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บทสรุปผู้บริหาร
ในช่ว งหลายทศวรรษที่ผ่ านมา ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนกาลั งคนที่มีสมรรถนะตามที่
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการต้องการ เนื่องจากการขาดเครื่องมือในการเชื่อมโยงระหว่างโลกการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Supply Side) กับ โลกการทางาน (Demand Side) ส่งผลให้ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
จากปัญหาดังกล่าว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้การกากับดูแลของนายกรัฐมนตรี โดยปัจจุบันได้
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) เป็นผู้กากับดูแล เพื่อเพื่อทาหน้าที่แก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง (Missing Link) ระหว่างโลก
การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Supply Side) กับ โลกการทางาน (Demand Side) ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้พร้อมต่อการแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับโลก รวมไปถึงการก้าว
ไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่ างเป็ น ระบบ ภายใต้การบูรณาการความร่ว มมือกับหน่ว ยงาน/องค์กรทั้งใน และ
ต่างประเทศ โดยบูรณาการความร่วมือตั้งแต่ภารกิจต้นน้า ถึง ภารกิจปลายน้า ตามห่วงโซ่มูลค่าของการพัฒนา
กาลังคน
ภายใต้ภารกิจดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น สคช. ขอสรุปผลการดาเนินการสาคัญประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
และแผนการดาเนินการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดดังในรายงานผลการดาเนินการตามแนบ ดังนี้
๑. ผลการดาเนินการตามนโยบายสาคัญ ของ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) และ
นโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ๑) พัฒนากรอบสมรรถนะ Digital Literacy ขอบเขตสมรรถนะ Digital Literacy และ
หน่วยสมรรถนะ Digital Literacy สาหรับ End User ในทุกอาชีพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากาลังคนรองรับการ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Thailand) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป, ๒) นานโยบายของ รอง
นรม. (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) ไปแปลงเป็นแผนในการพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการซ่อมอากาศ
ยาน และการบินของภูมิภาคอาเซียน ได้อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป, ๓) เตรียมการ
ประสานความร่วมมือกับ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบัน Fraunhofer PK ประเทศ
เยอรมั น นี ในการพั ฒ นางานวิ จั ย เพื่ อ รองรั บ นโยบายการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม และก าลั ง คน ๔) สนั บ สนุ น
กระทรวงศึกษาธิก ารในการยกระดั บ คุ ณ ภาพอาชี ว ศึก ษา (คณะทางานสานพลั ง ประชารั ฐ ), และ ๕) พัฒ นา
มาตรฐานสมรรถนะด้ า นภาษาอั ง กกฤษ ( CFFR-TH)
ร่ ว มกั บ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และส่งมอบให้กระทรวงศึกษาธิการไปใช้ในการพัฒนา
กาลังคนในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๒. ผลการดาเนิ นการตามภารกิจประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้แก่ ๑) สร้างการรับรู้ และเผยแพร่
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย (ประมาณ ๒ ล้านคน) ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ , ๒) การศึกษาวิจัย
และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี (Workforce Mobility) จานวน ๓ สาขา
วิชาชีพ, ๓) ส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หรือ กลุ่มวิชาชีพในการจัดทามาตรฐานในการจัดทามาตรฐานอาชีพ
ไปแล้วกว่า ๕๕ สาขาวิชาชีพ ๓๗๔ อาชีพ ในกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิม (First S Curve) กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (New
S Curve) และ Cluster อื่นๆ, ๔) การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพไปแล้วใน
ทุกภูมิภาคจานวน ๑๐๒ องค์กร, ๕) การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพไปแล้วกว่า ๑๗,๘๔๗ คน, ๖)
ให้บริการสารสนเทศภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพผ่านระบบศูนย์กลาง
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ข้อมูล (TPQI-Net) ไปแล้ว มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน, ๗) การติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีห น้าที่รับรอง
สมรรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพฯ ให้คงมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง, ๘) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความ
ร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ และองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิ
วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ ไปสู่ ก ารใช้ ง าน โดยส่ ง มอบมาตรฐานอาชี พ จ านวน ๔๐ สาขาวิ ช าชี พ ให้ กั บ
สถาบั น การศึ กษา กลุ่ มองค์กรภาครั ฐ กลุ่ มองค์กรเอกชน และได้ร่ว มมือกับ สอศ.ในการพัฒ นาหลั กสู ตรฐาน
สมรรถนะใน ๑๓ สาขาวิชา รวมถึงความร่วมมือกับ ๑๙ สถาบันการศึกษาในการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของ
นักเรียน นักศึกษา ด้วยการนาร่องใน ๗ สาขาอาชีพ ได้แก่ โลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ดิจิทัลคอนเทนต์ แมคคาทรอนิกส์ บริการยานยนต์ ระบบราง ท่องเที่ยวและโรงแรม และธุรกิจการบิน
๓. การทบทวนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สคช. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔: จาก
ประเด็นความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สคช. จึงได้
ดาเนิ น การทบทวนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ การ ด้ว ยการรั บฟัง ความคิ ดเห็ น จากกลุ่ มผู้ มี ส่ ว นได้เสี ยทั้ งใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งประชุม ประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการรองรับการ
ดาเนินงานของ สคช. ในอีก ๕ ปี ข้างหน้า ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ชาติ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเป็นสถาบันหลักในการให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทย
รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของไทยกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของอาเซียนและระดับสากลได้
๔. แผนการดาเนินการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นแผนการดาเนินการที่ต่อเนื่ องจากจากแผนการ
ดาเนินการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง ได้แก่
๑) การขยายผลดาเนินการตามนโยบาย ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไปสู่เป้าหมายที่
กาหนด ได้แก่ การผลักดันให้เกิดการนามาตรฐานสมรรถนะด้าน Digital Literacy ไปใช้ในการพัฒนากาลังคน (End
User) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การผลักดันการพัฒนากาลังคนในอุตสาหกรรมการซ่อม
อากาศยาน และการบิน ตามแผนงานที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานหลัก และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนากาลังคนในอุตสาหกรรมการซ่อมอากาศยาน และการบิน และอื่นๆ เป็นต้น
๒) การดาเนินการตามภารกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ปรับใหม่ ซึ่งต้องสอดคล้องกับร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๗) และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
โดยดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ยุทธศาสตร์ที่ ๒) โดยให้ความสาคัญกับ
การสร้างการรับรู้ และเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากาลังคนในทุก
ภาคส่ ว น และการยกระดั บ ผลิ ตภาพ ด้ ว ยการพัฒ นาก าลั ง คนในกลุ่ มอุ ต สาหกรรมคลั ส เตอร์ ต่า งๆ เช่ น กลุ่ ม
อุตสาหกรรม First S Curve และ New S Curve เป็นต้น ให้มีมาตรฐานและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อ ยกระดับสมรรถนะกาลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการด้าน
กาลังคน และนโยบาย Thailand 4.0 อันจะนาไปสู่การเพิ่มผลิตภาพของกาลังคนของประเทศ โดยในปีงบประมาณ
๒๕๖๐ จะผลักดันให้มีการประเมินสมรรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อย่างน้อย ๒๕,๐๐๐ คน (ตาม มติ ครม.)
รวมไปถึงการบูรณาการ่วมกับภาคการศึกษาในการนาร่องหลักสูตรฐานสมรรถนะ ในสาขาวิชาชีพที่มีความสาคัญต่อ
เศรฐษกิจ และ การบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้า
สู่กระบวนการประเมิน จริงด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตลอดจนการร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก กพ. ในการด าเนิ น การจั ด ท ามาตรฐานอาชี พ ผู้ บ ริ ห ารโครงการ (Project
Management) รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการกาหนดมาตรฐานสมรรถนะร่วมกับ สรอ.และ สานักงาน กพ.
ด้าน Digital Government เพื่อพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ
รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ
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สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของนายกรัฐมนตรี
โดยปัจจุบันได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) เป็นผู้กากับดูแล โดยทาหน้าที่พัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วน เพื่อให้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ในสาขาอาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ และสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาคมอาเซียน (AEC) รวมไปถึงการดาเนินการตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ของ สคช. เช่น การ
เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชี พ ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่การพัฒนากาลังคน และ
แรงงานในแต่ละสาขาอาชีพที่มีมาตรฐานสมรรถนะตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ส่วนอื่นๆ และสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ ที่จะผลักดันประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
พร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) และเป็นประเทศรายได้สูง (High GNI per Capital) ซึ่งจะ
ทาให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน
สาหรับผลการดาเนินการที่สาคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และแผนงานในอนาคต (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐) รายละเอียดดังแสดงในเอกสารที่แนบ สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญของ รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) และ รัฐบาล
๑.๑ การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้าน Digital Literacy สาหรับ End User ในทุกอาชีพเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนากาลังคนรองรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Thailand): สคช. ได้
ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะด้าน Digital Literacy สาหรับ End User ในทุกอาชีพเพื่อสนับสนุนการพัฒนากาลังคน
รองรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Thailand) เรียบร้อยแล้ว สาหรับผลผลิตของการพัฒนาฯ
ดังกล่าว ประกอบด้วย กรอบสมรรรถนะดิจิทัล (Digital Literacy Competency Framework) ขอบเขตสมรรถนะ
ดิจิทัล และ หน่วยสมรรถนะดิจิ ทัล (๓ หน้าที่หลัก ๙ หน่วยสมรรถนะ ๕๗ สมรรถนะย่อย และ ๑๖๒ เกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน) ซึ่งจะพร้อมที่จะนาไปใช้ในการพัฒนากาลังคนได้ในต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑.๒ การพัฒนากาลังคนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางซ่อมอากาศยาน และการบินของอาเซียน: สคช.
ได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องการพัฒนากาลังคนในอุตสาหกรรมซ่อม
อากาศยาน และการบิน และเสริมสร้างความร่วมมือในด้านที่จาเป็นกับหน่วยงานต่างประเทศ สรุปผลความก้าวหน้า
การดาเนินการดังนี้
๑) การพัฒนาช่างซ่อมอากาศยาน
นโยบาย รอง นรม.: เพิ่มจานวนช่างซ่อมอากาศยานด้วยการพัฒนาหลักสูตร ปวส. ให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน นักศึกษาเรียนจบแล้วสามารถทางานได้จริง และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยให้หน่วยงานที่
มีมาตรฐานแล้วผลักดันให้หน่วยงานอื่นๆ เข้าสู่มาตรฐานเดียวกัน และ สคช. เป็นผู้ประสานงาน
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ: สคช. ได้บูรณาการความร่วมมือและหารือแผนงานเบื้องต้นกับ
รักษาการผู้ว่าการ ผู้อานวยการกองซ่อม และ ผู้อานวยการฝ่ายนโยบาย และแผน สบพ. เพื่อให้ สบพ. เป็นพี่เลี้ยง
วิทยาลัย อาชีว ะศึกษา ที่ทาหน้ าที่ร่ างแผนการพัฒนากาลั งคนด้านซ่อมอากาศยานร่ว มกับ สอศ. จัดระบบการ
ฝึกอบรมร่วมกับสถานศึกษานาร่อง แนะนา และกากับหลักสูตร และครูฝึกในรูปแบบคณะกรรมการร่วม ขณะนี้อยู่
รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ในระหว่างเตรี ยมการลงนามบั นทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สบพ. สอศ. กพท. และ สคช. โดยแผนการ
ดาเนินการประกอบไปด้วยแผนงานระยะสั้น เพื่อขยายความสามารถ สบพ. ในการผลิตช่างซ่อมอากาศยาน และ
แผนงานระยะยาว เพื่อขยายผลแผนการฝึกอบรมช่างซ่อมอากาศยานสาหรับวิทยาลัยต่าง และ สร้างศูนย์ฝึกซ่อม
อากาศยาน ทั้งนี้เพื่อผลิตช่างซ่อมอากาศยานให้เป็นไปตามกรอบความต้องการ
๒) การพัฒนานักบิน
นโยบายรอง นรม.: เพิ่มจานวนนักบินตามความต้องการของตลาดที่มีความต้องการ ๔๐๐ – ๕๐๐
คนต่อปี ด้วยการเฉลี่ยต้นทุนกับอุตสาหกรรมการบิน และการสนับสนุนแผนการเพิ่มความสามารถการผลิตนักบิน
ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่าง สบพ. และ Lufthansa Flight Training (LFT)
การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ: สคช. ได้บูรณาการความร่วมมือและหารือแผนงานเบื้องต้นกับ
รักษาการผู้ว่าการ ผู้อานวยการกองซ่อม และ ผู้อานวยการฝ่ายนโยบาย และแผน สบพ. ใน ๒ ประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑) แผนงานพัฒนานักบินพาณิชย์ตรีสู่มาตรฐาน, และ ๒) แผนงานพัฒนาอบรมนักบินที่มีประสบการณ์เ พิ่มเติมตาม
ความต้องการอุตสาหกรรมการบิน ทั้งนี้เพื่อผลิตช่างซ่อมอากาศยานให้เป็นไปตามกรอบความต้องการ
๑.๓ การพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม และกาลังคน: รอง นรม. ให้ สคช.
ประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Fraunhofer IPK ประเทศเยอรมันนี
ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป และเน้นการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ โดยเริ่มจากการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมกันที่ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนาไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการร่วมกันเพิ่มความเข้มแข็ง และศักยภาพอุตสาหกรรมในสาขานาร่องตามนโยบายรัฐบาลไทยต่อไป
๑.๔ การยกระดั บ คุ ณ ภาพอาชี ว ศึ ก ษา (คณะท างานสานพลั ง ประชารั ฐ ) : ตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการผลิตกาลังคนให้ตรงกับความต้องการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความต้องการของตลาดแรงงาน และผลักดันให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้รับการรับรองคุณวุฒิต่างๆ ตลอดจน
นโยบายของรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์
พงษ์ รัตนสุวรรณ ให้เร่งรัดติดตามผลการนามาตรฐานอาชีพไปจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะและเทียบโอนคุ ณวุฒิ
วิชาชีพกับคุณวุฒิการศึกษาให้เป็นรูปธรรมรวมถึงการดาเนินงานในการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาคผู้ประกอบการและภาคการศึกษา
สคช. จึงได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการยกระดับ
คุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ สคช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามนโยบายประชารัฐ โดยรองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด
จาตุศรีพิทักษ์) พร้อมด้วย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีม
ภาครัฐ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม รวมทั้ง พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตัวแทน
ภาคประชาสังคมในการพัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับภาคเอกชน ๑๓ องค์กรชั้นนาระดับประเทศ นาโดยบริษัท ปูนซิ
เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) หรือเอสซีจี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน จากความร่วมมือดังกล่าวได้นาไปสู่การจัดตั้ง
คณะทางานย่อยด้าน Standard and Certification Center โดยมีภาคเอกชน นายจีรเดช อู่สวัสดิ์ (มิตรผล) เป็น
ประธานคณะทางานและ นายวีระชัย ศรีขจร ผอ. สคช. เป็นหัวหน้าคณะทางาน ภาครัฐ และในวันที่ ๒๒ มี.ค.
๒๕๕๙ เป็นต้นมาได้จัดให้มีการประชุมคณะทางาน Standard and Certification Center ครั้งที่ ๑ โดยได้เชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทามาตรฐานและการนาไปใช้ ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย
หอการค้าไทย-เยอรมัน สานักงานสถิติ และ SCG โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษา
ให้เป็นที่ยอมรับและนาไปใช้อย่างทั่วถึง ทั้งในภาครัฐและเอกชน
๑.๕ การพัฒนามาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน: สคช. ได้จัดทา
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR-TH) โดยความร่วมมือกับสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิ ทยาลั ย ธรรมศาสตร์ ต าม นโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การ เพื่ อเป็ นเกณฑ์ ม าตรฐานบ่ งชี้ ระดั บ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงเป็นเครื่องมือใน
การเทียบเคียงกับเกณฑ์ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับสากลและในการจัดเป้าหมายการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับต่างๆให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ สคช. พร้อมส่งมอบกรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษฉบับ สมบูรณ์ใหกระทรวงศึ กษาธิการไปใช้จัดทาหลักสูตร หนังสือเรียน และ ข้อสอบ ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะพร้อมที่จะนาไปใช้ในการพัฒนากาลังคนได้ในต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒. ผลการดาเนินงานตามภารกิจ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑.

