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ในการประกอบอาชีพไม่เพียงแต่อาศัยความรู้ที่ได้จากการศึกษา แต่ยังต้องอาศัยทักษะและความ
เชี่ยวชาญที่เกิดจากประสบการณ์ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและการฝึกฝนที่ต้องสะสมมาเป็นช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ผู้ประกอบอาชีพทุกคนทั้งที่มีและไม่มีคุณวุฒิ การศึกษาในสาขานั้ นๆ ล้วนมีศักยภาพในการ
พัฒนาความสามารถในการทางานด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพ โดยการอาศัย “สมรรถนะ”
(Competency) ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ ทักษะ และทัศนคติ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสู งสุดในการ
ทางาน ในระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีเพียงระบบคุณ วุฒิ การศึกษาที่เป็นตัววัดความรู้ของผู้ที่จะมา
ประกอบอาชีพแต่ไม่สามารถวัดระดับทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพนั้นๆ ได้ ทาให้ผู้ประกอบการ
ได้บุคลากรที่ไม่ตรงตามความต้องการ และผู้ประกอบอาชีพที่มีทักษะฝีมือแต่ไม่มีคุณวุฒิ การศึกษาไม่มีโอกาส
ในการพัฒ นาความรู้ ความสามารถและรายได้ของตนเอง รัฐบาลจึงได้จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ (Thailand
Professional Qualification Institute: TPQI) ขึ้ น ภายใต้ พ ระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ทาหน้าที่ทาหน้าที่ในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
แห่งชาติ สนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทามาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล ให้การรับรอง
องค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อประเมินสมรรถนะบุคคลในการให้การรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เพื่อ
ส่ งเสริ ม และช่ ว ยเหลื อหน่ ว ยงานของรั ฐ ในการพั ฒ นาก าลั งคนให้ มี ส มรรถนะตรงตามความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้ องความต้องการของภาคการผลิตและบริการ
โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ผ่านการพัฒนากาลังคนของ
ประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและทิศทางเศรษฐกิจด้วยระบบคุณวุฒิ วิชาชีพที่มี
มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับในระดับ สากล อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากร
มนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีบทบาทในการดาเนินงานเพื่อทาหน้าที่ในการเชื่อมต่อ (Missing Link) การ
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ โดยสานต่อการดาเนินงานผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานหลัก
ที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพที่มีทักษะฝีมือทุกสาขาอาชีพมีโอกาสเข้ารับการ
ประเมิ น สมรรถนะเพื่ อขอรั บ ประกาศนี ย บั ต รคุ ณ วุฒิ วิช าชีพ และหนังสื อรับ รองมาตรฐานอาชีพ ที่ ตรงกั บ
สมรรถนะ สาหรับนาไปใช้ในการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพและเสริมสร้างรายได้จากการประกอบ
อาชีพ ในขณะที่เกิดความท้าทายในเรื่องของคุณภาพแรงงานของหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียนนั่น
คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่จะเกิดขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2558
ซึ่งน่ าจะก่อให้ เกิดการเคลื่ อนย้ ายด้านแรงงานฝี มือเสรีมากขึ้นในกลุ่ ม ประเทศสมาชิกอาเซียนด้ว ยกันเอง
ในขณะที่ป ระเทศไทยมีกรอบคุณ วุฒิ แห่ งชาติ (National Qualification Framework: NQF) ซึ่งเป็นกรอบ
มาตรฐานในการประเมิน ศักยภาพการเรี ย นรู้ของบุค คลที่ เชื่อมโยงกับคุ ณ วุฒิ การศึ กษากับ การเที ยบโอน
ประสบการณ์ แต่ยังขาดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ (National Professional Qualification Framework)
ที่จะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนของประเทศและยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข้อ
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ที่ 4 ว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัย ที่สาคัญในการรับรองสมรรถนะบุคคลของประเทศไทย
เพื่อให้มีโอกาสในการพัฒนาฝีมือและก้าวเข้าสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์คุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2558-2562 ขึ้นเพื่อเป็นแผนแม่บท
ในการพัฒ นาและขับเคลื่อนระบบคุณ วุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของประเทศไทย สาหรับกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานตามภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และมี
ระบบเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ เพื่อให้
เหมาะสมกับที่เป็นสถาบันหลักอีกแห่งหนึ่งในการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยเช่นเดียวกับสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพในประเทศอื่นๆ ในระดับสากล และเพื่อให้การดาเนินภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
กาหนดไว้ในการจัดตั้งสถาบัน อีกทั้งยังมีส่วนสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้ดาเนินงานมาแล้วในอดีตและ
ยังดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งยังสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงและคานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับกรอบแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) รวมทั้งการกาหนดตัวชี้วัดที่ครบถ้วนในทุกระดับและทุกมิติที่จาเป็น เพื่อการติดตามประเมินผลแบบบูรณาการ
และประโยชน์ในด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับทิศทางการพัฒ นาประเทศ อีกทั้งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงมาตรฐานคุณ วุฒิวิชาชีพของประเทศไทยกับ
มาตรฐานของคุณวุฒิวิชาชีพในระดับภูมิภาคและระดับสากลได้อีกทางหนึ่ง

ผลจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2558-2562 ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อให้มี
ความสอดคล้ อ งกับ หลั กทางวิช าการและสถานการณ์ ปั จจุบั น ผ่ านกระบวนการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์
สถานการณ์ที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็น การสารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามที่ประกอบไป
ด้ ว ยส่ ว นของการวิเคราะห์ ปั จ จั ย ภายนอกและภายใน (SWOT) ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ระบบคุ ณ วุฒิ วิ ช าชี พ และ
มาตรฐานอาชีพ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและทิศทางในอนาคต
ผลจากการวิเคราะห์สาระสาคัญของสภาวะแวดล้อมที่มีความสาคัญ นามาสู่แนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดังนี้
การสร้ างระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ชาชี พและมาตรฐานอาชี พของประเทศไทยให้ สอดคล้ องกั บความต้ องการทาง
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลให้มีการแข่งขันทางการค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
รวมถึงกระแสการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 มีผลต่อการพัฒ นาศักยภาพและ
คุณภาพของผู้ประกอบอาชีพ ทั้งนี้คงมิอาจปฏิเสธได้ว่า ผลกระทบจากสถานการณ์ที่มีแนวโน้มที่แต่ละประเทศ
จาเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเองมากยิ่งขึ้ นทาให้เกิดการช่วงชิงบุคลากรที่มีความรู้
สมรรถนะความชานาญในสาขาอาชีพต่างๆ มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบอาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จาเป็นต้องปรับตัว โดยเฉพาะการพัฒ นาสมรรถนะและศักยภาพให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการทาง
เศรษฐกิจและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่ างประเทศ ทั้งนี้การจะเป็นที่ยอมรับจาเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการ
รับรองว่าผู้ประกอบอาชีพเป็นผู้ที่มีสมรรถนะและศักยภาพในการทางาน หรือที่เรียกว่า “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชีพ ” ดังนั้น ในฐานะที่สถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพเป็นองค์กรหลักในการผลักดันระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงต้องทาหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ
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ดังนั้น การที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนา
ประเทศและเป็นที่ยอมรับ สถาบันจาเป็นต้องเร่งผนึกกาลังกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของการ
ดาเนินงานภายในประเทศ สถาบันต้องทางานในเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาและจัดทาระบบคุณวุฒิวิชาชีพสาหรับกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ต้อง
ผลักดันให้มีการนาเอาระบบดังกล่าวมาใช้อย่างจริงจัง เช่น การสร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษาเพื่อนาเอา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพมาเป็นพื้นฐานของการจัดทาหลักสูตรการศึกษาที่เรียกว่า “หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ” มี ก ารผลั ก ดัน ให้ เกิ ดองค์ ก รที่ จ ะให้ การรั บ รองคุ ณ วุฒิ วิช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ ของผู้
ประกอบอาชีพที่ได้มาตรฐาน มีการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการมีความตระหนักในประโยชน์ของระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบอาชีพได้เห็นความสาคัญของการได้รับการรับรองตาม
ระบบคุณวุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ในส่ วนของต่างประเทศ ต้องเร่งสร้างความร่วมมือกับประเทศที่
ประสบความสาเร็จในการพัฒนาระบบดังกล่าว โดยมีการจัดทาข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิช าชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมถึงการนาเอามาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ อาทิ กรอบ
คุณวุฒิอาเซียน (ASEAN Qualification Framework) มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทาระบบคุณวุฒิวิชาชีพของ
สถาบัน
พัฒนาประสิทธิภาพการทางานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม พบว่า ในปัจจุบันภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเริ่ม
รับรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมีความยินดีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพในการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ นอกจากนี้ยังคงมีหน่วยงานอื่นๆ ที่ทาหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาสมรรถนะบุคคลที่ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิช าชีพ ดังนั้นสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพจึงต้องทางาน เชิงรุกในการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกลุ่มอาชีพ มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรายงาน
ผลการดาเนินงานให้แก่ภาคีเครือข่าย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพต้องมีหน้าที่เสมือนศูนย์กลางข้อมูล สาหรับภาคี
เครือข่าย มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบที่สามารถจะ
เชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและหน่วยงานเครือข่าย มีข้อมูลที่ทันสมัย
มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและด้านตลาดแรงงาน รวมถึงติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงาน สาหรับการพัฒนาเครือข่ายที่ให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพผู้ ประกอบอาชีพและ
คนทางาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพต้องมีการส่งเสริมการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพให้แก่เครือข่ายที่ทาหน้าที่เป็นองค์กรที่ให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ
พัฒนากลไกการปฏิบัติงานของสถาบันคุ ณวุฒิวิชาชีพให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรหลักในการผลักดันระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
จากการทบทวนสถานการณ์ พบว่า จุดแข็งของสถาบั นคุณ วุฒิ วิช าชีพ คือ ความคล่ องตั วในการ
บริหารงาน เพราะสถาบันเป็นองค์การมหาชน ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่
ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ โดยอานาจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2554 ทาให้ สถาบั น สามารถออกกฎระเบี ยบข้อบังคับที่ไม่ขัดกับกฎหมายข้อบังคับของทางราชการได้โดย
อาศัยเพียงความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันเท่านั้น สาหรับในด้านการบริหารจัดการ พบว่า
โครงสร้างการทางานขององค์กรมีขนาดเล็ก มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 70 คน มีความยืดหยุ่น ไม่ซับซ้อน และมี
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558 - 2562
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การแบ่งส่วนการรับผิดชอบที่ชัดเจน จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้เห็นว่าสถาบัน มีอิสระในการดาเนินงาน และ
ความคล่องตัวในการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรจะมีการวางแผนการทางานที่ชัดเจนเพื่อให้มีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความเข้าใจบริบทความต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อจะสามารถ
ผลักดันการพัฒ นาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ สถาบันควรเร่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชน เพื่อ
สร้างการรับรู้ต่อสถาบัน และระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนากระบวนการในการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานขององค์กร
เพื่อให้การดาเนิ นงานของสถาบัน คุ ณวุฒิ วิชาชีพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ
จาเป็ น ต้องพัฒ นากลไกการปฏิบั ติงานขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ว นที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณ วุฒิ
วิช าชีพ และมาตรฐานอาชี พ เพื่ อให้ เหมาะสมกับ การเป็ น องค์ ก รหลั ก ที่ ผ ลั ก ดัน ระบบคุณ วุฒิ วิช าชีพ และ
มาตรฐานอาชีพ โดยกลไกการปฏิบัติงานที่สถาบัน จาเป็นต้องเร่งพัฒนา ได้แก่ การสร้างระบบติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและหน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็นผู้ให้การรับรอง (Certified
Body) นอกจากนี้สถาบันต้องเร่งส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันมีค่านิยมร่วมในการดาเนินงานเพื่ อผลักดัน
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ สาหรับการทาให้สถาบันรวมถึงระบบคุณวุฒิและมาตรฐานอาชีพเป็น
ที่รู้จักในวงกว้าง สถาบันควรนาแนวคิด “การตลาดเชิงสังคม (Social Marketing)” มาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ผลักดันการพัฒ นาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพและงานของสถาบันคุณวุฒิ วิชาชี พให้ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
โดยเร็ว
“การตลาดเชิงสังคม” เป็นกระบวนการที่ประยุกต์มาจากหลักการตลาด และเทคนิคในการสร้างการ
สื่อสาร การสร้างมูลค่า เพื่อโน้ มน้ าวหรือจูงใจให้เกิดเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการตลาดเชิงสังคมเป็น กลวิธีและเครื่องมือที่จะนาไปสู่การกาหนดแผนงาน และกลยุทธ์ ใน
การแก้ไขปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ ในบริบทนี้การตลาดเชิงสังคมจึงได้ถูกนามาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์
และแผนงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้ผลงานของสถาบัน อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริหารจัดการที่ดี
การด าเนิ นงานของสถาบั นคุ ณ วุฒิ วิชาชี พในช่ วงที่ ผ่ านมา พบว่ายั งมี ข้ อจากั ดในด้ านของบุ คลากร
งบประมาณ ระยะเวลา และประสิทธิภาพในการดาเนินงาน อีกทั้งยังมีอุปสรรคในความสมบูรณ์ของระบบ
ฐานข้อมูล ซึ่งส่งผลให้การดาเนินงานมีความล่าช้า ดังนั้นในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ พ.ศ. 2558 – 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการการทางานให้มี
ประสิทธิภ าพ มีการจัดทาแผนพัฒ นาบุ คลากรที่ชั ดเจน มีระบบในการพัฒ นาบุคลากรให้ เป็นบุคลากรที่มี
ศักยภาพและสามารถทางานขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพอย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะ
กลุ่ ม ของบุ คลากรที่ เข้ ามาใหม่ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ ยั งไม่ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายและกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกับสถาบัน จาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขามากยิ่งขึ้น และมีการจัดทา
เส้ นทางอาชีพ (Career Path) ที่ตั้งอยู่บ นพื้นฐานสมรรถนะเพื่อเป็นแรงจูงใจในการดาเนินงาน เร่งรัดการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน มีการจัดทาระบบประเมินผลการดาเนินงานของบุคลากร
ที่ มี ค วามเป็ น ธรรม นอกจากนี้ ต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรของสถาบั น ได้ มี โ อกาสในการวางทิ ศ ทางการ
ดาเนินงานของสถาบันร่วมกับผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม
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บทบาทของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในระยะต่อไป
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2558 – 2562 สามารถบรรลุเป้าหมาย
ของวิสัยทัศน์ ในการ “เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ” สคช. ต้องเร่งดาเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. เร่งรัดจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มอาชีพที่มีความสาคัญ
2. เน้นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีขีดความสามารถในการเป็นตัวแทนเพื่อ
ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพที่ สคช. กาลังดาเนินการอยู่ ซึ่งจะต้องทาควบคู่กับกรอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิช าชีพที่ดาเนิ นการอยู่ เพื่อให้ เกิดผลผลิ ต (Output) จากภารกิจของ สคช. คือ ประชาชนหรือผู้ประกอบ
อาชีพสามารถเข้าถึง (Access) การทดสอบที่เป็นตัวแทนที่ได้รับการรับรอง (Certified) จาก สคช. กระจายอยู่
ทั่วประเทศ
จากปั ญ หาหรืออุ ป สรรคที่คาดว่าจะเกิดทั้ ง 2 ประการข้างต้ น สคช. มี แผนในการศึ กษาวิจัย เพื่ อ
ผลักดันให้ระบบคุณวุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการกาหนดการจ่ายค่าตอบแทน และ
ดาเนินงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เพื่อพัฒ นา
รูป แบบการให้ คุณ วุฒิ และมาตรฐานอาชีพที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และทาให้ มาตรฐานอาชีพและคุณ วุฒิ
วิชาชีพเป็นมาตรฐานเดียวกันในอนาคต เพื่อทาให้ผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพไม่เกิดความสับสนในการ
มาขอรับ รองสมรรถนะ และ สคช มีแผนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาสมุดคู่มือ
สมรรถนะประจาตัวผู้สอบซึ่งใช้เก็บ ประวัติสะสมของคนทางานเท่าที่จาเป็นในการทดสอบสมรรถนะ ผ่าน
ระบบฐานข้ อมู ล การทดสอบจะเป็ น ระบบ Computer-Based Competency (or Skill) Testing (CBCT)
โดย สคช. หรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ร่ว มกั น แบ่ งข้ อ สอบออกเป็ น โมดู ล
(Module) ของความรู้และทัศนคติของแต่ละสาขาอาชีพ เป็นการทดสอบสะสมจนผ่าน (ในกรณี ที่ต้องการ
กาหนดพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาอาจจะขอให้ผู้ประสงค์จะทดสอบไปสอบกับ สอศ.หรือ กศน. มาก่อนก็ได้)
โดยประสบการณ์ปฏิบั ติงานอาจจะใช้ห นังสือรับรองจากสถานประกอบการผนวกกับการทดสอบกับแหล่ง
มาตรฐานที่กาหนดไว้โดย สคช.
3. พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ให้มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สาหรับบทบาทดังกล่าวนี้ สคช. ควรดาเนินการดังนี้
1) สคช. สามารถดาเนินการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพที่ยังไม่เคยมี
ใครจั ด ท ามาตรฐานอาชี พ และคุ ณ วุฒิ วิช าชี พ มาก่อ น ส าหรับ อาชี พ ที่ ได้ มี ก ารจัด ท ามาตรฐานอาชี พ โดย
หน่วยงานอื่น สคช. ได้สร้างความร่วมมือในการต่อยอดผ่านการจัด ทาข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมี
ภารกิจที่คล้ายคลึงกัน
2) เชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาในการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานอาชีพที่ สคช. จัดทาขึ้น ที่ผ่ านมา สคช. ได้ลงนามความร่วมมือกับ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่ งประเทศไทย สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทย เนื่องจากเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ทางสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยอาศัยอานาจตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ให้มีการบังคับ
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ใช้กรอบมาตรฐานมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ในหลักสูตรระดับ ป.ว.ช. หลักสูตรระดับ ป.ว.ส. และ
ระดับปริญญาตรีปฏิบัติการ ดังนั้นภารกิจในการจัดทาระบบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของ สคช. จึงมี
ความสอดคล้องกันโดยตรงและสามารถส่งต่อให้สถานศึกษานามาพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนากาลังคน เตรียม
ความพร้ อ มให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ โดยการจั ด ท าหลั ก สู ต รฐานสมรรถนะอาชี พ
(Competency-Based Curriculum) ส าหรั บ การน าไปใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนในสถานศึ ก ษา
เนื่องจากมีกรอบหลักสูตรสมรรถนะของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารองรับอยู่แล้ว
3) ปรับ ปรุงระบบคุ ณ วุฒิ วิช าชีพ และมาตรฐานอาชีพ ให้ มี ค วามเชื่ อมโยงกับ มาตรฐานฝี มื อ
แรงงานและกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ รวมถึงทบทวนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่มีการดาเนินงาน
ในปัจจุบัน รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับ รวมถึง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพื่ อน ามาปรั บ ปรุงรู ป แบบการท างานในลั กษณะของการบูรณาการความร่ว มมื อของหน่ วยงานหลั ก อั น
ประกอบด้ว ย สถาบั น คุณ วุฒิ วิช าชีพ กรมพั ฒ นาฝี มื อแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ งนี้ เพื่ อให้ การ
ดาเนินงานของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสอดคล้องกัน
4. เร่งพัฒนาให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีคุณภาพและ
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ในการส่งเสริมให้ระบบคุณวุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมถึงผู้
ประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ สคช. จึงต้องปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการในการประเมินสมรรถนะ
บุคคล ที่ต้องสอดคล้องกับกระบวนการตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้สถาบันจาเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือ
กับ หน่ วยงานทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อร่วมกับปรับปรุงและ
พัฒนาการดาเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมถึงขยายองค์กร
ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้สามารถรองรับผู้ประกอบอาชีพจากทุกกลุ่ม
อาชีพ
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แผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2558-2562
วิวิสสัยัยทัทัศศน์น์
“เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้ได้รับ
การยอมรับทั้งในและต่างประเทศ”

