาน	ไม่เพียงสอดรับตามแนวนโยบายของรัฐบาล	แต่ยัง
ช่วยเรือ่งการบรหิารงานภายในองค์กร	และอ�านวยความสะดวก
ในการให้บริการประชาชน	ซ่ึงเป็นส่ิงที่	สคช.	จะยังคงพัฒนา
ระบบการเรียนรู ้เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาทักษะก�าลังแรงงาน 
สร้างการยอมรบัในระบบคณุวุฒวิิชาชีพ	ท�าให้ก�าลังแรงงานไทย
มีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	 เป็นแรงงานคุณภาพ 
เพื่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตต่อไป

“จะเป็นี่ย่งไง

ถ้าประเที่ศไที่ย

มื่ธนี่าค์ารหนี่่วยกิติ

เพื�อการเร่ยนี่รู้

ติลอดำชีวิติ”่
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สคช. ยังมุ่งพัฒนาการด�าเนินงาน
ให้ตอบสนองต่อเศรษฐกิจและสังคมส�าหรับประเทศ
 สคช. มีการด�าเนินการตามแผนงานบูรณาการ	 ซ่ึงใน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	สคช.	ได้รับจัดสรร	งบประมาณตาม
แผนงานบูรณาการ	จ�านวน	2	แผนงาน	ได้แก่

 การสนับสนุนแผนงานปฏริปูประเทศ ด้านวฒันธรรม กีฬา 
แรงงาน และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ สคช.	เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการปฏริปูประเทศด้านแรงงาน	ซ่ึงได้พฒันาระบบแพลตฟอร์ม
อัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านก�าลังคนของประเทศ	
(E-Workforce	Ecosystem)	โดยเบ้ืองต้นได้เริม่การพฒันาระบบ
แฟ้มสะสมผลงานอัจฉริยะ	(e-Portfolio)	และได้จัดท�าแผนงาน
ในอนาคต	ที่จะจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อระบบการพัฒนา
และยกระดับสมรรถนะก�าลังคนของประเทศไทย	(Thailand	
Workforce	Agency:	TWA)	 ซ่ึงท�างานในลักษณะองค์กร 
เสมอืนจรงิ	(Virtual	organization)	ทีม่บีทบาทและอ�านาจหน้าที่
ในการก�าหนดนโยบาย	รวบรวมข้อมูลและก�าหนดทิศทางการ
พัฒนาแรงงานของประเทศไว้ในที่เดียวให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ยกระดับสมรรถนะก�าลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ	
(From	Professional	to	MSME)	ในปี	2564	มีบุคลากร
ในกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ	ได้รับการประเมินสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จ�านวน 1,004 คน	
และบุคลากรในกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ	ที่ผ่านการประเมิน 
สมรรถนะฯ	 ได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น 
ผู้ประกอบการ	จดทะเบียนธุรกิจ	มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน	
(From	Professional	to	MSME)	จ�านวน	845	ราย

 การบูรณาการกับแหล่่งทุนกับสถาบันทางการเงิน
ได้ร่วมกับธนาคารออมสิน	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	และบรรษัทประกันสินเช่ือ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม	ใหส้ามารถน�าใบประกาศนียบัตรคณุวุฒิ
วิชาชีพไปใช้	 ลดข้ันตอนการขอสินเชื่อ	 สามารถใช้แทน 
Statement	ได	้และเปน็เอกสารประกอบในการยืน่ขอรับสนิเช่ือ	
ส�าหรับผู้ที่ ต้องการทุนในการต่อยอดธุรกิจ	 โดยมีผู้ผ่าน 
การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ได้รับ
การพิจารณาสินเช่ือจากธนาคารออมสิน	จ�านวน	7,827	ราย	
เป็นจ�านวนเงิน	ทั้งสิ้น	2,479.31	ล้านบาท

การด�าเนินพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแขง่ขนัใน	3	อตุสาหกรรม	ดงัตอ่ไปน้ี	อุตสาหกรรม
ดิจิทัล	 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	หุ่นยนต์	และระบบ
อตัโนมตั ิอตุสาหกรรมระบบราง ระบบนเิวศอุตสาหกรรม 
โดยภาพรวมในการด�าเนินงานของ สคช. ในปี 2564	
สามารถยกระดบัสมรรถนะก�าลงัคนในกลุ่มอตุสาหกรรม 
เป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ 
ไม่น้อยกว่า	1,560	คน

แผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

1 
2 แผนงานบูรณาการพัฒนา

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
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 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในการจัดท�า
มาตรฐานอาชีพ	ซ่ึงเป็นภารกิจหลักของ	สคช.	เพื่อให้ได้มา
ซ่ึงมาตรฐานอาชีพทีเ่ป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ	
และนานาประเทศในสาขาวิชาชีพเดียวกัน	การด�าเนินงานในปี	
2564	สคช.	ได้พัฒนาอาชีพเพิ่มเติมอีกจ�านวน	12	สาขาวิชาชีพ	
และได้ท�าการทบทวนมาตรฐานอาชีพ	จ�านวน	247	อาชีพ

 3. รับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศและ 
น�ามาใช้เป็นมาตรฐานอาชีพ	ซึ่งเป็นภารกิจใหม่ของ	สคช.	
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง	สคช.	พ.ศ.	2562	การด�าเนินงาน
ในปี	2564	สคช.	ได้จัดท�ามาตรฐานจากต่างประเทศทีจ่ะรบัรอง	
2	อาชีพ	 ได้แก่	 (1)	มาตรฐานอาชีพผู้สอนวิชาชีพ	 หรือ 
Regional	TVET	Teacher	Standard	 ซ่ึงจัดท�าโดยประเทศ
สมาชิกอาเซียน	และได้รับการสนับสนุนจาก	GIZ	(German	
International	Cooperation)	และ	SEAMEO	VOCTECH	
(ASEAN	Center	for	Technical	and	Vocational	Education	
and	Training)	และ	(2)	มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์	อาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม	4.0	อ้างอิงจาก	
Ordinance	on	Vocational	Education	and	Training	in	the	
Occupation	of	Electronics	 technician	 for	 industrial 
engineering	(สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี)

 1. ศึกษาวิ จัยและพัฒนาระบบ
คุณวฒิุวชิาชพี	ได้พฒันาระบบคณุวุฒิวิชาชีพ
และกลไกการรับรองประสบการณ์ด้วยระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพส�าเร็จจนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ ์
ท�าให้ปัจจุบันประเทศไทยได้มกีารให้การรบัรอง	
คุณวุฒิวิชาชีพ	ตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียนและ
สากล	 ซ่ึงในปี	2564	ได้มีการขับเคล่ือนการ
ผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้องตาม
กรอบคุณวุฒิแห ่งชาติ	 โดยจัดตั้ งคณะ
กรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาก�าลังคน	
(Industry	Competency	Board: ICB)	การ
สร้างความร่วมมอืกบัส�านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา	เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพ 
ครอูาชวีศกึษาให้มทีกัษะทางด้านวิชาชีพควบคู่
ไปกับการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพ	การ
พัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital	
Credit Bank System) เพือ่รองรบัการเช่ือมโยง 

คุณวุฒิวิชาชีพสู่คุณวุฒิการศึกษา	นอกจากน้ี	สคช.	ได้ท�าการศึกษาวิจัย
โครงการตามที่	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรม	(สกสว.)	ได้อนุมตังิบประมาณให้ด�าเนินการ	จ�านวน	3	โครงการ	
ได้แก่	 (1)	โครงการการพัฒนาก�าลังคนรองรับพื้นที่เศรษฐกิจ	 (Eastern	
Economic	Corridor:	EEC)	และความต้องการของประเทศด้วยระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ	(2)	โครงการความคุ้มค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์
ในการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของก�าลังคนผ่านระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ	(3)	โครงการการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของก�าลังคน
ผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

 4. การรับรององค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	 เป็นกลไกที่ส�าคัญของ	
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้มาตรฐานอาชีพที่จัดท�าข้ึนได้มีการ 
น�าไปใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคคลในแต่ละอาชีพของ 
สคช.	การด�าเนินงานในปี	2564	สคช.	ได้ให้การรับรององค์กร
ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
จ�านวน	61	แห่ง

 5. พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเก่ียวกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูล
เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	จ�าเป็นต้อง
สร้างระบบฐานข้อมูลการให้บริการ	e-Service	เกี่ยวกับข้อมูล
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	การด�าเนินงานในปี	2564	
สคช.	 ได้ท�าการปรับปรุง	TPQI-NET	พัฒนา	Application 
ปักหมุดมืออาชีพ	(Professional	pinpoint:	Pro-Pin)	Version	
2.0	เชื่อมโยงศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ	จ�านวน	
5	หน่วยงาน	ได้แก่	ธนาคารออมสิน	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	 (SME	Bank)	
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย ่อม	 (บสย.) 
กรมพัฒนาธุรกิจ	การค้า	กระทรวงพาณิชย์	(DBD)	ส�านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน)

ความส�าเร็จในการด�าเนินงาน
ของ สคช. ปี 2564
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 6. ติดตามและประเมินผลองค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมท้ังระบบ 
คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้การด�าเนินการเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและยุติธรรม เพื่อให้ระบบรับรองสมรรถนะบุคคล	
ตามมาตรฐานอาชีพมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล	และ
เกิดการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและความเช่ือถือองค์กร
ทีม่หีน้าทีร่บัรองสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ	ได้ท�าการ 

 7. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือ
กับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึึกอบรม สถาน 
ประกอบการ หน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐและเอกชน 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีการเผยแพร่
และการใช้ระบบคุณวฒิุวชิาชพีและจัดให้มีการฝึึกอบรม 
ตามมาตรฐานอาชีพ สคช.	 ได้ต่อยอดความร่วมมือกับ 
หน่วยงานเพิ่มเติม	ได้แก่	สถาบันวิทยาลัยชุมชน	ส�านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้	 (องค์การมหาชน)	กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	สภาการพยาบาล	ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร	หอการค้าเยอรมันไทย	การยาง 
แห่งประเทศไทย	ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	
(องค์การมหาชน)	 เพื่อร่วมกันต่อยอดการฝึกอบรมตาม	
มาตรฐานอาชีพ	การเพิ่มค่าจ้างหรือค่าตอบแทนและการรับคน
เข้าท�างานส�าหรับผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ	และการเข้าถึงแหล่ง 
เงินทุนที่เป็นธรรม	และได้มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบัน
การอาชีวศกึษา	19	แห่งทัว่ประเทศ	พฒันาก�าลังคนอาชวีศกึษา
สู่ความเป็นมืออาชีพผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์	มีการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในภูมิภาคผ่านโครงการขับเคล่ือน

ตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ	ในปี	2564	จ�านวน	208	แห่ง	และได้มีการ 
จัดอบรมองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ	ตามมาตรฐานสากล	ISO/IEC	17024	จ�านวน	
40	แห่ง	และผลักดนัให้มกีารยืน่ขอการรบัรอง	ISO/IEC	17024	
จ�านวน	2	แห่ง

ประเทศไทยก้าวไกลคนไทยมอือาชีพ		การจัดกจิกรรมสร้างเมอืง
แห่งมืออาชีพใน	3	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดปัตตานี	จังหวัดยะลา	
จังหวัดเพชรบูรณ์	นอกจากน้ี	สคช.	ได้สร้างความร่วมมือกับ
องค์กรต่างประเทศ	ได้แก่	International	Organization	for	
Migration	(IOM,	United	Nation)	เพื่อพัฒนาแรงงานจาก	
ประเทศทีป่ระเทศไทยมีขอ้ตกลงเรือ่งแรงงาน	ซ่ึงเน้นใหแ้รงงาน
เพื่อนบ้านมีมาตรฐาน	เพื่อประโยชน์ต่อนายจ้าง	คนไทย	และ
ความร่วมมือกับ	Pearson	Education	South	Asia	เป็นการ
ร่วมมือในการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ	
นอกจากน้ี	ยังสร้างความร่วมมือกับ	Human	Resources 
Development	Service	of	Korea	(HRD	Korea)	กระทรวง
แรงงาน	สาธารณรัฐเกาหลี	เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
มาตรฐานอาชีพและยกระดับก�าลังคน	เพื่อรองรับโอกาสการ
เคล่ือนย้ายแรงงานในอนาคต	สคช.	ยงัมกีารประเมนิสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพ	 ในรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์	
(Recognition	of	Existing	Skills	and	Knowledge:	RESK)	
เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จัดการประเมินในรูปแบบการ
เทยีบโอนประสบการณ์การท�างานเพือ่การรบัรองคณุวุฒวิิชาชีพ
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	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	จนท�าให้มี 
ผู้ติดเชื้อขยายวงกว้าง	และมีจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	
กลายเป็นวิกฤตความเดือดร้อนกระจายไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	
และทีส่�าคญัฉุดให้เศรษฐกจิมวลรวมของประเทศต้องหยดุชะงกั	
สถาบันคุณวุฒิวชาชีพ	(องค์การมหาชน)	หรือ	สคช.	เล็งเห็น
แนวทางการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ 
ผู้ประสบวิกฤตน้ี	ภายใต้แนวคิด “เราไม่ท้ิงกัน ต่อลมหายใจ 
Street Food มีรายได้ ส่งต่อก�าลังใจชุมชนอิ่มท้อง”	ด้วยการ
อุดหนุนผู ้ประกอบการรายย่อย	 ก่อนส่งต่ออาหารให้กับ 
ชาวชุมชนกระจายในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ	ที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตโควิด-19

	 ผู้ประกอบการรายย่อยร้านอาหารริมบาทวิถี	หรือ	Street	
Food	ทั่วกรุงเทพมหานคร	ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพจากโครงการต่อเนื่อง	Street	on	tour	in	
Bangkok	ในปี	2564	ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านั้นได้การรับรอง
จาก	สคช.	ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ	ว่าสามารถประกอบอาหาร
ได้ตรงตามหลัก	สะอาด	ปลอดภยั	ได้มาตรฐาน	ทัง้ในกรงุเทพฯ	
และต่างจังหวัดมากกว่า	1,000	ราย	สคช.	จึงได้จัดโครงการ
สนับสนุนให้ผลิตอาหารกล่อง	 เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนในพื้นที่
กรุงเทพฯ	สามารถช่วยผู้ประกอบการได้มากกว่า	140	ร้านค้า	
คนในอาชีพอีกราว	300	ชีวิต	อาทิ	ผู้ประกอบการในย่านแพร่ง	
เยาวราช	ตลาดน้อย	ตลาดซัน	เสรีไทย	เซนต์หลุยส์	วังหลัง	
บางล�าพู	โชคชัย	4	เป็นต้น	และยังสามารถส่งต่ออาหารให้กับ
ชุมชนได้อิ่มท้องเกือบกว่า	10,000	ชุด	ในพื้นที่กว่า	20	ชุมชน

ผลการด�าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กร

หนุนทางรอด

ในยุคโควิด-19

ต่อลมหายใจ

Street Food
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นายอภิชา นันทพุฒิชัย  

	 เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแท้	100%	เจ้าเก่า
ย่านวังหลัง	บอกว่าเป็นเรื่องดีที่ภาครัฐไม่ทิ้งประชาชน
ในยามสถานการณ์วิกฤตแบบน้ี	 ซ่ึงทุกคน	ทุกอาชีพ
ประสบปัญหาเหมือนกัน	จึงต้องมีแรงใจช่วยเหลือกัน
และกัน	หากใครมีเหลือก็ให้ช่วยคนรอบข้างด้วย	เพื่อ
เป็นการบรรเทาทุกข์ นอกจากน้ี ยงัอยากให้ สคช. ช่วยกนั 
ผลักดันให้สตรีทฟู้ดเมืองไทยได้มาตรฐานยิ่งขึ้นไปอีก

นางสาววรชนาธิป จันทนู  

	 กล่าวถงึโครงการต่อลมหายใจฯ	ว่า	สคช.	เป็นเพยีง 
จุดเล็ก	ๆ 	ในการช่วยเหลือกระจายรายได้ให้คนในอาชีพ	
ซึ่ง	สคช.	พร้อมเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อ
คนในอาชีพ	ที่ผลิต	ประกอบอาหารได้ถูกหลักความ
สะอาด	ปลอดภัย	ได้รับการการันตีความเป็นมืออาชีพ
อยู่มากกว่า	3,000	รายทั่วประเทศ	การกระจายความ
ช่วยเหลือไปยงัคนในอาชีพเหล่าน้ี	ให้ได้มรีายได้บรรเทา
ความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19	ยังช่วยให้
เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศหมุนเวียนด้วย

นางสาวอัปษร แซ่เบ๊ 

	 เจ้าของร้านก๋วยจ๊ับญวณอุบล	ย่านเสนานิคม	เป็น	
หน่ึงในร้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	เธอถึงกับ
ออกปากขอบคุณที่	สคช.	ติดต่อส่ังอาหารเพื่อน�าไป
แจกจ่ายให้คนในชุมชน	เน่ืองจากร้านของเธอต้องหยดุ
จ�าหน่ายชัว่คราว	เหตเุพราะประกาศปิดตลาดจากการ
พบผู้ติดเช้ือโควิด-19	ท�าให้เธอขาดรายได้อย่างมาก	
เมื่อ	สคช.	ได้ตดิต่อสัง่อาหารจงึท�าใหเ้ธอรูส้กึดใีจมาก
ที่	สคช.	 ไม่ทิ้งกัน	ท�าให้เธอมีรายได้พอช่วยประทัง 
ความเดอืดร้อนไปได้	และอยากให้ช่วยเป็นกระบอกเสียง 
ไปถึงคนทั่วไปที่สามารถติดต่อเพื่อส่ังอาหารกับเธอได	้
เพราะจะเป็นการช่วยผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับ
ความเดือดร้อนเช่นเดียวกับเธอ
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	 สคช.	 ได้ส�ารวจข้อมูลจากผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี	
เกี่ยวกับสถานะการประกอบกิจการหลังการแพร่ระบาด 
ของโรค	พบว่า	ร้อยละ	14	ต้องเลิกกิจการ	ร้อยละ	19	ต้อง
หยุดกิจการชั่วคราว	 หรือเปล่ียนสถานที่ขายเน่ืองจาก 
แบกภาระค่าเช่าไม่ไหว	ส่วนรายได้เฉล่ียต่อวัน	ร้อยละร้อย	
ยอดจ�าหน่ายลดลงเกินครึ่งจากยอดขายช่วงเวลาปกต	ิ 
ขณะที่ความเห็นต่อโครงการต่อลมหายใจ	 ร้อยละร้อย 
อยากให้มีโครงการน้ีอย่างต่อเน่ือง	และขอบคุณสถาบันฯ 
ที่ไม่ทิ้งผู้ประกอบการรายย่อย	โดยร้อยละ	43	อยากให้ม ี
การต่อยอดสนับสนุนสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย 
ซ่ึงทาง	สคช.	ได้ด�าเนินการส่งข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการ 
ที่ผ่านการประเมินเป็นมืออาชีพกับ	สคช.	ทั้งหมดให้กับ
ธนาคารเครือข่ายทั้ง	ธนาคารออมสิน	และ	SME	D	Bank	
รวมทัง้บรรษัทสินเชือ่เพือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม	หรอื	บสย.	
เพือ่ต่อยอดสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในเรือ่งเงินทนุอีกด้วย	
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เทียบโอนประสบการณ์ 
RESK (Recognition of Existing Skills and Knowledge)

	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญและโอกาสในการพัฒนาก�าลังคนของประเทศ	จึงได้น�า
ระบบการเทยีบโอนประสบการณ์ท�างานมาสู่การรบัรองคณุวุฒิ
วิชาชีพเรียกว่าระบบ	RESK	(Recognition	of	Existing	Skills	
and	Knowledge)	ซึ่งได้พัฒนามาจากรูปแบบต่างประเทศและ
น�ามาปรับให้สามารถด�าเนินการได้จริงในประเทศ	นอกจากน้ี	 
ยงัพยายามผลักดนัให้ระบบเทยีบโอนคณุวุฒวิิชาชีพไปสู่คณุวุฒิ
ทางการศึกษา	เพื่อช่วยให้คนทุกคนสามารถก้าวเข้าสู่ระบบการ
ศึกษาได้ในอนาคต

	 ระบบการเทียบโอนประสบการณ์หรือ	 RESK	 เป็น
นวัตกรรมการประเมินที่สถาบันฯ	ด�าเนินการเพื่อเพิ่มแนวทาง
การรับรองสมรรถนะของก�าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่เพยีงเป็นการลดความเหล่ือมล�า้ในสังคม	แต่ยงัเป็นการสร้าง
โอกาสให้กบัคนท�างานได้เข้าถงึระบบการรบัรองสมรรถนะ	และ
ยังลดค่าใช้จ่ายส�าหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่ระบบการเมินเพื่อการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพอีกด้วย
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	 ระบบการประเมินแบบ	RESK	จะตอบโจทย์แนวทางการ
แก้ปัญหา	การลดความเหล่ือมล�้าในสังคม	เน่ืองจากหลายคน
สามารถเก็บประสบการณ์การท�างาน	น�าไปสู่การรับรอง
สมรรถนะด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ	รวมถึงนักเรียน	
นกัศกึษา	กจ็ะเปน็วธิกีารทีท่�าใหรู้ว้า่ประสบการณท์ีไ่ดร้บัจากทัง้
การศึกษา	และการฝึกงาน	จะเป็นผลงานที่รวบรวมน�าไปสู่ 
การรบัรองคณุวฒุวิชิาชพี	ซ่ึงถอืเป็นอีกหน่ึงคณุวฒุฯิ	ทีน่อกเหนอื 
จากคุณวุฒิการศึกษา

	 RESK	ขับเคล่ือนด้วยการรับรองสมรรถนะบุคคลจาก
ประสบการณ	์จากการพจิารณาผลงานทีผ่า่นมา	ดว้ยการใชห้ลกั
ฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในอาชีพน้ัน	ๆ	โดยที่ไม่
จ�าเปน็ตอ้งทดสอบดว้ยข้อสอบ	หรอืสอบปฏบิตักิบัศนูยท์ดสอบ
หรือหน่วยประเมิน	 เพื่อเป็นการลดขั้นตอน	ขยายช่องทาง 
การเข้าถึงการรับรองความสามารถ	ซ่ึงมีการด�าเนินการกันแล้ว
ในหลายประเทศทั่วโลก

 โสมสิริ พานแก้ว	อาชีพสปาเทอราปิ�ส	
ระดับ	 3	 จากโรงเรียน	 สปาหัตถามณีกร 
และได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 
เป็นใบเบิกทางในการท�างานสปาทีป่ระเทศรัสเซีย	

“ เป็นี่โอกาส่ดำ่มืาก ที่่�ไดำ้เข้้าสู่่ระบบการประเมืินี่รูปแบบ 

RESK เพราะถง้แมื้จะประกอบอาชี่พอยู่ไกล

ถง้ประเที่ศนี่ิวซ่แลนี่ดำ์ แติ่ก็มื่โอกาส่ไดำ้ร่บการการ่นี่ติ่

จากหนี่่วยงานี่ข้องประเที่ศไที่ย ซ้�งไดำ้ร่บการยอมืร่บ

ในี่อาชี่พส่ปา ในี่ฐานี่ะค์รูผู้ส่อนี่เอง

ก็ค์วรจะชี่วยส่ร้างค์วามืมื่�นี่ใจว่า

 เป็นี่ผู้ที่่�มื่ค์วามืเชี่�ยวชีาญในี่อาชี่พนี่่�จริง ”

	 ในปี	2564	มีผู้ที่ให้ความสนใจเข้ารับการประเมินแบบ 
เทียบโอนประสบการณ์	จ�านวนกว่า	8,170	คน	ซ่ึงไม่เพียงแต่
คนไทยที่อยู่ในอาชีพต่าง	ๆ	เท่านั้น	แต่ยังมีชาวต่างชาติที่อยู่ใน
อาชพีแมบ่า้นและอาชพีผู้ปฏบิตักิารควบคมุรถบรรทกุขนาดใหญ่	
ส�าหรับการขนส่งทางถนน	นอกจากนี้	คนไทยที่ประกอบอาชีพ
ในต่างประเทศก็เป็นอีกหน่ึงกลุ่มเป้าหมาย	ที่จะสามารถน�า
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเป็นใบเบิกทางสมัครเข้าท�างาน 
ในต่างแดนได้

