รายงานฉบับสมบูรณ์
ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

สนอต่อ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

จัดทาดย

มูลนิธสิ ถาบันวิจัยพื่อการพัฒนาประทศไทย
พฤศจิกายน 2559

กิตติกรรมประกาศ
ครงการทบทวนละจัด ทาผนยุ ทธศาสตร์ส ถาบัน คุณวุ ฒิวิ ชาชีพ พ.ศ. 2560-2564 ป็น ครงการทีไ มี
วัตถุประสงค์พืไอทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌมีความสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์
ประทศ (นวทางของผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 พ.ศ. 2560 – 2564) ละผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี รวมถึงสอดคลຌองกับทิศทางการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ละการพัฒนาสมรรถนะตามความตຌองการกาลังคนของ
ประทศ รวมทัๅงจัดทาขຌอสนอชิงนยบายสาหรับการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
จึ ง เดຌ ร ว มมื อ กั บ สถาบั น วิ จั ย พืไ อ การพั ฒ นาประทศเทย ฿นการจั ด ท าผนยุ ท ธศาสตร์ ส ถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
พ.ศ. 2560-2564 พืไอ฿หຌสามารถนาเป฿ชຌ฿นการดานินงานเดຌจริงละตอบสนองความตຌองการของทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง
คณะผูຌวิจัยขอขอบคุณป็นอยางสูงตอคณะทางานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึไง฿หຌความ
อนุ  คราะห์ ขຌ อ มู ล ฿นการด านิ น งานของสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ทีไ ผ า นมา รวมถึ ง การติ ด ตามงานวิ จั ย พรຌ อ ม฿หຌ
ขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์อยางยิไงตอคณะผูຌวิจัย ขอขอบคุณผูຌทรงคุณวุฒิจากทัๅงองค์กรภาครัฐละอกชน รวมถึง
ผูຌประกอบการ฿นตละสาขาอาชีพ ทีไป็นผูຌ฿หຌขຌอมูล ทีไป็นประยชน์กคณะผูຌวิจัย หากปราศจากความรวมมือจาก
บุคคลละหนวยงานตางโ หลานีๅ ครงการดังกลาวเมสามารถสรใจสิๅนเดຌ
ทัๅงนีๅ หากการศึกษาดังกลาวมีความคลาดคลืไอนหลืออยูบຌางทางคณะผูຌวิจัย สถาบันวิจัยพืไอการพัฒนา
ประทศเทยขอนຌอมรับตผูຌดียว
คณะผูຌวิจัย
พฤศจิกายน 2559

บทสรุปผูຌบริหาร
หลักการละหตุผล
การปลีไยนปลงทัๅงปัจจัยภาย฿นละภายนอกประทศ฿นดຌานตางโ ลຌวนป็นประดในทຌาทายทีไประทศเทย
ตຌองผชิญ ซึไงปัจจัยภาย฿นประทศประการสาคัญคือการปลีไยนปลงการมืองละสังคม อาทิ การปลีไยนปลง
รัฐบาล สงผล฿หຌมีการกาหนดนยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประทศ ละยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป รวมทัๅงผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมฉบับทีไ 11 ทีไกาลังจะสิๅนสุด ทา฿หຌมีการจัดทานวทางผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
ฉบับทีไ 12 ซึไงจะริไมขับคลืไอน฿นป พ.ศ. 2560 สวนปัจจัยภายนอกประการสาคัญ฿นระยะวลาอัน฿กลຌนีๅคือการปຂด
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน (AEC) กอ฿หຌกิดการคลืไอนยຌายสรีของกาลังรงงาน฿น 10 ประทศสมาชิกอาซียน฿นป 2559
฿นขณะทีไประทศมีพียงกรอบคุณวุฒิหงชาติ (National Qualification Framework: NQF) ป็นกรอบมาตรฐาน
ดຌ า นวิ ชาการระดั บอุ ดมศึ กษา฿นหลายสาขา ต ยั งขาดกรอบคุณวุ ฒิ วิ ชาชี พห งชาติ (National Professional
Qualification Framework) ทีไจะตอบสนองตอยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนของประทศ ละยุทธศาสตร์การขຌาสู
ประชาคมอาซียน ขຌอทีไ 4 วาดຌวยรืไองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึไงป็นปัจจัยสาคัญ฿นการรับรองสมรรถนะรงงาน
เทย฿หຌมีอกาส฿นการพัฒนาฝมือละกຌาวขຌาสูการป็นทีไยอมรับ฿นระดับ AEC ทา฿หຌประทศเทยตຌองมีการปรับตัว฿หຌ
ทันละสอดคลຌองกับการปลีไยนปลงพืไอรองรับการปลีไยนปลงทีไมุงนຌนการยกระดับทักษะ ความรูຌความสามารถ
กาลังคนของชาติ฿หຌมีสมรรถนะ฿นการทางานสอดคลຌองกับความตຌองการของสถานประกอบการ รวมทัๅงมีการสรຌาง
กรอบละหลักกณฑ์฿นการพิจารณาพืไอทีไจะกาหนดคุณวุฒิวิชาชีพระดับตางโ ฿หຌป็นมาตรฐาน฿นการบงชีๅสมรรถนะ
ของกาลังคนของเทย฿หຌสามารถตอบสนองเดຌตรงตามความตຌองการของผูຌประกอบการละตอบสนองตอความตຌองการ
ของประทศเดຌอยางทຌจริง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. (Thailand Professional Qualification Institute
(Public Organization): TPQI) ป็นหนวยงานภาย฿ตຌการกากับดูลของนายกรัฐมนตรี จัดตัๅงขึๅนภาย฿ตຌพระราช
กฤษฎีกาจัดตัๅงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มืไอวันทีไ 30 มีนาคม 2554 มีวัตถุประสงค์หลัก฿น
การจัดตัๅงเวຌ 6 ขຌอ คือ พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชี พ฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพ
฿หຌเดຌมาตรฐานสากล การรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมถึงป็นศูนย์กลาง
ขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ สอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ดย
หนຌาทีไทีไมีความสาคัญประการหนึไงคือ การป็นหนวยงานกลาง฿นการประสานความรวมมือกับสถานศึกษา ศูนย์ หรือ
สถาบันฝຄกอบรม สถานประกอบการ หนวยงานของรัฐ ละองค์กรอกชน ฿นการผยพรระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพ ดยมีการดานินงานชืไอมตอ (Missing Link) กับหนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌอง อาทิ กรมพัฒนาฝ มือ
รงงาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พืไอ฿หຌประชาชนผูຌประกอบอาชีพทีไมีทักษะฝมือมีอกาส฿นการเดຌรับ
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ละหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ฿นการนาเปพัฒนาทักษะฝมือละสรຌางรายเดຌจาก
การประกอบอาชีพ อันจะนาเปสูการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันดຌานทรัพยากรมนุษย์ อีกทัๅงป็นสวนหนึไงทีไ
รวมสรຌางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ฿หຌกับประทศอยางยัไงยืน
มຌวาสถาบันฯ เดຌจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2558-2562 พืไอ฿ชຌดานินการมาระยะหนึไง
ตดຌวยประดในความทຌาทายตางโ ทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบันละ฿นอนาคตทัๅงจากภาย฿นละภายนอกประทศ อาจสงผล
กระทบตอการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ดังกลาว ทา฿หຌสถาบันฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการทบทวน
ยุทธศาสตร์การดานินงานพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาตร์ชาติระยะ 20 ป ละนวทางตามผนพัฒนาศรษฐกิจละ
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2560-2564

สังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 รวมทัๅงบริบทตางโ ทีไปลีไยนปลงเป ดังนัๅนสานักนยบายละผนคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงหในความสาคัญ฿นการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
พ.ศ. 2560-2564 พืไ อน าเปกาหนดทิ ศทางการด านิ น งานตามภารกิจ ของสถาบั น ฿หຌส อดคลຌ องกับ ผนพั ฒ นา
ศรษฐกิจ ละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 ฿หຌมีความชัดจนละป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองนยบายรัฐบาลละ
ยุทธศาสตร์ชาติ ละกิดประยชน์สูงสุด฿นการป็นสถาบันหลัก฿นการ฿หຌการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของประทศเทย
รวมทัๅงสามารถชืไอมยงมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของเทยกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของอาซียนละระดับสากลเดຌ
กรอบนวคิดทฤษฎีละขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง
฿นการศึก ษาวิ จั ย ครัๅง นีๅ ฿ชຌ  นวคิด ทฤษฎี฿นการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เดຌ  ก ทฤษฎีทุ น มนุ ษ ย์ ทฤษฎี
ศรษฐศาสตร์รงงาน ละกรอบนวคิดของมคคินซีย์ (McKinsey 7-S Framework) ดยทฤษฎีทุนมนุษย์ป็นการ
กลาวถึงทรัพยากรมนุษย์฿นฐานะทีไป็นตຌนทุนอยางหนึงไ ทัๅงนีๅนวคิดดังกลาวชีๅ฿หຌหในวาการลงทุน฿นมนุษย์นัๅนป็นสิไงทีไ
จาป็น ละกิจกรรมทีไป็นการลงทุน฿นมนุษย์จาป็นตຌองประกอบดຌวย 1) สิไงอานวยความสะดวกดຌานสุขภาพละบริการ
2) การฝຄกอบรม฿นงาน 3) องค์กรการศึกษาทีไป็นทางการระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ละอุดมศึกษา 4) การจัดการ
ศึกษาสาหรับผูຌ฿หญทีไเมเดຌจัดดยบริษัท รวมทัๅงหลักสูตรตอนืไอง ดยฉพาะอยางยิไง฿นภาคกษตร ละ 5) การยຌายถิไนของ
บุคคลละครอบครัวพืไออกาส฿นการปลีไยนงาน ซึไงหากพิจารณา฿หຌลึกซึๅงจะพบวาขຌอสนอกีไยวกับกิจกรรม 5 ประการ
ดังกลาวเดຌตัๅงอยูบนพืๅนฐานของนวคิดรืไองการศึกษาตอนืไอง (Continuing Education) ละการรียนรูຌตลอดชีวิต
(Lifelong Learning) สวนทฤษฎีศรษฐศาสตร์รงงาน ทีไชวยอธิบาย฿หຌหในภาพเดຌวาผูຌทีไมีบทบาทสาคัญ (Actors) ฿น
ตลาดรงงาน อัน เดຌ  ก รงงาน (Workers) หน ว ยผลิ ต (Firms) ละรัฐ บาล (Government) มี บ ทบาทละ
มีปฏิสัมพันธ์ซึไงกันละกันอยางเร฿นตลาดรงงาน ละปัจจัย฿ดบຌางทีไสงผลกระทบตออุปสงค์ (Demand) ละ
อุปทาน (Supply) ของรงงาน จุดดุลยภาพ฿นตลาดรงงาน (Labor Market Equilibrium) จะกิดขึๅนเดຌอยางเร
สาหรับกรอบนวคิดทฤษฏี฿นการวิคราะห์สภาวะวดลຌอมพืไอนามาจัดทาป็นยุทธศาสตร์ คณะผูຌวิจัยเดຌนา
กรอบนวคิดของมคคินซีย์ (McKinsey 7-S Framework) ละ PESLT Analysis มาป็นสวนหนึไงของการ
วิคราะห์สภาวะวดลຌอมของการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
นอกจากทีไ ก ล า วเปขຌ า งตຌ น คณะผูຌ วิ จั ย เดຌ ศึ ก ษานวทางการพั ฒ นาก าลั ง คนของประทศเทย เดຌ  ก
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ นยบายของรัฐบาล นยบายทีไกีไยวขຌองกับขต
ศรษฐกิจพิศษ ยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล นยบายดຌานการศึกษา ขຌอสนอการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไ
สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) พืไอวิคราะห์ภาพรวมระดับนยบายทีไมีผลตอการดานินงาน฿นการพัฒนากาลังคนของ
ประทศเทย พบว า นยบายส ว น฿หญ ของประทศเทยทัๅ ง ระดั บ ชาติ  ละกรทรวงต า งโ ลຌ ว นตระหนั กละหใน
ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรื อกาลังคนมากขึๅน ดยตลอดระยะวลาหลายปทีไผานมา รัฐบาลเทยมี
นยบายทีไกีไยวกับการผลิตละพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึไงปรากฏอยูอยางชัดจน฿นผนระดับชาติ พืไอป็นนวทาง฿หຌ
ทุกภาคสวน฿นทุกระดับนาเปป็นนวทาง฿นการปฏิบัติ฿หຌบรรลุผล รวมทัๅงนยบายดຌานตาง หรือกระทรวงตางโ กใ฿หຌ
ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึไงรัฐบาลปัจจุบันเดຌวางกรอบนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20
ป ทีไนຌนการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน ละการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน ซึไงมีการนຌนการพัฒนาดຌาน
กาลังคนป็นอยางมาก ดยการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน ตลอดชวงชีวิตพืไอสนับสนุนการจริญติบตของ
ประทศ รวมทัๅงการยกระดับคุณภาพการศึกษาการรียนรูຌ฿หຌมีคุณภาพ ซึไงการยกระดับการศึกษานัๅนสอดคลຌองกั บ
ทิศทางผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 เดຌมีการวางนวทางการพัฒนาคนดຌวยการพิไมผลิตภาพกาลังคน ดยการสรຌางความ
รวมมือระหวางภาครัฐละอกชน฿นการพัฒนากาลังคน อันป็นการสนับสนุน฿หຌมีกาลังคนทีไสามารถคลืไอนยຌายสู
สาขาการผลิตทีไมีผลิตภาพสูง ทัๅงนีๅจาป็นตຌองอาศัยครืไองมือ฿นการพัฒนากาลังคนละรงงาน ผานการสนับสนุน฿หຌ
ภาคอุตสาหกรรมละบริการรวมจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ละมาตรฐานฝมือรงงาน ซึไงจาป็นตຌองชืไอมยงกันพืไอ
ยกระดับทักษะของกาลังคนละรงงานเทย อีกทัๅงจาป็นตຌองพัฒนาละยกระดับคุณภาพกาลังคนทัๅง฿นละนอก
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ส-3

ระบบ พืไอการพัฒนาศักยภาพคน฿หຌสนับสนุนการจริญติบตของประทศตามปງาหมายของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12
ประกอบดຌวยการทา฿หຌประชาชนทุกชวงวัยมีความมัไนคงทางดຌานศรษฐกิจละสังคม (Socio-Economic Security)
ละมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน การศึกษาละการรียนรูຌเดຌรับการพัฒนาคุณภาพ ละสถาบันทางสังคมมีความขຌมขใงป็น
ฐานรากทีไอืๅอตอการพัฒนาคน ซึไงรัฐบาลกใเดຌมีนยบายทีไกีไยวขຌองกับการศึกษาพืไอลดความหลืไอมลๅาของสังคม ละ
การสรຌางอกาสการขຌาถึงบริการของรัฐ฿นระยะฉพาะหนຌา ดยจะรงสรຌางอกาส อาชีพ ละการมีรายเดຌทีไมัไนคงกผูຌ
ทีไขຌาสูตลาดรงงาน รวมทัๅงสตรี ผูຌดຌอยอกาส ละรงงานขຌามชาติทีไถูกกฎหมาย พรຌอมทัๅงยกระดับคุณภาพรงงาน
ดย฿หຌรงงานทัๅงระบบมีอกาสขຌาถึงการรียนรูຌละพัฒนาทักษะฝมือรงงาน฿นทุกระดับอยางมีมาตรฐาน ทัๅงจะ
ชืไอมยงขຌอมูลละการดานินการระหวางหนวยงานของรัฐกับอกชน พืไอ฿หຌตรงกับความตຌองการของพืๅนทีไละของ
ประทศดยรวม นอกจากนีๅทางภาคการศึกษาองอยู฿นชวงของการปฏิรูปการศึกษาละการจัดทาผนการศึกษา
หงชาติ ซึไงมียุทธศาสตร์ทีไสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนัๅนจะหในเดຌวาตัๅงตนยบายระดับชาติละ
ระดับกระทรวงองนัๅนกใมุงนຌนทีไตຌองการพัฒนาศักยภาพกาลังคน฿หຌสอดคลຌองกัน นอกจากนีๅนยบายทีไสาคัญอีก
ประการทีไ ตຌองการกาลังรงงานทีไมีทักษะตรงตามความตຌองการของอุตสาหกรรมป็นอยางมาก คือ นยบายขต
ศรษฐกิจพิศษ฿นรูปบบคลัสตอร์ ทีไนຌนอุตสาหกรรมหงอนาคต ซึไงการพัฒนาศรษฐกิจ฿นรูปบบคลัสตอร์฿หຌ
ความสาคัญกับการพิไมประสิทธิภาพรงงานดย฿หຌความสาคัญกับการนาอาทคนลยี ละการวิจัยละพัฒนา฿น
การชวยยกระดับรงงานของประทศ฿หຌป็นผูຌชีไยวชาญ
การศึกษากรอบคุณวุฒิหงชาติ฿นตางประทศ
จากการศึกษากรอบคุณวุฒิหงชาติ฿นตางประทศทัๅง 4 ประทศละ฿นภูมิภาคอาซียน เดຌก ออสตรลีย
นิวซีลนด์ กาหลี฿ตຌ ฮองกง ละประทศสมาชิกอาซียน พบวา กรอบคุณวุฒิหงชาติมีปງาประสงค์หลักพืไอการ
สงสริมการรียนรูຌตลอดชีวิตของประชาชน฿นประทศ ดยการบูรณาการกรอบคุณวุฒิของการศึกษาสายสามัญละ
สายอาชีพขຌามาเวຌ฿นกรอบดียวกัน ผานกลเกทีไสาคัญ฿นการอานวยความสะดวกกผูຌรียน฿นการวางผนสຌนทางการ
รียนรูຌ พืไอ฿หຌเดຌรับคุณวุฒิการศึกษาทีไตຌองการ เดຌก การรียนรูຌผานประสบการณ์ (RPL) ละการถายอนหนวยกิต
การรียนรูຌ พืไอลดความซๅาซຌอน฿นการรียนรูຌ
สาหรับหลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการบงยกระดับคุณวุฒิภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาติของตละประทศจะอาศัย
ความรูຌ ละทักษะทีไจ าป็น ส าหรับ การท างาน ดยป็น ความรูຌ ละทั กษะทีไ น ายจຌ า งตຌ องการ ผา นคานะนาของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคอกชน฿นตละประทศทีไขຌามามีสวนรวม฿นการพัฒนากรอบคุณวุฒิหงชาติ ซึไงสามารถ
สรุปลักษณะของกรอบคุณวุฒิหงชาติ ละหลักกณฑ์฿นการบงระดับคุณวุฒิภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาติ เดຌดัง
ตารางทีไ ส-1

ส-4

ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2560-2564

ตารางทีไ ส-1

ลักษณะของกรอบคุณวุฒิหงชาติ ละหลักกณฑ์฿นการบงระดับคุณวุฒิภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิ
หงชาติของประทศออสตรลีย นิวซีลนด์ กาหลี฿ตຌ ฮองกง ละภูมิภาคอาซียน

ประทศ/
ลักษณะของกรอบคุณวุฒิหงชาติ
ภูมิภาค
ออสตรลีย Australian Qualifications Framework (AQF) ป็นกรอบคุณวุฒิบบระบบ
ดียว ดยการบูรณาการสຌนทางการรียนรูຌตละสายการศึกษาขຌาดຌวยกัน ละมี
การกาหนดระดับคุณวุฒิละรายละอียดกากับระดับคุณวุฒิ ป็นชุดดียวกั น
สาหรับทุกสายการศึกษา
นิวซีลนด์

New Zealand Qualifications Framework (NZQF) ป็นกรอบคุณวุฒิกลาง
ชืไอมยงผลลัพธ์การรียนรูຌของตละสายการศึกษา ดยมีการ฿ชຌระดับคุณวุฒิ
ละรายละอียดกากับระดับคุณวุฒิรวมกัน ตเมมีการบูรณาการสຌนทางการ
รียนรูຌของตละสายการศึกษาทีไตางกันขຌาดຌวยกัน

กาหลี฿ตຌ

Korean Qualifications Framework (KQF) ป็นกรอบคุณวุฒิทีไบูรณาการ
ระดับคุณวุฒิ฿นสายการศึกษาตางโ ผานการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะหงชาติ
ดยนຌนการชืไอมยงระหวางความตຌองการ฿นภาคอุตสาหกรรมกับคุณวุฒิตางโ

ฮองกง

Hong Kong Qualifications Framework (KQF) ป็นกรอบคุณวุฒิทีไมีการ
ชืไอมยงระหวางสายการศึกษา ดยมีการกาหนดหนวยการรียนรูຌขัๅนพืๅนฐาน
ละหนวยการรียนรูຌฉพาะทีไอຌางอิงจากมาตรฐานสมรรถนะฉพาะ (SCS) พืไอ฿หຌ
ตรงกับความตຌองการของภาคอุตสาหกรรม฿นประทศ

อาซียน

ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) มีหลักการ

ทีไมา : คณะผูຌวิจัย

บืๅองตຌน คือ จะตຌองดานินการดຌวยความสมัคร฿จละเมกระทบตอกรอบคุณวุฒิ
หงชาติของประทศสมาชิกทีไขຌารวม อีกทัๅงตຌองป็นพืๅนฐาน฿นการพัฒนากรอบ
คุ ณ วุ ฒิ  ห งชาติ ข องประทศทีไ ยั งเม มี ก รอบคุ ณ วุ ฒิ ภาย฿ตຌ AQRF จะ฿หຌ
ความสาคัญ฿นรืไองระบบประกันคุณภาพ ละมาตรฐานพืไอสรຌางความนาชืไอถือ
กกรอบคุณวุฒิ฿นระดับประทศ (NQF)

ระดับคุณวุฒิ / กณฑ์
10 ระดับ ดย฿ชຌกณฑ์
 ความรูຌ
 ทักษะ
 การประยุกต์฿ชຌความรูຌ
ละทักษะ
10 ระดับ ดย฿ชຌกณฑ์
 ความรูຌ
 ทักษะ
 การประยุกต์฿ชຌความรูຌ
ละทักษ
8 ระดับ ดย฿ชຌกณฑ์
 ความรูຌ
 ทักษะ
 สมรรถนะ
7 ระดับ ดย฿ชຌกณฑ์
 ความรูຌ
 กระบวนการ
 การประยุ ก ต์ / ความมี
อิสระ/ความรับผิดชอบ
 ทักษะทางการสืไอสาร/
ทคนลยีสารสนทศ/
การคานวณ
8 ระดับ ดย฿ชຌกณฑ์
 ทักษะละความรูຌ
 การนาเป฿ชຌละความ
รับผิดชอบ

การท า฿หຌ คุ ณ วุ ฒิ ภ าย฿ตຌ ก รอบคุ ณ วุ ฒิ  ห ง ชาติ มี ค วามน า ชืไ อ ถื อ ละป็ น ทีไ ย อมรั บ ทัๅ ง ฿นประทศละ
ตางประทศ จะดานินการผานกลเกของการรับรองคุณวุฒิละการประกันคุณภาพคุณวุฒิ ละผูຌ฿หຌบริการทางการ
ศึกษาละการฝຄ กอบรม ซึไงจะตຌ องมีการลงทะบียนอยา งป็นทางการกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง นอกจากนีๅตล ะ
ประทศยั ง มี ค วามร ว มมื อ กั บ องค์ ก รระหว า งประทศ หรื อ หน ว ยงานทีไ  กีไ ย วขຌ อ งกั บ กรอบคุ ณ วุ ฒิ  ห ง ชาติ ฿ น
ตางประทศ พืไอประสานความรวมมือ฿นการลกปลีไยนขຌอมูลละคานะนา฿นการพัฒนากรอบคุณวุฒิ หงชาติ฿น
ประทศของตนอง ซึไงสามารถสรุปบทบาทหนຌาทีไของหนวยงานกากับดูลกรอบคุณวุฒิหงชาติ ละการประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานอืไนโ เดຌดังตารางทีไ ส-2
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ตารางทีไ ส-2
ประทศ
ออสตรลีย

นิวซีลนด์

กาหลี฿ตຌ

ส-5

บทบาทหนຌาทีไของหนวยงานกากับดูลกรอบคุณวุฒิหงชาติ ละการประสานความรวมมือกับ
หนวยงานอืไนโ ของประทศออสตรลีย นิวซีลนด์ กาหลี฿ตຌ ฮองกง ละอาซียน
หนวยงานกากับดูลกรอบคุณวุฒิหงชาติ

การทางานรวมกับหนวยงานอืไนโ

AQF อยูภาย฿ตຌการดูลของกระทรวงศึกษาธิการละการ  พืไอ฿หຌคุณวุฒิจะสอดคลຌองกับความ
ฝຄกอบรม ละกระทรวงอุตสาหกรรมละวิทยาศาสตร์ ดย
ตຌองการของภาคอุตสาหกรรม นายจຌาง
มีการระบุหนຌาทีไความรับผิดชอบของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
ละสังคม หนวยงานประมินคุณภาพละ
฿นตละหนຌาทีไ ละตละระดับการศึกษา เดຌก
รับรองคุณวุฒิจะทางานรวมกับ
- หนวยงานประมินคุณภาพละรับรองคุณวุฒิ ชน
ภาคอุตสาหกรรม ละผูຌประกอบการพืไอ
ลกปลียไ นขຌอมูลละทางานรวมกัน ดย
 ระดับอาชีวศึกษาละการฝຄกอบรม = Australian Skills
Quality Authority (ASQA)
การทา MOU
 ระดับการศึกษาขัๅนสูงละอุดมศึกษาทีไเม฿ชมหาวิทยาลัย  หนวยงานกากับดูลภาคการศึกษาตางโ
= Tertiary Education Quality and Standards
จะประสานความรวมมือกันพืไอ฿หຌการ
Agency (TEQSA)
ดานินงานป็นเป฿นทิศทางดียวกัน
- หนวยงานพัฒนาคุณวุฒิ ชน
 ระดับอาชีวศึกษาละการฝຄกอบรม = Registered
Training Organizations (RTOs)
 ระดับการศึกษาขัๅนสูงละอุดมศึกษา
= ผูຌ฿หຌบริการการศึกษา
NZQF มี New Zealand Qualification Authority
NZQA ทางานอยาง฿กลຌชดิ รวมกับหลาย
(NZQA) ป็นหนวยงานหลักทีไทาหนຌาทีไ
หนวยงาน เดຌก
 บริหารจัดการกรอบคุณวุฒิหงชาติ
 ผูຌบริหารระดับสูง฿นภาคการศึกษา พืไอ
กาหนดทิศทางกลยุทธ์ของหนวยงาน
 ประมินคุณภาพสถาบันการศึกษาละหลักสูตรการศึกษา
การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา ละระดับการศึกษาขัๅนสูงหรือ
ระดับอุดมศึกษาทีไมิ฿ชมหาวิทยาลัย สวนการประมิน
 คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา พืไอ
คุณภาพของมหาวิทยาลัยจะดานินดย CUAP ละ AUA
สนับสนุนสถาบันการศึกษาทีมไ ีผลงานทีไดี
ซึไงจะมีการประชุมรวมกับ NZQA
 กระทรวงศึกษาธิการ฿นปรกรมการ
รับรองละตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา
 สานักงานตรวจคนขຌามือง฿นการบงปัน
ขຌอมูลคุณวุฒิการศึกษา฿นตางประทศ
KQF มี Korean Research Institute for Vocational
KRIVET ทางานรวมกับหลายหนวยงาน
Education and Training (KRIVET) ป็นหนวยงานทีไทา เดຌก
หนຌาทีไ฿นการจัดทาละพัฒนาบนพืๅนฐานของมาตรฐาน
 กระทรวงการจຌางงานละรงงาน฿นการ
สมรรถนะหงชาติ ทีไจัดทาดยกระทรวงการจຌางงานละ
ดานินการละพัฒนามาตรฐานสมรรถนะ
รงงาน ซึไง KRIVET ป็นสถาบันวิจัยนยบายหงชาติทีไมี
หงชาติ
หนຌาทีไ฿นการวิจัยละพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของประทศ  HRD Korea สงสริมการพัฒนาทักษะทาง
กาหลี฿ตຌ ผานระบบคุณวุฒิละปรกรมการศึกษา
วิชาชีพ ละการทดสอบคุณวุฒิหงชาติ
 สภาหอการคຌาละอุตสาหกรรม ฿นการ
พัฒนาคุณวุฒิ฿หຌสอดคลຌองกับความ
ตຌองการของอุตสาหกรรม
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ประทศ

หนวยงานกากับดูลกรอบคุณวุฒิหงชาติ

การทางานรวมกับหนวยงานอืไนโ

ฮองกง

HKQF มี Education Bureau (EDB) ป็นหนวยงานทีไ
รับผิดชอบ฿นการกาหนดนยบาย กลยุทธ์ละทิศทางการ
พัฒนา ดยการจัดตัๅง Qualifications Framework
Secretariat (QFS) พืไอทาหนຌาที฿ไ นการพัฒนา ดานินการ
ละสงสริม HKQF
- หนวยงานประกันคุณภาพ เดຌก
 HKCAAVQ ทีไทาหนຌาทีไรับรองคุณวุฒิลงทะบียนคุณวุฒิ
ละประมินคุณภาพหลักสูตรละผูຌ฿หຌบริการศึกษาละ
การฝຄกอบรม
 QAC ทาหนຌาทีไประกันคุณภาพของปรกรมการศึกษา
฿นระดับปริญญาละระดับทีไสูงกวา ทีไนาสนอดย
สถาบันทีไเดຌรับการสนับสนุนจาก UGC
 JQRC ทาหนຌาทีไประกันคุณภาพของปรกรมระดับยอย
ทีไของปดสถาบันทีไป็นสมาชิก
ASEAN Board

EDB ทางานรวมกับหลายหนวยงาน เดຌก
 ภาคอุ ต สาหกรรม
ดยการจั ด ตัๅ ง
คณะกรรมการทีไ ป รึ ก ษาการฝຄ ก อบรม
อุตสาหกรรม (ITACs) พืไอพัฒนามาตรฐาน
สมรรถนะฉพาะ (SCS) พืไอ฿หຌเดຌคุณวุฒิทีไ
ตรงตามความตຌองการของอุตสาหกรรม฿น
ประทศ
 สรຌางครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ระหวางประทศ ผานการทาบันทึกความ
ขຌ า ฿จร ว ม (MOU) พืไ อ พั ฒ นากรอบ
คุณวุฒิหงชาติ

อาซียน

ประทศฟຂลิปปຂนส์ป็นประธาน ละประทศ
อินดนีซียป็นรองประธาน เดຌรับความ
ชวยหลือทางดຌานวิชาการจาก Australia –
New Zealand Free Trade Area
(AANZFTA)

ทีไมา : คณะผูຌวิจัย

จากขຌอสังกต฿นการจัดทากรอบคุณวุฒิหงชาติของตางประทศดังกลาว สามารถสรุปขຌอสาคัญ฿นการ
ดานินการจัดทากรอบคุณวุฒิหงชาติเดຌ ดังนีๅ
1. มีหลักกณฑ์ทีไชัดจน฿นการบงยกระดับคุณวุฒิ ดยหลักกณฑ์ดังกลาวจะบงบอกถึงความรูຌละ
ทักษะทีไจาป็น฿นการทางาน ละตรงตามความตຌ องการของนายจຌาง ซึไงหนวยงานทีไทาหนຌาทีไ฿นการ
กากับดูลกรอบคุณวุฒิหงชาติจะตຌองทางานรวมกับภาคอุตสาหกรรม ชน การทาบันทึกความขຌา฿จ
ร ว ม (MOU)
฿นการลกปลีไ ย นขຌ อ มู ล ข า วสาร หรื อ การจั ด ตัๅ ง คณะกรรมการร ว มทีไ ม าจาก
ภาคอุตสาหกรรม ฿นการประมินคุณภาพของคุณวุฒิละมาตรฐานสมรรถนะหงชาติ ป็นตຌน พืไอ฿หຌ
คุณวุฒิภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาติตรงตามความตຌองการของนายจຌาง
2. มีการบงยกหนຌาทีไของหนวยงานทีไกีไยวขຌองอยางชัดจน อันเดຌก หนวยงานทีไทาหนຌาทีไพัฒนาคุณวุฒิ
หนวยงานทีไทาหนຌาทีไ฿นการรับรองละลงทะบียนคุณวุฒิ ละหนวยงานทีไ ทาหนຌาทีไประมินคุณภาพ
ของคุณวุฒิละผูຌ฿หຌบริการทางการศึกษาละการฝຄกอบรม รวมถึงมีการประสานความรวมมือระหวาง
องค์กรหลานีๅ฿หຌทางาน฿นทิศทางดียวกัน
3. พืไอ฿หຌคุณวุฒิตางโ ภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาติมีความหนຌาชืไอถือละป็นทีไยอมรับระหวางประทศ
หน ว ยงานทีไ ท าหนຌ าทีไ ฿นการกากับดู  ลกรอบคุณ วุฒิ  หง ชาติ จ ะตຌ องมี ความรวมมื อกับ หน ว ยงานทีไ
กีไยวขຌองกับกรอบคุณวุฒิหงชาติละมาตรฐานสมรรถนะหงชาติ฿นตางประทศ พืไอลกปลีไยน
ขຌอมูลขาวสารละขຌอคิดหใน อันจะป็นประยชน์ตอการพัฒนาคุณวุฒิของประทศตอเป

บทสรุปผูຌบริหาร
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จากการศึ ก ษากรอบคุ ณ วุ ฒิ  ห ง ชาติ ข องต า งประทศทีไ ก ล า วมาขຌ า งตຌ น สามารถสรุ ป ปั จ จั ย ส าคั ญ ฿น
ความสารใจของกรอบคุณวุฒิหงชาติ เดຌดังนีๅ
 ระบบคุณวุฒิทัๅงหมดของประทศควรอยูภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาติ
 ระบบคุณวุฒิอยูบนพืๅนฐานของผลลัพธ์การรียนรูຌทีไมีหลักกณฑ์฿นการบงยกอยางชัดจน
 มีระบบการจัด หมวดหมู ประภทของคุณวุ ฒิภาย฿ตຌ คาอธิบ ายลักษณะของคุณวุ ฒิทีไอຌางอิง จาก
ผลลัพธ์การรียนรูຌ
 มีระบบการสะสมหนวยกิตละระบบการทียบอนหนวยกิต
 มีหลักกณฑ์การประมินทีไชัดจน
 มีการบงยกหนຌาทีไความรับผิดชอบของหนวยงานทีไกีไยวขຌองอยางชัดจน ซึไงมีหลายประทศทีไมี
การจัดตัๅงหนวยงานหลักฉพาะทีไมีบทบาทหนຌา ทีไความรับผิดชอบ฿นการดานิ นการจัดทาละ
ขับคลืไอนกรอบคุณวุฒิหงชาติ พืไอ฿หຌการดานินการป็นเปอยางรวดรใวละมีประสิทธิภาพ
 ประกาศ฿หຌกรอบคุณวุฒิป็นนยบายระดับชาติ นืไองจากตຌองอาศัยความรวมมือจากหลายภาคสวน
พืไอยกระดับสมรรถนะละมาตรฐานกาลังคน฿นประทศ
ทัๅงนีๅ การนารูปบบจากตางประทศมาปรับ฿ชຌกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿นประทศเทย ละพืไอป็นนวทาง
฿นการทางานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ทีไป็นตຌนบบทีไดีละถือเดຌวาป็นรูปบบทีไดีทีไสุด คือ ประทศออสตรลีย
ซึไงมี AQF ป็นกรอบคุณวุฒิหลักของประทศ ดย฿หຌความสาคัญกับการทางานรวมกันระหวางหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
กับดຌานการศึกษาละดຌานรงงาน อีกทัๅงนຌนการป็นจຌาของรวมกัน ละมีหนຌาทีไความรับผิดชอบรวมกัน฿นดຌาน
คุณวุฒิระหวางกระทรวงรงงานละกระทรวงศึกษาธิการ ซึไงนวทางดังกลาวถือป็นหัว฿จสาคัญทีไจะขับคลืไอนระบบ
คุณวุฒิทีไนຌนดຌานสมรรถนะของประทศเป฿นทิศทางดียวกัน นอกจากนีๅ AQF ยังถือป็นหนวยงานหลัก฿นการชวย
ประสานละสรຌางสมรรถนะของผูຌรียนผานการทางาน ดยมีกลุมผูຌทนนายจຌางหรือผูຌทนอุตสาหกรรมขຌามามีสวน
ชวยกาหนดความรูຌละทักษะทีไตຌองการจากการฝຄกอบรม รวมทัๅง AQF สนับสนุน฿หຌกิดการคลืไอนยຌายกาลังคนผาน
การ฿ชຌกรอบคุณวุฒิ ทา฿หຌกิดรงจูง฿จละมีคานิยมของการรับรองระบบสมรรถนะ฿นกาลังคน ซึไง฿นประทศเทยนัๅน
ผูຌประกอบการละพนักงานยัง฿หຌความสาคัญนຌอยมาก
ทบทวนกลุมอุตสาหกรรมทีไมีศักยภาพ฿นการพัฒนา
สรุปผลจากนวนຌมทิศทางศรษฐกิจพืไอคัดลือกกิจกรรมทางศรษฐกิจทีไมีศักยภาพ ดยทัไวเปลຌวนว
ทางการพัฒนากาลังคนของประทศจะขึๅนอยูกับ (1) ทิศทางนยบายของรัฐบาล ละ (2) นวนຌมศรษฐกิจ฿นอนาคต
ของประทศ จากการวิคราะห์ นวทางการพัฒนาศรษฐกิจ฿นปัจจุบันควบคูเปกับการพยากรณ์ทิศทางศรษฐกิจ฿น
อนาคต จะหในเดຌวาทิศทางการพัฒนาสาขากิจกรรมทางศรษฐกิจ฿นปัจจุบันสอดคลຌองกับทิศทางการพัฒนาประทศ
฿นอนาคตป็นอยางมาก มืไอรียงลาดับกิจกรรมทางศรษฐกิจทีไมีผลิตภัณฑ์มวลรวมทีไทຌจริงสูงทีไสุด฿น 15 ลาดับรก
ประกอบเปดຌวย (1) การขายสง การขายปลีก การซอมซมยานยนต์รถจักรยานยนต์ ของ฿ชຌสวนบุคคล ละของ฿ชຌ฿น
ครัวรือน (2) การกษตร ลาสัตว์ ละปຆาเมຌ (3) กิจการดຌานอสังหาริมทรัพย์ การ฿หຌชา ละกิจกรรมทางธุรกิจ
(4) การขนสง สถานทีไกใบสินคຌา ละการคมนาคม (5) การผลิตอาหารละอาหารสัตว์ (6) การป็นตัวกลางทาง
การงิน (7) การศึกษา (8) การผลิตเฟฟງาละอิลใกทรอนิกส์ (9) การทาหมืองรละหมืองหิน (10) รงรมละ
ภัตตาคาร (11) การผลิตยานยนต์ละชิๅนสวน (12) การเฟฟງา กຍาซ ละการประปา (13) กอสรຌาง (14) การลีๅยง
สัตว์บก สัตว์นๅา ละการประมง ละ (15) สิไงทอครืไองนุงหม
จะหในเดຌวากิจกรรมทางศรษฐกิจทีไคัดลือกมานัๅน อาจเม฿ชกิจกรรมทางศรษฐกิจ฿หม ละ฿นบางสาขาป็น
สาขาทีไหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับระบบสมรรถนะเดຌมีการจัดทาสมรรถนะเปบຌางลຌว จึงอาจป็นการยๅาวาการพัฒนา
กิจกรรมทางศรษฐกิจดังกลาวจะชวยยกระดับขีดความสามารถของประทศ ละทา฿หຌประทศเทยกຌาวขຌามการป็น
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ประทศกับดักรายเดຌปานกลาง อยางเรกใดีกิจกรรมทางศรษฐกิจปງาหมายนัๅนป็นพียงกรอบอยางกวຌางพืไอ฿หຌกิด
ความสมบูรณ์จาป็นตຌองทาการวิคราะห์ชิงปฐมภูมิรวมกัน พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงหวงซคุณคาของกิจกรรม (Value Chain)
฿นการวิคราะห์ตาหนงงานทีไหมาะสมตอเป
ทีไผานมาการผลิตกาลังรงงานทีไเมตรงกับความตຌองการสงผลตอการพัฒนาประทศอยางมาก ทา฿หຌผลิต
ภาพรงงานของเทยเมพัฒนาละทา฿หຌประทศเทยติดกับดักประทศทีไมีรายเดຌปานกลางมานานกวา 50 ป จากอดีต
ประทศเทยมีการปรับมดลทางศรษฐกิจมาลຌว 3 ครัๅง ริไมจากมดลทีไนຌนทางดຌานกษตรกรรม หรือ Thailand
1.0 ตอมาปรับมดลป็นอุตสาหกรรมบา คือ มีการนาครืไองจักรขຌามา฿ชຌตกใยังนຌนการ฿ชຌรงงานราคาถูกป็นหลัก
ละปรับมาป็นมดลอุตสาหกรรมหนักทีไมีการนาขຌาครืไองจักรมาจากตางประทศมา฿ชຌ฿นการผลิตพืไอสงออก
รียกวา Thailand 3.0 ทีไสงผล฿หຌประทศเทยประสบปัญหาความหลืไอมลๅาละกับดักรายเดຌปานกลางมาป็นระยะ
วลานาน รัฐบาลดຌวยการนาของทานนายกรัฐมลตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์อชา จึงเดຌนามดล Thailand 4.0 มา฿ชຌ
พืไอกาจัดปัญหาทีไกิดจาก Thailand 3.0 ดยมีปງาหมายพืไอนาประทศมุงสูความมัไ นคง มัไงคัไง ละยัไงยืน อยางป็น
รูปธรรม มดล Thailand 4.0 ป็นการขับคลืไอนศรษฐกิจดຌวยนวัตกรรม฿น 5 กลุมอุตสาหกรรมปງาหมาย ซึไงการ
กาหนดกลุมอุตสาหกรรมปງาหมาย฿น Thailand 4.0 มีความสอดคลຌองกับการกาหนดอุตสาหกรรม฿หมทีไจะกิดขึๅน฿น
อนาคต (New S-curve) ของคณะรัฐมนตรี เดຌก
1) อุตสาหกรรมหุนยนต์ (Robotics)
2) อุตสาหกรรมการบินละลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
3) อุตสาหกรรมชืๅอพลิงชีวภาพละคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
5) อุตสาหกรรมการพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
ขຌอสนอนะตอบทบาทของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ผลการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทีไผา นมานับเดຌวามีการดานินการเปคอนขຌางมาก ตสาหรับการ
ดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิช าชีพ ฿นอนาคต ยังมีประดในทีไ สาคัญทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตຌองรงดานินการ
นืไองจากทีไผานมามຌวาจะมีการประกาศมาตรฐานอาชีพเปลຌว 72 สาขาอาชีพ ตยังมีจานวนผูຌทดสอบเมมาก
นืไองจากสถาบัน คุณวุฒิ วิชาชีพยัง เมป็ นทีไรูຌจั กมากนัก รวมทัๅ งผูຌประกอบอาชีพ ละผูຌประกอบการองยังเมหใน
ประยชน์จากการเดຌ ฿บรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพ รวมทัๅงองค์กรรับรองยัง เมพียงพอ ละผูຌทีไ จะขຌามาทดสอบหรือ
ผูຌประกอบอาชีพยังขาดความชืไอมัไนกับองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ละครืไองมือยังเมทันสมั ย
มากนั ก ซึไ ง ภารกิ จ การรั บ รององค์ ก รถื อ ป็ น ภารกิ จ หลั ก ทีไ ส ถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ตຌ อ งร ง ด านิ น การพืไ อ บรรลุ
วัตถุประสงค์การจัดตัๅงองค์การมหาชนหงนีๅขึๅนตามพระราชกฤษฎีกา (พรฎ.) ดังนัๅนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรมุงนຌน
เปทีไระบบคุณวุฒิวิชาชีพละสรຌางการรับรูຌ฿หຌมากขึๅนพราะคุณวุฒิวิชาชีพยังเมป็นทีรไ ูຌจักมากนัก ดยทีไผานมาจานวน
รຌอยละของมาตรฐานอาชีพทีไถูกนาเป฿ชຌประยชน์฿นการทดสอบละออก฿บรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพืไอพัฒนาละ
ยกระดับทักษะยังมีสัดสวนทีไนอຌ ย นืไองจากผูຌประกอบอาชีพยังขาดความชืไอมัไนละชืไอถือ฿นกระบวนการรับรองวามี
มาตรฐานพียงพอหรือเม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรมีนยบายการปรับปรุงขัๅนตอนกระบวนการ฿หຌมีมาตรฐานทุก
ขัๅนตอน รวมทัๅงทีไผานมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเมมีอานาจ฿นการอบรม พืไอ฿หຌผูຌมาทดสอบสามารถผานกระบวนการ
ทดสอบเดຌ สงผล฿หຌมีผูຌสน฿จมาทดสอบนຌอย ดังนัๅน฿นอนาคตอาจจะมีการปรับปรุงกฎหมาย฿หຌสามารถฝຄกอบรมเดຌ
หรือบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานทีไมีอานาจ฿นการฝຄกอบรม ชน กรมพัฒนาฝมือรงงาน ดยการสงมาตรฐาน
อาชีพทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดทาเป฿หຌทางกรมพัฒนาฝมือรงงานนาเปฝຄกอบรม