พัพันนธกิ
ธกิจจ
1. ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด ท ามาตรฐานอาชี พ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางความต้ อ งการทาง
เศรษฐกิจ
2. ประสานและบูรณาการการทางานร่วมกับกลุ่ มอาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
4. พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่ดี

วัวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์หหลัลักกและตั
และตัววชีชี้ว้วัดัด
1. เพื่อให้มีระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับทิศทางความต้องการทาง
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1) ความสาเร็จของการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานที่สอดคล้องกับ ทิศทางความ
ต้องการทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
2) ระดับ ความส าเร็จ ของการพัฒ นาระบบคุณ วุฒิ วิช าชีพ และมาตรฐานอาชีพที่ มีการนาเอา
มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน ISO มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน
3) ระดับ ความสาเร็จที่ระบบคุณ วุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพได้รับการรับ รองจากองค์กร
มาตรฐานสากล
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1) จ านวนของผู้ ป ระกอบอาชี พ ระดั บ ฝี มื อ ที่ ได้ รับ การรับ รองโดยระบบคุ ณ วุ ฒิ วิช าชี พ และ
มาตรฐานอาชีพมีโอกาสได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้น
2) ความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่ใช้ผู้ประกอบอาชีพหรือคนทางานของแต่ละกลุ่มอาชีพ
3) ระดับการรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย
3. พัฒนาประสิทธิภาพการทางานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
1) จานวนเครือข่ายเพื่อร่วมผลักดันการทางานด้านระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศเพิ่มขึ้น
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2) จานวนเครือข่ายเพื่อร่วมผลักดันการทางานด้านระบบคุณวุฒิวิชาชีพในต่างประเทศเพิ่มขึ้น
3) ร้อยละความพึงพอใจของภาคีทุกภาคส่วนที่มีต่อการดาเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
4) ระดับความสาเร็จของการบูรณาการและประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
4. พัฒนากลไกในการให้บริการด้านคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1) ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งฐานข้อมูลกลางและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
2) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
3) ระดับการรับรู้เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย
4) จานวนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ผ่านการรับรองตาม
ระบบประกันคุณภาพ ISO 17024
5) ร้อยละความพึงพอใจเกี่ยวกับฐานข้อมูลและสารสนเทศจากภาคีทุกภาคส่วน
5. พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของบุคลากรของสถาบันที่มีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น
2) สถาบันมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
3) ความสาเร็จของการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4) ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

เป้
เป้าาหมาย
หมาย
1. มีจ านวนระบบคุ ณ วุฒิ วิช าชีพ และมาตรฐานอาชี พ ที่ ส าคั ญ ๆ ครบทุ ก กลุ่ ม เพี ยงพอกั บ ความ
ต้องการทางเศรษฐกิจและเป็นที่ยอมรับในประเทศ
2. มีจานวนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนาขึ้นครบทุกกลุ่มสอดคล้องกับ
ความต้องการทางเศรษฐกิจและเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ
3. มีจานวนเครือข่ายและพัน ธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจานวนมากพอที่จะดาเนินงานด้านการ
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีจานวนผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับการรับรองตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเพิ่มมาก
ขึ้นและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
5. มีองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่ผ่านการรับรองตามระบบ
ประกันคุณภาพ ISO 17024
6. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์กรที่ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้จักผลงานอย่างกว้างขวางเป็นอย่างดี
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ยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ข้างต้น ในแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ
พ.ศ. 2558 – 2562 จาเป็นต้องมีการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ทที่ ี่ 11 พัฒนาระบบคุณ วุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางความ
ต้องการทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
สาระสาคัญ: ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์และกระแสการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 ส่ งผลให้ มีการแข่งขัน ทางการค้าและการเติบ โตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และมีผ ลต่อการพั ฒ นา
ศักยภาพและคุณภาพของผู้ประกอบอาชีพ ทั้งนี้ประเทศไทยคงมิอาจปฏิเสธได้ว่า ผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวข้างต้นทาให้เกิดการช่วงชิงบุคลากรที่มีความรู้ สมรรถนะ ความชานาญในสาขาอาชีพต่างๆ มากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบอาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจาเป็นที่จะต้องปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง
พั ฒ นาสมรรถนะและศั กยภาพให้ ส อดคล้ องกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและเป็ น ที่ ยอมรั บ ทั้ งในและ
ต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ในฐานะที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็ นสถาบันหลักในการขับเคลื่อนงานดังกล่าวข้างต้น
สถาบันจึงมีแผนในการเร่งพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการทาง
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
ส าหรั บ การพิ จ ารณาความต้ อ งการทางเศรษฐกิ จ สามารถประเมิ น ได้ จ ากแนวทางการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งนี้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย
ได้ให้ความสาคัญ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมผลิตยางพารา อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
และพลาสติก อุตสาหกรรมไบโอดีเซลและเอทานอล อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับในอนาคต พบว่า ประเทศไทยจะให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรม
พลังงานสะอาด (Clean Energy) อุตสาหกรรมเพื่อผลิตภัณฑ์สาหรับสุขภาพ อุตสาหกรรมผลิตสินค้าประเภท
Bio Chemical, Bio Plastic, และ Bio Materials อุ ต สาหกรรมการบิ น และอุ ต สาหกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยเมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมข้างต้นพบว่า
ในปี ค.ศ. 2018–2027 คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 5.1โดยประมาณ สาหรับภาคเกษตรในอนาคตมีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี ค.ศ. 2018–2027 จะมีการเติบโตร้อยละ 4.2 จากเดิมปี ค.ศ. 2012–2017
เติบโตเพียงร้อยละ 2.8 โดยภาคเกษตรที่รัฐได้ให้ความสาคัญ ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา ข้าวโพด พลังงาน
ชีว มวล (Bio Energy) ประมง และปศุสั ตว์ ส าหรับในภาคบริการ ในปี ค.ศ. 2018–2027 คาดว่าจะมีการ
ขยายตัวมากกว่าภาคอื่นๆ โดยคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 5.2 โดยประมาณอย่างไรก็ตามแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตและภาคบริการจะมีการขยายตัวมากกว่าภาคเกษตร แต่จากการศึกษาพบว่าเป็นการเติบโตในอัตราที่ลดลง
เช่ น ในภาคการผลิ ต เดิ ม ที่ ในปี ค.ศ. 2012–2017 เติ บ โตร้ อ ยละ 7.8 แต่ ในปี ค.ศ. 2018–2027
กลับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5.1 และภาคบริการจากเดิมที่ในปี ค.ศ. 2012–2017 เติบโตร้อยละ 6.1 กลับ
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5.2 ในปี ค.ศ. 2018–2027
จากผลการศึกษาข้างต้น สถาบั น จึงได้กาหนดหลัก เกณฑ์ในการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณ วุฒิ
วิชาชีพ เพื่อเร่งพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องต่อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต และมี
การปรับปรุงระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่มีการดาเนินการในปัจจุบันให้เหมาะสมต่อความต้องการทางเศรษฐกิจที่มี
พลวัตตลอดเวลา ดังนี้
1. กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2552 – 2561)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย เน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทย
หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม และ
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดย
การสร้างคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความรู้ ความยุติธรรม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การเน้นวิจัยและ
พัฒนามากขึ้นเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการผลิต

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.2556 เอกสาร Next Generation of Thailand Industry.

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จาแนกกลุ่มอุตสาหกรรมตามการผลิตไว้ 3 กลุ่ม
ใหญ่ ได้แก่ กลุ่ มอุตสาหกรรมการผลิ ต (Industry) กลุ่ ม อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) และกลุ่ ม
อุตสาหกรรมบริการ (Service) และยังได้ให้ความสาคัญกับ 6 อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและมี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ในปัจ จุบั น ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณ ฑ์บาง อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก อุตสาหกรรมไบโอดีเซลและเอธานอล อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
และอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ 5 อุตสาหกรรมที่ควรพัฒนาในอนาคตเนื่องจากมีการสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ กลุ่มอุตสาหกรรมไบโอเคมิคอล และอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558 - 2562
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

10

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.2556 เอกสาร Next Generation of Thailand Industry.