๒.๑) สร้างการรับรู้และเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ: เพื่อให้ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพเป็นที่รู้จักและเกิดประโยชน์กับประชาชนและผู้ประกอบการ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาในวงกว้าง สคช.
จึงได้สร้างการรับรู้และเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่สาธารณชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน ผ่ า นกิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ และประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ ทั้ ง สื่ อ ตามปกติ เช่ น
หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ และ สื่ อออนไลน์ เช่น Facebook Youtube และ เว็บไซด์ของสถาบั นฯ
(www.tpqi.go.th) ดังนี้
๑ ร่ วมกับ องค์กรที่มีห น้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแต่ล ะแห่ ง จัดงาน
เปิดตัวองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ (Open House) เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีความรู้
ความเข้าใจ และเห็นความสาคัญของระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ และสมัครขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ และกระตุ้น
ให้กลุ่มผู้ประกอบการส่งบุคลากรของตนเองเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ที่ผ่านการจัดงานเปิดตัวองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ ไปแล้ว ๑๖ แห่ง
๒ ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และการนามาตรฐานอาชีพไปปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะสาหรับใช้ในการเรียนการ
สอน อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จั งหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และร่วมกับ มทร.ล้านนา เผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพแมคคาทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบอาชีพและผู้ประกอบการใน
นิคมอุตสาหกรรมลาพูน และจัดงาน "มหกรรมมาตรฐานอาชีพ ครั้งที่ ๓" ณ โรงแรมดุสิต ไอร์แลนด์ จังหวัดเชียงราย
๓ ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจกับกับประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้กับ กลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ของบริษัทในภาค
ธุรกิจ เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการเกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่มีต่อศักยภาพใน
การแข่งขันขององค์กรโดยเฉพาะเมื่อเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC)
โดยส่งบุคลากรในองค์กรมาเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพื่อยืนยันสมรรถนะที่เหมาะสม
กับตาแหน่งงาน และนาระบบคุณวุฒิวิช าชีพไปใช้ในการคัดเลือกบุคลากรใหม่และสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ให้กับบุคลากรในองค์กร ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมร่วมกับ PMAT และหน่วยงานต่างๆ ไปแล้ว ๖ ครั้ง มีกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ของบริษัทต่างๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ คน
๔ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งสื่อตามปกติ ได้แก่ รายการเดินหน้าประเทศไทย และ รายการ
ข่าวต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และ สื่อออกไลน์ ได้แก่ Facebook YouTube เว็บไซด์สถาบัน และเว็บไซด์ระบบ
ศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ โดย ณ ปัจจุบัน มีประชาชนเข้าเยี่ยมชม และใช้
งานระบบศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ ไปแล้วกว่า ๒๐๐,๐๐๐ คน
๒.๒) ดาเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ: สคช. ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรทั้ง
ใน และต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนา ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มาตรฐานอาชี พ กระบวนการประเมิน หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ และหลักสูตรอบรม ทั้งนี้ยังเชื่อมโยงสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และสามารถเชื่อมโยงกับกรอบ
คุณวุฒิเทียบเคียงอาเซียน กับอีก ๙ ประเทศในอาเซียน และได้สานต่อความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรทั้งใน และ
ต่างประเทศ ในช่ว งเวลาที่ผ่ านมา โดยมีจุ ดเน้นที่เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิ เทียบเคียงอาเซียน กับประเทศใน
ประชาคมอาเชียน ทั้งนี้เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ดังนี้
 ด้านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
- ร่วมกับ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ประเทศนิวซีแลนด์ ทบทวนและ
ปรับปรุงระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบการประกันคุณภาพ พัฒนากระบวนการในการ
จัดทามาตรฐานอาชีพ การประเมินสมรรถนะ การจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ และ
การพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และอบรมบุคลากรของ สคช. ในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทและแนวทางปฏิบัติผู้ประเมิน
เจ้าหน้าที่สอบ
 ด้านการพัฒนามาตรฐานอาชีพ
- ร่วมกับ Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดทามาตรฐานอาชีพ ช่างทในการพัฒนาเครื่องมือประเมินตาม
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชี พแมคคาทรอนิกส์ เพื่อให้ได้เครื่องมือการประเมินที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล
- ร่วมกับ Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ ในการพัฒนา
เครื่ องมือประเมินตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิช าชีพผู้ส อนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ ได้เครื่องมือการประเมิน ที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- ร่วมกับ Information-Technology Promotion Agency (IPA) ประเทศญี่ปุ่น และสานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเสนอความก้าวหน้าและพิจารณาร่างมาตรฐานอาชีพผู้ขาย
และให้บริการอุปกรณ์ ไอที
- ร่วมกับ Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) และ German
International Cooperation (GIZ) จากประเทศเยอรมนี พัฒนามาตรฐานอาชีพผู้สอนและผู้ฝึกอบรมด้านวิชาชีพ :
กรณี ศึ ก ษาจากสาขาวิ ช าชี พ แมคคาทรอนิ ก ส์ แ ละมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มจากภาคอุ ต สาหกรรม กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมี
จุดประสงค์ในการนาเสนอมาตรฐานอาชีพผู้สอนด้านวิชาชีพ และผู้ฝึกอบรมในสถานประกอบการรูปแบบต่างๆใน
เยอรมนี และประเทศไทย เพื่อระดมความคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกันในการจัดทามาตรฐานอาชีพผู้สอนและผู้
ฝึกอบรมด้านวิชาชีพที่เหมาะสมกับบริบท มีประสิทธิภาพ และต่อยอดจากมาตรฐานอาชีพรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ใน
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ปัจจุบัน ทั้งนี้ สคช. จะนาข้อมูลและความคิดเห็นไปพัฒนามาตรฐานอาชีพดังกล่าว และส่งเสริมการนามาตรฐาน
อาชีพไปใช้ ร่วมกับการนามาตรฐานอาชีพไปพัฒนาหลักสูตร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการศึกษาฐานสมรรถนะ
 ด้านกระบวนการประเมิน
- ร่วมกับ Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea) ประเทศเกาหลี
พัฒนากระบวนการประเมินสมรรถนะและคลังข้อสอบ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิ
วิชาชีพ
- ร่วมกับ Institute of Information Technology Promotion (IITP) ประเทศเกาหลี ในการ
จัดทาเครื่องมือประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สร้างความร่วมมือกับ Qualifications Framework Secretariat (QFS) ฮ่องกง เพื่อเทียบเคียง
มาตรฐานอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ที่ สคช. ได้จัดทาขึ้นว่าสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติสากลและสามารถนาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนากาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การบูรณาการร่วมกับภาคการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังคนของประเทศ
- ที่ผ่ านมา สคช. ร่ ว มกั บ ภาคการศึ กษาในการบูรณาการการดาเนินงานด้านต่างๆ เพื่อพัฒ นา
กาลังคนของประเทศ โดย สคช. ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและ
ภาคเอกชนเพื่อให้มีแนวทางการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายเดียวกันในประเด็นสาคัญต่างๆ อาทิเช่น การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และเทียบเคียงกรอบอ้างอิงคุณวุฒิอาเซียนร่วมกับสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เพื่อรองรับการเคลื่ อนย้ายกาลั งคน และแรงงานข้ามชาติ (Work Force
Mobility) ร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ. อศ.) นามาตรฐานอาชีพไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะและผลักดันให้มีการนาไปใช้ในการเรียนการสอน นาร่องสาขาช่างกลโรงงาน ผลิตแม่พิมพ์
ICT และโลจิสติกส์ การสนับสนุนให้วิทยาลัยอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน เช่น ด้านปิโตรเคมี ระบบราง
และอื่นๆ เป็นต้น การจัดทามาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) การสนับสนุน
การผลิตกาลังคนให้ทัน กับความต้องการของประเทศ โดยนาร่องสาขาช่างซ่อมอากาศยาน การจัดทามาตรฐาน
สมรรถนะด้านไอทีของผู้ใช้ทั่วไป เพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจดิจทัล การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนตามกรอบแนว
ทางการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ และแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการนามาตรฐานอาชีพที่ สคช. ได้จัดทามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกับภาค
การศึกษาในสาขาวิชาชีพตามอุตสาหกรรมซุปเปอร์คลัสเตอร์ ดังนี้ ซ่อมอากาศยาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร แมคคาทรอนิกส์ บริการยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ ผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
รถไฟความเร็วสูงและระบบราง โลจิสติกส์ และปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สรุปการบูรณาการร่วมกับภาคการศึกษา
นอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านความร่วมมือในการเปรียบเทียบ
มาตรฐานอาชีพต่างๆ และความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ดังนี้
ประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา

หน่วยงาน
Directorate General Technical
Vocational and Training (DGTVET),
Ministry of Labour and Vocational
Training

ความร่วมมือ
การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แลกเปลี่ยน
และแบ่งปันประสบการณ์ ในการจัดทามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลุม่ สาขาอาชีพ Auto-Mechanic เป็น
สาขานาร่องในการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายกาลังคนในการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ประเทศ
หน่วยงาน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ National Skill Standards Authority
เมียนม่า
(NSSA), Ministry of Labour, National
Employment & Social Security

ประเทศฟิลิปินส์

Technical Education and Skills
Development Authority (TESDA)
Professional Regulation Commission
(PRC)
ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ASEAN
Development Bank (ADB)

ประเทศอินโดนีเซีย

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง
ประเทศญี่ปุ่น

ความร่วมมือ
เพื่อแลกเปลีย่ น เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดทา
มาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพของประเทศไทยและ
ความเป็นไปได้ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและ
กันของสองหน่วยงาน เพื่อเตรียมการเทียบเคียงระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพฯ และเตรียมความพร้อมกาลังคนในการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
เทียบเคียงมาตรฐานอาชีพบริการยานยนต์
เทียบเคียงมาตรฐาน โลจิสติกส์ และอสังหาริมทรัพย์

การประชุมดังกล่าวมุ่งเน้นการริเริม่ หารือผู้แทนจากประเทศ
ในอาเซียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้เชีย่ วชาญ ด้านการเคลื่อนย้าย
แรงงานภายใต้กลุม่ ประเทศสมาคมอาเซียน เพื่อหาแนวทาง
ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน โดยมุ่งเน้นอาชีพที่มี
ข้อตกลง MRA ทั้ง ๘ อาชีพ และมองหาความเป็นไปได้ในการ
ขยาย MRA ไปยังอาชีพอื่นๆ ที่อาจตอบโจทย์การเคลื่อนย้าย
แรงงานในปัจจุบันของอาเซียน
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) เพื่อเทียบเคียงและเปรียบเทียบมาตรฐานอาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
โดย สคช. ได้รับความร่วมมือจากทางเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ
ผู้ประกอบการอินโดนีเซีย เข้าร่วมประชุมเพื่อการเทียบเคียง
นอกจากการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพแล้ว สคช. ยังได้
ร่วมกับหน่วยงาน BNSP ในการแลกเปลีย่ นความรู้ด้าน
ฐานข้อมูลและได้ข้อสรุปในการจัดทาโครงการนาร่อง
แลกเปลีย่ นฐานข้อมูลผูไ้ ด้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
ของทั้ง ๒ ประเทศ โดยจะใช้มาตรฐานอาชีพสปา เป็น
โครงการนาร่อง
Pakpasak Technical College
เทียบเคียงมาตรฐานอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย
Qualification Framework Secretariat

Information-Technology Promotion
Agency (IPA)

เพื่อเปรียบเทียบมาตรฐานอาชีพผูส้ ูงอายุ แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ ในด้านระบบการประเมิน การประกันคุณภาพ และ
ระบบการเทียบโอนการเรียนรู้ที่มมี าก่อน Recognition of
Prior Learning (RPL) และระบบฐานข้อมูล
แลกเปลีย่ นความรู้ความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาชีพ ICT
ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดทา
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพและเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และดิจติ อลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพผู้
ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ ทั้ง
ยังนาข้อมูลมาตรฐานอาชีพจาก IPA มาปรับใช้กับมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป
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ประเทศ
ประเทศเกาหลี

หน่วยงาน
IITP /TOPCIT

ความร่วมมือ
เทียบเคียงมาตรฐานอาชีพ ICT และความร่วมมือในด้านการ
ประเมินความรู้ ความสามารถด้าน IT