บทสรุปผูຌบริหาร

ส-9

ประดในสาคัญอีกประการหนึไง คือ ความสับสนระหวางการจัดทามาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ละของกรมพัฒนาฝมือรงงานยังคงมีอยู หในเดຌจาการประชุมระดมความหในทัๅง฿นสวนกลางละภูมิภาค ดังนัๅน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรมีนวทางกຌเขปัญหาความสับสนดังกลาว พืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จละคานึงถึงประยชน์ของ
การมาทดสอบมาตรฐานอาชีพมากขึๅนดยมีนวทาง คือ
1) น ามาตรฐานอาชี พ ทีไ จั ด ท าลຌ ว ฿นระดั บ ล า ง฿หຌ ก รมพั ฒ นาฝ มื อ รงงานจั ด ท าการฝຄ ก อบรมละ
ประชาสัมพันธ์
2) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรนຌนการทดสอบ฿นสาขาอาชีพทีไ฿ชຌทักษะระดับสูง
3) รงประชาสัมพันธ์ ระดับมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพว าอาชีพ฿ดตຌองทาการทดสอบกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพละอาชีพ฿ดตຌองทดสอบกับกรมพัฒนาฝมือรงงาน พืไอป็นการบงบอกความชัดจน
ขององค์กรปງองกันความสับสนของผูຌประกอบอาชีพ
นอกจากนีๅประดในปัญหาทีไผานมาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คือ อานาจตามกฎหมายคอนขຌางนຌอยกวา
พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รวมทัๅงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเมมีอานาจทางกฎหมาย฿นการกาหนดคาตอบทนตามคุณวุฒิ
วิชาชีพระดับตางโ ดังนัๅนนวทางกຌเขบืๅองตຌนควรมีการชืไอมยงกับหนวยงานอืไนโ ทีไจะชวยพิจารณางินดือนของ
รงงาน฿หຌขึๅนอยูกับสมรรถนะของรงงาน พืไอ฿หຌผูຌทีไจบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. อาจเดຌรับงินดือนสูงกวา
ผูຌ ทีไ จ บการศึ กษาระดั บ ปริญ าตรี ห ากมี ส มรรถนะทีไ ดี ก ว า ท า฿หຌ ช อ งว า งของผูຌ จ บการศึ ก ษาสายสามั ญ ละสาย
อาชีวศึกษาคบลง ทัๅงนีๅ฿นอนาคตควรมีการพิจารณาปรับปรุงกຌเข หรือยกระดับกฎหมาย฿หຌครอบคลุมการทางานทัๅง
ระบบ หรือมีการศึกษาวิจัยพืไอพิจารณายกระดับ พระราชกฤษฎีกาป็ นพระราชบัญญัติ พืไอ฿หຌอานาจกสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ฿นการกาหนดอัตราผลตอบทนตามระดับคุณวุฒิเดຌ ซึไงอาจจะป็นการกาหนดคาจຌางรงงานระดับสูง
พืไอป็นรงจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบอาชีพมาทดสอบพืไอยกระดั บความสามารถของตนอง฿หຌสูงขึๅน ประดในนีๅจะป็นการ
ชวยสงสริม฿หຌกาลังคนหรือผูຌประกอบอาชีพหในคุณประยชน์ของมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพมากขึๅน อีกทัๅงยัง
ป็นการชวย฿หຌสถาบันป็นทีไรูຌจักเดຌอยางรวดรใวขึๅน
จากประดในปัญหาขຌางตຌน พืไอ฿หຌสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีบทบาททีไชัดจน฿นการพัฒนาละขับคลืไอนระบบ
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พ ละป็ น หน ว ยงานกลางส าหรับ การประมิ น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ของประทศ
ควรดานินการ ดังนีๅ
1) รงประชาสัมพันธ์สถาบันละระดับมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ ทีไสถาบันจัดทามาตรฐาน
อาชี พ ว า อาชี พ ฿ดตຌ อ งท าการทดสอบกั บ สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ดยควรพั น ธมิ ต รทีไ มี ค วามชีไ ย วชาญดຌ า นการ
ประชาสัมพันธ์ ชน สมาคมหรือรัฐวิสาหกิจทีไมีความสามารถดຌานการประชาสัมพันธ์ ละมีการทาผนประชาสัมพันธ์
ดยนຌนรืไองการทาป็นขຌอความทีไสาคัญ (Key Message) หรือมีการสรຌางตຌนบบทีไประสบความสารใจ( Idol) ขึๅนมา
พืไอประชาสัมพันธ์วามืไอมีการพัฒนาตนองลຌวการเดຌ฿บรับรองมาตรฐานอาชีพกใอาจจะทา฿หຌเดຌงินดือนสูงขึๅน ละ
ควรประชาสัมพันธ์฿หຌลงถึงระดับพืๅนทีไ฿นภูมิภาคตางโ ดຌวย
2) ทบทวนละจัด ท ามาตรฐานอาชีพละคุณ วุ ฒิ วิช าชี พทีไ มีความส าคัญ ละสอดคลຌ องกับ ความ
ตຌองการของภาคอุตสาหกรรมอยางทຌจริง ดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเดຌยึดหลัก฿นการกาหนดประภทของมาตรฐาน
อาชีพละคุณวุฒิทีไสอดคลຌองกับนวทางของนยบายรัฐบาล ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 12 ต
การดานินงานจัดทามาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเมเดຌป็นผูຌดานินการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ
วิชาชีพอง นืไองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังมีจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
จานวนเมมาก อีกทัๅงยังเมมีจຌาหนຌาทีไทีไมีความชีไยวชาญฉพาะสาขาอาชีพพียงพอ ดังนัๅนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควร
ทบทวนมาตรฐานอาชีพทีไเดຌจัดทามาตรฐานอาชีพเปลຌวละศึกษาวิจัยพืไอจัดทามาตรฐานอาชีพ ทีไป็นทีไตຌองการ฿น
อนาคตอยางทຌจริง ทัๅงนีๅควรนຌนจัดทาฉพาะมาตรฐานอาชีพทีไมีศักยภาพ฿นการพัฒนา นืไองจากบางอาชีพ ตຌอง
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พัฒนาทุกปนืไองจากมีการพัฒนาทางดຌานทคนลยีทีไรวดรใว นอกจากนีๅมืไอมีการจัดทามาตรฐานอาชีพขึๅนมาลຌว
ควรมีนวทางการบังคับ฿ชຌ พราะผูຌประกอบการยังเมหในถึงประยชน์
3) พัฒ นาองค์ก รทีไ มีห นຌาทีไ รับ รองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชี พ ละศูน ย์ ทดสอบ฿หຌมี
คุณภาพละเดຌรับการรับรองตามมาตรฐานสากล สถาบันจาป็นทีไจะตຌองมีการปรับปรุงการดานินงานของศูนย์
ทดสอบ ดยฉพาะอยางยิไงกระบวนการ฿นการจัดการทดสอบ ทีไตຌองสอดคลຌองกับกระบวนการของมาตรฐานสากล
นอกจากนีๅส ถาบั นจ าป็น ตຌองรว มมื อกับหนว ยงานภาครัฐ ละภาคอกชน พืไ อรว มกันปรับ ปรุ งละพั ฒนาการ
ดานินงานของศูนย์ทดสอบ รวมถึงขยายศูนย์ทดสอบพืไอ฿หຌสามารถรองรับผูຌประกอบอาชีพจากทุกกลุมอาชีพ ละ
ควรพิไมจานวนขຌอสอบ฿นชิงปริมาณละคุณภาพ รวมทัๅ งตຌองมีการติดตามละประมินผลละปรับครงสรຌางการ
บริหารดย฿หຌหน วยงานทีไรับ รองสมรรถนะบุคคลมีการประกันคุณภาพ ดยการวั ดละการประมิ นผลรวมดຌว ย
หรืออาจนຌนการสรຌางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทีไมีขีดความสามารถ฿นการป็นตัวทนพืไอประมินคุณวุฒิ
วิชาชีพทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกาลังดานินการอยู
4) สรຌางความชัดจน฿นรืไองของการชืไอมตอกับหนวยงานทีไกีไ ยวขຌอง ดยการชืไอมตอกันระหวาง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หนวยงานภาครัฐละผูຌประกอบการจะตຌองชืไอมตอกันเดຌจริง ดยอาจบงป็น 2 กลุม คือ
1) กลุมทีไอยู฿นระดับมัธยมละทางานลຌว 2) กลุมกาลังรงงาน฿หม นืไองจากสภาพศรษฐกิจปัจจุบันมีผูຌทีไหารายเดຌ
฿หຌกับครอบครัวมีจานวนมาก หากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสามารถยกระดับละสรຌางความมัไน฿จ฿หຌคนกลุมนีๅวาภาย฿น
3 ป มืไอคนหลานีๅเดຌรับคุณวุฒิวิชาชีพลຌวสามารถนาเป฿ชຌประยชน์เดຌอยางเร จากดิมทีไกาลังคนกลุมนีๅมองวาตัวอง
เมมีอกาส พราะกาลังคนกลุมนีๅมีตัๅงตอายุนຌอยเปจนถึงอายุมาก ดังนัๅนควรทารืไองการยกระดับละสรຌางความ
มัไน฿จ฿หຌชัดจนมากขึๅน
5) การบูรณาการกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿หຌมีการฝึกอบรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรบูรณาการการ
ทางานกับสมาคมวิชาชีพตางโ ดยฉพาะสภาอุตสาหกรรม ซึไงอาจ฿หຌสมาคมวิชาชีพ฿นสภาอุตสาหกรรมนัๅนกาหนด
จานวนคนชิงปริมาณ รวมทัๅง ตຌองมีหนวยฝຄกอบรมดຌวย ดยนามาตรฐานละขัๅนตอนหนวยงานตางโ เปทาการ
ฝຄกอบรมกับบุคลากรกอนทีไจะขຌามาทดสอบกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะชวยพิไมจานวน฿หຌมีผูຌทดสอบมากขึๅน ซึไง฿น
ตางประทศการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพตຌองผานกระบวนการฝຄกอบรมมากอน สวนนักศึกษาทีไยังสอบผานนຌอยอาจกิด
จากคุณภาพของการสอน พราะฉะนัๅนควรรงสงตอมาตรฐานอาชีพขຌาเปสูสถาบันการศึกษาพืไอปรับปรุงหลักสูตร
6) การพิจารณาปรับปรุงกຌเข หรือยกระดับกฎหมาย฿หຌครอบคลุมการทางานทัๅงระบบ หรือศึกษาวิจัย
พืไอพิจารณายกระดับพระราชกฤษฎีกาป็ นพระราชบัญญัติ พืไอ฿หຌอานาจกสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ฿นการกาหนด
อัตราผลตอบทนตามระดับคุณวุฒิเดຌ ดยอาจจะป็นการกาหนดคาจຌางรงงานระดับสูง พืไอป็นรงจูง฿จ฿หຌผูຌ
ประกอบอาชีพมาทดสอบพืไอยกระดับความสามารถของตนอง฿หຌสูงขึๅน ซึไงประดในนีๅจะป็นการชวยสงสริม฿หຌ
กาลังคนหรือผูຌประกอบอาชีพหในคุณประยชน์ของมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒวิ ิชาชีพมากขึๅน อีกทัๅงยังป็นการชวย฿หຌ
สถาบันป็นทีไรูຌจักเดຌอยางรวดรใวขึๅน ตถึงมຌสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะเมมีอานาจทางกฎหมาย฿นการปลีไยนปลง
งินดือนของรงงาน อาจมีการชืไอมยงกับหนวยงานอืไนโ ทีไจะทา฿หຌงินดือนของรงงานขึๅนอยูกับสมรรถนะของ
รงงาน ดยผูຌทีไจบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. อาจเดຌรับงินดือนสูงกวาผูຌทีไจบการศึกษาระดับปริญาตรี หาก
ขามีสมรรถนะทีไดีกวา ซึไงจะทา฿หຌชองวางของผูຌจบการศึกษาสายสามัญละสายอาชีวศึกษาคบลง
7) การพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ นืไองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังมีขຌอจากัด฿นดຌานของ
บุคลากร งบประมาณ ระยะวลา ละประสิทธิภาพ฿นการดานินงาน อีกทัๅงยังมีอุปสรรค฿นความสมบูรณ์ของระบบ
ฐานขຌอมูล ซึไงสงผล฿หຌการดานินงานเมป็นเปตามปງาหมายทาทีไควร ดังนัๅน ควรปรับปรุงกระบวนการทางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดทาผนพัฒนาบุคลากรทีไชัดจน มีระบบ฿นการพัฒนาบุคลากร฿หຌป็นบุคลากรทีไมีศักยภาพละ
สามารถทางานขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ดยฉพาะกลุมของบุคลากรทีไขຌามา฿หมซึไงสวน฿หญ
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ยังเมมีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับกฎหมายละกฎระบียบทีไกีไยวขຌองกับสถาบัน ละจาป็นตຌองมีการพัฒนาบุคลากร
฿หຌป็นผูຌชีไยวชาญฉพาะสาขามากยิไงขึๅน มีการวิคราะห์ภาระงานทีไหมาะสม ละมีการจัดทาสຌนทางอาชีพ (Career
Path) ทีไตัๅงอยูบนพืๅนฐานสมรรถนะพืไอป็นรงจูง฿จ฿นการดานินงานดยตຌองมีการจัดทาระบบประมินผลการ
ดานินงานของบุคลากรทีไมีความป็นธรรม นอกจากนีๅตຌองปຂดอกาส฿หຌบุคลากรของสถาบันเดຌมีอกาส฿นการวางทิศ
ทางการดานินงานของสถาบันรวมกับผูຌบริหาร
สรุปยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
วิสัยทัศน์
Wป็นสถาบันทีไพัฒนาละขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับ Thailand 4.0
พืไอยกระดับสมรรถนะกาลังคนอยางนຌอย 310,000 คนภาย฿นป 2564X
พันธกิจ
1) สรຌางการรับรูຌตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจัก ละผลักดัน฿หຌกิดความตระหนัก
ถึงประยชน์ละมีการนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพเป฿ชຌอยางกวຌางขวาง
2) สนับสนุน฿หຌกลุมผูຌประกอบอาชีพมีสวนรวม฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌสอดคลຌอง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ละ Thailand 4.0
3) สงสริม฿หຌนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพเป฿ชຌ฿นการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรรถนะดย
ภาคการศึกษา ละหลักสูตรฝຄกอบรมพืไอพัฒนาสมรรถนะบุคลากร฿นภาคอุตสาหกรรม ละสงสริมพืไอ฿หຌมีการ
ทียบอนคุณวุฒิพืไอยกระดับความกຌาวหนຌาของกาลังคน
4) ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพืไอประมินสมรรถนะ
ของบุคคล฿หຌครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ ดยกระบวนการทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล ละบูรณาการความรวมมือ
กับกระทรวงรงงานละหนวยงานอืไนโ
5) นาระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูล สารสนทศละการบริการกีไยวกับมาตรฐานอาชีพละคุณวุ ฒิ
วิชาชีพเป฿ชຌสนับสนุนบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์หลักละตัวชีๅวัด
1) พืไอ฿หຌ ร ะบบคุณ วุ ฒิวิช าชี พละมาตรฐานอาชี พป็ นทีไ รูຌจัก ละทุ กฝຆ า ยทีไ  กีไยวขຌองตระหนัก ถึ ง
คุณประยชน์อยางกวຌางขวาง
ตัวชีๅวัด
(1) จานวนผูຌรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
(2) รຌอยละความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ ความชืไอมัไนของผูຌรับบริการตอการดานินงานละความ
ชืไอมัไนของผูຌประกอบการตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
(3) จานวนครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(4) จานวนการประมินการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(5) รຌอยละของการพัฒนาการดานินงานละศักยภาพบุคลากร
(6) รຌอยละของสมรรถนะของบุคลากรตาม Competency ทีไเดຌรับการพัฒนา
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2560-2564

2) พืไอ฿หຌมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพสอดคลຌองกับความตຌองการดຌานกาลังคนละป็นทีไ
ยอมรับทัๅง฿นประทศ ละ฿นระดับสากล
ตัวชีๅวัด
1) จานวนสาขาอาชีพทีไมีการทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
2) จานวนสาขาอาชีพทีไมีการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
3) จานวนครืไองมือ/ตัวอยางขຌอสอบ฿นการประมินสมรรถนะ
4) จานวนรายงานการพัฒนาละติดตามการประกันคุณภาพ
5) รายงานการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียนละสากล
6) จานวนสาขาอาชีพทีไมีการทียบคียงมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพกับประทศสมาชิกอาซียน
3) พืไอสงตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพพืไอนาเป฿ชຌปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะดย
ภาคการศึกษาละภาครงงาน นาเป฿ชຌพัฒนาบุคลากรดยภาคอุตสาหกรรม (กษตร อุตสาหกรรม ละบริการ)
ละนาเป฿ชຌ ป็นครืไองมือ฿นการสรຌางความกຌ าวหนຌา ฿นอาชี พ฿หຌกับ กาลังคนทีไ ขาดอกาส฿นการขຌ าสูร ะบบ
การศึกษาตามกรอบคุณวุฒิหงชาติ
ตัวชีๅวัด
1) จานวนหลักสูตรนารองการชืไอมยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูระบบการศึกษาละฝຄกอบรมวิชาชีพ
2) จานวนผูຌทีไเดຌรับการถายทอดความรูຌทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
4) รับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพืไอประมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล ละผูຌประกอบอาชีพทีไเดຌรับการรับรองสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ พึงเดຌรับคาตอบทนละสวัสดิการทีไหมาะสมกับระดับคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
ตัวชีๅวัด
1) องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไเดຌรับการสนับสนุน
2) องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลเดຌรับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล
(ISO/IEC 17024)
3) จຌาหนຌาทีไสอบ (Examiner) ขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
เดຌรับการฝຄกอบรม
4) จຌาหนຌาทีไสอบทีไเดຌพัฒนาองค์ความรูຌ฿นการประมินสมรรถนะพืไอสรຌางชุมชนนักปฏิบัติ (คน:สาขา
อาชีพ)
5) ผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) เดຌรับ
การฝຄกอบรม
6) จานวนองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไเ ดຌรับการประมินละ
ควบคุมกระบวนการประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
7) องค์กรทีไเดຌรับการสนับสนุนการประมินสมรรถนะบุคคลภาย฿ตຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
8) รຌอยละของผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
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9) ผูຌทีไเดຌรับการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ
10) อาชีพทีไคานวณตຌนทุนการประมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
5) ระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูล สารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐาน
อาชีพถูกนาเป฿ชຌสนับสนุน฿นการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชีๅวัด
1) ระบบของศูนย์กลางขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวชิ าชีพละมาตรฐานอาชีพทีไพฒ
ั นา
2) รຌอยละของการผยพรการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3) ผนมบททคนลยีสารสนทศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ป พ.ศ. 2561-2565
4) จานวนผูຌรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละผูຌจຌงรืไองรຌองรียน (Call Center)
5) สาขาอาชีพทีไมีการพัฒนาสมรรถนะบุคคลกอนขຌาสูกระบวนการประมินจริงดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์
ปງาหมาย
1) มีผูຌรับรูຌกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ละตระหนักถึงคุณประยชน์พิไมขึๅน
2) มีจานวนระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพทีไเดຌจัดทาละพัฒนาสอดคลຌองกับความตຌองการดຌาน
กาลังคนละป็นทีไยอมรับทัๅง฿นประทศ ละ฿นระดับสากล
3) มีการนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ สงตอ฿หຌภาคการศึกษานาเป฿ชຌปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะละภาคอุตสาหกรรมนาเป฿ชຌพัฒนาบุคลากร ละป็นครืไองมือ฿นการสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับ
กาลังคนทีไขาดอกาส฿นการขຌาสูระบบการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิหงชาติ
4) มีการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพืไอประมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌ องกับมาตรฐานสากล ละมีการศึกษาคาตอบทนละสวัสดิการทีไพึงเดຌรับตาม
ระดับคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
5) มีระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูล สารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
ทีไสนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์
พืไอ฿หຌบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ละวัตถุประสงค์ขຌางตຌน฿นผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560
– 2564 จาป็นตຌองมีการดานินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานทุกภาคสวน ฿นการประชาสัมพันธ์ละสรຌ างการ
รับรูຌกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจัก ละผลักดัน฿หຌมีการนาเป฿ชຌประยชน์
สาระสาคัญ: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังเมป็นทีไรูຌจักมากนัก ประยชน์ทีไจะเดຌรับจากการมีระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ ทา฿หຌตຌองนຌนการประชาสัมพันธ์ละสรຌางการรับรูຌกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌทัไวถึง
ทุกภาคสวน ละสถาบันฯ จาป็นอยางยิไงทีไตຌองสรຌางความรวมมือกับหนวยงานทุกภาคสวน฿หຌมีการทางานบบบูรณา
การ พืไอพิไมชองทางการประชาสัมพันธ์ละสรຌางการรับรูຌกีไ ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌป็นทีไ
รูຌจักกันอยางกวຌางขวาง ดยฉพาะอยางยิไงภาคอกชนทีไป็นสวนสาคัญ฿นการขับคลืไอน (Demand Driven) ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌประสบความสารใจ
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2560-2564

วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพป็นทีไรูຌจัก ละทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองตระหนักถึงคุณประยชน์อยาง
กวຌางขวาง
ผนงาน
1) บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนละการสงสริมประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์: พืไอ฿หຌการดานินงานบรรลุวัตถุประสงค์฿นการป็นสถาบัน฿นการพัฒนาละขับคลืไอนระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ ตสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังเมป็นทีไรูຌจักมากนัก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงตຌองรงการประชาสัมพันธ์ทีไ
หมาะสมสาหรับกลุมปງาหมายละดานินการประชาสัมพันธ์ผานสืไอทุกชองทาง ละการบรูณาการความมือกับทุก
ภาคสวน ดยริไมจากสารวจความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ ความชืไอมัไนของผูຌรับบริการตอการดานินงานของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพละความชืไอมัไนของผูຌประกอบการตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ พืไอนามาปรับปรุง
กระบวนการทางาน฿หຌสามารถบูรณาการเดຌทุกภาคสวนละป็นทีไยอมรับของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม

ระยะวลาดานินการ
2560 2561 2562 2563 2564
1. ครงการสงสริมการรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูกลุมปງาหมาย
√
√
√
√
√
2. ครงการสารวจความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ ความชืไอมัไนของผูຌรับบริการตอการดานินงาน
√
√
√
√
√
ของสถาบั นคุ ณวุ ฒิวิช าชี พ ละความชืไอ มัไน ของผูຌ ป ระกอบการตอ ระบบคุ ณวุ ฒิวิ ชาชีพ ละ
มาตรฐานอาชีพ

2) พิไมประสิทธิภาพองค์กรพืไอสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
วัตถุประสงค์: พืไอ฿หຌสถาบันมีบุคลากรทีไมีความรูຌความชีไยวชาญกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐาน
อาชีพละมีความพรຌอม฿นการป็นตัวทนสถาบัน฿นการประชาสัมพันธ์การดานินงาน พืไอป็นอีกกลเกหนึไง฿นการ
ประสานงานทัๅงภาย฿นละภายนอกพืไอขับคลืไอนงานขององค์กร฿หຌสมกับ การป็นสถาบันทีไพัฒนาละขับคลืไอน
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพของประทศ
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2. ครงการประมินผลการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ฿นรอบระยะวลา 5 ป ละประมินความคุຌมคาครงการสาคัญ
3. ครงการพัฒนาการดานินงานละศักยภาพบุคลากร
4. ครงการจัดทาสมรรถนะของบุคลากรตาม Competency

2560
√
√
√
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563
√
√
√
√
√

√
√

√
√

2564
√
√
√

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 จัดทาละทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ภาคศรษฐกิจ ละทียบคียงมาตรฐานสากล
สาระสาคัญ: ฿นยุทธศาสตร์ทีไ 2 มุงนຌน การทบทวนละการจัดทามาตรฐานอาชีพทีไสาคัญตามความ
ตຌองการทางศรษฐกิจทีไปลีไยนปลง จากการกาหนดนยบายละนวทางการพัฒนาประทศทีไนຌนการสงสริมการ฿ชຌ
นวัตกรรมละอาชีพ฿หมโ ทา฿หຌมีการทบทวนมาตรฐานอาชีพดิมละจัดทามาตรฐานอาชีพ฿หมโทีไสาคัญตอการ
พัฒนาประทศ฿หຌครอบคลุมทุกอาชีพ
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วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. พืไอ฿หຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพสอดคลຌองกับความตຌองการดຌานกาลั งคนละป็นทีไ
ยอมรับทัๅง฿นประทศละ฿นระดับสากล
ผนงาน
1) พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿นประทศครอบคลุมทุกกลุมอาชีพทีไสาคัญ
วัตถุประสงค์: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะตຌองมีการศึกษา วิคราะห์ สังคราะห์ ขຌอมูล ปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับ
นยบายรัฐบาล ผนพัฒนาพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ละกลุมอุตสาหกรรมปງาหมายตามนวคิด Thailand
4.0 ทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม พืไอพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿นประทศครอบคลุมทุกกลุม
อาชีพทีไสาคัญ รวมทัๅงตຌองมีการจัดประชุมร วมกับหนวยงานตางโ พืไอสรุปหานวทาง฿นทบทวนมาตรฐานอาชีพ฿หຌ
ทันตอสถานการณ์ทีไปลีไยนปลง รวมถึงอาชีพสาคัญ฿หมทีไตຌองมีการจัด ทามาตรฐานอาชีพพืไอรองรับนวทางการ
พัฒนา฿นอนาคต นอกจากนีๅตຌองมีการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล
ดยมีการศึกษาวิจัยละปรียบทียบระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประทศเทยกับตางประทศ
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
2. ครงการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพพืไอรองรับ Thailand 4.0
3. ครงการจั ด ท าครืไ อ งมื อ ประมิ น สมรรถนะมาตรฐานความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
4. ครงการพัฒนาละติดตามการประกันคุณภาพพืไอระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

2560
√
√
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563
√
√
√
√
√
√
√

√

√

2564
√
√
√

2) ขยายความรวมมือกับภาคีครือขาย฿นตางประทศ
วัตถุประสงค์: พืไอขยายครือขายกับตางประทศ ละนามา฿ชຌประกอบ฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชีพของประทศเทย฿หຌชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียนละสากล ดยนຌนอาชีพ฿นอุตสาหกรรมทีไ
สาคัญ
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการสง สริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ พืไอ ชืไ อ มยงสูระดั บ
ภูมิภาคอาซียนละสากล
2. ครงการสงสริมการทียบคียงมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพระหวาง
อุตสาหกรรมเทยละประทศสมาชิกอาซียน

2560
√
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563
√
√
√
√

√

√

2564
√
√

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ผลั ก ดั น ฿หຌ มี ก ารน าระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พเปสู ก ารต อ ยอดกั บ
หนวยงานดຌา นการศึกษา รงงาน ละผูຌประกอบการ นาเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาสมรรถนะพืไอป็ น
ครืไองมือ฿นการสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับกาลังคน รวมถึงผูຌทีไขาดอกาส฿นการขຌาสูระบบการศึกษา
สาระสาคัญ: มาตรฐานอาชีพควรมีการผลักดันเปสูการตอยอด฿นภาคการศึกษาละภาคอุตสาหกรรมละ
นาเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาสมรรถนะพืไอสรຌางทางลือก฿นการสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับกาลังคนทีไขาด
อกาส฿นการขຌาสูระบบการศึกษา ดยรวมมือกับภาคการศึกษา฿นการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะพืไอ฿หຌนักรียน/
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นักศึกษามีความรูຌ (Knowledge) มีทักษะ (Skill) ละคุณลักษณะฉพาะตามทีไอุตสาหกรรมตຌองการ ร วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม฿นการสงสริม฿หຌผูຌประกอบการนามาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการ
พัฒนาบุคลากร฿นองค์กร ละรวมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการทียบอนระหวางคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิ
การศึกษาพืไอ฿หຌผูຌประกอบอาชีพทีไเมมีอกาสขຌาสูระบบการศึกษา หรือผานการศึกษาพียงบางสวน฿ชຌคุณวุฒิวิชาชีพ
ป็นทางลือก฿นการพัฒนาละยกระดับตนอง
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. สงตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพพืไอนาเป฿ชຌปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะดยภาค
การศึกษาละภาครงงานนาเป฿ชຌพัฒนาบุคลากรดยภาคอุตสาหกรรม(กษตร อุตสาหกรรม ละบริการ) ละ
นาเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับกาลังคนทีไขาดอกาส฿นการขຌาสู ระบบการศึกษาตาม
กรอบคุณวุฒิหงชาติ
ผนงาน
1) ขยายความรวมมือกับหนวยงานหลัก฿นการพัฒนามาตรฐานอาชีพละระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
วัตถุประสงค์: พืไอป็นการนารองการชืไอมยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูระบบการศึกษาละฝຄกอบรมวิชาชีพ
พืไอพัฒนากาลังคน ดยขยายความรวมมือกับหนวยงานทังๅ ภาคการศึกษาละรงงาน฿นการนามาตรฐานอาชีพทีไลຌว
สรใจเปปรับปรุงหลักสูตรการรียน การสอน ละการฝຄกอบรม ฿หຌกาลังคนมีสมรรถนะสอดคลຌองกับมาตรฐานอาชีพ
รวมทัๅงป็นชองทางการสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับกาลังคนทีไขาดอกาส฿นการขຌาสูระบบการศึกษา
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการนารองการชืไอมยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูระบบการศึกษาละ
ฝຄกอบรมวิชาชีพพืไอพัฒนากาลังคน

2560
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563
√
√
√

2564
√

2) สรຌางกลเลการขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพสูกลุมปງาหมาย
วัตถุประสงค์: พืไอ฿หຌมีการขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจักละนาเป฿ชຌประยชน์มากขึๅน ดยตຌอง
มีการถายทอดความรูຌเปยังกลุมปງาหมายพืไอ฿หຌกิดความรูຌความขຌา฿จ
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการถ า ยทอดความรูຌท างวิ ชาการพืไ อ สรຌา งกลเกสนั บ สนุ นละ
ขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ

2560
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563
√
√
√

2564
√

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 พัฒ นาระบบการรับ รองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชี พ ทีไ ส อดคลຌ องกั บ
มาตรฐานสากล ละผลักดัน฿หຌกาลังคนเดຌรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿หຌครอบคลุม
ทุกสาขาวิชาชีพ
สาระสาคัญ: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ฿นฐานะทีไป็นองค์กรหลัก฿นการสงสริม สนับสนุนระบบคุณวุฒิวิช าชีพ
จาป็นตຌองมีการพัฒนากระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพซึไงดานินการตามนวทางทีไป็น
มาตรฐานสากล ฿หຌกิดความชืไอมัไน฿นการยกระดั บความสามารถของผูຌประกอบอาชีพ ละสรຌา งอกาสหง

บทสรุปผูຌบริหาร
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ความกຌาวหนຌา฿หຌกับผูຌประกอบอาชีพทีไเดຌรับการรับรอง ดยนຌนกระบวนการประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ฿หຌมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. พืไอพิไมประสิทธิภาพขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ฿หຌสามารถ
ประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล ละผูຌประกอบอาชีพทีไเดຌรั บการ
รับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพพึงเดຌรับคาตอบทนละสวัสดิการทีไหมาะสมกับระดับคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพ
ผนงาน
1) พัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
วัตถุประสงค์ : พืไอ฿หຌมีองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไมีคุณภาพ นาชืไอถือละ
สอดคลຌองกับมาตรฐานสากล นืไองจากองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะกาลังคนตามมาตรฐานอาชีพ จะป็นสิไงทีไ
สะทຌ อน฿หຌ หใน ภาพประสิ ท ธิ ภาพของสถาบั น ฿นการป็ น องค์กรหลั ก฿นการขั บ คลืไ อนระบบคุณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละ
มาตรฐานอาชีพลຌว ประยชน์อีกประการหนึไงทีไมีความสาคั ญยิไง เดຌก การสรຌางความชืไอมัไน ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับ
คุณภาพของผูຌ ประกอบอาชีพ ทีไผา นการรับรองจากองค์กรรับ รองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จะท า฿หຌ
ผูຌประกอบการชืไอมัไนวาผูຌประกอบอาชีพทีไเดຌรับการรับรองจากองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนัๅน
ป็นผูຌทีไมีคุณภาพ
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการสนับสนุนการนารององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
2. ครงการพัฒนาองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
3. ครงการฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไสอบ (Examiner) ขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
4. ครงการพัฒนาองค์ ความรูຌ฿นการประมิ นสมรรถนะพืไ อสรຌ างชุ มชนนั ก
ปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไสอบ
5. ครงการฝຄกอบรมผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)
6. ครงการตรวจประมินพืไอ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะ
ของบุ คคลตามมาตรฐานอาชี พละควบคุมกระบวนการประมิ นสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
7. ครงการติดตามพืไอสนั บสนุ นการประมินสมรรถนะบุ คคลภาย฿ตຌระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

2560
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563

2564

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2) สงสริม฿หຌกาลังคนเดຌรับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
วัตถุประสงค์: พืไอสงสริมละสรຌางอกาส฿หຌผูຌประกอบอาชีพขຌารับการประมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ พืไอ฿หຌเดຌรับการรับรองตามคุณวุฒิวิชาชีพ
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สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการสงสริมพืไอ฿หຌ มีผูຌขຌารับ การประมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
2. ครงการการสรຌางอกาส฿นการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ
3. ครงการการคานวณตຌนทุนการประมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

2560
√

2561
√

√
√

√
√

ระยะวลาดานินการ
2562
2563
√
√
√
√

√
√

2564
√
√
√

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 นาระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูลสารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชี พเป฿ชຌ ส นั บ สนุน ฿นการบริ ก ารระบบคุณ วุ ฒิ วิช าชี พ ตามนวทางรัฐ บาลอิ  ลใ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Government) เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
สาระสาคัญ: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจาป็นตຌองมีการพัฒนาฐานขຌอมูลละสารสนทศคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอป็น
ฐานขຌอมูลองค์ความรูຌ฿หຌกผูຌทีไมีความสน฿จทีไจะนามา฿ชຌละนาเปพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ขณะดียวกันจะตຌอง
พัฒนาฐานขຌอมูลกลางทีไมีการชืไอมยงจากหนวยงานอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอป็นขຌอมูลละนวทาง฿นการดานินงาน
ดຌานพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชี พของหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสถาบันฯ
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. พืไอ฿หຌระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูลสารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐาน
อาชีพถูกนาเป฿ชຌสนับสนุน฿นการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ผนงาน
1) พัฒนาระบบฐานขຌอมูลคุณวุฒิวิชาชีพทีไครอบคลุมทุกกลุมอาชีพ
วัตถุประสงค์: พืไอดานินงานศึกษาวิจัยพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพดยป็นฐานขຌอมูลองค์ความรูຌ฿หຌกผูຌทีไมี
ความสน฿จทีไจะนามา฿ชຌละนาเปพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ดยตຌองมีการศึกษา วิคราะห์ สังคราะห์ ขຌอมูล
ปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับทิศทางการพัฒนาศรษฐกิจ ละจัดประชุมรวมกับหนวยงานตางโ พืไอสรุปหานวทาง฿นการ
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌครอบคลุมทุกกลุมอาชีพ
สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการพั ฒ นาศู น ย์ ก ลางขຌ อ มู ล กีไ ย วกั บ ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละ
มาตรฐานอาชีพ
2. ครงการผยพรการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
3. ครงการจัดทาผนมบททคนลยีสารสนทศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ป 2561-2565

2560
√
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563
√
√
√
√

√

√

2564
√
√

√

2) จัดตัๅงศูนย์ขຌอมูลกลาง฿นการชืไอมประสานระหวางหนวยงานทีไทาหนຌาทีไ฿นการพัฒนาสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
วัตถุประสงค์: พืไอพัฒนา฿หຌสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพป็นองค์กรหงการรียนรูຌ มีสิไงอานวยความสะดวก฿หຌ
บุคลากรศึกษารียนรูຌเดຌตลอดวลา ทัๅงนีๅจาป็นตຌองพัฒนาระบบการสรຌางกลเกการป็นองค์กรหงการรียนรูຌ ชน
จัด฿หຌมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอนืไองพืไอ฿หຌป็นบุคลากรทีไมีสมรรถนะสูง฿นการปฏิบัติงาน

บทสรุปผูຌบริหาร

ส-19

สาหรับครงการ/กิจกรรมทีไควรดานินการภาย฿ตຌผนงานนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงการจัดตัๅงศูนย์บริการขຌอมูลการรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละจຌง
รืไองรຌองรียนผานทางศูนย์บริการ (Call Center)
2. ครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลกอนขຌาสูกระบวนการประมินจริงดຌวย
ระบบอิลใกทรอนิกส์ (e-Training System for Competency
Development)

2560
√
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563
√
√
√
√

√

√

2564
√
√

ส-20

ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2560-2564

ผนภาพทีไ ส-1 ความสอดคลຌองระหวางวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก ยุทธศาสตร์ ละผนงานของผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564
Thailand 4.0
310,000
1

2

2564
3

4

5

Thailand
4.0

2

1

4

3

5

.

(EGovernment)

1.

1.

1.

2.

2.

2.

ทีไมา: คณะผูຌวิจัย

1.

1.

2.

2.

บทสรุปผูຌบริหาร

ผนภาพทีไ ส-2 Strategic Map ยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
:

Thailand 4.0

310,000

2564
.

(

.

)

.