นายชินดนัย ปามะ
ผู้ผ่านการประเมิน ในอาชีพสปาเทรนเนอร์

ระดับ 5 จากประเทศนิวซีแลนด์

“ จากเดำิมืที่่�ค์ิดำว่าประส่บการณ์ 3 ปี ก่บการอบรมืนี่วดำแผนี่ไที่ย

150 ชี่�วโมืงเป็นี่ส่ิ�งที่่�เพ่ยงพอแล้ว แติ่ก็ย่งไมื่พอส่ำหร่บการที่ำงานี่

ในี่ติ่างประเที่ศที่่�ติ้องการที่่กษะ ค์วามืเชี่�ยวชีาญ และการการ่นี่ติ่

ดำ้วยประกาศนี่่ยบ่ติรค์ุณวุฒิวิชีาชี่พ ซ้�งเป็นี่ที่่�ยอมืร่บระดำ่บส่ากลการ่นี่ติ่

จนี่ติอนี่นี่่�ไดำ้ร่บการยอมืร่บจนี่ถูกเร่ยกว่าอาจารย์ และมื่โอกาส่ไดำ้ร่บงานี่เพิ�มื 

ไดำ้ร่บค์่าติอบแที่นี่ที่่�สู่งข้้�นี่ พร้อมืย่งเป็นี่ใบเบิกที่างที่่�เพิ�มืที่างเลือก

ในี่การที่ำงานี่ ย้ายงานี่ข้้ามืประเที่ศไดำ้อย่างง่ายดำาย

โดำยเฉพาะอาชี่พส่ปาที่่�หลายประเที่ศมื่ค์วามืติ้องการผู้ที่่�มื่ที่่กษะ

ค์วามืส่ามืารถโดำยเฉพาะค์นี่ไที่ย ”
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	 ตลอดระยะเวลา	1-2	ปีที่ผ่านมา	ทั่วโลกต่างยังคงอยู่ในวังวนของการคุมเข้มมาตรการต่าง	ๆ	เพื่อป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	ทั้งการล็อกดาวน์	ท�างานที่บ้าน	เว้นระยะห่าง	ล้างมือบ่อย	ๆ	ท่ามกลาง
แนวทางการควบคุมโรค	โอกาสของการได้รับวัคซีนที่มากขึ้น	กลายเป็นโอกาสทองในการเปิดประตูรับนักท่องเที่ยว 
เข้าประเทศ	และการผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มต่าง	ๆ 	ท�าให้เศรษฐกิจ	และสังคม	ได้มีอากาศหายใจขับเคลื่อนตัวเอง
ต่อไปได้	แต่ในความกระหายของนักเดนิทาง	กย็งัคงมคีวามกงัวลต่อสุขภาพ	ความปลอดภยั	และเป็นทีม่าให้การท่องเทีย่ว 
และบริการเชิงสุขภาพ	(Wellness	Tourism)	กลายเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวกันมากข้ึน	สอดรับการปรับตัว 
ตามวิถีใหม่ของโลก

	 ในปี	2564	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การ
มหาชน)	หรือ	สคช.	ภายใต้การน�าของนายนคร 
ศิลปอาชา	ประธานกรรมการสถาบันฯ	ได้เล็งเหน็
แนวทางการด�าเนินงานเพื่อรองรับเทรนด์การ 
ท่องเที่ยวที่สอดรับกับสถานการณ์โลกในครั้งน้ี	
จากผลส�ารวจองค์กรช้ันน�าหลายประเทศบ่งชัดว่า	
Wellness	Tourism	จะเป็นอีกธรุกจิการท่องเทีย่ว
ดาวรุ ่ง	 และเป็นแสงสว่างให้กับอนาคตการ 
ท่องเที่ยวของประเทศไทยซ่ึงมีความโดดเด่น 
ในเรื่องการบริการ

ธุรกิจ Wellness Tourism ดาวรุ่งอนาคต
ท่องเที่ยวไทย ที่ต้องพุ่งไปอย่างมีมาตรฐานรองรับ
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 นายนคร ศิลปอาชา	ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ	เปิดเผยถึงแนวทางการผลักดัน	Wellness	Economy	
หรือเศรษฐกิจเพื่อสุขภาพ	อุตสาหกรรมที่ช่วยให้ผู้บริโภคน�าเอา
กิจกรรม	และวิถีชีวิตที่ก่อให้เกิดสุขภาพดีของไทยโดย	สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	หรือ	สคช.	ได้มีความร่วมมือ
กับ	Global	Healthcare	Accreditation	(GHA)	หน่วยรับรอง
ระบบงาน	(Accreditation	Body)	และเจ้าของหลักสูตรด้าน
การท่องเทีย่วเชิงสุขภาพและการแพทย์จากสหรฐัอเมรกิา	ได้น�า
มาตรฐานอาชีพ	Medical	Travel	Professional	และ	Wellness	
Travel	Professional	ของ	GHA	มาปรับใช้เป็นมาตรฐานอาชีพ
ส�าหรบัคนไทย ส�าหรบัการยกระดับ พฒันาทักษะ ศกัยภาพก�าลังคน 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ให้ได้การรับรองตามมาตรฐานเทียบเท่าสากล	เป็นการเดินหน้า
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐในการขับเคล่ือน	
Thailand	Medical	Hub	โดยเฉพาะในด้านการรบัรองบคุลากร
ที่มีทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	 เพื่อยกระดับความเป็น
ศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ของไทย	ตอบสนองความ
ต้องการเดินทางเข้าประเทศหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19	
และตอบโจทยการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อ�านวยการ	สคช.	ย�้า
ความส�าคญัของค�าว่า	Wellness	คอืครอบคลุมทัง้สุขภาพกาย	
สุขภาพใจ	สุขภาพจิต	สังคม	และสิ่งแวดล้อมที่ดี	ซึ่งทุกภาค
อุตสาหกรรมมีความเชื่อมโยงทั้งหมด	 โดยเฉพาะเป็นการ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงบ�าบัดรักษาและธุรกิจ
ส่งเสริมฟื�นฟูสุขภาพ	ไม่ว่าจะเป็นนวด	สปา	สอดรับกับการ
ผลักดันนโยบายรัฐบาลในการผลักดัน	Thailand	Medical	
Hub	และ	BCG	Model	ซึ่งจะรวบรวมห่วงโซ่มูลค่า	(Value	
Chain) ของ 5 อุตสาหกรรม	S-Curves หลัก ซ่ึงมกีารท่องเทีย่ว 
และการแพทย์ครบวงจรรวมอยูด้่วย	ซ่ึงมาตรฐานจะเพิม่มลูค่า
ของผู้ให้บรกิาร	และสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ใช้บรกิาร	ซ่ึงการ
ท่องเทีย่วเชิงสุขภาพเป็นจุดเด่นด้านการท่องเทีย่วของไทยทีม่ี
ความแขง็แรงด้านบรกิาร	เราจึงควรใช้โอกาสจากสถานการณ์
ดังกล่าวที่สถานประกอบการหลายแห่งไม่สามารถด�าเนิน
กจิการได้ตามปกต	ิในการเร่งยกระดบัมาตรฐานการให้บรกิาร
ของสถานประกอบการและพัฒนาทักษะแรงงานด้าน	การ 
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีคุณภาพมากขึ้น	 เพื่อสร้างมูลค่า 
ให้สินค้าและบริการ	เป็นฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มขนาดใหญ่
ของประเทศ

จุดำเดำ่นี่ดำ้านี่การที่่องเที่่�ยวข้องไที่ยค์ือ ค์วามืแข้็งแรงดำ้านี่บริการ

เราจง้ค์วรใชี้โอกาส่เร่งยกระดำ่บมืาติรฐานี่การบริการ

พ่ฒนี่าที่่กษะกำล่งแรงงานี่ดำ้านี่การที่่องเที่่�ยวเชีิงสุ่ข้ภาพ

ให้มื่ค์ุณภาพมืากข้้�นี่ เพื�อส่ร้างมืูลค์่าให้ส่ินี่ค์้าและบริการ 

เป็นี่ฐานี่การส่ร้างมืูลค์่าเพิ�มืข้นี่าดำใหญ่ข้องประเที่ศ

“

 ”

 

นางสาววรชนาธิป	จันทนู
รองผู้อ�านวยการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 61รายงานประจ�าปี 2564



“จะเป็นี่ย่งไงถ้าประเที่ศไที่ย

มื่แพลติฟอร์มืเพื�อการเร่ยนี่รู้

ติลอดำชี่วิติ”
	 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่	30	มิถุนายน	
2563	และมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศรวม 
13	คณะ	และได้มีประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง	ๆ	(ฉบับที่	2)	ลงวันที่	
13	กรกฎาคม	2563	ซึ่งมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่ส�าคัญ
เพิ่มมาจากเดิม	 ได้แก่	 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้าน
วัฒนธรรม กฬีา แรงงาน และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ โดยม ี
ศาสตราจารย์	นายแพทย์	นิธ	ิมหานนท์	เลขาธกิารราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์	 เป็นประธานกรรมการ	และนายนคร	ศิลปอาชา	
ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 เป็นประธานคณะ
อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน	โดยมีสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	หรอื	สคช.	เป็นฝ่ายเลขานุการในการ
ด�าเนินงาน	ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน	เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปประเทศ	ในการพัฒนาระบบ
การบรหิารจัดการก�าลังคนของประเทศ ทีผ่่านมา สคช. ได้บูรณาการ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	ส�านักงานปลัดกระทรวง

	 EWE	เป็นแพลตฟอร์มที่จะให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งกลุ่มคนท�างานในทุกช่วงวัย	กลุ่มนกัเรียน	นกัศึกษา	ไปจนถึง
วัยเกษียณ	กลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ	แรงงานกลุ่ม 
เปราะบาง	รวมทั้งนายจ้าง	ผู้ประกอบการ	โดยมีแฟ้มสะสม 
ผลงาน	หรอื	e-Portfolio	เป็นเครือ่งมอืทีท่กุคนสามารถใช้สะสม
ได้ทั้งผลงาน	ผลการเรียน	การฝึกอบรม	ประสบการณ์การ
ท�างาน	ระบบน้ีจะช่วยให้หน่วยงานภาครฐัสามารถบรหิารจัดการ
ก�าลังคนและพยากรณ์แนวทางในการพัฒนาทักษะก�าลังคนได้	
ส่วนประชากรคนท�างานจะสามารถเก็บ	Profile	ของตัวเอง	
เพื่อน�าไปสู่การ	Up-Skill-Re-Skill	หรือทักษะใหม่	ๆ	ตลอดจน
การเก็บสะสมการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ	รวมไปถึงมีกลไก	
Job	Matching	ที่จะท�าให้ผู้ประกอบการเลือกใช้แรงงานที่มี
คณุภาพตรงตามความต้องการ	ส่วนหน่วยงานภาครฐักส็ามารถ
ใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงสถิติเพื่อน�ามาวางแผนพัฒนาก�าลังคน 
ของประเทศได้อย่างถูกต้องน�าไปสู่การปฏิรูปแรงงานได้อย่าง
เป็นรูปธรรม	

E-Workforce Ecosystem (EWE)
ระบบเพื่อการแก้ปัญหาก�าลังคนของประเทศ

แรงงาน	 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 กรมการจัดหางาน 
กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน	และส�านกังานประกนัสงัคม	
เป็นต้น	 ในการเช่ือมข้อมูลก�าลังพัฒนาก�าลังคนและแรงงาน 
ในระบบของหน่วยงาน	เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม	E-Workforce	
Ecosystem	(EWE)	ให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เพือ่สอดรบัความต้องการของเศรษฐกจิสังคมประเทศทีเ่ปล่ียนไป

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)62 รายงานประจ�าปี 2564



	 การสนธิก�าลังเพื่อแก้ปัญหาก�าลังคนของประเทศด้วย	
E-Workforce	Ecosystem	 (EWE)	แพลตฟอร์มอัจฉริยะ 
ที่เช่ือมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่	 
(Big	Data)	ด้านตลาดแรงงานอยูบ่นโครงสร้างเดียวกนั	โดยการ 
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วย	e-Portfolio	จะเปิดโอกาสให้
ก�าลังแรงงานได้ใช้ประโยชน์จากช่องทางเทคโนโลยีดิจิทัล	 
เข้ารับการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
มากขึ้น	ทั้งจากผู้ให้บริการพัฒนาทักษะภาครัฐและเอกชน	หรือ
ผ่านกลไกความร่วมมอืระหว่างผู้พฒันาทกัษะ	แรงงาน	การศกึษา 
และธุรกิจ	

“ EWE จะมืาส่ร้างว่ฒนี่ธรรมืการเร่ยนี่รู้ติลอดำชี่วิติให้เกิดำข้้�นี่

ก่บค์นี่ไที่ยทีุ่กค์นี่ ทีุ่กกลุ่มื ทีุ่กชี่วงว่ย ผ่านี่ ‘ธนี่าค์ารหนี่่วยกิติดำิจิที่่ล

(Digital Credit Bank System)’
ซ้�งไมื่มื่ว่นี่หมืดำอายุ ก้าวข้้ามืไปสู่่การเร่ยนี่รู้ไร้ข้่ดำจำก่ดำ

เพื�อนี่ำไปสู่่การพ่ฒนี่าประเที่ศในี่ก้าวติ่อไป ”

	 ในแง่มุมการศึกษา	e-Portfolio	จะเป็นคลังข้อมูลเชื่อม
ระบบคลังหน่วยกิตและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	เป็นการทลาย
ก�าแพงกั้นระหว่างเส้นทางอาชีพ	และเส้นทางการศึกษา	
นักศึกษาสามารถเข้าถึงความรู ้ตามรายวิชาและเก็บสะสม
หน่วยกิตได้	พร้อมเก็บหน่วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิต
การท�างาน	 เพื่อน�าไปเทียบโอนประสบการณ์กับหน่วยกิต 
การเรียนเพือ่รบัคณุวุฒวิชิาชีพ	หรือคุณวุฒกิารศึกษาได้เมือ่พร้อม 
ถือว่าเป็นการสนธิก�าลังกันให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
อยา่งมีประสทิธิภาพ	โดยสามารถด�าเนนิการผ่านระบบธนาคาร
หน่วยกิตดิจิทัล	(Digital	Credit	Bank	System)	เพื่อเชื่อมโยง
คุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิการศึกษา

จุลลดา มีจุล
รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในครั้งน้ี	จะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนทุกกลุ่ม	ทุกช่วงวัย	ผ่าน	‘ธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล	
(Digital	Credit	Bank	System)’	ซึ่งไม่มีวันหมดอายุ	ก้าวข้ามไปสู่การเรยีนรูไ้ร้ขดีจ�ากดั	
เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาประเทศในก้าวต่อไป

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 63รายงานประจ�าปี 2564



	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	
(ป.ป.ช.)	เปิดเผย	ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั	(Integrity	and	Transparency 
Assessment:	 ITA)	ประจ�าปี	2564	โดยมีหน่วยงานภาครัฐ	
องค์กรอิสระ	องค์กรส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ	และองค์การ
มหาชน	เข้าร่วมการประเมิน	8,300	หน่วยงาน	ผลประเมิน
สถาบันคณุวุฒวิิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	หรอื	สคช.	อยูใ่นระดบั	
AA ได้ 97.38 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน อยูอั่นดบั 3 
จาก	55	หน่วยงานองค์การมหาชน	สะท้อนให้เหน็ถงึความส�าเรจ็
ในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
ให้แก่หน่วยงานอื่น	ๆ	ได้

	 ด้าน	นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการ
สถาบนัคุณวฒิุวชิาชพี (สคช.)	กล่าวว่า เป็นความมุง่มัน่ 
ในการท�างานของสถาบันฯ	ที่ยึดหลักการความโปร่งใส	
ตรวจสอบได้มาโดยตลอด	ท�าให้สามารถยกระดับจาก
องค์กรระดบั	A	ที	่92.49	คะแนนในปี	2563	ขึน้เป็นระดบั	
AA	ที่	 97.38	คะแนนในปี	2564	โดยผลการประเมิน 
ที่ได้รับนับเป็นรางวัลของความตั้งใจในการท�างานของ 
ฝ่ายบริหาร	และบุคลากร	ที่มุ่งเน้นป้องกันและต่อต้าน 
การทุจริตทุกรูปแบบตามนโยบายของรัฐบาล	 ซ่ึงเป็น
แนวทางหลักที่สถาบันฯ	ยึดถือปฏิบัติ	พร้อมสนับสนุน 
ให้คนไทย	คนในอาชีพ	และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียกบัสถาบนัฯ	
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาการทุจริต	ที่นับเป็น
อาชญากรรมประเภทหน่ึงที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง
ทรัพยากร	และโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	ซึ่ง	สคช.	
ได้ประกาศเจตจ�านงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งการ 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ	 ใช้อ�านาจโดยชอบ 
ไม่เลือกปฏิบัติ	แก้ปัญหาการทุจริต	เบิกจ่ายงบประมาณ
ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้	 พร้อมเปิดเผยข้อมูล 
ในหลายช่องทางเพื่อประโยชน์ของประชาชน	และน�าไปสู่
การพัฒนาประเทศให้มีความโปร่งใส

	 โดยเฉพาะตวัช้ีวัดในด้านการป้องกนัการทจุรติ	การเปิดเผย
ข้อมลู	ซ่ึง	สคช.	ได้ถงึ	100	คะแนนเตม็	ขณะทีก่ารปฏบิตัหิน้าที	่
99.45	คะแนน	สะท้อนให้เหน็ถงึประสิทธภิาพในการปฏิบตัหิน้าที่
อย่างซื่อสัตย์สุจริต	มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค�านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน	 มีการพัฒนาเปิดเผยข้อมูล 
และการให้บริการสาธารณะผ่านระบบ	e-Service	มากข้ึน 
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	และการ
มสีว่นร่วมของประชาชนทีส่ามารถรว่มตรวจสอบการปฏบิตังิาน
หน่วยงานภาครัฐได้

ป.ป.ช. ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ปี 64
ชี้ สคช. เป็นหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกณฑ์ AA ขยับขึ้นอันดับ 3 หน่วยงานระดับองค์การมหาชน

“ ผลประเมืินี่ ส่ค์ชี. อยู่ในี่ระดำ่บ AA
 ไดำ้ 97.38 ค์ะแนี่นี่ อยู่อ่นี่ดำ่บ 3 

จาก 55 หนี่่วยงานี่องค์์การมืหาชีนี่ ”
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อ่นี่ดำ่บที่่� 1
ค์ือ ดำ้านี่เจ้าหนี่้าที่่� หรือ
บุค์ลากรที่่�ให้บริการ และ
ดำ้านี่ค์ุณภาพการให้บริการ 
ไดำ้ร่บค์วามืพง้พอใจ
ร้อยละ 84.74

	 อน่ึง	หากพจิารณาตามกลุ่มเป้าหมาย	พบว่า	
กลุ่มเจ้าหน้าที่สอบมีความพึงพอใจต่อการให้
บริการของ	สคช.	มากที่สุด	 โดยได้รับความ 
พึงพอใจในระดับมากที่สุด	(4.35	คะแนน	หรือ
ร้อยละ	87.04)	รองลงมาคอื	กลุ่มผู้ตรวจประเมนิ
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ	(4.22	คะแนน	หรือ 
ร้อยละ	84.48)	กลุ่มตัวแทนคนในอาชีพ	(4.19	
คะแนน	หรือร้อยละ	83.84)	กลุ่มผู้เข้ารับการ 
ประเมนิฯ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	(4.02	คะแนน	
หรือร้อยละ	80.48)	 ในขณะที่กลุ่มองค์กรที่มี 
หน้าที่รับรองฯ	มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของ	สคช.	น้อยที่สุด	 โดยได้รับความพึงพอใจ 
ในระดับมาก	(3.93	คะแนน	หรือร้อยละ	78.56)

	 ภาพรวมกิจกรรมการส�ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของ	สคช.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	พบว่า	ได้รับความ
พึงพอใจในระดับมาก	ที่ระดับคะแนนเฉล่ีย	4.10	คะแนน	หรือ
คดิเป็นร้อยละ	82.03	หากพจิารณาในรายละเอียด	ทัง้	5	ประเดน็	
พบว่า	ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ	และ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ	 ได้รับคะแนนความ 
พงึพอใจมากทีสุ่ด	โดยได้รบัความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด	(4.24	
คะแนน	หรือร้อยละ	 84.74)	 รองลงมาคือความพึงพอใจ 
ต่องานบริการในภาพรวม	(4.06	คะแนน	หรือร้อยละ	81.23)	
ความพงึพอใจต่อกระบวนการข้ันตอนการให้บรกิาร	(4.00	คะแนน	
หรือร้อยละ	 79.94)	 ในขณะที่ความพึงพอใจต่อส่ิงอ�านวย 
ความสะดวก	ได้รับคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด	โดยได้รับ
ความพึงพอใจในระดับมาก	(3.98	คะแนน	หรือร้อยละ	79.50)

ภาพรวมความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 82.03
เมื่อดูในรายละเอียดประกอบแล้วจะเห็นได้ว่า

อ่นี่ดำ่บที่่� 3อ่นี่ดำ่บที่่� 2 อ่นี่ดำ่บที่่� 4
ค์ือ ดำ้านี่งานี่บริการ
ในี่ภาพรวมื
ไดำ้ร่บค์วามืพ้งพอใจ
ร้อยละ 81.23

ค์ือ กระบวนี่การ
ข้่�นี่ติอนี่การให้บริการ 
ไดำ้ร่บค์วามืพง้พอใจ
ร้อยละ 79.94

ค์ือ ส่ิ�งอำนี่วย
ค์วามืส่ะดำวก
ไดำ้ร่บค์วามืพ้งพอใจ
ร้อยละ 79.50

1

2

3

4 

5

 กลุ่มืเจ้าหนี่้าที่่�
ร้อยละ 87.04

 กลุ่มืผู้ติรวจประเมืินี่องค์์กรที่่�มื่
หนี่้าที่่�ร่บรองฯ ร้อยละ 84.48

 กลุ่มืติ่วแที่นี่ค์นี่ในี่อาชี่พ 
ร้อยละ 83.84

 กลุ่มืผู้ร่บการประเมืินี่ฯ
ร้อยละ 80.48

  กลุ่มืองค์์กรที่่�มื่หนี่้าที่่�ร่บรองฯ
 ร้อยละ 78.56

ภาพรวมื
ร้อยละ

82.03

ผลการส�ารวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ สคช. ปี 2564

กลุ่มื
เป้าหมืาย
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ผลการด�าเนินงาน
ความร่วมมือกับสากล

	 สถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	หรอื	สคช.	
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพก�าลังคน	ไม่เพียงแต่
การพัฒนาบุคลากรที่อยู่ภายในประเทศเท่าน้ัน	แต่ยังมี
การเตรียมความพร้อมส�าหรับการแข่งขันในระดับสากล
อีกด้วย	 ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน 
ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียน	และในระดับโลก	เพื่อรองรับ
ทกุความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	และรองรบัการเคล่ือนย้าย
ตลาดแรงงานในอนาคต

UNESCO-UNEVOC แห่งสหประชาชาติ
	 สคช.	ยังมีความร่วมมือกับ	UNESCO-UNEVOC	หรือ	
ศูนย์ระหว่างประเทศด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการ 
ฝึกอบรมขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม	
แห่งสหประชาชาติ	ยกระดับมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถาน
ประกอบการที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	จัดท�า
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญ	และคนในอาชีพ	เป็นตัวอย่างนวัตกรรม 
ด้านการบรูณาการสมรรถนะและคณุวฒุใิหม่	ซ่ึงผลงานช้ินดังกล่าว	
มกีารน�ามาตรฐานอาชีพครฝูกึในสถานประกอบการ	ซ่ึงท�าหน้าที่
สอนงาน	ถ่ายทอดความรู้	Up-Skill	และ	Re-Skill	ก�าลังคน
สาขาต่าง	ๆ	ได้อย่างมีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลGlobal Healthcare Accreditation 