2. กลุ่มอาชีพทีร่ องรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป็ น สาขาอาชี พ ที่ มี ก ารเปิ ด เสรี ด้ า นการค้ า และบริ ก าร ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เกษตร ประมง
ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(e-ASEAN) สาขาสุขภาพ การท่องเที่ยว การบิน และโลจิสติกส์ ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักใน
สาขาการท่องเที่ยว และการบิน (ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2552)
3. กลุม่ อาชีพตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง แนวคิดการขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การ
สร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒ นธรรม การสั่งสมความรู้ของ
สังคมเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์จานวนมากจัดอยู่ในภาคบริการซึ่งเป็นแหล่ง
จ้างงานขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
จาแนกเศรษฐกิจสร้างสรรค์ออกเป็น 4 หมวดกลุ่มธุรกิจและ 15 ธุรกิจย่อย ดังนี้
กลุ่มวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์
- งานฝีมือและหัตถกรรม
- การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- อาหารไทย
- การแพทย์แผนไทย

กลุ่มศิลปะ
- ศิลปะการแสดง
- ทัศนศิลป์

กลุ่มสื่อ
- ภาพยนตร์
- การพิมพ์
- การกระจายเสียง
- เพลง

กลุ่มงานสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ใช้สอย
- ออกแบบ
- แฟชั่น
- สถาปัตยกรรม
- โฆษณา
- ซอฟต์แวร์

ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (อ้างใน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555)

4. กลุ่มอาชีพทีส่ ามารถสร้างเสริมเติมเต็มกับหน่วยงานอื่น (Missing Link)
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เป็นสาขาอาชีพที่มีหน่วยงานอื่นจัดทาไว้แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือสาขาอาชีพที่ไม่มีใน
หลักสูตรการศึกษา
5. กลุ่มอาชีพทีมีความพร้อมและมีความต้องการพัฒนามาตรฐานอาชีพ
เป็ น กลุ่ มอาชีพที่ ตัวแทนสมาคมหรือกลุ่ มผู้ประกอบการ ในแต่ล ะสาขาอาชีพมีความต้องการ
มาตรฐานอาชีพเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการสรรหาบุคลากรและพัฒนาสมรรถนะแรงงานชองตนเอง โดยแสดง
ความต้องการผ่านการประชุมประชาพิจารณ์ และประสานมาที่ สคช. เพื่อขอให้จัดทามาตรฐานอาชีพ
สคช. จึงได้กาหนดแผนในการจัดสนับสนุนการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ดังนี้
เกณฑ์

ปี 2558

1. กลุ่มอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพในการ
พัฒนา
- สร้างความสามารถ 1.อุตสาหกรรมผลิต
ในการแข่งขันเพื่อหลุด เครือ่ งจักรกลและ
พ้นจากประเทศรายได้ โลหะการ
ปานกลาง
2.เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ระยะที่ 2
3.อุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

1. ปิโตรเลียมและปิ 1. อุตสาหกรรมผลิต 1. อุตสาหกรรม
โตรเคมี (สารวจและ เครือ่ งหนัง
แปรรูปอาหาร
ขุดเจาะ)

ปี 2562

1. อุตสาหกรรมแก้ว
และเครื่องแก้ว

2. อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
3. อุตสาหกรรมผลิต 3. อุตสาหกรรมห้อง
เฟอร์นิเจอร์ เหล็ก เย็น
ไม้ หนัง
4.อุตสาหกรรมเซรา 4. อุตสาหกรรม
4. อุตสาหกรรมผลิต
มิกส์
ลิฟท์และบันไดเลื่อน และแปรรูปเหล็ก
5.ธุรกิจจัดประชุมและ 5. อุตสาหกรรม
5. ผลิตแม่พมิ พ์
นิทรรศการ (MICE)
เครื่องทาความเย็น ระยะที่ 2

- สร้างโอกาสความ
6.เพาะปลูกพืช
เสมอภาคและความ
เศรษฐกิจ (ข้าว/อ้อย)
เท่าเทียมกันทางสังคม
7.ธุรกิจรักษาความ
ปลอดภัย

2. อุตสาหกรรม
พลาสติก

6. ช่างออกแบบและ
ติดตั้งการอุปกรณ์
ประดับยนต์
7. ช่างซ่อมบารุง
รถยนต์โดยสาร
ขนาดใหญ่

8.ช่างซ่อมอุปกรณ์
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
9.ช่างระบบปรับอากาศ
- เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

6. เพาะปลูกพืช
2. นายหน้า
เศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ประกัน
(ปาล์มน้ามัน)
7. ช่างซ่อมบารุง
รถยนต์บรรทุก

2. เพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ ระยะที่ 3
(ยางพารา)
3. ธุรกิจสัตว์ปีกเพื่อ
การบริโภค

8. ช่างซ่อมบารุง
เครื่องจักรกล
การเกษตร

4. ธุรกิจบริการดูแล
สัตว์เลี้ยง

3. ธุรกิจพลังงาน 5. ธุรกิจจัดการ
ทดแทน
พื้นที่สีเขียว
4. เทคโนโลยีชีวภาพ
5, ธุรกิจจัดการขยะ
รีไซเคิล

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558 - 2562
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

12

เกณฑ์

ปี 2558

2. กลุ่มอาชีพที่รองรับ 10.นักบริหารงาน
การเข้าสู่ประชาคม
โครงการ (Project
เศรษฐกิจอาเซียน
Management)
11.โลจิสติกส์ ระยะที่
2
12.ธุรกิจการพิมพ์
ระยะที่ 2
13.นักประเมินมูลค่า
ทรัพย์สิน
14.ผู้สอน
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
15.นักอัญมณีศาสตร์
3. กลุ่มอาชีพตาม
16.ธุรกิจกีฬาอาชีพ
นโยบายเศรษฐกิจ
(วิทยาศาสตร์การ
สร้างสรรค์
กีฬา)
17.สื่อสารมวลชน
18.นักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

ปี 2559

8. อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ
9. ช่างซ่อมอากาศ
ยาน
10. ล่ามแปลภาษา

ปี 2561

ปี 2562

6. ธุรกิจจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
สารอันตราย
7. บริหารสนาม
กอล์ฟ
8. ธุรกิจบริหาร
พื้นที่สาธารณะ
9. อุตสาหกรรม อัญ 9. รถไฟความเร็ว
มณีและเครื่อง
สูงและระบบราง
ประดับ
ระยะที่ 2
10. อุตสาหกรรม
10. อุโมงค์รถไฟ
ก่อสร้าง ระยะที่ 2 และโครงสร้างใต้ดิน

11. เทคโนโลยีชีว
การแพทย์

6. ธุรกิจโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
7. การละคร
8. งานโทรทัศน์
9. ธุรกิจจัดการงาน
แต่งงาน

19.ธุรกิจดนตรี
20.อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์
4. กลุ่มอาชีพที่
21.นวดไทยเพื่อ
สามารถสร้างเสริมเติม สุขภาพ
เต็มกับหน่วยงานอื่น
(Missing Link)
22.ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง
23.ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับปั้นจั่น
24.ช่างเทคโนโลยี
ระบบเสียง
5. กลุ่มอาชีพทีมีความ 25.บริการทดสอบโดย
พร้อมและมีความ
ไม่ทาลาย

ปี 2560

12. อุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์
13. บริการยานยนต์
ระยะที่ 2

14. ช่างซ่อม
เครื่องพิมพ์
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10. ธุรกิจบริการ
วิจัยและการสารวจ
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เกณฑ์

ปี 2558

ต้องการพัฒนา
มาตรฐานอาชีพ

ปี 2559
อุตสาหกรรม

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
ความคิดเห็น

26.นักผังเมือง

วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
เพื่อให้มีระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพครบทุกกลุ่มที่สอดคล้องกับทิศทางความต้องการทาง
เศรษฐกิจ
แผนงาน
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพในกลุ่มวิชาชีพที่มีความสาคัญต่างๆ
วัตถุประสงค์: เพื่อดาเนินงานศึกษาวิจัยพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะต้องมี
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
และจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรุปหาแนวทางในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มอาชีพที่สาคัญๆ ในแต่ละช่วงเวลา
2. การศึกษาและวิจัยเพื่อผลักดันให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการ

กาหนดการจ่ายค่าตอบแทนตามฐานสมรรถนะ
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับการรับรองระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพได้รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับฐานสมรรถนะ และเป็นแรงผลักดันและจูงใจให้ผู้ประกอบอาชีพให้ความสาคัญกับ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
ยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ทที่ ี่ 22 ส่ งเสริ ม ให้ ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ชาชี พ และมาตรฐานอาชี พ เป็ น ที่ ยอมรั บ ทั้ งในและ
ต่างประเทศ
สาระสาคัญ : เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบันมีความต้ องการผู้ประกอบอาชีพที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพเป็ นจานวนมาก เนื่องจากโครงสร้ างของภาคอุตสาหกรรมและบริ การได้ มีการเปลี่ยนแปลงจาก
ภาคอุตสาหกรรมและบริ การที่ต้องใช้ คนทางานเป็ นภาคอุตสาหกรรมและบริ การที่ต้องมีการพึ่งพาเทคโนโลยีมาก
ยิ่งขึน้ อีกทัง้ กระแสของการเคลื่อนย้ ายบุคลากรอย่างเสรี หลังจากการเข้ าสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน ทาให้ ทุก
ภาคส่วนต้ องเร่ งตระหนักถึงความสาคัญของการมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่จะต้ องเป็ นที่ยอมรับ
ทัง้ ในและต่างประเทศ ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ ผ้ ู ป ระกอบอาชี พ ไทยสามารถแข่ งขัน ได้ ทัง้ ในและต่ างประเทศได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในฐานะขององค์กรหลักแห่งหนึ่งด้ านการส่งเสริ มและสนับสนุนระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพจะต้ องเร่ งทางานในเชิงรุ กเพื่อผลักดันให้ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็ นที่ยอมรับทังในและ
้
ต่างประเทศโดยเร็ ว ในยุทธศาสตร์ที่ 2 จึงมุ่งเน้นการนาหลักการ “การตลาดเชิงสังคม (Social Marketing)”