(E-Government)

MOU

ทีไมา: คณะผูຌวิจัย

ส-21

ส-22

ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

กลเกการขับคลืไอนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564
กลเกการขับคลืไอนยุท ธศาสตร์ส ถาบั นคุณ วุฒิวิ ชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 ดยกาหนดผนปฏิบั ติการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ป็นผนปฏิบัติการ฿นผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564 ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿ชຌป็นกรอบละนวทาง฿นการปฏิบัติงานรวมถึงป็นนวทาง฿น
การบริหารงบประมาณรายจ า ยประจ าป ดั ง นัๅน ผนปฏิบั ติ การฉบั บ นีๅ จึ ง ป็ น ผนปฏิบั ติ การทีไ มีระยะวลาละ
ปງาหมายดานินการของงาน/ครงการ/กิจกรรม ทีไตຌองดานินงาน฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
฿นการจัดทาผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนีๅเดຌคานึงถึงหลั กของทฤษฎีการปลีไยนปลงทีไมี การชืไอม
ปัจจัยนาขຌา กระบวนการ ผลผลิต ละผลลัพธ์ (Input, Process, Output, Outcome and Impact) ซึไงหตุผลของ
การนาหลักทฤษฎีการปลีไยนปลงมา฿ชຌ นืไองจากการชืไอมยงปัจจัยตางโ ตัๅงตตຌนทางเปจนกระทัไงถึงปງาหมายจะ
ทา฿หຌการดานินงาน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณตามผนงานของยุทธศาสตร์ขององค์กรสามารถทีไจะดานินการเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ ดยวัตถุประสงค์ ดังนีๅ
1) พืไ อ ฿หຌ  ต ล ะหน ว ยงานของสถาบั น คุณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ สามารถน ากรอบทิ ศทางตามผนยุ ท ธศาสตร์
ผนงาน ครงการ ละกิจกรรมตามผนยุทธศาสตร์เปปรับ฿ชຌจัดทาผนปฏิบัติการของหนวยงานเดຌอยางบูรณาการ
ละสอดคลຌองรองรับกัน
2) พืไอ฿หຌมีการจัดทาผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทีไสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 ละป็นประยชน์ตอการกาหนดผนงาน ครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์อยางชัดจน
ซึไงจะทา฿หຌการนาเปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ
สาหรับรายละอียดของผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถ
สรุปเดຌดังนีๅ
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 1 บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานทุกภาคสวน ฿นการประชาสัมพันธ์ละสรຌางการรับรูຌ
กีไย วกับ ระบบคุณ วุ ฒิ วิช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พ ฿หຌป็ น ทีไ รูຌจั ก ละผลั กดั น ฿หຌมี การ
นาเป฿ชຌประยชน์
ปງาประสงค์

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพป็นทีไรูຌจัก ละทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองตระหนักถึง
คุณประยชน์อยางกวຌางขวาง

ปງาหมาย

1. ประชาชนทีไมีความรูຌความขຌา฿จ฿นระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพพิไมขึๅน
2. การดานินงานของสถาบันมีประสิทธิภาพละบุคลากรมีศักยภาพ฿นการผลักดัน฿หຌมี
การนาระบบคุณวิชาชีพเป฿ชຌประยชน์

ตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์

1. จานวนผูຌรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
2. รຌอยละความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ ความชืไอมัไนของผูຌรับบริการตอการดานินงาน
ละความชืไอมัไนของผูຌประกอบการตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
3. จานวนครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
4. จานวนการประมินการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
5. รຌอยละของการพัฒนาการดานินงานละศักยภาพบุคลากร
6. รຌอยละของสมรรถนะของบุคลากรตาม Competency ทีไเดຌรับการพัฒนา

บทสรุปผูຌบริหาร

ส-23

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 2 จัดทาละทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ภาคศรษฐกิจ
ปງาประสงค์

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพสอดคลຌองกับความตຌองการดຌานกาลังคนละป็น
ทีไยอมรับทัๅง฿นประทศละ฿นระดับสากล

ปງาหมาย

1. พืไอทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของภาค
ศรษฐกิจ
2. พืไอจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของภาค
ศรษฐกิจ

ตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์

1. จานวนสาขาอาชีพทีไมีการทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
2. จานวนสาขาอาชีพทีไมีการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
3. จานวนครืไองมือ /ตัวอยางขຌอสอบ฿นการประมินสมรรถนะ
4. จานวนรายงานการพัฒนาละติดตามการประกันคุณภาพ
5. จานวนรายงานการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียนละ
สากล
6. จานวนสาขาอาชีพทีไมีการทียบคียงมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพกับประทศ
สมาชิกอาซียน

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3 น าระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พ เปสู ก ารต อ ยอด฿นภาคการศึก ษาละ
ภาคอุตสาหกรรม ละนาเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาสมรรถนะพืไอสรຌางทางลือก฿น
การสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับกาลังคนทีไขาดอกาส฿นการขຌาสูระบบการศึกษา
ปງาประสงค์

สงตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพพืไอนาเป฿ชຌปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ดยภาคการศึกษาละภาครงงานนาเป฿ชຌพัฒนาบุคลากรดยภาคอุตสาหกรรม (กษตร
อุตสาหกรรม ละบริการ) ละนาเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ
฿หຌกับกาลังคนทีไขาดอกาส฿นการขຌาสูระบบการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิหงชาติ

ปງาหมาย

1. พืไอนารองการชืไอมยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูระบบการศึกษาละฝຄกอบรมวิชาชีพ
2. พืไอถายทอดความรูຌทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ

ตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์

1. จานวนหลั กสูต รน ารองการชืไ อมยงระบบคุณ วุ ฒิ วิ ชาชี พ สู ระบบการศึกษาละ
ฝຄกอบรมวิชาชีพ
2. จานวนผูຌทีไเดຌรับการถายทอดความรูຌทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐาน
อาชีพ

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 4 พัฒนากระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามนวทางทีไป็น
มาตรฐานสากล ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบอาชีพเดຌรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ฿หຌครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพตามปງาหมาย

ส-24

ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ปງาประสงค์

ปງาหมาย

ตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์

รับ รององค์กรทีไมี หนຌ าทีไ รับ รองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชี พพืไอประมิ น
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล ละผูຌประกอบ
อาชี พ ทีไ เ ดຌ รั บ การรั บ รองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชี พ พึ ง เดຌ รั บ ค า ตอบทนละ
สวัสดิการทีไหมาะสมกับระดับคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
1. พืไอรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
2. พืไอประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล
ละผูຌประกอบอาชีพทีไเดຌรับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
1. องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไเดຌรับการสนับสนุน
2. องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลเดຌรับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพขຌา
สูมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
3. จຌาหนຌาทีไสอบ (Examiner) ขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพเดຌรับการฝຄกอบรม
4. จຌาหนຌาทีไสอบทีไเดຌพัฒนาองค์ความรูຌ฿นการประมินสมรรถนะพืไอสรຌางชุมชนนัก
ปฏิบัติ (คน:สาขาอาชีพ)
5. ผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(Assessor) เดຌรับการฝຄกอบรม
6. จานวนองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไเดຌรับการ
ประมินละควบคุมกระบวนการประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
7. องค์กรทีไเดຌรับการสนับสนุนการประมินสมรรถนะบุคคลภาย฿ตຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
8. รຌอยละของผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
9. ผูຌทีไเดຌรับการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ
10. อาชีพทีไคานวณตຌนทุนการประมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 5 นาระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูลสารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพเป฿ชຌสนับสนุน฿นการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชี พตามนวทางรัฐบาล
อิลใกทรอนิกส์ (E-Government) เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ปງาประสงค์

ระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูล สารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชี พ ถู ก น าเป฿ชຌ ส นั บ สนุ น ฿นการบริ ก ารระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เดຌ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ

ปງาหมาย

1. พืไอ฿หຌมีระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูล สารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิ
วิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
2. พืไอ฿หຌมีการนาระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูล สารสนทศเป฿ชຌสนับสนุน฿นการ
บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ

บทสรุปผูຌบริหาร

ตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์

ส-25

1. ระบบของศูนย์กลางขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพทีไพัฒนา
2. รຌอยละของการผยพรการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. ผนมบททคนลยีสารสนทศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ป พ.ศ. 2561-2565
4. จานวนผูຌ รับรูຌระบบคุณวุ ฒิ วิ ชาชี พละจຌ งรืไองรຌองรียนผ านทางศูนย์ บริการ (Call
Center)
5. สาขาอาชีพทีไมีการพัฒนาสมรรถนะบุคคลกอนขຌาสูกระบวนการประมินจริงดຌวย
ระบบอิลใกทรอนิกส์

Executive Summary
Rationale
Many changes occurred in the country and abroad are the challenges that Thailand must
encounter. Domestic changes include political and social changes, such as change of government
leading to new government policy, new national strategies, 20-year national strategy and the 12th
National economic and social development plan which will be implemented in 2017. External
changes include the ASEAN Economic Community (AEC) which leads to labor movement in 10
ASEAN member countries in 2016 while Thailand has only established a National Qualification
Framework (NQF). However, Thailand still lack of a National Professional Qualification Framework
which will respond to the labor development strategy as well as the AEC strategy of the country.
Thailand is also facing a challenge on human resource development. Thailand must adapt itself to
keep up with the changes by enhancing labor skills and capacity to meet the employers’
expectations. Thailand should also establish a framework or principal to establish professional
qualifications at different levels in response to employers’ and the country’s needs.
The Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) (TPQI) was
established under the Royal Decree for the establishment of the professional qualification institute
(public organization) B.E. 2554, on 30 March 2011 with 6 main objectives i.e. to develop the
national professional qualification systems, support professional groups in establishing professional
standards based on international standards, certify organizations that certify professional
qualifications and serve as information center for professional qualification and professional
standard systems. This is in line with the national economic and social development plan. One of
the main duties is to be a coordinator among educational institutions, centers, training institutes as
well as public and private entities and to share information about professional qualification and
professional standard systems. It will be a missing link to coordinate among relevant organizations,
including the Department of Skill Development and the Office of Vocational Education
Commission so that labor with skill will have an opportunity to receive professional qualification
certificates. This will help enhance Thailand’s human resources’ competitiveness as well as
economic value-added in a sustainable manner.
Although the TPQI strategic plan for B.E. 2558-2562 has been implemented for a period of
time, the country’s current and future challenges might have some impacts on the strategic plan.
For this, it is being considered to reconsider the strategic plan and to make sure that it is in line
with the 20-year National strategy and the 12th National economic and social development plan.
Because of these reasons, TPQI has decided to reconsider the strategic plan and to develop a new
TPQI strategic plan for B.E. 2560-2564 to address various changes. This will help TPQI become the
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main entity that certifies professional qualifications in Thailand and link Thailand’s professional
qualification standards with ASEAN and international standards.
Relevant Frameworks and Data
This research is using a number of human resource development frameworks, including
human capital, labor economic and McKinsey 7-S Frameworks. Human capital framework considers
human resources as capital and indicates that investing in human is needed. Activities to invest in
human include 1) Health facilities and services 2) Professional trainings 3) Educational institutions
4) Adult education covering continuing studies, especially in the agricultural sector and 5) Migration
to change jobs. These 5 activities are based on the continuing education framework and lifelong
learning. Economic value-added framework explains the roles of the main actors in the labor
market, including workers, firms and government and their interactions among each other. It also
explains about the factors that affect labor demand and supply as well as labor market
equilibrium.
The research team is using McKinsey 7-S Framework and PESLT Analysis for the
development of the new strategic plan. In addition, the research team has studied the ways
Thailand is developing its human resources which include the 20-year national strategy, national
economic and social development plan, government policies, special economic zone policies, civil
state strategy, educational policies and educational reform proposal for B.E. 2552-2561. This is to
analyze the overall policies which have impacts on human development in Thailand. It is found
that most of the policies in Thailand both at the national and ministerial levels have taken into
consideration more and more the aspects of human resource development and labor. During the
past few years, the Thai government has established policies on the production and the
development of human resources which are shown in a number of national plans. These plans
will be followed by all sectors at all levels. The current government has developed a 20-year
national strategy which focuses on enhancing the country’s competitiveness, developing human
capacity and improving education. This is in line with the 12th national economic and social
development plan which provides guidance on how to develop human resources by enhancing
human productivity and establishing collaboration between the public and private sectors leading
to labor movement to high productivity sectors. In order to do this, there needs to be a tool to
develop human resources and labor through a collaboration with the industrial and servicing
sectors. Both sectors should take part in the development of professional qualification frameworks
and labor standards which must be inter-linked in order to enhance labor skills. There needs to
also be some development and enhancement of both formal and informal labor quality which is
in line with the 12th national economic and social development plan. The plan focuses on
enhancing socio-economic security and livelihood of people at all ages, improving education and
learning systems and strengthening social institutions. The government has a number of policies
related to education in order to reduce social inequality and enhance opportunity to access public
services on a short-term basis. The government will expedite the creation of opportunities, career
and stable income for labor in the market, including women, underprivileged people, and
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immigrant labor. It will improve labor quality by increasing access to labor skill development
programs. It will also link all the data among relevant organizations, including public and private
sectors in order to address the needs of each areas and the country. In addition, the
implementation of education reform is on-going and the government is developing a national
education plan which consists of strategies to develop capacity standard curriculum. It could be
seen that the national and ministerial policies are focusing on human resource development.
Another important policy includes addressing the needs of the special economic zones and
industrial clusters focusing on future industries. The industries highlight labor capacity
enhancement by using technologies and research and development to build experts in the
country.
Study on professional qualification frameworks in other countries
The study on professional qualification frameworks in 4 countries and ASEAN, including
Australia, New Zealand, Republic of Korea, Hong Kong and ASEAN member countries shows that
the main objective of professional qualification frameworks is to promote lifetime learning by
integrating qualification frameworks of basic and vocational education together. This is done by
some mechanisms that facilitate students to develop their learning plan in order to receive
required certifications such as recognition of prior learning (RPL) and credit transfer to reduce
redundancy.
The main criteria that divides the level of professional qualifications under the national
professional qualification standards in each country is based on knowledge and skills needed for
different professions indicated by employers. This is indicated by the industrial and the private
sectors in each country. The characteristics of national qualification frameworks and criteria that
divide different levels could be summarized as in Table 1.
Table 1

Country/Region
Australia

New Zealand

Characteristics of national qualification frameworks and criteria dividing different
levels of qualifications under the national qualification frameworks in Australia,
New Zealand, Republic of Korea, Hong Kong and ASEAN member states
Characteristics of national
qualification frameworks
Australian Qualifications Framework (AQF)
is a single system which integrates different types
of education together and categorizes levels of
qualifications and detail of different levels together
New Zealand Qualifications Framework (NZQF) is a
central qualification framework linking learning
results of different types of education using levels
of qualifications and detail of qualifications
together. However, it does not integrate different
types of education together.

Level of qualifications/Criteria
10 levels with following criteria:
 Knowledge
 Skills
 Skills and knowledge adaptation
10 levels with following criteria:
 Knowledge
 Skills
 Skills and knowledge
adaptation
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Country/Region
Republic of
Korea

Hong Kong

ASEAN

Characteristics of national
qualification frameworks
Korean Qualifications Framework (KQF) is a
framework that integrates levels of qualification in
different types of education through the
development of national capacity standard
focusing on linking the needs of the industrial
sector and different qualifications
Hong Kong Qualifications Framework (KQF) is a
qualification framework that link different types of
education together. It identifies basic learning units
and specific learning units based on SCS which are
in line with the needs of the industrial sector in the
country

Level of qualifications/Criteria
8 levels with the following criteria:
 Knowledge
 Skills
 Capacity
7 levels with the following criteria:
 Knowledge
 Procedures
 Adaptation/ freedom/
responsibilities
 Communications/ IT/ Math skills

ASEAN Qualification Reference Framework 8 levels with the following criteria:
(AQRF) is using a voluntary basis as the key  Skills and knowledge

principal. It should not affect the national  Practicality and responsibility
qualification frameworks of the member countries.
It should be the basis of the development of
national qualification frameworks of countries
without one. AQRF focuses on quality assurance
and standards to create credibility of the national
qualification framework (NQF)
Source: Research Team

Ensuring that the qualifications under the national qualification framework is credible and
acceptable at the national and international levels should be done by a mechanism to certify
qualifications and assure the quality of the qualification as well as by education and training
providers which must be registered with relevant organizations. In addition, each country is
collaborating with international organizations or organizations relevant to national qualification
frameworks abroad in order to establish collaboration to exchange information and provide
suggestions on the development of national qualification framework in their country. The duties of
organizations controlling national qualification frameworks and collaboration with other
organizations are summarized as in Table 2.
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Table 2

Country
Australia

New
Zealand

Republic of
Korea

5

Duties of organizations controlling national qualification frameworks and
collaboration with other organizations in Australia, New Zealand, Republic of
Korea, Hong Kong and ASEAN member countries
Organization controlling national qualification
frameworks
AQF is under the supervision of Ministry of Education
and Training and Ministry of Industry and Science.
Duties of relevant organizations include:
- Organizations for quality evaluation and
qualification certification, for example
 Vocational education and training = Australian
Skills Quality Authority (ASQA)
 Higher education = Tertiary Education Quality
and Standards Agency (TEQSA)
- Organizations for qualification development, for
example
 Vocational education and training = Registered
Training Organizations (RTOs)
 Higher education and university
= Education providers
NZQF has the New Zealand Qualification Authority
(NZQA) has the following duties:
 Manage national qualification framework
 Evaluate the quality of educational institutions
and curriculum of high-school and, higher
education while the university level is done by
CUAP and AUA which work with NZQA

KQF has Korean Research Institute for Vocational
Education and Training (KRIVET) whose work is
based on the national capacity standard
established by Ministry of employment and labor.
KRIVET is a national policy research institute
conducting research on national professional
capacity development through qualification
system and educational programs

Collaboration with other
organizations
 To ensure that qualifications are in
line with the needs to the
industrial sector, employers and
society, organizations that evaluate
quality and certify qualifications
will work with the industrial sector
and business owners to exchange
information and work together
through an MOU
 Organizations controlling different
education sectors will collaborate
with each other to move towards
the same direction

NZQA works closely with several
relevant organizations, including
 High executives in the education
sector to identify the strategic
direction of educational institutions
 Education board to support educational
institutions that perform well
 Ministry of education in certification
and educational standard
verification programs
 Immigration bureau to exchange
information about educational
qualifications abroad
KRIVET works with a number of
relevant organizations, including
 Ministry of employment and labor
for the implementation of national
capacity standard
 HRD Korea promotes professional
skill development and national
qualification test
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Country

Hong Kong

ASEAN

Organization controlling national qualification
frameworks

Collaboration with other
organizations
 Industrial sector for the
development of qualifications
responding to industrial needs
HKQF has Education Bureau (EDB) which develop EDB work with a number
relevant policies, strategies and direction. It has
of relevant organizations, including
established the Qualifications Framework
 Industrial sector by setting up advisory
Secretariat (QFS) for developing, implementing
board for industrial training (ITACs) for
and promoting HKQF
the development of SCS to address
- Organizations for quality assurance, including
the needs of the industrial sector in
 HKCAAVQ which certifies qualifications, registers
the country
qualifications and evaluates the quality of
 Establishing collaboration network
curriculum and trainers
with international organizations
through MOUs for the development
 QAC which carries out quality assurance of
of national qualification framework
educational programs in higher education from
institutions supported by UGC
 JQRC carries out quality assurance of subprograms at 8 member institutes
ASEAN Board
The Philippines is the chair and
Indonesia is the vice-chair. It receives
academic support from
Australia – New Zealand Free Trade
Area (AANZFTA)

Source: Research Team

From the observation on the development of national qualification frameworks abroad, it
could be summarized as follows:
1. There should be clear criteria to categorize the qualification levels. The criteria
identifies required knowledge and skills for each profession in line with what
employers look for. The organization managing national qualification frameworks must
collaborate with the industrial sector, for example through an MOU for information
exchange and through setting up joint committee with the industrial sector that
evaluates the quality of the qualifications and national capacity standards. This will
help ensure that the qualifications under the national qualification frameworks are in
line with the needs of the employers.
2. The division of labor among relevant organizations is clear, including organizations that
develop qualifications, organizations that certify and register qualifications,
organizations that evaluate the quality of the qualifications and learning/ training
providers. There should also be coordination among these organizations.
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3. To enhance the accountability of the qualifications at the international level, the
organization that manage national qualification frameworks must establish
collaboration with organizations that deal with national qualification frameworks and
national capacity standards abroad. This is to exchange information and provide
suggestions which will be helpful in the qualification development process.
Based on the study of national qualification frameworks abroad, it could be seen that the
main factors for success for national qualification frameworks include:
 All qualification systems of the country must be under national qualification
framework
 Qualification system is based on the learning results with clear criteria
 Categorization process for qualifications is clear. It also provides characteristics of
qualifications based on the learning results
 There should be credit collection and transfer system
 There should be clear evaluation criteria
 The division of labors among relevant organizations is clear. Many countries have
one organization whose duty is to develop and implement the national
qualification framework to ensure the effectiveness
 Qualification framework should be considered a national policy as it needs
collaboration from all sectors in order to enhance the capacity and labor standard
in the country.
To adapt the format of the system from abroad for the improvement of TPQI, the format
of Australia is most appropriate. Australia has AQF which focuses on collaboration among
organizations dealing with education and labor. It also highlights the co-ownership and coresponsibility principals on the qualifications between Ministry of labor and Ministry of education.
AQF is also the main organization that help coordinates and builds capacity of students through
work while having employers and representatives of the industrial sector to identify the knowledge
and skills needed from the training. In addition, AQF supports labor movements through the
qualification framework. This motivates and creates values to certify human resource capacity
system. Thailand has not taken this aspect into consideration as much.
Reviewing industrial groups with potential
In general, the direction for human resource development is based on (1) direction of
government policy (2) economic trend in the country. Based on the analysis of current economic
development and economic forecast, it could be seen that the direction for the development of
different economic sectors is in line with the direction of the country’s development. The first 15
economic sectors with highest real GDP are (1) whole sale, retail, motorcycle maintenance,
consuming products (2) agriculture, hunting and forestry (3) real estate, renting and business
management (4) logistics, warehouse and transportation (5) food and animal feed production (6)
financial trader (7) education (8) electricity and electronic production (9) mining (10) hotels and
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restaurants (11) vehicle and part production (12) electricity, gas and water (13) construction (14)
farming and fishery (15) fabric and clothing production
The selected economic sectors might not be new and some sectors have already been
engaged in the development of capacity standard system. It could be said that the development
of these sectors can enhance the country’s competitiveness and help Thailand escape the middle
income trap. However, these sectors only serve as a framework. To understand the value chain, a
joint primary analysis must be carried out.
In the past, human resource development which did not respond to market demand
considerably affected the country’s development leading to inefficient labor productivity and
making Thailand unable to escape the middle income trap for more than 50 years. Since the past,
Thailand has adjusted its economic models for 3 times. The first model focused on agricultural
activities or Thailand 1.0. The second model focused on light industry by importing machines and
using low-wage labor. Next is Thialand 3.0 which is the model focusing on heavy industry and
importing machines for export production. This model has created inequality issues and intensified
the middle income trap issues for a long time. The government led by General Prayuth Chan-ocha
is therefore promoting Thailand 4.0 model to solve the problems caused by Thailand 3.0 model.
The main objective is the create stability, wealth and sustainability. Thailand 4.0 model is
enhancing the economy by promoting innovation in 5 targeted industrial sectors which are in line
with the cabinet’s new industrial sectors (New S-curve), including:
1) Robotics
2) Aviation and Logistics
3) Biofuels and Biochemicals
4) Digital
5) Medical Hub
Recommendations on the role of TPQI
At the beginning stage, TPQI has done a lot but for the future, there are still a number of
areas which need to be done. Even though TPQI has announced professional standard of 72
professions but there hasn’t been many people participating in the test. This is because TPQI is
not well known enough, the business owners and employees are not aware of the benefits from
the professional qualification certificates, there are not enough number of organizations that certify
the qualifications, people do not believe in the effectiveness these organizations and the tools are
quite old. Certifying these organizations is the main mission of TPQI, therefore it should focus its
work on professional qualification systems and it should raise public awareness on professional
qualifications. Until now there has not been much usage of professional standards for testing and
certifying professional qualifications, therefore TPQI should establish policies to improve the
procedures. In the past, TPQI did not have the mandate to provide trainings which would help
people to pass the test, therefore not many people were interested to participate. For this, there
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should be some changes in the law to enable TPQI to provide trainings or collaborate with training
organizations such as Department of skill development by providing professional standards issued
by TPQI for the Department of skill development to use in their trainings.
Another important aspect is the confusion between the development of professional
standards of TPQI and the one of Department of skill development. This was presented in the
consultation meetings. Because of this, TPQI should address this issue by:
1) Providing existing lower skilled professional standards to the Department of skill
development so it could use them for trainings and promotion.
2) TPQI should focus its test on higher skilled professions.
3) Carry out public relations activities about professional standards and qualifications
about where each profession should conduct the test (TPQI or Department of skill
development)
Another issue of TPQI is the fact that it has less power than the Act and it does not have
the legal power to identify the remuneration for different professional qualification levels. To solve
this issue, there should be some linkages with other relevant organizations to consider the
remuneration of labor based on their capacity. For this, people graduated from vocational schools
might receive more remuneration than people with bachelor’s degree if they have more capacity.
This will reduce the gap between people with vocational education and basic education. In the
future, there should be some adjustment on the law to extend the mandate of TPQI to cover all
professions or to change the status of TPQI from Royal decree to Act so TPQI could identify the
remuneration rate based on qualifications. This could be the rate of higher-skilled labor so it will
motivate employers to take the test to enhance its skills and capacity. This will help the labor and
the employers to realize the importance of professional standards and qualifications and will help
promote TPQI among the public.
To ensure that TPQI will be the main organization to evaluate the country’s professional
qualifications, the following must be done:
1) Carry out public relations activities to promote TPQI as well as professional
standards and qualifications focusing on TPQI’s role in developing professional standards and
which professions must participate the test with TPQI. TPQI should find a partner such as a society
or a state enterprise with expertise in PR that has experience in designing PR plan focusing on key
messages. It could develop a successful idol to present that once you improve your capacity and
receive professional standard certificate, you will receive more salary. The PR activities should
cover the local level in various regions in the country.
2) Review and develop important professional standards and qualifications. It should
respond to the needs of the industrial sector, the government’s policy and the 12th economic and
social development plan. However, TPQI is not the one to develop the professional standards and
qualifications by itself as it does not have enough staff with relevant expertise. For this, TPQI
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should review the professional standards that have already been developed in order to study on
the new professional standards which will be needed in the future. It should focus on the
professions with potential to be developed more as some professions need to be developed
every year due to technology advancement. There should also be guidance on how to use the
professional standards as currently business owners do not understand about their benefits.
3) Develop organizations certifying labor capacity based on professional standards
and ensure that they could carry out their work effectively following international standard. TPQI
should improve the test procedures and collaborate with the public and private sectors to
improve and develop the efficiency of the test centers as well as to expand the centers to be
able to cover all professional groups. The test should be enhance both in the qualitative and
quantitative levels and there should be a monitoring and evaluation process by adjusting the
administrative structure or collaborating with external organizations that could help evaluate the
professional qualifications.
1) Creating clarity about collaboration with relevant organizations by connecting
TPQI, public organizations and business owners. It should be divided into 2 groups 1) People in
high school with jobs 2) Recent graduates. As currently, there are many people looking for jobs to
generate income for their family, TPQI should ensure these 2 groups that in the next 3 years, once
they receive professional qualification certificates, they will be better off.
2) Integrating work with other relevant organizations regarding trainings TPQI should
integrate its work with other professional entities, especially industrial federations by asking
professional groups in the industrial federations to identify number of people, training programs
and procedures to train their staff before participating in the test at TPQI. This will help increase
the number of people participating in the test. In other countries, before taking the test, people
need to pass the training first. For students, many of them cannot pass the test. This may be
because of the issue of curriculum quality. Therefore, TPQI should create value about professional
standards in educational institutions so that they could improve their curriculum.
3) Considering improving the law to cover all professions or to conduct research to
change from Royal decree to Act so that TPQI could establish remuneration rate for different
qualification levels, especially for highly skilled labor. This will encourage employees to participate
in the test to enhance their capacity and will make them realize about the importance of
professional standards and qualifications. This will also make TPQI more well-known among the
public. Although TPQI does not have the legal power to change labor salaries, it could collaborate
with other relevant organizations to make salaries based on labor capacity. People graduating from
vocational school may receive more salary than people with bachelor’s degree if the former have
more capacity. This will reduce the gap between basic and vocational education.
4) Enhancing the administrative effectiveness As TPQI still has limitation about staff,
budget, timing and effectiveness and still encounters database issue, there should be an
improvement administrative procedures, including effective human resource development plan.
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This will help the staff effectively implement the professional qualification and standard system.
The plan should focus on the new staff since they do not have enough knowledge on relevant
laws and regulations. It should help build more experts in different sectors and create career path
for staff based on their capacity. This will motivate them to work more effectively. In addition,
there should also be a fair staff performance evaluation system. TPQI should give opportunity to
their staff to take part in developing TPQI’s direction.
Summary on TPQI Strategy B.E. 2560-2564
Vision
to be an institute that develops and implement professional qualification and standard
system in line with Thailand 4.0 model to enhance the capacity of at least 310,000 human
resources by 2021
Mission
1) Creating awareness on professional qualification and standard system and making the
public realize about the benefits of the use of the system
2) Encouraging business owners to take part in the development of professional
standards and qualifications in line with the national strategy and Thailand 4.0 model
3) Promoting the use of professional qualification and standard system for the
improvement of capacity development curriculum in educational institutions. Promoting trainings
to enhance capacity of employees in the industrial sector and to promote credit transfer system
for the advancement of human resources
4) Certifying organizations that certify labor capacity in different professions so that they
could cover all professions. The procedure should be in line with international standards and
should link with Ministry of labor and other relevant organizations.
5) Using network center, database, information technology and services related to
professional qualifications and standards to support professional qualification system services
Main objectives and indicators
1) To make professional qualification and standard system well-known and make
the public realize the importance of the system
Indicators
(1) Number of people aware of the professional qualification and standard system
(2) Percentage of people satisfied with the services, of clients who are confident
about TPQI’s work and of business owners who are confident about the system
(3) Number of projects that review TPQI strategy
(4) Number of evaluations of the work of TPQI
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(5) Percentage of the development of work and capacity of staff
(6) Percentage of staff competency based on the level of competency
2) To make professional qualification and standard system in line with human
resource demand which is acceptable in Thailand and abroad
Indicators
1) Number of professional areas whose professional standards and qualifications have
been reviewed
2) Number of professional areas that have professional standards and qualifications
3) Number of tools/ test examples to evaluate labor capacity
4) Number of reports on the quality assurance development and monitoring
5) Report on the development of professional qualification system linking with ASEAN
and international level
6) Number of professional areas which have been compared with professional standards
and qualifications of other ASEAN member countries
3) To transfer professional qualification and standard system to education and
labor sectors so that they could improve their curriculum and to industrial sector
(agriculture, industry and services) so that they could create career path for employees who
do not have access to educational system based on national qualification framework
Indicators
1) Number of curriculum models linking professional qualification system with
educational and vocational training systems
2) Number of people who have been trained about professional qualification and
standard system
4) To certify organizations that certify labor capacity based on professional
standards to evaluate labor capacity following international standard and to certify labor
following professional standards. This will help them receive appropriate remuneration
following their level of professional qualifications and standards
Indicators
1) Organizations whose duty is to certify labor capacity based on professional
standards
2) Organizations whose duty is to certify labor capacity have been improved in line with
international standards ISO/IEC 17024
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3) Examiners of organizations whose duty is to certify labor capacity have received
trainings
4) Examiners have built knowledge about capacity evaluation to create action
communities (people:professional area)
5) Assessors whose duty is to certify labor capacity based on professional standards
have been trained
6) Number of organizations whose duty certify labor capacity based on professional
standards have been evaluated and their evaluation procedures have been
controlled
7) Organizations that have been supported for labor capacity evaluation under
professional standard system
8) Percentage of people who have participated in labor capacity evaluation based on
professional standards
9) People whose professional capacity have been developed
10) Professions whose evaluation costs have been calculated
5) Network center, database, information technology and services related to
professional qualifications and standards have been used to support professional
qualification system services
Indicators
1) Information centers relevant to professional qualification and standard system
which has been developed
2) Percentage of the dissemination of usage of database that serves professional
qualification system
3) TPQI IT master plan B.E. 2561-2565
4) Number of people aware of professional qualification system and number of
people using TPQI call center
5) Professional areas whose labor capacity have been developed before being evaluated
by electronic system
Goals
1) There are more people aware of the professional qualification and standard system
and its benefits
2) Number of professional qualification and standard systems which have been
developed based on labor demand and are acceptable in Thailand and abroad
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3) Professional qualification and standard system has been used and transferred to
education sector so that they could use it for the improvement of their curriculum and to
industrial sector so they could improve labor capacity and use it as a tool for labor without
opportunity to access education under national qualification framework
4) Organizations whose duty is to certify labor capacity have been certified. Remuneration
rates for different professional qualifications and standards have been studied.
5) Network centers, database, IT and services relevant to professional qualifications and
standards that support professional qualification system have been established.
Strategies
To achieve the aforementioned vision, mission and objectives, TPQI Strategy B.E. 25602564 should implement the following strategies:
Strategy 1: Integrating work with other relevant sectors for the promotion and
awareness raising about professional qualification and standard system
Key content: TPQI and the benefits of professional qualification system are not yet wellknown among the public. There must be some PR activities to raise awareness about professional
qualification and standard system in every sector. TPQI must collaborate with all relevant sectors
to increase the channels to promote and raise awareness about the system, especially the private
sector which is the main demand driven entity that will make the system successful.
Main objective of the strategy
The professional qualification and standard system is well-known and all relevant sectors
are aware of its benefits
Plan
1) Integrate work with other relevant sectors and promote PR activities
Objective: To achieve the objectives of TPQI in implementing professional qualification
system. However, TPQI is not yet well-known among the public, therefore TPQI must focus on
carrying out PR activities towards target groups using all types of media. TPQI should collaborate
with all relevant sectors, starting by conducing satisfactory survey towards the services and the
confidence of the business owners towards the system. This will help in improving the work of
TPQI so that it could integrate its work with other relevant sectors.
Projects/activities to be conducted under the plan include:
Projects/ Activities

Implementation Periods
2560 2561 2562 2563 2564
1. Project to enhance awareness about professional qualification system among √
√
√
√
√
target groups
2. Project to conduct satisfactory survey towards the services, the confidence of
√
√
√
√
√
clients towards TPQI and the confidence of business owners towards professional
qualification and standard system
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2) Increase effectiveness of TPQI to raise confidence among relevant organizations
Objective: To increase the number of staff with expertise on professional qualification and
standard system and readiness to represent TPQI to promote its work. This is another mechanism
to coordinate with internal and external parties to implement the work of TPQI.
Projects/activities to be conducted under the plan include:
Projects/ Activities
1. Project to review TPQI strategy
2. Project to evaluate the work of TPQI in the past 5 years and
the value of key project
3. Project to enhance the work and the capacity of staff
4. Project to develop staff capacity based on competency

2560
√
√
√
√

Implementation Periods
2561
2562
2563
√
√
√
√
√

√
√

√
√

2564
√
√
√

Strategy 2: Developing and reviewing professional standards and qualifications in line with
the demand of economic sector and international standards
Main content: Strategy 2 focuses on reviewing and developing main professional
qualifications following the changing economic demand from the new national policies and
directions that promote innovations and new professions. This has led to the review of existing
professions and the development of standards for important new professions.
Main objective of the strategy
1. Professional qualification and standard system is in line with labor demand and is
acceptable in Thailand and abroad
Plan
1) Develop professional qualification and standard system in Thailand covering all
important professions
Objective: To ensure that TPQI will study, analyze, synthesize data on government policies,
national economic and social development plans and targeted industrial groups following Thailand
4.0 model leading by innovations in order to develop professional qualification and standard
system in Thailand that covers all important professions. There should also be meetings with other
relevant organizations to identify the direction to review professional standards addressing the
changing situation in the country, including new professions that need professional standards. In
addition, the professional qualification and standard system must be in line with international
standards. There needs to be a study and comparison between the Thai system and abroad.
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Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/ Activities
1. Project to review professional standards and qualifications
2. Project to develop professional standards and
qualifications supporting Thailand 4.0 model
3. Project to develop tools for evaluating English language
capacity

2560
√

Implementation Periods
2561
2562
2563
√
√
√
√
√
√

2564
√
√

√

2) Extending collaboration to relevant partners abroad
Objective: To extend collaboration with other partners abroad and to develop professional
qualification and standard system that links with ASEAN and international level, focusing on
professions in important industrial sectors
Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/ Activities
1. Project to promote and develop professional qualification
system that links to ASEAN and international level
2. Project to support the comparison of professional standards
and qualifications between Thai industries and ASEAN countries

2560
√
√

Implementation Periods
2561
2562
2563
√
√
√
√

√

√

2564
√
√

Strategy 3: Promoting the use of professional qualification and standard system in
educational, labor and entrepreneurial organizations so that they could develop their
capacity for their staff and for people who do not have access to education system
Main content: Professional standards should be transferred to education and industrial
sectors so that they could develop their capacity and build career path for their employees. TPQI
should collaborate with the education sector for the development of curriculum to enhance
knowledge, skills and characteristics among students based on the demand of the industrial
sector. TPQI should collaborate with the industrial sector to promote the use of professional
standard/ capacity standard among business owners so that they could develop the capacity of
their staff. TPQI should also collaborate with other organizations handling the transferring of
professional qualifications and educational qualifications so that employers without access to
education or with limited education can use professional qualifications to enhance their capacity
and their qualification level.
Main objective of the strategy
1. Professional qualification and standard system is used for the improvement of
curriculum in the education sector, for the labor development in the industrial sector (agriculture,
industry and services) and for creating career path for people without access to education under
national qualification framework.
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Plan
1) Extend collaboration to main organizations for the development of professional standards
and professional qualification system
Objective: To use as a model to link professional qualification system with education
system for professional trainings. The collaboration should be extended to education and labor
sectors so that they could improve their curriculum so that employees’ capacity is in line with
professional standards. It will also be way to create career path for people without access to
education system.
Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/ Activities
1. Project to start the link between professional qualification
system with education/ training system for human resource
development

2560
√

Implementation Periods
2561
2562
2563
√
√
√

2564
√

2) Create mechanism to implement professional qualification and standard system
among target groups
Objective: To raise public awareness about the implementation of professional
qualification system and to increase its use by transfer relevant knowledge to target groups.
Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/ Activities
1. Project to transfer knowledge to create mechanism
supporting the implementation of professional qualification
and standard system

2560
√

Implementation Periods
2561
2562
2563
√
√
√

2564
√

Strategy 4: Developing capacity certification system based on professional standards
following international standards and encouraging people in all professions to get capacity
certifications
Main content: TPQI as the main organization promoting professional qualification system
must develop procedure to certify professional capacity based on professional standards following
international standards. This is to enhance confidence among the public towards capacity
development and career path building for employees who receive certifications by focusing on
effective capacity evaluation based on professional standards.
Main objective of the strategy
1. Effectiveness of organizations certifying capacity based on professional standards is
enhanced. They could evaluate capacity based on professional standards following international
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standards. Employees with capacity certifications should receive appropriate remuneration
following their professional qualification and standard level.
Plan
1) Develop capacity certification system based on professional standards
Objective: To have organizations certifying capacity based on professional standards which
are effective and reliable following international standards. The performance of these organizations
is the reflection of TPQI’s functions. These organizations will also help build confidence of
business owners towards the capacity of employees with certifications.
Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/ Activities
1. Project to promote organizations certifying capacity
following professional standards
2. Project to develop organizations certifying capacity based on
professional standards following international standards ISO/IEC
17024)
3. Project to train examiners of organizations certifying capacity
based on professional standards
4. Project to develop knowledge for capacity evaluation to build
action communities of examiners
5. Project to train assessors
6. Project to carry out monitoring and evaluation process on
organizations certifying capacity based on professional standards and
to control the organizations’ capacity evaluation procedure
7. Project to follow up in order to support capacity evaluation under
professional qualification system

2560
√

Implementation Periods
2561
2562
2563

2564

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

2) Encourage people to get capacity certifications following professional standards
Objective: To promote and create opportunities for employees to go through capacity
evaluation process based on professional standards so they could receive professional
qualification certifications
Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/ Activities
1. Project to encourage employees to go through capacity
evaluation process based on professional qualifications
2. Project to create opportunities to build capacity of employees
3. Project to calculate costs of capacity evaluation based on
professional standards

2560
√
√
√

Implementation Periods
2561
2562
2563
√
√
√
√
√

√
√

√
√

2564
√
√
√
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Strategy 5: Using network center, data, IT and services relevant to professional
qualifications and standards to support professional qualification and standard system
following government policy on e-government
Main content: TPQI must develop database and IT on professional qualifications for
people who are interested to use them for the development of professional qualification system.
TPQI should also develop database that links to other relevant organizations to identify the
direction for the development of professional qualification and standard system of other
organizations.
Main objective of the strategy
1. Network center, database, IT and services relevant to professional qualifications and
standards are used to support services related to professional qualification system
Plan
1) Develop database system on professional qualifications covering all professions
Objective: To conduct research and development on professional qualification system by
developing database for people interested to use them to improve professional qualification
system. The process includes studying, analyzing and synthesizing data and factors related to the
direction of economic development as well as organizing meetings with other organizations to find
the direction to develop professional qualification system covering all professional groups
Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/ Activities
1. Project to develop database on professional qualification
and standard system
2. Project to disseminate the use of database on professional
qualification system services
3. Project to develop TPQI IT master plan B.E. 2561-2565

2560
√
√

Implementation Periods
2561
2562
2563
√
√
√
√

√

√

2564
√
√

√

2) Establish database linking organizations developing capacity based on professional
standards
Objective: To ensure that TPQI is a learning organization with facilities to help staff learning
process, TPQI must develop learning organization mechanisms for example, continuously
organizing human resource development activities to enhance capacity of staff
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Projects/ activities to be conducted under the plan include:
Projects/ Activities
1. Project to establish information center on professional
qualification system and call center
2. Project to develop capacity before participating in the
evaluation process using e-training system for competency
development

2560
√
√

Implementation Periods
2561
2562
2563
√
√
√
√

√

√

2564
√
√
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Diagram 1: Integration among vision, mission, key objectives and plans of TPQI strategy B.E. 2560-2564
Vision
to be an institute that develops and implement professional qualification and standard system in line with Thailand 4.0 model to enhance the capacity of at least
310,000 human resources by 2021
Mission 1
Creating awareness on
professional qualification
and standard system and
making the public realize
about the benefits of the
use of the system

Mission 2
Encouraging business
owners to take part in the
development of professional
standards and qualifications
in line with the national
strategy and Thailand 4.0
model

Mission 3
Promoting the use of professional
qualification and standard system for the
improvement of capacity development
curriculum in educational institutions.
Promoting trainings to enhance capacity of
employees in the industrial sector and to
promote credit transfer system for the
advancement of human resources

Mission 4
Certifying organizations that
certify labor capacity in different
professions so that they could
cover all professions. The
procedure should be in line with
international standards and
should link with Ministry of labor
and other relevant organizations.

Mission 5
Using network center, database,
information technology and
services related to professional
qualifications and standards to
support professional qualification
system services

Strategy 1
Integrating work with other
relevant sectors for the
promotion and awareness
raising about professional
qualification and standard
system

Strategy 2
Developing and reviewing
professional standards and
qualifications in line with the
demand of economic sector
and international standards

Strategy 3
Promoting the use of professional
qualification and standard system in
educational, labor and entrepreneurial
organizations so that they could develop
their capacity for their staff and for people
who do not have access to education
system

Strategy 4
Developing capacity certification
system based on professional
standards following international
standards and encouraging
people in all professions to get
capacity certifications

Strategy 5
Using network center, data, IT and
services relevant to professional
qualifications and standards to
support professional qualification
and standard system following
government policy on
e-government

Work Plan
1) Integrate work with other
relevant sectors and promote PR
activities
2) Increase effectiveness of TPQI
to raise confidence among
relevant organizations

Source: Research team

Work Plan
1)Develop professional
qualification and standard
system in Thailand covering
all important professions
2)Extending collaboration to
relevant partners abroad

Work Plan
1)Extend collaboration to main
organizations for the development of
professional standards and
professional qualification system
2)Create mechanism to implement
professional qualification and
standard system among target
groups

Work Plan

Work Plan

1)Develop capacity certification
system based on professional
standards

1)Develop database system on
professional qualifications covering
all professions

2)Encourage people to get
capacity certifications following
professional standards

2)Develop database system on
professional qualifications covering
all professions
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Diagram 2:

Strategic Map of TPQI Strategy B.E. 2560-2564

Vision: to be an institute that develops and implement professional qualification and standard system in line with Thailand 4.0 model to enhance the capacity of at least 310,000 human resources by 2021

Goals

Strategies

Outcomes

There are more
people aware of the
professional qualification and
standard system and its
benefits

Integrating work with other
relevant sectors for the
promotion and awareness
raising about professional
qualification and standard
system

Professional qualification and
standard system is well known

Professional
qualification and standard
systems have been developed
based on labor demand and are
acceptable in Thailand and
abroad

Developing and reviewing
professional standards and
qualifications in line with the
demand of economic sector and
international standards

Organizational
development

Extend MOU to other
organizations abroad

There are relevant networks in Thailand
and abroad

Extend collaboration to
business owners

Develop professional qualification and
standard system

Source : Research Team

Organizations whose
duty is to certify labor capacity
have been certified. Remuneration
rates for different professional
qualifications and standards have
been studied.