สหรัฐอเมริกา
 สถาบันคณุวุฒวิิชาชพี	(องค์การมหาชน)	พร้อมด้วย	
Global	Healthcare	Accreditation	สหรัฐอเมริกา 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	“For	Developing	
Thai	Medical	and	Wellness	Travel	Professionals”	
หรือการร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ	ผ่าน	Video	
Conference	 เพื่อร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานอาชีพ 
และก�าลังคนในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และ 
การท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ	 เพื่อเตรียมยกระดับสถาน
ประกอบการสู่มาตรฐานสากล	ซ่ึงจะช่วยสร้างความมัน่ใจ
ด้านมาตรฐานสาธารณสุขและความปลอดภัย	พร้อม
ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ	สอดคล้อง
นโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
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2021 Republic of Korea-ASEAN Policy Sharing Workshop 
สาธารณรัฐเกาหลี
	 นางสาวจุลลดา	มจุีล	รองผู้อ�านวยการ	สคช.	ร่วมงาน	2021	Republic 
of	Korea-ASEAN	Policy	Sharing	Workshop	ซึ่งจัดโดย	ASEAN	และ
กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน	ผ่านออนไลน์	 เพื่อร่วมเสวนาในหัวข้อ	
Employment	and	Workforce	Development	Policies	 in	Thailand 
กบัผู้เช่ียวชาญจาก	World	Bank	และ	International	Labour	Organization	
(ILO)	 โดยมีผู ้เชี่ยวชาญและผู้แทนกระทรวงแรงงานในอาเซียนและ
สาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมรับฟัง	โดย	สคช.	ได้เผยแพร่ผลงานในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด-19	อาทิ	ความร่วมมือในการพัฒนาก�าลังคนสาขา 
ท่องเทีย่วและโรงแรม	ให้มสีมรรถนะรองรบั	Wellness	Travel	การช่วยเหลือ 
กลุ่มเปราะบางทีไ่ด้รบัผลกระทบ เช่น ผู้หญงิและแรงงานข้ามชาต ิให้สามารถ 
เข้าถึงการรับรองสมรรถนะและมีโอกาสทางอาชีพที่ดีขึ้น รวมถึงการ 

JMA Management Center Inc. (JMAM)
ประเทศญี่ปุ่น
	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การมหาชน)	หรือ	
สคช.	และ	JMA	Management	Center	Inc.	(JMAM)		
ประเทศญี่ปุ่น	เปิดตัวสมรรถนะ	“New	Core	Human	
Resources	Standard	for	Industrial	Manufacturing”	
หรือมาตรฐานสมรรถนะด้านการบริหารของบุคลากร
และช่างเทคนิคในสายการผลิตที่	สคช.	จับมือ	JMAM	

HRD Korea
	 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	
หรือ	 สคช.	 ยังมีความร่วมมือกับ	Human 
Resources	Development	Service	of	Korea	
(HRD	Korea)	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรฐัเกาหลี	
เพื่อร่วมกันพัฒนาการยอมรับสมรรถนะและ
คุณวุฒิวิชาชีพ	ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสแรงงานไทย
ในการไปท�างานที่สาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต	
และชว่ยเหลอืแรงงานไทยคนืถิน่ใหส้ามารถเทยีบ
โอนประสบการณ์จากการท�างานหรือฝึกอบรม 
ในประเทศเกาหลี	เพือ่ให้ได้รบัรองคณุวุฒวิิชาชีพ	
ซ่ึงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงาน	
และการได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น	แก้ปัญหาการ
ว่างงานโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19

และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง 
ร่วมกันจัดขึ้น	 เพื่อร่วมกันพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพและความก้าวหน้า 
ของคนในอาชีพสายการผลิต	ตามความต้องการของเศรษฐกิจและเพิ่ม 
ขีดความสามารถของประเทศ	รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ	และ 
การแข่งขันในภูมิภาคและระดับโลก

ขับเคล่ือนระบบเทียบโอน
ประสบการณ์เพื่อสร้าง
โอกาสในอาชีพเสริมหรือ
อาชีพใหม่	 ให้คนในอาชีพ
เดินหน้าในอาชีพต่อไปได้
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  ภูมืิว่ส่ส่์ ว่ฒนี่พานี่ิชีวงษ์
 ร้านี่ BK หมืูส่ามืชี่�นี่ค์่�ว เค์็มื&หวานี่

“การขายอาหาร	ต้องให้ความส�าคญัเรือ่งความปลอดภยั
และความสะอาดมาเป็นอันดับแรก	 ซ่ึงสามารถช่วยให้
ลูกค้าเลือกชมิและรบัประทานได้อย่างสบายใจ	โดยเฉพาะ
ต้องใส่ใจมากขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19	ขณะที่การลงมา
ประเมินสมรรถนะผู้ประกอบอาหารของ	สคช.	ครั้งน้ี 
กจ็ะชว่ยตอกย�้าถึงมาตรฐานสรา้งความเช่ือมัน่ไดม้ากข้ึน”

   ร้านี่ก๋วยเติ่๋ยวปลานี่ายมื่ก
 ย่านี่ส่ามืแพร่ง ติลาดำนี่้อย

“ยอมรับว่าได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤต 
โควิด-19	เมื่อมีหน่วยงานภาครัฐลงมาประเมิน	
และการันตีให้ถึงที่ก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้ 
ผู้บริโภคเลือกซื้อกันมากขึ้น	ก็จะเท่ากับเป็นการ
เพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย	และ
จากการสอบถามผู้บริโภคก็ให้การตอบรับ	และ
ช่ืนชมที่	 สคช.	ลงมาประเมิน	การันตีให้คน 
ในอาชีพ	เพราะไม่เพียงจะช่วยให้ผู้บริโภคได้กิน
อาหารสะอาด	ปลอดภัย	แต่ยังเป็นการช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นด้วย”

  เจ้าข้องร้านี่ข้นี่มืหวานี่อาอ่ ๊
  เยาวราชี หวานี่เย็นี่ เจ้าข้องสู่ติร
       เชีงที่้งหมื่�หวานี่ 

“รู้สึกดีใจ	แม้ก่อนหน้าน้ีจะได้รับผลกระทบต่อยอด
ขายในช่วงโควิด-19	แต่การมาเยือนของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ	พร้อมเชฟชื่อดังได้มาช่วยสร้างความ
มั่นใจว่าร้านอาหารของเราท�าด้วยความสะอาด	
ปลอดภัย	ได้มาตรฐาน	หลังจากน้ี	เช่ือว่าจะท�าให้
ลูกค้าสนใจมากขึ้น”

สคช. สร้างโอกาส เสริมทักษะ
สร้างรายได้ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภค
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  นี่ฤดำล เจ้าข้องร้านี่ก๋วยจ่บ๊
 อ้วนี่โภชีนี่า หนี่้าโรงหนี่่ง 

“ถ้าการประกอบอาหาร	 เริ่มต้นด้วยความ
สะอาด	มมีาตรฐาน	กจ็ะท�าใหท้กุอยา่งดแีนน่อน	
เพราะเป็นการแสดงถึงความใส่ใจในการท�า
อาหาร”

    เจ้ดำา ปูดำอง เยาวราชี

“เป็นหน่ึงในร้านที่ได้รับการการันตีความเป็น 
มืออาชีพจาก	สคช.	ที่แม้แต่ลูกค้า	ก็ยังต้อง
ยกนิ้ว	มืออาชีพให้	เพื่อตอกย�้าความมั่นใจได้ว่า	
แม้ขายอาหารทะเลดอง	แต่ผู้บริโภคก็สามารถ
รับประทานด้วยความสบายใจ”

   เจ้าข้องร้านี่ ข้้าวหมืูแดำงส่่ลมื 
 ซอยเซนี่ติ์หลุยส่์  

“รูสึ้กอุ่นใจ และดตีอ่ใจที ่สคช. ซ่ึงเปน็หนว่ยงาน 
ของรัฐ	น�าเชฟระดับต�านาน	ลงมาประเมิน 
ให้ถึงหน้าร้าน	 ช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้ลูกค้า 
ที่ยังลังเลใจให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น	ว่าสามารถ
บรโิภคอาหารจากร้านไดอ้ยา่งสะอาด	ปลอดภัย	
เพราะร้านนี้	มืออาชีพ”

  ผู้ประกอบการร้านี่อาหาร
 ข้้าวราดำแกงปกษใติ้ ติลาดำเส่ร่ไที่

“การระดมทีมเชฟมาประเมิน	ถือเป็นการบอก
ให้รู ้ว่าอาหารที่ร้านน้ีสะอาด	ปลอดภัยอย่าง
แน่นอน	และเชื่อว่าหลังจากนี้	เมื่อได้รับป้ายมือ
อาชีพ	 จะช่วยให้รายได้ที่เคยหดหายในช่วง 
โควิด-19	จะกลับมาคึกคักเหมือนเดิม”

่ ์
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   ร้านี่มื่นี่า บิ�วติ่� 
 จ่งหว่ดำชีลบุร่

“รู ้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากที่ได้รับการ
รบัรองคณุวุฒิวิชาชีพ	และยงัรูสึ้กภมูใิจในอาชีพ	
หลังจากนี้จะประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง	รักษา
มาตรฐานทั้งในเรื่องความปลอดภัย	และการให้
บริการ	ให้สมกับการเป็นช่างท�าผมมืออาชีพ”

  Bommy บิ�วติ่�
 ย่านี่หอการค์้า 

“การการันตรีจากหน่วยงานภาครัฐ	มีความ
ส�าคญัเป็นอย่างมาก	เพราะผู้มาใช้บรกิารในช่วง
วิกฤตโควิด-19	ก็มักจะสอบถามเรื่องของการ
รับรอง	ว่าช่างผ่านการฝึกอบรมจากที่ใด	เพราะ
ส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องความปลอดภัย	ทั้งน้ี	
คณุวฒุวิชิาชพี	จะเปน็ใบเบกิทาง	ทีท่�าใหเ้รากา้ว
ไปสู่ความเป็นมอือาชีพ	และสร้างความน่าเช่ือถอื 
ให้กับลูกค้า”

   ธ่ระพงษ์ ศร่ส่นี่่�นี่ 
 เจ้าข้องร้านี่ ค์ุณไก่ ออมืส่ินี่ 
เจ้าของสูตรราดหน้า	เห็ดเข็มทองทอดรสเด็ด	
ไดบ้อกเคลด็ลับส�าคญัในการเขา้ไปน่ังในใจลกูคา้
ว่า	“นอกจากรสชาติอาหารสูตรเด็ดแล้ว	ความ
สะอาดและความพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบ 
ก็ต้องใส่ใจเป็นอย่างมาก	เพราะสามารถช่วยให้
ลูกค้ารับประทานได้อย่างมั่นใจ”

   พนี่ิดำา ภูละอินี่ที่ร์
 จากร้านี่กาแฟบำนี่าญ 

“การลงมาประเมินของ	สคช.	ครั้งนี้	ก็จะช่วย
สร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้ามากขึ้น	ขณะที ่
ผู้ประกอบการเองก็จะได้ตระหนักว่าต้องรักษา
มาตรฐาน	ความสะอาดและปลอดภัยไว้เสมอ”
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จารุดำา วงษ์ส่ะและ
หนี่้�งในี่ผู้ผ่านี่การประเมืินี่
ผู้ดำูแลเดำ็กระดำ่บ 1 

“รูสึ้กดใีจและภาคภมูใิจเปน็อยา่งมาก	หลงัตอ้ง
ผ่านการอบรมและทดสอบอย่างเข้มข้น	ซ่ึงจากน้ี 
ก็สามารถน�าความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มี 
ไปใช้ในวิชาชีพอย่างเต็มที่	เพื่อพัฒนาเด็ก	ๆ 	ซึ่ง
ถอืเปน็อนาคตของชาตใิหเ้ตบิโตอยา่งมคีณุภาพ”

   ศศินี่า ส่ินี่เธาว์ 
         นี่่กเล่าเรื�องที่้องถิ�นี่ ระดำ่บ 4
    จ่งหว่ดำนี่ค์รราชีส่่มืา 

“การมีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 
กเ็หมอืนเปน็การยนืยนัตวัตน	วา่เรามทีกัษะ	
มีความรู้	 และความสามารถที่จะน�าพา 
นักท่องเที่ยวไปสู่วัฒนธรรมและแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่ส�าคัญของชุมชน”

     จาฏุพ่จนี่์ เพ่ยซ้าย (กำนี่่นี่เก่ง)
  นี่่กเล่าเรื�องที่้องถิ�นี่ ระดำ่บ 4 
   จ่งหว่ดำนี่ค์รราชีส่่มืา

“นักเล่าเรื่องท้องถิ่น	เปรียบเสมือนเป็นคนน�าทาง	
ถ้าเราสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราว 
เหน็ภาพได	้กจ็ะท�าใหเ้ขา้ใจ	ก็จะชว่ยพาไปสู่เรือ่งราว
ที่มีคุณค่ายิ่งของชุมชน”

จติุรงค์์ บุญจ่นี่ที่ร์
ผู้จ่ดำการส่ปา และ Wellness
เพื�อสุ่ข้ภาพ โรงแรมืเกาะยาวใหญ่วิลเลจ 
จ่งหว่ดำกระบ่� อาชี่พส่ปาเที่อราป๊�ส่ ระดำ่บ 5

“ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพสามารถน�าไป
ใช้ได้	เพือ่เป็นการการนัตว่ีา	เรามคีวามสามารถ
เฉพาะด้าน	และสามารถน�าความรู้และทักษะ	
ไปใช้ในการท�างานจริงได้	 อยากแนะน�าให้ 
เพื่อน	ๆ	ได้ลองเข้ามาศึกษา	และเข้ามาสอบ	
เพื่อจะได้มีใบ	Certificate	 ในส่วนของการ 
ก้าวไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น	ๆ	เพื่อ
ใชป้ระกอบการท�างานทัง้ตอนน้ีและในอนาคต”
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Strengthen People and Industry Engagement and Partnership
สร้างความเข้มแข็งต่อการมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนกับผู้ประกอบอาชีพและกลุ่มอุตสาหกรรม

เสนอแนะการใช้มาตรฐานอาชีพ 
โดยผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ

เสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ 
เพื่อน�ามาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์

การขับเคลื่อนมาตรฐานอาชีพ
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

คนในอาชีพก�าหนด
• จัดท�า
• รับรองมาตรฐานฯ

ถ่ายโอนการบริหาร
ให้กลุ่มคนในอาชีพ

รับรองความสามารถ
โดยผู้เชีย่วชาญในอาชพี

ต่อยอด เสริมสมรรถนะ
การประกอบอาชีพ

จัดท�ามาตรฐาน
อาชีพ

ก�ากับกระบวนการท�างาน
ด้วยแนวทาง	ISO/IEC	17024

ขับเคลื่อน
องค์กรรับรองฯ

ประเมิน
สมรรถนะฯ

พัฒนาศักยภาพ
และสร้างโอกาส

• เป็นกลาง   • โปร่งใส   • ความสามารถ 
• รักษาความลับ   • รับผิดชอบข้อร้องเรียน

องค์กรรับรองฯ
(CB)

 

คณะอนุกรรมการ
มาตรฐานอาชพี

คณะท�างาน
สาขาอาชีพ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

คณะรับรอง
มาตรฐานอาชีพ

Assessors 
& Examiners

ส่ร้างการมื่ส่่วนี่ร่วมื
ในี่ทีุ่กกระบวนี่การที่ำงานี่

การมีส่วนร่วมในการก�าหนดสาขาอาชีพ
ผ่านช่องทาง Stakeholder Engagement

ส่วนร่วมในการจัดท�ามาตรฐานอาชีพ
 Industry Involvement

รับรองมาตรฐานโดยคนในอาชีพ
 Industry Endorsement

กลไกในี่การข้่บเค์ลื�อนี่

Empower

C
o
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C
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จำนวนคนที่เข้ารับการประเมิน 
*ดำเนินการตั�งแต่ปี 2558-ปัจจุบัน

Impacts 
การพ่ฒนี่าส่มืรรถนี่ะกำล่งค์นี่ข้องประเที่ศ

สร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี 
ได้งานดี มีโอกาส

ไปต่างประเทศ

สร้างความเข้มแข็ง
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนสถาบัน

การศึกษา / 
สถานประกอบการ / 
สมาคมที่เกี่ยวข้อง

มีความเข้มแข็งผ่านการทำงาน
แบบบูรณาการ

มีข้อมูล
การศึกษาวิจัย

สนับสนุน
การดำเนินงาน

นโยบาย
Stakeholder

 Engagement 

เงินทุนเพื่อ
ขยายโอกาส

โครงการสินเชื่อ
เพื่อมืออาชีพ

  ยกระดับ
   ขีดความสามารถ

บุคลากรไทย
สู่สากล

• คนที่รับใบประกาศ 
ปี 2564  จำนวน 23,893 คน
• คนที่รับใบประกาศตั�งแต่ 

ปี 2558-2564 รวมทั�งหมด 
137,969 คน

จำนวนมาตรฐาน
วิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ
52 สาขาวิชาชีพ

979 อาชีพ
2,881 ขั�นคุณวุฒิ

มาตรฐานสมรรถนะ
 7 สาขาวิชาชีพ

39 อาชีพ
36 ขั�นคุณวุฒิ

• คนที่เข้ารับ
การประเมิน ปี 2564
จำนวน  58,682 คน

• คนที่เข้ารับการประเมิน
ตั�งแต่ ปี 2558-2564 

รวมทั�งหมด 
249,961 คน

• คนที่ผ่านการประเมิน
ปี 2564  จำนวน 24,116 คน

• คนที่ผ่านการประเมิน
ตั�งแต่ ปี 2558-2564

รวมทั�งหมด 
144,568 คน

ผลลัพธ์์  ผลผลิต
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บทสรุปรายงาน
3ส่่วนี่ที่่�



รายงานของคณะกรรมการตุรวจสอบ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

	 คณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันคุณวฒุวิชิาชพี (องค์การมหาชน) โดยการแต่งตัง้ของคณะกรรมการสถาบนั	ประกอบด้วย 
กรรมการที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง	ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	จ�านวน	3	ท่าน 
และมหีวัหนา้สว่นงานตรวจสอบภายในท�าหนา้ทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ	ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผู้ทรงคณุวฒิุ
ทีมี่ความรูค้วามเชีย่วชาญ	และมปีระสบการณ์เพียงพอเกีย่วกบัลกัษณะการด�าเนินงานของสถาบนัการเงินและการบัญชี	การบรหิาร
จัดการความเส่ียง	และการควบคุมภายใน	การตรวจสอบภายใน	และกฎหมาย	ระเบียบ	หลักเกณฑ์	ข้อบังคับ	ที่เกี่ยวข้อง 
กับสถาบัน	 ซ่ึงก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี	ที่พิจารณาอนุมัต ิ
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน	เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2560	และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ

 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 (1 ตุลาคม	63-30	 กันยายน	64)	คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้มีการประชุมร่วมกัน 
เป็นจ�านวนทั้งส้ิน 9 ครั้ง	และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการสถาบันทราบทุกครั้ง	ทั้งน้ีมีรายละเอียดการเข้าร่วม 
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	ดังนี้
 
 ดร.สิริรักษ์	รัชชุศานติ	 ประธานกรรมการ	 เข้าร่วมประชุม	3/3	ครั้ง	(สิ้นสุด	18	มกราคม	2564)
	 นางปัทมา	วีระวานิช	 ประธานกรรมการ	 เข้าร่วมประชุม	3/3	ครั้ง	(เริ่ม	7	กรกฎาคม	2564)
	 นางกิตติยา	โตธนะเกษม	 กรรมการ	 เข้าร่วมประชุม	9/9	ครั้ง
	 นายชฎิล	ศุภวรรณกิจ	 กรรมการ	 เข้าร่วมประชุม	9/9	ครั้ง
 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
สถาบัน	ตามค�าสั่ง	สคช.	ที่	244/2561	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	และค�าสั่งคณะกรรมการสถาบัน	ที่	104/2564 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน	ของ 
ส�านักงาน	ก.พ.ร.	และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส�าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ

 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	9	ครั้ง	ได้มีการหารือและแลกเปล่ียน 
ข้อคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี	จ�านวน	1	ครั้ง	เกี่ยวกับผลการตรวจสอบรายงานการเงิน	การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ของสถาบัน	และการสอบทานระบบและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของสถาบัน

สรุปสาระส�าคัญการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้
 1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	พิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ	และกฎบัตรของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวทางปฏิบัติที่มีการเปล่ียนแปลงไป	และเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	2561	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ในเรื่องมาตรฐานด้านคุณสมบัติ	
รหัส	1000:	 วัตถุประสงค์	อ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบ	โดยได้เสนอกฎบัตรที่ปรับปรุงใหม่ต่อคณะกรรมการสถาบัน 
เพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่	16	กันยายน	2564	และเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน
 
 2. การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	พิจารณาอนุมัติและทบทวนแผนงานการตรวจสอบภายใน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564 
และสอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่อนุมัติไว้	พิจารณาประเด็นจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบภายใน	รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างสม�่าเสมอ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้น�าผลการตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณา	ไตรมาสละ	1	ครั้ง	ตลอดจน 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)76 รายงานประจ�าปี 2564



ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เล่ือนขั้น เล่ือนต�าแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งอนุมัติแผนงบประมาณและแผนการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565 
เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน	เพื่อน�าไปปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	โดยพิจารณาจากรายงานผลการ 
ตรวจสอบของส่วนงานตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ	รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของ
ฝ่ายบริหารตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ	
2561 และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารจัดการความเส่ียงของสถาบัน	เพื่อให้
มั่นใจว่าสถาบันมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	และมีประสิทธิผล	โดยมีการติดตามการด�าเนินจากรายงานแผนและ
ผลการบริหารความเส่ียงประจ�าปี	 ซ่ึงมีการประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากสถานการณ์	สภาพแวดล้อม	ที่เปลี่ยนแปลงไป
ประกอบด้วย	ความเส่ียงด้านกลยุทธ์	ความเส่ียงด้านการด�าเนินงาน	ความเส่ียงด้านการเงิน	และความเส่ียงด้านการปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย

 4. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้สอบทานงบการเงินส�าหรับปี	 ส้ินสุดวันที่	30	กันยายน	2563	ของสถาบัน	รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี	รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยส�าคัญ	และการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนโดยได้รับค�าช้ีแจงจากผู้สอบบัญชีว่าการจัดท�างบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามนโยบายการบัญชี 
ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ประกาศโดยกระทรวงการคลัง	จึงให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว	ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
ซึ่งเป็นการรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

 5. พิจารณาขอบเขตการว่าจ้างและคัดเลือกส�านักงานเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ไม่ใช่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ตามระเบียบคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน	ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี	พ.ศ.	2562	โดยพิจารณาจากความอิสระ	ความรู้
ความสามารถ	ประสบการณ์	ผลการตรวจสอบที่ผ่านมา	รวมถึงอัตราค่าสอบบัญชีในการสอบบัญชีของสถาบันและน�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการสถาบันเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 ซ่ึงที่ประชุมมีมติพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท	
สอบบัญชีธรรมนิติจ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565

	 โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
และข้อบังคับที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันฯ	โดยใช้ความรู้	ความสามารถ	และความระมัดระวัง	รอบคอบ	มีความเป็น
อิสระและเที่ยงธรรมอย่างเพียงพอ	เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน	
 
	 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
 •	 รายงานข้อมูลทางการเงินของสถาบันฯ	 โดยรวมมีความถูกต้องและเช่ือถือได้ตามที่ควรในสาระส�าคัญ	รวมถึง 
สอดคล้องตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
 •	 สถาบันมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเพียงพอ	รวมถึงการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตของสถาบัน	ตามผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	โดย 
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	(ป.ป.ท.)	ซึ่งสถาบันมีผลการประเมินประเภทองค์การมหาชน
อยู่ในอันดับที่	3	จาก	55	หน่วยงาน	ด้วยคะแนน	97.38	ระดับ	AA	โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันการทุจริตได้คะแนนเต็ม 
แสดงให้เห็นวาสถาบันมีมาตรการที่ครอบคลุมในเรื่องน้ีและมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม	 โดยเฉพาะในเรื่องการควบคุม
ด้านรับเงินและจ่ายเงิน	รวมถึงเงินสดย่อย	และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล	มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบ 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของสถาบันฯ

(นางปัทมา วีระวานิช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้ตุรวจสอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการ
  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายงานการเงินของ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	ซึ่งประกอบด้วย	งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ	วันที่	30	 กันยายน	2564	งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน	งบแสดงการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนและ 
งบกระแสเงินสด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	รวมถึงสรุปหมายเหตุนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	รายงานการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	ณ	วันที่	30	
กันยายน	2564	และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด	ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ 
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�าหนด

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงาน 
ของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน	ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�าหนดโดยคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีทีก่�าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี	ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
กับการตรวจสอบรายงานการเงิน	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน	ๆ	 ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่าน้ี	ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ 
เพียงพอและเหมาะสม	เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลอื่น
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย	ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี	แต่ไม่รวมถึงรายงาน 
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจ�าปีน้ัน	 ซ่ึงผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�าปีให้ข้าพเจ้าภายหลัง 
วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
	 ความเห็นของข้าพเจ้าต่อรายงานการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบรายงานการเงิน	คือการอ่านพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้ง 
ที่มีสาระส�าคัญกับรายงานการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า	หรือปรากฎว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดง 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี	หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล 
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่อรายงานการเงิน
	 ผู้บริหารมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนอรายงานการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�าหนด	และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ารายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
	 ในการจัดท�ารายงานการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการด�าเนินงานต่อเน่ือง 
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม	และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ือง 
เว้นแต่มีข้อก�าหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเน่ือง 
ต่อไปได้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานการเงินของหน่วยงาน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)78 รายงานประจ�าปี 2564



48 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 34 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
วันที่ 28 มกราคม 2565

(นายวิโรจน์ นริศวรานนท์)
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3748

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชือ่มั่นอยา่งสมเหตุสมผลว่า	รายงานการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงานของ 
ผู้สอบบัญชี	 ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ 
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี 
จะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีขั่ดต่อขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคัญทีมี่อยูไ่ด้เสมอไป	ข้อมลูทีขั่ดต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลาด	และถอืว่ามสีาระส�าคญัมือ่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกับการตรวจเงินแผ่นดนิและมาตรฐานการสอบบัญชี	ข้าพเจ้าได้ใช้ 
ดุลยพินิจและการสังเกต	และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 • ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในรายงานการเงินไม่ว่าจะ 
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ	เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	และได้ 
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ความเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัด 
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	เน่ืองจากการทุจริต 
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรง 
ตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม 
กับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ 
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร
 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐาน 
การสอบบัญชีที่ได้รับ	สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่	ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน 
ที่มีสาระส�าคัญ	ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน 
การเงินที่เกี่ยวข้อง	หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ	ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป	ข้อสรุปของข้าพเจ้า 
ขึน้อยูก่บัหลักฐานการสอบบัญชีทีไ่ด้รบัจนถงึวันทีใ่นรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	อย่างไรกต็าม	เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
 • ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของรายงานการเงินโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงิน 
แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

	 ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ 
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ	รวมถึงช้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการ 
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 79รายงานประจ�าปี 2564



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

                                                       (หน่วย : บาท) 

   หมายเหตุ      30 กันยายน 2564      30 กันยายน 2563

                                          ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์  

 สินทรัพย์หมุนเวียน   

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 5	 368,096,126.36	 406,339,854.70

	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 6	 245,651.74	 641,424.59

				 วัสดุคงเหลือ	 	 488,297.90	 514,481.92

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 7	 2,368,977.76	 2,795,590.20

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  371,199,053.76 410,291,351.41

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

				 อุปกรณ์	-	สุทธิ	 8 5,450,468.67	 8,750,676.61

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 9	 56,030,740.49	 37,982,249.79

	 	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 10	 385,500.00	 385,500.00

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  61,866,709.16 47,118,426.40

รวมสินทรัพย์  433,065,762.92 457,409,777,81

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

	 (นายนิธิวัชร์	ศิริปริยพงศ์)	 (นายสุรพล	พลอยสุข)

	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง	 ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)80 รายงานประจ�าปี 2564



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

                                                       (หน่วย : บาท)

    หมายเหตุ      30 กันยายน 2564     30 กันยายน 2563

                                         ปรับปรุงใหม่

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   

หนี้สิน   

 หนี้สินหมุนเวียน   

	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 11	 31,832,116.29	 32,105,936.21

	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 12	 10,692,606.38	 11,929,744.68

	 	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 1,889,729.72	 666,716.39

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  44,414,452.39 44,702,397.28

  

 หนี้สินไม่หมุนเวียน   

	 	 รายได้รอการรับรู้	 14	 4,391,800.00	 0.00

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  4,391,800.00 0.00

รวมหนี้สิน  48,806,252.39 44,702,397.28

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน   

	 	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 	 384,259,510.53	 412,707,380.53

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนของทุน  384,259,510.53 412,707,380.53

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  433,065,762.92 457,409,777.81

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

	 (นายนิธิวัชร์	ศิริปริยพงศ์)	 (นายสุรพล	พลอยสุข)

	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง	 ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 81รายงานประจ�าปี 2564



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

                                                                  (หน่วย : บาท)

   หมายเหตุ          ปี 2564               ปี 2563

                                    ปรับปรุงใหม่

รายได้   

			รายได้จากงบประมาณ	 15	 229,234,600.00	 262,260,200.00

			รายได้ค่าธรรมเนียม	 16	 942,729.91	 3,837,300.00

			รายได้ค่าบริการ	 17	 5,634,317.76	 1,001,075.00

			รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ	 18	 24,531,097.19	 0.00

			รายได้อื่น	 19	 3,414,241.10	 4,483,041.80

รวมรายได้  263,756,985.96 271,581,616.80

ค่าใช้จ่าย   

			ค่าใช้จ่ายด�าเนินโครงการตามภารกิจ	 20	 130,711,551.50	 225,711,540.70

			ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 21	 77,288,043.17	 71,847,830.47

			ค่าตอบแทน	 22	 4,382,450.00	 4,943,900.00

			ค่าใช้สอย	 23	 50,087,521.43	 58,346,359.92

			ค่าวัสดุ	 24	 2,501,689.01	 3,723,791.63

			ค่าสาธารณูปโภค	 25	 2,177,160.94	 2,672,247.89

			ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 26	 25,055,288.75	 24,450,572.37

			ค่าใช้จ่ายอื่น	 	 1,151.16	 1,818,776.05

รวมค่าใช้จ่าย  292,204,855.96 393,515,019.03

รายได้(สูง)/ต�่า กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (28,447,870.00) (121,933,402.23)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

	 (นายนิธิวัชร์	ศิริปริยพงศ์)	 (นายสุรพล	พลอยสุข)

	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง	 ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)82 รายงานประจ�าปี 2564



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธ์ิ/ส่วนทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

                                                                     (หน่วย : บาท)

                    รายได้สูง / (ต�่า)    รวมสินทรัพย์สุทธิ/

                                                        กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       ส่วนทุน 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ตามที่รายงานไว้เดิม) 525,765,832.76 525,765,832.76

ผลกระทบสะสมจากการปรับปรุงรายงานการเงินย้อนหลัง	(หมายเหตุ	30)	 8,874,950.00	 8,874,950.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ปรับปรุงใหม่)  534,640,782.76 534,640,782.76

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัยพ์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2563   

	 รายได้สูง(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	(ปรับปรุงใหม่)	 	 (121,933,402.23)	 (121,933,402.23)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  412,707,380.53 412,707,380.53

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ตามที่รายงานไว้เดิม) 401,932,143.53 401,932,143.53

ผลกระทบสะสมจากการปรับปรุงรายงานการเงินย้อนหลัง	(หมายเหตุ	30)	 10,775,237.00	 10,775,237.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (ปรับปรุงใหม่)  412,707,380.53 412,707,380.53

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัยพ์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2564  

	 รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 	 (28,447,870.00)	 (28,447,870.00)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  384,259,510.53 384,259,510.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

	 (นายนิธิวัชร์	ศิริปริยพงศ์)	 (นายสุรพล	พลอยสุข)

	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง	 ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 83รายงานประจ�าปี 2564



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

                                                                   (หน่วย : บาท)

                                                              ปี 2564             ปี 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  

	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน	 	 (28,447,870.00)	 (121,933,402.23)

ปรับ กระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  

	 ค่าเสื่อมราคา	 	 4,128,809.45	 7,510,465.09

			ค่าตัดจ�าหน่าย	 	 20,926,479.29	 16,940,107.28

			ขาดทุนจากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน	 	 0.00	 1,818,776.05

			รายได้ดอกเบี้ยรับ	 	 (1,032,997.70)	 (1,718,863.35)

			ค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ		 	 9,673,630.00	 939,296.55

รายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง  

   ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  5,284,051.04 (96,443,620.81)

สินทรัพย์ด�าเนินงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)  

	 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	 	 0.00	 2,540.00

			วัสดุคงเหลือ	 	 26,184.02	 15,083.34

			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 426,612.44	 (1,316,816.01)

			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 0.00	 3,540,868.95

หนี้สินด�าเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)   

			เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	 	 (273,819.92)	 (10,426,963.81)

			หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 1,223,013.33	 (356,870.49)

			เงินรับฝากระยะสั้น	 	 (1,237,138.00)	 (2,716,754.61)

			รายได้รอการรับรู้	 	 4,391,800.00	 0.00

กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน  4,556,651.57 (11,258,912.63)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

	 (นายนิธิวัชร์	ศิริปริยพงศ์)	 (นายสุรพล	พลอยสุข)

	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง	 ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)84 รายงานประจ�าปี 2564



                           (หน่วย : บาท)

                                             ปี 2564             ปี 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  

   เงินสดรับ  

	 	 จากการขายสินทรัพย์ถาวร	 	 0.00	 2,000.00

	 	 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	 	 1,428,770.55	 1,633,252.80

   เงินสดจ่าย  

						จากการขายสินทรัพย์ถาวร	 	 (828,601.50)	 (1,646,100.36)

						จากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 (48,648,600.00)	 (17,578,086.30)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน  (48,048,430.95) (17,588,933.86)

  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน  0.00 0.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (38,243,728.34) (125,291,467.30)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  406,339,854.70 531,631,322.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี  368,096,126.36 406,339,854.70

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	 (นายนิธิวัชร์	ศิริปริยพงศ์)	 (นายสุรพล	พลอยสุข)

	 ผู้อ�านวยการส�านักบริหารกลาง	 ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 85รายงานประจ�าปี 2564



	 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารความเส่ียงของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	หรือ	สคช.	 จึงได้ก�าหนด 
นโยบายในการบริหารความเสี่ยงควบคู่กับการท�างานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี	ค�านึงถึงการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์	กฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ	และความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	โดยเช่ือว่าการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ	เป็นส่ิงส�าคัญ
อย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมาย	และการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม	สคช.	 ได้น�ากรอบแนวคิด 
COSO	ERM	2017	(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission,	2017	มาใช้ควบคู่กับ
หลักการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร	 (Enterprise	Risk	Management:	ERM)	ระบบมาตรฐาน	 ISO	31000	 (Risk 
Management)	และระบบบริหารงานคุณภาพ	ISO	9001:2015	เป็นแนวทางในการด�าเนินการ	และได้ก�าหนดเป็นกรอบนโยบาย
เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินงานที่ได้ทบทวนอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี	 โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยง	ปีงบประมาณ 
พ.ศ.	2564	ประกอบด้วย	

 1) การด�าเนนิงานให้บรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	
รวมทั้งภาพลักษณ์ของ	สคช.	ภายใต้ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้	 โดยก�าหนดให้การบริหารความเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงของการ 
บริหารงาน	และการด�าเนินงานต่าง	ๆ
 2) การระบุความเสี่ยงต้องตอบสนองทันต่อเหตุการณ์ท่ีส�าคัญ	 ซ่ึงจะมีการประเมินความเส่ียงที่ครอบคลุมประเภท 
ความเสี่ยงส�าคัญ	4	ด้าน	ได้แก่	ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	(Strategic	Risk)	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	(Operational	Risk)	
ความเส่ียงด้านงบประมาณ	การเงินและการเบิกจ่าย	(Financial	risk)	ความเส่ียงด้านกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	(Compliance	
Risk)	นอกจากน้ี	 ยังรวมถึงความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก	(External	Risk)	โดยทั้งนโยบาย	กรอบและกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงจะต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะ	ๆ	หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ
 3) กรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	และต้องเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน	และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ภายใต้ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้	 ซ่ึงถือ 
เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานใน	สคช.	ที่จะประเมินโอกาส	และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน	รวมถึงการด�าเนินงานตามกิจกรรม 
ควบคุมอย่างเหมาะสม	จัดการให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	อันจะส่งผลให้การด�าเนินงานบรรลุและเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้	อีกทั้งยังรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย	และค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ	สคช.
 4) มีการจัดสรรทรัพยากรและให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม	 รวมถึงการปลูกฝังจิตส�านึกด้าน 
ความเส่ียงกับบุคลากรทุกระดับให้มีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารความเส่ียง	และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการบริหาร 
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
 5) ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกคนมีหน้าท่ีปฏิิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง	โดยผ่านกลไกตามที่	สคช.	ก�าหนด 
โดยคณะท�างานบริหารความเส่ียงมีหน้าที่ประเมินความเส่ียง	ทบทวน	ติดตาม	และรายงานผลการบริหารความเส่ียง 
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการสถาบัน	พิจารณาเพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผล 
ของการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

กรอบการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงจะด�าเนินการตามประเภทความเสี่ยง 4 ด้าน 
 1) ความเสีย่งด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)	ครอบคลุมความเส่ียงอันเน่ืองมาจากการด�าเนินนโยบาย	การก�าหนดแผน
กลยุทธ์	แผนการด�าเนินงาน	และการน�าไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิิบัติงาน (Operational Risk) ครอบคลุมความเส่ียงอันเน่ืองมาจากการก�ากับดูแลกิจการ 
หรือการควบคุม

การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)86 รายงานประจ�าปี 2564



 3) ความเสี่ยงด้านงบประมาณ การเงิน และการเบิกจ่าย (Financial risk)	ครอบคลุมความเส่ียงอันเน่ืองมาจากการ 
ขาดสภาพคล่อง	ความเพียงพอ	และความพร้อมของเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุน
 4) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	ครอบคลุมความเส่ียงอันเน่ืองมาจากการด�าเนินงาน 
ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย	ระเบียบ	หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก	
 
	 ซ่ึงนอกจากจะสนับสนุนให้องค์กรด�าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดแล้ว	ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร	(Stakeholders)	อีกด้วย	ทั้งน้ี	เพื่อให้นโยบายบริหารความเส่ียงมุ่งสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ	สคช.	จึงบูรณาการการท�างานกับการก�ากับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance)	และการปฏิบัติตามกฎหมาย	
ระเบียบ	ประกาศ	ค�าส่ัง	และมาตรฐานที่ดี	และได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เทคนิคเชิงลึกในการบริหารจัดการความเส่ียง”	
เพือ่เป็นการพัฒนาศักยภาพของบคุลากรให้ตระหนักถงึความส�าคญั	หลกัการ	แนวคดิการบรหิารความเส่ียง	และสามารถประยกุต์ใช้ 
ส�าหรับจัดท�ากลยุทธ์การบริหารความเส่ียง	เกณฑ์การบริหารความเส่ียง	และได้มีการฝึกปฏิบัติการตามกระบวนการบริหาร 
ความเส่ียงในการบ่งช้ีความเส่ียง	วิเคราะห์ความเส่ียง	การประเมินความเส่ียง	และการจัดการความเส่ียง	และร่วมจัดท�าแผน
บริหารความเสี่ยง	รวมถึงรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีหลักการอีกด้วย
 
	 การด�าเนินการต่าง	ๆ	น้ันด�าเนินการในรูปแบบของคณะท�างาน	โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาอนุมัต	ิ
และคณะกรรมการสถาบันรับทราบตามล�าดับ	 โดยมุ่งเป้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การบริหารความเส่ียงให้อยู่ในระดับที ่
ยอมรับได้	มีกิจกรรมการจัดการความเส่ียงอย่างเป็นระบบ	บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้	ตระหนัก	และด�าเนินการจัดการ 
ความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร	

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ได้พิจารณาและขับเคลื่อนการด�าเนินตามนโยบายการบริหารความของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	
(องค์การมหาชน)	ได้แก่	
	 1.	 ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน	และแผนงานด้านบริหารความเสี่ยง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
	 2.	 ทบทวน	แผนบริหารความเสี่ยง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564
	 3.	 ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)
	 4.	 จัดท�าคู่มือบริหารความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา	(โควิด-19)
	 5.	 จัดท�าแผนบริหารความเส่ียง	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565	ได้บริหารจัดการความเส่ียงของประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.	2564	 ซ่ึงเป็นความเส่ียงเดิม	ตามแผนบริหารความเส่ียงประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ที่ก�าหนดไว้ทั้งหมด	11	เรื่อง 
และได้พิจารณาก�าหนดความเสี่ยงใหม่	จ�านวน	17	เรื่อง
 
	 สถาบัน	มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความเส่ียง	 เป็นวัฒนธรรมที่ร่วมกันยึดถือและปฏิบัติให้การด�าเนินการ 
ทุกขั้นตอน	ทุกระบบ	สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกัน	จนมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรในที่สุด
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ข่าวสารและกิจกรรม
4ส่่วนี่ที่่�



กิจกรรม
แสดงความจงรักภักดี

	 ดร.นพดล	ปิยะตระภูมิ	ผู้อ�านวยการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	นางสาวจุลลดา	
มีจุล	 รองผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ	น�าแจกันดอกไม้
ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย	หน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พรอ้มร่วม 
ลงนามถวายพระพร	 เน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	
2564	ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	พระบรมมหาราชวัง

คณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมถวายแจกันดอกไม้ 
พร้อมลงนามถวายพระพร 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

คณะผู้บริหารสถาบันฯ
ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

	 ในการน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทาน
ปฏิทินหลวง	พุทธศักราช	2564	แก่ผู ้ที่ 
มาลงนามถวายพระพร	 เน่ืองในเทศกาล 
วันขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	2564	

	 นางสาววรชนาธิป	จันทนู	รองผู้อ�านวยการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ	น�าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การมหาชน)	ถวายแจกันดอกไม้	
และลงนามถวายประพร	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	เจ้าฟ้ามหาจักรสีรินิธร 
มหาวชิราลงกรณ	วรราชภักดี	สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ	สยามบรมราชกุมารี	เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ	2	เมษายน	2564	ณ	ศาลา
สหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง
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	 ดร.นพดล	ปิยะตระภูมิ	 ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ	ร่วมบันทึกเทป
ถวายพระพร	สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนีินาถ	พระบรมราชชนนพีนัปหีลวง	เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา	
12	สิงหาคม	2564	ณ	สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5

	 ดร.นพดล	ปิยะตระภูมิ	 ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ	ร่วมบันทึกเทป
ถวายพระพรชัยมงคล	 เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 วันที่	 28	กรกฎาคม	2564	ณ	สถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ 
กรมประชาสัมพันธ์	(NBT)

สคช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

สคช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั
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กิจกรรม
งานเพื่อสังคม

	 เมื่อเดือนมกราคม	2564	ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	มีมติเห็นชอบให้ออก
มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19	ระลอกใหม่	ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี	ช่วยให้
คนมอีาชพีเสรมิรองรบัวกิฤตตา่ง	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้	โดยมมีตเิหน็ชอบ
ในหลักการให้ประกาศลด	และยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้า
ประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	รวมทั้งเปิดอบรม
ออนไลน์ให้ฟรโีดยไม่มค่ีาใช้จ่ายส�าหรบัทกุคน	ทกุอาชีพ	เพือ่เป็น
ช่องทางในการสร้างอาชีพที่	2	อาชีพที่	3	ในอนาคต	และยัง
เป็นช่องทางในการต่อยอดเข้าสู่การประเมิน	 เพื่อได้รับการ
รบัรองความเป็นมอือาชีพจากหน่วยงานภาครฐัอย่าง	สคช.	ภาย
ใต้แนวคิด	“สคช.	ช่วยไทย	สร้างการเรียนรู้	สร้างโอกาส	สร้าง
งาน	สร้างอาชีพ”	โดยผู้ที่เข้าอบรมจะได้เทคนิคต่าง	ๆ	จากผู้
เช่ียวชาญในอาชีพ	ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์จริงได้ในชีวิต
ประจ�าวัน	รวมทั้งน�าไปต่อยอดขยายผลให้กับธุรกิจ	หรือใน
อาชีพของตวัเองได้ในระยะเวลาอันส้ัน	เสรมิทกัษะในอาชีพ	และ
จะเป็นการสร้างโอกาส	สร้างงาน	สร้างรายได้	 ในช่วง
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	และสร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิตตามนโยบายรัฐบาล	Life	Long	Learning	

สคช. ออก 3 มาตุรการด่วน
ช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
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สคช. ไม่ทิ้งกัน
ร่วมต่อลมหายใจผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี 
Street Food ฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19

	 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564	นางสาววรชนาธิป	จันทนู	
รองผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	เป็นตัวแทน	สคช.	มอบ
ข้าวอ่ิมท้อง 1,000 กล่อง	พร้อมน�้าดื่ม 1,000 ขวด เบ้ืองต้น 
ให้กับชุมชน 306 เคหะทุ่งสองห้อง	และชุมชนสตรีเหล็กพัฒนา	
ย่านดอนเมือง	เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน 
ให้คนในชุมชน	ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย 
ทีม่อียูม่ากกวา่	700	ราย	ทีผ่า่นการประเมนิวา่คนท�ามมีาตรฐาน
ตามหลักความสะอาด ปลอดภัย เป็นมืออาชีพกับ สคช. รวมทั้ง 
องคก์รทีท่�างานรว่มกบั สคช. ในการผลิตอาหารส�าหรบัแจกจา่ย
ให้ชาวชุมชน	จากฝีมือของผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ
ผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี	 ซ่ึงเป็นแนวทางสืบเน่ืองจาก
โครงการ	Street	on	tour	in	Bangkok
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สคช. จัดอบรมออนไลน์ฟรี 22 หลักสูตุร 
อยู่ที่บ้านก็สร้างอาชีพได้

	 เมื่อวันที่	14	พฤษภาคม	2564	สคช.	 ร่วมมือกับ
ธนาคารออมสิน	 เปิดอบรมหลักสูตรสร้างอาชีพใน 
รปูแบบออนไลน์ฟร	ี22	หลกัสูตร	อาท	ิหลกัสูตรพลังงาน
แสงอาทิตย์,	Online	DL,	 พัฒนา	Home	 Stay, 
บาริสต้า,	ประเมินมูลค่าส�าหรับนายหน้า,	ออกแบบ 
ตัดเสื้อผ้า,	จัดดอกไม้,	Smart	Farm,	ต่อขนตา,	Online	
EEC,	สักคิ้ว,	OTOP,	แต่งหน้า,	ท�าเล็บ,	e-Commerce	
เพื่อนแท้ร้านอาหาร,	การสร้าง	Story	ของนักเล่าเรื่อง,	
เริม่ธรุกจิหมกูระทะ,	ขายคอนโดมอือาชีพ,	เส้ือผ้าแฟชัน่
ทันสมัย	สร้างแบรนด์เส้ือผ้า,	 วิเคราะห์ดิน	ผสมปุ๋ย,	
สร้างแปลงปลูกผัก,	โคกหนองนา,	Home	Stay,	รถยนต์
ไฟฟ้า,	ขายบ้านมือ	2,	แปรรูปอาหารตากแห้ง,	แนะน�า
กิจกรรมสร้างพัฒนาการ,	การดูแลเด็กและผู้สูงอาย	ุ
เป็นต้น	 เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตโควิด-19	ทั้งที่อยู่ในอาชีพแล้ว	หรือแม้กระทั่ง 
ผู้ประกอบอาชีพอสิระ	ไดเ้รยีนรูเ้ป็นแนวทางสรา้งอาชีพ
ที่	2	อาชีพที่	3	หรือพัฒนาเป็นอาชีพหลักในการสร้าง
โอกาส	สร้างรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค 
ดว้ยการเรียนรูจ้ากวิทยากรผู้เช่ียวชาญในอาชีพ	ทีพ่ร้อม
ถ่ายทอดเทคนิคต่าง	ๆ	สามารถน�าไปประกอบอาชีพ 
ได้จริง	โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถต่อยอดพัฒนา 
ตัวเองในสนามอาชีพ	เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ได้รับการการันตีความเป็น
มืออาชีพจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง	สคช.		
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สคช. เดินหน้าตุ่อลมหายใจผู้ประกอบการ Street Food
ช่วยชุมชนบุญมาก ดอนเมือง - คลัสเตอร์ใหญ่ แคมป์อิตาเลียนไทย อิ่มท้อง 