ซึ่งเป็ น กระบวนการทางการตลาดที่ มีก ารนาประเด็น ทางสั งคมมาเป็น ส่ ว นหนึ่ งของการสร้างกลยุท ธ์ท าง
การตลาดที่คาดหวังผลในเชิงพาณิชย์ มาปรับใช้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รู้จักและตระหนักว่ามีองค์กรหลัก
ในการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพได้อยู่ในสังคม
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สาหรับตัวอย่างของการนาเอาหลักการ “การตลาดเชิงสังคม” มาปรับใช้ ได้แก่ การนาเอาประเด็น
การจ้างงานของคนไทยที่มีสมรรถนะสูงซึ่งผ่านการทดสอบสมรรถนะจากสถาบันคุณวุ ฒิวิชาชีพมาเป็นกลยุทธ์
ในการสร้างความตระหนักในความสาคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ นอกจากนี้สถาบันได้
ร่วมผลักดันให้ผลการทดสอบผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็น ส่วนหนึ่งที่มีผลต่อค่าจ้างของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อ
ทาให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เป็นต้น
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. เพื่อให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศ
และนานาประเทศ
2. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบประโยชน์และตระหนักถึงความสาคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และ
มาตรฐานอาชีพ
แผนงาน
1. พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับ
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ ในการพั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล จาเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ของ
ประเทศไทยกับ ต่างประเทศ โดยเฉพาะ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นต้นแบบที่ดีของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมถึงการศึกษามาตรฐานอาชีพของ
กลุ่ มประเทศอาเซี ย น นอกจากนี้ จ าเป็ น ต้ องมีกระบวนการทดสอบและรับรองระบบคุณ วุฒิ วิช าชีพ และ
มาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพของกลุ่ มประเทศอาเซียนและนานาชาติ เช่น ระบบมาตรฐาน
ISO เป็ น ต้น มีโครงการพั ฒ นาองค์ กรที่ มีห น้ าที่ รับ รองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และศูน ย์
ฝึกอบรมที่เป็นเครือข่ายของสถาบันให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
2. ส่ งเสริม ภาพลั กษณ์ และประชาสั ม พัน ธ์งานของสถาบั นคุ ณ วุฒิ วิช าชีพ โดยใช้ เทคนิ ค Social
Marketing
วัตถุประสงค์: มีการนาหลักการของ Social Marketing มาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทากลยุทธ์เพื่อให้
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ รวมถึงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน สาหรับ
การใช้ เทคนิ ค Social (media) Marketing นั้ น จะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ กั บ บริ บ ทเชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
เนื่ องจากเป็ นปั จจัย กาหนดทิศทางของระบบคุณ วุฒิ วิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ โดยหลักการของ Social
Marketing การดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
บริบทและความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นนาผลที่ได้มาจัดทาเป็นเนื้อหา
(Contents) ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและดาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง
ยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ทที่ ี่ 33 เสริมสร้างและบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
สาระสาคัญ: สาหรับการเสริมสร้างและบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพนั้น ต้องพิจารณาใน 2 มิติ คือ มิติของการสร้างความร่วมมือกับภาคีเ ครือข่ายในประเทศ และ
มิติการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในต่างประเทศ ดังนั้นการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน
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ประเทศนั้น สถาบันจาเป็นต้องพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายในประเทศด้วยการสนับสนุน
ทั้ งในด้ านการอบรมและรั บ รองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ เพื่ อ ให้ มี ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น ในการรับ รอง
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพแก่ผู้ป ระกอบอาชีพ ให้ มีความครอบคลุมทุกกลุ่ มอาชีพ ส่วนการสร้างความ
ร่ว มมื อกั บ ภาคีเครื อข่ายในต่างประเทศนั้ น สถาบั น คุณ วุฒิ วิช าชีพ จาเป็ น ที่ จะต้องขยายความร่ว มมื อกั บ
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานอาชีพทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ สถาบันมีเป้าหมายในการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมเป็นองค์กรรับ รอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ดังนี้
ปี 2558
1. วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสาคร
2. มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
3. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
(ช่างเชื่อม ปิโตร, มาตร
วิทยา)
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงราย
5. มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้า)
6. ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

ปี 2559
1. วิทยาลัยเทคนิคสุ
ราษฎร์ธานี
2. วิทยาลัยเทคนิค
เชียงใหม่
3. วิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรปราการ

ปี 2560
1. วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา
2. วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรปราการ
3. กาญจนาภิเษกวิทยา
ลัยช่างทองหลวง

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

4. ภาควิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ
มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทรวิโรฒ
5. สมาคมวิทยาศาสตร์ 5. สมาคมแม่พิมพ์ไทย
และเทคโนโลยีทาง
อาหารแห่งประเทศไทย
(FoSTAT)
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษา 6. คณะพาณิชยศาสตร์
เชียงใหม่
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์
7. สมาคมบริหาร
7. วิทยาลัยเทคนิค
ทรัพย์สินแห่งประเทศ หาดใหญ่
ไทย
8. สถาบันการขนส่ง
8. สมาคมการทดสอบ
จุฬาลงกรณ์
โดยไม่ทาลายแห่ง
มหาวิทยาลัย
ประเทศไทย
9. สมาคมฝึกอบรมด้าน 9. สมาคมการจัดการงาน
การบิน
บุคคลแห่งประเทศไทย

10. โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 10. สถาบันการจัดการ 10. ศูนย์นวัตกรรมด้าน
การรถไฟแห่งประเทศไทย ปัญญาภิวัฒน์
การออกแบบ
อุตสาหกรรม
จุฬาลงกรณ์
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ปี 2561

ปี 2562

1. สถาบันเทคโนโลยี
1. สถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย-ญี่ปุ่น
ไทย
2. วิทยาลัยเทคนิคมีน 2. สมาคมนายหน้า
บุรี
อสังหาริมทรัพย์ไทย
3. วิทยาลัยเทคนิคดุสติ 3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. สมาคมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและอนามัยใน
การทางาน (ประเทศ
ไทย)
5. สมาคมช่างทองไทย

4. สมาคมผู้จดั พิมพ์
และผูจ้ าหน่ายหนังสือ
แห่งประเทศไทย
5. สมาคมผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย

6. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 6. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
7. วิทยาลัยเทคนิคดอน 7. มหาวิทยาลัยวลัย
บอสโก
ลักษณ์
8. มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต

8. มหาวิทยาลัยรังสิต

9. วิทยาลัยอาชีวศึกษา 9. มหาวิทยาลัย
ชลบุรี
เทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขต
บางพระ
10. มหาวิทยาลัย
10. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
เทคโนโลยีมหานคร
ตะวันออก วิทยาเขตอุ
เทนถวาย
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มหาวิทยาลัย
11. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

11. มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม
12. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
13. โรงเรียนเสริมสวย
และออกแบบทรงผม
นานาชาติ

11. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภูเก็ต
12. ชลาชลอะคาเดมี่
12. ภาควิชาครุศาสตร์
โยธา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
13. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
13. ภาควิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 14. มหาวิทยาลัยสยาม 14. มหาวิทยาลัย
ราชมงคลกรุงเทพ (พ่อครัว
หอการค้าไทย
แม่ครัว, ภาพถ่าย)
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 15. สมาคมธุรกิจรับสร้าง 15. โรงเรียนขนส่ง
พระจอมเกล้าธนบุรี
บ้าน
กรมการขนส่งทางบก
16. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
17. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
18. โรงเรียนไทยไฟลท์เทรน
นิ่ง
19. วิทยาลัยการบิน
นานาชาตินครพนม
20. วิทยาลัยสารพัดช่าง
เชียงใหม่
21. วิทยาลัยสารพัดช่าง
นครราชสีมา
22. มหาวิทยาลัยศิลปากร
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา
24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา (ภาพถ่าย,
ศิลปะพื้นบ้านฯ)
25. วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม
26. สมาคมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและอนามัยในการ
ทางาน (ประเทศไทย)
27. คณะพยาบาลศาสตร์
เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัย
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11. มหาวิทยาลัยมหิดล 11. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
12. วิทยาลัยเกษตร
12. มหาวิทยาลัยสงขล
และเทคโนโลยี
านครินทร์
นครราชสีมา
13. วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสงขลา
นครินทร์

13. สมาคมผู้ตดิ ตั้ง
อุปกรณ์ใช้ก๊าซสาหรับ
ยานยนต์

14. มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสุราษฎร์ธานี

14. สมาคมนักแปล
และล่ามแห่งประเทศ
ไทย
15. มาสเตอร์ออโตโม
ทีฟเทรนนิ่งเซ็นเตอร์

15. สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
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นวมินทราธิราช
28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ วิทยา
เขตพระนครใต้
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ (ช่างเชื่อม, ทดสอบ
ไม่ทาลาย)
30. สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
31. มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์
32. มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต
33. มหาวิทยาลัยบูรพา
34. มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทร วิโรฒประสานมิตร
(ออกแบบแฟชั่น)
35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
(ออกแบบผลิตภัณฑ์)
36. สมาคมวิทยาศาสตร์การ
กีฬาแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. เพื่ อขยายเครือข่ายส าหรับ การพัฒ นาระบบคุณ วุฒิ วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพในประเทศให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพที่สาคัญโดยเร็ว
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน

อาชีพ

แผนงาน
1. ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน

วัตถุประสงค์: เพื่อขยายความร่วมมือกับหน่วยงานหลักต่างๆ ในการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพ
และเร่งขยายภาคีเครือข่ายในประเทศร่วมกับพันธมิตรด้านการพัฒ นาสมรรถนะบุคคลเพื่อเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนในการฝึกอบรมในการเป็นผู้รับรองด้านคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพร่วมกัน
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2. ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์: เพื่อเร่งขยายเครือข่ายกับต่างประเทศ เพื่อนามาใช้ประกอบในการพัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของประเทศไทยให้รวดเร็วได้มาตรฐานสากล
ยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ทที่ ี่ 44 พัฒนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
สาระสาคัญ: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในฐานะที่เป็นสถาบัน หลักในการส่งเสริม สนับสนุนระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพจาเป็นต้องมีการพัฒ นาฐานข้อมูลและสารสนเทศคุณวุฒิ วิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้
ให้แก่ผู้ที่มีความสนใจที่จะนามาใช้และนาไปพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาฐานข้อมูล
กลางที่มีการเชื่อมโยงจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการดาเนินงานด้านพัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
สถาบัน
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลกลางในการเชื่อมประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพผู้ประกอบอาชีพของไทย
3. เพื่อให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผ่านการรับรองตามระบบ
ประกันคุณภาพ ISO 17024
แผนงาน
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ
วัตถุประสงค์: เพื่อดาเนินงานศึกษาวิจัยพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะต้องมี
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ ทิศทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ และจัด
ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรุปหาแนวทางในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
อาชีพ
2. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางในการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางด้านคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาและปรับปรุงองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้ผ่านการรับรองตามระบบ
ประกันคุณภาพ ISO 17024
วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ การผ่านการรับรองตามระบบข้างต้น นอกจากจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น
ภาพประสิทธิภาพของสถาบันในการเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
แล้ว ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่มีความสาคัญยิ่ง ได้แก่ การสร้างความเชื่อมั่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพ
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558 - 2562
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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ของผู้ ป ระกอบอาชีพที่ผ่ านการรับ รองจากองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งนี้ ทาให้
ผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพนั้นเป็นผู้ที่มคี ุณภาพ
ยุยุททธศาสตร์
ธศาสตร์ทที่ ี่ 55 เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้เป็นองค์กรหลักในด้านการบริหารจัดการที่ดี
สาระสาคัญ: เพื่อให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถที่จะทาหน้าที่ในฐานะหน่วยงานหลักสาหรับการ
ขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิอาชีพและมาตรฐานอาชีพ สาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กร
นั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจาเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับภารกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรให้มีความสมดุลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งในเชิงปริมาณนั้น
หมายถึง จานวนบุคลากรของสถาบั น ต้องสมดุลกับภาระงาน สาหรับเชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งเน้นที่การพัฒ นา
บุคลากรของสถาบันให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพและสมรรถนะในการทางาน เพื่อให้สามารถดาเนินการตามภารกิจ
ขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อนึ่ง สาหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนั้น สถาบันต้องพิจารณา
ไปถึงแรงจูงในใจที่จะทาให้บุคลากรของสถาบันมีความเต็มใจที่จะทางานให้กับองค์กร ซึ่งในส่วนของการสร้าง
แรงจูงใจนั้น สถาบันจาเป็นต้องมีการกาหนดเส้นทางอาชีพและค่าตอบแทนที่เหมาะสม และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของสถาบัน
ในส่วนของการบริหารจัดการ สถาบันควรพิจารณาลดขั้นตอนการดาเนินงาน และลดการแทรกแซง
จากภาคการเมือง และในขณะเดียวกัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจาเป็นที่จะต้ องปรับบทบาทเป็นหน่วยงานที่ทา
หน้ าที่ เป็ น ผู้ คุ ม กฎ (Regulator) และที่ ป รึ ก ษา (Consultant) ในงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบคุ ณ วุฒิ วิ ช าชี พ
สถาบันจาเป็นต้องมีการสร้างกลไกในการตรวจสอบการดาเนินงานและประเมินผลการดาเนินงาน รวมถึงมีการ
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพสาหรับการประเมินผลการดาเนินงานของบุคลากร
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทีม่ ีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พั ฒ นาสถาบั น คุ ณ วุฒิ วิช าชีพ ให้ เป็ นองค์ กรแห่ งการเรีย นรู้ที่ มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และทักษะสาหรับงานด้านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
แผนงาน
1. เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลในการ
บริหาร มีกลไกและโครงสร้างการทางานที่ดี (Happy Workplace) เอื้อต่อการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ทีม่ ีประสิทธิภาพ บุคลากรของสถาบันต้องมีค่านิยมร่วมในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
2. เสริมสมรรถนะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสิ่งอานวยความสะดวก
ให้บุ คลากรศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้จาเป็นต้องพัฒ นาระบบการสร้างกลไกการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เช่น จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน
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3. เสริมสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สถาบันมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพและพร้อมในการเป็นกลไกหนึ่งในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อขับเคลื่อนงาน
ขององค์กรให้สมกับเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศ
4. การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์: เพื่อให้สถาบันได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและความสาเร็จของการดาเนินงานของ
องค์กร และมีการปรับปรุงการทางานอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามกรอบแนวคิดของ Plan Do Check Act (PDCA)
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แผนภาพ แสดงความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก ยุทธศาสตร์ และแผนงานของแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2558 - 2562
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ให้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ”

พันธกิจที่ 1
ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดทามาตรฐานอาชีพ
ให้ สอดคล้ องกับทิศทางความต้ องการทาง
เศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์หลักที่ 1
เพื่อให้มีระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพที่สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจทั้งใน
และต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการ
ทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

แผนงาน
1. ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพในกลุ่มวิชาชีพที่
มีความสาคัญต่างๆ
2. การศึ ก ษาและวิ จั ย เพื่ อ ให้ ผ ลั ก ดั น ให้
ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการก าหนดการจ่ า ย
ค่าตอบแทนตามฐานสมรรถนะ

พันธกิจที่ 2
ประสานและบูรณาการการทางานร่วมกับกลุ่ม
อาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ ผลักดันให้ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล

พันธกิจที่ 3
เป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศและการ
บริการเกี่ยวกับคุณวุฒวิ ิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

พันธกิจที่ 4
พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นต้นแบบ
ในการบริหารจัดการที่ดี

วัตถุประสงค์หลักที่ 2
เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพ
ไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ

วัตถุประสงค์หลักที่ 3
พัฒนาประสิทธิภาพการทางานกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและ
ต่างประเทศ

วัตถุประสงค์หลักที่ 4
พัฒนากลไกในการให้บริการด้านคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์หลักที่ 5
พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
บริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมให้ระบบคุณวุฒิวชิ าชีพและ
มาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างและบูรณาการความร่วมมือใน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาสถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพให้เป็น
หน่วยงานหลักในการขับเคลือ่ นงาน
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้เป็นองค์กร
หลักในด้านการบริหารจัดการที่ดี

แผนงาน

แผนงาน

แผนงาน

แผนงาน

1. พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ส่ งเสริ ม ภาพลั ก ษณ์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์
งานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เทคนิค
Social Marketing

1. ขยายความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในการพั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
2. ขยายความร่วมมื อกับ ภาคีเครือข่ายใน
ต่างประเทศ

1. พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ที่
ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ
2. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางในการเชื่อมประสาน
ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ในการพั ฒ นา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
3. พัฒนาและปรับปรุงองค์กรรับรองสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให้ ผ่านการรับ รอง
ตามระบบประกันคุณภาพ ISO 17024

1. เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี
2. เสริมสมรรถนะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. เสริม สมรรถนะบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญ
4. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงาน
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แผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2558 – 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการทาง
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
เป้าประสงค์

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพครบทุกกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับทิศทาง
ความต้องการทางเศรษฐกิจ

เป้าหมาย

1. ระบบคุณวุฒิวิชาชีพมีครบทุกกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจ
2. มาตรฐานอาชีพมีครบทุกกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2. จานวนมาตรฐานอาชีพตามกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอาชีพที่ดาเนินการพัฒนา
3. ระดับความสาเร็จของการพัฒนามาตรฐานอาชีพ ตามกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่ม
อาชีพ
4. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ (กลุ่มผู้ประกอบการและบุคลากรใน
อาชีพที่มีทักษะฝีมือ) ที่มีต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
5. ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนาไปใช้ในการทดสอบและออกใบรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะ

สรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2558

2559

2560

2561

2562

1. ร้อยละความสาเร็จในการพัฒ นา
ระบบคุณ วุฒิ วิชาชีพ (วัดเป้าหมาย
รายปี)

80

90

100

100

100

2. จานวนมาตรฐานอาชีพ ตามกลุ่ ม
อุ ต สาห กรรม ห รื อ กลุ่ ม อาชี พ ที่
ดาเนินการพัฒนา

23

20

20

20

20

3. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
มาตรฐานอาชีพตามกลุม่
อุตสาหกรรมหรือกลุม่ อาชีพ

5

5

5

5

5

4. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการ (กลุ่มผู้ประกอบการและ
บุคลากรในอาชีพที่มีทักษะฝีมือ) ที่มี
ต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

90

90

90

90

90
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ตัวชี้วัด
5. ร้อยละของมาตรฐานอาชีพ ที่ ถู ก
น าไปใช้ ใ นการทดสอบและออก
ใบรับรองคุณ วุฒิวิชาชีพเพี่อพัฒ นา
ทักษะ

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2558

2559

2560

2561

2562

90

90

90

90

90
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ที่
1.

แผนงาน/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

ศึ กษาวิ จั ยและพั ฒนาระบบคุ ณวุฒิ วิ ชาชี พและ 1. โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
มาตรฐานอาชี พ ในกลุ่ มวิ ชาชี พ ที่ มี ความส าคั ญ
ต่างๆ

ตัวชี้วดั โครงการ (หน่วย)
ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ดาเนินการแล้วเสร็จ

2562
20%

จ านวนมาตรฐานอาชี พ ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาและ
ปรับปรุง

23

20

20

20

20

ร้ อ ยละของมาตรฐานอาชี พ ที่ ถู ก น าไปใช้ ใ นการ
ทดสอบและออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนา
และยกระดับทักษะ

90

90

90

90

90

2. โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับ บริก ารที่มีต่อ ร้อ ยละความพึ งพอใจของผู้รับ บริก ารที่ มี ต่อ ระบบ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพและการให้บริการ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และการให้บริการ
ของ สคช. (ประเมินความพึงพอใจ)
ของ สคช.

90

90

90

90

90

3. โครงการทบทวนทิ ศ ทางความต้ อ งการบุ ค ลากรที่ มี ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาสมรรถนะตาม
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพ

5

5

5

5

5

4. โครงการปรั บ ปรุงระบบคุ ณ วุฒิ วิ ชาชีพ และมาตรฐาน ระดั บ ความส าเร็ จ ของการปรั บ ปรุ งระบบคุ ณ วุ ฒิ
อาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจและทิศทางของการ วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
พัฒนาประเทศ

40

50

60

70

80

4.1 โครงการทบทวนปรับปรุงระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงคุณวุฒิวิชาชีพ

40

50

60

70

80

4.2 โครงการทบทวนปรับปรุงมาตรฐานอาชีพ

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงมาตรฐานอาชีพ

40

50

60

70

80

10

10

10

10

10

ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาระบบการจ่ า ย
ค่าตอบแทนฐานสมรรถนะ

80

90

100

-

-

ร้อยละผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ
ได้รับการจ่ายผตามตอบแทนตามสมรรถนะ

30

40

50

60

70

4.3 โครงการทบทวนและจัดทาเครื่องมือประเมินสมรรถนะ จ านวนเครื่ อ งมื อ ประเมิ น สมรรถนะที่ ด าเนิ น การ
อาชีพเพิ่มเติม
ทบทวนและจัดทา (สาขาอาชีพ)
2.