๒.๓) การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทามาตรฐานอาชีพ: สคช. ได้จัดทา
ประกาศเรื่องการกาหนดสาขาวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุ ฒิวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยประกาศมาตรฐาน
อาชีพไปแล้ว ๗๒ สาขาวิชาชีพ และมีอาชีพที่อยู่ภายในแต่ละสาขาวิชาชีพเกินกว่า ๕๗๐ อาชีพ ตามที่มีการ
ปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม (ไม่รวมอาชีพที่มีสภาวิชาชีพ) สคช. จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดทามาตรฐานอาชีพ
เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งเป็นภารกิจหลัก เพื่อให้ได้มาตรฐาน
อาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานอาชีพของกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนและนานาประเทศในสาขาวิชาชีพเดียวกัน และยังส่งต่อให้สถาบันการศึกษาสามารถนาไปใช้ ในการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการหรือทิศทางการพัฒนาประเทศ และส่งต่อให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อนาไปใช้ในการ
พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากรขององค์กร ดังนั้ นกระบวนการดาเนินงานจึงต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมา สคช. ได้ร่วมกับตัวแทนสมาคม กลุ่ม
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานสาคัญในแต่ละสาขาวิชาชีพจัดทามาตรฐานอาชีพและการประเมินสมรรถนะ โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ได้ดาเนินพัฒนามาตรฐานอาชีพแล้ว จานวน ๕๐ สาขาวิชาชีพ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดทาอีกจานวน ๓๘ สาขาวิชาชีพ สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดาเนินการจัดทามาตรฐาน
อาชีพเพิ่มเติมอีกจานวน ๒๒ สาขาวิชาชีพ ๒ สมรรถนะ และมีแผนในการจัดทาเพิ่มเติมให้ครบตามเป้าหมายถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับความเร่งด่วนในการจัดทามาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรม Super Cluster จาแนกเป็นอุตสาหกรรมปัจจุบัน (First-SCurve) อุตสาหกรรมอนาคต (New-S-Curve) และกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์อื่นๆ ดังนี้
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อุตสาหกรรมปัจจุบัน (First S-Curve)
๑. ผลิตแม่พิมพ์
๒. บริการยานยนต์
๓. ผลิตภัณฑ์ยางพารา (ล้อยาง)
๔. การเชื่อมในอุตสาหกรรม
๕. ผลิตแม่พิมพ์ ระยะ ๒
๖. ให้บริการสปา
๗. การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร
และร้านอาหาร
๘. อาชีพผู้ประกอบอาหารในร้านอาหาร
๙. อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย
๑๐. อาชีพมัคคุเทศก์
๑๑. ภาษาต่ า งประเทศและล่ า มแปล
(ผู้สอนภาษาอังกฤษ)
๑๒. อุตสาหกรรมอาหาร นักวิทยาศาสตร์
อาหารด้านความปลอดภัย

อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
๑. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์
๒. อุตสาหกรรมการพิมพ์
๓. อุตสาหกรรมการพิมพ์ ระยะที่ ๒
๔. หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
๕. โลจิสติกส์
๖. โลจิสติกส์ ระยะที่ ๒
๗. การบิน
๘. รถไฟความเร็วสูงและระบบราง
๙. ขนส่งชุมชน (แท็กซี่)
๑๐. ขนส่งชุมชน (รถทัวร์โดยสาร)
๑๑. อุตสาหกรรมพลาสติก
๑๒. แมคคาทรอนิกส์
๑๓. บริการสุขภาพ (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
๑๔. บริการสุขภาพ (ผู้ดูแลเด็ก)

คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ
๑. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (ตัด
เย็บเสื้อผ้า)
๒. การออกแบบแฟชั่น
๓. อนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม
๔. เซรามิกส์และเครื่องเคลือบ
๕. บริหารทรัพย์สิน
๖. ก่อสร้าง (ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง)
๗. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
๘. ก่อสร้าง
๙. ธุรกิจจัดดอกไม้
๑๐. ธุรกิจภาพถ่าย
๑๑. ธุรกิจเสริมสวย
๑๒. มาตรวิทยา
๑๓. บริหารงานบุคคล
๑๔. ธุรกิจบริการทาความสะอาด (แม่บ้าน)

รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ
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๑๓. เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ
๑๔. เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
๑๕. แปรรูปนม

๑๕. ธุรกิจค้าปลีก
๑๖. การกีฬา (นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
การออกกาลังกาย)
๑๗. ครูฝึกในสถานประกอบการ
๑๘. ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
๑๙. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
๒๐. ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี
๒๑. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

และยังมีมาตรฐานอาชีพที่ยังอยู่ระหว่างดาเนินงานจัดทาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อุตสาหกรรมปัจจุบัน (First S-Curve) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)
๑.บริการยานยนต์ ระยะ ๒
๑.อุตสาหกรรม Robotic ในการผลิต
๒.ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ (เครื่ อ งยนต์ ๒.แมคคาทรอนิกส์ ระยะที่ ๒
ไฮบริ ด ชิ้ น ส่ ว นความปลอดภั ย และ ๓.การบิน (ช่างซ่อมอากาศยาน)
อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน)
๔.รถไฟความเร็วสูงและระบบราง ระยะ ๒
๓.ช่างเทคโนโลยีระบบเสียง
๕.พลังงานและพลังงานทดแทน
๔.ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสูง ๖.สิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
๕.ภาษาต่างประเทศและล่ามแปล
๗.พลังงานและพลังงานทดแทน ระยะที่ ๒
(ผู้สอนภาษาจีน)
๘.ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ระยะที่ ๒
๖.ภาษาต่างประเทศและล่ามแปล
๙.สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
(ผู้สอนภาษาเวียดนาม)
สื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ระยะที่ ๒
๗.มาตรฐานความสามารถด้าน
๑๐. สาขาวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์
ภาษาอังกฤษ
๑๑. มาตรฐานสมรรถนะสาหรับผู้ใช้ไอที (End
๘.เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา)
User)
๙.เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ (ปาล์มน้ามัน) ๑๒. เทคโนโลยีชีวการแพทย์
๑๐. การเดินเรือประมง
๑๓. บริการสุขภาพ (ผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วย
๑๑. เครื่องมือประมง
ทันตกรรม)
๑๒. เครื่องกลเรือ
๑๔. มาตรฐานการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จาก
๑๓. แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า
สมุนไพรไทย
๑๔. อุตสาหกรรมผลิตน้าตาล

คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ
๑. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ระยะที่ ๒
๒. อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งปรั บ อากาศ
และเครื่องทาความเย็น
๓. ธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ
๔. บริหารทรัพย์สิน ระยะที่ ๒
๕. สาขาวิชาชีพผังเมือง
๖. ผู้บริหารสถานศึกษา
๗. ผู้ฝึกสอนและอาชีพผูต้ ัดสินกีฬา
๘. ธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ (นัก
ทดสอบโดยไม่ทาลาย)
๙. ธุรกิจจัดส่งพัสดุ
๑๐. ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะ (ประปา)

๒.๔) การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ : องค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้มาตรฐานอาชีพที่จัดทา
ขึ้นได้มีการนาไปใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคคลในแต่ละอาชีพ โดย สคช.ได้ลงนามความร่วมมือกับสานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิน และร่วมในการประเมินองค์กรที่มี
หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ เพื่อให้ทาหน้าที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละ
ระดับชั้น โดยพิจารณาหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และเครื่องมือพื้นฐานสาหรับ การประเมิน
ให้ครบทุกอาชีพและครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศตามความเหมาะสมของอุตสาหกรรมสาคัญในแต่ละพื้นที่
การดาเนินงานที่ผ่านมาได้ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ นับตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ สคช. ได้ขึ้นทะเบียนให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ
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ฯ รวมทั้งสิ้นจานวน ๑๐๒ แห่ง ใน ๓๖ สาขาวิชาชีพ สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้การรับรององค์กรที่มี
หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จานวน ๕๐ แห่ง ใน ๒๘ สาขาวิชาชีพ ดังนี้
สาขาวิชาชีพ

ผลการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ และการสนับสนุนครุภัณฑ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑๖ แห่ง)
๑. การท่องเที่ยว การ
๑. วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาเขต
โรงแรม ภัตตาคารและ
กรุงเทพ
ร้านอาหาร สาขาผู้
๒. วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาเขต
ประกอบอาหารไทย
พัทยา
๒. สาขาผู้ประกอบอาหาร
ในร้านอาหาร **

๓. โลจิสติกส์
๔. โลจิสติกส์ ระยะที่ ๒*

๕. เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และ
ดิจิตอลคอนเทนต์

๖. แมคคาทรอนิกส์

๗. กิจกรรมบริการเพื่อ

เสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกาย (ยกเว้น
กิจกรรมด้านการกีฬา)
สาขาให้บริการสปา
๘. ธุรกิจจัดดอกไม้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓๖ แห่ง)
๑. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
๓. โรงแรมดุสติ ดีทู
๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
๕. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
๗. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
๘. บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕๐ แห่ง)
๑. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม**
๓. สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์
๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี**

๓. สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิ
สติกส์ไทย
๔. สมาคมผู้รบั จัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ
๕. สมาคมตัวแทนออกของรับ
อนุญาตไทย
๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ ๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
จอมเกล้าธนบุรี
๗. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ ๑๐.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ไทย
๑๑. มหาวิทยาลัยมหิดล
๘. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๙. บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล
เซ็นเตอร์ จากัด

๕. สมาคมบริหารงานจัดซื้อและ
ซัพพลายเซนแห่งประเทศไทย
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพ
พรรณี
๗. สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล
และห้องเย็น
๘. มหาวิทยาลัยพะเยา
๙. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
๑๐. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๒. มหาวิทยาลัยพายัพ
๑๓. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
๑๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา
๑๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ

๑๐. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ๑๒.สถาบันไทย-เยอรมัน
มงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
๑๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
๑๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มงคลธัญบุรี
๑๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
๑๓. บริษัท เฮลท์ ล้านนา จากัด ๑๔.บริษัท สุโข สปา จ.ภูเก็ต
๑๔. โรงเรียนสอนวิชาชีพความ
งามและสุขภาพสปา ชีวาศรม

๑๖. ศูนย์พัฒนาทักษะ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๑๗. วิทยาลัยดุสิตธานี

๑๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ๑๕.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ๑๘. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
มงคลกรุงเทพ
๑๖. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ
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สาขาวิชาชีพ

ผลการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ และการสนับสนุนครุภัณฑ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓๖ แห่ง)
๑๗. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
๙. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ๑๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ๑๘. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
มงคลกรุงเทพ
๑๙. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
๒๐. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
๑๐. บริการยานยนต์
๒๑. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
๒๒. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
๒๓. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
๒๔. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
๒๕. บริษัท ทีโอ จากัด

๑๑. อุตสาหกรรมการพิมพ์
๑๒. อุตสาหกรรมการพิมพ์

ระยะที่ ๒

๑๓. ธุรกิจเสริมสวย

๑๔. แท็กซี่
๑๕. อุตสาหกรรมการผลิต

แม่พิมพ์
๑๖. อุตสาหกรรมการผลิต
แม่พิมพ์ ระยะ ๒**
๑๗. อนุรักษ์งานพื้นบ้านและ
ศิลปหัตถกรรม
๑๘. ธุรกิจภาพถ่าย
๑๙. ขนส่งชุมชน (ผู้ขับขี่
รถทัวร์โดยสารประเภท
ไม่ประจาทาง)
๒๐. อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี
๒๑. บริการสุขภาพ (ผู้ดูแล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑๖ แห่ง)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕๐ แห่ง)

๑๙. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
๒๐. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
๒๑. วิทยาลัยการอาชีพไชยา
๒๒. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
๒๓. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม
ยานยนต์
๒๔. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
๒๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา

๒๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี
๒๗. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช
๒๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
๒๙. โรงเรียนเสริมสวยชลาชล
๒๖. วิทยาลัยสารพัดช่าง
อะเคเดมี
สมุทรปราการ
๓๐. โรงเรียนเสริมสวยและ
ออกแบบทรงผมนานาชาติ
ณรงค์
๓๑. ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๓๒. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ๒๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
๓๓. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
มงคลล้านนา
๓๔. มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
๓๕. สถาบันผ้าทอมือหริภญ
ุ ชัย
๓๖. สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ

รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ

๒๘. สมาคมผู้ประกอบการรถ
ขนส่งทั่วไทย (รถทัวร์)
๒๙. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
๓๐. โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา
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สาขาวิชาชีพ

ผลการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ และการสนับสนุนครุภัณฑ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑๖ แห่ง)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓๖ แห่ง)

ผู้สูงอายุ)
๒๒. มัคคุเทศก์

๒๓. รถไฟความเร็วสูงและ

ระบบราง
๒๔. บริหารงานบุคคล

๒๕. การท่องเที่ยว การ

โรงแรม ภัตตาคาร และ
ร้านอาหาร (ท่องเที่ยว
และโรงแรม)
๒๖. บริการสุขภาพ (ผู้ดูแล
เด็ก)
๒๗. ผลิตภัณฑ์ยางพารา
๒๘. มาตรวิทยา

๒๙. ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
๓๐. ธุรกิจหนังสือและ

สิ่งพิมพ์
๓๑. บริหารทรัพย์สิน
๓๒. ธุรกิจการบิน
๓๓. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
๓๔. แปรรูปนม
๓๕. การเชื่อมใน

อุตสาหกรรม

รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕๐ แห่ง)
๓๑. ศูนย์พัฒนาทักษะ
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๓๒. มหาวิทยาลัยพายัพ
๓๓. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด
๓๔. สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์
๓๕. สมาคมการจัดการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย
๓๖. โรงเรียนการโรงแรมและ
ท่องเทีย่ วรีเจ้นท์ ชะอา
๓๗. มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว)
๓๘. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี
๓๙. มหาวิทยาลัยมหิดล
๔๐. บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น
จากัด
๔๑. สมาคมมาตรวิทยา
๔๒. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย
– ญี่ปุ่น
๔๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์
๔๔. สมาคมผู้จดั พิมพ์และผู้จดั
จาหน่ายหนังสือแห่งประเทศ
ไทย
๔๕. สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย
๔๖. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๔๗. บริษัท วินเนอร์ เอสเตท
จากัด
๔๘. องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย
๔๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ
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สาขาวิชาชีพ

ผลการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ และการสนับสนุนครุภัณฑ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑๖ แห่ง)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓๖ แห่ง)

๓๖. ธุรกิจรักษาความ

ปลอดภัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๕๐ แห่ง)
๕๐. บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี
โอ พี อินดเวสติเกชั่น จากัด

๒.๕) การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณวุฒิวิชาชีพใน
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ม าตรฐานอาชีพ ที่จั ดท าขึ้ นได้ มีก ารนาไปใช้ ในการประเมิ นสมรรถนะบุค คลตาม
มาตรฐานอาชีพ เพื่อให้ประกาศนียบัตรคุณวุ ฒิวิชาชีพและหนังสื อรับรองมาตรฐานอาชีพกับบุคลากรที่ผ่านการ
ประเมิ น สมรรถนะในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ในการน าไปสร้ า งความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ให้ กั บ ตนเองและสร้ า ง
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการให้กับภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
อนุมัติหลักการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้กับผู้เข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพภายใต้อุตสาหกรรมศักยภาพได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อ
สร้างรายได้และความก้าวหน้าในอาชีพ ในระยะ ๕ ปีแรก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ประมาณ
๓๑๐,๐๐๐ คน สคช. จึงได้เร่งผลักดันให้มีการนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพโดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพที่อยู่
ภายใต้อุตสาหกรรมศักยภาพ ที่ได้สนับสนุนให้มีการจัดทาไปแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบสนองต่อ
แนวนโยบายของรัฐบาล โดยการเร่งรัดสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษาให้ส่ง
บุคลากรเข้ามาประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพื่อรับ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือ
รับรองมาตรฐานอาชีพ ซึ่งเป็นการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอันเป็นบันไดสู่ความก้าวหน้าของผู้
ประกอบอาชีพที่มีสมรรถนะทั้งที่มีคุณวุฒิการศึกษาและไม่มีคุณวุฒิการศึกษา สามารถนาไปสู่การเทียบโอนคุณวุฒิ
การศึกษา และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองตามเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่ง
จะช่วยผลักดันการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการให้กับภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ที่ผ่านมา สคช. ได้ล งนามความร่ว มมือกับ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กาหนด
หลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิน และร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ เพื่อประเมินหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมเป็นองค์กร
ที่มีห น้าที่รั บรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งสถาบันการศึกษา สมาคม/สมาพันธ์ และองค์กร
ภาคเอกชนต่างๆ ให้ได้การรับรองเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะฯ ของ สคช. ซึ่งจะทาหน้าที่รับสมัครและจัดให้มีการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพ ในการให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ โดยพิจารณาหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และเครื่องมือพื้นฐานสาหรับ การประเมินให้
ครบทุกอาชีพและครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศตามความเหมาะสมของอุตสาหกรรมสาคัญในแต่ละพื้นที่ ที่ผ่าน
มาได้ให้ การรั บ รองไปแล้ ว ๑๐๒ แห่ งใน ๓๖ สาขาวิ ช าชีพ และจัด ให้ มีการประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพไปแล้ว ๒๒ สาขาวิชาชีพ ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จานวน ๑๗,๘๔๗ คน ซึ่งเป็น
บุคลากรที่สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จานวน ๑๐,๖๒๖ คน จาก
เป้าหมาย ๑๖,๐๐๐ คน
๒.๖) การเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ : เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ สคช. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ ให้มีคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ข้อมูลศูนย์
ฝึกอบรม ข้อมูลผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้เข้า
รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ
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เยี่ยมชมระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ จานวน ๒๐๑,๓๘๘ คน จากเป้าหมาย ๑๕๐,๐๐๐ คน และลงนามสัญญา
จ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการดาเนินงานพัฒนาระบบในระยะที่ ๔ โดยได้แบ่งงานเป็น ๒ กลุ่ม
ได้แก่ ๑.จัดทาสถานที่จัดเก็บข้อมูลฉุกเฉิน (Disaster Recovery Site: DR Site) และ ๒.การพัฒนาฟังก์ชั่นของ
ระบบที่สนับสนุนการดาเนินงานของ สคช. ในส่วนของฟังก์ชั่นการทางานโดยได้มีการเพิ่มฟังก์ชั่นที่สนับสนุนการ
ทางานให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าในการดาเนินงานจากจานวนมาตรฐานอาชีพที่ได้มีการจัดทาและใช้งานเพิ่มขึ้น
รายละเอียดดังนี้
๑. กลุ่มพัฒนาศูนย์ข้อมูลฉุกเฉิน (DR Site: Disaster Recovery Site) ได้ดาเนินงานเช่าสถานที่
ในการจัดทา DR Site เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ทาการสารวจและวางแผนในการจัดทา พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์
ครุภัณฑ์ทางระบบเครือข่าย และติดตั้งอุปกรณ์ครุภัณณ์ กาหนดค่า และทดสอบระบบ
๒. กลุ่มพัฒนา Application บน TPQI-Net ซึ่งประกอบไปด้วย
๒.๑ พัฒนาการให้บริการสาหรับรองรับการแจ้งข่าวสารไปยังองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ ปรับปรุงการบริหารจัดการอีเมล์ บริการจัดการลูกค้าสั มพันธ์ส่วนของยืนยันตัวตนของผู้สมัคร
สมาชิกเว็บไซต์ หรือเจ้าของบัญชี
๒.๒ พัฒนาการให้บริการสาหรับองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
๒.๓ พัฒนาการให้บริการและการสื่อสารกับเครือข่ายสังคม (Social Network) กับบุคคลทั่วไป
หรือสมาชิกเว็บไซต์ TPQI-NET
๒.๔ เพิ่มระบบความปลอดภัยเนื่องจากมีผู้ใช้งานระบบเพิ่มมากขึ้น การบริหารจัดการผู้ใช้งาน
ระบบ (User Management)
๒.๕ พัฒนาการนาเสนอบริการผ่าน Dashboard ในการให้บริการต่างๆ
๒.๖ พัฒนาระบบรองรับการให้บริการ (Service) รับ/ส่ ง ข้อมูล กับหน่วยงานภายนอก ด้ว ย
หมายเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก
นอกจากการดาเนินงานดังกล่าวยังได้มีการ จัดอบรมการใช้งานระบบ e-Template ให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการนาเข้ามาตรฐานอาชีพเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ซึ่งจะทาให้ข้อมูลมาตรฐานอาชีพในระบบฐานข้อมูล
เป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีจานวนเพิ่มขึ้น
๒.๗) การติ ดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้า ที่รั บรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม: เพื่อให้ระบบรับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเกิดการยอมรับในระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและความเชื่อถือ ต่อองค์กรที่มีห น้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สคช. จึงได้จัดทา
โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC
17024) ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดาเนินงาน จัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกาหนดทั่วไปสาหรับหน่วยรับรองบุคลากรตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024:2012” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกาหนดสาหรับ หน่วย
รับรองบุคลากร และสามารถตีความข้อกาหนดทั่วไปสาหรับหน่วยรับรองบุคลากร พร้อมทั้งมีความสามารถในการ
พัฒนาระบบเอกสารตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 จานวน ๕๒ แห่ง
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ ที่ได้รับการพัฒนา
ระบบงานการบริหารจัดการสู่มาตรฐาน ISO/IEC17024:2012 ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
และมี การน าระบบการบริ ห ารจั ด การไปปฏิ บั ติ ได้ ยื่น ขอรั บการรั บรองระบบงานหน่ว ยรั บ รองบุ คลากร ตาม
รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ
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มาตรฐาน ISO/IEC17024:2012 จากสานักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
ข้อกาหนดทั่วไปสาหรั บหน่วยรับรองบุคลากร ISO/IEC17024:2012 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลของหน่วยรับรอง
บุคลากรที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศจานวน ๕ หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
ที่
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ
๑ โรงเรียนเสริมสวยและออกแบบทรงผมนานาชาติณรงค์
๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๓ สถาบันไทย-เยอรมัน
๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๕ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สาขาวิชาชีพ