	 เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2564	นางสาววรชนาธิป	จันทนู	รองผู้อ�านวย
การสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	เป็นตัวแทน	สคช.	พร้อมพันธมิตรอย่างธนาคาร
ออมสิน	เดินหน้าโครงการต่อลมหายใจผู้ประกอบการ	Street	Food	ที่มีอยู่
มากกว่า	3,000	ราย	 ซ่ึงจ�านวนมากขาดรายได้จากผลกระทบของการแพร่
ระบาดของโควิด-19	ช่วยชุมชนอ่ิมท้อง	ล่าสุดกับพื้นที่คลัสเตอร์ใหญ่ของ
กรุงเทพมหานคร	และชุมชนบุญมาก	ดอนเมือง	โดยมอบอาหาร	ขนม	ที่ผ่าน
การปรงุตามหลักสะอาด	ปลอดภยั	ได้มาตรฐานอย่างมอือาชีพ	จ�านวน	1,550	
ชุด	พร้อมน�้าดื่ม	สคช.	อีก	1,550	ขวด	โดยอาหารและขนมทั้งหมด	มาจาก
การกระจายรายได้ให้กบัผู้ทีผ่่านการประเมนิสมรรถนะเป็นมอือาชีพผู้ประกอบ
อาหารรมิบาทวิถกีบั	สคช.	ครัง้ที	่2	จ�านวน	30	ร้านค้า	ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	
ทั้งย่านเซนต์หลุยส์	บางล�าพู	อารีย์	วังหลัง	โชคชัย	4	และเสนานิคม

สคช. จัดกิจกรรมจิตุอาสา 
สร้างบ้านปลา ด้วยซั้งเชือก

	 สคช. จดักจิกรรมจติอาสาท�าบ้านปลาจากซ้ังเชอืก เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล เน่ืองในวนัคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเดจ็ 
พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ	โดย	นายสุรพล	พลอยสุข	ผู้อ�านวยการ
สถาบนัคณุวุฒวิชิาชีพ	เปน็ตวัแทนสง่มอบใหก้บั	นายกฤษณว์รา	รุง่โรจน์	จากเพจกฤษณ์จติอาสา	ก่อนน�าไปปลอ่ยลงทะเล	ส�าหรับ
การอนุรักษ์และช่วยชาวประมงพื้นบ้านต่อไป	

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 95รายงานประจ�าปี 2564



กิจกรรม
การสร้างเครือข่าย

สคช. ผนึก 5 องค์กร 
เดินเครื่องสร้างเกษตรกรตัวเล็กให้เป็นมืออาชีพ

	 เมือ่วันที	่10	กมุภาพนัธ์	2464	นายนคร	ศลิปอาชา	ประธานกรรมการสถาบันคณุวุฒวิิชาชีพ	ในฐานะกรรมการปฏริปูประเทศ
ด้านวัฒนธรรม	กฬีา	แรงงาน	และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์	พร้อม	ดร.คณุหญงิกลัยา	โสภณพนิช	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
ศกึษาธกิาร	ในฐานะก�ากับวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมง	เปน็ประธานการลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร	(สอก.)	4	ภาค	โดยมี	ดร.นพดล	ปิยะตระภูมิ 
ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	นายทองอาบ	บุญอาจ	รักษาราชการแทน	ผอ.สอก.ภาคกลาง	นายประจักษ์	ทาสี	ผอ.สอก.
ภาคเหนือ	นายพรณรงค์	วรศิลป์	ผอ.สอก.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และนายวิศวะ	คงแก้ว	ผอ.สอก.ภาคใต้	ร่วมลงนามบันทึก
ขอ้ตกลง	เพือ่รว่มกนัยกระดับบคุลากรในอาชีพดา้นการเกษตร	รวมทัง้ผู้ทีอ่ยูใ่นคุณวุฒกิารศกึษา	หรอืกลุ่มทีฝึ่กอบรมร่วมกบั	สอก.	
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานอาชีพของบุคลากรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร	ผลักดันให้มีการประเมินสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	รวมไปถึงการผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน	Upskill	และ	Reskill	 
จากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเกษตรตามมาตรฐานอาชีพ	เพื่อสร้างโอกาสและขีดความสามารถในการเป็นเกษตรกร	ให้เป็น 
มืออาชีพ	เพิ่มทักษะ	ความเช่ียวชาญ	สร้างโอกาส	และเสริมสร้างขีดความสามารถในอาชีพได้	จากเกษตรกรตัวเล็กสามารถ 
น�าพัฒนาตัวเองให้เป็นเกษตรกรตัวใหญ่ได้ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	
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สคช. ดัน การรับรองผู้ตุัดสิน-ผู้ฝึกสอน
กีฬาทางน�้า เป็นครั้งแรกของประเทศ

	 เมื่อวันที่	27	มีนาคม	2564	นายนคร	ศิลปอาชา	ประธานกรรมการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ	พร้อมพลเอกศิริชัย	 ดิษฐกุล	 อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน�้า 
แห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.) เป็นประธานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง	สคช.	และ	ส.ว.ท.	เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการประเมินสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	สาขาวชิาชีพการกีฬา โดยม ีดร.นพดล ปิยะตระภูมิ	
ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	และแพทย์หญิงศุภลักษณ์	 อินทรพิชัย	
เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน�้าแห่งประเทศไทย	 ในฐานะผู้รับมอบอ�านาจจาก 
นายกสมาคมกีฬาว่ายน�้าแห่งประเทศไทย	(ส.ว.ท.)	ร่วมลงนามท่ามกลางสักขพียาน	
โดยการลงนามในครัง้น้ี	เปน็การสง่เสรมิและพฒันาทกัษะกฬีาวา่ยน�้าใหก้บับคุลากร
ด้านการกีฬาในระดับภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้วยการน�ามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ส�าหรับสาขาวิชาชีพการกีฬา	อาชีพ 
ผู้ตดัสินกฬีาทางน�้า	และอาชพีผู้ฝึกสอนกฬีาทางน�้า	ไปพัฒนา
สมรรถนะทางการกีฬาให้กับบุคลากรของ	ส.ว.ท.	 อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ	 ในสาขาวิชาชีพหรือสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬา 
ว่ายน�้าให้ได้มาตรฐาน	มีการรับรองบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ	
เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาในอนาคต
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	 เมือ่วนัที ่7 เมษายน 2564 ดร.นพดล ปิยะตระภมู ิผู้อ�านวยการ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	และนายณัฐวุฒิ	เรืองเวส	นายกสมาคม
เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย	ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส	ระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	
(องค์การมหาชน)	กับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย	
(ส.ท.ท.ท.)	โดยมีนายนคร	ศิลปอาชา	ประธานกรรมการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ	 (สคช.)	 เป็นประธานการลงนามความร่วมมือ	
พร้อมสักขีพยานของ 2 หน่วยงาน เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือ
ของทัง้สองหน่วยงาน ในการพฒันาและส่งเสรมิกฬีาเทเบลิเทนนสิ 
ร่วมกันเพิ่มศักยภาพการท�างานให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 
ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย	 และจิตใจ	 ด้วยการใช้กีฬามาเป็น 
เครื่องสันทนาการ	สร้างบรรยากาศผ่อนคลายในการท�างาน	 
โดยการลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืน้ี	จะเปน็การสง่เสรมิ
สนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	
โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพการกีฬา	การยกระดับก�าลังคนในสมาคม
เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย	ซึ่งสามารถขยายผลไปยังส่วนอื่น	
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์	 ในการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
ด้วยการน�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้

เปิดแมตุช์กระชับมิตุร
สคช.-สมาคมเทเบิลเทนนิสฯ ประลองปิงปอง 
ดันบุคลากรกีฬาปิงปอง สู่มืออาชีพ 
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สคช. จับมือ GHA
อัพเกรด บุคลากรการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
และสุขภาพ เตรียมรองรับการเปิดประเทศ

	 เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2564	ดร.นพดล	ปิยะตระภูมิ	ผู้อ�านวยการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ	ร่วมกับ	Ms.Karen	H.	Timmons,	GHA	Chief	Executive	
Officer	จาก	Global	Healthcare	Accreditation	สหรัฐอเมริกา	ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ	“For	Developing	Thai	Medical	and	Wellness	
Travel	Professionals”	หรอืการรว่มกนัพฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการใหบ้รกิาร
ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ	ผ่าน	Video	Conference 
โดยมี	นายนคร	ศิลปอาชา	ประธานกรรมการสถาบันฯ	เป็นประธาน	พร้อม
คณะผู้บริหารสถาบันฯ	ร่วมเป็นสักขีพยาน	การลงนามความร่วมมือในครั้งน้ี	 
จะเป็นการร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานอาชีพและก�าลังคนในด้านการท่องเที่ยว 
เชิงการแพทย์และการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ	 เพื่อเตรียมยกระดับสถาน 
ประกอบการสู่มาตรฐานสากล	 ซ่ึงจะช่วยสร้างความมั่นใจด้านมาตรฐาน
สาธารณสุขและความปลอดภัย	พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ 
ต่างชาติ	สอดคล้องนโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในไม่ช้านี้

	 และตอกย�้าให้เห็นการท�างานรว่มกันระหวา่ง	
สคช.	 กับ	GHA	ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและ 
เต็มรูปแบบ	ทั้งระบบการประเมิน	การฝึกอบรม
ให้ความรู้ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ	ไปจนถึงการ
รับรองร่วมกัน	 เพื่อยกระดับมาตรฐานและ 
ความเป็นมืออาชีพของบุคลากรด้านการโรงแรม
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	ให้เติบโตเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล	ตลอดจนให้มีความเข้มแข็ง	
เตรียมความพร้อมให้กับสมรรถนะของบุคลากร
ไทยในการฟื�นฟูการท่องเที่ยวและพร้อมรับมือ 
กับทุกความเปล่ียนแปลงและวิกฤตที่อาจจะ 
เกิดขึ้นได้ในอนาคต
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สคช. ร่วม JMAM ประเทศญี่ปุ่น 
เปิดตัวมาตรฐานสมรรถนะ การบริหารของบุคลากรและช่างเทคนิค
เร่งพัฒนาสายการผลิตตามแบบฉบับของญี่ปุ่น

	 เมื่อวันที่	 2	กันยายน	2564	นายนคร	ศิลปอาชา	
ประธานกรรมการสถาบันคณุวุฒวิิชาชีพ	และ	Mr.	Takashi	
Hasegawa	Chairman,	Representative	Director,	JMA	
Management	Center	Inc.	ประเทศญี่ปุ่น	เป็นประธาน
เปิดตัวสมรรถนะ	 “New	Core	Human	Resources 
Standard	for	Industrial	Manufacturing”	หรอืมาตรฐาน
สมรรถนะด้านการบริหารของบุคลากรและช่างเทคนิค 
ในสายการผลิตที	่สคช.	จับมอื	JMA	Management	Center	
Inc.	(JMAM)	ประเทศญี่ปุ่น	และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	ในฐานะองค์กรทีมี่หน้าทีร่บัรอง	ร่วมกันจดัขึน้	
ผ่านโปรแกรม	Zoom	meeting	

	 เพือ่ร่วมกนัพฒันาและเพิม่ประสิทธภิาพและ
ความก้าวหน้าของคนในอาชีพ	ตามความต้องการ
ของเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศ	รองรบัการลงทนุจากต่างประเทศ	และ
การแขง่ขนัในภมูภิาคและระดบัโลก	โดยเป็นการ
พฒันามาจากหลกัสตูรอบรม	Master	of	Industrial	
Manufacturing	ที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น-มีการ 
แบ่งระดับการประเมินสมรรถนะออกเป็น	 4	
ระดับ	ตั้งแต่พนักงานทั่วไปที่ท�างานอยู่ในภาค
อุตสาหกรรมการผลิต	ไปจนถึงระดับผู้จัดการ
โรงงาน	 ซ่ึงจะเป็นตัวช้ีวัดถึงความสามารถและ
ทักษะที่จ�าเป็นในการท�างานที่ เป็นประโยชน์
ส�าหรบัผู้ประกอบการในการพฒันาความสามารถ
ของบุคลากรได้อย่างมีระบบแบบแผน	โดยผู้ที่
ผ ่านการประเมินสมรรถนะจะได้รับหนังสือ
รับรองมาตรฐานสมรรถนะซ่ึงเป็นที่ยอมรับจาก
ทั้งสองหน่วยงาน	(joint	certification)	
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สคช. จรดปากกา MOU 
สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง ทั่วประเทศ
ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากร รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน

	 เมือ่วันที	่15	กนัยายน	2564	สคช. รว่มกบัสถาบันการอาชวีศกึษา
ทั่วประเทศทั้ง  19  แห่ง  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
“การยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการอาชีวศึกษาสู่ความเป็น 
มอือาชพี” ผ่านระบบ Zoom Conference โดยมีนายนคร ศลิปอาชา 
ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 รักษาการผู้อ�านวยการ
สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี	พรอ้มดว้ยนายสเุทพ แกง่สนัเทยีะ	เลขาธกิาร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	เป็นประธานในพิธี	 โดยมีนางสาว 
วรชนาธิป	จันทนู	และนางสาวจุลลดา	มีจลุ	รองผู้อ�านวยการสถาบัน
คณุวุฒวิชิาชีพ	และผู้บรหิารจากสถาบันการอาชีวศกึษาทัง้	19	แหง่	
ร่วมเป็นผู้ลงนามและสักขีพยาน	ถือเป็นครั้งแรกที่มีผู้ร่วมลงนาม
ผ่านออนไลน์มากถึง	19	แห่ง	 ซ่ึงมีการจัดการศึกษาใน	3	ระดับ 
คือ	ปวช.	ปวส.	ปริญญาตรี	และสายปฏิบัติการ	โดยจะเริ่มตั้งแต่
การสนับสนนุใหม้กีารน�ามาตรฐานอาชีพไปใชใ้นการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนและการฝึกอบรม	ให้พร้อมเป็นองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะและส่งเสริมสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
	 MOU	ครั้งน้ีถือเป็นการร่วมกันขับเคล่ือนพัฒนาบุคลากร 
ด้านอาชวีศกึษา	ซ่ึงเป็นตลาดแรงงานทีส่�าคัญ	ต่อการพฒันาเศรษฐกจิ 
ของประเทศ
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สคช. จับมือ HRD Korea  
ร่วมกันยกระดับก�าลังคน รับรองสมรรถนะและคุณวุฒิวิชาชีพ
รองรับโอกาสการเคลื่อนย้ายแรงงานในอนาคต

	 เมื่อวันที่	30	กันยายน	2564	นายนคร	
ศลิปอาชา	ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ	 ในฐานะรักษาการผู้อ�านวยการ 
สถาบันฯ	 ร่วมกับ	 นายคิม	 ยัง	 ฮยอน 
(Mr.	Kim	Yang	Hyun)	Vice	President	
ของ	Human	Resources	Development	
Service	of	Korea	(HRD	Korea)	ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการจ้างงาน
และแรงงานสาธารณรัฐเกาหลี	ลงนาม

สคช. ร่วมเวทีเสวนาข้ามประเทศ
กับสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเปิดแนวทางการพัฒนาก�าลังคน 
ในช่วงวิกฤตโควิด-19

	 เมือ่วนัที	่6	ธนัวาคม	2564	นางสาวจุลลดา	มจีลุ	รองผู้อ�านวยการ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ร่วมงาน	2021	Republic	of	Korea-ASEAN	
Policy	Sharing	Workshop	 ซ่ึงจัดโดย	ASEAN	และกระทรวง 
การจ้างงานและแรงงาน	สาธารณรัฐเกาหลี	ผ่านออนไลน์	เพื่อร่วม
เสวนาในหัวข้อ Employment and Workforce Development	Policies 
in Thailand กบัผู้เช่ียวชาญจาก	World Bank และ International	Labour	
Organization	(ILO)	โดยมีผู้เช่ียวชาญและผู้แทนกระทรวงแรงงาน 
ในอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมรับฟัง	 เพื่อเป็นการพัฒนา 
องคค์วามรูแ้ละพัฒนานโยบายความร่วมมือรว่มกัน	โดยนางสาวจุลลดา	
ได้เผยแพร่ผลงาน	สคช.	 ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19	อาทิ 
ความร่วมมือในการพัฒนาก�าลังคนสาขาท่องเที่ยวและโรงแรมให้มี
สมรรถนะรองรับ	Wellness	Travel	การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 
ที่ได้รับผลกระทบ	เช่น	ผู้หญิงและแรงงานข้ามชาติ	ให้สามารถเข้าถึง
การรับรองสมรรถนะและมีโอกาสทางอาชพีทีดี่ข้ึน	รวมถึงการขับเคล่ือน 
ระบบเทียบโอนประสบการณ์เพื่อสร้างโอกาสในอาชีพเสริมหรือ 
อาชีพใหม่	ให้คนในอาชีพเดินหน้าในอาชีพต่อไปได้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	เพื่อพัฒนาการยอมรับสมรรถนะและคุณวุฒิวิชาชีพ	(Cooperation	on	Skills	and	professional	
Qualifications	Recognition) ผ่านระบบออนไลน์ โดยนางสาววรชนาธิป จนัทน ูนางสาวจุลลดา มจีลุ	และ ดร.พงศ์พฒัน์ เทยีนศิริ  
รองผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ร่วมเป็นสักขีพยาน	นับเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนาน	 สู่การพัฒนา 
กรอบแนวทางการยอมรับสมรรถนะและคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกัน	 เพื่อส่งเสริมการยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพของทั้งสองหน่วยงาน 
ตลอดจนช่วยเพิ่มโอกาสแรงงานไทยในการไปท�างานที่สาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต	และช่วยเหลือแรงงานไทยคืนถิ่นให้สามารถ
เทียบโอนประสบการณ์จากการท�างานหรือฝึกอบรมในประเทศเกาหลี	เพื่อให้ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	และเพิ่มโอกาสในการได้รับ 
การจ้างงาน	และการได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น	
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กิจกรรม
สร้างความร่วมมือ

สคช. ปั้น “พี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ”
การันตีความสามารถในการดูแลเด็กได้ทั้งกายและใจ

	 เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2564	นางสาวจุลลดา	มีจุล 
รองผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	เป็นประธานมอบ 
ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพ	สาขาวิชาชพีบรกิารสขุภาพ	อาชพีผู้ดแูลเดก็
ชั้น	1	ให้กับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคล	จ�านวน
กว่า	140	คน	โดยมีมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม	ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์	องค์กรซึ่งมีหน้าที่รับรองสมรรถนะ	
โดยคุณจิตราภา	 หิมะทองค�า	 เลขาธิการมูลนิธิฯ	และ	
รศ.กรรณกิาร	์วจิติรสคุนธ์	กรรมการมลูนิธฯิ	ให้การตอ้นรบั	
ทัง้น้ี	ทีผ่่านมา สคช. ได้ร่วมกบับคุลากรในอาชีพ ผู้ประกอบการ 
และผู้เชี่ยวชาญจัดท�ามาตรฐานอาชีพ	และให้การรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ	 ซ่ึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการการันตี 
ระดับชาติ	สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง	ที่ต้องส่ง 
บตุรหลานไปอยูใ่นความดูแลของคนอ่ืน	ซ่ึงผู้ผ่านการประเมินฯ	
อาชีพดูแลเด็ก ระดับที่ 1 จะเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหา 
พืน้ฐาน มสีมรรถนะในด้านโภชนาการเด็ก ดแูลกจิวัตรประจ�าวัน	
ความปลอดภัย	และการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก
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สคช. เปิดทดสอบสมรรถนะ
ครูอาชีวศึกษาตุามมาตุรฐานอาชีพ
พุ่งเป้าพัฒนาก�าลังคนรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน 

	 เมือ่วนัที	่25	มิถนุายน	2564	สคช.	ร่วมกับส�านักพฒันา
สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา	สังกดัส�านักงานคณะ
กรรมการการอาชวีศกึษา เปิดทดสอบสมรรถนะครอูาชวีศกึษา 
ตามมาตรฐานอาชพีขึน้เป็นครัง้แรก ด้วยการน�ามาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปปรับใช้ในการจัดการสอน เพื่อ
พัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้พร้อมเข้าสู่การท�างาน 
ทีต่รงตามความต้องการของสถานประกอบการ และตลาด 
แรงงาน เบ้ืองต้นมีครูอาชีวศึกษาผ่านการฝึกอบรมตาม 
โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา 
สู่ประเทศไทย 4.0 หรือ	“อัปเกรดครู”	จ�านวน 545 คน	
น�าร่อง	7	สาขาวิชาชีพ	ได้แก่	บรกิารยานยนต์	การท่องเทีย่ว 
การโรงแรม	ภตัตาคารและร้านอาหาร	เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ก่อสร้าง การเชื่อม
อตุสาหกรรม	พลงังานและพลังงานทดแทน	รวมไปถงึสาขา
ธรุกจิเสริมสวย	ทัง้น้ีความร่วมมือเกดิขึน้ตามบันทกึขอ้ตกลง
ระหว่าง	สคช.	และ	สสอ.	โดยเป็นการท�างานสืบเนื่องจาก
ในปี 2563 ซ่ึงมกีารจดัท�าหลักสตูรร่วมกบั สสอ. ในการน�าไป 
พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา	โดยได้รับความร่วมมือ
จากผู้ประกอบการเข้ามาฝึกอบรมความรู้และทักษะ เพื่อ 
Reskill	หรือ	Upskill	ให้กับครูอาชีวศึกษายึดโยงกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ	เบื้องต้นเดินหน้าพัฒนาครูอาชีวศึกษาแล้ว 
กว่า	700	คน	และพัฒนาหลักสูตรได้ถึง	20	หลักสูตร
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สคช. จับมือภาคอุตุสาหกรรม พัฒนาก�าลังคน
สาขาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รองรับอุตสาหกรรม 4.0

	 เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2564	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	หรือ	สคช.	ร่วมงานแถลงข่าว	“ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่	
ประเทศไทย	4.0”	 ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรม	ร่วมกับ	เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(Center	of	Robotic	Excellence:	CoRE)	สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย	(TARA)	และสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	จัดข้ึนเพื่อเป็นการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 โดยการจัดท�ามาตรฐาน	
System	Integrator	(SI)	หลักสูตรการฝึกอบรมและการประเมินระดับความสามารถ	เพื่อให้	SI	มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล	และสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ	มีการจ้างงานในประเทศเพิ่มมากขึ้น	และมีการจัดท�ามาตรฐานอาชีพที่สอดคล้อง 
กับความเปลี่ยนแปลง	อาทิ	สาขาอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์	ช่างควบคุมหุ่นยนต์	และอาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต	สามารถ
รองรับการพัฒนาก�าลังคน	ยกระดับรายได้และขีดความสามารถที่สูงขึ้น	อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นหนึ่งในกลุ่ม	
New	S-Curve	หรือกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต	การพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ข้างต้น	เป็นภารกิจหลักของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	เพื่อขับเคลื่อนก�าลังคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	4.0	
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สคช. ร่วมปั้น ช่างโครงข่ายปลายทาง
ด้านเครือข่ายใยแก้วน�าแสง
เชื่อมโยงการสื่อสารด้านดิจิทัล อย่างมืออาชีพ