Relevant people could receive relevant services from
IT system

Professional qualification and standard
system is in line with economic demand
Staff have expertise

Staff have skills and capacity in
line with professional
qualification system

Enhance efficiency of organizations certifying
capacity
Staff have knowledge and
expertise

Establish monitoring and evaluation
system

Network centers,
database, IT and services relevant
to professional qualifications and
standards that support
professional qualification system
have been established.
Using network center, data, IT and
services relevant to professional
qualifications and standards to
support professional qualification
and standard system following
government policy on e-government

Developing capacity certification
system based on professional
standards following international
standards and encouraging people
in all professions to get capacity
certifications

Labor capacity has been enhanced

Employees receive certifications based
on professional standards

Collaborate and work with relevant organizations
Implementation

Promoting the use of professional qualification and
standard system in educational, labor and
entrepreneurial organizations so that they could
develop their capacity for their staff and for people
who do not have access to education system

Professional qualification and standard system is in
line with the demand of economic sector and
acceptable abroad

Satisfaction of business owners and
relevant sectors towards professional
qualification and standard system
- The public and relevant organizations are
aware of professional qualification and
standard system

Quality of
services

Professional qualification and standard system
has been used and transferred to education sector so
that they could use it for the improvement of their
curriculum and to industrial sector so they could
improve labor capacity and use it as a tool for labor
without opportunity to access education under national
qualification framework

Media appropriate to the
target audience

PR activities for other organizations
Establish information center linking
data of various relevant
organizations

Improve efficiency and capacity of staff

Create knowledge and content
for communications

Develop IT system
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Mechanisms to implement TPQI strategy B.E. 2560-2564
TPQI strategy B.E. 2560-2564 will be implemented by establishing TPQI action plan for B.E.
2560-2564 with the object of using it as framework and guidance for the implementation and
managing the annual budgets. The action plan must have specific timeline and targets for the
work/ projects/ activities during B.E. 2560-2564.
TPQI action plan has taken into consideration the theory of change that links inputs,
process, output, outcome and impact. The theory of change has been used to ensure
effectiveness of the implementation. The main objectives of the action plan include:
1) To enable each organization under TPQI to use the directions of TPQI, including
strategies, work plans, projects and activities for the development of their own action plans
2) To develop TPQI action plan in line with TPQI strategy B.E. 2560-2564 and to ensure
that it will benefit the development of work plans, projects and activities following the strategy
The detail of the action plan based on TPQI strategy B.E. 2560-2564 could be summarized
as follows:
Strategic point 1: Collaborate with all relevant sectors for the promotion and awareness raising
on professional qualification and standard system and promote its use
Objective:

Professional qualification and standard system is well-known and all relevant
sectors are aware of its benefits

Goals

1. More people are aware about professional qualification and standard system
2. Performance of TPQI and its staff is more effective leading to more use of
professional qualification system

Strategic indicators:
1. Number of people aware of professional qualification and standard system
2. Percentage of satisfaction towards services and percentage of confidence of
business owners towards professional qualification and standard system
3. Number of projects to review strategic plans of TPQI
4. Number of evaluations of performance of TPQI
5. Percentage of improvement of TPQI performance and staff
6. Percentage of staff capacity based on competency which has been
developed
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Strategic point 2: Develop and review professional standards and qualifications in line with the
demand of economic sector
Objective

Professional qualification and standard system is in line with human resource
demand and acceptable in Thailand and abroad

Goals

1. Review professional standards and qualifications in line with the demand
of economic sector
2. Develop professional standards and qualifications in line with the demand
of economic sector

Strategic indicators:
1. Number of professional areas whose professional standards and
qualifications have been reviewed
3. Number of professional areas whose professional standards and
qualifications have been developed
4. Number of tools/ example of test to evaluate capacity
5. Number of reports on the development and monitoring of quality
assurance
6. Report on the development of professional qualification system which will be
linked to ASEAN and international level
7. Number of professional areas whose professional standards and
qualifications are comparable to ASEAN member countries
Strategic point 3: Use professional qualification and standard system in education and industrial
sectors and use it as guidance for capacity development to create career path
options for people without access to education system
Objective

Transfer professional qualification and standard system to improve capacity
development curriculum in the education and labor sectors. Industrial sector
(agriculture, industries and services) use it for capacity development. It is also
used as a tool to develop career path for people without access to education
system following national qualification framework

Goals

1. To begin the linkage between professional qualification system and
education and training system
2. To disseminate knowledge knowledge about professional qualification and
standard system
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Strategic indicators
1. Number of curriculum linking professional qualification system with
education and professional training system
2. Number of people who receive information about professional qualification
and standard system
Strategic point 4: Develop procedure for certifying labor capacity based on professional standards
following international standards and encourage employees to receive capacity
certifications based on professional standards covering all targeted professions
Objective
Certify organizations certifying capacity based on professional standards to
evaluate capacity based on professional standards following international
standards. Employees with capacity certifications based on professional
standards should receive appropriate remunerations following their
professional qualification and standard level
Goals

1. To certify organizations certifying capacity based on professional standards
2. To evaluate capacity based on professional standards following
internaitonal standards and to evaluate capacity of employees with
certifications
Strategic indicators
1. Organizations whose duty is to certify capacity based on professional
standards have been supported
2. Organizations whose duty is to certify capacity have been developed
following international standards (ISO/IEC 17024)
3. Examiners of the organizations certifying capacity based on professional
standards have been trained
4. Examiners have knowledge to evaluate capacity to establish action
community (people: professional areas)
5. Assessors have been trained
6. Number of organizations whose duty is to certify capacity based on
professional standards that have been evaluated and managed
7. Organizations which have received support on capacity evaluation under
professional qualification system
8. Percentage of people participating in capacity evaluation based on
professional standards
9. People whose capacity have been developed based on professional
standards
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10. Professions whose capacity evaluation costs have been calculatged
Strategic point 5: Use network center, database, IT and services related to professional
qualifications and standards to support professional qualification system
services via e-government
Objective

Network center, database, IT and services relevant to professional
qualifications and standards are used to support professional qualification
system services

Goals

1. To establish network center, database, IT and services relevant to
professional qualifications and standards
2. To use network center, database, IT and services to support professional
qualification system services

Strategic indicators
1. Network center system relevant to professional qualification and standard
system has been developed
2. Percentage of the dissemination of the use of database system and
professional qualification services
3. TPQI IT master plan B.E. 2561-2565
4. Number of people aware of professional qualification system through call
center
5. Professional areas whose labor capacity has been developed before
evaluation process via electronic system
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรละหตุผล
การปลีไยนปลงทัๅงปัจจัยภาย฿นละภายนอกประทศ฿นดຌานตางโ ลຌวนป็นประดในทຌาทายทีไประทศเทย
ตຌองผชิญ ซึไงปัจจัยภาย฿นประทศประการสาคัญคือการปลีไยนปลงทางการมืองละสังคม อาทิ การปลีไยนปลง
รัฐบาล สงผล฿หຌมีการกาหนดนยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประทศ ละยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป รวมทัๅงผนพัฒนา
ศรษฐกิจละสังคมฉบับทีไ 11 ทีไกาลังจะสิๅนสุด ทา฿หຌมีการจัดทานวทางผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
ฉบับทีไ 12 ซึไงจะริไมขับคลืไอน฿นป พ.ศ. 2560 สวนปัจจัยภายนอกประการสาคัญ฿นระยะวลาอัน฿กลຌนีๅคือการปຂด
ประชาคมศรษฐกิจอาซียน (AEC) กอ฿หຌกิดการคลืไอนยຌายสรีของกาลังรงงาน฿น 10 ประทศสมาชิกอาซียน฿นป 2559
฿นขณะทีไประทศมีพียงกรอบคุณวุฒิหงชาติ (National Qualification Framework: NQF) ป็นกรอบมาตรฐาน
ดຌานวิชาการระดับอุดมศึกษา฿นหลายสาขา ตยังขาดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพหงชาติ (National Professional Qualification
Framework) ทีไจะตอบสนองตอยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนของประทศ ละยุทธศาสตร์การขຌาสูประชาคม
อาซียน ขຌอทีไ 4 วาดຌวยรืไองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึไงป็นปัจจัยสาคัญ฿นการรับรองสมรรถนะรงงานเทย฿หຌมี
อกาส฿นการพัฒนาฝมือละกຌาวขຌาสูการป็นทีไยอมรับ฿นระดับ AEC ทา฿หຌประทศเทยตຌองมีการปรับตัว฿หຌทันละ
สอดคลຌองกับการปลีไยนปลงพืไอรองรับการปลีไยนปลงทีไมุงนຌนการยกระดับทักษะ ความรูຌความสามารถกาลังคน
ของชาติ฿หຌมีสมรรถนะ฿นการทางานสอดคลຌองกับความตຌองการของสถานประกอบการ รวมทัๅงมีการสรຌางกรอบละ
หลักกณฑ์฿นการพิจารณาพืไอทีไจะกาหนดคุณวุฒิวิชาชีพระดับตางโ ฿หຌป็นมาตรฐาน฿นการบงชีๅสมรรถนะของ
กาลังคนของเทย ฿หຌสามารถตอบสนองเดຌตรงตามความตຌองการของผูຌประกอบการละตอบสนองตอความตຌองการ
ของประทศเดຌอยางทຌจริง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. (Thailand Professional Qualification Institute
(Public Organization): TPQI) ป็นหนวยงานภาย฿ตຌการกากับดูลของนายกรัฐ มนตรี จัดตัๅงขึๅนภาย฿ตຌพระราช
กฤษฎีกาจัดตัๅงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 มืไอวันทีไ 30 มีนาคม 2554 มีวัตถุประสงค์หลัก฿น
การจัดตัๅงเวຌ 6 ขຌอ คือ พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพ฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพ
฿หຌเดຌมาตรฐานสากล การรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมถึงป็นศูนย์กลาง
ขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ สอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ดย
หนຌาทีไทีไมีความสาคัญประการหนึไงคือการป็นหนวยงานกลาง฿นการประสานความรวมมือกับสถานศึกษา ศูนย์ หรือ
สถาบันฝຄกอบรม สถานประกอบการ หนวยงานของรัฐ ละองค์กรอกชน ฿นการผยพรระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพ ดยมีการดานินงานชืไอมตอ (Missing Link) กับหนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌอง อาทิ กรมพัฒนาฝมือ
รงงาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พืไอ฿หຌประชาชนผูຌประกอบอาชีพทีไมีทักษะฝมือมีอกาส฿นการเดຌรับ
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ละหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ฿นการนาเปพัฒนาทักษะฝมือละสรຌางรายเดຌจาก
การประกอบอาชีพ อันจะนาเปสูการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันดຌานทรัพยากรมนุษย์ อีกทัๅงป็นสวนหนึไงทีไ
รวมสรຌางมูลคาพิไมทางศรษฐกิจ฿หຌกับประทศอยางยัไงยืน
มຌวาสถาบันฯ เดຌจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2558-2562 พืไอ฿ชຌดานินการมาระยะหนึไง
ตดຌวยประดในความทຌาทายตางโ ทีไกิดขึๅน฿นปัจจุบันละ฿นอนาคตทัๅงจากภาย฿นละภายนอกประทศ อาจสงผล
กระทบตอการดานินงานตามผนยุทธศาสตร์ดังกลาว ทา฿หຌสถาบันฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการทบทวน
ยุทธศาสตร์การดานินงานพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาตร์ชาติระยะ 20 ป ละนวทางตามผนพัฒนาศรษฐกิจละ
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

สังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 รวมทัๅงบริบทตางโ ทีไปลีไยนปลงเป ดังนัๅนสานักนยบายละผนคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงหในความสาคัญ฿นการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
พ.ศ. 2560-2564 พืไอนาเปกาหนดทิศทางการดานินงานตามภารกิจของสถาบัน฿หຌสอดคลຌองผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 ฿หຌมีความชัดจนละป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองนยบายรัฐบาลละยุทธศาสตร์ชาติ
ละกิดประยชน์สูงสุด฿นการป็นสถาบันหลัก฿หຌการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของประทศเทย รวมทัๅงสามารถชืไอมยง
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของเทยกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพของอาซียนละระดับสากลเดຌ
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 พืไ อ ทบทวนผนยุ ท ธศาสตร์ ส ถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ฿หຌ มี ค วามสอดคลຌ อ งกั บ นยบายรั ฐ บาล
ยุทธศาสตร์ประทศ (นวทางของผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 พ.ศ. 2560 – 2564) ละผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป รวมถึงสอดคลຌองกับทิศทางการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม ละการพัฒนาสมรรถนะตามความ
ตຌองการกาลังคนของประทศ
1.2.2 พืไอจัดทาขຌอสนอชิงนยบายสาหรับการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอยางป็นรูปธรรม
สามารถน าเป฿ชຌ ฿นการด านิ น งานเดຌ จริง ละตอบสนองความตຌ องการของทุ กภาคสว นทีไ กีไย วขຌอง รวมทัๅ ง ผน
ขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1.2.3 พืไอ฿หຌการดานินภารกิจของสถาบันฯ มีบทบาทหนຌาทีไทีไชัดจน ละสามารถบูรณาการผนการ
ดานินงานระดับประทศรวมกับหนวยงานตางโ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 ขอบขตกำรศึกษำ
1.3.1 ศึกษาทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ละตัวชีๅวัดทีไผานมาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอทาการ
วิคราะห์ผลการดานินงานทีไผานมาละ฿หຌขຌอสนอนะ฿นการพัฒนาปรับปรุง
1.3.2 ศึกษาละวิคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค จุดขใง จุดออน ทัๅงจากปัจจัยภาย฿นละสภาพวดลຌอม
ภายนอกรอบดຌานทัๅง฿นละตางประทศ เดຌก ศรษฐกิจ สังคม การมือง ทคนลยี ขຌอมูลชิงสถิติตางโ ทีไมีผลตอ
การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทัๅงศึกษาทบทวนนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย ละวรรณกรรมทีไกีไยวขຌอง
1.3.3 ศึกษาทบทวนนยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนของ
ประทศ นวทางผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 ผนมบทระดับชาติทีไกีไยวขຌอง ละผน
ยุทธศาสตร์อืไนโ ของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นดຌานการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอนามากาหนดทิศทางการพัฒนา
คุ ณ ภาพของกาลั ง คนจากระบบคุณ วุ ฒิ ส าหรับ รับ รองสมรรถนะวิ ช าชี พ ละการสนั บ สนุ น นวทางการพิไ ม ขีด
ความสามารถ฿นการขงขันของทรัพยากรมนุษย์
1.3.4 ทบทวนระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿นกลุมประทศอาซียนละรูปบบการบริหารจัดการองค์กรทีไ ดูล
ดຌานมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ฿นตางประทศ พืไอหานวทางการปรับ฿ชຌ฿นดຌานการบริหารจัดการองค์กรทีไดี (Best
Practice)
1.3.5 ทาการศึกษาทบทวนกลุมอุตสาหกรรม/กลุมอาชีพ ทีไมีศักยภาพ฿นการพัฒนา฿นอนาคต (5-10 ป) ของ
ประทศเทยทีไคาดวาจะมีบทบาทสาคัญตอการพัฒนาประทศ
1.3.6 ศึกษาทบทวนการดานินงานของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง อาทิ กรมพัฒนาฝมือรงงาน กระทรวงรงงาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ป็นตຌน ละรวบรวม
ขຌอมูลการพัฒนาทีไกีไยวขຌองกับระบบมาตรฐานอาชีพของประทศเทย ดยหนวยงานตางโ ตลอดจนขຌอคิดหในละ
ขຌอสนอนะ จากหนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌอง
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1.3.7 ประชุ ม ผูຌ บ ริ หารละบุ ค ลากรของสถาบั น ฯ จ านวน 2 ครัๅง พืไ อ ฿หຌ เ ดຌ ม าซึไ ง รา งการวิ  คราะห์
สภาพวดลຌอม (SWOT Analysis) ฿นการหาจุดขใง จุดออน จากปัจจัยภาย฿น ละหาอกาสละอุปสรรคจากปัจจัย
ภายนอก
1.3.8 ประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย฿นสวนกลาง จานวน 2 ครัๅง พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงรางการ
วิคราะห์สภาพวดลຌอม (SWOT Analysis) ฿นการหาจุดขใง จุดออน จากปัจจัยภาย฿น ละหาอกาสละอุปสรรค
จากปัจจัยภายนอก
1.3.9 ประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย฿นสวนภูมิภาค จานวน 5 ครัๅง (4 ภาค เดຌก
ภาคหนือ ภาคตะวันออก ภาค฿ตຌ ภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยภาคตะวันออกฉียงหนือ บงป็น 2 ครัๅง คือ ภาค
ตะวันออกฉียงหนือตอนบนละตอนลาง) พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงรางการวิคราะห์สภาพวดลຌอม (SWOT Analysis) ฿นการหา
จุ ด ขใ ง จุ ด อ อ น จากปั จ จั ย ภาย฿น ละหาอกาสละอุ ป สรรคจากปั จ จั ย ภายนอก ตลอดจนขຌ อ คิ ด หใ นละ
ขຌอสนอนะจากหนวยงานตางโ
1.3.10 นาผลการศึกษาทัๅงหมด (ขຌอ 3.1- 3.9) มาวิคราะห์สภาพวดลຌอม (SWOT Analysis) พืไอจัดทา
รางยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
1.3.11 ประชุมระดมความคิดหในจากผูຌบริหารละบุคลากรของสถาบันจานวน 1 ครัๅง พืไอนาผลการศึกษา
ละผลการวิคราะห์ทัๅงหมดมาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ป้าประสงค์ ละผนยุทธศาสตร์฿หม
1.3.12 ประชุมผูຌบริหารละบุคลากรของสถาบันฯ จานวน 1 ครัๅง พืไอยกรางผนยุทธศาสตร์ ละจัดทา
ผนปฏิบัติการกาหนดตัวชีๅวัดความสารใจ
1.3.13 จัดประชุมพืไอสนอรางผนฯ ตอคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หลังจากมีการกຌเข
ปรับปรุงรางผนฯ ตามผลการประชาพิจารณ์สรใจสิๅนป็นทีไรียบรຌอย
1.4 วิธีกำรศึกษำ
พืไอ฿หຌบรรลุถึงวัตถุประสงค์ตางโ ของครงการจะเดຌมีวิธีการศึกษาดานินงานดังตอเปนีๅ
1.4.1 ภำย฿ตຌวัตถุประสงค์ขຌอที่ 1.2.1 พืไ อทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุ ฒิวิชาชีพ ฿หຌมีความ
สอดคลຌองกับนยบายรัฐบาลละยุทธศาสตร์ประทศ (ตามนวทางของผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ
12 พ.ศ.2560 - 2564) ละผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป รวมถึงสอดคลຌองกับทิศทางการพัฒ นาศรษฐกิจ สังคม ละ
การพัฒนาสมรรถนะตามความตຌองการกาลังคนของประทศ จะเดຌมีวิธีการศึกษาดังตอเปนีๅ
1) ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ละตัวชีๅวัดทีไผานมาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอทาการวิคราะห์ผล
การดานินงานทีไผานมา
2) ศึกษานวคิด ทฤษฎี กฎหมาย รวมถึงการศึกษาละทบทวนวรรณกรรมทีไกีไยวขຌอง
3) ศึกษาละวิคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค จุดขใง จุดออน ทัๅงจากปัจจัยภาย฿นละสภาพวดลຌอม
ภายนอกรอบดຌานทัๅง฿นละตางประทศ เดຌก ศรษฐกิจ สังคม การมือง ทคนลยี พืไอนามากาหนดทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพของกาลังคนจากระบบคุณวุฒิสาหรับ รับรองสมรรถนะวิชาชีพ ละการสนับสนุนนวทางการพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันของทรัพยากรมนุษย์
ขຌอมูล
- ขຌอมูลทุติยภูมิจากสิไงพิมพ์ (ผลงานวิจัย บทความละขຌอขียน ละสืไออิลใกทรอนิกส์) ทีไกีไยวขຌอง
กับคุณวุฒิวิชาชีพ
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

- ขຌอมู ล ชิ ง สถิติ ต า งโ นยบายรัฐ บาล ยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาประทศ ยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นา
กาลั ง คนของประทศ นวทางตามผนพั ฒ นาศรษฐกิจ ละสั ง คมหง ชาติ ฉบั บ ทีไ 12 ผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ผนมบทระดับชาติทีไกีไยวขຌอง ละผนยุทธศาสตร์อืไนโ ของหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง฿นดຌานการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1.4.2 ภำย฿ตຌวัตถุประสงค์ขຌอที่ 1.2.2 “พืไอจัดทาขຌอสนอชิงนยบายสาหรับการดานินงานของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพอยางป็นรูปธรรมสามารถนาเป฿ชຌ฿นการดานินงานเดຌจริงละตอบสนองความตຌองการของทุกภาคสวน
ทีไกีไยวขຌอง จะเดຌมีวิธีการศึกษาดังตอเปนีๅ
1) ศึกษาละทบทวนรูปบบการบริหารจัดการองค์กรทีไดูลดຌานมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ฿นตางประทศทีไ
ประสบความสารใจละมีลักษณะทางวัฒนธรรมรวมทัๅงครงสรຌางพืๅนฐานทีไ฿กลຌคียงกันกับประทศเทย อาทิ ประทศ
มาลซีย ประทศกาหลี฿ตຌ ละประทศทีไมีลักษณะทางวัฒนธรรมละครงสรຌางพืๅนฐานทีไตกตางกับประทศเทยต
ป็นตຌนบบทีไดีละสามารถนามาปรับ฿ชຌ฿นดຌานการบริหารจัดการองค์กรทีไดี (Best Practice) ฿หຌหมาะสมกับบริบท
ของประทศเทย อาทิ ประทศนิวซีลนด์
2) ศึกษาทบทวนกลุมอุตสาหกรรม/กลุมอาชีพ ทีไมีศักยภาพ฿นการพัฒนา฿นอนาคต (5-10 ป) ของประทศ
เทยทีไคาดวาจะมีบทบาทสาคั ญตอการพัฒนาประทศพืไอนามาประกอบการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
3) ศึกษาทบทวนละประมินผลการดานินงานของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง อาทิ กรมพัฒนาฝมือรงงาน
กระทรวงรงงาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานลขาธิการสภาการศึ กษา กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ป็นตຌน
4) ทบทวนละรวบรวมขຌอมูลการพัฒนาทีไกีไยวขຌองกับระบบมาตรฐานรงงานของเทย จากหนวยงาน
ตางโ ตลอดจนขຌอคิดหในละขຌอสนอนะ จากหนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌอง รวมถึงการวิคราะห์ภาพรวมละกลเก
พืไอการขับคลืไอนละผลักดันผนพัฒนายุทธศาสตร์ระดับชาติ฿นดຌานคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌมีประสิทธิภาพ
ขຌอมูล
- ขຌอมูลทุติยภูมิจากสิไงพิมพ์ (ผลงานวิจัย บทความละขຌอขียน ละสืไออิลใกทรอนิกส์) ทีไกีไยวขຌอง
- ขຌอมูลชิงสถิติตางโ
1.4.3 พื่อ฿หຌป็นเปตำมวัตถุประสงค์ขຌอ 1.2.3 “พืไอ฿หຌการดานินภารกิจของสถาบันฯ มีบทบาทหนຌาทีไ
ทีไชัดจน ละสามารถบูรณาการผนการดานินงานระดับประทศรวมกับหนวยงานตางโ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
จะเดຌมีวิธีการศึกษาดังตอเปนีๅ
1) ประชุมระดมความคิดหใน (Focus Group) จากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย฿นสวนกลาง ประกอบเปดຌวยหนวยงาน
ทีไกีไยวขຌอง เดຌก หนวยงานราชการ สถานศึกษา ผูຌประกอบการละภาคอกชน฿หຌครอบคลุมคิดป็นสัดสวนรຌอยละ 60
ของผูຌขຌารวมประชุม จานวน 2 ครัๅง (ประมาณ 80 คนตอครัๅง) พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงรางการวิคราะห์สภาพวดลຌอม (SWOT
Analysis) ฿นการหาจุดขใง จุดออน จากปัจจัยภาย฿น ละหาอกาสละอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก
2) ประชุมระดมความคิดหใน (Focus Group) จากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย ฿น 4 ภูมิภาค ประกอบเปดຌวย
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง เดຌก หนวยงานราชการ สถานศึกษา ผูຌประกอบการ ละภาคอกชน฿หຌครอบคลุมคิดป็นสัดสวน
รຌอยละ 60 ของผูຌขຌารวมประชุม จานวน 5 ครัๅง (ประมาณ 50 คนตอครัๅงตอภาค เดຌก ภาคหนือ ภาคตะวันออก ภาค฿ตຌ
ภาคตะวันออกฉียงหนือ ดยภาคตะวันออกฉียงหนือ บงป็น 2 ครัๅง คือ ภาคตะวันออกฉียงหนือตอนบนละ
ตอนลาง) พืไอ฿หຌเดຌมาซึไงรางการวิคราะห์สภาพวดลຌอม (SWOT Analysis) ฿นการหาจุดขใง จุดออน จากปัจจัย
ภาย฿น ละหาอกาสละอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก
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3) ประชุมรวมกับผูຌบริหารละบุคลากรสถาบันพืไอคราะห์ SWOT (TOW Analysis) หรือปัจจัยภาย฿น (จุด
ขใงละจุดออน) ของสถาบันฯ ละปัจจัยภายนอก (อกาสละภัยคุกคาม) จานวนประมาณ 2 ครัๅง
4) นาผลการศึกษาทัๅงหมด (ขຌอ 1.4.1-1.4.2) มาวิคราะห์สภาพวดลຌอม (SWOT Analysis) ละจัดทาการยก
รางขຌอสนอชิงนยบายละรางผนยุทธศาสตร์฿นการดานินงานผนยุทธศาสตร์คุณวุฒิวิชาชีพหงชาติ พ.ศ. 2560 –
2564
5) นารางขຌอสนอชิงนยบายละรางผนยุทธศาสตร์ฯ ประชุมระดมความคิดกับผูຌบริหารละบุคลากรสถาบัน
พืไ อหาขຌอสรุปกีไยวกับวิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ ประดใ นละยุ ทธศาสตร์ทีไ กีไยวขຌองกับยุ ทธศาสตร์ ป้ าประสงค์ละผน
ยุทธศาสตร์ พืไอ฿ชຌประกอบการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จานวนประมาณ 2 ครัๅง
6) นาสนอผล (ราง) ขຌอสนอชิงนยบายละผนยุทธศาสตร์ตอทีไประชุม฿หญ (จานวนประมาณ 200 คน)
พืไอรับฟังความคิดหในละขຌอสนอนะ ละนาผลเป฿ชຌ฿นการจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์
7) ทีมทีไปรึกษานาสนอขຌอสนอชิงนยบายละผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิ ชาชีพตอคณะกรรมการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
8) จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 100 ลม พรຌอมบทสรุปผูຌบริหารทัๅงภาษาเทยละภาษาอังกฤษ
ขຌอมูล
- การจัดประชุมผูຌบริหารละบุคลากรสถาบันพืไอ วิคราะห์ SWOT (TOW Analysis) หรือปัจจัย
ภาย฿น (จุดขใงละจุดออน) ของสถาบันฯ ละปัจจัยภายนอก (อกาสละภัยคุกคาม) จานวน
ประมาณ 2 ครัๅง
- ประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย พืไอสังคราะห์ SWOT (TOW Analysis) หรือ
ปัจจัยภาย฿น (จุดขใงละจุดออน) ของสถาบันฯ ละปัจจัยภายนอก (อกาสละภัยคุกคาม) ดย
จะมีการจัดประชุมระดมความคิดหในจานวน 5 ครัๅง ( ฿น 4 ภูมิภาค ดยภาคตะวันออกฉียงหนือ
จัดประชุม 2 ครัๅง)
- การจัดประชุมพืไอระดมความคิดกับผูຌบริหารละบุคลากรสถาบันพืไอหาขຌอสรุปกีไยวกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประดในละยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับยุทธศาสตร์ ป้าประสงค์ละผนยุทธศาสตร์ พืไอ฿ชຌ
ประกอบการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จานวนประมาณ 2 ครัๅง
การวิคราะห์
- ฿ชຌทคนิค AIC (Appreciation, Influence, and Control) ประยุกต์฿นการระดมความคิดพืไอ฿หຌ
เดຌมาซึไง SWOT ละ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ป้าประสงค์ ละยุทธศาสตร์ สาหรับการวิคราะห์ขຌอมูล SWOT จะ฿ชຌวิธี
TOW Analysis and Ranking Analysis สวนการประมวลผลอืไนโ จะวิคราะห์ละนาสนอ฿นรูปตาราง สถิติ รຌอยละ
ผลรวมคาฉลีไย ละการวิคราะห์นืๅอหา (Content Analysis)
1.5 ผลที่คำดวำจะเดຌรับ
ระดับผลผลิต
- มีรูปบบของการนาอาขຌอสนอนะชิงนยบายละผนยุทธศาสตร์฿นการดานินงานผนยุทธศาสตร์
คุณวุฒิวิชาชีพหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 เปป็นนวทางการดานินงานละปฏิบัติเดຌจริงละสามารถนาเป
ประกอบการกาหนดนยบายการพัฒนาคุณภาพของกาลังคนจากระบบคุณวุฒิสาหรับรับรองสมรรถนะวิชาชีพ ละ
การสนับสนุนนวทางการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันกาลังคนของประทศ
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ระดับผลลัพธ์
- องค์กร หรือหนวยงานทัๅงภาครัฐละอกชนทีไกีไยวขຌองสามารถ฿ชຌประยชน์จากผลการศึกษา฿นการ฿ชຌ
ป็นกรอบละนวทางปฏิบัติพืไอป็นนวทาง฿นการพัฒนาคุณภาพของกาลังคนพืไอรับรองสมรรถนะวิชาชีพ

บททีไ 2
นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง
2.1 นวคิดทฤษฎี฿นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.1.1 ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital Theory)
นวคิดกีไยวกับทุนมนุษยຏ จากหนังสือรืไอง The Wealth of Nations ของ Adam Smith มืไอป 1776
ชีๅ฿หຌหในวาหลงทีไมาของความมัไงคัไงของชาตินัๅนคือ รงงาน (Labor) ละการบงงานกันทาของรงงาน (Division of
Labor) ความคิดนีๅขัดยຌงกับความคิดของพวก Physocrats ซึไงชืไอมัไนวาทีไดินปຓนทีไมาของความรไารวย ฿นตอนรกความคิด
ของขายังเมเดຌรับความสน฿จมากนัก จนกระทัไงหลังสงครามลกครัๅงทีไสอง นักศรษฐศาสตรຏจึง฿หຌความสาคัญกทุนมนุษยຏ
มากกวาดิม ดยริไมจาก Robert M. Solow เดຌศึกษาดย฿ชຌ Production Function พืไอจะอธิบายความสัมพันธຏ
ระหวางการปลีไยนปลงทคนิคการผลิตกับการจริญติบตทางศรษฐกิจ ละเดຌชีๅ฿หຌนักศรษฐศาสตรຏตระหนักถึง
รายจาย฿นการศึกษาวาปຓนรูปบบหนึไงของการลงทุน ตกใยังเมมี฿ครสน฿จการลงทุน฿นทุนมนุษยຏ จนกระทัไงนัก
ศรษฐศาสตรຏหง University of Chicago คือ Theodore Schultz เดຌขียนบทความนຌน฿หຌหในถึงความสาคัญละ
บทบาทของทุนมนุษยຏจนพัฒนามาปຓนทฤษฎีทุนมนุษยຏหรือ Human Capital Theory (บุญคง หันจางสิทธิ์, 2543)
สวน Schultz (1960) เดຌขียนรืไอง Capital Formation by Education ซึไงชีๅ฿หຌหในวาการลงทุน฿นการศึกษา
ปຓนปัจจัยทีไสาคัญยิไง฿นการอธิบายการจริญติบตทางศรษฐกิจ ละพบวาประมาณรຌอยละ 20-40 ของผลผลิตรวมทีไ
พิไมขึๅนปຓนผลมาจากการลงทุน฿นการศึกษา พราะการลงทุน฿นการศึกษาทา฿หຌรงงานมีประสิทธิภาพ฿นการผลิตพิไมมาก
ขึๅนจึงทา฿หຌผลผลิตรวมพิไมขึๅนอยางมีนัยสาคัญ นอกจากนีๅ฿นบทความรืไอง Investment in Human Capital Shultz
(1961) เดຌวิคราะหຏละสรุปวากิจกรรม 5 ประการทีไถือปຓนการลงทุน฿นทุนมนุษยຏ เดຌก 1) สิไงอานวยความสะดวกดຌาน
สุขภาพละบริการ 2) การฝຄกอบรม฿นงาน 3) องคຏกรการศึกษาทีไปຓนทางการระดับปฐมศึกษา มัธยมศึกษา ละอุดมศึกษา
4) ปรกรมการศึกษาสาหรับผูຌ฿หญทีไเมเดຌจัดดยบริษัท รวมทัๅงหลักสูตรตอนืไอง ดยฉพาะอยางยิไง฿นภาคกษตร ละ
5) การยຌายถิไนของบุคคลละครอบครัวพืไออกาส฿นการปลีไยนงาน ซึไงหากพิจารณา฿หຌลึกซึๅงจะพบวาขຌอสนอกีไยวกับ
กิจกรรม 5 ประการดังกลาวเดຌตัๅงอยูบนพืๅนฐานของนวคิดรืไองการศึกษาตอนืไอง (Continuing Education) ละการ
รียนรูຌตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
นอกจากนีๅยังมีนักศรษฐศาสตรຏคนสาคัญทีไบุกบิกละพัฒนาทฤษฎีทุนมนุษยຏ ชน Becker (1964) Denison
(1983) Carnoy (1995) Sweetland (1996) ละ Swanson (2001) ปຓนตຌน ซึไงนักทฤษฎีทุนมนุษยຏหลานีๅมีนวคิด
ทีไสาคัญอยูบนพืๅนฐานของความชืไอวาการศึกษาละฝຄกอบรมถือปຓนการลงทุนซึไงจะสงผลตอความสามารถ฿นการผลิต
(Productivity) ละรายเดຌสวนบุคคล (Personal Income) ทีไพิไมสูงขึๅน ดังทีไ Maran et al. (2009) เดຌชีๅ฿หຌหในวา
Model of Human Capital Theory ประกอบดຌวยความสัมพันธຏ (Relationship) สาคัญ 3 ประการ เดຌก 1) การ
ลงทุน฿นการศึกษาละฝຄกอบรมนาเปสูการรียนรูຌทีไพิไมขึๅน 2) การรียนรูຌทีไพิไมขึๅนนาเปสูความสามารถ฿นการผลิตทีไ
พิไมสูงขึๅน ละ 3) ความสามารถ฿นการผลิตของรงงานทีไพิไมสูงขึๅนทา฿หຌองคຏกรเดຌรับกาเรสูงขึๅน ทัๅงนีๅ การอบรม
ทัไวเป (General Training) ปຓนการอบรมความรูຌละทักษะทัไวเป เมเดຌจาะจงสาหรับงาน฿ดงานหนึไงดยฉพาะ
ประยชนຏจึงตกอยูกับผูຌขຌารับการอบรมละรงงานสามารถนาสมรรถนะทีไสูงขึๅนเปชวยพิไมพูนความสามารถ฿นการ
ผลิต฿หຌกองคຏกร฿ดกใเดຌ คา฿ชຌจาย฿นการอบรมจึงมักจะตຌองรับผิดชอบดยผูຌขຌารับการอบรมอง ฿นขณะทีไการอบรม
ฉพาะอยาง (Specific Training) คือการอบรมทีไจาปຓนสาหรับงาน฿ดงานหนึไงหรือหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไง
ดยฉพาะ ผลประยชนຏจึงตกอยูกองคຏกรดยตรง คา฿ชຌจายสาหรับการอบรมจึงปຓนความรับผิดชอบรวมกันระหวาง
พนักงานละองคຏกร (Becker, 1964)
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ดยทัไวเป นิยามของทุนมนุษยຏจึงเมเดຌจากัดอยูพียงคจานวนปทีไบุคคลเดຌรับการศึกษา฿นระบบทานัๅน
หากตรวมถึงคุณลักษณะอืไนโ ภาย฿นตัวของบุคคลทัๅงทีไติดตัวมาตกานิดละกิดจากการรียนรูຌผานการศึกษานอก
ระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยดຌวย อีกทัๅง ประยชนຏอันกิดจากการลงทุน฿นทุนมนุษยຏเมเดຌจากัดอยูพียงค
ประยชนຏทางศรษฐกิจทานัๅน ตรวมถึงผลประยชนຏดຌานอืไนโ ชน ผลประยชนຏทางสังคมทัๅงตอบุ คคล องคຏกร ละ
สังคมดยรวมดຌวย สวนคุณคาทางศรษฐกิจของทุนมนุษยຏสะทຌอนออกมา฿นรูปของรายเดຌ การมีงานทา ละความ
จริญติบตทางศรษฐกิจ มຌวาปัจจัยอืไนโ ชน อุปสงคຏละอุปทาน฿นตลาดรงงาน การตอรอง ชืๅอชาติ พศ ละ
อายุจะมีผลตอรายเดຌละการมีงานทาของบุคคล ตคุณ วุฒิทางการศึกษาละสมรรถนะของบุคคลกใยังคงปຓนปัจจัย
สาคัญปัจจัยหนึไงทีไสงผลตอรายเดຌของขางานวิจัยดย Krueger &Lindahl อຌาง฿น OECD (2001) คຌนพบวา จานวนป
การศึกษาทีไพิไมขึๅนทา฿หຌรายเดຌของบุคคลพิไมสูงขึๅนรຌอยละ 5-15 นอกจากนีๅ ฿นดຌานความสามารถ฿นการมีงานทา
งานวิจั ยดย Riddell (2011) คຌนพบว า การศึกษาทีไสู งขึๅนทา฿หຌอัตราการกลับขຌาสู การจຌางงานอีกครัๅง (ReEmployment) ของผูຌวางงานสูงขึๅนอยางมีนัยสาคัญ ดยฉพาะอยางยิไง฿นกลุมผูຌทีไเดຌรับการศึกษา 12-16 ป สวนผล
ของการเดຌ รับ การศึก ษา฿นระบบทีไ มี ต อการว า งงาน (Unemployment) นัๅ น งานวิ จั ย นีๅ พ บว า ผูຌ เ ดຌ รั บ การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจะมีอกาสวางงานนຌอยลง
Carnoy (1995) เดຌอธิบายวาทุนมนุษยຏสามารถทา฿หຌศรษฐกิจจริญติบตขึๅนเดຌ ฿นระดับมหภาค พราะทุน
มนุษยຏปຓนบอกิดของทคนลยี (Technology) ประสิทธิภาพภาย฿นองคຏกร (Organizational Efficiency) ละการ
เดຌมาของหลงทุนจากภายนอก (Acquisition of External Source of Capital) ทัๅงนีๅ Sweetland (1996) ขยาย
ความวานัไนพราะสติปัญญาละความคิดสรຌางสรรคຏของมนุษยຏกอ฿หຌกิดทคนลยี นวัตกรรม ความสามารถ฿นการ
ผลิต ละความสามารถ฿นการลงทุ น นอกจากนีๅ ทักษะ฿นการมีปฏิสัมพันธຏระหวางบุคคลละความสามารถ฿นการ
ทางานปຓนทีมของมนุษยຏทา฿หຌประสิทธิภาพภาย฿นองคຏกรสูงขึๅน ละทา฿หຌครือขายทางธุรกิจกวຌางขวางมากขึๅน ซึไง
ทຌายทีไสุดลຌวนาเปสูการเดຌมาซึไงหลงทุนจากภายนอกองคຏกร นอกประทศ ตลอดจนนอกภูมิภาค
งานวิจัยดย Ordine & Rose (2011) ฿นอิตาลีคຌนพบวา บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย฿นอิตาลีตຌองประสบกับ
ปัญหาความเมทาทียมกันของคาจຌาง (Wage Inequality) นืไองจากบัณฑิตบางกลุมมีทักษะเมสอดคลຌองกับความ
ตຌองการของตลาดรงงาน นยบายทีไสาคัญทีไจะกຌปัญหานีๅเดຌคือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา฿หຌสูงขึๅนละจัดการ
ฝຄกอบรมทีไหมาะสมจนกระทัไงผูຌทีไขຌาสูตลาดรงงานมีทักษะตรงกับงานหรือมีอกาสเดຌทางานทีไตรงกับทักษะทีไตนองมี
ซึไง฿นประดในของการจัดการฝຄกอบรมนัๅน งานวิจัยดย Messinis&Olekalns (2007) ฿นประทศออสตรลียคຌนพบวา
การฝຄกอบรมหลังจากสารใจการศึกษาลຌว (Post-Education Training) ปຓนประยชนຏอยางมากทัๅงตอผูຌทีไมีการศึกษา
ตไากวาระดับงานทีไตนองทา (Under-Educated Workers) ละผูຌทีไมีการศึกษาสูงกินกวาระดับงานทีไตนองทา
(Over-Educated Workers) พราะการฝຄกอบรมจะชวย฿หຌรงงานกลุมรกมีทัก ษะทีไสูงขึๅนจนอยู฿นระดับ ทีไ
ตอบสนองความตຌองการของนายจຌางเดຌ ละชวย฿หຌรงงานกลุมหลังซึไงมຌจะตຌองทางานตไากวาวุฒิมีอกาสพัฒนา
ทักษะบางอยางทีไอาจจะยังเมเดຌรับการพัฒนาผานการศึกษาภาย฿นระบบรงรียน฿นระดับคุณวุฒิทีไตนองเดຌมาลຌว
2.1.2 ทฤษฎีศรษฐศาสตร์รงงาน (Labor Economics)
ทฤษฎีศรษฐศาสตรຏ รงงานต า งโ จะช ว ยอธิ บาย฿หຌหใน ภาพเดຌ ว า ผูຌ ทีไมี บ ทบาทส าคัญ ( Actors) ฿น
ตลาดรงงาน เดຌก รงงาน (Workers) หนวยผลิต (Firms) ละรัฐบาล (Government) มีบทบาทละมีปฏิสัมพันธຏ
ซึไงกันละกันอยางเร฿นตลาดรงงาน ละปัจจัย฿ดบຌางทีไส งผลกระทบตออุปสงคຏ (Demand) ละอุปทาน (Supply)
ของรงงาน จุดดุลยภาพ฿นตลาดรงงาน (Labor Market Equilibrium) จะกิดขึๅนเดຌอยางเร นอกจากนีๅ ยังอธิบาย
เดຌอีกวาทาเมจึงมีปัญหาการวางงาน (Unemployment) Borjas (2000) ละบุญจง หันจางสิทธิ์ (2543) เดຌ฿หຌ
ประดในหลานีๅ สรุปเดຌดังนีๅ

นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกียไ วขຌองละนวทางการพัฒนากาลังคน
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ผูຌทีไมีบทบาทสาคัญ฿นตลาดรงงาน (The actors in the labor market)
บุคคลรกทีไมีบทบาทสาคัญ฿นตลาดรงงานทีไสุดคือ ตัวรงงานองรงงาน (Workers) จะปຓนผูຌตัดสิน฿จวาจะ
ทางานหรือเม จะทางานกีไชัไวมง จะพัฒนาทักษะอะเร฿หຌกตนอง จะลาออกจากงานมืไอเหร จะประกอบอาชีพ฿ด จะ
ขຌาปຓนสมาชิกของสหภาพรงงานหรือเม ละจะทุมทพยายามทางานมากนຌอยพียง฿ด ดยมากการตัดสิน฿จลือก
ค าตอบทีไ หมาะสมของรงงานจะอยู บนพืๅ นฐานของความพยายาม฿นการสรຌ างคุ ณภาพชี วิ ตทีไ ดี ทีไ สุ ด฿หຌกั บตนอง
(Maximizing Well-Being) การตัดสิน฿จขຌาสูตลาดรงงานของรงงานกอ฿หຌกิดอุปทานรงงาน (Labor Supply) เม฿ช
ฉพาะ฿นชิงจานวนของรงงาน ตรวมถึง฿นชิงคุณภาพของทักษะทีไรงงานหลานัๅนมี฿หຌกนายจຌางดຌวย ดยมาก
รงงานจะพยายามสวงหาคุณภาพชีวิตทีไดีทีไสุด฿หຌกับตนองดยการทุมทวลาละความพยายามทัๅงหมดเปกับกิจกรรม
ตางโ ทีไจะทา฿หຌตนองเดຌรับคาจຌางทีไสูงมากขึๅน สຌนกราฟของอุปทานรงงานจึงมักจะคຌงขึๅน (Upward Sloping)
บุคคลสาคัญบุคคลทีไสองคือ หนวยผลิต (Firms) หนวยผลิตตละหงจะปຓนผูຌตัดสิน฿จวาจะจຌางคนงานมาก
นຌอยพียง฿ด คนงานทีไมีลักษณะชนเรควรจะเดຌรับการจຌางงานหรือถูกเลออก วันละวลาทีไลูกจຌางจะตຌองมาทางาน
ควรปຓนชนเร จะตຌอง฿ชຌทุนมากนຌอยขนาดเหน ละจะจัดหาปัจจัยวดลຌอม฿นการทางาน (Working Conditions) ทีไ
ปลอดภัย฿หຌกรงงานหรือเม รงจูง฿จทีไสาคัญของหนวยผลิตคือ การสรຌางผลกาเรสูงสุด (Maximizing Profits) ฿น
ทรรศนะของหนวยผลิตนัๅน ลูกคຌาคือพระราชา หนวยผลิตจาปຓนทีไจะตຌองตัดสิน฿จ฿นประดในตางโ อันกีไยวขຌองกับ
การผลิตละการจຌางงานบนพืๅนฐานทีไสอดคลຌองกับความตຌองการจาปຓนของลูกคຌาปຓนสาคัญ
รงงานละหนวยผลิตขຌาสูตลาดรงงานดยมุงหวังผลประยชนຏทีไขัดยຌงกัน รงงานมักจะยินดี ทางานมืไอ
คาจຌางสูง ตวามืไอคาจຌางสูงกใจะมีหนวยผลิตพียงเมกีไหงทีไตຌองการจะจຌางรงงานดຌวยคาจຌางทีไสูงนัๅน ฿นขณะดียวกันมี
รงงานพียงเมกีไคนยินดีทีไจะทางานมืไอคาจຌางตไา ฿นขณะทีไหนวยผลิตจานวนมากตຌ องการจຌางรงงานทีไคาจຌางถูก
อยางเรกใตาม นืไองจากรงงานจาปຓนทีไจะตຌองมีงานทาละนายจຌางจาปຓนทีไจะตຌอง฿ชຌรงงาน ทา฿หຌสถานการณຏ
ดังกลาวจาปຓนทีไจะตຌองปรับขຌาสูจุดดุลยภาพ (Equilibrium) ฿นตลาดทีไมีการขงขันอยางสมบูรณຏ จุดดุลยภาพจะ
กิดขึๅนมืไออุปสงคຏรงงาน (Labor demand) ทากับอุปทานรงงาน (Labor Supply) ฿นระดับคาจຌางดุลยภาพ
(Equilibrium Wage)
บุคคลทีไสาคัญบุคคลสุดทຌายตมีอิทธิพลสูง฿นตลาดรงงานคือ รัฐบาล (Government) รัฐบาลมีอานาจ฿น
การกาหนดภาษี งิ นเดຌของบุ คคล ฿หຌงิ น สนั บสนุน การฝຄกอบรมละพั ฒ นารงงาน กา หนดอัตราภาษีงิน ดื อน
(Payroll Tax) ทีไจะรียกกใบจากหนวยผลิต กาหนดคาจຌางขัๅนตไา ละพิไมอุปทาน฿นตลาดรงงานดยการสนับสนุน
การยຌายถิไนขຌามาของรงงานจากตางประทศ กฎ ระบียบ ละขຌอบังคับตางโ ทีไออกดยรัฐบาลมีผลอยางมากตอ
การปลีไยนปลงจุดดุลยภาพ฿นตลาดรงงาน
อุปทานรงงาน (Labor Supply)
อุปทานรงงาน (Labor Supply) หมายถึง จานวนรงงานซึไงอาจจะวัดปຓนชัไวมงการทางานหรือปຓนคนทีไสนอ
ขายรงงาน ณ ระดั บอั ตราคาจຌ างต างโ ฿นระยะวลา฿ดวลาหนึไ งทีไ กาหนด฿หຌ ส วนปริมาณอุปทาน (Quantity
Supplied) คือ ปริมาณทีไสนอขาย ณ ราคา฿ดราคาหนึไง มิ฿ช ณ ราคาตางโ ทัๅงนีๅ หัว฿จสาคัญของทฤษฎีกีไยวกับอุปทาน
รงงานมีดังนีๅ
1) คาจຌางสารอง (Reservation Wage) คือระดับคาจຌางทีไทา฿หຌบุคคลรูຌสึกเมตกตางระหวางการทางาน
ละเมทางาน บุคคลจะตัดสิน฿จทางานมืไออัตราคาจຌาง฿นตลาดรงงาน (Market Wage Rate) สูงกวาคาจຌางสารอง
(Reservation Wage) รายเดຌทีไเมเดຌมาจากการ฿ชຌรงงาน (Non-Labor Income) จะปຓนตัวทา฿หຌคาจຌางสารอง
(Reservation Wage) พิไมสูงขึๅน ละทา฿หຌความปຓนเปเดຌทีไบุคคลจะตัดสิน฿จทางานนຌอยลง ฿นขณะทีไการพิไมขึๅนของ
อัตราคาจຌาง (Wage Rate) จะทา฿หຌความปຓนเปเดຌทีไบุคคลจะตัดสิน฿จทางานมีมากขึๅน
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2) การพิไมขึๅนของรายเดຌทีไเมเดຌมาจากการ฿ชຌรงงาน (Non-Labor Income) ทา฿หຌชัไวมงทีไรงงาน
ตຌองการจะทางานลดลง
3) การพิไมขึๅนของคาจຌาง (Wage) ทา฿หຌกิดผลทางรายเดຌ (IncomeEffect) ละผลทางการทดทน
(Substitution Effect) ฿นกลุมบุคคลทีไทางาน ผลทางรายเดຌ (Income Effect) ทา฿หຌชัไวมงการทางานลดลง ฿นขณะ
ทีไผลทางการทดทน (Substitution Effect) ทา฿หຌชัไวมงการทางานพิไมขึๅน ดังนัๅน สຌนอุปทานรงงาน (Labor
Supply Curve) จึงคຌงขึๅน (Upward Sloping) หากผลทางการทดทน (Substitution Effect) มีอิทธิพลสูงกวา
ละจะคຌงลง (Downward Sloping) มืไอผลทางรายเดຌ (Income Effect) มีอิทธิพลสูงกวา
4) การพิไมขึๅนของรายเดຌทีไเมเดຌมาจากการ฿ชຌรงงาน (Non-Labor Income) ทา฿หຌความปຓนเปเดຌทีไบุคคล
จะขຌ า สู ต ลาดรงงานลดลง ฿นขณะทีไ ก ารพิไ ม ขึๅ น ของค า จຌ า ง (Wage) ท า฿หຌ ค วามปຓ น เปเดຌ ทีไ บุ ค คลจะขຌ า สู
ตลาดรงงานพิไมสูงขึๅน
5) ความยืดหยุนของอุปทานรงงาน (Labor Supply Elasticity) มีคาทากับ -0.1 ฿นกลุมผูຌชาย ละมีคา
ทากับ +0.2 ฿นกลุมผูຌหญิง
6) ปรกรมสวัสดิการตางโ (Welfare Programs) ทา฿หຌรงจูง฿จ฿นการเมตຌองการทางานพิไมสูงขึๅน ผูຌทีไ
ขຌารวมครงการจะเดຌรับงินชวยหลือ (Cash Grants) ฿นขณะทีไผูຌทีไขຌาสูตลาดรงงานจะตຌองดนรียกกใบภาษี
฿นทางตรงกันขຌามครดิตภาษีจากรายเดຌ (Tax Credits on Earned Income) ทา฿หຌรงงานมีรงจูง฿จอยากจะ
ทางานพิไมสูงขึๅนละขຌาสูตลาดรงงานพิไมมากขึๅน
7) ฿นระยะยาวอุปทานรงงานยังขึๅนอยูกับการตัดสิน฿จมีบุตร (Fertility Decisions) ของประชากร฿นรุน
กอนหนຌานัๅนอีกดຌวย พราะการตัดสิน฿จดังกลาวปຓนสิงไ กาหนดจานวนประชากร฿นปัจจุบัน ความสัมพันธຏระหวางราคา
ของการมี บุ ตรอัน วัด จากคา รงของมารดาละอัต ราการจริญ พัน ธุຏ ฿นครัว รือนปຓ น ความสั มพั น ธຏ ฿นทิ ศทางลบ
(Negative Correlation) หรือมีลักษณะผกผันกัน ฿นขณะทีไความสัมพันธຏระหวางรายเดຌของครัวรือนละอัตราการ
จริญพันธุຏของครัวรือนปຓนเป฿นทิศทางบวกหรือปรผันตามกัน มຌวาความสัมพันธຏนัๅนจะเมคอยชัดจนมากนัก
8) บุคคลมีนวนຌมทีไจะมีสวนรวม฿นกาลังรงงานละตัดสิน฿จทางาน฿นชวงวงจรชีวิต (Life Cycle) ทีไขา
จะเดຌรับคาจຌางทีไสูง
9) Added Worker Effect สงผล฿หຌ Secondary Workers ผูຌซึไง฿นปัจจุบันเมเดຌขຌาสูตลาดรงงาน ชน
มารดาทีไอยูระหวางการ฿หຌนมบุตร มีนวนຌมทีไจะขຌาสูตลาดรงงานมืไอสถานการณຏทางศรษฐกิจกาลัง ยไายละผูຌหา
รายเดຌหลัก฿หຌครอบครัว ชน สามี ตຌองดนปลดออกจากงานหรือเดຌรายเดຌลดลง ฿นขณะทีไ Discouraged Worker Effect จะ
สงผล฿หຌ Secondary Workers หลานัๅนออกจากตลาดรงงานมืไอสถานการณຏทางศรษฐกิจตกตไาลง พราะ
สถานการณຏนีๅจะทา฿หຌคนจานวนมากทีไหางานทาเมเดຌรูຌสึกทຌอทຌจนตัดสิน฿จออกจากตลาดรงงานเป฿นทีไสุด ทฤษฎีนีๅ
ยืนยันวาความสัมพันธຏระหวางอัตราการวางงานรวม (Aggregate Unemployment Rate) ละอัตราการมีสวนรวม฿นกาลัง
รงงาน (Labor Force Participation Rate) ของ Secondary Workers จะปຓนความสัมพันธຏทิศทางลบ (Nagative
Correlation) หรือปรผกผันกัน จนกระทัไง Discouraged Worker Effect มีอิทธิพลหนือ Added Worker Effect
10) รงงานทีไเดຌรับคาจຌางสูงมีนวนຌมทีไจะลืไอนการกษียณอายุออกเป฿หຌชຌาลง ฿นขณะทีไรงงานทีไเดຌรับ
สวัสดิการบานาญทีไดีมีนวนຌมจะกษียณอายุรใวขึๅน
อุปสงค์รงงาน (Labor Demand)
อุปสงคຏรงงาน (Labor Demand) คือ จานวนหรือปริมาณรงงานทีไผูຌซืๅอหรือหนวยผลิตสนอซืๅอหรือจຌาง
รงงาน ณ อัตราคาจຌางระดับตางโ อุปสงคຏรงงานปຓนอุปสงคຏสืบนืไอง (Derived Demand) พราะรงงานปຓน
ปัจจัยการผลิตชนิดหนึไง ซึไงอุปสงคຏสาหรับปัจจัยการผลิตจะมากหรือนຌอยนัๅนสืบนืไองมาจากอุปสงคຏ สาหรับสิ นคຌาทีไ

นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกียไ วขຌองละนวทางการพัฒนากาลังคน
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รงงาน ปัจจัยทุน ครืไองมือ ละปัจจัยอืไนโ รวมกันผลิตขึๅน กลาวอีกนัยหนึไงกใคือ หากสินคຌาทีไผลิตเดຌสามารถขายเดຌ
ราคาดีพราะมีผูຌตຌองการซืๅอมาก ผูຌผลิตหรือธุรกิจกใจะพิไมขึๅน การจຌางรงงานละปัจจัยการผลิตตางโ กใจะพิไมขึๅน ดຌวย
หตุนีๅอุปสงคຏสาหรับรงงานจึงสัมพันธຏกับอุปสงคຏสาหรับสินคຌา฿นตลาดผลผลิตดຌวย หัว฿จสาคัญของทฤษฎีทีไกีไยวขຌองกับ
อุปสงคຏรงงานมีดังนีๅ
1) ฿นระยะสัๅน หนวยผลิตซึไงดยธรรมชาติจะตຌองการกาเรสูงทีไสุดจะยังคงจຌางรงงานอยูจนกระทัไง อัตรา
คาจຌาง (Wage) ทากับมูลคาของผลผลิตหนวยสุดทຌายของรงงาน (Value of Marginal Product of Labor)
2) ฿นระยะยาว หนวยผลิตซึไงดยธรรมชาติจะตຌองการกาเรสูงทีไสุดจะจຌางปัจจัยการผลิต (Input) พิไมอีก
หนึไงหนวยมืไอราคาของปัจจัยการผลิตหนวยนัๅนทากับมูลคาของผลผลิตหนวยสุดทຌายทีไปั จจัยการผลิตหนวยนัๅนจะ
ผลิตเดຌ งืไอนเขนีๅบอกปຓนนัยวาจานวนปัจจัยการผลิตทีไหมาะสมคือ จานวนทีไทา฿หຌอัตราสวนของผลผลิตหนวยสุดทຌาย
ของรงงานละปัจจัยทุน (Ratio of Marginal Products of Labor and Capital) ทากับอัตราสวนของราคาปัจจัย
การผลิตตางโ (Ratio of Input Prices)
3) ฿นระยะยาว การลดลงของคาจຌางจะทา฿หຌกิดทัๅงผลทางการทดทน (Substitution Effect) ละผล
ทางดຌานขนาด (Scale Effect) ผลทีไกิดขึๅนทัๅงสองประการนีๅจะกระตุຌน฿หຌหนวยผลิตพิไมมากขึๅน
4) สຌนกราฟอุปสงคຏรงงานทัๅงระยะสัๅนละระยะยาว (Both the Short-run and Long-run Demand
Curvesfor Labor) จะคຌงลง (Downward Sloping) ตวาสຌนกราฟอุปสงคຏระยะยาวจะมีความยืดหยุน (Elasticity) มากกวา
สຌนกราฟอุปสงคຏระยะสัๅน
5) ความยืดหยุนของอุปสงคຏรงงานระยะสัๅน (Short-run Labor Demand Elasticity) จะมีคา -0.4 ถึง -0.5
฿นขณะทีไความยืดหยุนของอุปสงคຏรงงานระยะยาว (Long-run Labor Demand Elasticity) จะมีคา -0.1
6) รงงานทุนละรงงานฝมื อ (Capital and Skilled Workers) จะช วยติ มตใ มซึไ งกันละกัน
(Complement) ฿นกรณีทีไการพิไมขึๅนของราคาทุน (Price of Capital) ทา฿หຌความตຌองการรงงานฝมือ (Skilled
Workers) ลดนຌอยลง ฿นขณะทีไรงงานทุนละรงงานฝมือ (Capital and Skilled Workers) จะทดทนซึไงกันละกัน
(Substitute) ฿นกรณีทีไราคาทุน (Price of capital) พุงสูงขึๅน จนความตຌองการรงงานเรຌฝมือ (Unskilled Worker) พิไม
สูงขึๅน กลาวคือหนวยผลิตลือกทีไจะ฿ชຌรงงานเรຌฝมือพืไอทดทนราคาทุนทีไสูงขึๅน
7) การกาหนดคาจຌางขัๅนตไา (Imposition of Minimum Wage) ฿นตลาดรงงานทีไมีการขงขันสงผล฿หຌกิด
ปัญหาการวางงาน (Unemployment) พราะจะทา฿หຌรงงานบางคนตຌองดนปลดออกจากงาน฿นขณะทีไรงงาน฿หมจะ
ขຌาสูตลาดรงงานดຌวยความหวังวาจะเดຌคาจຌางทีไสูงขึๅน มຌวาตาหนงงานทีไวางจะมีนຌอยลงกใตาม
8) ความยืดหยุน (Elasticity) ของการมีงานทาของรงงานวัยรุน (Teenage Employment) มืไอพิจารณา
รวมกับคาจຌางขัๅนตไา (Minimum Wage) จะมีคาระหวาง -0.1 ถึง -0.3
9) การกิดขึๅนของตຌนทุน฿นการปรับตัวทีไผันปร (Variable Adjustment Cost) สะทຌอน฿หຌหในวาหนวย
ผลิตจะปรับตัวอยางชຌาโ มืไอคาจຌางปลีไยนปลง ถຌาตຌนทุนการปรับตัวคงทีไ (Fixed Adjustment Cost) ปຓนสิไงสาคัญ
ละกิดขึๅน การปรับตัวของหนวยผลิตจะปຓนเปอยางฉับพลันละมีผล฿นวงกวຌาง
10) รงงานปຓนปัจจัยกึไงคงทีไ (Labor as a Quasi Fixed Factor) หมายความวา ฿นขณะ฿ดขณะหนึไงมีจานวน
รงงานอยูคงทีไระดับหนึไง฿นระยะสัๅน มืไอหนวยผลิตตຌองการพิไมการผลิตชัไวคราว หนวยผลิตอาจจะเมจาปຓนตຌองจຌาง
จานวนคนงานพิไมขึๅนตประการ฿ด ตสามารถพิไมชัไวมงการทางานของคนงาน฿หຌสูงขึๅนกวาดิม
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Labor Market Equilibrium (ดุลยภาพ฿นตลาดรงงาน)
ตลาดรงงานคือ สถานทีไทีไรงงานมองหางานละหนวยผลิตมองหารงงาน จนกระทัไงความตຌองการของ
บุคคลทัๅงสองมาบรรจบกันมืไอเดຌการจຌางงาน฿นระดับคาจຌางทีไหมาะสม ความสัมพันธຏระหวางรงงานละหนวยผลิต
จะปຓนตัวกาหนดจุดดุลยภาพของคาจຌางละการจຌางงาน (Equilibrium Wage and Employment Level) ซึไงหมายถึง
ระดับคาจຌางละการจຌางงานทีไทา฿หຌกิดความสมดุลระหวางจานวนชัไวมงการทางานทีไรงงานตຌองการจะทาละ
จานวนชัไวมงการทางานทีไหนวยผลิตประสงคຏทีไจะจຌางรงงาน
การวางงาน (Unemployment)
มຌวาตามทฤษฎีดุลยภาพ฿นตลาดรงงาน(Market Equilibrium) จะทา฿หຌเมมีปัญหาการวางงานกิดขึๅน ต
ปัญหาการวางงานกใยังกิดขึๅนอยางพรหลาย฿นบางตลาดรงงาน สาหตุของการวางงานมีหลากหลายสาหตุ ละ
การวางงานมีหลายประภท ทัๅงนีๅ ผูຌกาหนดนยบายจะกังวลละ฿หຌความสาคัญตอปัญหาการวางงานบางประภท
ทานัๅน ฿นตลาดรงงานหนึไงโ อยางนຌอยกใจ ะตຌองมีการวางงาน฿นระยะสัๅนกิดขึๅน฿นระหวางทีไรงงานพิไงริไมขຌาสู
ตลาดรงงานพืไอหางานทา หรืออยูระหวางการปลีไยนจากงานหนึไงเปสูอีกงานหนึไง ตรงงานบางคนอาจประสบ
ปัญหาการวางงานทีไยาวนานกวานืไองจากความเมสมดุลระหวางอุปสงคຏละอุปทานรงงาน฿นตลาดรงงาน
ประภทของการวางงานทีไสาคัญจึงอาจจานกเดຌปຓน 3 ประภท ประภทรก คือ การวางงานชัไวคราว
(Frictional Unemployment) ซึไงกิดขึๅนพราะทัๅงนายจຌางละรงงานตຌองอาศัยวลา฿นการปรับตัวละสวงหาสิไง
ทีไตนตຌองการ กลาวคือ รงงานยังอยูระหวางการวิคราะหຏลือกหางานละปรับตัวมืไอริไมขຌาสูตลาดรงงาน฿หมโ
สวนนายจຌางองกใตຌองอาศัยวลา฿นการคัดลือกพนักงาน การวางงานประภทนีๅเมเดຌสะทຌอน฿หຌหในถึงปัญหาชิง
ครงสรຌาง฿นระบบศรษฐกิจละตลาดรงงาน ละ฿นขณะดียวกันยังปຓนประยชนຏพราะกระบวนการลือกหางาน
ละหารงงานของทัๅงรงงานละหนวยผลิตอาจมีสวนชวยปรับปรุงระบบการจัดสรรทรัพยากร฿นตลาดรงงาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพมากขึๅนเดຌ การกຌปัญหาการวางงานประภทนีๅสามารถทาเดຌดຌวยวิธีการงายโ ชน การ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับ
ตาหนงงานทีไปຂดรับสมัครกผูຌวางงาน ละ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับผูຌหางานกหนวยผลิต
฿นบางครัๅง รงงานอาจจะผชิญกับการวางงานประภททีไ 2 นัไนกใคือ การวางงานตามฤดูกาล (Seasonal
Unemployment) ดยทัไวเปรงงาน฿นอุตสาหกรรมครืไองนุงหมละอุตสาหกรรมครืไองยนตຏมักจะถูกยกลิกการจຌาง
งาน฿นชวงวลาทีไหน วยผลิตอยูระหวางการปลีไยนปลงครืไองจักรกลหรือกาลัง ปรับปลีไยนกระบวนการผลิต การ
วางงานประภทนีๅปຓนสิไงทีไคาดการณຏลวงหนຌาเวຌเดຌ มืไอฤดูการผลิตมาถึงอีกครัๅง รงงานทีไคยถูกลิกจຌางหลานีๅกใจะมี
อกาสกลับขຌามาทางาน฿หม
สวนการวางงานประภททีไ 3 หรือการวางงานชิงครงสรຌาง (Structural Unemployment) จัดเดຌวาปຓน
ปัญหาละควรเดຌรับการกຌเข สาหตุสาคัญ 2 ประการทีไทา฿หຌกิดปัญหาการวางงานชิงครงสรຌาง ประการรก คือการทีไ
กิดภาวะอุปทานสวนกิน (Excess Supply) หรือการทีไอุปทานรงงานมีมากกวาอุปสงคຏรงงาน มຌวาทักษะทีไรงงานมี
จะสามารถนาเป฿ชຌ฿นการทางาน฿นภาคศรษฐกิจ฿ดโ กใเดຌ ตอุปทานมีมากกินเปละคาจຌางกใมีนวนຌมทีไจะคงทีไ
(Sticky Wage) ละลดลงเดຌยาก ซึไงรัฐบาลจะตຌองพยายามกຌปัญหาดยการสรຌางดุลยภาพ฿หຌกิดขึๅน฿หຌเดຌมຌคาจຌาง
จะคงทีไ (Reestablish Market Equilibrium at the Sticky Wage)
สาหตุประการทีไสอง คือ ความเมสอดคลຌองระหวางทักษะทีไรงงานมีละความตຌองการของตลาดรงงาน (Skill
Mismatch) การกຌปัญหาการวางงานประภทนีๅ ดังทีไเดຌกลาวมาลຌว฿นหัวขຌอทฤษฎีทุนมนุษยຏ (Human Capital
Theory) จะตຌองคานึงถึงหัว฿จของปัญหานัไนคือ ทักษะ (Skills) ของรงงานดย฿หຌการศึกษาละฝຄกอบรมพืไอ
พัฒนาทักษะของรงงาน฿หຌสูงขึๅนละสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงาน พราะรงงานหลานีๅกาลังมี
ทุนมนุษยຏทีไเมกอ฿หຌกิดประยชนຏอีกตอเป ละทักษะทีไขามีนัๅนอาจจะฉพาะกินเปทา฿หຌเมสามารถขຌาสูการจຌางงาน
฿นภาคศรษฐกิจอืไนเดຌ

นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกียไ วขຌองละนวทางการพัฒนากาลังคน
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หัว฿จสาคัญของทฤษฎีกีไยวกับการวางงาน (Unemployment) มีดังนีๅ
1) อัตราการคงอยูของการวางงาน (Steady-state Rate of Unemployment) ขึๅนอยูกับความปຓนเปเดຌ
฿นการปลีไยนผานระหวางการมีงานทา (Employment) การวางงาน (Unemployment) ละการอยูนอก
ตลาดรงงาน (Non-market Sector)
2) มຌวา การว างสว น฿หญ จะเม กิดขึๅนยาวนาน ตกใยั งมีรงงานบางกลุมทีไตຌ องประสบกับปัญหาการ
วางงานรืๅอรัง
3) ระดับคาจຌางทีไรงงานรียกรຌอง (Asking Wage) ทา฿หຌรงงานกิดความรูຌสึกเมตกตางระหวางการ
ตัดสิน฿จคຌนหางานทีไตนตຌองการตอเปหรือการตัดสิน฿จทางานทีไตนกาลังเดຌรับการสนอ การพิไมขึๅนของประยชนຏทีไ
กิดขึๅนจากการคຌนหางานตอเปจะทา฿หຌระดับคาจຌางทีไรงงานรียกรຌอง (Asking Wage) สูงขึๅนละทา฿หຌระยะวลา
การวางงานนานขึๅน ฿นขณะทีไตຌนทุน฿นการหางานทีไสูงขึๅนจะทา฿หຌระดับคาจຌางทีไรงงานรียกรຌอง (Asking Wage) ลด
ตไาลงละทา฿หຌระยะวลาการวางงานสัๅนลงดຌวย
4) ประกันการวางงาน (Unemployment Insurance) จะทา฿หຌระยะวลาของการวางงานยาวนานขึๅน ละ
ทา฿หຌความปຓนเปเดຌทีไรงงานจะถูกปลดออกจากงาน (Laid Off) ปຓนวลาชัไวคราวกิดขึๅนเดຌ
5) สมมติฐานการทนทีไระหวางชวงวลา (Intertemporal Substitution Hypothesis) อຌางวาการปลีไยนปลง
ขนาน฿หญของอุปทานรงงาน฿นบางชวงของวงจรธุรกิจ อาจจะกิดจากการทีไรงงานลือกทีไจะ฿ชຌวลาเปกับการพักผอน
หยอน฿จมากกวาการทางาน นืไองจาก฿นชวงทีไศรษฐกิจชะลอตัวราคาสินคຌาละบริการบางอยางอาจจะถูกลง
6) คาจຌางทีไมีประสิทธิภาพ (Efficiency Wage) หรือคาจຌางทีไสูงกวาคาจຌางดุลยภาพปຓนครืไองมือทีไ฿ชຌพืไอ
กຌปัญหาความยากลาบาก฿นการควบคุมผลผลิตของรงงาน ต฿นขณะดียวกันกใทา฿หຌกิดปัญหาการว างงานดยเม
สมัคร฿จ (Involuntary Unemployment)
ทฤษฎีสาคัญทีไเดຌทบทวน฿นบทนีๅ คือ ทฤษฎีทุนมนุษยຏ (Human Capital Theory) ละทฤษฎีตางโ ทางดຌาน
ศรษฐศาสตรຏรงงาน (Labor Economics) นຌนยๅา฿หຌหในวาการวางผนพัฒนากาลังคนหรือทุนมนุษยຏอยางรอบคอบ
ตลอดจนการดานินการผลิตละพัฒนากาลังคน฿หຌปຓนเปตามผนนัๅนปຓนสิไงทีไสาคัญมาก ดยจะตຌองคานึงถึงปัจจัยทีไ
อาจสงผลกระทบตออุปสงคຏละอุปทานรงงานทัๅง฿นอดีต ปัจจุบัน ละอนาคต ดยจะตຌองคานึงถึงหัว฿จของปัญหา
นัไนคือ ทักษะ (Skills) ของรงงานดย฿หຌการศึกษาละฝຄกอบรมพืไอพัฒนาทักษะของรงงาน฿หຌสูงขึๅนละ
สอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงาน รวมทัๅงตຌองมีการจายคาตอบทนตามประสิทธิภาพของรงงานดຌวย
2.1.3 กรอบนวคิดของมคคินซีย์ (McKinsey 7-S Framework)
นวคิดของมคคินซียຏเดຌรับการผยพรปຓนครัๅงรก฿นปค .ศ.1980 ดย Robert Waterman, Tom Peter
and Julien Phillips นวคิดนีๅตຌองการนาสนอวาประสิทธิภาพขององคຏกรธุรกิจกิดจากความสัมพันธຏของปัจจัยตางโ
7 ประการของธุรกิจวามีลักษณะละมีสภาพอยางเร จึงปຓนทีไมาของศัพทຏคาหนึไงวา McKinney 7- S
บบจาลอง 7-S ปຓนกรอบการพิจารณาละการวางผนพืไอการกาหนดกลยุทธຏ฿นองคຏการดยการประสาน
องคຏประกอบทัๅง 7 ตัวปร฿หຌสอดคลຌองประสานกัน ตัวปรตละตัวมีความสาคัญตอการบริหารองคຏการ ริไมตัๅงต
การกาหนดกลยุทธຏองคຏการกีไยวขຌองกับการพิจารณาครงสรຌางองคຏการ ปງาหมายขององคຏการ ระบบการดานินงาน
ทักษะทีไ฿ชຌ฿นการทางาน บุคลากร รูปบบพฤติกรรมของพนักงาน ละปງาหมายทีไตຌองการ ดยกรอบนวคิดของ
มคคินซียຏ (McKinsey 7’s Framework) เดຌถูกนามา฿ชຌ฿นการบริหารปຓนหลักสากลประกอบเปดຌวย
1) Structure (ครงสรຌางองค์กร) หมายถึง ลักษณะครงสรຌางขององคຏการทีไสดงความสัมพันธຏระหวาง
อานาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอานาจ ละการกระจายอานาจของผูຌบริหาร การ
บงครงสรຌางงานตามหนຌาทีไ ตามผลิตภัณฑຏ ตามลูกคຌา ตามภูมิภาคเดຌอยางหมาะสม ชน ครงสรຌางองคຏกรมีความ
ยืดหยุนมากนຌอยพียงเร หากเมยืดหยุนหรือมีความยืดหยุนนຌอย อกาสความสารใจกใจะมากหรือมีนຌอยพียง฿ด
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2) Strategy (กลยุทธ์) หมายถึง การวางผนพืไอตอบสนองการปลีไยนปลงของสภาพวดลຌอมการ
พิจารณาจุดขใง จุดออนของกิจการ ดยพิจารณาวาองคຏกรมีการกาหนดกลยุทธຏทีไชัดจนหรือเม ละกลยุทธຏนัๅน
กระจายออกเป฿น sector ตางโ หรือเม
3) Staff (การจัดการบุคคลขຌาทางาน) หมายถึง การคัดลือกบุคลากรทีไมีความสามารถ การพัฒนา
บุคลากรอยางตอนืไอง พนักงานมีคุณภาพสอดคลຌองกับการปฏิบัติงานขององคຏกรหรือเม
4) Style (รูปบบ) หมายถึง การจัดการทีไมีรูปบบวิธีทีไหมาะสมกับลักษณะองคຏการ ชน การสัไงการ
การควบคุม การจูง฿จ สะทຌอนถึงวัฒนธรรมองคຏการ รูปบบการบริหารปຓนอยางเร
5) System (ระบบ) หมายถึง กระบวนการละลาดับขัๅนการปฏิบัติงานทุกอยางทีไปຓนระบบทีไตอนืไอง
ชืไอมยงละสอดคลຌองสอดคลຌองประสานกันทุกระดับกับการวางระบบงานมากนຌอยพียง฿ด
6) Shared value (คานิยมรวม) หมายถึง คานิยมรวมกันระหวางคน฿นองคຏการ ความปຓนอันหนึไงอัน
ดียวกัน ความชืไอรวมกัน฿นหนวยงานหลานีๅมีมากนຌอยพียง฿ด
7) Skill (ทักษะ) หมายถึง ความดดดน ความชีไยวชาญของพนักงาน฿นองคຏการตามตาหนงงาน อาทิ
฿นการผลิต การขาย การ฿หຌบริการ พนักงานมีทักษะ฿นการทางานพียงพอหรือเม
องค์ประกอบของ 7-S มีลักษณะทีไตกตางกัน ดยสามารถบงออกเดຌป็น 2 ลักษณะ ดังนีๅ
฿ชຌเดຌงาย

1) สวนทีไจับตຌองเดຌ (Hardware: structure strategic/staff) สามารถนามาลอกลียนบบ ละประยุกตຏ

2) สวนทีไจับตຌองเมเดຌ (Software: managerial style/shared value/skill) วิธีคิดของคน วัฒนธรรมของ
ตละหงละทักษะ฿นการทางาน
ดังนัๅนคาถามทีไตามมากใคือวัฒนธรรมการบริหาร (Software) บบ฿ดทีไสงผล฿หຌหนวยงานประสบผลสารใจ
2.1.4 PESLT Analysis
PESLT Analysis ปຓนครืไองมือทีไ฿ชຌสาหรับวิคราะหຏสิไงวดลຌอมภายนอกทางการบริหารจัดการระดับมหภาค
(Macro Environment) ดຌานอกาสหรือขຌอจากัด ประกอบดຌวย
1) Political นยบายของรัฐบาล การมือง การปกครอง กฎหมายตางโ ทีไมีอิทธิพลหรือผลกระทบตอ
องคຏการทัๅงทางตรงละทางอຌอม ชน นยบายของรัฐบาลทีไมีผลตอกฎหมายทีไกีไยวกับองคຏการ กีไยวกับภาษี นยบาย
ทางดຌานศรษฐกิจ สังคมละวัฒนธรรม
2) Economic วิคราะหຏผลกระทบจากสภาพศรษฐกิจ ปัจจัยทางดຌานศรษฐศาสตรຏ ทัๅง฿นระยะสัๅนละ
ระยะยาว ชน อัตราดอกบีๅย ระดับงินฟງออัตราการวางงาน GDP ละอืไนโ การติบตทางศรษฐกิจดยรวมละ
ยกตละภาคธุรกิจ หรือธุรกิจรายสาขา
3) Sociocultural การวิคราะหຏผลกระทบจากสังคม วัฒนธรรม สภาพความปຓนอยู ความสน฿จ฿นรืไอง
ศาสนาละวัฒนธรรม ทีไมีอิทธิพลตกตางกันตามตละประทศ ชน ศาสนาหลักของประชากร ทัศนคติตอสินคຌาหรือ
บริการจากตางชาติตางภาษามีผลตอสินคຌา฿นตลาดหรือเม การ฿ชຌวลาวางของผูຌบริภค บทบาทของชายหญิง฿นสังคม
ความ฿ส฿จสิไงวดลຌอม อายุขัยของประชากร ระดับการศึกษา สวัสดิการ ครงสรຌางประชากรละขนาดครอบครัว
4) Legal วิคราะหຏผลกระทบจากกฎหมายทีไกีไยวขຌองทีไอาจสงผลกระทบตอการดานินงานขององคຏกร
อาทิ การปลีไยนปลงทางกฎหมายวาปຓนอกาสหรืออุปสรรคตอการดานินงานขององคຏกร฿หຌมีประสิทธิภาพหรือเม
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5) Technology วิคราะหຏผลกระทบจากทคนลยีหรือนวัตกรรมอืไ นโ พืไอการสรຌางความเดຌปรียบ
฿นการขงขันปຓนรงผลักทีไสาคัญของลกาภิวัตนຏ฿นการดานินงานขององคຏการ ชน ทคนลยีระบบอัตนมัติจะชวย
ผลิตสินคຌาละบริการเดຌ รวดรใวละลดตຌนทุน ทา฿หຌลูกคຌาหรือองคຏการมีนวัตกรรม฿หม ชวยขยายชองทางการจัด
จาหนาย฿หมละทคนลยีทีไชวย฿นการสืไอสาร
การวิคราะหຏสิไงวดลຌอมภายนอก (PESLT) นีๅจะปຓนตัวบงชีๅถึงศักยภาพ฿นการดานินธุรกิจ฿นกลุมประทศ
ปງาหมายนัๅนโ ฿นวงการธุรกิจจะ฿ชຌการระดมความคิดพืไอรวมกันวิคราะหຏสิไงวดลຌอม (PESLT) ละทาการวิคราะหຏ
ปัจจัยภาย฿นองคຏกร คือ จุดขใง (S) จุดออน (W) ละการวิคราะหຏปัจจัยภายนอก เดຌก อกาส (O) อุปสรรค (T)
ตอเป
2.2 นวทางการพัฒนากาลังคนของประทศ
ประทศเทยเดຌตระหนัก ละหในความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยຏหรือกาลังคนมากขึๅน ฿นตลอด
หลายปทีไผานมา รัฐบาลเทยมีนยบายทีไกีไยวกับการผลิตละพัฒนาทรัพยากรมนุษยຏซึไงปรากฏอยูอยางชัดจน฿นผน
ระดับชาติ พืไอปຓนนวทาง฿หຌทุกภาคสวน฿นทุกระดับนาเปปຓนนวทาง฿นการปฏิบัติ฿หຌบรรลุผล รวมทัๅงนยบายดຌาน
ตางโ หรือกระทรวงตางโ ยังคง฿หຌความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยຏ สามารถนามาปຓนนวทาง฿นการ
พัฒนากาลังคนของเทย ดังนีๅ
2.2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
คณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบตามทีไสานักลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สนอ ดังนีๅ
1) หในชอบ฿หຌมีการจัดทายุทธศาสตรຏชาติระยะ 20 ป ดยตงตัๅงคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรຏชาติ ซึไงมี
ลขาธิการนายกรัฐมนตรีปຓนประธาน
2) มอบหมาย฿หຌทุกหนวยงานจัดสงขຌอมูลทีไกีไยวขຌองสาหรับการจัดทายุทธศาสตรຏชาติระยะ 20 ป ฿หຌ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรຏชาติพืไอ฿ชຌปຓนขຌอมูลประกอบการดานินการจัดทายุทธศาสตรຏชาติระยะ 20 ป
3) มอบหมาย฿หຌรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ ครืองาม) นากรอบการจัดทายุทธศาสตรຏชาติระยะ 20
ป เปหารือกับสภาปฏิรูปหงชาติ พืไอ฿หຌนวทางปฏิรูปดานินเป฿นทิศทางดียวกัน
4) มอบหมาย฿หຌ สลค. ละสานักลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) จัดทานวทางการปรับปรุงกลเกการ
ขับคลืไอนนยบายของรัฐบาล฿นรูปของคณะกรรมการพืไอกากับดูล฿นภาพรวมพืไอสนอตอนายกรัฐมนตรีตอเป
ดยคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรຏชาติเดຌจัดทา (ราง) กรอบยุทธศาสตรຏชาติระยะ 20 ป นຌนคนปຓน
ศูนยຏกลาง ละมีวิสัยทัศนຏ ประทศมีความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน ปຓนประทศพั ฒนาลຌว ดຌวยการพัฒนาตามปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียง นาเปสูการพัฒนา฿หຌคนเทยมีความสุขละตอบสนองตอการบรรลุซึไงผลประยชนຏหงชาติ ฿น
การทีไจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรຌางรายเดຌระดับสูงปຓนประทศพัฒนาลຌว ละสรຌางความสุขของคนเทย สังคมมีความ
มัไน คง สมอภาคละปຓ นธรรม ประทศสามารถขง ขัน เดຌ฿นระบบศรษฐกิจ ดยมีกรอบนวทางทีไ สาคัญของ
ยุทธศาสตรຏชาติระยะยาว 20 ป ดังผนภาพ 2.1
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ผนภาพทีไ 2.1 กรอบการพัฒนาระยะยาว

ทีไมา: ทีไมา: อกสารประกอบการสวนา รืไอง ทิศทางยุทธศาสตรຏการปฏิรูปการศึกษาของประทศเทยการปาฐกถารืไอง ยุทธศาสตรຏประทศเทย฿น
20 ป ขຌางหนຌาดย พลอก วิลาศ อรุณศรี สมาชิกสภานิติบัญญิติหงชาติ/ลขาธิการนายกรัฐมนตรี/ละประธานกรรมการจัดทายุทธศาสตรຏชาติ

กรอบนวทางของยุทธศาสตรຏชาติระยะยาว 20 ป ฿หຌความสาคัญกับดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการ
ข ง ขั น ละการพั ฒ นาละสริ ม สรຌ า งศั ก ยภาพคน ซึไ ง ตຌ อ งมี ก ารนຌ น การพั ฒ นาดຌ า นก าลั ง คนปຓ น อย า งมาก
ประกอบดຌวย
1. ดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน
1) การพัฒนาสมรรถนะทางศรษฐกิจ เดຌก รักษาสถียรภาพศรษฐกิจละสรຌางความชืไอมัไน สงสริม
การคຌาการลงทุน ละพัฒนาสูความปຓนชาติการคຌา
2) การพัฒนาภาคการผลิตละบริการ ภาคกษตร ดยสริมสรຌางฐานการผลิต ขຌมขใงละยัไงยืน
พัฒนาสินคຌากษตรละอาหาร ละสงสริมกษตรกรรายยอยสูรูปบบกษตรยัไงยืนทีไปຓนมิ ตรกับ
สิไงวดลຌอม ละรวมกลุมกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ สรຌางความ
ขຌมขใง฿หຌผูຌประกอบการ ภาคบริการ พัฒนาผลิตภัณฑຏการทองทีไยว ผลักดันเทยสูศูนยຏกลางการ
บริการสุขภาพ ละสงสริมธุรกิจบริการทีไมีศักยภาพ
3) การพัฒนาผูຌประกอบการละศรษฐกิจชุ มชน เดຌก พัฒนาทักษะละองคຏความรูຌ ยกระดับผลิต
ภาพรงงาน พัฒนา SMEs ยกระดับศักยภาพ OTOP ละพัฒนาวิสาหกิจชุมชนละสถาบัน
กษตรกร
4) การพัฒนาพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษละมือง ดยพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษชายดน พืๅนทีไศรษฐกิจ
ชายฝัດงทะลตะวันออก ระบบมืองศูนยຏกลางความจริญของประทศ ละคลัสตอรຏทีไมีศักยภาพ฿น
การขับคลืไอนประทศ
5) การลงทุนพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ฿นดຌานการขนสง ความมัไนคงละพลังงาน ระบบทคนลยี
สารสนทศละการสืไอสาร ละการวิจัยละพัฒนา
6) การชืไอมยงกับภูมิภาคละศรษฐกิจลก สรຌางความปຓนหุຌนสวนการพัฒนากับนานาประทศ
สงสริม฿หຌเทยปຓนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
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2. การพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต฿หຌสนับสนุนการจริญติบตของประทศ ดยพัฒนาตลอด
ชวงชีวิต
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาการรียนรูຌ฿หຌมีคุณภาพ
3) การสรຌางสริม฿หຌคนมีสุขภาวะทีไดี
4) การสรຌางความอยูดีมีสุขของครอบครัวเทย
3. การสรຌางอกาสความสมอภาคละทาทียมกันทางสังคม
1)
2)
3)
4)
5)

การสรຌางความมัไนคงละลดความหลืไอมลๅาดຌานศรษฐกิจละสังคม
การพัฒนาระบบบริการละระบบบริหารจัดการสุขภาพ
การสรຌางสภาพวดลຌอมทีไอืๅอตอสังคมสูงวัย
การสรຌางความขຌมขใงสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมละชุมชน
การพัฒนาการสืไอสารมวลชน

2.2.2 ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติของประทศเทยเดຌริไมตຌนขึๅน฿นป พ.ศ. 2504 ดย฿นชวงฉบับทีไ 1 ถึง 7
฿หຌความสาคัญ฿นการพิไมรายเดຌของประชากรพืไอรงสริมสรຌางความขใงกรง฿นการพัฒนาประทศ สวนการพัฒนา
กาลังคนริไมหในชัดจน฿นผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) ทีไกาหนด฿หຌมีการขยายอกาสการขຌาถึงงาน
การมีงานทา ละ฿หຌความสาคัญ฿นการพัฒนาฝมือรงงาน฿นระดับตางโ ฿หຌมีคุณภาพสูงขึๅน ตลอดระยะวลาทีไผานมา
ผนพัฒนาฯ เดຌมีการดานินการอยางตอนืไอง฿นการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษยຏ สรຌางงาน ละมีชีวิตความ
ปຓนอยูทีไดี จนมาถึงผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) เดຌ฿หຌความสาคัญ฿นการพัฒนากาลังคนมากขึๅน ดย
กาหนดนวคิด฿หຌ คนปຓนศูนยຏกลางการพัฒนา ดยอาศัยการพัฒนาทางศรษฐกิจปຓนครืไองมือ ละปลีไยนนวคิด
฿นการพัฒนาบบองคຏรวมทีไชืไอมยงมิติศรษฐกิจ สังคม ละสิไงวดลຌอมขຌาดຌวยกันอยางสมดุล ผานการพัฒนา
ศักยภาพของคน ละพัฒนาสภาพวดลຌอมของสังคม฿หຌอืๅอตอการพัฒนาคน สังคม ศรษฐกิจ ละสิไงวดลຌอมพืไอ
นาเปสูการพัฒนาทีไยัไงยืนละความอยูดีมีสุขของคนเทย
ปัจจุบันประทศเทยอยูระหวางการดานินการภาย฿ตຌผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึไงยังคง
฿หຌค วามส าคั ญ ของคน฿นการปຓ น ศู น ยຏ ก ลางละนຌ อ มน าหลั กปรั ช ญาศรษฐกิจ พอพี ย ง ตามพระราชด ารัส ของ
พระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว พืไอปຓนนวทางหลัก฿นการพัฒนาละบริหารประทศ ควบคูเปกับกระบวนทรรศนຏ
การพัฒนาบบบูรณาการปຓนองคຏรวม ละ฿นปั จจุ บั นประทศเทยริไมตຌองผชิญกับปัจ จัยภาย฿นละภายนอก
ประทศ฿นรูปบบ฿หมโ อาทิ การรวมตัวของกลุมสมาชิกประทศ฿นภูมิภาคละประชาคมลก การปลีไยนปลง
สภาพภู มิอากาศ ละการปลีไ ย นปลง฿นชิ ง ครงสรຌางประชากร฿นประทศ ดຌ ว ยหตุ นีๅ ทิ ศทางการพัฒ นาของ
ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 11 จึง฿หຌความสาคัญกับการสรຌางภูมิคุຌมกันพืไอการพัฒนาประทศอยางสมดุล จากวิสัยทัศนຏ
สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดຌวยความสมอภาค ปຓนธรรม ละมีภูมิคุຌมกันตอการปลีไยนปลง นามาซึไง
ยุทธศาสตรຏทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนากาลังคน มีดังตอเปนีๅ
1) ยุทธศาสตรຏการพัฒนาคนสูสังคมหงการรียนรูຌตลอดชีวิตอยางยัไงยืน ดย฿หຌความสาคัญกับการพัฒนา
คุณภาพคนเทย฿นทุกชวงวัยดຌวยการสงสริมการรียนรูຌ พัฒนาทักษะ฿หຌกิดการรียนรูຌตลอดชีวิต นอกจากนัๅนยัง
สงสริม฿หຌฝຄกฝนความคิด฿นชิงสรຌางสรรคຏ ละตรียมพรຌอมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมมืไ อกຌาวขຌาสูการปຓน
ประชาคมอาซียน
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