วันที่ยื่นขอ
ธุรกิจเสริมสวย
๓๐ ส.ค.๒๕๕๙
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ ๒๒ ก.ย.๒๕๕๙
ดิจิตอลคอนเทนต์
แมคคาทรอนิกส์
๒๒ ก.ย.๒๕๕๙
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ ๒๗ ก.ย.๒๕๕๙
ดิจิตอลคอนเทนต์
อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
๒๙ ก.ย.๒๕๕๙

การตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อ นไขการรับรอง
และคุณสมบัติตามที่ สคช. กาหนด และประเมินผลองค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่ มีประสิทธิภาพในการ
รับรองสมรรถนะของบุคคล ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยได้ดาเนินการตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปแล้ว จานวน ๕๒ แห่ง
 ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ในหลักสูตรเทคนิคการตรวจประเมินตามแนวทาง ISO 19011
เพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้จัดอบรมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิ ชาชีพ จานวน ๙ รุ่น มี
ผู้เข้าร่วมอบรม จานวน ๓๖๐ คน
 ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคคลและฝึกอบรมหลักเกณฑ์พื้นฐานในแต่ละอาชีพ โดยจัดอบรม
หลั กสู ตรการตรวจประเมินภายใน และหลั กสูตรการประเมินสมรรถนะของบุคคลขององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะให้กับบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่สอบ จัดอบรมไปแล้ว ๓๘ รุ่น มีผู้เข้าร่วม จานวน ๘๙๔ คน
นอกจากนี้ สคช. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยบริษัททูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จากัด
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อยืนยันคุณภาพมาตรฐานของกระบวนการดาเนินงาน รองรับการให้บริการแก่องค์กร
หรือบุคลากรผู้ประกอบอาชีพของไทย ที่จะมารับบริการจาก สคช. อีกทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่น
ต่อระบบการทางานของ สคช. แก่บุคคลภายนอกอีกด้วย
๒.๘) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือฯ ในการผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพไปสู่การใช้งาน
สคช. ได้ส่งมอบมาตรฐานอาชีพจานวน ๔๐ สาขาวิชาชีพ ให้กับหน่วยงาน ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ ๑. กลุ่ม
สถาบันการศึกษา ๒. กลุ่มองค์กรภาครัฐ ๓. กลุ่มองค์กรภาคเอกชน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการ
นอกจากแนวทางในการผลั ก ดั น ให้ มี ก ารนามาตรฐานอาชีพ ไปใช้ ประโยชน์ใ นการปรั บ หลั กสู ต รฐาน
สมรรถนะแล้ ว สคช. ได้ร่ ว มเป็ น ที่ปรึ กษาและคณะทางานกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาภายใต้
คณะกรรมการดาเนินงานด้านคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งจัดตั้งโดยสานักงาน
รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ

ห น้ า | ๑๗

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนามาตรฐานอาชีพที่ สคช. พัฒนาและส่งต่อให้ สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ๑๓ สาขาวิชาชีพ ไปพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะใน ๑๓ สาขาวิชา
การพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของนักเรียน นักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในโลกของการทางาน สคช.
ร่วมกับ ๑๙ สถาบันการศึกษา นาร่อง ๗ สาขาอาชีพ
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สคช.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"การพัฒนาศักยภาพสมรรถนะ
ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในโลกของการทางาน" ร่วมกับ ๑๙ สถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมและ
สนั บสนุน ในการนามาตรฐานสมรรถนะปรับเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิช าชีพที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการประเมินและได้รับใบประกาศคุณ วุฒิวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องจานวน ๗
สาขาวิชาชีพนาร่อง ได้แก่ โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ , แมคคาทรอ
นิกส์, บริการยานยนต์, ระบบราง, ท่องเที่ยวและโรงแรม และธุรกิจการบิน โดยจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ในการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะให้พร้อมเข้าสู่การทางาน
๒.๙) สภาพปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข
ปัญหา
๑. องค์กรรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่
ได้รับการรับรองไปแล้วหลาย
แห่งยังไม่เริม่ กระบวนการ
ประเมินสมรรถนะฯ

อุปสรรค
- เนื่องจากองค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลฯ
หลายแห่งยังไม่เข้าใจในกระบวนการประเมิน และ
การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการประเมิน
- ไม่มีผสู้ มัครขอเข้ารับการประเมิน เนื่องจาก
องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลฯ ยังไม่มีความ
เชี่ยวชาญในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในพื้นที่
และในอุตสาหกรรมรับรู้เกี่ยวกับความสาคัญของ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

๒. การจัดหาครุภณ
ั ฑ์เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของ
องค์กรรับรองสมรรถนะของ
บุคคลฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามแผน

- เนื่องจาก สคช. ต้องรอข้อเสนอและแผนในการ
ประเมินสมรรถนะขององค์กรรับรองสมรรถนะของ
บุคคลฯ มาประกอบการพิจารณา รวมทั้งวิเคราะห์
ความเหมาะสมของครุภณ
ั ฑ์ให้สอดคล้องกับจานวน
ผู้เข้ารับการประเมินและระดับชั้นในการประเมิน
ประกอบกับขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
ต้องใช้เวลา การดาเนินงานในระยะแรกจึงมีความ
ล่าช้า
- เนื่องจากเพิ่งเริ่มกระบวนการประเมินปีแรก ผู้
ประกอบอาชีพยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญของ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
- องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลฯ หลายแห่ง
ยังไม่ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ในการเปิดรับสมัครสอบ

๓. จานวนผู้สมัครเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย

แนวทางแก้ไข
- ส่งเจ้าหน้าที่ สคช. เข้าไปสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินสมรรถนะ
ให้กับบุคลากรขององค์กรรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลฯ ต่างๆ เพื่อสร้างความชัดเจนใน
กระบวนการดาเนินงาน
- สคช. เร่งให้การส่งเสริมการจัดกิจกรรม
Open House และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้
ประกอบอาชีพในพื้นที่ให้เข้าใจ และจัด
กิจกรรม knock door ในนิคมอุตสาหกรรม
ต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้คนเข้ามาสมัครเข้ารับ
การประเมิน
- เร่งรัดติดตามให้องค์กรรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลฯ ที่มีความจาเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์
สาหรับประเมินเพิ่มเติม ส่งข้อเสนอเข้ามาให้
คณะทางานพิจารณาให้เร็วขึ้น
- เร่งขึ้นทะเบียนองค์กรรับรองสมรรถนะของ
บุคคลฯ ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อให้
สามารถสนับสนุนครุภัณฑ์สาหรับใช้ในการ
ประเมินสมรรถนะได้ตามแผน
- เร่งประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพ และกลุ่มผู้ประกอบการเห็น
ความสาคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และ
สร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการใน
การส่งคนเข้ามาทดสอบ
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๓. การทบทวนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ สคช. ประจาปีงบประมาณ 2560-2564
๒.

สคช. ได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2558-2562 และใช้ดำเนินกำรมำระยะหนึ่ง
แต่ด้วยประเด็นควำมท้ำทำยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนำคตทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ อำจส่งผล
กระทบต่อกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ดังกล่ำว ทำให้สถำบั นฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรทบทวน
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี และแนวทำงตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งบริบทต่ำงๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นสำนักนโยบำยและแผนยุทธศำสตร์
สถำบั นคุณวุฒิวิช ำชีพ (องค์กำรมหำชน) จึงเห็นควำมสำคัญในกำรทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์ส ถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อนำไปกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของสถำบันให้สอดคล้อง
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
โดย สคช. ได้ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564 และประชุมรับ
ฟังควำมคิดเห็นจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งในส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค พร้อมทั้งประชุมประชำพิจำรณ์ (ร่ำง) แผน
ยุ ท ธศำสตร์ ส ถำบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ พ.ศ. 2560-2564 โดยมี ก ำรปรั บ ปรุ ง วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ ำ ประสงค์
ยุทธศำสตร์ แผนงำน และโครงกำรรองรับกำรดำเนินงำนของ สคช. ในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ และให้มีควำมชัดเจน เป็น
รูปธรรม สำมำรถตอบสนองนโยบำยรัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติ และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรเป็นสถำบันหลักใน
กำรให้ กำรรั บรองคุณวุฒิวิชำชีพของประเทศไทย รวมทั้งสำมำรถเชื่อมโยงมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพของไทยกับ
มำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพของอำเซียนและระดับสำกลได้ (รำยละเอียดตำม ภำคผนวก )
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๔. แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๓.