	 เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2564	สคช.	ร่วมกับ	สมาคมโทรคมนาคม 
แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	บริษัท	โทรคมนาคมแห่งชาติ	
จ�ากดั	(มหาชน)	ส�านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาและมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร	ีจัดฝึกอบรมให้ความรูก้บันักเรยีน	นักศกึษา	
และบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา	จังหวัดพิษณุโลก	และเชียงใหม่	
ในหลกัสตูร	“มาตรฐานทกัษะความรูค้วามช�านาญส�าหรบัช่างโครงข่ายใยแก้ว 
น�าแสง”	ภายใต้โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล	 โดยมีวิทยากรผู้เช่ียวชาญจากภาค
อุตสาหกรรม	และสถาบันการศึกษามาร่วมถ่ายทอดความรู้	นับเป็นหนึ่ง
ในภารกิจทีจ่ะตอบโจทย์การพัฒนาก�าลังคน	ในมติขิองการพัฒนาโครงขา่ย
การส่ือสารของประเทศ	รองรับการขยายตัวของโครงข่ายการส่ือสาร 
ดา้นดจิทิลั	โดยผู้ทีจ่ะได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานอาชีพ	จะตอ้งสามารถ
แก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจ�า	โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี	 เครื่องมือ	
และข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชาและ
ต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลวัสดุ	อุปกรณ์	และเครื่องมือที่จ�าเป็นในการ
ตรวจแก้และติดตั้งบริการ	FTTx	เพื่อให้สามารถตรวจแก้สายกระจาย 
ใยแก้วน�าแสงและติดตั้งสายกระจายใยแก้วน�าแสงได้

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)106 รายงานประจ�าปี 2564



สคช. ตุอกย�้าความส�าคัญ 
มาตรฐานอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตอบโจทย์ประเทศก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

	 เมื่อวันที่	 25	พฤศจิกายน	2564	สคช.	 ร่วมกับ	 โรงเรียนอนันตรักษ์ 
การบริบาล	หัวหิน	จัดกิจกรรมสร้างความภาคภูมิใจ	ภายใต้ชื่องาน	“คุณวุฒิ
วิชาชีพ	ให้มากกว่าที่คิด”	 เพื่อเป็นการตอกย�้าให้เห็นความส�าคัญของระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพหรือปริญญาอาชีพ	และรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ของประเทศ	โดยในครั้งน้ีมีผู้ที่ผ่านการประเมินได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิ
วชิาชพี ในวชิาชพีบรกิารสขุภาพ อาชีพผู้ดแูลผู้สงูอาย ุและผู้ทีส่นใจในอาชีพอ่ืน ๆ 
เข้าร่วมงานผ่านระบบ	Zoom	และ	Facebook	Live	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	
(องค์การมหาชน)	กว่า	300	คน	ภายในงานได้มีการเสวนา	หัวข้อ	“มืออาชีพ	
ตัวจริง”	เพื่อให้เห็นความส�าคัญและการใช้ประโยชน์จากการเป็นมืออาชีพกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	โดยมี	นางสาววรชนาธิป	จันทนู	นางสาวจุลลดา	มีจุล	
รองผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	พร้อมด้วย	นางสาวพิมลศิริ	วงษ์อ่อน	
รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารผลติภัณฑ์และการตลาดลูกค้ารายย่อยและองค์กร
ชุมชน	ธนาคารออมสิน	ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
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สคช. ปั้น ช่างสักคิ้ว ช่างท�าเล็บ รุ่นแรก 
พร้อมเปิดร้านให้บริการอย่างมืออาชีพ

	 เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2564	นางสาววรชนาธิป	 จันทนู	รองผู้อ�านวยการ
สถาบันคณุวุฒวิิชาชีพ	เป็นประธานมอบใบประกาศนียบตัรคณุวุฒวิิชาชีพและหนังสือ
รบัรองมาตรฐานอาชีพ	ในสาขาวิชาชพีธรุกจิเสรมิสวยและเสรมิสร้างสุขภาพร่างกาย	
ให้กับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	อาชีพช่างท�าผม	
และอาชีพช่างสักคิว้	ช่างท�าเล็บ	จ�านวน	270	คน	จากโรงเรยีนเสรมิสวยและออกแบบ
ทรงผมนานาชาติณรงค์	ถือเป็นช่างสักคิ้ว	ช่างท�าเล็บ	ที่ผ่านการประเมินรุ่นแรกของ
ประเทศ	เป็นเครือ่งยืนยนัความสามารถในการให้บริการลกูค้าอย่างมมีาตรฐาน น�าไปสู่ 
การยอมรับและความก้าวหน้าในอาชีพ	และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการ 
โดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด-19	ซึ่งมีผลกระทบกับธุรกิจบริการเสริมสวย

	 เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2564	นางสาวรชนาธิป	จันทนู	รองผู้อ�านวยการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิ
วิชาชีพให้กับผู้ที่สอบผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	
สาขาวิชาชพีนักบรหิารงานบคุคล	ทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีผ่่านการประเมนิ	
จ�านวน	27	คน	ในงาน	“Thailand	HR	Day	2021”	จัดโดย	สถาบันรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย	(Thailand	HRCI)	และสมาคม
การจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย	(PMAT)	โดยเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่
ผ่านการประเมนิ	น�ามาตรฐานอาชีพไปเป็นแนวทางในการพฒันาและยกระดบั
ทรัพยากรบุคคลในองค์กร	 อันเน่ืองจากความพร้อมในการเป็นบุคลากร
ต้นแบบในการน�ามาตรฐานอาชีพไปใช้ในการท�างาน	พร้อมกับการเป็น 
นักบริหารงานบุคคลมืออาชีพอย่างเต็มตัว	

สคช. มอบประกาศนียบัตุร
การันตี 27 นักบริหารงานบุคคล มืออาชีพ 
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กิจกรรม
พัฒนามืออาชีพ

	 เมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	2564	คณะผู้บริหาร
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	น�าโดย
นายนคร	ศิลปอาชา	ประธานกรรมการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ	พร้อมด้วย	ดร.นพดล	ปิยะตระภูมิ	
ผู้อ�านวยการสถาบันฯ	นางสาววรชนาธิป	จันทนู	
รองผู้อ�านวยการสถาบันฯ	 เข้าหารือร่วมกับ 
ผู้บริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	
(องค์การมหาชน)	 น�าโดยนายสุรงค์	 บูลกุล	
กรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 และยังเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย	ศาสตราจารย์พิเศษ	ดร.กิตติพงษ์	 
กิตยารักษ์	 ผู้อ�านวยการสถาบันฯ	ดร.อณูวรรณ	
วงศ์พเิชษฐ์ รองผู้อ�านวยการสถาบันฯ ร่วมถกกันถึง 
แนวทางการพัฒนามาตรฐานอาชีพให้กับผู้ต้องขัง	
โดยเฉพาะอาชีพอิสระอย่างการประกอบอาหาร 
ริมบาทวิถี	หรือ	Street	Food	ช่างผม	ช่างเชื่อม	
และอาชีพอิสระอ่ืน ๆ	ที่ผู้ต้องขังทั่วประเทศซ่ึงมี
จ�านวนมากกว่า	370,000	ราย	ตามข้อมูลของ 
กรมราชทัณฑ์	สามารถน�าไปต่อยอดสร้างรายได้
หลงัจากพ้นโทษ	โดยการเข้าไปพฒันาระบบการเรียน 
การสอน	พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับผู้ที่อยู่ 
ในเรือนจ�าด้วยการน�าระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็น
แนวทางในการพฒันาสอดคล้องกบัมาตรฐานอาชีพ

สคช. การันตุีความพร้อม ร่วมมือกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมฯ 
เพิ่มทักษะให้ผู้ต้องขัง เตรียมความพร้อมเป็นคนดี มีอาชีพเมื่อกลับคืนสู่สังคม 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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	 เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2564	ดร.นพดล	ปิยะตระภูมิ	 ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	พร้อมนายอลงกรณ์	พลบุตร 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ	“การพัฒนาก�าลังคนด้านการเกษตรสู่มืออาชีพ
ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”	ณ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพื่อบูรณาการการท�างานร่วมกันในการยกระดับก�าลังคนด้านเกษตร
ของไทยด้วยเทคโนโลยีเป็นเกษตรสมัยใหม่	 สู่เกษตรอุตสาหกรรม	โดย	สคช.	พร้อมให้การสนับสนุนในการพัฒนาทักษะให้กับ 
ผู้ที่อยู่ในอาชีพเกษตรกรรม	ทั้งการจัดอบรมแบบเข้าถึงพื้นที่	และการจัดอบรมออนไลน์	ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ	สามารถน�าระบบ
การฝึกอบรมออนไลน์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(TPQI	e-Training)	ไปเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนการฝึกอบรมให้เกษตรกร
ทั่วประเทศ	ผา่นศนูยเ์ทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรม	(Agritech	and	Innovation	Center:	AIC)	ที่มีอยูท่ั้ง	77	จงัหวดัทั่วประเทศ

สคช. จับมือ กระทรวงเกษตุรและสหกรณ์ 
ยกระดับเกษตรกรสู่ความเป็นมืออาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ได้อีกช่องทางด้วย	นอกจากนี้	สคช.	พร้อมสนับสนุน
ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	เพื่อ 
รับการการันตีเป็นมืออาชีพ เบื้องต้น สคช. ได้ร่วมกับ 
ผู้เช่ียวชาญ	และคนในอาชีพ	จัดท�ามาตรฐานอาชีพ
ด้านการเกษตรแล้วกว่า	 90	อาชีพ	 ไม่ว่าจะเป็น 
เพาะปลูก	การแปรรูป	เกษตรทฤษฎีใหม่	เกษตรกร
ปราดเปรื่อง	 รวมทั้งเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร 
ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร	และเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน	

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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	 เมื่อวันที่	22	มีนาคม	2564	สคช.	เชิญผู้บริหารอาชีวศึกษา
ทั่วประเทศ	ร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
กบัการจัดการเรยีนรูอ้าชีวศกึษา	และการขึน้ทะเบยีนเป็นองค์กร
ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ
หน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	และเป็นไปตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ	 โดยตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้านอาชีวะ	 ให้มี
ความเป็นเลิศ	พร้อมท�างานให้สถานประกอบการได้ทันที 
อย่างมปีระสิทธภิาพ	ทัง้น้ี	ครผูู้สอนจะเป็นคย์ีแมนส�าคญัในการ
ปรับการเรียนการสอนเพื่อเช่ือมโยงกับหน่วยสมรรถนะของ
มาตรฐานอาชพี	ซ่ึงจะเป็นการสร้างโอกาส	และทางเลือกให้กบั
ผู้เรียน	ที่ส�าคัญแนวทางน้ีจะท�าให้คนที่มีความรู้ความสามารถ
ขยายโอกาสเข้าสู่การประเมินเพื่อรับการการันตีจากหน่วยงาน
ภาครัฐได้ด้วยการเทียบโอนประสบการณ์และการเรียนรู ้
นอกระบบ	เพื่อรับคุณวุฒิด้านการศึกษาที่เหมาะสมได้

ตุิวเข้ม อาชีวะทั่วประเทศ
น�ามาตรฐาน สคช. ใช้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน 
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	 เมื่อวันที่	8	เมษายน	2564	ดร.นพดล	ปิยะตระภูมิ	 ผู้อ�านวยการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ	พร้อมด้วย	ผศ.(พิเศษ)	ดร.ศิริพงศ์	พฤทธิพันธุ์	รองผู้ว่าการรถไฟ
แห่งประเทศไทย	เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดท�ามาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง	ภายใต้หัวข้อ	“The	Next	
Step...ก้าวต่อไปของกัปตันม้าเหล็ก”	ทั้งน้ี	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาล 
ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาระบบคมนาคมในระบบขนส่งทางรางเป็นอย่างมาก	
ท�าใหต้อ้งมกีารพฒันาบคุลากรควบคูก่นั	โดยการจดัท�ามาตรฐานอาชพีผู้ขบัเคล่ือน
รถจักรและอาชีพผู้ขับเคล่ือนรถซ่อมบ�ารุงทาง	หรือกัปตันม้าเหล็ก	ต้องอาศัย
ความรู้	ความเช่ียวชาญด้านเทคนิค	ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน	ให้มีมาตรฐาน 
ที่เป็นไปตามหลักสากล	จะช่วยยกระดับให้กับอาชีพได้อย่างมาก	 ซ่ึงในอนาคต	
สคช.	และการรถไฟแห่งประเทศไทย	 ยังจะได้ร่วมกันพัฒนาก�าลังคนด้าน 
ระบบรางในอาชีพอ่ืน	ๆ	ต่อไป	 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทุกการขนส่ง 
ทางรางของประเทศไทย

สคช. ร่วมดัน กัปตุันม้าเหล็ก 
ขับเคลื่อนขนส่งทางรางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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	 เมื่อวันที่	24	มิถุนายน	2564	สคช.	ร่วมกับคณะจิตวิทยา	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ดึงผู้เช่ียวชาญในอาชีพ	 จัดท�า
มาตรฐานอาชพี	สาขาวชิาชพีบรกิารสขุภาพ	ชูบคุลากร	5	อาชพี	
ในสาขาจิตวิทยา	อย่างนักจิตวิทยาพัฒนาการ	 ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก	/	นักจิตวิทยาพัฒนาการ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการผู้สูงวัย	รวมไปถึง
อาชพีผู้ประสานงานการใหบ้รกิารเชิงจิตวิทยา	เพือ่เป็นการช่วย
ส่งเสริมให้ผู้ที่ปฏิบัติงานกับเด็กและผู้สูงอายุมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและมีวิธีการรับมือได้อย่างเหมาะสม	เป็นอีกก�าลัง
ส�าคญัทีจ่ะสนับสนุน	และพฒันาทรัพยากรบคุคลของประเทศไทย
ให้มีคุณภาพในสังคม

สคช. เตุรียมแกะกล่อง มาตุรฐานอาชีพจิตุวิทยา 
หวังจิตวิทยาพัฒนาการ แก้ปัญหาความรุนแรง
ที่จะเกิดกับเด็กและผู้สูงอายุอย่างตรงจุด 

	 เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2564	สคช.	เปิดเวทีรับฟังความเห็น	“Stakeholder	Engagement	กับการจัดท�ามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ	ประจ�าปี	2565”	ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกว่า	1,000	คน	ได้มีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางการจัดท�ามาตรฐานอาชีพ
ในปี	 2565	รองรับความต้องการก�าลังคนเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 เวทีน้ีได้มีการแสดงความเห็นจากบุคลากร 
ในหลากหลายสาขาอาชีพ	อาทิ	สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีไซเบอร์	เสนอให้จัดท�ามาตรฐานอาชีพความปลอดภัย 
ทางไซเบอร์	เพือ่สร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมดจิทิลั	เพือ่ป้องกนั	รบัมอื	และลดความเส่ียงจากภัยคกุคามทางไซเบอร์	ซ่ึงกระทบ
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจมวลรวมทั้งภายในและภายนอกประเทศ	พัฒนาก�าลังคนให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในโลกใหม่ 
อย่างชัดเจน	โดย	สคช.	ได้เดินหน้า	ส่งเสริม	สนับสนุนการพัฒนาก�าลังคนด้วยการทบทวนมาตรฐานอาชีพเดิมและผลักดัน 
ใหเ้กดิการจดัท�ามาตรฐานอาชีพใหม่	ๆ 	รองรบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม	รวมถงึการผลกัดนัใหเ้กดิการใช้ประโยชน์
จากมาตรฐานอาชีพ	เพื่อการพัฒนาก�าลังคนของประเทศอย่างยั่งยืน

สคช. เปิดเวทีถก การพัฒนามาตุรฐานอาชีพ
กระตุ้นให้ทุกอาชีพมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางกำลังคนรองรับโลกอนาคต
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	 เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2564	นายนคร	ศิลปอาชา	ประธานกรรมการสถาบัน
คณุวฒุวิชิาชพี	น�าทพัคณะผู้บรหิาร	รว่มเวทสีมัมนา	Virtual	Conference	หัวขอ้	
“อาชพีต้องเปล่ียน	ธรุกจิต้องปรับ	รับ	New	Normal”	ในงานพฒันาองค์กรทีมี่ 
หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล	
(ISO/IEC	17024)	ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์	Zoom	Meeting	และ	Facebook	
live	 โดยมี	ดร.นพดล	ปิยะตระภูมิ	 ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
นางสาววรชนาธิป	จันทนู	และนางสาวจุลลดา	มีจุล	รองผู้อ�านวยการสถาบันฯ	
ร่วมแชร์มุมมองและแนวทางการปรับตัวในอาชีพ	 และยกระดับความรู ้
ความเข้าใจ	สร้างโอกาส	สร้างงาน	และสร้างอาชีพ	รองรับการเปล่ียนแปลง
ของโลก	ในงานยังได้มีการมอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	2	แหง่คอื	มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ	
และโรงเรียนเสริมสวยชลาชล	ในฐานะเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพ	
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ตามมาตรฐานสากล	ISO/IEC	17024	ประจ�าปี	2564	ซึ่ง
ด�าเนนิการได้อย่างมมีาตรฐาน เข้มแขง็ มสีมรรถนะบคุคล ทดัเทียมกบันานาประเทศ

สคช. เปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ 
“อาชีพต้องเปลี่ยน ธุรกิจต้องปรับ รับ New Normal”  
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	 เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2564	สคช.	ร่วมกับผู้บริหารภาครัฐ	และเอกชน	ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์	13	แห่ง	ร่วมระดมความ
คดิเห็น	ส่งเสริมให้เกดิการพัฒนาศกัยภาพก�าลังคน	น�าไปสู่การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชพี	และใหก้ารรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพแก่คนในอาชีพ	เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดแรงงานระดับสากล	ทั้งนี้	อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของคนทั่วไปในวงกว้าง	 ไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	
อุตสาหกรรมพลาสติก	อุตสาหกรรมยางและเซรามิก	เป็นต้น	จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับบุคลากรในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ 
อันมีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	ตลอดจนรองรับอุตสาหกรรมการผลิตในภาพรวมของประเทศ	

สคช. จับมือผู้บริหาร ภาคเอกชน
ดันบุคลากรในสาขาวิชาชีพแม่พิมพ์ 
พัฒนาศักยภาพตามความต้องการของประเทศ

	 เมื่อวันที่	 20	 สิงหาคม	 2564	 สคช.	 จับมือ
มหาวิทยาลัยบูรพา	ดึงผู้เชี่ยวชาญในวงการมวย	จัดท�า
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	 สาขาวิชาชีพ 
การกีฬา	 สาขามวยไทย	 ซ่ึงเป็นมรดกของชาติที ่
ชาวต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	 ช่วย 
ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	และส่งผลต่อการ
หมุนเวียนของเศรษฐกิจ	โดยเน้นพัฒนา	4	กลุ่มอาชีพ
เบื้องหลังอันเป็นกลุ่มคนที่มีความส�าคัญ	และสมควร 
ได้รับการยกระดับเพื่อการสืบทอดศิลปะการต่อสู้ 
ของไทยได้อย่างมีมาตรฐาน	ได้แก่	ครูมวยไทยเพื่อ
สุขภาพ	ครูมวยไทยเพื่อการแข่งขัน	 ผู้ตัดสินมวยไทย 
ซึ่งท�าหน้าที่ให้คะแนน	และสาขาอาชีพผู้ชี้ขาดมวยไทย	
ท�าหน้าที่บนเวทีมวย	 ซ่ึงต้องมีความน่าเชื่อถือใน 
ทุกสนามการแข่งขัน	 เสริมทัพความแข็งแกร่งอย่าง 
มืออาชีพให้กับคนเบื้องหลังนักกีฬามวยไทย

สคช. จับมือ ม.บูรพา จัดทำมาตุรฐานอาชีพสาขามวยไทย  
 ออกอาวุธอย่างมืออาชีพ นำร่อง 4 อาชีพเบื้องหลังวงการมวย
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	 เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2464	นางสาวจุลลดา	มีจุล	
รองผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	เป็นประธาน 
เปดิงานอบรมเชงิปฏบิตักิาร	“ก้าวแรกสู่การเปน็องคก์ร
คุณธรรม	ส�าหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ 
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ”	ที่	สคช.	ร่วมกับ	ศูนย์
คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์	
Zoom	Meeting	 โดยมีตัวแทนจากองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า	200	คน	การจัดอบรมนี้
เป็นส่วนหน่ึงภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
การพัฒนาและส่งเสริมองค์กรคุณธรรมและมาตรฐาน
คุณธรรมในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	หลังจากน้ี	ทั้งสอง
องค์กรจะมกีารแผนการด�าเนินงานและกจิกรรมร่วมกนั
ในการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม	และงานพัฒนา
กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม	
น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกสาขาอาชีพต่อไป

สคช. คล้องแขน ศูนย์คุณธรรม
ยกระดับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองทั่วประเทศ สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

	 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 สคช.	จัดงานแถลงข่าว “เปิดตัว 5 มาตรฐานอาชีพใหม ่การพัฒนาก�าลังคนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
20	ปี”	ผ่านออนไลน์ทั้งทางระบบ	Zoom	Conference	และ	Facebook	Fanpage	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ได้แก่	สาขาวิชาชีพ
อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า	(ระยะที่	2)	สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพสาขาจิตวิทยา	สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงาน
ทดแทน	สาขาวิชาชีพอนุรักษ์พื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม	(ระยะที่	2)	(งานศิลป์แผ่นดิน)	และสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
อาชพีมวยไทย	ซ่ึงเป็นความต้องการเร่งด่วนของผู้ประกอบการภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม	สืบเน่ืองจากทัว่โลกใหค้วามส�าคัญ
กับปริญญาอาชีพหรือคุณวุฒิวิชาชีพ	การจัดท�ามาตรฐานอาชีพจึงตอบโจทย์ในการวัดสมรรถนะของบุคคล	ข่วยยกระดับความ
สามารถของคนในอาชพีไดใ้นแบบทีส่ากลใหก้ารยอมรับ	ซ่ึงจะเป็นชอ่งทางการสรา้งโอกาสสรา้งรายไดใ้หค้นในอาชพีและยงัเป็นการ
เตรียมบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในชีวิตวิถีใหม่	(New	Normal)	อีกด้วย

สคช. แกะกล่อง 5 มาตุรฐานอาชีพใหม่   
ชู ‘ปริญญาอาชีพ’ ค�าตอบของการพัฒนาประเทศ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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	 เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2564	นางสาววรชนาธิป	จันทนู	รองผู้อ�านวยการ
สถาบันคุณวุฒิชาชีพ	ร่วมกับ	Global	Healthcare	Accredition	Thailand	
หรือ	GHA	ยกทีมลุย	เดอะ	พาร์ค	ไนน์	 โฮเต็ล	ศรีนครินทร์	 เพื่อติวเข้ม
บุคลากรในสถานประกอบการโรงแรม	ที่พัก	และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	
เพื่อต่อยอดไปสู่การเป็น	Wellness	Destination	ตามมาตรฐาน	GHA 
Medical	Travel/Wellbeing	ของ	GHA	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ที่จะรองรับ
เทรนดก์ารท่องเทีย่วเชิงสุขภาพและเชิงการแพทย์	สืบเน่ืองจากบันทกึข้อตกลง
ความร่วมมอืระหว่าง	สคช.	และ	GHA	ในการร่วมกันพัฒนาองค์ความรูเ้กีย่วกับ 
การให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ	สอดรับนโยบาย
รัฐบาลที่เร่งสร้างความเช่ือมั่นให้กับกลุ่มนักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
จากนโยบายเปิดประเทศ โดยเฉพาะแนวโน้มการท่องเที่ยวที่ปรับตัวสู่ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น

สคช. จับมือ GHA เช็กความพร้อมสถานประกอบการโรงแรม ที่พัก
ดันเป็นต้นแบบ Wellness Destination