2) ยุทธศาสตรຏการปรับครงสรຌางศรษฐกิจสูการติบตอยางมีคุณภาพละยัไงยืน ผานการสรຌางความ
ขຌมขใง฿หຌผูຌประกอบการทุกระดับ ดยฉพาะอยางยิไง฿นระดับวิสาหกิจ฿หຌสามารถขงขันเดຌทัๅง฿นระดับภูมิภาค อนุ
ภูมิภาค ละนานาชาติ อีกทัๅงพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน ละปรับครงสรຌางศรษฐกิจ฿หຌกิดความยัไงยืน ดย
อาศัยวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี ละความคิดชิงสรຌางสรรคຏ
3) ยุทธศาสตรຏการสรຌางศรษฐกิจฐานความรูຌละการสรຌางปัจจัยวดลຌอม พืไอสนับสนุน฿หຌประทศเทยปຓน
ศูนยຏกลาง฿นการผลิตสินคຌาละบริการ฿นภูมิภาคดยอาศัยพืๅนฐานนวคิดศรษฐกิจ฿นชิงสรຌางสรรคຏละการสรຌาง
นวัตกรรมตอยอดองคຏความรูຌ
4) ยุทธศาสตรຏการสรຌางความชืไอมยงกับประทศ฿นภูมิภาคพืไอความมัไนคงทางศรษฐกิจละสังคม ดย
฿หຌความสาคัญกับการตรียมความพรຌอม฿นการขຌาสูประชาคมอาซียน พัฒนาศักยภาพบุคลากร฿นทุกภาคสวน ละ
สรຌางความขຌมขใง฿หຌกสถาบันการศึกษา฿หຌมีมาตรฐาน ยกระดับทักษะฝมือรงงาน
ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 11 นัๅนจะสิๅนสุด฿นป 2559 ปัจจุบันจึงเดຌมีการจัดทาทิศทางของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึไงประทศเทยจะยังคงประสบสภาวะวดลຌอมละบริบ ทของการปลีไยนปลงตางโ ทีไอาจ
กอ฿หຌกิดความสีไยงทัๅงจากภาย฿นละภายนอกประทศ อาทิ กระสการปຂดศรษฐกิจสรี ความทຌาทายของ
ทคนลยี฿หมโ การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ การกิดภัยธรรมชาติทีไรุนรง ประกอบกับสภาวการณຏดຌานตางโ ทัๅง
ศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของประทศทีไยังคงประสบปัญหา฿นหลายดຌาน ชน ปัญหาผลิตภาพ
การผลิต ความสามารถ฿นการขงขัน คุณภาพการศึกษา ความหลืไอมลๅาทางสังคม ปຓนตຌน ดังนัๅน การพัฒนา฿นชวง
ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 จึงจาปຓนตຌองยึดกรอบนวคิดละหลักการ฿นการวางผนทีไสาคัญ ดังนีๅ
1)
2)
3)
4)

การนຌอมนาละประยุกตຏ฿ชຌหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
คนปຓนศูนยຏกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
การสนับสนุนละสงสริมนวคิดการปฏิรูปประทศ
การพัฒนาสูความมัไนคง มัไงคัไง ยัไงยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข

ดยกรอบนวคิดละหลักการ฿นการวางผนเดຌพิจารณาจากสถานะของประทศทัๅงทางดຌานศรษฐกิจ ดຌาน
สังคมของประทศเทย รวมถึงบริบทการปลีไยนปลงละภาพอนาคตประทศเทย ดังนีๅ
1) สถานะของประทศ
ดຌานเศรษฐกิจ
- สามปรกของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 11 ริไมสดง฿หຌหในถึงขຌอจากัด฿นการขยายตัวทางศรษฐกิจ
- การปรับครงสรຌางการผลิตสูประทศรายเดຌปานกลางขัๅนสูง ตความสามารถ฿นการขงขันริไมลดลง
- ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต (Total Factor Productivity: TFP) ยังคงอยู฿นระดับตไาทา฿หຌ
ขาดพลัง฿นการขับคลืไอนการขยายตัวทางศรษฐกิจ฿หຌหลุดพຌนจากการปຓนประทศรายเดຌปานกลาง
- การลดลงของความขใงกรงดຌานสถียรภาพทางศรษฐกิจจะปຓนอุปสรรคตอการกຌเขปัญหาชิงครงสรຌาง
การรองรับงืไอนเข฿นระบบศรษฐกิจลก การดานินนยบายละการบริหารจัดการศรษฐกิจ฿นอนาคต
- อันดับความสามารถ฿นการขงขันดยรวม ยังปรับตัวดีขึๅนเมมากนัก
- สถานการณຏการพัฒนาวิทยาศาสตรຏ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรมของประทศเดຌรับการยกระดับดีขึๅน
- สถานการณຏดຌานครงสรຌางพืๅนฐานยังคงมีปัญหา฿นหลายโ ดຌาน

นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกียไ วขຌองละนวทางการพัฒนากาลังคน
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ดຌานสังคม
- ครงสรຌางประชากรปลีไยนปลงขຌาสูการปຓนสังคมสูงวัย ตยังคงมีปัญหาทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ
ของประชากร฿นทุกชวงวัย
- ครัวรือนเทยดยฉลีไยมีขนาดลดลงละรูปบบของครอบครัวปลีไยนปลงมีหลากหลายรูปบบมากขึๅน
- คนเทยยังมีปัญหาชิงคุณภาพทัๅงดຌานสุขภาพ การรียนรูຌ จริยธรรมละคุณธรรม
- สถานการณຏความยากจนมีนวนຌมลดลงตยังคงมีความหลืไอมลๅาของการกระจายรายเดຌ
- ความหลืไอมลๅาระหวางกลุมคนยังคงปຓนปัญหาสาคัญของสังคมเทย
- คนเทยมีความมัไนคงทางสังคมมากขึๅนจากการทีไคนเทยมีหลักประกันสุขภาพครอบคลุมอยางทัไวถึง
- วัฒนธรรมอันดีงามของเทยริไมสืไอมถอยละสังคมเทยมีนวนຌมปຓนสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึๅน
- ความขຌมขใงของชุมชนมีนวนຌมทีไดีขึๅน ชุมชนสามารถกຌปัญหาละสนองตอบความตຌองการของชุมชน
ดຌวยตนองเดຌดีขึๅน
- ความเมยอมรับ฿นความคิดหในทีไตกตางกันสงผล฿หຌกิดความขัดยຌง฿นสังคม
2) บริบทการปลีไยนปลงละภาพอนาคตประทศเทย
บริบทภาย฿น
 ภาพศรษฐกิจเทย฿นกรณีฐาน (ภาย฿ตຌสมมติฐาน) การขยายตัว฿นกรณีฐานดังกลาวทา฿หຌศรษฐกิจ
เทยมีความสีไยงทีไจะตกอยูภาย฿ตຌกับดักประทศรายเดຌปานกลางอยางถาวรมากขึๅน มืไอคานึงถึงงืไอนเข฿นระยะยาว
 การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุของประทศเทยสงผล฿หຌอัตราการพึไงพิงของประชากรวัยรงงานตຌองบกรับ
การดูลผูຌสูงอายุพิไมสูงขึๅน ตຌองนาขຌารงงานเรຌทักษะจากประทศพืไอนบຌาน สงผลกระทบตอตลาดรงงานเทย฿น
ดຌานการยกระดับรายเดຌละทักษะฝมือรงงานชຌาลง ผลิตภาพรงงานเทยอาจพิไมขึๅนชຌา ปัญหาการคຌามนุ ษยຏ ละ
การขาดการคุຌมครองทางสังคมขัๅนพืๅนฐานทีไจาปຓน ซึไงจะปຓนปัญหาตอนืไองทีไสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนเทย
 ความหลืไอมลๅา ปຓนปัญหาสาคัญ฿นสังคมเทยทัๅงความหลืไอมลๅาดຌานรายเดຌ อกาสการขຌาถึงบริการ
ภาครัฐละการขຌาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาเปสูความขัดยຌง฿นสังคม ละปຓนอุปสรรคตอการพัฒนาประทศ ทัๅงยัง
สงผล฿หຌกิดปัญหาตางโ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอรຏรัปชัไน คนยากจนขาดอกาสการขຌาถึงบริการการศึกษาละ
สาธารณสุขทีไมีคุณภาพอยางทาทียม การยงชิงทรัพยากร การรับรูຌขຌอมูลขาวสาร ละปัญหาอาชญากรรมละ
ยาสพติด
 ความป็นมือง การปลีไยนปลงพืๅนทีไชนบทเปสูความปຓนมืองมีนวนຌมพิไมขึๅน จาปຓนตຌองมีการ
ลงทุนครงสรຌางพืๅน ฐานการจัดบริการสาธารณะ พืไ อรองรับการติบตของมื อง ควบคูกับ การลดผลกระทบต อ
สิไงวดลຌอม
 การบริหารจัดการภาครัฐ อาทิ (1) รางรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พ.ศ. 2558 วางกรอบดຌาน
การบริหารจัดการภาครัฐ อืๅอตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ มีมาตราสาคัญทีไจะชวยสนับสนุน฿หຌการบริหาร
จัดการละการปรับปรุงประสิทธิภาพกลเกการพัฒนา เดຌก มาตรา 69 มาตรา 82 ละมาตรา 89 ปຓนตຌน (2) ภาค
ประชาสังคม฿หຌความสาคัญกับการบริหารจัดการของภาครั ฐ อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางโ
นาสนอผลการติดตาม วิคราะหຏ สังคราะหຏ รืไองทีไกีไยวกับการบริหารจัดการประทศละการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กลเกการพัฒนา
บริบทภายนอก
 การขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุของลก องคຏการสหประชาชาติประมินสถานการณຏวา฿นชวงป 2544-2643
(2001-2100) จะปຓนศตวรรษหงผูຌสูงอายุ นับปຓนอกาสอยางมากสาหรับประทศเทยทีไจะพัฒนาดຌานธุรกิจละ
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ลงทุนดຌานการคຌาละบริการ ดຌานการทองทีไยว ทีไพักอาศัย การ฿หຌบริการสุขภาพ฿นรูปบบตางโ รวมทัๅงปຓนอกาส
ของรงงานเทย฿นการเปทางาน฿นประทศทีไพัฒนาลຌว
 การปรับปลีไยนดຌานทคนลยีละนวัตกรรมทีไรวดรใว สงผล฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿นรูปบบการ
ผลิตละการคຌาทีไมีการ฿ชຌทคนลยีมาพิไมประสิทธิภาพการผลิต ภาคการผลิตทีไปรับตัวตามการปลีไยนปลงของ
ทคนลยีเมทัน ขาดการลงทุนดຌานการวิจัยละพัฒนา ละนวัตกรรม จะทา฿หຌความสามารถ฿นการขงขันลดลง
 ความชืไอมยงกับศรษฐกิจ฿นระดับภูมิภาคละระดับลกทีไสูงขึๅน อาทิ
- นวนຌมการพัฒนาศรษฐกิจของประทศพืไอนบຌาน จะมีผลตอทิศทางการวางผนพัฒนาดຌาน
ครงสรຌางพืๅนฐานของประทศเทย
- การปຂดสรีภาย฿ตຌขຌอตกลงประชาคมศรษฐกิจอาซียน จะนามาซึไงอกาสทีไสาคัญโ หลายประการ
ตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของศรษฐกิจเทย
- การปຂดสรีทางการคຌากับประทศทีไพัฒนาลຌว ผูຌประกอบการภาย฿นประทศดยฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางละขนาดยอมตຌ องปรับ ตั วพืไ อพั ฒนาผลิ ตภาพการผลิ ต ละรูป บบธุ รกิจ พั ฒ นา
มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพั ฒนาสินคຌาทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอมละมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม/ชุมชนมากขึๅน
- ตลาดงิน ตลาดทุน ละศรษฐกิจลกยังมีความสีไยงทีไจะผันผวนตลอดชวงผนฯ 12
- ความลืไอนเหลของกระสวัฒนธรรมลกสงผล฿หຌมีทัๅงอกาสละความสีไยง ตอวิถีชีวิต ทัศนคติ ละ
ความชืไอ฿นสังคม ตลอดจนความสัมพันธຏระหวางบุคคล กระบวนการรียนรูຌ ละพฤติกรรมการบริภค
ของคน฿นประทศ
 การปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซๅาติมตอสถานการณຏความ
สืไอมทรมของทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม฿หຌมีความรุนรงมากขึๅน รวมถึงสงผล฿หຌภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
นวนຌมกิดบอยครัๅงขึๅนละมีความรุนรงมากขึๅนชนกัน ทา฿หຌขຌอตกลงระหวางประทศกีไยวกับการปลีไยนปลง
สภาพภูมิอากาศจะทวีความขຌมขຌนละปຓนรงกดดัน฿หຌประทศเทยตຌองตรียมพรຌอมรับภาระ฿นการลดการปลอย
กຍาซรือนกระจก ภาย฿ตຌกระสการขงขันทางการคຌา
ดังนัๅน กรอบวิสั ยทัศน์ละปງา หมายของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 จึ ง฿หຌความสาคัญกับการกาหนด
ทิศทางการพัฒนาทีไมุงสูการปลีไยนผานประทศเทยจากประทศทีไมีรายเดຌปานกลางเปสูประทศทีไมีรายเดຌสูง มีความ
มัไนคง ละยัไงยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดยเดຌกาหนดตาหนงทางยุทธศาสตรຏของประทศ ฿หຌประทศเทย
ปຓนประทศรายเดຌสูงทีไมีการกระจายรายเดຌอยางปຓนธรรม ปຓนศูนยຏกลางดຌานการขนสงละลจิสติกสຏของภูมิภาคสู
ความปຓนชาติการคຌาละบริการ (Trading and Service Nation) ปຓนหลงผลิตสินคຌากษตรอินทรียຏละกษตร
ปลอดภัย หลงอุตสาหกรรมสรຌางสรรคຏละมีนวัตกรรมสูงทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม ซึไงมีนวทางการพัฒนา ดังนีๅ
 การยกระดับศักยภาพการขงขันละการหลุดพຌนจากกับดักประทศรายเดຌปานกลางสูรายเดຌสูง
-

สงสริมดຌานการวิจัยละพัฒนา
การพัฒนาผลิตภาพรงงาน
การสงสริมผูຌประกอบการทีไขຌมขใงละพาณิชยຏดิจิตอล
การลงทุนครงสรຌางพืๅนฐาน
ปรับครงสรຌางการผลิต
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 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยละการปฏิรูประบบพืไอสรຌางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
-

การพัฒนาศักยภาพคน฿นทุกชวงวัย฿หຌสนับสนุนการจริญติบตของประทศ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาละการรียนรูຌ฿หຌมีคุณภาพ ทาทียมละทัไวถึง
การพัฒนาดຌานสุขภาพ
การสรຌางสภาพวดลຌอมละนวัตกรรมทีไอืๅอตอการดารงชีพ฿นสังคมสูงวัย

 การลดความหลืไอมลๅา฿นสังคม
- การยกระดับรายเดຌละสรຌางอกาส฿นการประกอบอาชีพ
- การจัดบริการทางสังคม฿หຌทุกคนตามสิทธิขัๅนพืๅนฐานละนຌนการสรຌางภูมิคุຌมกันระดับปัจจกละ
สรຌางการมีสวนรวม฿นกระบวนการตัดสิน฿จ฿นการพัฒนาประทศ
- การสรຌางความสมอภาค฿นการขຌาถึงทรัพยากร
- การขຌาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางสมอภาค
 การรองรับการชืไอมยงภูมิภาค ละความป็นมือง
- การลงทุนดຌานครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอานวยความสะดวกของมือง
- การพัฒนาดຌานการขนสงละลจิสติกสຏชืไอมยงกับพืไอนบຌาน
- สงสริมการลงทุน การคຌาชายดน ละการจัดตัๅงขตพัฒนาศรษฐกิจพิศ
 การสรຌางการจริญติบตทางศรษฐกิจละสังคมทีไป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม
-

การรักษาทุนทางธรรมชาติพืไอการติบตสีขียว
สงสริมการบริภคทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอม
สงสริมการผลิต การลงทุนละการสรຌางงานสีขียว
การจัดการมลพิษละรักษาคุณภาพสิไงวดลຌอม
พัฒนาความรวมมือดຌานสิไงวดลຌอมระหวางประทศ
พิไมขีดความสามารถ฿นการปรับตัวพืไอรองรับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละการบริหาร
จัดการพืไอลดความสีไยงดຌานภัยพิบัติ

 การบริหารราชการผนดินทีไมีประสิทธิภาพ
-

การสรຌางความปรง฿ส
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
การสรຌางรูปบบการพัฒนาองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไนเทย (อปท.) ฿หຌหมาะสม
การสรຌางระบบตรวจสอบ ติดตามละประมินผล ทีไมีประสิทธิภาพ

ทัๅงนีๅ คณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบทิศทางละกรอบยุทธศาสตรຏการพัฒนาของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 รวมถึง
รับทราบนวทางการดานินงานจัดทาผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 ขຌางตຌน ปงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558- กันยายน
2559) ซึไงสรุปปฏิทินการดานินงาน ดังตารางทีไ 2.1
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ตารางทีไ 2.1
ต.ค.-ตຌน พ.ย.

สรุปผล
ประจาป 2558
ละจัดทา
ทิศทางละ
กรอบ
ยุทธศาสตรຏ
ผนพัฒนาฯ
ฉบับทีไ 12
สนอ
คณะกรรมการ
สศช. พิจารณา
กอนนาสนอ
ครม.

สรุปปฏิทินการดานินงานจัดทาผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12
2558
ตຌน พ.ย.

ตัๅงคณะ
อนุกรรมการ
จัดทา
ยุทธศาสตรຏ
ฉพาะดຌาน

พ.ย.58-ก.พ.

คณะอนุกรรม
การจัดทา
ยุทธศาสตรຏยก
รางยุทธศาสตรຏ
฿นรายละอียด

มี.ค.

คณะทางาน
จัดทาอกสาร
ประมวล
ยุทธศาสตรຏ
จาก
คณะอนุกรรม
การฯ พืไอยก
รางผน
พัฒนาฯ ฉบับ
ทีไ 12 สาหรับ
การระดม
ความคิดหใน
ระดับภาค

ม.ย.

ระดมความ
คิดหในราง
ผนพัฒนาฯ
ฉบับทีไ 12
ระดับภาค

2559
พ.ค.

ปรับปรุง
อกสารราง
ผนพัฒนาฯ
ฉบับทีไ 12
ตามผลการ
ระดมความ
คิดหในระดับ
ภาค

มิ.ย.

ประชุม
ประจาป
2559
รืไองราง
ผน
พัฒนาฯ
ฉบับทีไ 12

ก.ค.-ส.ค.

ปรับปรุงราง
ผน
พัฒนาฯ
ฉบับทีไ 12
ตาม
ความหในทีไ
ประชุม
ประจาป
2559 สนอ
ครม. (ละ
สนช. ฿น
กรณีทีไ
รัฐธรรมนูญ
฿หม
กาหนด฿หຌ
ดานินการ)

ก.ย.

ปรับปรุงราง
ผน
พัฒนาฯ
ฉบับทีไ 12
ตาม
ความหใน
ของ ครม.
(ละสนช.)
จากนัๅนนา
ขึๅนทูลกลຌา
ถวายฯ พืไอ
ทรงลงพระ
ปรมาภิเธย

ทีไมา : MGR Online . 22 Dec. 2015 http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000140032

จากปฏิทินการดานินขຌางตຌน ฿นปัจจุบัน (ดือนพฤษภาคม 2559) การดานินงานจัดทาผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12
ยังปຓนรางผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ละอยู฿นระหวางปรับปรุงตามผลการระดมความคิดหในระดับ
ภาค ซึไงรายละอียด฿นรางผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประกอบดຌวย 10 ยุทธศาสตรຏ ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยຏ
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสรຌางความปຓนธรรมลดความหลืไอมลๅา฿นสังคม
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การติบตทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมพืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 ความมัไนคง
ยุทธศาสตร์ทีไ 6 การพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ฿นภาครัฐละธรรมาภิบาล฿นสังคมเทย
ยุทธศาสตร์ทีไ 7 การพัฒนาครงสรຌางพืนๅ ฐานละระบบลจิสติกสຏ
ยุทธศาสตร์ทีไ 8 วิทยาศาสตรຏ ทคนลยี วิจัย ละนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ทีไ 9 การพัฒนาภูมิภาค มือง ละพืๅนทีไศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ทีไ 10 การตางประทศ ประทศพืไอนบຌาน ละภูมิภาค
มืไอพิจารณาทัๅง 10 ยุทธศาสตรຏขຌางตຌน พบวา การดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีความชืไอมยงทัๅง
ดยตรงละดยอຌอม ดยฉพาะอยางยิไง฿นยุทธศาสตรຏทีไ 1 ละ 3 ทีไกีไยวขຌองการสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพ
ทุน มนุ ษ ยຏ ละการสรຌา งความขຌม ขใงทางศรษฐกิจ ละขง ขัน เดຌ อยา งยัไง ยืน รวมทัๅง ฿นยุ ทธศาสตรຏทีไ 10 การ
ตางประทศ ประทศพืไอนบຌาน ละภูมิภาค ดยสถานการณຏตางโ ทีไปลีไยนปลงเปนัๅนเดຌกาหนดปງาหมายของการ
พัฒนายุทธศาสตรຏดังกลาวดยสรุ ป พืไอ฿หຌหในถึงการชืไอมยงการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดังตารางทีไ
2.2
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ตารางทีไ 2.2 รางยุทธศาสตร์ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทีไมีความชืไอมยงกับการดานินงาน
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การสริมสรຌางละพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
สถานการณ์การปลีไยนปลง
ปງาหมายการพัฒนา

• ครงสรຌางประชากรจะปลีไยนปลงขຌาสูส ังคมสูงวัยอยาง
สมบูรณຏ
• ประชากรทุกชวงวัยยังมีปัญหาชิงคุณภาพ
• สุขภาพของคนเทยมีนวนຌมปຓนรคเมตดิ ตอรืๅอรังมากขึๅน
• การศึกษาละการรียนรูຌของคนเทยยังมีผลลัพธຏอยู฿นระดับ
คอนขຌางตไา
• ครอบครัวเทยมีรูปบบทีไหลากหลายมากขึๅนสงผลตอ
บทบาท฿นการบมพาะคน฿หຌมีคุณภาพ
• สังคมเทยผชิญกับคานิยมทีไปลียไ นปลงตามวัฒนธรรมทีไ
กิดขึๅนตามกระสของลก

• คนเทยทุกกลุมวัยมีทักษะละความรูຌความสามารถทีไจะปຓน
ฐาน฿นการพัฒนาประทศ
• คนเทยมีการรียนรูຌอยางตอนืไองตลอดชีวิตพรຌอมรับบริบทการ
ปลีไยนปลงทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ
• คนเทยมีพฤติกรรมสีไยงทางสุขภาพทีไลดลงละมีคุณภาพชีวิต
ทีไดีขึๅน
• คนเทยมีจิตสานึกพลมืองทีไมีทัศนคติละพฤติกรรมทีไปຓน
ประยชนຏตอสวนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม ละมีคานิยมตาม
บรรทัดฐานทีไดีของสังคมเทย

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสรຌางความป็นธรรมลดความหลืไอมลๅา฿นสังคม
สถานการณ์การปลีไยนปลง
ปງาหมายการพัฒนา

• สถานการณຏความยากจนดีขึๅนตอนืไอง ตการกระจาย
รายเดຌยลง
• ศักยภาพของชุมชนมีความขຌมขใงมากขึๅน
• การขຌาถึงบริการภาครัฐทีไมคี ุณภาพยังเมทัไวถึง ทัๅงดຌาน
การศึกษา สาธารณสุข ละการขຌาถึงหลงทุน
• การคุຌมครองทางสังคมยังเมทัไวถึงละครอบคลุมประชาชน
ทุกกลุม ดยฉพาะกลุมรงงานนอกระบบ
• ความหลืไอมลๅาดຌานการถือครองทีไดิน
• ปัญหากระบวนการยุติธรรมนาเปสูความเมปຓนธรรม฿นสังคม
• ครงสรຌางทางภาษีเมสนับสนุนการกระจายรายเดຌอยางปຓน
ธรรม
• ลักษณะบางประการของครัวรือนทา฿หຌกิดการสงผาน
ปัญหาการกระจายรายเดຌจากรุนสูร ุน

• ลดปัญหาความหลืไอมลๅาดຌานรายเดຌ ละกຌเขปัญหาความยากจน
• รายเดຌฉลีไยตอหัวของกลุมประชากรรຌอยละ 40 ทีไมีรายเดຌ
ตไาสุดพิไมขึๅนเมตไากวารຌอยละ 15 ตอป
• คาสัมประสิทธิ์ความเมสมอภาคดຌานรายเดຌ (Gini
Coefficient) ลดลงหลือ 0.424 มืไอสิๅนสุดผนฯ
• การถือครองสินทรัพยຏทางการงินของกลุมประชากรรຌอยละ 40
ทีไมีรายเดຌตไาสุดพิไมขึๅน
• สัดสวนประชากรทีไอยู฿ตຌสຌนความยากจนลดลงหลือรຌอยละ
7.4 ณ สิๅนผนฯ
• สัดสวนหนีสๅ ินตอรายเดຌทัๅงหมดของครัวรือนของกลุมครัวรือน
ทีไยากจนทีไสุดลดลง
• พิไมอกาสการขຌาถึงบริการพืๅนฐานทางสังคมของภาครัฐ ทัๅง
ดຌานการศึกษา สาธารณสุข การคุมຌ ครองทางสังคม ละ
กระบวนการยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจละขงขันเดຌอยางยัไงยืน

สถานการณ์การปลีไยนปลง

• การขงขัน฿นตลาดลกจะรุนรงขึๅนดยทีไประทศตางโ
มุงนຌนการนานวัตกรรมมาพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน
• ศรษฐกิจเทยขยายตัวตไากวาศักยภาพมาตอนืไองหลายป
ทัๅงจากผลกระทบทางศรษฐกิจลกทีไซบซาละขຌอจากัด
ภาย฿นประทศองทีไปຓนอุปสรรคตอการพิไมผลิตภาพละขีด
ความสามารถ฿นการขงขัน
• ฿นอีก 5 ป ขຌางหนຌา (พ.ศ.2560-2564) ปຓนชวงวลาของ
การฟຕนฟูศรษฐกิจเทย฿หຌกลับมาขยายตัวเดຌสูงขึๅน
• รงการลงทุน฿นครงสรຌางพืๅนฐานละระบบลจิสติกสຏ
• สรຌางบรรยากาศการลงทุนทีไจูง฿จ฿หຌภาคอกชนขยายการ
ลงทุน ดยฉพาะอยางยิไง฿นสาขาปງาหมายสาคัญ

ปງาหมายการพัฒนา

• ศรษฐกิจขยายตัวอยางมีสถียรภาพละยัไงยืน
• ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตดยรวมพิมไ ขึๅนฉลียไ เมตไา
กวารຌอยละ 2.5 ตอปละผลิตภาพการผลิตของปัจจัยรงงาน
พิไมขึๅนฉลียไ เมตไากวารຌอยละ 2.5 ตอป
• ศรษฐกิจขยายตัวฉลีไยเมตไากวารຌอยละ 5 ดยมีรายเดຌตอหัว
ปຓน 8,200 ดอลลารຏสหรัฐ ฿นป พ.ศ.2564 ณ สิๅนผนพัฒนาฯ
ฉบับบทีไ 12
• อันดับความสามารถ฿นการขงขันทางศรษฐกิจของประทศ
เทย ดย IMD ลืไอนขึนๅ เปอยู฿นกลุม 1 ฿น 25 ของประทศทีไ
เดຌรับการจัดอันดับทัๅงหมด
• การสรຌางความขຌมขใง฿นศรษฐกิจรายสาขา
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

• ภาคกษตร อุตสาหกรรมละบริการ (นอกหนือจากการ
บริการภาครัฐ) ขยายตัวฉลียไ เมตากว
ไ ารຌอยละ 3 ,4.5 ละ 6 ตอ
ป ตามลาดับ

ยุทธศาสตร์ทีไ 10 การตางประทศ ประทศพืไอนบຌาน ละภูมิภาค
สถานการณ์การปลีไยนปลง
ปງาหมายการพัฒนา

• การดานินนยบายความสัมพันธຏกับประทศพืไอนบຌาน฿น
อนุภูมิภาคปຓนการดานินนยบายตางประทศ สวนทีไสาคัญ
ทีไสุดของเทยมาอยางตอนืไอง นืไองจากมีปัจจัยทางศรษฐกิจ
ทีไตຌองพึไงพาซึไงกันละกันอยาง฿กลຌชิด
• ปัจจุบันประทศมหาอานาจตาง฿หຌความสาคัญละมีการ
กาหนดยุทธศาสตรຏสาคัญทีไชืไอมยงกับกลุมประทศ GMS
ACMECS ละ IMT-GT
• การปຓนประชาคมอาซียน฿นป 2558 จะทา฿หຌอาซียนมี
การรวมตัวกันอยางลึกซึๅงมากขึๅนทังๅ ดຌานการมืองละ ความ
มัไนคง ศรษฐกิจ ละสังคมละวัฒนธรรม

• ประทศเทยมีบทบาทนา฿นภูมภิ าคทัๅงทางดຌานลจิสติกสຏ
การคຌา การบริการละการลงทุน
• ประทศเทยปຓนศูนยຏกลางการกระจายความจริญ฿นภูมิภาค
อชีย กลุมอาซียน ละอนุภูมิภาคพืไอรองรับการพัฒนา
ศรษฐกิจอยางตอนืไอง ละมีการพัฒนานวระบียงศรษฐกิจ
฿นอนุภูมิภาค ละ฿นสวนขยายครอบคลุมภูมิภาคอาซียน อชีย
ตะวันออก ละอชีย฿ตຌ
• ระบบหวงซมลู คา฿นอนุภูมภิ าค ละภูมภิ าคอาซียน มีความ
ชืไอมยงกัน พืไอรองรับการพัฒนาศรษฐกิจอยางตอนืไอง

• การดานินงานตามผนมบทวาดຌวยความชืไอมยงระหวาง
กัน฿นอาซียนอยางตอนืไองมีสวนสาคัญ ฿นการพิไมพูนความ
ชืไอมยง฿นอาซียน ทัๅงดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน ดຌาน
กฎระบียบ ละดຌานประชาชน พืไอ฿หຌกิดการชืไอมยงถึงกัน
บบเรຌรอยตอ฿นภูมภิ าค
• ประทศมหาอานาจตาง โ พยายามขຌามามีอิทธิพล฿น
อาซียน
• ความตกลงหุຌนสวนยุทธศาสตรຏศรษฐกิจภาคพืๅนอชีย
ปซิฟຂกปຓนขຌอทຌาทายทีไสาคัญตอเทยละประชาคม
ศรษฐกิจอาซียน
• ความตกลงหุຌนสวนทางศรษฐกิจระดับภูมภิ าค (Regional
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) หาก
จรจาสารใจภาย฿นป 2559 จะนับปຓนความตกลงการคຌาสรี
ทีไมีผลกระทบสูงตอเทยละภูมิภาคอชียปซิฟຂก สงสริม฿หຌ
กิดครือขายหวงซการผลิตของภูมิภาคพิมไ ขึๅน

• เทยมีภาพลักษณຏทีไดี ปຓนทีไชืไอมัไนของนานาชาติ฿นฐานะ
ประทศทีไมาตรฐานดานินการตางโ ปຓนเปตามมาตรฐานสากล
ละบรรทัดฐานระหวางประทศ
• เทยปຓนหุຌนสวนการพัฒนาทีไสาคัญทัๅง฿นระดับอนุภมู ิภาคละ
ภูมิภาค ดยมีสวนรวมสาคัญ ฿นการกาหนดบรรทัดฐานระหวาง
ประทศ
• ภาคอกชนเทยมีครือขายละองคຏความรูຌทีไสงสริมขีด
ความสามารถ฿นการขงขัน การขยายตลาด ทัๅงตลาดดิมละ
ตลาด฿หม

สถานการณ์การปลีไยนปลง

ปງาหมายการพัฒนา

ทีไมา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ (2559)

นอกจากนีๅจากการวิคราะหຏผลจากอดีต พบวา มຌประทศเทยจะมีสถียรภาพทางศรษฐกิจทีไสูง ตศรษฐกิจ
ของประทศเทยยังคงตຌ องผูกติดกับศรษฐกิ จลก จากปั จจั ยทีไ กิดขึๅนภายนอกก อ฿หຌกิ ดขຌอจากัด฿นการขยายตัวทาง
ศรษฐกิจ ละการลดลงของขีดความสามารถ฿นการขงขันของภาคการผลิต จึงปຓนอุปสรรคหลักทีไทา฿หຌประทศเทยเม
สามารถกຌาวขຌามเปสูประทศทีไมีรายเดຌสูง หรือประทศเทยยังคงประสบอยู฿นภาวะของกับดักประทศรายเดຌปานกลาง
(Middle Income Trap) ดยสานักงานพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติยังเดຌวิคราะหຏอาเวຌวา สวนหนึไงของการ
ชะลอตัวทางศรษฐกิจปຓนผลมาจากปัจจัยดຌานกาลังคนทีไมีปริมาณลดลง ซึไงมีสาหตุนืไองมาจาก
1) การคลืไอนยຌายปัจจัยกาลังคนจากภาคกษตรซึไงปຓนภาคศรษฐกิจ ทีไมีรายเดຌตไาเปสูภาคศรษฐกิจทีไมี
รายเดຌสูง (Transformation Rate) ชຌาลง ละขຌาสูภาวะทรงตัว฿นชวงป พ.ศ. 2552
2) ขาดการ฿ชຌทคนลยีละการ฿ชຌสินคຌาทุนทีไหมาะสมสาหรับการพิไมผลิตภาพของกาลังคน

นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกียไ วขຌองละนวทางการพัฒนากาลังคน
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3) ความเมสอดคลຌองระหวางความตຌองการของตลาดละคุณภาพของกาลังคน (Mismatching)
4) ขาดการรวมกลุม ฿นการผลิตภาคกษตรพืไอ฿หຌเ ดຌรับประยชนຏจากการประหยัดต อขนาดทา฿หຌการ
ทางานตไาระดับอยู฿นกณฑຏสูง
5) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปຓนเปอยางลาชຌา ฿นดຌานการผลิตกาลังคน฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ
ทา฿หຌขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศเทยลดลง
จุดออนดຌานกาลังคนดังทีไกลาวมา ฿นผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 จึงเดຌมีการวางนวทางการพัฒนาคนดຌวยการพิไม
ผลิตภาพกาลั งคน ดย (1) อาศัยการสรຌางความรวมมือระหวางภาครั ฐละอกชน฿นการพัฒนากาลังคน อันปຓนการ
สนับสนุน฿หຌมีกาลังคนทีไสามารถคลืไอนยຌายสูสาขาการผลิตทีไมีผลิตภาพสูง ทัๅงนีๅจาปຓนตຌองอาศัยครืไองมือ฿นการพัฒนา
กาลังคนละรงงาน ผานการสนับสนุน฿หຌภาคอุตสาหกรรมละบริการรวมจัดทากรอบคุณวุฒิ วิชาชีพ ละมาตรฐาน
ฝมือรงงาน ซึไงจาปຓนตຌองชืไอมยงพืไอยกระดับทักษะของกาลังคนละรงงานเทย อีกทัๅง (2) จาปຓนตຌองพัฒนาละ
ยกระดับคุณภาพกาลังคนทัๅง฿นละนอกระบบ พืไอการพัฒนาศักยภาพคน฿หຌสนับสนุนการจริญติบตของประทศตาม
ปງาหมายของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 ประกอบดຌวย การทา฿หຌประชาชนทุกชวงวัยมีความมัไนคงทางดຌานศรษฐกิจละ
สังคม (Socio-Economic Security) ละมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน การศึกษาละการรียนรูຌเดຌรับการพัฒนาคุณภาพ
ละสถาบันทางสังคมมีความขຌมขใงปຓนฐานรากทีไอืๅอตอการพัฒนาคน ซึไงจากจุดออนดຌานกาลังคนนีๅถือปຓนอกาส
อันดีทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะปຓนหนวยงานหลัก฿นการสงสริมการสงสริม/สนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพ฿น
การจัดทามาตรฐานอาชีพพืไอชวยยกระดับทักษะของกาลังคนละรงงานเทย
2.2.3 นยบายของรัฐบาล
รัฐบาลพลอกประยุทธຏ จันทรຏอชา เดຌขຌามาสืบทอดงานละสานตอภารกิจจากการทีไคณะรักษาความสงบ
หงชาติ (คสช.) ดยกาหนดนวทางการกຌปัญหาของประทศเวຌกอนลຌวปຓน 3 ระยะ ดยระยะรก เดຌมุงนຌนระงับ
ยับยัๅงความตกยก ยุติการ฿ชຌกาลังละอาวุธสงครามกอความรุนรง กຌเขผลกระทบ จากการทีไรัฐบาลละรัฐสภา
กอนหนຌานัๅนอยู฿นสภาพทีไเมอาจปฏิบัติหนຌาทีไเดຌตามปกตินานกวา 6 ดือน ตลอดจนเดຌรงกຌเขปัญหาความดือดรຌอน
ฉพาะหนຌาของประชาชน ละมุงนาความสงบสุข ความสงบ กลับคืนสูประทศ จากนัๅนพียง 2 ดือน กใขຌาสู ระยะทีไ
สอง ดຌวยการประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญฉบับชัไวคราว การจั ดตัๅงสภานิติบัญญัติหงชาติ (สนช.) การสนอราง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 ละการจัดตัๅงคณะรัฐมนตรีชุดนีๅ หลังจากนัๅน คสช.จะลดบทบาท
ละภารกิจปຓนทีไปรึกษาละทางานรวมกับคณะรัฐมนตรี฿นการพิจาณาหรือกຌเขปัญหากีไยวกับความสงบรียบรຌอย
หรือความมัไนคงของชาติ ละเดຌมีการจัดตัๅงสภาปฏิรูปหงชาติละคณะธรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ พืไอออกบบ
วางรากฐานทางการมือง ศรษฐกิจ ละ สังคมอันมัไนคง฿หຌกประทศกอนจะสงผานเปสู ระยะทีไสาม คือ การ
ประกาศ฿ชຌรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ละการจัดการลือกตัๅงทัไวเป งืไอนเขดังกลาวถือปຓนพันธกิจทีไรัฐบาลจะยังคงยึดมัไน
ละดานินการตอเป ซึไงรัฐบาลพลอกประยุทธຏ จันทรຏอชา เดຌกาหนดนยบายซึไงมีความกีไยวขຌองกับดຌานกาลังคนเวຌ
฿นขຌอ 3 การลดความหลืไอมลๅาของสังคม ละการสรຌางอกาสการขຌาถึงบริการของรัฐ ขຌอทีไ 4 การศึกษาละรียนรูຌ
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะละวัฒนธรรม ละนยบายดຌานการวิจัย ขຌอทีไ 6 การพิไมศักยภาพทางศรษฐกิจของ
ประทศ ขຌอทีไ 7 การสงสริมบทบาทละการ฿ชຌอกาส฿นประชาคมอาซียน ละขຌอทีไ 8 การพัฒนาละสงสริมการ฿ชຌ
ประยชนຏจากวิทยาศาสตรຏทคนลยีการวิจัยละพัฒนาละนวัตกรรม ซึไงนยบายทัๅง 5 ขຌอนัๅนมีความชืไอมยงกับ
การพัฒนาดຌานกาลังคน กลาวคือ
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

นยบายของรัฐบาลดຌานทีไ 3 การลดความหลืไอมลๅาของสังคม ละการสรຌางอกาสการขຌาถึงบริการของรัฐ
 ฿นระยะฉพาะหนຌา จะรงสรຌางอกาส อาชีพ ละการมีรายเดຌทีไมัไนคงกผูຌทีไขຌาสูตลาดรงงาน รวมทัๅง
สตรี ผูຌดຌอยอกาส ละรงงานขຌามชาติทีไถูกกฎหมาย พรຌอมทัๅง ยกระดับคุณภาพรงงาน ดย฿หຌรงงานทัๅงระบบมี
อกาสขຌาถึงการรียนรูຌละพัฒนาทักษะ ฝีมือรงงาน฿นทุกระดับอยางมีมาตรฐาน ทัๅงจะชืไอมยงขຌอมูลละการ
ดานินการระหวางหนวยงานของรัฐกับอกชน พืไอ฿หຌตรงกับความตຌองการของพืๅนทีไละของประทศดยรวม
นอกจากนีๅจะสงสริม฿หຌรงงานนอกระบบขຌาสูระบบทีไถูกกฎหมายมากขึๅน
 ตรียมความพรຌอมขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ พืไอสงสริมคุณภาพชีวิต ละการมีงานหรือกิจกรรมทีไหมาะสม
พืไอสรຌางสรรคຏละเมกอภาระตอสังคม฿นอนาคต ดยจัดตรียมระบบการดูล฿นบຌาน สถานพักฟຕน ละรงพยาบาล
ทีไปຓนความรวมมือของภาครัฐ ภาคอกชน ชุมชน ละครอบครัว รวมทัๅงพัฒนาระบบการงินการคลังสาหรับการดูล
ผูຌสูงอายุ
 ตรียมความพรຌอมขຌาสูสังคมทีไมีความหลากหลายนืไองจากการขຌาสู ประชาคมอาซียน ดยสรຌางความ
ขຌมขใงละความพรຌอมกรงงานเทยละรวมพัฒนาระบบ ความคุຌมครองทางสังคมของรงงานอาซียน
นยบายของรัฐบาลดຌานทีไ 4 การศึกษาละรียนรูຌการทะนุบารุงศาสนา ศิลปะละวัฒนธรรม รัฐบาลจะนา
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิ฿จ฿นประวัติศาสตรຏละความปຓนเทยมา฿ชຌสรຌางสังคม฿หຌขຌมขใงอยาง
มีคุณภาพละคุณธรรมควบคูกัน ดังนีๅ
 จัด฿หຌมีการปฏิรูปการศึกษาละการรียนรูຌดย฿หຌความสาคัญทัๅงการศึกษา฿นระบบ ละการศึกษา
ทางลือกเปพรຌอมกัน พืไอสรຌางคุณภาพของคนเทย฿หຌสามารถรียนรูຌพัฒ นาตนเดຌตใมตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
ละดารงชีวิตเดຌดยมีความ฿ฝຆรูຌละทักษะทีไหมาะสม ปຓนคนดีมีคุณธรรม สรຌางสริมคุณภาพการรียนรูຌ ดยนຌนการ
รียนรูຌพืไอสรຌางสัมมาชีพ฿นพืๅนทีไ ลดความหลืไอมลๅา ละพัฒนากาลังคน฿หຌปຓนทีไตຌองการหมาะสมกับพืๅนทีไ ทัๅง฿นดຌาน
การกษตร อุตสาหกรรม ละธุรกิจบริการ
 ฿หຌองคຏกรภาคประชาสังคม ภาคอกชน องคຏกรปกครองสวนทຌองถิไน ละประชาชนทัไวเป มีอกาสรวม
จัดการการศึกษาทีไมีคุณภาพละทัไวถึง ละรวม฿นการปฏิรูปการศึกษาละการรียนรูຌกระจายอานาจการบริหารจัด
การศึกษาสูสถานศึกษา ขตพืๅนทีไการศึ กษา ละองคຏกรปกครองสวนทຌองถิไนตามศักยภาพละความพรຌอม ดย฿หຌ
สถานศึกษาสามารถปຓนนิติบุคคลละบริหารจัดการเดຌอยางอิสระละคลองตัวขึๅน
 พัฒนาคนทุกชวงวั ยดยสง สริมการรียนรูຌตลอดชีวิต พืไอ฿หຌสามารถมีความรูຌละทัก ษะ฿หม ทีไ
สามารถประกอบอาชีพเดຌหลากหลายตามนวนຌมการจຌางงาน฿นอนาคต ปรับกระบวนการรียนรูຌละหลักสูตร฿หຌ
ชืไอมยงกับภูมิสังคม ดยบูรณาการความรูຌละคุณธรรมขຌาดຌวยกันพืไอ฿หຌอืๅอตอการพัฒนาผูຌรียนทัๅง฿นดຌานความรูຌ
ทักษะ การ฿ฝຆรียนรูຌการกຌปัญหา การรับฟังความหในผูຌอืไ น การมีคุณธรรม จริยธรรม ละความปຓนพลมืองดีดย
นຌนความรวมมือระหวางผูຌกีไยวขຌองทัๅง฿นละนอกรงรียน
 สงสริมอาชีวศึกษาละการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน พืไอสรຌางรงงานทีไมีทักษะ ดยฉพาะ฿น
ทຌองถิไนทีไมีความตຌองการรงงาน ละพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา฿หຌชืไอมยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
 สนับสนุนการรียนรูຌภาษาตางประทศ วัฒนธรรมของประทศพืไอนบຌานละวัฒนธรรมสากล ละการ
สรຌางสรรคຏงานศิลปะละวัฒนธรรมทีไปຓนสากล พืไอตรียมขຌาสูสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาซียน ละพืไอ
การปຓนสวนหนึไงของประชาคมลก

นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกียไ วขຌองละนวทางการพัฒนากาลังคน
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นยบายของรัฐบาลดຌานทีไ 6 การพิไมศักยภาพทางศรษฐกิจของประทศ
 ฿นระยะยาว พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการขนสงละคมนาคม ดຌานคมนาคมทางบกดยริไมครงการ
รถเฟฟງาขนสงมวลชน฿นกรุงทพมหานครละรถเฟฟງาชืไอม กรุงทพมหานครกับมืองบริวารพิไมติมพืไอลดวลา฿น
การดินทางของประชาชนละพืไอ฿หຌมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน พืไอตัๅงฐาน฿หຌรัฐบาลตอเปทาตอเดຌทันที ดຌานคมนาคมทาง
อากาศดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะทีไ 2 ทาอากาศยานดอนมือง ละทาอากาศยานสากล฿นภูมิภาค
สงสริมการ฿ชຌประยชนຏทาอากาศยาน฿นภูมิภาค พืไอ฿หຌสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุน฿หຌกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประทศ การซอมบารุงอากาศยาน
ละการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการ฿หຌบริการขนสงทางอากาศ฿หຌมีคุณภาพเดຌมาตรฐาน฿นระดับสากล รวมทัๅงการ
฿ชຌทาอากาศยาน฿นภูมิภาคสริมทาอากาศยาน สุวรรณภูมิละทาอากาศยานดอนมือง ชน ทาอากาศยานอูตะภา
ปຓนตຌน ละดຌานการคมนาคมทางนๅาดยพัฒนาการขนสงสินคຌาทางลานๅาละชายฝัດงทะล พืไอลดตຌนทุนระบบ
ลจิสติกสຏของประทศ ริไมจากการรงรัดพัฒนาทาทียบรือชายฝัດงทีไทารือหลมฉบัง ทารือชายฝัດงทะลอาวเทยละ
อันดามัน ตลอดจนผลักดัน฿หຌทารือ฿นลานๅาจຌาพระยาละปຆาสักมีการ฿ชຌประยชนຏ฿นการขนสงสินคຌา ภาย฿นประทศ
ละชืไอมยงกับทารือหลมฉบัง รวมทัๅงการขุดลอกรองนๅาลึก
นยบายของรัฐบาลดຌานทีไ 7 การสงสริมบทบาทละการ฿ชຌอกาส฿นประชาคมอาซียน
การรวมตัวปຓนประชาคมศรษฐกิจอาซียนซึไงจะมีผล฿ชຌบังคับอยางตใมทีไ ณ สิๅนป 2558 จะกิดประยชนຏก
ประทศเทยปຓนอยางมาก หากประทศเทยตรียมการ฿นรืไองตางโ ฿หຌพรຌอม การรงดานินการตรียมความพรຌอมทัๅง
฿นรืไองความชืไอมยงดຌานระบบการขนสงละลจิสติกสຏ ดຌานกฎระบียบ การอานวยความสะดวกทางการคຌา การ
พัฒนาดานชายดน ละการตรียมการดຌานทรัพยากรมนุษยຏจะสงสริมบทบาทละการ฿ชຌอกาสของประทศเทย฿น
ประชาคมอาซียน฿หຌกิดประยชนຏสูงสุด฿นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวเทยรวมกับ ประชาชนอาซียน
ดังนีๅ
 พัฒนาศักยภาพ฿นการขงขันของผูຌประกอบการเทยทุกระดับ ดยสอดคลຌองกับขຌอตกลง฿นการ
คลืไอนยຌาย฿นดຌานสินคຌา บริการ การลงทุน รงงานฝมือ ละ ปัจจัยการผลิตตางโ ทีไปຂดสรีมากขึๅน ดยฉพาะกลุม
วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมของเทย ฿หຌสามารถขงขันเดຌ รวมทัๅงสามารถดานินธุรกิจรวมกับผูຌประกอบการ฿น
ประทศสมาชิกอาซียน พืไอนาเปสูความชืไอมยงกับหวงซอุปทานตลาดลกเดຌ ดยฉพาะอยางยิไงฐานการผลิต
สินคຌาหลายชนิดละธุรกิจกีไยวนืไองทีไประทศเทยเดຌขຌาเปลงทุนขยายฐานการผลิต฿นประทศอืไน฿นอาซีย นมาปຓน
วลานานลຌว ตลอดจนกลุมการผลิตทีไผูຌประกอบการของเทยตรียมทีไจะขยาย ฐานการผลิตพิไมติมอีกหลายชนิด ซึไง
ชวย฿หຌประทศเทยมีฐานการผลิตสินคຌาคุณภาพหลากหลาย พืไอขาย฿นตลาดตาง โ เดຌมากขึๅน ทัๅง฿นอาซียนละ฿น
ตลาดลก ละปຓนการชวยหลือประทศพืไอนบຌาน฿นกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
 พัฒนารงงานของภาคอุตสาหกรรมพืไอรองรับการขຌาสูประชาคมอาซียน ทัๅงรงงานวิชาชีพ
รงงานมีทักษะ ละรงงานเมมีทักษะ ดยการรงรัดละขยายผลการ฿ชຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌกิดผล฿นทาง
ปฏิบัติดยคานึงถึงความป็นอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือรงงานละมาตรฐานวิชาชีพ฿น 8 กลุม ทีไมีขຌอตกลง
การปຂดสรี฿นอาซียนควบคูเปกับการวางผนดຌานการผลิต฿หຌพียงพอ การยกระดับฝมือรงงาน฿นกลุมอุตสาหกรรม
ทีไมีศักยภาพ ละอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌรงงานขຌมขຌน การสงสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน
พืไอ฿ชຌ฿นการประมินคาจຌางรงงาน
 รงพัฒนาความชืไอมยงดຌานการขนสงละระบบลจิสติกสຏภาย฿นอนุภูมิภาคละภูมิภาคอาซียน ดย
รงขับคลืไอนการดานินงานตามผนงานการพัฒนาความรวมมือทางศรษฐกิจ฿นอนุภูมิภาคลุมมนๅาขง 6 ประทศ
(GMS) ผนพัฒนาขตศรษฐกิจสามฝຆาย อินดนีซีย-มาลซีย-เทย (IMT-GT) ผนความรวมมือทางศรษฐกิจอิระวดีจຌาพระยา-มขง (ACMECS) ผนความรวมมือหงอาวบงกอลสาหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการละ
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ศรษฐกิจ (BIMSTEC) ละผนมบทความชืไอมยง฿นอาซียนซึไงจะชวยสนับสนุน฿หຌความชืไอมยงดຌานการขนส ง
ละระบบลจิสติกสຏ฿นอาซียนสัมฤทธิผลเดຌอยางปຓนรูปธรรม
 ตอชืไอมสຌนทางคมนาคมขนสงละระบบลจิสติกสຏจากฐานการผลิต฿นชุมชนสูหลงปรรูปพืไอพิไม
มู ล ค า ทัๅ ง ภาย฿นประทศละชืไ อมยงกั บ อาซี ย น พืไ อยกระดั บ ศักยภาพของผูຌ ป ระกอบการรายย อยสู ต ลาดทีไ
กวຌางขวางยิไงขึๅนทัๅง฿นประทศละระหวางประทศ ละขณะดียวกันกใชวยสรຌางอกาสทางศรษฐกิจกพืๅนทีไตาง โ
ภาย฿นประทศดຌวย
 พัฒนาขตศรษฐกิจพิศษดยริไมจากการพัฒนาดานการคຌาชายดน ละครงขายการคมนาคมขนสง
บริวณประตูการคຌาหลักของประทศพืไอรองรับการชืไอมยง กระบวนการผลิตละการลงทุนขຌามดน ดยปรับปรุง
ครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ละสิไงอานวยความสะดวกทางการคຌาละการ
ขนสงสินคຌาขຌามดนอยางตอนืไอง ดย฿นระยะรก฿หຌความสาคัญกับดานชายดนทีไสาคัญ 6 ดาน เดຌก ปาดังบซารຏ
สะดา อรัญประทศ มสอด บຌานคลองลึกละบຌานคลอง฿หญซึไงจะทา฿หຌระบบขนสงละลจิสติกสຏ สามารถชืไอมยง
กับประทศพืไอนบຌานเดຌอยางมีประสิทธิภาพละรองรับปริมาณการดินทาง ละการขนสงทีไคาดวาจะพิไมขึๅนจากการ
ขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน
นยบายรัฐบาลดຌาน 8 การพัฒนาละสงสริมการ฿ชຌประยชนຏจากวิทยาศาสตรຏทคนลยีการวิจัยละ
พัฒนา ละนวัตกรรม
รัฐบาล฿หความสาคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอด ละการสรຌางนวัตกรรมพืไอนาเปสูการผลิตละบริการ
ทีไทันสมัย ดยการสงสริม฿หຌครงการลงทุนขนาด฿หญของประทศ ชน ดຌานพลังงาน สะอาด ระบบราง ยานยนตຏ
เฟฟງ า การจั ด การนๅ าละขยะ ฿ชຌ ป ระยชนຏ จากผลการศึกษาวิ จัย ละพั ฒนา ละนวั ต กรรมของเทยตามความ
หมาะสม เมพียงตจะ฿ชຌทคนลยีจากตางประทศสงสริมการ฿ชຌครืไองมือ วัสดุละสินคຌาอืไนโ ทีไปຓนผลจากการ
วิจัยละพัฒนาภาย฿นประทศ฿นวงกวຌาง ดยจัด฿หຌมีนยบายจัดซืๅอจัดจຌางของภาครั ฐทีไอืๅออานวย พืไอสรຌางอกาส
การพัฒนาทคนลยีของประทศ ฿นกรณีทีไจาปຓนจะตຌองจัดซืๅอวัสดุอุปกรณຏหรือทคนลยีจากตางประทศ จะ฿หຌมี
งืไอนเขการถายทอดทคนลยีพืไอ฿หຌสามารถพึไงตนองเดຌ฿นอนาคตดຌวย
จะหใน เดຌ ชั ด จนว า รัฐ บาลปั จ จุ บั น (พลอก ประยุ ท ธຏ จั น ทรຏ อชา นายกรัฐ มนตรี) ฿หຌความส าคัญ กั บ
การศึกษา การพัฒนาฝมือรงงาน฿หຌสามารถขงขันเดຌกับตลาดลก พืไอยกระดับผลิตภาพรงงานละคุณภาพของ
สินคຌาละบริการ ดยเดຌนຌนยๅาปຓนพิศษ฿นรืไองการพัฒนาระบบมาตรฐานฝมือรงงาน ควบคูเปกับ ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ ละมาตรฐานวิชาชีพ พืไอ฿หຌกิดอกภาพของการดานินงาน ละสงสริมการ฿ชຌระบบทดสอบมาตรฐานฝมือ
รงงานพืไอประมินคาจຌางรงงาน
2.2.4 นยบายทีไกีไยวขຌองกับขตศรษฐกิจพิศษ
ดຌานนยบายทีไกีไยวขຌองกับขตศรษฐกิจพิศษถือปຓนประดในสาคัญทีไภาครัฐละภาคอกชนของประทศ฿หຌ
ความสาคัญ฿นการดานินนยบายพืไอสรຌางอกาสทางศรษฐกิจของประทศเทย ภาย฿ตຌการชืไอมยงระหวางกัน฿น
ภูมิภาคอาซียน (ASEAN Connectivity) การดานินนยบายพืไอพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษของประทศเทยเดຌมีการ
กาหนดหลักการ฿นการดานิน งานดຌวยกันทัๅงภาครัฐ ภาคอกชน ละประชาชนเวຌดຌวยกัน ดยมีการกาหนดบทบาท
หนຌาทีไดังนีๅ ภาครัฐ จะคอยกาหนดสิทธิประยชนຏ พัฒนาครงสรຌางพืๅนฐาน ละปรับกฎระบียบ กฎหมาย฿นการลงทุน
พืไอ฿หຌอืๅอตอภาคอกชน ซึไงภาคอกชนจะมีบทบาท฿นการขຌามาลงทุน฿นขตศรษฐกิจพิศษทีไเดຌมี การจัดตัๅงขึๅน
฿นขณะทีไภาคประชาชนจะมีบทบาท฿นการมีสวนรวมละเดຌรับผลประยชนຏจากการพัฒนาของภาครัฐละการลุงทุน
ของภาคอกชน฿นพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษ ซึไงรัฐบาลเดຌมีการกาหนดขอบขตพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษละการ
จัดตรียมทีไดิน ดยบ งปຓ น 2 ระยะ ระยะทีไ 1 พืๅน ทีไ 5 จังหวัด รวม 36 ตาบล ฿น 10 อาภอ ระยะทีไ 2 พืๅน ทีไ
5 จังหวัด ซึไงคณะกรรมการนยบายขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ (กนพ.) เดຌออกประกาศทีไ 1/2558 วันทีไ 19 มกราคม

นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกียไ วขຌองละนวทางการพัฒนากาลังคน
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พ.ศ. 2558 รืไองการกาหนดพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ ระยะทีไ 1 ละประกาศฉบับทีไ 2/2558 วันทีไ 24 มษายน
พ.ศ. 2558 รืไองการกาหนดพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ ระยะทีไ 2 ขตศรษฐกิจพิศษถือปຓนประดในสาคัญทีไทุก
ภาคสวน฿นประทศเทยเดຌ฿หຌความสาคัญ ดยเดຌมีการกาหนดนยบายจากสวนของภาครัฐละองคຏกรทีไกีไยวขຌอง
พืไอ฿หຌการดานินงานการพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษดานิ นเปเดຌอยางมีประสิทธิภาพ ซึไง หัวหนຌาคณะรักษาความสงบ
หงชาติ(คสช.) เดຌตงตัๅงคณะกรรมการนยบายขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ (กนพ.) ฿นคาสัไง คสช.ทีไ 72/2557 ลงวันทีไ
19 มิถุนายน พ.ศ.2557 ดยเดຌมอบบหมายนยบายกีไยวกับการจัดตัๅงขตศรษฐกิจพิศษซึไงมุงหมาย฿หຌปຓนสวนหนึไง
ของการนาประทศขຌาสูประชาคมอาซียน คณะกรรมการ กนพ. เดຌมีการกาหนดกลยุทธຏ฿นการดานินงานพัฒนาขต
พืๅนทีไศรษฐกิจพิศษ คือตຌองการจะสรຌางพืๅนทีไศรษฐกิจ฿หม นຌนบริวณชายดนสาหรับระยะรก ดย฿ชຌประยชนຏ
จากการชืไอมยงกับประทศพืไอนบຌาน อีกทัๅงยังตຌองการสนั บสนุน SMEs ของประทศเทย ฿นการขຌาเปลงทุน฿น
ประทศพืไอนบຌาน ตลอดจนจัดระบียบพืๅนทีไศรษฐกิจชายดน กຌปัญหารงงานตางดຌาวผิดกฎหมายละสินคຌา
กษตรลั กลอบจากประทศพืไ อนบຌ าน ดยมืไ อวัน ทีไ 18 กุม ภาพั น ธຏ พ.ศ.2558 คณะรัฐมนตรีมี มติ หใน ชอบการ
จัดระบบการจຌางคนตางดຌาวสัญชาติมียนมา ลาว ละกัมพูชา ทีไขຌามาทางาน฿นลักษณะเป-กลับ หรือตามฤดูกาล ฿หຌ
สามารถ฿ชຌบัตรผานดนหรืออกสารทีไประทศตຌนทางออก฿หຌทนหนังสือดินทาง
จากรายงานความกຌาวหนຌาขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ ประจาดือนธันวาคมพ.ศ.2558 หนวยงานภาครัฐเดຌมี
การดานินนยบาย฿นการพัฒนาขตศรษฐกิจพิศษ ดยมีกระทรวงกระทรวงรงงานดานินการ ดังนีๅ
- ออกประกาศสานักนายกรัฐมนตรี รืไองกาหนดทຌองทีไ สัญชาติ ประภท หรือลักษณะงาน ชวงระยะวลา
หรือฤดูกาล หรืองืไอนเขทีไคนตางดຌาวอาจขอรับ฿บอนุญาตตามมาตรา14 หงพ.ร.บ.การทางานของคน
ตางดຌาว มืไอวันทีไ 19 มิถุนายน พ.ศ.2558
- จัดทาคูมือการออก฿บอนุญาติทางาน฿หຌคนตางดຌาวทีไขຌามาทางาน฿นลักษณะเป-กลับ หรือตามฤดูกาล
พืไออานวยความสะดวก฿หຌประชาชนตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวก฿นการพิจารณาอนุญาติของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 ดย฿หຌมีระยะวลาการขออนุญาติ฿หຌลຌวสรใจภาย฿น 1 วัน
- จัดตัๅงศูนยຏบริการบใดสรใจ (OSS) ดຌานรงงาน ดยดานินงานรวมกันกับกระทรวงสาธารณสุข เดຌ
ดานินการจัดตัๅงศูนยຏบริการบใดสรใจ฿นพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษระยะรก 5 จังหวัด ละ฿นขณะนีๅอยู
฿นระหวางการของบประมาณป 2560 พืไอตรียมจัดตัๅงศูนยຏบริการบใดสรใจดຌานรงงาน฿นพืๅนทีไขต
ศรษฐกิจพิศษระยะทีไ 2
- ฝຄกอบรมรงงานเทยละรงงานตางดຌาว฿นพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษ
ดังนัๅนจะหในเดຌวา รัฐบาลเดຌมีการ฿หຌความสาคัญกับดຌานรงงานทัๅงเทยละตางดຌาว ดยนยบายสวน฿หญทีไ
สนับสนุนดຌานรงงานนัๅนทีไตຌองมีการฝຄกอบรมรงงาน฿หຌมีประสิทธิภาพละตรงกับความตຌองการของอุตสาหกรรมทีไ
ตัๅงอยู฿นขตศรษฐกิจพิศษ ซึไงคณะกรรมการสงสริมการลงทุนเดຌออกประกาศทีไ 4/2557 ลงวันทีไ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557
รืไองนยบายสงสริมการลงทุน฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ ดยเดຌกาหนดการลงทุน฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ
บงปຓน 2 กรณีเดຌก 1) กรณีทัไวเป ดยคณะกรรมการสงสริมการลงทุนเดຌมีการกาหนดปງาหมายเวຌ 13 กลุมกิจการ
เดຌก อุตสาหกรรมกษตร ประมงละกิจการทีไกีไยวขຌอง อุตสาหกรรมซรามิกสຏ อุตสาหกรรมสิไงทอครืไองนุงหม ละ
ครืไองหนัง อุตสาหกรรมผลิตครืไองรือน อุตสาหกรรมอัญมณีละครืไองประดับ อุตสาหกรรมการผลิตครืไองมือ
พทยຏ อุตสาหกรรมยานยนตຏ ครืไองจักรละชิๅนสวน อุตสาหกรรมครืไอง฿ชຌเฟฟງาละอิลใกทรอนิกสຏ อุตสาหกรรม
ผลิต พลาสติก อุตสาหกรรมผลิต ยา กิจการลจิส ติกสຏ นิคมหรือขตอุต สาหกรรม ละกิจ กรมพืไอสนั บสนุน การ
ทองทีไยว 2) กิจการปງาหมาย฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ
ขตพั ฒ นาศรษฐกิ จ พิ  ศษบ ง ออกปຓ น 2 ประภท คื อ (1) ขตพั ฒ นาศรษฐกิจ พิ ศษชายดน
(Special Economic Zone: SEZ) ละ (2) ขตศรษฐกิจพิศษ฿นรูปบบคลัสตอรຏนຌนอุตสาหกรรมหงอนาคต
(Super Cluster) ดยตละรูปบบมีปງาหมายของกิจกรรมตกตางกันเป คือ
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 ขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษชายดน (Special Economic Zone: SEZ) – มีปງาหมายพืไอการ
ชืไอมยงการคຌา การลงทุน ละการผลิตกับประทศ฿นภูมิภาค ดย฿ชຌประยชนຏจากประชาคมอาซียน฿นการชวย
ยกระดับความปຓนอยูของประชาชน฿นพืๅนทีไ รวมถึงนຌนธุรกิจทีไ฿ชຌรงงานจานวนมาก ฿ชຌวัตถุดิบจากทຌองถิไนบริวณ
ชายดนหรือประทศพืไอนบຌาน ละธุรกิจดຌานลจิสติกสຏ ปัจจุบันบงพืๅนทีไ SEZ ออกปຓน 2 ระยะ รวมทัๅงสิๅน 10 จังหวัด
ประกอบเปดຌวย (1) ระยะทีไ 1 จานวน 5 จังหวัด จากประกาศคณะกรรมการนยบายขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษทีไ
1/2558 ลงวันทีไ 19 มกราคม 2558 รืไอง กาหนดพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ ระยะทีไ 1 ฿นพืๅนทีไจังหวัดตาก
สระกຌว มุกดาหาร ตราด ละสงขลา ละ (2) ระยะทีไ 2 จานวน 5 จังหวัด จากประกาศคณะกรรมการนยบายขต
พัฒนาศรษฐกิจพิศษทีไ 2/2558 ลงวันทีไ 24 มษายน 2558 รืไอง กาหนดพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ ระยะทีไ 2
฿นพืๅ น ทีไ จั ง หวั ด หนองคาย นราธิ ว าส ชี ย งราย นครพนม ละกาญจนบุ รี ดย฿นระยะทีไ 1 เดຌ มี ก ารก าหนด
กลุมปງาหมาย฿นกิจกรรมทางศรษฐกิจอยางชัดจนละสามารถสรุปเดຌดังตารางทีไ 2.3
ตารางทีไ 2.3 กิจกรรมทางศรษฐกิจปງาหมายของ SEZ ระยะทีไ 1 ละระยะทีไ 2
จังหวัดละอาภอทีไประกาศ
ตาก
- อาภอพบพระ - ตาบลพบพระ
ตาบลชองคบ ละตาบลวาลยຏ
- อาภอมร ะมาด - ต าบลม
ระมาด ต าบลม จ ะราละ
ตาบลขะนจืๅอ
- อาภอมสอด - ตาบลมสอด
ตาบลมตาว ตาบลทาสายลวด
ตาบลพระธาตุผาดง ตาบลม
กาษา ต าบลม ป ะม กุ ละ
ตาบลมหาวัน

มุกดาหาร
- อาภอมื อง - ต าบลศรี บุ ญรื อง
ตาบลมุกดาหาร ตาบลคาอาฮวน
ละตาบลนาสีนวน
- อาภอหวຌาน฿หญ - ตาบลปຆงขาม
ตาบลหวຌาน฿หญ ตาบลชะนด
ละตาบลบางทรายนຌอย ละ
- อาภอดอนตาล – ตาบล
พธิ์เทร ละตาบลดอนตาล
สระกຌว
- อาภออรัญประทศ - ตาบลทา
ขຌาม ตาบลปຆาเร ละตาบลบຌาน
ดาน ละ

ความสาคัญละมือง/ประทศตรงขຌาม
กิจกรรมทางศรษฐกิจปງาหมาย
ประตูฝัດ งตะวั น ตกของเทยบนนวระบี ย ง - อุตสาหกรรม
ศรษฐกิจตะวั นออก/ตะวั นตก(East-West
o กษตร ประมง ละกิจการ
Economic Corridor: EWEC) สามารถ
กียไ วนืไอง
ชืไอมกับขตศรษฐกิจชายดนจังหวัดมียวดี
o ซรามิก
ของประทศมียนมา ปຓนสຌนทางทางบกสู
o สิงไ ทอ ครืไองนุงหมละครืไองหนัง
ทารือมาะละหมง ละกรุงยางกุຌง ดยมี
o ผลิตครืไองรือน
ระยะหางจากนิคมอุตสาหกรรมมียวดีพียง
o อัญมณีละครืไองประดับ
17 กิลมตร ละหางจากกรุงยางกุຌง 560
o การผลิตครือไ งมือพทยຏ
กิลมตร
o ยานยนตຏ ครือไ งจักร ละชิๅนสวน
o เฟฟງาละอิลใกทรอนิกสຏ
o การผลิตพลาสติก
o การผลิตยา
- บริการ
o กิจการลจิสติกสຏ
o นิคมหรือขตอุตสาหกรรม
o กิจการสนับสนุนการทองทีไยว
อยูบนสຌนทางระบียงศรษฐกิจ EWEC มี - อุตสาหกรรม
สะพานมิตรภาพเทย-ลาว ชืไอมสู สปป.ลาว
o กษตร ประมง ละกิจการ
ผ า นขตศรษฐกิ จ พิ  ศษสะหวั น -ซน
กีไยวนืไอง
(Savan-SENO Special Economic Zone:
o เฟฟງาละอิลใกทรอนิกสຏ
SASEZ) ชืไอมตอสูทารือดานังของประทศ - บริการ
วียดนาม (ระยะทาง 520 กิลมตร)หรือขึๅนสู
o กิจการลจิสติกสຏ
จีนตอน฿ตຌ (มณฑลหนานหนิง)
o นิคมหรือขตอุตสาหกรรม
o กิจการสนับสนุนการทองทีไยว
ชืไ อ มยงสຌ น ทางระบี ย งศรษฐกิ จ ทาง฿ตຌ - อุตสาหกรรม
(Southern Economic Corridor: SEC) อัน
o กษตร ประมง ละกิจการกีไยวนืไอง
ปຓนชองทางทีไสาคัญ฿นการชืไอมตอกับกรุง
o ซรามิก
พนมปญของประทศกัมพูชาละวียดนาม
o สิไงทอ ครืไองนุงหมละครืไองหนัง
ตอน฿ตຌ
o ผลิตครืไองรือน

นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกียไ วขຌองละนวทางการพัฒนากาลังคน

จังหวัดละอาภอทีไประกาศ
- อาภอวัฒนานคร - ตาบลผักขะ

ตราด
- อาภอคลอง฿หญ - ตาบลคลอง
฿หญ ตาบลหาดลใก ละตาบล
เมຌรูด

สงขลา
- อ าภอสะดา - ต าบลสะดา
ต าบลส านั ก ขาม ต าบลส านั ก
ตຌว ละตาบลปาดังบซารຏ

หนองคาย
- อ าภอมื อ ง – ต าบล฿นมื อ ง
ตาบลบຌ านดืไ อ ต าบลพระธาตุ
บั ง พวน ต าบลพธิ์ ชั ย ต าบล
พนสว า ง ต าบลมี ชั ย ต าบล
วี ย งคุ ก ต าบลสี ก าย ต าบล
หนองกอมกาะ ต าบลหาดค า
ตาบลหินงม
- อาภอสระ฿คร – ตาบลสระ฿คร
นราธิวาส
- อาภอมือง – ตาบลคกคียน
- อาภอตาก฿บ – ตาบลจຍะห
- อาภอยีไงอ – ตาบลละหาร
- อาภอวຌง – ตาบลลຍะจูด
- อ าภอสุ เ หงก-ลก – ต าบล
สุเหงก-ลก

2-25
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กิจกรรมทางศรษฐกิจปງาหมาย
o อัญมณีละครืไองประดับ
o การผลิตครืไองมือพทยຏ
o ยานยนตຏ ครืไองจักร ละชิๅนสวน
o เฟฟງาละอิลใกทรอนิกสຏ
o การผลิตพลาสติก
o การผลิตยา
- บริการ
o กิจการลจิสติกสຏ
o นิคมหรือขตอุตสาหกรรม
o กิจการสนับสนุนการทองทีไยว
ปຓนประตูระบียงศรษฐกิจชายฝัດงทะลตอน - อุตสาหกรรม
฿ตຌ (Southern Coastal Road Corridor/
o กษตร ประมง ละกิจการ
SubCorridor) อีกทัๅงปຓนนวขตชืไอมตอ
กีไยวนืไอง
กับอาภอกาะกง ซึไงมีขตศรษฐกิจพิศษ - บริการ
กาะกง ประทศกัมพูชา อันปຓนพืๅนทีไทีไมีการ
o กิจการลจิสติกสຏ
ลงทุ นจากต างชาติ ฿นหลายโอุ ตสาหกรรมทีไ
o นิคมหรือขตอุตสาหกรรม
นาสน฿จ อาทิ รงงานรถยนตຏกาหลี (ฮุนเด)
o กิจการสนับสนุนการทองทีไยว
รงงานผลิตลูกวอลลยຏบอล (Mikasa) ละ
รงงานผลิตสายเฟฟງารถยนตຏ (Yazaki)
ตัๅ ง อยู ฿ นนวระบี ย งศรษฐกิ จ หนื อ ฿ตຌ - อุตสาหกรรม
(North-South Economic Corridor:
o กษตร ประมง ละกิจการ
NSEC) ปຓนชองทางหลัก฿นการชืไอมยงกับ
กีไยวนืไอง
ประทศมาลซีย สูประทศสิงคปรຏ ซึไงอยู
o สิไงทอ ครืไองนุงหมละครืไองหนัง
เม เ กลจากท า รื อ ป นั ง ละท า รื อ กลาง
o ผลิตครืไองรือน
(Klang) ของประทศมาลซีย
- บริการ
o กิจการลจิสติกสຏ
o นิคมหรือขตอุตสาหกรรม
o กิจการสนับสนุนการทองทีไยว
ตัๅ ง อยู  นวระบี ย งศรษฐกิ จ ภาคกลาง - อุตสาหกรรม
(Central Economic Corridor) ละยังปຓน
o กษตร ประมง ละกิจการ
สຌนทางหลัก฿นการชืไอมตอรถเฟความรใวสูง
กีไยวนืไอง
ทีไชืไอมจากจีนตอนลางมายังประทศเทย
o สิไงทอ ครืไองนุงหมละครืไองหนัง
- บริการ
o กิจการลจิสติกสຏ
o นิคมหรือขตอุตสาหกรรม
o กิจการสนับสนุนการทองทีไยว
ปຓนสຌนทางชืไอมยงทางบก ละทางรางจาก - อุตสาหกรรม
ประทศเทยเปยั งมาลซี ย ละสิ งคปรຏ เดຌ
o กษตร ประมง ละกิจการ
นอกจากนีๅ ยั ง มี ท า อากาศยานละท า รื อ
กียไ วนืไอง
พาณิชยຏสาหรับขนสงสินคຌา
- บริการ
o กิจการลจิสติกสຏ
o นิคมหรือขตอุตสาหกรรม
o กิจการสนับสนุนการทองทีไยว
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จังหวัดละอาภอทีไประกาศ
ชียงราย
- อ าภอชี ย งของ – ต าบลครึไ ง
ต าบลบุ ญ รื อ ง ต าบลริ ม ขง
ต าบลวี ย ง ต าบลศรี ด อนชั ย
ตาบลสถาน ตาบลหຌวยซຌอ
- อาภอชียงสน – ตาบลบຌานซว
ตาบลปຆาสัก ตาบลมงิน ตาบล
ยนก ตาบลวียง ตาบลศรีดอนมูล
- อาภอม สาย – ตาบลกาะชຌาง
ต าบลบຌ า นดຌ า ย ต าบลปຆ งงาม
ตาบลปຆงผา ตาบลมสาย ตาบล
วี ย งพางค า ต าบลศรี  มื องชุ ม
ตาบลหຌวยเครຌ
นครพนม
- อาภอมือง – ตาบลกุรุคุ ตาบล
ทาคຌอ ตาบลนาทราย ตาบลนารา
ชควาย ตาบล฿นมือง ตาบลบຌาน
ผึๅง ตาบลพธิ์ตาก ตาบลหนอง
ญาติ ต าบลหนองสง ต าบล
อาจสามารถ
- อ าภอท า อุ  ทน – ต าบลนน
ตาล ต าบลรามราช ตาบลวิ น
พระบาท

ความสาคัญละมือง/ประทศตรงขຌาม
กิจกรรมทางศรษฐกิจปງาหมาย
ปຓนสຌนทางหลักชืไอมยงกับประทศพมาละ - อุตสาหกรรม
ลาว ดยปຓนจุดยุทธศาสตรຏชืไอมยงตามนว
o กษตร ประมง ละกิจการ
NSEC ดยสຌนทาง R3A ละ R3B ภาย฿ตຌ
กียไ วนืไอง
กรอบ GMS ละ฿กลຌกับพืๅนทีไขตศรษฐกิจ
o สิงไ ทอ ครืไองนุงหมละครืไองหนัง
พิศษสามหลีไยมทองคาของประทศลาว
o ผลิตครืไองรือน
o อัญมณีละครืไองประดับ
o การผลิตครืไองมือพทยຏ
o การผลิตพลาสติก
o การผลิตยา
- บริการ
o กิจการลจิสติกสຏ
o นิคมหรือขตอุตสาหกรรม
o กิจการสนับสนุนการทองทีไยว
ปຓ น สຌ น ทางทีไ สัๅ น ทีไ สุ ด ฿นการชืไ อ มยง - อุตสาหกรรม
ระหวางเทย – ลาว – วียดนามตอนหนือ –
o กษตร ประมง ละกิจการกีไยวนืไอง
จีนตอน฿ตຌ นอกจากนีๅยังชืไอมยงทางนๅาเป
o ซรามิก
ยังอซียตะวันออก ดยทารือนๅาลึกหวุงอຎาง
o สิไงทอ ครืไองนุงหมละครืไองหนัง
฿นวียดนาม
o ผลิตครืไองรือน
o อัญมณีละครืไองประดับ
o การผลิตครืไองมือพทยຏ
o ยานยนตຏ ครืไองจักร ละชิๅนสวน
o เฟฟງาละอิลใกทรอนิกสຏ
o การผลิตพลาสติก
o การผลิตยา
- บริการ
o กิจการลจิสติกสຏ
o นิคมหรือขตอุตสาหกรรม
o กิจการสนับสนุนการทองทีไยว
กาญจนบุรี
ปຓนครงขายกอสรຌางถนนมอตอรຏวยຏ ทาง - อุตสาหกรรม
- อาภอมือง – ตาบลกงสีๅยน หลวงพิ ศษหมายลข 81 ชืไ อมยงท ารื อ
o กษตร ประมง ละกิจการกีไยวนืไอง
ตาบลบຌานกา
หลม ฉบั ง – กรุ ง  ทพฯ (บ าง฿หญ o ซรามิก
กาญจนบุรี) – ทวาย (กาญจนบุรี – พุนๅารຌอน)
o สิไงทอ ครืไองนุงหมละครืไองหนัง
o ผลิตครืไองรือน
o อัญมณีละครืไองประดับ
o การผลิตครืไองมือพทยຏ
o ยานยนตຏ ครืไองจักร ละชิๅนสวน
o เฟฟງาละอิลใกทรอนิกสຏ
o การผลิตพลาสติก
o การผลิตยา
- บริการ
o กิจการลจิสติกสຏ
o นิคมหรือขตอุตสาหกรรม
o กิจการสนับสนุนการทองทีไยว

ทีไมา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจละสังคม. 2559. ขตศรษฐกิจพิศษ฿นประทศเทย
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 ขตศรษฐกิจพิศษ฿นรูปบบคลัสตอรຏนຌนอุตสาหกรรมหงอนาคต (Super Cluster) ริไมตຌนมา
จากมติ ครม. ฿นวันทีไ 22 กันยายน 2558 ทีไมีมติหในชอบรืไองนยบายขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ฿นรูปบบคลัสตอรຏ
ดยมอบหมาย฿หຌกระทรวงอุตสาหกรรมปຓนหนวยงานหลัก฿นการรับผิดชอบขับคลืไอน฿หຌปຓนรูปธรรม ละปຓนศูนยຏ
ประสานงานการพัฒนาตละคลัสตอรຏ ดยมีวัตถุประสงคຏพืไอ (1) พืไอสรຌางความขຌมขใงของหวงซมูลคา (Value
Chain) ละนาเปสูการสรຌางอุตสาหกรรมหงอนาคต (2) พืไอสริมสรຌางศักยภาพดຌานการลงทุนของประทศเทย พืไอ
ดึงดูดการลงทุนทีไมีคุณคาทัๅงจากนักลงทุนรายดิมละราย฿หม ละ (3) พืไอกระจายความจริญเปสูภูมิภาคละ
ทຌองถิไน ตลอดจนสรຌางอกาสทางธุรกิจ฿หຌกับผูຌประกอบการ SMEs สาหรับหลักการ฿นการกาหนดขตศรษฐกิจพิศษ
฿นรูปบบคลัสตอรຏนัๅน จะคัดลือกพืๅนทีไทีไมีความหนานนของอุตสาหกรรม อันกอ฿หຌกิดการจຌางงาน สรຌางรายเดຌอัน
ปຓนสวนหนึไงของการสริมสรຌางความขຌมขใงทางศรษฐกิจ฿นระดับพืๅนทีไละประทศ อีกทัๅงพืๅนทีไดังกลาวจะตຌองมีการ
ชืไอมยงสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย฿นพืๅนทีไ ฿นระยะรกเดຌมีการกาหนดพืๅนทีไ฿น 9 จังหวัด ประกอบเปดຌวย
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะชิงทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา ชียง฿หม ละภูกใต ละคัดลือก
อุตสาหกรรมหลั กโ 6 กลุ ม ดย 4 กลุม รกประกอบเปดຌ วย (1) ยานยนตຏ ละชิๅ นส วน (2) ครืไอง฿ชຌเ ฟฟງ า
อิลใกทรอนิกสຏละอุปกรณຏทรคมนาคม (3) ปຂตรคมีละคมีภัณฑຏทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม (4) ดิจิทัล (ผนภาพทีไ
3.7) ละ คลัสตอรຏปງาหมายอีก 2 กลุม คือ (1) กษตรปรรูป จะบงออกปຓน 5 ภูมิภาคหลักของประทศ ตามลักษณะ
พืๅนทีไของวัตถุดิบ ละ (2) สิไงทอละครืไองนุงหม ดยจะชืไอมยงหลงผลิต฿นประทศกลุม CLMV คือ มียนมา฿น
ฝัດงตะวันตก ละกัมพูชา฿นฝัດงตะวันออก ดยอาจกาหนด฿หຌกรุงทพมหานครจะปຓนศูนยຏกลางดຌานการออกบบ
การคຌา ดยผูຌประกอบการทีไลงทุน฿นคลัสตอรຏดังกลาวจะเดຌรับสิทธิพิศษตางโ อาทิ การลดหยอนภาษี หรือการ
พิจารณาถิไนทีไอยูถาวรสาหรับนักวิจัยตางชาติ การกาหนดขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ฿นรูปบบคลัสตอรຏ ถือปຓนการ
สรຌางภูมิคุຌมกันทางศรษฐกิจอุตสาหกรรมทีไดีของประทศ ดยระบบภูมิคุຌมกันทีไดีนัๅนจาปຓนตຌองคานึงถึงสวนประกอบ
ครงสรຌางทางดຌานหวงซมูลคาของกิจกรรมทางศรษฐกิจนัๅน ตัๅงตระบบกระบวนการผลิต การ฿ชຌทรัพยากร ทุน ลด
การพึไงพาศรษฐกิจจากภายนอก รวมถึงการจัดกระบวนการสินคຌา฿นรูปบบทีไพึไงพาตั วองละการรวมกลุม฿น
กิจกรรมทางศรษฐกิจทีไ฿กลຌคียงกัน อีกทัๅงคานึงถึงความตຌองการของผูຌบริภคอันปຓนหนึไง฿นปัจจัยทีไสาคัญ฿นการสรຌาง
ภูมิคุຌมกัน นอกจากนีๅลຌวการพัฒนาศรษฐกิจ฿นรูปบบคลัสตอรຏ฿หຌความสาคัญกับการพิไมประสิทธิภาพรงงานดย
฿หຌความสาคัญกับการนาอาทคนลยี ละการวิจัยละพัฒนา฿นการชวยยกระดับ รงงานของประทศ฿หຌปຓ น
ผูຌชีไยวชาญ
จากมติครม. มืไอวันทีไ 17 พฤศจิกายน 2558 ทีไผานมาเดຌหในชอบ฿นหลักการสาหรับขຌอสนอของกระทรวง
อุตสาหกรรม฿นรืไอง 10 อุตสาหกรรมปງาหมาย: กลเกขับคลืไอนศรษฐกิจพืไออนาคต พืไอปຓนมาตรการระยะยาว
ทีไจะกาหนดทิศทาง การปรับครงสรຌางดຌานการผลิต ทัๅงกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ ของประทศ฿หຌมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถ฿นการขงขัน มีการสรຌางงานคุณภาพ ละมีการสนับสนุนศรษฐกิจภูมิภาคอยางปຓนระบบ ตอนืไอง
ละยัไงยืน ดยผลักดันการจริญติบตทางศรษฐกิจ (S-curve) เดຌ฿น 2 รูปบบ เดຌก
รูปบบทีไ 1 คือ First S-Curve – การลงทุน฿นกลุมอุตสาหกรรมทีไมีอยูลຌว฿นประทศ หรืออีกนัยหนึไง
คือ การตอยอดอุตสาหกรรมดิมทีไมีศักยภาพ พืไอพิไมประสิทธิภาพการ฿ชຌปัจจัยผลิตดยการลงทุน ชนิดนีๅจะสงผลตอ
การจริญติบตทางศรษฐกิจ฿นระยะสัๅนละระยะกลาง ดย 5 อุตสาหกรรมดิมประกอบเปดຌวย (1) อุตสาหกรรมยานยนตຏ
สมัย฿หม (Next – Generation Automotive) (2) อุตสาหกรรมอิลใกทรอนิกสຏอัจฉริยะ (Smart Electronics)
(3) อุตสาหกรรมการทองทีไยวกลุมรายเดຌดีละการทองทีไยวชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness
Tourism) (4) การกษตรละทคนลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) ละ (5) อุตสาหกรรมการปรรูป
อาหาร (Food for the Future) อยางเรกใดีปัญหาหลักทีไพบคือ กลุมอุตสาหกรรม฿นปัจจุบันนัๅนเมพียงพอทีไจะทา฿หຌ
ศรษฐกิจของประทศเทยติบตเดຌอยางกຌาวกระดด จึงจาปຓนตຌองมีการพัฒนา S-curve ฿นรูปบบทีไ 2 คือ New S-Curve
ควบคูเป
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