๔.๑ การขยายผลด าเนิ น การตามนโยบาย: ต่ อ ยอดการด าเนิ น การในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ ด าเนิ น การใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไปสู่เป้าหมายที่กาหนด ได้แก่ การผลักดันให้เกิดการนามาตรฐานสมรรถนะด้าน Digital
Literacy ไปใช้ในการพัฒนากาลังคน (End User) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การผลักดันการ
พัฒนากาลังคนในอุตสาหกรรมการซ่อมอากาศยาน และการบิน ตามแผนงานที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานหลัก
และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากาลังคนในอุตสาหกรรมการซ่อมอากาศยาน และการบิน
๔.๒ การดาเนินการตามภารกิจ สรุปได้ดังนี้
แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สคช. และสอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๗) และร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยังคงสานต่อการดาเนินงานตามแผนเดิมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้ พร้อมยังคงผลักดันให้มีการนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
โดยเร่งรัดให้มีการทดสอบในทุกสาขาวิชาชีพที่ได้มีการจัดทามาตรฐานอาชีพผ่านความร่วมมือกั บหน่วยงานต่างๆ
และผลักดันให้มีการนามาตรฐานอาชีพไปใช้ให้เกิดประโยขน์กับหน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยการเทียบเคียงมาตรฐาน
อาชีพกับประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ ในสาขาวิชาชี พเดียวกัน เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี และการ
เปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community: AEC) เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการ
ได้เข้าถึงการให้บริการของ สคช. มากขึ้น และได้รับประโยชน์จากการดาเนินงานของ สคช. อย่างทั่วถึง ได้แก่
๑.) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ยุทธศาสตร์ที่ ๒) โดยให้ความสาคัญ
กับการยกระดับผลิตภาพ ด้วยการพัฒนากาลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ต่างๆ ให้มีมาตรฐานและการใช้
นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในคลั สเตอร์อุตสาหกรรม
ศักยภาพ ภาคการผลิต และบริการ การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
และเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจของโลก และยังดาเนินงานตามทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
เสริ มสร้ า งและพัฒนาศักยภาพทุน มนุษย์ เป้าหมายที่ ๒ คนในสั งคมไทยทุกช่ว งวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น และเป้าหมายที่ ๓ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ
เรียนรู้ตนเองอย่างต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้ อย่างยั่งยืน ทั้งนี้เ พื่อยกระดั บสมรรถนะกาลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการด้า น
กาลังคน และนโยบาย Thailand 4.0 อันจะนาไปสู่การเพิ่มผลิตภาพของกาลังคนของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มโครงการสาคัญ ๕ กลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่มโครงการต้ น น้า ประกอบด้ว ย โครงการจัด ทาและทบทวนมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิ วิช าชีพ ซึ่งให้ ความสาคัญกับ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิช าชีพตามความเร่งด่ว น ภายใต้อุตสาหกรรม
ศักยภาพตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการจัดทาเครื่องมือประเมิน สมรรถนะมาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษผ่านความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ระยะที่ ๕ (ระยะสุดท้ายของโครงการ) ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยง
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพด้วยกระบวนการ Digitalization
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(๒) กลุ่มโครงการกลางน้า ประกอบด้วย ๑) กลุ่มโครงการด้านการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะบุคคล ได้แก่ โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024, โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประเมิน (Assessor) และเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner),
โครงการตรวจประเมินและให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ, โครงการ
ติดตามเพื่อสนับสนุนการประเมินสมรรถนะบุคคลภายใต้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ, โครงการติดตามเพื่อสนับสนุนการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลภายใต้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ, โครงการเผยแพร่การใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และโครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) และ ๒) กลุ่ม
โครงการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน หรือ Work Force Mobility ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล และโครงการส่งเสริมการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพระหว่างอุตสาหกรรมไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน + 3 (ฮ่องกง, ญี่ปุ่น และเกาหลี)
(๓) กลุ่มโครงการปลายน้า ประกอบด้วย โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้
ประกอบอาชีพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพให้กับกลุ่มนักเรีย นนักศึกษาและผู้มีรายได้น้อย และโครงการนาร่องการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพสู่ระบบการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากาลังคน โดยร่วมมือกับภาคการศึกษาในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน
นักศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามที่ผู้ประกอบการต้องการ
(๔) กลุ่มโครงการส่งเสริมการรับรู้ และความเข้าใจ เป็นกลุ่มโครงการที่สาคัญยิ่งที่จะนา
คุณค่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในโครงการต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ไปสู่การสร้างการรับรู้ และตระหนักถึง
การเกิดขึ้น และประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ อาทิเช่น ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ
เช่น พื้น ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็ น ต้น กลุ่ มเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ของบริษัทในภาคธุรกิ จ
สถาบันการศึกษา รวมไปถึงประชาชนในภาพรวมของประเทศ อันจะนาไปสู่การยอมรับถึงคุณภาพและประโยชน์
ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้เกิดระบบคุณวุฒิวิชาชีพขึ้นในประเทศไทยซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบ
อาชีพของไทยสามารถเข้าสู่ ต ลาดแรงงานในระดั บสากลได้ โ ดยไม่เสี ยเปรี ย บ โครงการในกลุ่ มนี้ป ระกอบด้ว ย
โครงการส่งเสริมการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย, โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ, โครงการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างกลไกและขับเคลื่อนระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ, โครงการสารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการและความเชื่อมั่น และโครงการ
จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน (Call Center)
(๕) กลุ่ ม โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพองค์ ก ร เป็ น กลุ่ ม โครงการที่ เ น้ น ในเรื่ อ งการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพให้ กับ สคช. เพื่อให้ เกิดการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้ว ย โครงการพัฒ นาการดาเนินงานและ
ศักยภาพบุคลากร โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คุณวุฒิวิชาชีพ โครงการประเมินผลการดาเนินงานของ สคช. ใน
รอบระยะเวลา ๕ ปี และประเมินความคุ้มค่าโครงการสาคัญ โครงการคานวณต้นทุนการประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โครงการจัดทาสมรรถนะของบุคลากรตาม Competency และโครงการศึกษาวิจัยเพื่อ
กาหนดกลไกการดาเนินการที่เหมาะสมกับงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
๒.) แผนบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (ยุทธศาสตร์
ที่ ๓) โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี และการสร้างความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน ทั้งนี้เพื่อให้สังคมไทยพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคม
สูงวัย และการเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาคอื่นๆ ที่กาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ที่ผ่านมา สคช. ได้บูรณาการความ
ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและหลักสูตรฝึกอบรม อีกทั้งยังร่วมพัฒนา
รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ
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ระบบรับรองสมรรถนะให้กับนักเรียนนักศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามที่ผู้ประกอบการต้องการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ สคช. ได้จัดทาโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์
(e-Training System for Competency Development) เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการร่วมมือกับสานักงาน กพ. ในการดาเนินการจัดทามาตรฐานอาชีพผู้บริหารโครงการ
(Project Management) และการกาหนดมาตรฐานสมรรถนะร่วมกับ สรอ. และ สานักงาน กพ.ด้าน Digital
Government เพื่อพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ และสืบเนื่องจากการดาเนินงานแล้ว
เสร็จของมาตรฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR-TH) และส่งมอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนาไป
กาหนดหลักสูตรเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนสอดคล้องตามมาตรฐานและระดับชั้น สคช. เร่งดาเนินการในการ
จัดทาเกณฑ์ในการจัดทาข้อสอบกลางด้านความสามารถภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดการประเมินทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐาน
ได้อย่างทั่วถึง โดยได้รับความร่วมมือ และทางานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยฯ นพ.ธีระ
เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ภาคผนวก
ร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์ ของ สคช. (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ที่ผ่านการประชาพิจารณ์
(ร่าง) วิสัยทัศน์ ในปี พ.ศ. 2560-2564
“เป็ น สถาบั น ที่ พั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
Thailand 4.0 เพื่อยกระดับสมรรถนะกาลังคนอย่างน้อย 310,000 คน ภายในปี 2564”
(ร่าง) พันธกิจ ในปี พ.ศ. 2560-2564
๑) สร้างการรับรู้ต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่รู้จัก และผลักดันให้เกิดความ
ตระหนั ก ถึ ง ประโยชน์ แ ละมี ก ารน าระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และมาตรฐานอาชี พ ไปใช้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง
๒) สนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพมีส่วนร่วมในการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ Thailand 4.0
๓) ส่ ง เสริ ม ให้ น าระบบคุณ วุฒิ วิช าชี พและมาตรฐานอาชี พไปใช้ใ นการปรั บปรุง หลั กสู ตรฐาน
สมรรรถนะโดยภาคการศึ ก ษา และหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมเพื่อให้มีการเทียบโอนคุณวุฒิเพื่อยกระดับความก้าวหน้ าของ
กาลังคน
๔) ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเพื่อประเมิน
สมรรถนะของบุ ค คลให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก สาขาวิ ช าชี พ โดยกระบวนการที่ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล และบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและหน่วยงานอื่นๆ
๕) นาระบบศูนย์กลางเครือข่า ยข้อมูล สารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สนับสนุนบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ร่าง) เป้าประสงค์ ในปี พ.ศ. 2560-2564
๑) ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพเป็นที่รู้จัก และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องตระหนักถึง
คุณประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำง
๒) ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพสอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนกำลังคนและเป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศ และในระดับสำกล
๓) ส่งต่อระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรฐำนสมรรถนะโดย
ภำคกำรศึกษำและภำคแรงงำน นำไปใช้พัฒนำบุคลำกรโดยภำคอุตสำหกรรม(เกษตร
อุตสำหกรรม และบริกำร) และ นำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับ
กำลังคนที่ขำดโอกำสในกำรเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ
๔) รับรององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพเพื่อประเมินสมรรถนะ
ของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล และ
ผู้ประกอบอำชีพที่ได้รับกำรรับรองสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพ พึงได้รับค่ำตอบแทนและ
สวัสดิกำรที่เหมำะสมกับระดับคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ
๕) ระบบศูนย์กลำงเครือข่ำยข้อมูล สำรสนเทศและกำรบริกำรเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชำชีพและ
มำตรฐำนอำชีพถูกนำไปใช้สนับสนุนในกำรบริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
๑) บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทุกภำคส่วน ในกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงกำรรับรู้
เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพให้เป็นที่รู้จัก และผลักดันให้มีกำรนำไปใช้
ประโยชน์
๒) จัดทำและทบทวนมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำค
เศรษฐกิจ และเทียบเคียงมำตรฐำนสำกล
๓) ผลักดันให้มีกำรนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ และมำตรฐำนอำชีพไปสู่กำรต่อยอดกับหน่วยงำนด้ำน
กำรศึกษำ แรงงำน และผู้ประกอบกำร นำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะเพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับกำลังคน รวมถึงผู้ที่ขำดโอกำสในกำรเข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำ
๔) พัฒนำระบบกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
และผลักดันให้กำลังคนได้รับกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพให้ครอบคลุม
ทุกสำขำวิชำชีพ
๕) นำระบบศูนย์กลำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริกำรเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชำชีพและ
มำตรฐำนอำชีพไปใช้สนับสนุนในกำรบริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพตำมแนวทำงรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑) ดาเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทามาตรฐานอาชีพ
๓) ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
๔) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
๕) ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้ง
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
๖) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถาน
ประกอบการ หน่ว ยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ
อานาจหน้าที่ ตามมาตรา ๘ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้สถาบันมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ
๒) ก่อตั้งสิทธิ หรือทานิติกรรมทุกประเภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทานิติกรรมอื่นใดเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินกิจการของสถาบัน
๓) ทาความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในกิจการทีเ่ กี่ยวกับการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบัน
๕) เรี ย กเก็บ ค่าธรรมเนีย ม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการต่างๆตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
๖) มอบให้องค์กรหรือบุคคลอื่นทากิจการที่อยู่ภายในอานาจหน้าที่ของสถาบัน
๗) ให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
๘) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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คณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบด้วย
๑) ประธานกรรมการบริหาร (พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช)
๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๔) ปลัดกระทรวงแรงงาน
๕) อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๖) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๗) ประธานสมาคมธนาคารไทย
๘) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๙) ผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงสร้างการบริหาร