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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	 เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	2564	สคช.	ร่วมกับ	ส�านักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เดินหน้าทดสอบสมรรถนะครูอาชีวศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ	เพื่อให้ครูที่ผ่าน
การฝึกอบรมตามโครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา 
สู่ประเทศไทย	4.0	(Upgrade)	สามารถน�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
ไปประยุกต์ใช้	เพื่อต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย	โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรครูอาชีวศึกษา	ใน	7	สาขาวิชาชีพ	คือ	
บริการยานยนต์	การท่องเที่ยว	การโรงแรม	ภัตตาคารและร้านอาหาร	
อุตสาหกรรมดิจิทัล	 อุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง	การเช่ือม
อุตสาหกรรมพลังงานและพลังงานทดแทน	และสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย
และเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย	

สคช. เร่งเครื่องยกระดับ  
และพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษา สู่ประเทศไทย 4.0

	 โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษา
สู่ประเทศไทย	4.0	(Upgrade)	ได้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
มีครูอาชีวศึกษาตอบรับเข้าประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพแล้วกว่า	100	คนทั่วประเทศ	ซึ่งจะถือเป็นการ
สร้างบุคลากรคุณภาพที่ตรงกับความต้องการพร้อมต่อยอด 
สู่การพัฒนาก�าลังคนของประเทศได้อย่างแท้จริง
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	 เมือ่วันที	่6	พฤศจิกายน	2564	สคช.	ร่วมกบั	องค์การ
ยูนิเซฟ	ประเทศไทย	จัดระดมความคิดเห็นเยาวชนที่มี
ต่อการจัดท�า	e-Portfolio	และ	E-Workforce	Ecosystem	
ของ	สคช.	ในหัวข้อ	“แรงจูงใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการใช้ประโยชน์จาก	e-Portfolio”	ผ่าน	Zoom	
Conference	 เพื่อเป ็นข ้อมูลให ้กับผู ้พัฒนาระบบ 
สามารถน�าไปใช้ประกอบการออกแบบพัฒนาตรงตาม
ความต้องการกับเยาวชน	โดยมีนางสาวจุลลดา	มีจุล 
รองผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	และคุณลาเรีย	
ฟาเวโร่	 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวัยรุ่นและการมีส่วนร่วม

สคช. จับมือ Unicef Thailand 
จัด Focus Group  รับฟังความคิดเห็นเยาวชน
ต่อการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะ

องค์การยนูเิซฟ	ประเทศไทย	กล่าวเปิดงาน	เป็นการร่วมกนั 
พัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะ	ที่เชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงาน	เป็นระบบแฟ้มสะสมผลงานทั้งด้านการศึกษา	
การฝึกอบรม	ประสบการณ์การท�างานและยังเป็นช่องทาง 
การเข้าถงึข้อมลู	เพือ่การพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต	(Life	Long	Learning)
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	 เมือ่วันที	่23	พฤศจิกายน	2564	สคช.	ร่วมกบั	มหาวิทยาลัย
บูรพา	จัดการทดสอบเครือ่งมอืประเมนิสมรรถนะ	ตามโครงการ
จัดท�ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพการกีฬา	
สาขามวยไทย	 เพื่อพัฒนาและจัดท�ามาตรฐานอาชีพ	สาขา
มวยไทย	ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ 
เพื่อผลักดันบุคลากรเบื้องหลังความส�าเร็จของวงการมวยไทย	
พร้อมเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 โดยมี	ผศ.ดร.นฤพนธ์ 
วงศ์จตุรภัทร	ดร.จัตุชัย	จ�าปาหอม	และ	ดร.นาคิน	ค�าศรี	จาก
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	มหาวิทยาลัยบูรพา	ด�าเนินการจัด
ทดลองประเมนิความรูเ้พือ่ทดสอบเครือ่งมอืประเมนิใน	3	อาชพี	
ได้แก่	สาขาวิชาชีพผู้ช้ีขาดมวยไทย	ระดับ	4	สาขาวิชาชีพครู
มวยไทยเพื่อการแข่งขัน	ระดับ	3	และสาขาวิชาชีพครูมวยไทย
เพื่อสุขภาพ	ระดับ	3	ทั้งนี้	หลังจากจัดทดสอบเครื่องมือการ
ประเมินสมรรถนะเสร็จส้ินแล้ว	จะเป็นขั้นตอนที่น�าไปสู่การ
รับรองเครื่องมือประเมินฯ	ก่อนจะมีการประกาศใช้มาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี	2565	
ตามเส้นทางการพัฒนาก�าลังคน	รองรับยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี
ต่อไป

สคช. ร่วมกับ ม.บูรพา เร่งเครื่องทดสอบเครื่องมือ
ประเมินมาตรฐานอาชีพมวยไทย สู่ความเป็นมืออาชีพ 
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	 เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2564	นางสาววรชนาธิป	จันทนู	
รองผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ร่วมเสวนาหัวข้อ	
คุณธรรมและมาตรฐานการอาชีพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน	 ในงาน	“ตามรอยบาทพระราชา 
สร้างคณุค่าท่องเทีย่วท้องถิน่ไทย”	ซ่ึงจัดข้ึนโดยสมาคมภาษา
เพื่อการศึกษา	อาชีพและธุรกิจน�าเที่ยว	องค์กรรับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	ของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ	 สืบเน่ืองจากตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ 
เริ่มกลับมาคึกคักจากสถานการณ์โควิด-19	ที่เริ่มคล่ีคลาย 
โดยเฉพาะการท่องเทีย่วในชุมชนและท้องถิน่	ทีเ่ป็นในรปูแบบ
การท่องเทีย่วทีเ่ฉพาะเจาะจง	จึงมคีวามจ�าเป็นทีต้่องส่งเสรมิ
ศักยภาพให้กับผู้ที่อยู่ในอาชีพ	ไม่ว่าจะเป็น	 นักการตลาด 
ท่องเทีย่วท้องถิน่	ผู้ประกอบการอาหารท้องถิน่	ผู้ประกอบการ 
ที่พัก	ผู้ประกอบการของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์	นักเล่าเรื่อง
ท้องถิ่น	และนักออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น 
ให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานอาชีพ	ช่วยยกระดับชุมชนให้มี
คุณภาพ	และสร้างความแข็งแกร่งให้ชุมชน	โดยมีนักเรียน	
นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง

สคช. ตุอกย�้ามาตุรฐานอาชีพ
ช่วยยกระดับคนในอาชีพการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น 
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ด้านสร้างการรับรู้

	 เมื่อวันที่	11	มีนาคม	2564	นางสาววรชนาธิป	จันทนู	
รองผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 เป็นตัวแทน 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 (องค์การมหาชน)	 ร่วมประชุม
อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง	 โดยมี	 
นายธีรภัทร	 ประยูรสิทธิ	 ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานการประชุม ทัง้นี ้สคช. เป็น 1 ใน 16	หน่วยงาน 
ในสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	ที่ได้รับมอบเกียรติบัตร 
เป็น	 “องค์กรคุณธรรม”	ตามโครงการส่งเสริมชุมชน	
องคก์ร	อ�าเภอ	และจังหวดัคุณธรรม	ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.  2562	 มีผลการด�าเ นินงานและจัดกิจกรรมที ่
สอดคล้องกับการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.	 2559-2564)	 ด้วยการน�า 
หลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติ	น�าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ	และการด�ารงรักษาไว้ 
ซึ่งวิถีวัฒนธรรมไทยไปสู่การปฏิบัติ

สคช. ตุิด 1 ใน 16 หน่วยงาน 
รับมอบเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรม”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)122 รายงานประจ�าปี 2564



	 เมือ่วนัที	่14	กรกฎาคม	2564	UNESCO-UNEVOC	หรอื	ศูนยร์ะหว่างประเทศด้านเทคนคิและอาชวีศกึษาและการฝึกอบรม
ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	คัดเลือกผลงาน	“บูรณาการมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถาน
ประกอบการ”	โดย	สคช.	เป็นตัวอย่างนวัตกรรม	ด้านการบูรณาการสมรรถนะและคุณวุฒิใหม่	ซึ่งผลงานชิ้นดังกล่าว	มีการน�า
มาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ	ซึ่งท�าหน้าที่สอนงาน	ถ่ายทอดความรู้	Upskill	และ	Reskill	ก�าลังคนสาขาต่าง	ๆ	
ไดอ้ยา่งมมีาตรฐานเทยีบเทา่มาตรฐานสากล	ทัง้น้ี	UNESCO-UNEVOC	เปน็หนว่ยงานทีด่�าเนนิการคดัเลอืกและรวบรวม	แนวทาง

สคช. ยกระดับไปอีกขั้น  
UNESCO-UNEVOC ยกมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
เป็นนวัตกรรมตัวอย่างในการขับเคลื่อนมาตรฐานอาชีพในระบบฝึกอบรม

ปฏิบัติที่ เป็นนวัตกรรมในระบบฝึกอบรมสาย
วิชาชีพจากทั่วโลก	ที่สอดคล้องและส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ	
(2030	Agenda	for	Sustainable	Development)	
เพือ่เผยแพร่และสนับสนุนให้ประเทศต่าง	ๆ 	น�าไป
ปรับใช้	 ซ่ึงผลงานของ	สคช.	ที่ได้รับคัดเลือก 
จะได้รบัการตพีมิพ์และเผยแพร่	เพือ่เป็นแบบอย่าง 
ให ้กับประเทศอ่ืนในฐานข้อมูล	 Innovative 
practices	from	Asia-Pacific,	Africa	and	Europe	
และช่องทางของ	UNESCO-UNEVOC	ด้วย

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 123รายงานประจ�าปี 2564



	 เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	2564	สคช.	คว้ารางวัลยอดเยี่ยม	
“ส�าหรับการสร้างสรรค์ออกแบบนวัตกรรมห้องเรียนเสมือน
เพื่อสังคม–Virtual	Class	Room	Platform	Innovation”	
ในหัวข้อ	“TPQI	Virtual	Classroom:	 ห้องเรียนอาชีพ
ออนไลน์”	 ในโครงการประกวดส่ือดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้	
(Digital	Content	for	Learning	Contest	2021)	จากสมาคม 
อีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย	(E-lat)	โดยมีนางสาววรชนาธิป	
จันทนู	รองผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	 เป็นผู้รับ
รางวัล	ทั้งนี้	มีผลงานได้รับรางวัลทั้งหมด	19	รางวัลจาก	5	
สมาคมทางด้านดจิิทลั	คอนเทนต์ไทย	คอื	สมาคม	Bangkok	
ACM	SIGGRAPH	(BASA)	สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย	
(DCAT)	สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ไทย	(TACGA)	สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
เกมไทย	 (TGA)	และสมาคมอีเลิร์นน่ิงแห่งประเทศไทย	
(E-lat)	 โดยที่ผ่านมา	สคช.	 ได้มีการจัดรูปแบบการอบรม 
ทางออนไลน์ในระบบ	TPQI	e-Training	และเพจเฟซบุ�ก	
รวมถึงการอบรมในรูปแบบ	Virtual	Classroom	 เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาคนที่อยู่ในอาชีพ	 โดยเฉพาะ 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สคช. ขึ้นแท่น ชูนวัตุกรรมห้องเรียนเพื่อสังคม 
ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ตอบโจทย์วิถี New Normal 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)124 รายงานประจ�าปี 2564



	 เมือ่วนัที	่17	สงิหาคม	2564	สคช.	จดังานมอบรางวลั	การประกวด
ภาพยนตร์สั้น	“เมืองแห่งมืออาชีพ”	ปีที่	1	ผ่านระบบทางไกล	ร่วมชิง
เงินรางวัลพร้อมโล่มูลค่ารวมกว่า	120,000	บาท	โดยมีคณะกรรมการ
ตัดสิน	ได้แก่	นายปรัชญา	ปิ�นแก้ว	ผู้ก�ากับภาพยนตร์และผู้ควบคุมการ
สร้างจากเรื่อง	“องค์บาก”	และ	“ต้มย�ากุ้ง”	นายสมเกียรติ	วิทุรานิช	
นักเขียนบทภาพยนตร์	จากเรื่อง	“ไอ้ฟัก”	นายศักดิ์ชัย	พฤฒิภัค	อดีต
รองผู้อ�านวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	ด้านรายการและการผลิต
รายการ	และนางสาววรชนาธปิ	จันทน	ูรองผู้อ�านวยการสถาบนัคณุวฒุิ
วิชาชีพ	ทั้งน้ี	จากบุคคลทั่วไปที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรวม	8	ทีม	
ผลงานเรือ่ง	“จดุเริม่ต้นทีเ่ลก็น้อย”	จากทมี	KG	Plus	ซ่ึงเป็นการรวมตวั 
ของ	5	เยาวชนคนรุน่ใหม	่เปน็ผู้ไดร้บัรางวลัชนะเลศิรบัเงนิรางวลัมลูคา่	
50,000	บาท	โดยถ่ายทอดเรื่องราวของอาชีพคนขับแท็กซี่	อาชีพใกล้ตัว
ทีใ่ห้บรกิารอย่างมมีาตรฐานเพือ่ตอบโจทย์ผู้บรโิภคทีต้่องการรบับรกิารทีด่ี
มีมาตรฐาน สุภาพ และปลอดภัย ได้มีการเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์สั้น 
ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด	ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	ของ	สคช.	ทั้งเฟซบุ�ก	
YouTube	Instagram	และ	TikTok	เพื่อเป็นการสร้างความรู้	ความ
เข้าใจถึงหัวใจของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	 เป็นประโยชน์ต่อการท�างาน 
ในอาชีพของโลกปัจจุบัน	และโลกอนาคต	ที่ทุกคน	ทุกอาชีพ	สามารถ
พฒันาตวัเองและเขา้สู่ระบบการประเมนิสมรรถนะเพือ่การรบัรองระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ	หรือปริญญาอาชีพ	

สคช. มอบรางวัล “จุดเริ่มตุ้นที่เล็กน้อย”   
คว้ารางวัลยอดเยี่ยม การประกวดหนังสั้น “เมืองแห่งมืออาชีพ” 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) 125รายงานประจ�าปี 2564



	 เมื่อวันที่	 28	 สิงหาคม	2564	คณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	เปิดเผยผลประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	(Integrity	
and	Transparency	Assessment:	 ITA)	ประจ�าปี	 2564	 โดยมี 
หน่วยงานภาครัฐ	องค์กรอิสระ	องค์กรส่วนท้องถิ่น	รัฐวิสาหกิจ	และ
องค์การมหาชน	เข้าร่วมการประเมิน	8,300	หน่วยงานผลประเมิน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)	หรือ	สคช.	อยู่ในระดับ	AA	
ได้	97.38	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	100	คะแนน	อยู่อันดับ	3	จาก	55	
หน่วยงานองค์การมหาชน	ยกระดับจากองค์กรระดับ	A	ที่	 92.49	
คะแนนในปี	2563	สะท้อนให้เห็นถึงความส�าเร็จในการเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	โดย	สคช.	ได้	100	คะแนน	
ส�าหรับตัวชี้วัดในด้านการป้องกันการทุจริต	การเปิดเผยข้อมูล	ขณะที่
การปฏิบัติหน้าที่	99.45	คะแนน	สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างซ่ือสัตย์สุจริต	มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและค�านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก	โดยมีการพัฒนาเปิดเผยข้อมูล	และการให้บริการ
สาธารณะผ่านระบบ	e-Service	มากขึ้น	ง่ายต้องการเข้าถึงข้อมูล 

ป.ป.ช. ประเมิน คุณธรรม ความโปร่งใสปี 64 
ชี้ สคช. เป็นหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกณฑ์ AA ขยับขึ้นอันดับ 3 หน่วยงานระดับองค์การมหาชน

	 เมือ่วนัที	่19	ตลุาคม	2564	นางสาวจุลดา	มจีลุ	รองผู้อ�านวยการ 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	น�าเสวนาเรื่องการปรับใช้และบูรณาการ
มาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ	ร่วมกับนางสาวศิริพร 
ภาวิขัมภ์	 ผู้แทนจาก	GIZ	(German	International	Cooperation)	
และนายชลวิทย์	 สุขอุดม	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารองค์ความรู้และ 
ส่งเสริมสังคม	จากบริษัท	บุญรอด	บริวเวอรี่	จ�ากัด	เพื่อน�าเสนอ
นวัตกรรมการปรับใช้มาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ 
ซึ่งท�าหน้าที่สอนงาน	ถ่ายทอดความรู้	Upskill และ Reskill	ก�าลังคน
สาขาต่าง	ๆ	ได้อย่างมีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล	ซ่ึงจัดข้ึน	
โดย	UNESCO	UNEVOC	หรอืศนูยร์ะหวา่งประเทศดา้นเทคนคิและ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 โดยมีภาครัฐ	 ภาคเอกชน 
จากทั่วโลก	เข้าร่วมกว่า	150	องค์กร	ทั้งนี้	สคช.	ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานต่าง	ๆ	ในการส่งเสริมมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถาน
ประกอบการอย่างต่อเน่ือง	โดยขณะน้ีมีครูฝึกในสถานประกอบการ	
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาชีพแล้วกว่า	200	คน	ส่งผลให้ได้รับ

สคช. พบ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา จากทั่วโลก
เผยแพร่การส่งเสริมมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
หลัง UNESCO-UNEVOC ยกให้เป็นนวัตกรรมตัวอย่าง 

ค่าตอบแทนในอาชีพเพิ่มข้ึน	มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
และยงัพรอ้มเปน็ตน้แบบถา่ยทอดประสบการณ์การท�างาน	
ซ่ึงจ�าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาก�าลังคนให้เท่าทันต่อ 
ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและกระบวนการ 
ทางธุรกิจใหม่	ๆ

ที่ เ ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ	 และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนที่สามารถร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานภาครัฐได้

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)126 รายงานประจ�าปี 2564



	 เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2564	นางสาววรชนาธิป	จันทนู	รองผู้อ�านวยการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ขึ้นเวทีร่วม	5	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว	นายกสมาคมวิชาชีพช่างท�าผมไทย	ผู้แทนกลุ่มบ้าน
หน้าพระลาน	สถาบันพระปกเกล้า	และเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	แถลงเปิดตัวโครงการช่างผมอุ่นใจ	by	
พม.	“ให้ผมพลกิชวีติคุณ”	เพือ่เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างอาชีพ	ให้กลุ่มเปราะบาง 
ทางสังคม	ช่วยลดความเหล่ือมล�้าในสังคม	จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ-19	กลุ่มผู้วา่งงานทีต่อ้งการเปล่ียนอาชพี	หรอืผู้บกพรอ่งทางรา่งกาย
แต่มีความศักยภาพในการท�าผม	ตลอดจนส่งเสริมผู้ที่เป็นช่างท�าผมอยู่แล้ว 
ให้สามารถยกระดับการให้บริการที่มีมาตรฐาน	โดยมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
เข้ามาให้การรับรอง	นอกจากจะช่วยสร้างโอกาส	ยังช่วยพลิกฟื�นโอกาสในการ
สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นอีกด้วย

สคช. ร่วมพลิกชีวิตุคน สร้างโอกาส
ลดความเหลื่อมล�้าในสังคมด้วยอาชีพช่างท�าผม
ภายใต้โครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ”

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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	 เมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	2564	สคช.	ร่วมกับ	7	หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน	จังหวัดภูเก็ต	ประกอบด้วย	เทศบาลนคร
ภูเก็ต	อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต	ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดภเูกต็	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	(ททท.)	ส�านักงาน
ภเูกต็	ธนาคารออมสิน	และสมาคมทีพ่กับตูคิภเูกต็	จัดเวทเีสวนา	
สร้างเสน่ห์ภูเก็ต	เมืองปลอดภัย	เที่ยวไปกับมืออาชีพ	โดยการ
เจาะลึกทุกแง่มุมการท่องเที่ยว	ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย	
เพือ่สรา้งความเช่ือมัน่ใหน้กัทอ่งเทีย่วตอ่เน่ืองจากโมเดล	ภเูกต็	
แซนด์บ็อกซ์	 ในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเมื่อเดือน
กรกฎาคม	2564	ทั้งนี้	เวทีเสวนาเห็นตรงกันในประเด็นส�าคัญ
และจ�าเป็นในการให้บริการอย่างมีมาตรฐาน	โดย	สคช.	ยืนยัน
ความพร้อมที่จะท�าหน้าที่ในการเติมเต็มทักษะ	เพื่อยกระดับ
มาตรฐานก�าลังคนในทุกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้รับการบริการ 
ที่มีคุณภาพ	ปลอดภัย	และเป็นไปตามมาตรฐานสากล	

สคช. จับมือ 7 องค์กรแนวหน้าจังหวัดภูเก็ตุ
ร่วมสร้างเสน่ห์เมืองภูเก็ต เสริมทัพแซนด์บ็อกซ์
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	 เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2564	นางสาวจุลลดา	มีจุล	รองผู้อ�านวยการสถาบัน
คณุวุฒวิชิาชีพ	รว่มเป็นวิทยากรในงานอบรมสัมมนา	Digital	HR	Forum	2021	ในหัวข้อ	
Innovation	1	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงกับเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม	
โดยเน้นย�้าให้เห็นถึงความส�าคัญของการจัดท�า	 e-Portfolio	และ	E-Workforce 
Ecosystem	ซ่ึงถือเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่จะตอบโจทย์บุคคลทั้งนักเรียน	นักศึกษา	
กลุ่มคนท�างานในระยะเริ่มต้น	และกลุ่มคนวัยเกษียณ	โดยสามารถเช่ือมโยงข้อมูล 
ของแต่ละหน่วยงาน	 เป็นระบบแฟ้มสะสมผลงานทั้งด้านการศึกษา	การฝึกอบรม	
ประสบการณ์การท�างาน	และยังเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูล	เพื่อการพัฒนาตนเอง
อยา่งตอ่เน่ืองสู่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ	(Life	Long	Learning)	ทัง้ดา้นการศกึษาการสะสม

สคช. ชูนวัตุกรรม E-Workforce Ecosystem Platform 
ในงาน Digital HR Forum 2021

ระบบธนาคารหน่วยกิต	การฝึกอบรมและการท�างานด้วยการ	
Upskill Reskill และ New	skill รวมไปถึงมกีลไก	Job	Matching 
คือผู้ประกอบการได้แรงงานมีคุณภาพมีทักษะฝีมือตรงตาม
ความต้องการ	นอกจากน้ี	 ได้มีการจัดท�า	 E-Workforce 
Ecosystem	Sandbox	 ซ่ึงสามารถช่วยวิเคราะห์ผู้เข้ารับ 
การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	จาก	สคช.	
โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	ซึ่งจะท�าให้เห็นกลไก
การพัฒนาทักษะหรือคุณสมบัติให้สอดคล้องกับต�าแหน่งงาน	
เช่ือมโยงความต้องการของตลาดแรงงาน	เป็นการดึงกลุ่มคน 
ในอาชีพกลับเข้าสู่โลกแห่งการท�างานได้

	 เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2564	Mr.Atsushi	Taniguchi:	
Managing	Director	และคณะผู้บริหารจาก	JMA	Management	
Center	 Inc.	 ประเทศญี่ปุ่น	 พบ นางสาววรชนาธิป	 จันทนู  
รองผู้อ�านวยการสถาบันคุณวฒุวิชิาชพี	พรอ้มคณะผู้บรหิารสถาบนัฯ	
ผ่านทางออนไลน์	 เพื่อแนะน�าคณะท�างานของ	JMAM	ประจ�า
ประเทศไทย	ในการท�างานร่วมกันเพื่อเติมเต็มประสิทธิภาพและ
ความก้าวหน้าของคนในอาชีพ	โดย	สคช.	และ	JMA	Management	
Center	Inc.	 มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเดินหน้าพัฒนา
วิชาชีพในสายการผลิตในทุกมิติ	ตั้งแต่การได้รับการยอมรับใน 
ภาคธรุกจิ	ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพ	ด้วยการเช่ือมโยง 
ข้อมูลแลกเปล่ียนความรู้และความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ
ของก�าลังคนที่มีความเหมาะสมกับประเทศ	รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการพัฒนาศักยภาพก�าลังคนให้มีความรู้	ความสามารถ	
ทักษะเพิ่มขึ้น	 เพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิต	การเคล่ือนย้าย
แรงงานที่จะเข้ามาในประเทศ