2558
20%

ค่าเป้าหมาย
2559 2560 2561
20%
20%
20%

การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ร ะบบคุ ณ วุ ฒิ 1. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจ่ายค่าตอบแทนตาม
วิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ เป็ น ส่ว นหนึ่งของ ฐานสมรรถนะ
การก าหนดการจ่ า ยค่ า ตอบแทน ตามฐาน
2. โครงการติดตามประเมินผลการจ่ ายค่าตอบแทนตามฐาน
สมรรถนะ
สมรรถนะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่ ง เสริ ม ให้ ร ะบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ เป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
เป้าประสงค์

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เป้าหมาย

1. เพื่อให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนทั้ง
ในระดับประเทศและนานาประเทศ
2 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบประโยชน์และตระหนักถึงความสาคัญของระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพ ที่ได้รับการรับรองตามระบบคุณ วุฒิ วิชาชีพ และ
มาตรฐานอาชีพและมีงานทา
2. ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ ของประเทศไทยสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล (อาชีพ)
3. จานวนมาตรฐานอาชีพที่ส่งต่อให้สถาบันการศึกษาเพื่อนาไปปรับหลักสูตรการ
เรียนการสอน
4. จานวนบุคลากรที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
5. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

สรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2558

2559

2560

2561

2562

1. ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับการ
รั บ รองตามระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และ
มาตรฐานอาชีพและมีงานทา

20%

30%

40%

50%

60%

2. ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และมาตรฐาน
อาชี พ ของประเทศไทยสอดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล (อาชีพ)

6

9

9

9

9

3. จ านวนมาตรฐานอาชี พ ที่ ส่ ง ต่ อ ให้
สถาบันการศึกษาเพื่อนาไปปรับหลักสูตร
การเรียนการสอน

20

20

20

20

20

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2558

2559

2560

2561

2562

4. จ านวนบุ ค ลากรที่ เข้ า รับ การประเมิ น
สมรรถนะ

12,000

15,000

50,000

50,000

50,000

5. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ
คุณ วุฒิ วิ ชาชี พ และมาตรฐานอาชี พ (ล้าน
คน)

0.5

1

2

5

7
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ที่

แผนงาน/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั โครงการ (หน่วย)
2558

1.

ค่าเป้าหมาย
2559 2560 2561

2562

พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน 1. โครงการพั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบคุณวุฒิ 20% 30% 40% 50% 60%
อาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มาตรฐานอาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
2. โครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับ ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบคุณวุฒิ 20% 30% 40% 50% 60%
อาเซียน
วิชาชีพร่วมกับอาเซียน
3. โครงการปรับปรุงโครงสร้างกฎระเบียบ และ ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง 40% 50% 60% 70% 80%
การรั บ รองของระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และ กฎระเบีย บการประเมิ นและการรับ รองของ
มาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ระบบคุ ณ วุฒิ วิชาชี พ และมาตรฐานอาชีพ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
4. โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้ ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงโครงสร้าง 40% 50% 60% 70% 80%
รองรับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ องค์ ก รให้ ร องรั บ ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และ
ที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ
มาตรฐานอาชีพที่เชื่อมโยงกับนานาชาติ
5. โครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อ จ าน วน บุ ค ล ากรที่ เข้ ารั บ ก ารป ระ เมิ น 12,00 15,00 50,00 50,00 50,00
รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สมรรถนะ
0
0
0
0
0
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ที่
2.

แผนงาน/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

ส่งเสริม ภาพลั ก ษณ์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ 1. โครงการศึก ษาวิเคราะห์ สาระ (Contents)
งานของสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ โดยใช้ และช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับ
เทคนิค Social Marketing
กลุม่ เป้าหมาย
2. โครงการจัดทากิจกรรมประชาสัมพันธ์ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

ตัวชี้วัดโครงการ (หน่วย)
ความสาเร็จของการมี สื่ อประชาสั ม พั น ธ์ ที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

จานวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
ร้ อ ยละของความรู้ ค วามเข้ า ใจในระบบ
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ ของ
กลุ่มเป้าหมาย
3. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประเมิน กิ จ กรรม ป ระชาสั มพั นธ์ ก ารป ระเมิ น
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่กลุ่ม สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
อาชีพโดยตรง
4. โครงการส ารวจและสร้ างการรับ รู้เกี่ ยวกั บ ร้ อ ยละของความรู้ ค วามเข้ า ใจในระบบ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ ของ
ที่รู้จักในวงกว้าง (Brand Awareness)
ประชาชนทุกกลุ่ม
ประชาชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ (ล้านคน)
5. โครงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อ
การดาเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

2558
60%

ค่าเป้าหมาย
2559 2560 2561 2562
70% 80% 90% 100%

4

4

4

4

4

60%

70%

80%

90%

100%

4

4

4

4

4

60%

70%

80%

90%

100%

0.5

1

2

5

7

20%

30%

40%

50%

60%
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและบูรณาการความร่วมมือในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
เป้าประสงค์

มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการ
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

เป้าหมาย

1. เพื่อขยายเครือข่ายสาหรับการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
ในประเทศให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพโดยเร็ว
2 เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
3 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. จานวนความร่วมมือ (MOU) จากหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศในการ
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2. จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ (MOU)
3. จ านวนหน่ ว ยงาน/องค์ กรที่ ได้รับ การขึ้น ทะเบี ยนและรับ รองให้ เป็ น องค์ ก ร
รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
1. จานวนความร่วมมือ (MOU) จาก
หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
ในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2. จ านวนโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่
เกิด จากความร่วมมือในการพั ฒ นา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (MOU)
3. จานวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับ
การขึ้น ทะเบียนและรับรองให้เป็ น
องค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

2558
10

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2559
2560
2561
10
10
10

2562
10

10

10

10

10

10

36

40

40

40

40
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ที่
1.

แผนงาน/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ (หน่วย)
2558
4

ค่าเป้าหมาย
2559 2560 2561
4
4
4

2562
4

80%

80%

80%

80%

80%

20%

30%

40%

50%

60%

ขยายความร่วมมื อกับ หน่ วยงานภาครัฐ 1. โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหลักใน
และเอกชนในการพั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
2. โครงการความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในสถานศึกษา
3. โครงการยกระดั บความร่ วมมื อกั บภาคเอกชน/
สมาคมและสภาวิชาชีพในการจัดท าระบบคุ ณวุ ฒิ
วิชาชี พ รวมถึงการเป็ นภาคี เครือข่ายในการอบรม
และทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
4. โครงการน าร่ ององค์ กรรับรองสมรรถนะบุ คคล
ตามมาตรฐานอาชีพ

จ าน วน ข้ อ ต กล งค วาม ร่ ว ม มื อระ ห ว่ า ง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

ขยายความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย 1. โครงการเที ย บเคี ย ง (Referencing) ระบบ
ต่างประเทศ
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ กั บ กลุ่ ม
ประเทศอาเซียน
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายใน
ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

จานวนหน่วยงานในประเทศอาเซียนที่ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

6

9

9

9

9

ระดับความสาเร็จของการจัดทาข้อตกลงความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในต่างประเทศ

20%

30%

40%

50%

60%

ร้ อ ยล ะของมาตรฐานอาชี พที่ ส่ งมอบให้
หน่วยงานการศึกษานาไปปรับหลักสูตร
ร้อยละของเครือข่ายภาคเอกชนที่เข้าร่วมการ
จัดทาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

จ านวนหน่ ว ยงาน/องค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ การขึ้ น 36
40
40
40
40
ทะเบี ย นและรั บ รองให้ เ ป็ น องค์ ก รรั บ รอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
5. โครงการฝึกอบรมเครือข่ายภาคเอกชน/สมาคม จานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
และสภาวิชาชีพให้เข้าใจในระบบคุณ วุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชีพ

2.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
เป้าประสงค์

ส่ งเสริ มให้ ส ถาบั น คุณ วุฒิ วิช าชีพ เป็ นหน่ว ยงานหลั กในการขับ เคลื่ อนงานระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

เป้าหมาย

1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อให้ มี ศูน ย์ กลางข้อมู ล ในการเชื่อ มประสานข้อมูล ระหว่างหน่ วยงานที่ ท า
หน้าที่ในการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผู้ประกอบอาชีพไทย
3. เพื่อให้องค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผ่านการรับรองตาม
ระบบประกันคุณภาพ ISO 17024

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ระดั บ ความส าเร็ จของการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศเกี่ ย วกั บ คุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
2. ระดับความสาเร็จของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง
3. จานวนองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ผ่านการรับรองตาม
ระบบประกันคุณภาพ ISO 17024

สรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2558

2559

2560

2561

2562

1. ระดั บความส าเร็ จของการจั ดท า
ฐานข้ อมู ลและสารสนเทศเกี่ ยวกั บ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

60%

70%

80%

90%

100%

2. ระดับความสาเร็จของการจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลกลาง

60%

70%

80%

90%

100%

3. จานวนองค์กรรับรองสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ผ่านการ
รับรองตามระบบประกันคุณภาพ
ISO 17024

5

6

7

8

9
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ที่
1

แผนงาน/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพที่ 1. โครงการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ระบบคุ ณ วุ ฒิ
ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ
วิ ช าชี พ ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม อาชี พ รวมถึ ง
ฐานข้อมูลเครือข่าย
2. โครงการปรับ ปรุ งฐานข้ อ มู ล ระบบคุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพให้รองรับภาษาต่างประเทศ

2

จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล กลางในการเชื่ อ ม
ประสานระหว่างหน่ วยงานที่ทาหน้าที่
ในการพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค คลตาม
มาตรฐานอาชีพ

1. โครงการพั ฒ นาระบ บ ฐานข้ อ มู ลแล ะ
สารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ระบบคุณ วุฒิ วิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ และ
เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ
2. โครงการปรับปรุงข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชี พ รวมถึ ง ข้ อ มู ล ของ ผู้
ประกอบอาชี พ ให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงและเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
3. โครงการศึกษาความเป็ น ไปได้ ในการจัดตั้ ง
ศู น ย์ ข้ อ มู ล กลางส าหรั บ ข้ อ มู ล ระบบคุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558 - 2562
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ตัวชี้วัดโครงการ (หน่วย)
2558
ระดับความสาเร็จของการจัดทาระบบข้อมูล 60%
ระบบคุณ วุ ฒิ วิ ชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ให้
ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม อาชี พ รวมถึ งฐานข้ อ มู ล
เครือข่าย
ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงฐานข้อมูล 60%
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้รองรับ
ภาษาต่างประเทศ
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาระบบ 60%
ฐานข้อมูลเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางข้อมูล

ค่าเป้าหมาย
2559 2560 2561 2562
70% 80% 90% 100%

70%

80%

90%

100%

70%

80%

90%

100%

ระดั บ ความส าเร็ จ ของการปรั บ ปรุ ง ระบบ
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ ให้ มี
มาตรฐานเดียวกัน

60%

70%

80%

90%

100%

ระดับความสาเร็จของผลการศึกษาเพื่อจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลกลาง

70%

100%

-

-

-

32

ที่

แผนงาน/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ (หน่วย)
2558

3.

พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง องค์ ก รรั บ รอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้
ผ่ า นการรั บ รองตามระบบประกั น
คุณภาพ ISO 17024

1.
โครงการศึกษาแนวทางเพื่อปรับปรุง
องค์ ก รรั บ รองสมรรถนะของบุ คคลต าม
มาตรฐานอาชี พ ที่ สอดคล้ องกับ ระบบประกั น
คุณภาพ ISO 17024
2. โครงการพั ฒ นาองค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)

ระดับความสาเร็จของการศึกษาแนวทางเพื่อ 100%
ปรับปรุงองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพ
จานวนองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม 5
มาตรฐานอาชีพที่ได้รับการรับรองตามระบบ
ประกันคุณภาพ ISO 17024

3. โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มี จานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม
หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล(Assessor)
4.โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) จานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม
ขององค์ ก รที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ค่าเป้าหมาย
2559 2560 2561

2562

-

-

-

-

6

7

8

9

60

60

60

60

60

400

400

400

400

400
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6-34

โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2558-2562

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้เป็นองค์กรหลักในด้านการบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์

ส่งเสริมให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นองค์กรผู้นา (Leading Organization) ในการบริหารจัดการระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

1. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีบุคลากรที่มี
ความรู้
ความเชี่ยวชาญ และทักษะสาหรับงานด้านระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพการทางานในสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
3. ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ

สรุปตัวชี้วัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2558

2559

2560

2561

2562

1. ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น

60%

70%

80%

90%

100%

2. ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
บุ ค ลากรต่ อ สภาพการท างานใน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

60%

70%

80%

90%

100%

3. ระดั บ การพั ฒ นาด้ า นการก ากั บ
ดูแลกิจการ

5

5

5

5

5
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ที่
1.

2.

3.

แผนงาน/แนวทาง
เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี

กิจกรรม/โครงการ

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างการทางานที่เหมาะสม
โดยเฉพาะด้านการสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี
2. โครงการพัฒ นาสถาบันสู่การได้รับรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance)
3. โครงการจั ด ท า Code of Conduct ในการ
ดาเนินงานของสถาบันเพื่อให้บุคลากรได้มีค่านิยม
ร่ ว มในการพั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และ
มาตรฐานอาชีพ
เสริมสมรรถนะให้ เป็ น องค์ก รแห่ งการ 1. โครงการฝึกอบรมสมรรถนะให้แก่บุคลากรของ
เรียนรู้
สถาบัน
2. โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งานฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ
3. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ Knowledge
Management ผ่าน Social Media และ Digital
Media เพื่อให้บุคลากรขององค์กรสามารถพัฒนา
สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับงานได้ตลอดเวลา
4. โค รงการพั ฒ น าระบ บ การแ ล ก เป ลี่ ย น
องค์ความรู้ระหว่างบุคลากร

ตัวชี้วัดโครงการ (หน่วย)
2558
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาโครงสร้างการ 60%
ทางานที่เหมาะสม
ระดั บ ความส าเร็จของการพั ฒ นาแนวทางการ 60%
บริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล
ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เร็ จ ข อ งจั ด ท า Code of
Conduct ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

60%

ค่าเป้าหมาย
2559 2560 2561 2562
70% 80% 90% 100%
70%

80%

90%

100%

70%

80%

90%

100%

ร้อ ยละของบุ ค ลากรที่ ได้ รั บ การฝึ ก อบรมตาม 100% 100% 100% 100% 100%
แผนที่กาหนด
ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ได้ รั บ การอบรมการใช้ 100% 100% 100% 100% 100%
ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ
ระ ดั บ ค วาม ส าเร็ จ ของการพั ฒ น า ระบบ 60% 70% 80% 90% 100%
Knowledge Management ผ่าน Social Media
และ Digital Media

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากร
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (อย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้ง)
เสริ ม สมรรถนะบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ 1. โครงการจั ด ท า Succession Plan หรื อ แผน ระดั บ ความสาเร็จ ของการจั ด ท า Succession
ความเชี่ยวชาญ
ทดแทนตาแหน่งเพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรที่มี Plan
สมรรถนะในการทางานสูง
2. โครงการเร่งรัดเพิ่ มจานวนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เชี่ยวชาญรายสาขา

12

12

12

12

12

60%

70%

80%

90%

100%

40%

50%

60%

70%

80%
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ที่

4.

แผนงาน/แนวทาง

กิจกรรม/โครงการ

สาขาให้มีความเพียงพอ
3. โครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับองค์กรระดับ
สานัก และระดับบุคคล
การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกในการติดตาม
การดาเนินงาน
และประเมิ น ผลการด าเนิ น งานขององค์ กรและ
การประเมินผลระดับบุคคล

ตัวชี้วัดโครงการ (หน่วย)
ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒนาระบบการ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานในระดั บองค์ กร ระดั บ
สานัก และระดับบุคคล
ระดับความสาเร็จของการพัฒ นาตัวชี้วัดระดับ
องค์กรและการประเมินระดับบุคคล

2558

ค่าเป้าหมาย
2559 2560 2561

2562

60%

70%

80%

90%

100%

60%

70%

80%

90%

100%
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กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันคุ
นคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2558 – 2562
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2558 – 2562 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ
เป็ น องค์ ก รหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ ให้ เป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในและ
ต่า งประเทศ สถาบั น คุ ณ วุฒิ วิช าชี พ จ าเป็ น ที่ จ ะต้อ งมี ก ารสร้างความร่ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ งทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการพัฒ นาระบบดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2558 – 2562 จึงกาหนดกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ การดาเนินงาน
เพื่อไปสู่เป้าหมายข้างต้นสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนภาพ

กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

.

.

.

.

.

/

แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่เน้นการขับเคลื่อน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิ ชย์ สมาคมวิช าชีพและสภาวิชาชีพ รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่ง สามารถที่จะสรุปแนวทางในการขับเคลื่อนดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรเป็นกลไกหลักในการประสานงานกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา รวมถึง
ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้มีความสอดคล้องกับทิศทาง
ความต้องการของเศรษฐกิจและทิศทางการพัฒ นาประเทศ ทั้งนี้ส ถาบัน จาเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับ
แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558 - 2562
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หน่ว ยงานในต่างประเทศเพื่ อดาเนิ น การแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้เพื่อนามาพัฒ นาระบบคุณ วุฒิ วิช าชีพของ
ประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ส่งเสริ มและสนั บ สนุ น กลุ่ม อาชีพ หรื อกลุ่ มวิ ช าชี พ ในการจั ด ท าระบบคุณ วุฒิ วิช าชี พ และ
มาตรฐานอาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจาเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการ และเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ
เพื่อร่วมกันจัดทาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอาชีพ ทั้งนี้
อาจมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการของแต่ละกลุ่มอาชีพ เพื่อร่วมกันพิจารณาและจัดทาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ
3. ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สถาบัน คุณ วุฒิ วิชาชีพควรร่วมมือกับกรมพัฒ นาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการพัฒ นาให้
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุค คลตามมาตรฐานอาชีพนั้นเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในระดับสากล
ทั้งนี้เพื่อสร้างการยอมรับและความเชื่อถือให้แก่กลุ่มของผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพ
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
สถาบั นคุณ วุฒิ วิช าชีพควรดาเนิ นการเพื่อจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณ วุฒิ วิช าชีพและ
มาตรฐานอาชี พ ทั้ งนี้ ส ถาบั น จ าเป็ น ที่ จ ะต้อ งร่ว มมือ กับ เครือ ข่ายทุ ก ภาคส่ ว นในการเชื่ อมโยงข้ อมู ล และ
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
5. ติ ด ตามและประเมิ น ผลองค์ก รที่ มีห น้ าที่ รั บรองสมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ
รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ควรร่ ว มมื อ กั บ กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน กระทรวงอุ ต สาหกรรมและ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกลุ่มผู้ ป ระกอบการภาคเอกชนในการจั ดตั้งอนุกรรมการเพื่อเป็น คณะท างาน
ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่ในการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒ นา
ตัวชี้วัดในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและยุติธรรม

6. ส่งเสริ ม สนั บ สนุ น และประสานความร่ วมมื อกั บ สถานศึ กษา ศู น ย์ห รื อ สถาบั น ฝึ กอบรม
สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชีพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจาเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอนให้เป็ นหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรืออีกนัยหนึ่งคือต้องผลักดันให้ สถาบันการศึกษามีการนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน นอกจากนี้ในส่วนของสถาน
ประกอบการและหน่วยงานของรัฐ สถาบันจาเป็นต้องเร่งประชาสัมพันธ์ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแล ะมาตรฐาน
อาชีพเพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับรู้และตระหนักถึงความสาคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2558 - 2562
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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