เป้าหมายการให้บริการ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล

รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ห น้ า | ๒๕

แผนงาน โครงการรองรับการดาเนินงานของ สคช. ในอีก 5 ข้างหน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 1: บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่รู้จัก และผลักดันให้มีการนาไปใช้ประโยชน์
เป้าหมาย
แผนงาน
ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ และ 1. บูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุก
มำตรฐำนอำชี พ เป็ น ที่ รู้ จั ก ภำคส่วนและกำรส่งเสริม
แ ล ะ ทุ ก ฝ่ ำ ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ประชำสัมพันธ์
ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ประโยชน์
อย่ำงกว้ำงขวำง

โครงการ/กิจกรรม
1.1 โครงกำรส่งเสริมกำรรับรู้ระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพสู่กลุ่มเป้ำหมำย
1.2 โครงกำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำร
ให้บริกำร ควำมเชื่อมั่นของผู้รับบริกำรต่อกำร
ดำเนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพและควำม
เชื่อมั่นของผู้ประกอบกำรต่อระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ

2. เพิ่มประสิทธิภำพองค์กรเพื่อ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

2.1 โครงกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์สถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ
2.2 โครงกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) ใน
รอบระยะเวลำ
5 ปี และประเมินควำมคุ้มค่ำโครงกำรสำคัญ
2.3 โครงกำรพัฒนำกำรดำเนินงำนและ
ศักยภำพบุคลำกร
2.4 โครงกำรจัดทำสมรรถนะของบุคลำกร
ตำม Competency

รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ห น้ า | ๒๖

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดทาและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาค
เศรษฐกิจ และเทียบเคียงมาตรฐานสากล
เป้าหมาย
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพสอดคล้อง
กับความต้องการด้าน
กาลังคนและเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในประเทศ และในระดับ
สากล

แผนงาน
1.พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชีพในประเทศ
ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพที่
สาคัญ

โครงการ/กิจกรรม
1.1 โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ
1.2โครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพเพื่อรองรับ Thailand 4.0
1.3 โครงการจัดทาเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
1.4 โครงการพัฒนาและติดตามการประกัน
คุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้มีการนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพไปสู่การต่อยอดกับหน่วยงานด้าน
การศึกษา แรงงาน และผู้ประกอบการ นาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้กับกาลังคน รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าสู่ระบบการศึกษา
เป้าหมาย
ส่งต่อระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำน
อำชีพเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรฐำน
สมรรถนะโดยภำคกำรศึกษำและภำค
แรงงำนนำไปใช้พัฒนำบุคลำกรโดย
ภำคอุตสำหกรรม(เกษตร อุตสำหกรรม
และบริกำร) และ นำไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพให้กับ
กำลังคนที่ขำดโอกำสในกำรเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำตำมกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ

แผนงาน
1. ขยำยควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนหลักในกำรพัฒนำ
มำตรฐำนอำชีพและระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพ

โครงการ/กิจกรรม
1.1 โครงกำรนำร่องกำรเชื่อมโยง
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพสู่ระบบ
กำรศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ
เพื่อพัฒนำกำลังคน

2.สร้ำงกลไลกำรขับเคลื่อนระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำน
อำชีพสู่กลุ่มเป้ำหมำย

2.1 โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำง
วิชำกำรเพื่อสร้ำงกลไกสนับสนุน
และขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ

รายงานผลการดาเนินงานแก่รัฐมนตรีที่กากับดูแล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และผลักดันให้กาลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ
เป้าหมาย
แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
รับรององค์กรที่มีหน้ำที่
1.พัฒนำระบบกำรรับรอง
1.1 โครงกำรสนับสนุนกำรนำร่ององค์กรที่มีหน้ำที่
รับรองสมรรถนะของ
สมรรถนะของบุคคลตำม
รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ มำตรฐำนอำชีพ
1.2โครงกำรพัฒนำองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะ
เพื่อประเมินสมรรถนะของ
ของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
(ISO/IEC 17024)
ที่สอดคล้องกับ
1.3 โครงกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่สอบ (Examiner)
มำตรฐำนสำกล และผู้
ขององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำม
ประกอบอำชีพที่ได้รับกำร
มำตรฐำนอำชีพ
รับรองสมรรถนะตำม
1.4 โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรประเมิน
มำตรฐำนอำชีพพึงได้รับ
สมรรถนะเพื่อสร้ำงชุมชนนักปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
สอบ
ที่เหมำะสมกับระดับ
1.5 โครงกำรฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มี
คุณวุฒิวิชำชีพและ
หน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำน
มำตรฐำนอำชีพ
อำชีพ (Assessor)
๑.6 โครงกำรตรวจประเมินเพื่อให้กำรรับรององค์กร
ที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำน
อำชีพและควบคุมกระบวนกำรประเมินสมรรถนะ
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
1.7 โครงกำรติดตำมเพื่อสนับสนุนกำรประเมิน
สมรรถนะบุคคลภำยใต้ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
2.ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับ
2.1 โครงกำรส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ำรับกำรประเมิน
กำรรับรองสมรรถนะตำม
สมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
มำตรฐำนอำชีพ
2.2 โครงกำรกำรสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำสมรรถนะ
ของผู้ประกอบอำชีพ
2.3 โครงกำรกำรคำนวณต้นทุนกำรประเมิน
สมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 นาระบบศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการบริการเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพไปใช้สนับสนุนในการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามแนวทาง
เป้าหมาย
ระบบศูนย์กลำงเครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศและกำรบริกำรเกี่ยวกับ
คุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ
ถูกนำไปใช้สนับสนุนในกำรบริกำร
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

แผนงาน
1. พัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลคุณวุฒิวิชำชีพ
ทีค่ รอบคลุมทุกกลุ่ม
อำชีพ

โครงการ/กิจกรรม
1.1 โครงกำรพัฒนำศูนย์กลำงข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ
1.2 โครงกำรเผยแพร่กำรใช้งำนระบบ
ฐำนข้อมูลกำรให้บริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
1.3 โครงกำรจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ปี 25612565
2. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลำง 2.1 โครงกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลกำรรับรู้
ในกำรเชื่อมประสำน
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและแจ้งเรื่องร้องเรียน
ระหว่ำงหน่วยงำนที่ทำ (Call Center)
หน้ำที่ในกำรพัฒนำ
2.2 โครงกำรพัฒนำรสมรรถนะบุคคลก่อนเข้ำสู่
สมรรถนะบุคคลตำม
กระบวนกำรประเมินจริงด้วยระบบ
มำตรฐำนอำชีพ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Training System for
Competency Development)
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