JMAM ประเทศญี่ปุ่น พบ สคช. 
ตอกย้ำความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนสายการผลิต 
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	 เมือ่วนัที	่1	ธันวาคม	2564	สคช.	จดัประชมุเชิงปฏบิตักิารคณะกรรมการ 
สถาบัน	 เพื่อรับฟังความเห็น	ข้อเสนอแนะ	และทิศทางการท�างานของ 
สคช.	โดยมีนายนคร	ศิลปอาชา	ประธานกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะ
อนุกรรมการ	และคณะผู้บริหาร	สคช.	เข้าร่วมประชุม	พร้อมร่วมกันต้อนรับ
นายสุรพล	พลอยสุข	ในโอกาสรับต�าแหน่งผู้อ�านวยการ	สคช.	
	 นายสุรพล	ประกาศพร้อมเดินเครื่องพัฒนา	 เพิ่มศักยภาพก�าลังคน	
พัฒนารูปแบบการท�างานให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน 
อย่างแท้จริง	ท�าให้การรับรองจาก	สคช.	เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ระดบัสากล	ซ่ึงเป็นภารกจิหลักของ	สคช.	และประกาศนียบตัรคณุวุฒวิิชาชีพ
เป็นส่ิงที่สามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอาชีพ	และขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ประเทศได้จริง	เป็นการตอกย�้าให้มั่นใจแนวทางการด�าเนินงานของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ	

ผอ. สคช. ป้ายแดงประกาศเดินหน้าสร้างคุณค่า
ให้คนในอาชีพ  ดันโอกาสการทำงานก้าวสู่สนามสากล
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	 เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2564	นายสุรพล	พลอยสุข	ผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	พร้อมด้วยนางสาวจุลลดา	มีจุล 
รองผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ร่วมในพิธีรับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการ 
ประสานงาน	เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา	วุฒิสภา	ณ	อาคารรัฐสภา	โดยมีนายศุภชัย	สมเจริญ	รองประธานวุฒิสภา	
คนที่	 2	 เป็นประธานมอบโล่รางวัล	และประกาศเกียรติคุณ	 โดย	สคช.	 ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรที ่
ให้การส่งเสริม	สนับสนุน	และประกอบคุณประโยชน์	ส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนในโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่	และการมีส่วนร่วมทางการเมือง	รวมทั้งมีคุณธรรม	จริยธรรม	มีจิตอาสา	และค่านิยมตามวิถีประชาธิปไตย	ซึ่งจะ
เป็นการฟื�นฟแูละปลูกฝังให้เตบิโตเป็นพลเมอืงทีด่ต่ีอไป	ในงานยงัได้มกีารมอบโล่รางวัลให้	พล.อ.อ.ประจิน	จ่ันตอง	สมาชิกวุฒสิภา 
คณะกรรมการ	กสทช.	 ผู้แทนกองทัพไทย	กรมบังคับคดี	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	และหน่วยงานอ่ืน	ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมกว่า	40	แห่งด้วยกัน	

สคช. รับโล่ประกาศเกียรตุิคุณ 
ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุน โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา
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	 เมื่อวันที่	 17	 ธันวาคม	2564	นางสาวจุลลดา	มีจุล 
รองผู้อ�านวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ร่วมประชุมคณะ
กรรมการกรอบคณุวุฒอ้ิางอิงอาเซียน	ครัง้ที	่9	กบัประเทศ
สมาชิกอาเซียน	10	ประเทศ	เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพ	(Capacity	Building)	ในการเทียบเคียงกรอบ
คณุวุฒแิห่งชาตกิบักรอบคณุวุฒอ้ิางอิงอาเซียนของประเทศ
สมาชิก	รวมถึงการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน	 ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ 
ยกระดบัสมรรถนะก�าลงัคน	และการสง่เสรมิการเคล่ือนยา้ย
ผู้เรยีนหรือก�าลังคนในภมูภิาคอาเซียน	โดยทีป่ระชมุไดห้ารอื
เกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์	กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน	
(AQRF)	 ในประกาศนียบัตร	 เพื่อส่งเสริมการยอมรับ
ประกาศนียบัตรร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก	ตลอดจน
กล่าวถึงการด�าเนินงานของ	สคช.	เกี่ยวกับการเทียบโอน
ประสบการณ์	 เพื่อช่วยให้ผู้มีประสบการณ์ท�างานแต่ขาด
โอกาสทางการศกึษา	ไดเ้ขา้สู่ระบบคณุวฒุ	ิทัง้น้ีประเทศไทย	
เป็น	1	ใน	4	ประเทศน�าร่องที่ได้รับการรับรองรายงานการ
เทียบเคียงฯ	อย่างเป็นทางการ	และมีความพร้อมในการ 
ขับเคล่ือนงานและพร้อมสนับสนุนเป็นพี่เล้ียงประเทศ 
สมาชิกอ่ืนในการพัฒนาจัดท�ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติและ
การเตรียมเทียบเคียงกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
ในอนาคต

สคช. ร่วมประชุมคณะกรรมการ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ครั้งที่ 9 
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วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
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หนังสือเลขที่ /Document Number : OSCN-0007A/LOG-FFD-3-333101-A-62-000041

has attained  unit(s) of competency in Professional Qualfication Level 1.
 

เลขที่องคกรรับรอง /Accredit Assesment Center Number : CB-0129-A

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ / College of Business Administration and Tourism
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หนังสือเลขที่ /Document Number : OSCN-0007A/LOG-FFD-3-333101-A-62-000041

has attained  unit(s) of competency in Professional Qualfication Level 1.
 

เลขที่องคกรรับรอง /Accredit Assesment Center Number : CB-0129-A

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ / College of Business Administration and Tourism

ออกให ณ  วันที่ 9 ตุลาคม 2562  หมดอายุ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565 (มีอายุ 3 ป)
Award valid for 3 years from 9 October, 2019 
 

การรับรองสมรรถนะของบุคคลเลขที่ /
 Individual Assessment Number : 

OCCN-0129A-61/001-000001

ตามมาตรฐานอาชีพป พ.ศ. 2561 / Occupational Standard Year 2018
โดยมีหนวยสมรรถนะที่ผานทั้งหมด 6 หนวย / has attained Unite(s) of Competency  6 units

THR-TAT-3-001ZA           เลือกใช ดูแลรักษา จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ ทำความสะอาดภายในบาน / Choose, maintain, as well as store tools and 

                                    equipment for inside cleaning.

THR-TAT-3-001ZA           ทำความสะอาดสวนตางๆภายในบาน / Clean different parts inside the house.

THR-TAT-3-001ZA           ทำความสะอาดหองน้ำ เครื่องสุขภัณฑ และการจัดเครื่องใชในหองน้ำ / Clean bathroom and sanitary ware,

                                    as well as organize toiletries.

THR-TAT-3-001ZA           เลือกใช ดูแลรักษา จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณทำความสะอาดภายนอกบาน / Choose, maintain, and store tools and 

                                    equipment for outside cleaning.

THR-TAT-3-001ZA           ทำความสะอาดพื้นและผนังภายนอกบาน / Clean the floor and wall outside the house.

THR-TAT-3-001ZA           บำรุงรักษาและดูแลบริเวณบาน / Maintain the exterior of the house.

THR-TAT-3-001ZA           เลือกใช ดูแลรักษา จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ ทำความสะอาดภายในบาน / Choose, maintain, as well as store tools and 

                                    equipment for inside cleaning.

THR-TAT-3-001ZA           เลือกใช ดูแลรักษา จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ ทำความสะอาดภายในบาน / Choose, maintain, as well as store tools and 

                                    equipment for inside cleaning.

THR-TAT-3-001ZA           เลือกใช ดูแลรักษา จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ ทำความสะอาดภายในบาน / Choose, maintain, as well as store tools and 

                                    equipment for inside cleaning.

THR-TAT-3-001ZA           เลือกใช ดูแลรักษา จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ ทำความสะอาดภายในบาน / Choose, maintain, as well as store tools and 

                                    equipment for inside cleaning.

.

 
ลงชื่อ _________________________

       ( นายนพดล ปยะตระภูมิ)  
 ผูอำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 Director General
Thailand Professional Qualification Institute

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 1177 อาคารเพิรล แบงกค็อก  ชัั้น 14 ถนนพหลโยธินแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) 1177 Pearl Bangkok 14  Fl., Phaholyothin Rd. Phayathai, Bangkok 10400
www.tpqi.go.th / 0-2035-4900 / 063-373-3926    

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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“เป็นมืออาชีพ 
กับ สคช.”

ดีอย่างไร

“หน่วยงานภาครัฐ”
ให้การการันตี ว่าทำได้

ทำเป็น  ทำอย่างมี
มาตรฐานตามแนวทาง

ที่เป็นสากล

บัตรรับรอง
มาตรฐานอาชีพ
บัตรแสดงตัวตนของ

“มืออาชีพ”
ที่ได้การรับรองคุณวุฒิ

วิชาชีพ

ประกาศนียบัตร
“มืออาชีพ”

ยืนยันการันตีว่าผ่านการ
ฝึึกอบรม และประเมิน

สมรรถนะตามาตรฐาน
อาชีพประกาศ

New Normal
กับแอปพลิเคซัน

“ปักหมุด
มืออาชีพ”

เข็ม มอช.
(มืออาชีพติดดาว)

ความพร้อม
ขยายธ์ุรกิจ

ได้ “ป้ายมืออาชีพ” 
การันตี สร้างความมั่นใจ

ให้กับผู้บริโภคเรียกว่า เห็นป้ายนี�
ที่ร้านใด มั่นใจได้ว่าเป็นร้านที่

สะดวก สะอาดปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน จากฝึึมือ
คนมืออาชีพแน่นอน

สินเชื่อเพื่อมืออาชีพ
แต้มต่อ ถ้าอยากขยายธ์ุรกิจ สคช.

มีพันธ์มิตรกับสถาบันการเงิน
องค์กรต่าง ๆ อย่าง ธ์นาคารออมสิน 
และ SME D Bank ที่พร้อมให้คะแนน

พิเศษในการพิจารณาสินเชื่อ
ส่วนบุคคลให้กับผู้ที่เป็น
“มืออาชีพ กับ สคช.”

มีที่ปรึกษา
ทางการเงิน

มีความพร้อมขยายธ์ุรกิจ
แต่ยังไม่รู้จะเดินหน้ายังไง สคช. ก็มี

ความร่วมมือกับ บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ที่พร้อม

เป็นพี่เลี�ยงให้คำแนะนำ แถมยังมี
การจัดอบรม เพิ่มทักษะ

ให้มืออาชีพด้วย

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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คำนิยาม  “มืออาชีพ” Be Professional ตุ้องรู้
สอดคล้องตามแนวทางสากลว่าด้วยการรับรอง 
หน่วยรับรองบุคลากรที่ทั่วโลกยอมรับ

สมรรถนะ
การใช้ความรู้ ทักษะ
และความสามารถ 

มาประยุกต์ใช้เพื่อการ
ประกอบอาชีพ

เจ้าหน้าที่สอบ
บุคลากรที่มีความสามารถ

ในการดำเนินการสอบ
และประเมินตามที่กำหนด

ในมาตรฐานอาชีพ

ประกาศนียบัตร
คุณวุฒิมิวิชาชีพ 

ประกาศนียบัตรแสดงจำบุคคลใด
ได้ผ่านการฝึึกอบรม และ

การประเมินสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพ

มาตรฐานอาชีพ
การกำหนดระดับ

สมรรถนะของบุคคล
ในการประกอบอาชีพ

คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการประจำศูนย์

ที่ทำการสอบ ทำหน้าที่
ตรวจสอบผลการประเมิน

หนังสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพ

หนังสือและบัตรที่แสดงการ
รับรองว่าบุคคลใดได้ผ่าน

การประเมินสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพ

องค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะ

องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

(ศูนย์ที่ทำการสอบ / ประเมิน
สมรรถนะ)

ผู้เข้ารับการประเมิน
คนในอาชีพ และผู้สำเร็จ
การศึกษา สมัครเข้ารับ

การประเมินเป็น “มืออาชีพ 
กับ สคช.”

หนังสือรับรองสมรรถนะ
หนังสือและบัตรที่แสดง
การรับรองว่าบุคคลใด

ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง สถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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คู่มือประชาชนเพื่อรับ 
“ประกาศนียบัตุรคุณวุฒิวิชาชีพ” กับ สคช. 

2
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1 10
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ศึกษารายละเอียด
มาตรฐานอาชีพที่จะ
เข�ารับการประเมิน 

จากเว็บไซต� 
www.tpqi-net.go.th  

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู�เข�ารับการประเมิน

จากเว็บไซต� 
www.tpqi-net.go.th 

ติดต�อองค�กรที่มีหน�าที่
รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ หน�าเว็บไซต� 

www.tpqi-net.go.th  

เข�าสู�การประเมิน
ตามกำหนดวัน เวลา

รูปแบบ สถานที่ที่องค�กร
ที่มีหน�าที่รับรอง

กำหนด
องค�กรที่มีหน�าที่รับรอง

บันทึกผลการประเมิน และ
ยืนยันความถูกต�อง

ของข�อมูลฯ ผ�านระบบ
ฐานข�อมูลคุณว�ฒิว�ชาชีพ

สคช. จัดทำรายชื่อเพ�่อขออนุมัติ
ให�ประกาศนียบัตรคุณว�ฒิว�ชาชีพ
และหนังส�อรับรองมาตรฐานอาชีพ

เพ�่อขออนุมัติทุกวันที่ 25
เสนอต�อคณะกรรมการสถาบันฯ 

ในเดือนถัดไป (ภายใน 30 วัน)

ดำเนินการจัดพ�มพ�
ประกาศนียบัตร

หนังส�อรับรอง บัตรรับรองและ
จัดเตร�ยมเข็มกลัดมืออาชีพ

บอร�ดอนุมัติ
ประกาศนียบัตร 

จัดส�ง ประกาศนียบัตร
หนังส�อรับรอง บัตรรับรอง

และจัดเตร�ยมเข็มกลัดมืออาชีพ 
พร�อมใบส�งมอบไปยังองค�กร

รับรอง ภายใน 30 วัน
หลังบอร�ดอนุมัติ 

จัดเตร�ยมเอกสารเพ�่อเข�ารับ
การประเมิน 

ประเมินแบบ ปกติ 
ประเมินแบบ RESK

ประเมินแบบ ออนไลน� 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : 063-373-3926

 ประเมิน RESK 
ตุ้องเตุรียมตุัวอย่างไร 

รางวัล หรือ เกียรติบัตร
คือ สิ่งที่มอบให้แก่บุคคลที่มี

ความสามารถ ได้รับการยกย่อง
อาทิ เกียรติบัตรการทำ

คุณประโยชน์ แสดงการเป็น
บุคคลตัวอย่าง 

ผ่านการประกวด
แข่งขันผลงานทางวิชาการ

คือ เอกสารหลักฐานจาก
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ

ผ่านการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั อาทิ 
เอกสารประกอบการสอน เอกสาร

การบรรยาย บทความทางวิชาการ 
ตำรา หนังสืองานวิจัยและ

ผลงานทางวิชาการ
ในลักษณะอื่นๆ

ผลงานการเป็น
วิทยากร คือ เอกสาร
หลักสูตรที่มีการสอน

แผนการสอน เอกสารประกอบ
การบรรยาย หนังสือเชิญ

เป็นวิทยากรจาก
หน่วยงานต่างๆ

เป็นต้น

ใบกำหนดหน้าที่งาน
คือ หลักฐานแสดง

ลักษณะงาน ภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ เช่น Job 

Description Resume
Work Sheet เอกสาร

มอบหมายงาน
เป็นต้น

ผลงานใน
Social Media

คือ ผลงานที่แสดงต่อ
สาธ์ารณชน Social Media

อาทิ Line Facebook Website 
Blog Instagram หรือ

YouTube เป็นต้น

หนังสือรับรอง
การทำงาน

คือ เอกสารยืนยันว่า
ทำงานบริษัท หรือหน่วยงาน

จริง (ออกโดยบริษัท
หน่วยงาน) แสดงรายละเอียด

หน้าที่รับผิดชอบ

ข้อคิดเห็นจาก
บุคคลที่ 3 คือ หลักฐาน / 

จดหมายรับรอง ที่แสดงข้อคิดเห็น
จากนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา

เพื่อนร่วมงาน หรือ
ผู้ใช้บริการ

หลักฐานอื่นๆ
คือ หลักฐานทางวิชาชีพ 
การเป็นสมาชิกในสมาคม

วิชาชีพ ใบอนุญาต
ใบประกอบวิชาชีพ

เป็นต้น

ใบประกาศนียบัตร
คือ เอกสารรับรอง

ผ่านหลักสูตรการอบรม
หรือสำเร็จการศึกษา

แสดงรายละเอียดหน้าที่
รับผิดชอบ

วุฒิบัตร
คือเอกสาร/หลักฐาน

ผ่านการฝึึกฝึน การเรียนรู้ 
พัฒนาตัวเองที่เกี่ยวกับ

อาชีพฝึึกอบรม
เชิงวิชาชีพ

วิดีโอแสดงการ
ปฏิบัติงาน คือ หลักฐาน 

วิดีโอการปฏิิบัติงาน
ของผู้เข้ารับการประเมิน

ที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานอาชีพ

ผลงานจากการ
ปฏิบัติงาน คือ รายงาน

การปฏิิบัติงาน / ผลงาน อาทิ 
แบบบันทึกการปฏิิบัติงาน 
รายงานปรับปรุงคุณภาพ 

แผนการปฏิิบัติ
แผนธ์ุรกิจ เป็นต้น

ภาพถ่ายผลงาน
หรือชิ้นงาน คือ ตัวอย่าง

ผลงานที่ทำขึ�นเอง แสดงถึง
การประยุกต์ใช้ความรู้ 

ความสามารถ
ในการทำงาน

คำนิยาม
หลักฐาน

ที่ใช้ยื่นประเมิน

RESK
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ด้วยวิธ์ีเทียบโอนประสบการณ์ เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

การสมัครขอรับการประเมินสมรรถนะ (RESK)

ยื่นสมัครผ่านเว็บไซต์ 
หรือสมัครด้วยตนเอง

ผ่านองค์กรรับรอง

ชำระค่าสมัคร 250 บาท
พร้อมค่าธ์รรมเนียมการประเมิน 

คนละ 1,000 บาท

ส่งหลักฐานการทำงาน ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานอาชีพอย่างน้อย
2 รายการ จาก 13 รายการ ดังนี�
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • ใบกำหนดหน้าที่งาน
 • ใบประกาศนียบัตร
 • วุฒิบัตร
 • วิดีโอการปฏิิบัติงาน
 • ผลงานจากการปฏิิบัติงาน
 • ภาพถ่ายผลงานหรือชิ�นงาน
 • รางวัล หรือ เกียรติบัตร
 • ผลงานทางวิชาการ
 • ผลงานการเป็นวิทยากร
 • ผลงานใน Social Media
 • ข้อคิดเห็นจากบุคคลที่ 3
 • หลักฐานอื่นๆ

เจ้าหน้าที่สอบประเมินหลักฐาน
การทำงาน

องค์กรรับรองแจ้งผลการประเมินผ่าน 
พร้อมปรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิ
วิชาชีพ บัตรรับรอง หนังสือรับรอง 

และเข็มกลัดมืออาชีพ
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 ประเมินออนไลน ์
ตุ้องเตุรียมตุัวอย่างไร 

แนวทางปฏิิบัติการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพแบบออนไลน์ ของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  ขั้นตอนที่ 2

การจัดการประเมิน
แบบออนไลน์

สอบข้อเขียน 

สอบสัมภาษณ์

     ขั้นตอนที่ 2 การจัดการประเมินแบบออนไลน์

 ขั้นตอนที่ 3

การรายงานผล
จัดการประเมิน

ขั้นตอนที่ 1

 เตรียมการจัดการประเมิน
แบบออนไลน์

เจ้าหน้าที่สอบ / องค์กร
รับรองฯ ตุรวจสอบ
ความถูกตุ้องครบถ้วน 
และสรุปผลการประเมิน
ตุามระบบ โดยมีเจ้า
หน้าที่ สคช. และ/หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วม
สังเกตุการณ์ประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินฯ เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 
โดยเข้าทดสอบระบบตุามเวลา
ที่กำหนด

ผู้สมัครเข้าทำการ
สอบข้อเขียน
ออนไลน์ โดยเข้า
ทดสอบระบบ
ตุามเวลาที่กำหนด

เปิดคอมพิวเตุอร์หรือ
โทรศัพท์มือถือ ที่มีกล้อง 
เข้าโปรแกรม Zoom / 
MS team / Google 
meet etc. ตุามที่องค์กร
รับรองฯ กำหนด ใส่รหัส
เลขประจำตุัวผู้สมัคร ชื่อ 
นามสกุล Username 
Password รหัส SMS 
เป็นตุ้น เพื่อยืนยันตุัวตุน
อย่างน้อย 2 รูปแบบ

เปิดกล้องวิดโีอ ให้เห็น
ผู้สอบตุลอดเวลา
ขณะทำการสอบ
(ปิดเสียงสนทนา)

องค์กรรับรองฯ เปิด
ระบบให้เข้าทำข้อสอบ
ในระบบ Digital Exam 
Center ของ สคช. และ
กำหนดเวลาการสอบ
ผลการทำข้อสอบ ผู้เข้า
รับการประเมินข้อสอบ 
และส่งผลการทำข้อสอบ
ในระบบ

ทำการสอบสัมภาษณ์ตุามที่
มาตุรฐานอาชีพกำหนด
โดยมีเจ้าหน้าที่ สคช. และ/หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วม
สังเกตุการณ์การประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินเปิดคอมพิวเตุอร์ หรือ
โทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง เข้าโปรแกรม Zoom /  
MS team / Google meet etc. ตุามที่องค์กร
รับรองฯ กำหนด ผู้เข้ารับการประเมินจัดวาง
ตุำแหน่งกล้องให้ สามารถเห็นผู้เข้ารับการ
ประเมินได้ชัดเจน และสามารถสื่อสารกับ 
เจ้าหน้าที่สอบได้ ผู้เข้ารับการประเมิน แจ้งรหัส 
เลขประจำตุัวผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล เพื่อยืนยัน
ตุัวตุน
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลจัดการประเมิน

ทำการสอบปฏิิบัตุิตุาม
ที่มาตุรฐานอาชีพกำหนด 
โดยมีเจ้าหน้าที่ สคช. 
และ/หรือผู้เชี่ยวชาญ 
เข้าร่วมสังเกตุการณ์
การประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินจัดวางตุำแหน่ง
กล้องให้สามารถเห็นผู้เข้ารับการ
ประเมิน และงานที่ทำรวมถึงหมายเลข
ของผู้เข้ารับการประเมินได้ชัดเจน
และให้สามารถสื่อสารกับผู้เข้ารับ
การประเมินให้ดำเนินการตุามคำขอ
ของเจ้าหน้าที่สอบได้ ผู้เข้ารับ
การประเมิน แจ้งรหัส เลขประจำตุัว
ผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล เพื่อยืนยัน
ตุัวตุน

สอบปฏิบัติ

ผู้เข้ารับการประเมินฯ 
เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ออนไลน์ 
โดยเข้าทดสอบระบบ
ตุามเวลาที่กำหนด

ผู้เข้ารับการประเมินเปิด
คอมพิวเตุอร์ หรือโทรศัพท์
มือถือที่มีกล้อง เข้าโปรแกรม 
Zoom / MS team / Google 
meet etc. ตุามที่องค์กร
รับรองฯ กำหนด

เจ้าหน้าที่สอบ กรรมการ
ตัดสิน รวบรวมและ
สรุุปผลการุปรุะเมิินฯ

นำส่งผลการุปรุะเมิิน
และปิดรุอบการุปรุะเมิิน
ตามกระบวนการที่ สคช.กำหนด
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สตุิกเกอร์
    “น้องมืออาชีพ”
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ช่องที่างตัิดตัามข้อม้ลข่าวสาร	สค์ช.