รูปบบทีไ 2 คือ New S-Curve – ปຓนรูปบบของการลงทุน฿นอุตสาหกรรม฿หม พืไอปลีไยนรูปบบ
สินคຌาละทคนลยี ดยอุตสาหกรรม฿หมหรืออุตสาหกรรมอนาคตหลานีๅจะปຓนกลเกทีไสาคัญ฿นการขับคลืไอน
ศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประทศ อีกทัๅงปຓนการตอยอดอุตสาหกรรมดิมทีไจะสามารถพิไมรายเดຌของ
ประชากรเดຌ ป ระมาณ รຌ อ ยละ 70 จากปງ า หมาย ส ว นอี ก รຌ อยละ 30 จะมาจากอุ ต สาหกรรม฿หม การติ ม 5
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบดຌวย (1) อุตสาหกรรมหุนยนตຏ (Robotics) (2) อุตสาหกรรมการบิน
ละลจิสติกสຏ (Aviation and Logistics) (3) อุตสาหกรรมชืๅอพลิง ชีวภาพละคมีชีวภาพ (Biofuels and
Biochemicals) (4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ละ (5) อุตสาหกรรมการพทยຏครบวงจร (Medical Hub)
ดยอุตสาหกรรมดิมละอุตสาหกรรม฿หมจะปຓนอุตสาหกรรมกืๅอหนุนกัน฿นรูปบบตางโกอ฿หຌกิด
การชืไอมยงทางศรษฐกิจของประทศ (ผนภาพทีไ 2.2) ดຌวยหตุนีๅ 10 อุตสาหกรรมดังกลาวปຓนอุตสาหกรรมทีไมี
ศักยภาพละปຓนทีไสน฿จของนักลงทุนทัไวลก ซึไงจะมีบทบาทสาคัญ฿นการผลักดันศรษฐกิจของเทย฿นอนาคต
ผนภาพทีไ 2.2 อุตสาหกรรม First S-Curve ละ New S-Curve

ทีไมา: คณิต สงสุพรรณ. 2558. 10 อุตสาหกรรมปງาหมายกลเกขับคลืไอนศรษฐกิจพืไออนาคต New Engine of Growth
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การพัฒนาอุตสาหกรรม฿หมทีไมีฐานรากสืบนืไองจากอุตสาหกรรมปัจจุบัน

ทีไมา: http://www.xn--72cgs7alq1bbn1c4digdj.com/2016/04/16/doc-1/

2.2.5 ยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล คสช.
ยุทธศาสตรຏประชารัฐของรัฐบาล คสช.นัๅน ปຓนการรวมมือกัน฿นการสรຌางสรรคຏ สรຌางพลัง฿นการทาความดี฿หຌ
ประทศชาติ เม฿ชพืไอตนอง หรือขຌาราชการ ตทาพืไอประชาชนทุกคน ดยถือปຓนสัญญาระหวางรัฐละประชาชน
ทีไจะรวมมือกຌเขปัญหา หรือกຌเขความผิดพลาด฿นอดีตทัๅงหมด฿หຌเดຌดยความรวมมือกัน ตเม฿ชปຓน "ประชานิยม"
พราะประชานิยมปຓนรืไองทีไประชาชน฿หຌความนิยมตอภาครัฐ ตรัฐบาลนຌนความรวมมือของรัฐบาลกับประชาชน ฿น
การกຌเขปัญหา ซึไงยุทธศาสตรຏ "ประชารัฐ" เม฿ชรืไอง฿หม ต ริไมมีมาตัๅงตผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
ฉบับทีไ 8 ยุทธศาสตรຏการพัฒนาประชารัฐ ฿นอดีตมี 4 ขຌอ฿หญ เดຌก (1) การสริมสรຌางหลักการ฿ชຌบังคับกฎหมายทีไ
ถูกตຌ องตามจตนารมณຏ ละปรัช ญากฎหมาย อกาสละสภาวะวดลຌ อม ฿หຌ การสนั บ สนุ น การมี ส ว นรว มของ
ประชาชน ซึไงประกอบดຌวย 3 ยุทธศาสตรຏยอย คือการ฿หຌหลักประกันสิทธิสรีภาพ การจัดการกຌเขความขัดยຌง฿น
สังคมดຌวยสันติวิธี การสรຌางสริมสมรรถนะของประชาชนละพลังทางสังคม (2) การสงสริมการมีสวนรวม฿น
กระบวนการพัฒนาของทุกภาคสวน ประกอบดຌวย 4 ยุทธศาสตรຏยอย คือการสรຌางภาคีพืไอการพัฒนา การปรับ
ดุลยภาพการมีสวนรวม฿นการพัฒนา การสงสริมทຌองถิไน฿หຌมีสวนรวม฿นการพัฒนา การสริมสรຌางศักยภาพของ
องคຏกรพัฒนาอกชนละองศຏกรประชาชน ประการทีไ (3) การพิไมพูนประสิทธิผลละประสิทธิภาพของภาครัฐ
ประกอบดຌวย 8 ยุทธศาสตรຏยอย เดຌก การปรับปรุงบทบาทการบริหารจั ดการของสวนราชการ การปรับปรุง
กระบวนการทางงบประมาณ การกาหนด฿หຌจังหวัดมีบุคลากรทีไมีความสามารถมากขึๅน การสรຌางกณฑຏชีๅวัดละระบบ
ประมินผลงาน การสรຌางความรับผิดชอบทางการบริหาร การสรຌางความปรง฿ส การปรับการบริหารจัดการนยบาย
สาธารณะ การพัฒนาดຌานกฎหมายพืไอสนั บสนุนการพัฒนาประทศ ละ (4) การสรຌางความตอนืไอง฿นการบริหาร
รัฐกิจ ประกอบดຌวย 2 ยุทธศาสตรຏยอย เดຌก การสรຌางพันธมิตรพืไอกาหนดระบียบวาระหงชาติ การสริมสรຌาง
ความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับนยบายสาธารณะพืไอสริมสรຌางวิสัยทัศนຏรวมกัน ซึไงตามทีไระบุ฿นผนฯ 8 มีลักษณะดังนีๅ
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 ประชาชน ชุมชน ละประชาสังคม มีบทบาทสาคัญ ฿นการพัฒนาทຌองถิไน สังคม ละประทศ
 การบริหารจัดการละพัฒนาประทศดยภาครัฐ ฿ชຌหลักการมีสวนรวมของประชาชนอยางกวຌางขวาง
จริงจัง ละตอนืไอง ฿นทุกระดับ
 การดานินงานของภาครัฐ มีความสุจริต ปรง฿ส ถูกตຌอง มีประสิทธิผล คุณภาพ ละประสิทธิภาพ
รวมถึงการกระจายอานาจสูทຌองถิไนอยางทัไวถึงละพียงพอ ทุกสวนของสังคม ทัๅงภาครัฐละภาคประชาชน รวมปຓน
ภาคีการพัฒนา ดยรวมวางผน รวมดานินการ รวมติดตามประมินผล รวมปรับปรุงพัฒนาอยางตอนืไอง
ผนภาพทีไ 2.4 การขั บ คลืไ อนศรษฐกิ จ ประทศ ดຌ วยการบู ร ณาการความรวมมือรวมกั นระหว า ง ภาครั ฐ
ภาคอกชน ละ ภาคประชาสังคม

ทีไมา: http://www.xn--72cgs7alq1bbn1c4digdj.com/committee/

ปัจจุบันประชารัฐมีคณะทางาน 12 คณะทางาน ภาย฿ตຌคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ บงปຓน D1. การยกระดับ
นวัตกรรมละการผลิต (Innovation & Productivity) D2. การสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมละวิสาหกิจริไมตຌน
(SMEs & Start-up) D3. การสงสริมการทองทีไยว & MICE D4. การสงสริมสงออกละการลงทุน฿นตางประทศ D5. การ
พัฒนาคลัสตอรຏภาคอุตสาหกรรมหงอนาคต (New S-Curve) D6. การพัฒนาการกษตรสมัย฿หม D7. การสรຌางรายเดຌละการ
กระตุຌนการ฿ชຌจายของประทศ E1. การดึงดูดการลงทุน ละการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานของประทศ E2. การยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ E3. การพัฒนาศรษฐกิจฐานรากละประชารัฐ E4. การปรับกຌกฎหมายละกลเกภาครัฐ E5. การศึกษาพืๅนฐานละ
การพัฒนาผูຌนา (Human Capital Development) ดยคณะทางานทีไกีไยวขຌองกับดຌานกาลังคน คือ คณะ E2 ซึไงปຓน
คณะทางานดຌานการยกระดับคณุภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา ดานินการครงการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา พืไอ฿หຌ
สามารถขงขันเดຌ฿นตลาดลก ดยมุงนຌนผลประยชนຏของประทศชาติปຓนหลัก มีวัตถุประสงคຏ คือ
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1) สรຌางคา นิยม฿หຌดใก มารียนสายวิชาชีพอาชีวศึกษามากขึๅน ทัๅงอกาส฿นการติบตละผลตอบทน
(Inspiration)
2) ผลิตผูຌรียนสายวิชาชีพอาชีวศึกษา฿หຌมีปริมาณพียงพอตอการพัฒนาประทศ(Quantity)
3) พัฒนาคุณภาพ฿หຌกิดขึๅนกับผูຌรียนสายวิชาชีพอาชีวศึกษา฿หຌปຓนทีไยอมรับตรงตามความตຌองการของ
ตลาด ดยมุงนຌนการพัฒนา฿หຌปຓนทัๅงคนกงละคนดี (Quality)
4) สรຌา งวิ ช าชี พ อาชี ว ศึกษา฿หຌมี ความปຓ น ลิ ศ฿นตล ะดຌ า น ดยพั ฒ นาบบครบวงจรตัๅ ง ต หลั กสู ต ร
ครูผูຌสอน อุปกรณຏครืไองมือ สืไอการรียนการสอน ทคนลยี฿หมโ ฿นอุตสาหกรรม (Excellence)
5) ยกระดับ฿หຌสายวิชาชีพอาชีวศึกษามีความปຓนสากล ดยมีความรวมมือกับตางประทศมากขึๅน เดຌก
การนาทคนลยีทีไทันสมัยเดຌมาตรฐานสากลมา฿ชຌ฿นอุตสาหกรรมหรือครงสรຌางพืๅนฐานหลักโ (Global Practices)
คณะทางานดຌานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา เดຌมีการกาหนดกรอบนวคิดละขຌอสนอนะ฿น
ภาพรวม ดังผนภาพทีไ 2.5
ผนภาพทีไ 2.5 กรอบนวคิดละขຌอสนอ฿นภาพรวม

ทีไมา: http://www.xn--72cgs7alq1bbn1c4digdj.com/2016/04/16/doc-1/

2.2.6 นยบายดຌานการศึกษา
นยบายของรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิ การของรัฐ บาลพลอกประยุทธຏ จั นทรຏอชา สามารถบ ง
ออกปຓน 3 สวน เดຌก (1) นยบายทัไวเป (2) นยบายฉพาะ (หในผล฿น 1 ป) ละ (3) นยบายรงดวน (หในผล฿น
3 ดือน) ดยนยบายทัๅงหมดนຌนเปทางดຌานการพัฒนาระบบรากฐานละชองวางของการศึกษาทีไมีอยู฿นปัจจุบัน฿หຌดี
ขึๅนสามารถอธิบายคราวโ เดຌ ดังนีๅ
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1) นยบายทัไวเป
 การพัฒนาละปฏิรูปการศึกษา จะตຌ องมี การกระจายอานาจละพั ฒนาอย างสอดคลຌ องกับทิ ศ
ทางการขงขัน฿นของประทศ ละอยูภาย฿ตຌกฎหมายพืไอทา฿หຌกิดความยัไงยืน฿นระบบการศึกษาเทย
 การสรຌางอกาสทางการศึกษา฿นสังคมเทย จะตຌองสรຌางความทาทียมละปຓนธรรม ดยนຌนนว
ทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัวละทคนลยีสารสนทศพืไอ
การศึกษาสมัย฿หมขຌามาประยุกตຏ฿ชຌ พืไอปຓนการยกระดับการศึกษาของคนทุกกลุมชัๅน
 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาละการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะตຌอง฿หຌความสาคัญ
กับการยกระดับความรูຌ฿หຌมีคุณภาพละเดຌมาตรฐานสากล ควบคูเปกับการสงสริมการรียนรูຌ
ภูมิปัญญาทຌองถิไน ละปลูกฝังคุณธรรม การสรຌางวินัย ปลูกฝังอุดมการณຏความยึดมัไน฿นสถาบันชาติ
ศาสนา ละพระมหากษัตริยຏ
 การสงสริมละยกสถานะของครูซึไงป็นบุคลากรหลัก฿นระบบการศึกษา ฿หຌปຓนบุคลากรทีไเดຌรับ
การยกยองวาปຓนบบอยางทีไดี฿นรืไองคุณธรรมละจริยธรรม มีภูมิความรูຌละทักษะ฿นการสืไอสาร
ถา ยทอดความรูຌทีไ หมาะสม มี ทั ศนคติ ทีไดี ต อวิ ช าชี พครู ตลอดจนมี ฐ านะละคุณ ภาพชี วิ ต ทีไ ดี
สอดคลຌองกับสภาพทางศรษฐกิจละสังคมเทย฿นปัจจุบัน
 การบริหารละการปฏิบัติราชการกระทรวง฿นทุกระดับ นຌนการประสานสอดคลຌองกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคอกชนละภาคประชาชนทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงปຓนเปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจาก
การทุ จ ริต คอรั ป ชัไ น ตลอดจน฿หຌค วามส าคั ญ กั บ การผยพรขຌ อ มู ล ขา วสารกีไ ย วกั บ งานดຌ า น
การศึกษาทีไถูกตຌอง รวดรใว ละตรงกับความตຌองการของสังคม
2) นยบายเฉพาะ (เหในผล฿น 1 ปี)
 การพัฒนาการศึกษา฿นพืๅนทีไ จั งหวัดชายดนภาค฿ตຌ ละสนั บสนุนการกຌ เขปั ญหาละพัฒนา
จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ อาทิ มีมาตรการดຌานความปลอดภัยทีไชัดจนสาหรับนักรียนนักศึกษา ครู
อาจารยຏ ละสถานศึกษาดย การบูรณาการผนละการปฏิบัติรวมกับหนวยงานความมัไนคง฿นพืๅนทีไ
 การตรียมความพรຌอมขຌาสูประชาคมอาซียน฿นปี พ.ศ.2558 ละการดารงความตอนืไอง
ภายหลังการกຌาวขຌาสูประชาคมอาซียน อาทิ สามารถพัฒนาละสริมทักษะดຌานภาษาอังกฤษ
ละภาษาประทศสมาชิกอาซียน สรຌางความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับอาซียน การยอมรับ฿นความ
ตกตางหลากหลาย฿นลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม
 การพัฒนาศักยภาพการขงขันละสนับสนุนการพัฒนาประทศอยางยัไงยืน อาทิ นวทางการ
สงสริมละดานินการพืไอปรับสัดสวนผูຌรียนอาชีวศึกษาละสามัญศึกษา฿หຌหมาะสมกับความ
ตຌองการกาลังคน฿นตลาดรงงานรองรับการพัฒนาประทศ ดยนຌนดຌานการผลิตกาลังคน฿หຌตรง
กับความตຌองการของตละภาคอุตสาหกรรมละภาคธุรกิจ ดย฿ชຌหลักสูตรการสอนมาประยุกตຏ฿ชຌ
ละตอยอด฿นการทางาน
 การมุงนຌนการผลิตละพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา฿หຌมีคุณภาพ อาทิ มีนวทางการ
พัฒนาระบบการผลิตครู฿หຌพียงพอตอความตຌองการละหมาะสมกับอัตรากาลังขຌาราชการครูละ
บุคลากรทางการศึกษา ละมีผนงานละครงการพืไอยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารยຏ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
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 การพัฒ นาระบบทคนลยีส ารสนทศพืไอการศึก ษา฿หຌทั นสมัย อาทิ การสามารถ฿ชຌระบบ
ทคนลยีสารสนทศพืไอการบริหารจัดการละบูรณาการครือขายคอมพิวตอรຏครือขายตางโ
ชืไ อมยงกับ สถิติ ขຌอมู ล ทางการศึกษา ละประมวลผลขຌอมู ล ทีไจ าปຓ น ส าหรับ ฿ชຌ ป ระกอบการ
ตัดสิน฿จ฿นการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
 การพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ อาทิ สามารถติดตาม ประมินผล ละรายงานผลการปฏิบัติราชการละผลการ
บิกจายงบประมาณปຓนรายเตรมาสเดຌอยางตอนืไอง ละสามารถกาหนดมาตรการพืไอปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานละกຌเขปัญหาอยางทันตอสถานการณຏ มีระบบวิคราะหຏประสิทธิภาพการ฿ชຌ
จายงบประมาณละจั ดท าผนพิไมประสิทธิ ภาพ รวมทัๅงมี ระบบการกากับดู ลพืไอ฿หຌกิดความ
ปรง฿ส ละรงรัดการบิกจายงบประมาณทีไมีประสิทธิภาพพืไอ฿หຌการบิกจายงบประมาณปຓนเปตาม
ปງาหมายทีไกาหนด
 การด านิ นการตามผนการศึ ก ษาห ง ชาติ  ละการปฏิรู ป การศึก ษา อาทิ มี  ผนงานละ
ครงการ฿นการจัดละสงสริมการศึกษา ดยฉพาะการดานินการตอนืไองของการปฏิรูปการ
รียนรูຌทัๅงระบบ฿หຌชืไอมยงกันทัๅงการปฏิรูปหลักสูตรละการปฏิรูปการรียนการสอนกับการรียนรูຌ
ยุค฿หม ปฏิรูประบบการผลิตละพัฒนาครู การพัฒนาทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารสาหรับ
การปฏิรูปการรียนรูຌ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูมาตรฐานสากล ละการสงสริม฿หຌอกชนมี
สวนรวม฿นการจัดละสนับสนุนการศึกษา
3) นยบายเรงดวน (เหในผล฿น 3 เดือน)
 รงสารวจละ฿หຌความชวยหลือยียวยา รวมทัๅงฟຕนฟูรงรียน สถานศึกษา นักรียน นักศึกษา
ครูอาจารยຏ ละบุคลากรทางการศึกษา ทีไเดຌรับผลกระทบจากหตุการณຏอุทกภัยดยรใว
 รงกຌเขปัญหาความรุนรงละหตุทะลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาอยางปຓนระบบละ
ตอนืไอง
 รงสรຌางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณຏ ละกาหนดมาตรการพืไอจูง฿จ฿หຌนักรียนนักศึกษา
พ อ ม  ละผูຌ ป กครอง มี ค วามยิ น ดี  ละส ง สริ ม ฿หຌ บุ ต รหลานขຌ า รั บ การศึ ก ษา฿นสายอาชี พ
อาชีวศึกษาพิไมมากขึๅน ดยฉพาะวิชาชีพทีไขาดคลนละปຓนความตຌองการของตลาดรงงาน
 ทบทวนหลัก สูตรการรียนการสอน พืไ อ฿หຌผูຌรียนพัฒนากระบวนการคิดวิ คราะหຏ มี วลาท า
กิจกรรมพืไอพัฒนาความรูຌความสามารถ ทักษะ ละประสบการณຏ รวมทัๅงปลูกฝัง฿นรืไองคานิยมหลัก
มีคุณธรรมจริยธรรม สรຌางวินัย จิตสานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมัไน฿นสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริยຏ ละความภาคภูมิ฿จ฿นการปຓนคนเทย
 รงพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวกนักรียน฿นระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐานทัๅงของภาครัฐ
ละอกชน การช ว ยหลื อค า อุป กรณຏ การรีย นของนั กรีย นสายอาชี พ อาชี ว ศึ กษา ละการ
ชวยหลือดใกยากจน พิการ ละดຌอยอกาส
 รงขยายบทบาทของภาคอกชน฿นการมีสวนรวม฿นระบบการศึกษา ดยฉพาะการจัดทาขຌอตกลง
ระหวางผูຌประกอบการธุรกิจอกชน฿นการ฿หຌการสนับสนุนละการรับนักรียนนักศึกษาขຌาทางาน
หลังสารใจการศึกษา ละการสนับสนุนอืไนโ ฿หຌพิไมมากขึๅน
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

 รงปรับระบบการบรรจุครูละการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู฿หຌอืๅอตอการพิไมอกาส฿หຌมีบุคลากร
ทีไมีความรูຌละประสบการณຏทีไหมาะสมขຌามา฿นระบบการศึกษาพิไมมากขึๅน พืไอสนับสนุนการ
กຌเขปัญหาการขาดคลนครูละบุคลากรอาชีวศึกษา ละครูสาขาขาดคลน฿นระดับการศึกษา
ขัๅนพืๅนฐาน
 รงทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับนຌองของนักรียนนักศึกษา฿นสถาบันการศึกษาตางโ ละ
มาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับนຌองทัๅงภาย฿นละภายนอกสถาบันการศึกษา
฿หຌปຓนเป฿นนวทางทีไสรຌางสรรคຏ ปลอดภัย ปราศจากการ฿ชຌความรุนรง การละมิดละคุกคามทาง
พศ รวมทัๅงเมขัดตอหลักศีลธรรมขนบประพณีอันดีงาม ละปຓนเปตามหลักสิทธิมนุษยชน ดย฿หຌมี
ผลบังคับ฿ชຌ฿หຌทุกสถาบัน การศึกษายึดถือปຓนนวทางปฏิบัติอยางครงครัด
 รงทบทวนมาตรการความปลอดภัย สาหรับ สถาบั นการศึกษาตา งโ กีไย วกับ การจั ดกิจ กรรม
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ละมาตรการความปลอดภัย฿นการดินทางละการขนสงปຓนหมูคณะ
ของนั ก รี ย น นั ก ศึ ก ษา ครู อ าจารยຏ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ดย฿หຌ มี ผ ลบั ง คั บ ฿ชຌ ฿ หຌ ทุ ก
สถาบันการศึกษายึดถือปຓนนวทางปฏิบัติอยางครงครัด
 รงดานินการตามนยบายรงดวนของคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวขຌองกับดຌานการศึกษาทัๅงทีไปຓนหนวย
รับผิดชอบหลักละหนวยสนับสนุน ฿หຌหในผล฿นทางปฏิบัติอย างปຓน รูปธรรม ละปຓ นเปตาม
ปງาหมายละกรอบระยะวลาทีไกาหนด
2.2.7 ขຌอสนอการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง (พ.ศ. 2552 – 2561)
ขຌอสนอการปฏิรูปการศึกษา฿นทศวรรษทีไสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) มีวัตถุประสงคຏมุงนຌน฿หຌคนเทยเดຌ
รียนรูຌตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดยมีปງาหมายหลัก 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาละ
รียนรูຌของคนเทย พิไมอกาสการศึกษาละรียนรูຌอยางทัไวถึงละมีคุณภาพละสงสริมการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนของสังคม฿นการบริหารละจัดการศึกษา ละมีกรอบนวทางการปฏิรูปการศึกษาทีไสาคัญ ดังนีๅ
1) พัฒนาคุณภาพคนเทยยุค฿หม
- พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาละรียนรูຌ อาทิ การจัด การวั ดประมิ นผลอย างมีม าตรฐาน การจั ด
หลักสูตรทีไอืๅอตอการพัฒนาอยางรอบดຌาน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา฿หຌมีกาลังคน
ทีไมีความสามารถทัๅงวิชาการละวิชาชีพ ละการพัฒนาทคนลยีพืไอการศึกษา ละกຌเขปัญหา
ละพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาขนาดลใกละสถานศึกษาทีไดຌอยคุณภาพ ละสงสริมบทบาทของ
ครอบครัว
- ผลิ ต ละพั ฒ นาคนทีไ มี คุ ณ ภาพ ละสมรรถนะความรูຌ ค วามสามารถ อาทิ การพั ฒ นากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิหงชาติ (National Qualification framework) พืไอรองรับสมรรถนะ ความรูຌ
ละความสามารถ฿นการปฏิบัติง านตามมาตรฐานอาชีพ การพัฒนามาตรฐานอาชีพตอยอดจาก
การศึกษาภาคบังคับ การสรຌางกลเกการวิจัยละถายทอดความรูຌระหวางภาคอกชน การจัดการ
ศึกษาละรียนรูຌอาชีวศึกษาดยนຌนภาคปฏิบัติ
2) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาละหลงรียนรูຌยุค฿หม
-

รณรงคຏ฿หຌคนเทยมีนิสัยรักการอาน
พัฒนาหลงรียนรูຌทัไวเป฿นรูปบบอืไนโ ทีไหลากหลายละกระจายอยางทัไวถึง
สงสริมการสรຌางสภาพวดลຌอมของชุมชน ละทຌองถิไนทีไอืๅอตอการศึกษา
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาละครงสรຌางพืๅนฐาน หรือพัฒนาหลงรียนรูຌรูปบบอืไนโ

นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกียไ วขຌองละนวทางการพัฒนากาลังคน
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3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ฿หม
- กระจายอานาจการบริหารละการจัดการการศึกษา฿หຌสถานศึกษาละขตพืๅนทีไการศึกษา อาทิ ฿หຌมี
กลเกขับคลืไอนการกระจายอานาจบบขัๅนบันเด สูขตพืๅนทีไละสถานศึกษาอยางปຓนระบบตาม
ศักยภาพความพรຌอม การพัฒนาภาวะผูຌนาผูຌบริหารขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา สรຌางผูຌนา
การปลีไยนปลงนวัตกรรมการบริหารชิงคุณภาพ พัฒนาภาวะผูຌนาบริหารขตพืๅนทีไการศึกษาละ
สถานศึกษา
- พัฒนาระบบบริการจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล฿หຌมีความปรง฿ส ปຓนธรรม ละมีระบบการ
ตรวจสอบทีไมีประสิทธิภาพ อาทิ ทบทวนระบบการบริหารดยองคຏคณะบุคคล฿นทุกระดับ /
ประภทการศึกษา การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลของขຌาราชการครู฿หຌสามารถบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมมาภิบาล ละสามารถสงสริมสนับสนุนการพัฒนาครู ละวิชาชีพครู฿หຌปຓนทีไยอมรับ
฿นสังคม
- พัฒ นาการบริหารจัด การพืไอพิไ มอกาสทางการศึกษาอย างมีคุณภาพ อาทิ การพัฒ นาระบบ
การศึกษาละรียนรูຌทีไยืดหยุนหลากหลาย ขຌาถึงเดຌงาย มีระบบทียบอนความรูຌละประสบการณຏ
พืไอ฿หຌประชาชนทุกคนขຌาถึงอกาสการศึกษาอยางตอนืไองตลอดชีพ การสงสริมการศึกษานอก
ระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย
- พัฒนาระบบบริหารจัดการพืไอสงสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ภาคอกชนละทุกภาค
สวน฿นการจัดการศึกษาละสนับสนุนการศึกษาละรียนรูຌ฿หຌมากขึๅน อาทิ สงสริม฿หຌการมีสวนรวม
ของบุคคล ครอบครัวชุมชน องคຏกรชุมชน อกชน องคຏกรอกชน องคຏกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถาน
ประกอบการ ละสถาบันสังคมอืไน฿นการจัดการศึกษาละสนับสนุนการศึกษา ละสงสริมบทบาท
องคຏปกครองสวนทຌองถิไน (อปท.) ฿หຌขຌารวมจัดละสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึๅน
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรพืไอการศึกษา฿หຌมีประสิทธิภาพ อาทิ การปรับปรุงการบริหารจัดการ
การงินละงบประมาณดยนຌนอุปสงคຏหรือผูຌรียนปຓนสาคัญ วางผนปຓนขัๅนตอนละจัดระบบบริหารจัดการพืไอ
รองรับการยุบ ลิก หรือควบรวมสถานศึกษาขนาดลใกพืไอ฿หຌการ฿ชຌทรัพยากรการศึกษาปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการจัดสรรทุนการศึกษาทัๅงทุน฿หຌปลาละทุนกูຌยืม พืไอปຓนกลเกพิไมอกาสทางการศึกษา การผลิต
พัฒนากาลังคนตามความตຌองการของประทศ ละวางผนขัๅนตอนละจัดระบบบริหารจัดการพืไอรองรับการยุบลิก
พืไอ฿หຌการ฿ชຌทรัพยากรการศึกษาปຓนเปอยางมีประสิทธิภาพ
2.2.8 บทวิคราะห์ภาพรวมระดับนยบายทีไมีผลตอการดานินงาน
นยบายสวน฿หญของประทศเทยทัๅงระดับชาติละกรทรวงตางโ ลຌวนตระหนักละหในความสาคัญกับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยຏหรือกาลังคนมากขึๅน ดยตลอดระยะวลาหลายปทีไผานมา รัฐบาลเทยมีนยบายทีไกีไยวกับการ
ผลิตละพัฒนาทรัพยากรมนุษยຏซึไงปรากฏอยูอยางชัดจน฿นผนระดับชาติ พืไอปຓนนวทาง฿หຌทุกภาคสวน฿นทุก
ระดับนาเปปຓนนวทาง฿นการปฏิบั ติ฿หຌบรรลุผล รวมทัๅงนยบายดຌานตางโ หรือกระทรวงตางโ กใ฿หຌความสาคั ญกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยຏ ซึไงรัฐบาลปัจจุบันเดຌวางกรอบนวทางของยุทธศาสตรຏชาติระยะยาว 20 ป ทีไนຌนการ
สรຌางความสามารถ฿นการขงขัน ละการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพคน ซึไงมีการนຌนการพัฒนาดຌา นกาลังคนปຓน
อยางมาก ดยการพัฒ นาละสริม สรຌา งศักยภาพคน ตลอดชว งชีวิ ตพืไ อสนั บสนุ นการจริญติบตของประทศ
รวมทัๅงการยกระดับคุณภาพการศึกษาการรียนรูຌ฿หຌมีคุณภาพ ซึไงการยกระดับการศึกษานัๅนสอดคลຌองกับทิศทาง
ผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ 12 ซึไงเดຌมีการวางนวทางการพัฒนาคนดຌวยการพิไมผลิตภาพกาลังคน ดยการสรຌางความ
รวมมือระหวางภาครัฐละอกชน฿นการพัฒนากาลังคน อันปຓนการสนับสนุน฿หຌมีกาลังคนทีไสามารถคลืไอนยຌายสู
สาขาการผลิตทีไมีผลิตภาพสูง ทัๅงนีๅจาปຓนตຌองอาศัยครืไองมือการ฿นการพัฒนากาลังคนละรงงาน ผานการสนับสนุน
฿หຌภาคอุตสาหกรรมละบริการรวมจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ละมาตรฐานฝมือรงงาน ซึไงจาปຓนตຌองชืไอมยงกัน
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พืไอยกระดับทักษะของกาลังคนละรงงานเทย อีกทัๅง (2) จาปຓนตຌองพัฒนาละยกระดับคุณภาพกาลังคนทัๅง฿นละ
นอกระบบ พืไอการพัฒนาศักยภาพคน฿หຌสนับสนุนการจริญติบตของประทศตามปງาหมายของผนพัฒนาฯ ฉบับทีไ
12 ประกอบดຌ ว ยการท า฿หຌป ระชาชนทุ กช ว งวั ย มี ความมัไ น คงทางดຌ า นศรษฐกิจ ละสั ง คม (Socio-Economic
Security) ละมีคุณภาพชีวิตทีไดีขึๅน การศึกษาละการรียนรูຌเดຌรับการพัฒนาคุณภาพ ละสถาบันทางสังคมมีความ
ขຌมขใงปຓนฐานรากทีไอืๅอตอการพัฒนาคน ซึไงรัฐบาลกใเดຌมีนยบายทีไกีไยวขຌองกับการศึกษาพืไอลดความหลืไอมลๅา
ของสังคม ละการสรຌางอกาสการขຌาถึงบริการของรัฐ฿นระยะฉพาะหนຌา ดยจะรงสรຌางอกาส อาชีพ ละการมี
รายเดຌทีไ มัไนคงกผูຌทีไขຌาสู ตลาดรงงาน รวมทัๅงสตรี ผูຌดຌอยอกาส ละรงงานขຌามชาติทีไถูกกฎหมาย พรຌอมทัๅ ง
ยกระดับคุณภาพรงงาน ดย฿หຌรงงานทัๅงระบบมีอกาสขຌาถึงการรียนรูຌละพัฒนาทักษะ ฝมือรงงาน฿นทุกระดับ
อยางมีมาตรฐาน ทัๅงจะชืไอมยงขຌอมูลละการดานินการระหวางหนวยงานของรัฐกับอกชน พืไอ฿หຌตรงกับความ
ตຌองการของพืๅนทีไละของประทศดยรวม นอกจากนีๅทางภาคการศึกษาองกใอยู฿นชวงของการปฏิรูปการศึกษาละ
การจัดทาผนการศึกษาหงชาติ ซึไงมียุทธศาสตรຏทีไสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดังนัๅนจะหในเดຌวา
ตัๅงตน ยบายระดั บชาติ ละระดับกระทรวงองนัๅนกใมุง นຌน ทีไตຌ องการพัฒ นาศักยภาพกาลัง คน฿หຌส อดคลຌ องกัน
นอกจากนีๅนยบายทีไสาคัญอีกประการทีไตຌองการกาลังรงงานทีไมีทักษะตรงตามความตຌองการของอุตสาหกรรมปຓน
อยางมาก คือ นยบายขตศรษฐกิจพิศษ฿นรูปบบคลัสตอรຏนຌนอุตสาหกรรมหงอนาคต ซึไงการพัฒนาศรษฐกิจ
฿นรูปบบคลัสตอรຏ฿หຌความสาคัญกับการพิไมประสิทธิภาพรงงานดย฿หຌความสาคัญกับการนาอาทคนลยี ละ
การวิจัยละพัฒนา฿นการชวยยกระดับรงงานของประทศ฿หຌปຓนผูຌชีไยวชาญ
ดัง นัๅ นจากนยบายตา งโ หลา นีๅ มี ความกีไย วขຌองกับ การด านิ น งานของ สคช. ดย สคช.สามารถรว ม
สงสริม/สนับสนุนการสริมสรຌางศักยภาพคนเดຌดยริไมตัๅงตการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาหรับผูຌประกอบอาชีพ
ทีไปຓนอาชีพทีไปຓนความตຌองการของภาคอกชน฿หຌมีสามารถมีประสิทธิภาพมาก จนกระทัไงสงตอมาตรฐานอาชีพขຌาสู
ภาคการศึกษา ซึไงนยบายการศึกษาปัจจุบันกใมุงนຌนทีไจะมีการปรับนืๅอหาของหลักสูตร฿หຌตรงกับตาหนงงานละ
ความตຌองการของผูຌประกอบการมากขึๅน อยางเรกใตาม สคช. ควรมีการประชาสัมพันธຏ ละการสรຌางความรวมมือกับ
หนวยงานตางโ พืไอตอบสนองนยบายของรัฐบาล฿นอุตสาหกรรมรงดวนพือไ พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของ
ประทศ ดยนานยบายดังกลาวมาปຓนนวทาง฿นการกาหนดกรอบวิสัยทัศ นຏ ละยุทธศาสตรຏของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ พ.ศ.2560-2564 เดຌดังตอเปนีๅ
1. มุงพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพของประทศเทย฿หຌสอดคลຌองกับทิศทางการพัฒนา
ทางศรษฐกิจ
2. นຌนการพัฒนามาตรฐานฝมือรงงาน฿นสาขาอาชีพทีไสอดคลຌองละทันตอความตຌองการของภาคการ
ผลิตละบริการ
3. สรຌางความปຓนอกภาพของระบบมาตรฐานฝมือรงงานละระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
4. มีมาตรการสงสริม฿หຌผูຌประกอบกิจการจຌางงานผูຌทีไผานการรับรองมาตรฐานฝมือรงงาน ทัๅงมาตรการ
รงจูง฿จ มาตรการชิงบังคับ ละอืไนโ
5. ดานินการรวมกับหนวยงานทีไจัดทากรอบคุณวุฒิ หงชาติ พืไอสรຌางกลเกความชืไอมยงระหวางลกการ
ทางานละลกหงการรียน
6. การนามาตรฐานอาชีพเปสอดทรกปຓนสวนหนึไงของหลักสูตรการศึกษา พืไอพิไมศักยภาพละความ
พรຌอม฿นการทางานของผูຌจบการศึกษาทุกระดับ
7. นຌนการบูรณาการการดานินงานระหวางภาครัฐละภาคอกชน ฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพ

นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกียไ วขຌองละนวทางการพัฒนากาลังคน
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2.3 สถานการณ์ตลาดรงงานเทย
กระสสังคมของลกทีไปลีไยนปลงเป ทา฿หຌมีการขงขันกันดຌานการคຌากัน มากขึๅนทัๅง฿นระดับทวิภาคีละ
พหุภาคี ดยมีการพัฒนาสูศรษฐกิจทีไ฿ชຌทคนลยีละความรูຌปຓนฐาน฿นการพัฒนา ซึไง กาลังคนปຓนปัจจัยสาคัญทีไ
ชวยพิไมขีดความสามารถทางการขงขันของประทศเดຌ จึงมีความจาปຓนอยางยิไงทีไตຌอง฿หຌความสาคัญกับกาลังคนทีไมี
อยู ณ ปัจจุบัน ละการพัฒนากาลังคน฿นอนาคต พืไอ฿หຌสามารถตอบสนองตอความตຌองการของประทศเดຌอยาง
ทຌจริง ฿นชวงทีไผานมา ดยดຌานคุณภาพของกาลังคนนับปຓนปัจจัยสนับสนุนการขับคลืไอน฿นการพัฒนาศรษฐกิจ
การพัฒนากาลังคน฿หຌมีคุณภาพละเดຌมาตรฐานสากล จาปຓนตຌองติดตามสถานการณຏตลาดรงงานพืไอการรักษา
สมดุลระหวางอุปสงคຏละอุปทานรงงานของประทศ
2.3.1 ครงสรຌางประชากร ประชากรวัยรงงาน ละกาลังรงงาน
จากขຌอมูลการสารวจภาวะการทางานของประชากรของสานักงานสถิติหงชาติ ฿นเตรมาสสามป พ.ศ. 2558
ประทศเทยมีจานวนประชากรรวมทัๅงสิๅน 65.2 ลຌานคน ดยมีประชากร฿นวัยรงงานจานวน 55.3 ลຌานคน ซึไง฿น
จานวนนีๅปຓนผูຌทีไอยู฿นกาลังรงงานรวมจานวน 38.8 ลຌานคน (ประกอบดຌวย ผูຌมีงานทา 38.3 ลຌานคน ผูຌวางงาน 3.6
สนคน ผูຌรอฤดูกาล 8.0 หมืไนคน) คิดปຓนอัตราการมีสวนรวม฿นกาลังรงงานทากับรຌอยละ 70.0 ซึไงมืไอพิจารณา
นวนຌมจานวนประชากรตัๅงตป พ.ศ. 2547-2558 พบวา ฿นชวงป พ.ศ. 2547-2558 จานวนกาลังรงงานรวมมี
นวนຌมพิไมสูงขึๅนมาดยตลอด ต฿นป พ.ศ. 2555 พบวาครงสรຌางรงงานมีกาลังรงงานลดลงจาก 39.40 ลຌานคน
฿นป พ.ศ. 2555 หลือ 38.57 ลຌานคน ฿นป พ.ศ. 2557 สงผล฿หຌผูຌมีงานทา฿นประทศลดลง ตอยางเรกใตามประทศ
เทยยังคงปຓนหนึไง฿นเมกีไประทศของภูมิภาคทีไอัตราการวางงานตไามาก ดย฿นป พ.ศ. 2558 พบวามีอัตราการวางงาน
พียงรຌอยละ 0.78 (ตารางทีไ 2.4)
ตารางทีไ 2.4 ภาพรวมกาลังรงงานของประทศเทย (พ.ศ. 2547 – 2558)
กาลังรงงาน
- ผูຌมีงานทา
- ผูຌวางงาน
- กาลังรงงานที่รอฤดูกาล
อัตราการวางงาน (หนวย: รຌอยละ)
ทีไมา: สานักงานสถิติหงชาติ

ดังนีๅ

2547
35,717.78
34,728.81
739.16
249.81
2.08

2549
36,429.01
35,685.53
551.73
191.75
1.52

2551
37,700.39
37,016.61
521.98
161.8
1.39

2553
38,643.48
38,037.34
402.18
203.96
1.04

หนวย: พันคน
2555
39,408.99
38,941.10
259.09
208.79
0.66

2557
38,576.23
38,077.43
322.68
176.13
0.84

Q3/2558
38,621.2
38,321.1
300.1
31.4
0.78

มืไอพิจารณาถึงครงสรຌางกาลังรงงานละการมีงานทา฿นประทศเทย พบวาประทศเทยมีลักษณะ

1) มืไอพิจารณาดຌานการศึกษาของผูຌมีงานทา พบวา ผูຌมีงานทาสวน฿หญจบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา
ถึงตไากวา รองลงมาปຓนระดับอุดมศึกษา ดยสัดสวนผูຌมีงานทาทีไจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดยตลอด 10 ปทีไผาน
มาผูຌมีงานทาทีไจบระดับอุดมศึกษาพิไมขึๅนดยฉลีไยรຌอยละ 5.14 ตอป หรือพิไมจาก 4.44 ลຌานคน฿นปพ.ศ. 2547 ปຓน
7.53 ลຌานคน฿นปพ.ศ. 2557 (ตารางทีไ 2.5) นอกจากนีๅลຌวยังปຓนทีไนาสังกตวา฿นขณะทีไผูຌมีงานทาทีไจบการศึกษา
ระดับมัธยมปลายสายสามัญยังคงมีนวนຌมทีไพิไมขึๅน ดยมีอัตราการติบตดยฉลีไยคิดปຓนรຌอยละ 4.8 ตอป ตผูຌมี
งานทาทีไจบการศึกษาระดับมัธยมปลายสายอาชีวศึกษายังคงมีอัตราการติบตทีไนຌอยกวาอยางหในเดຌชัด ดยมีอัตรา
การติบตดยฉลีไยพียงรຌอยละ 1.64 ตอป
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ตารางทีไ 2.5 ผูຌมีงานทาจานกตามระดับการศึกษาสูงสุดทีไเดຌรับ (พ.ศ. 2547 – 2558)
ระดับการศึกษาสูงสุด
2547
ประถมศึกษาถึงตไากวา
21,324.84
มัธยมศึกษาตอนตຌน
4,906.86
มัธยมศึกษาตอนปลาย
3,907.64
- สายสามัญ
2,754.92
- สายอาชีวศึกษา
1,137.64
- สายวิชาการศึกษา
15.09
อุดมศึกษา
4,442.81
การศึกษาอืไนโ
20.76
เมทราบ
125.91
รวมจานวนผูຌมีงานทา
34,728.81
ทีไมา: สานักงานสถิติหงชาติ

2549
21,203.17
5,061.12
4,261.96
3,094.86
1,153.05
14.06
4,975.35
24.84
159.10
35,685.53

2551
21,004.82
5,620.10
4,755.44
3,544.81
1,196.84
13.80
5,486.63
27.71
121.92
37,016.61

2553
20,638.61
5,965.45
5,260.43
3,951.76
1,297.08
11.59
6,042.97
35.07
94.81
38,037.34

2555
20,192.24
6,288.16
5,655.63
4,378.69
1,262.59
14.35
6,652.61
33.19
119.31
38,941.12

2557
18,402.55
6,096.25
5,773.03
4,439.95
1,325.10
7.99
7,530.50
89.59
185.53
38,077.43

หนวย: พันคน
Q2/2558
17,774.32
5,962.67
5,984.76
4,619.28
1,361.36
4.12
7,712.16
147.03
170.83
37,751.75

2) มืไอพิจารณาตามภาคศรษฐกิจหลัก เดຌก กษตรกรรม อุตสาหกรรม ละบริการ พบวา ผูຌมีงาน
ทามีสัดสวนมากทีไสุด฿นภาคบริการ ดยตลอด 10 ปทีไผานมามีอัตราติบตดยฉลีไยคิดปຓนรຌอยละ 1.86 ตอป
ผูຌมีงานทาสวน฿หญจะทางาน฿นกิจกรรมการผลิตประภทการคຌาสง คຌาปลีก ซอมยานพาหนะละของ฿ชຌ สวน
ผูຌทางานภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนปຓนรองจากภาคบริการบริการ ละภาคกษตร พบวา ตลอด 10 ปทีไผาน
มามีอัตราติบ ตดยฉลีไ ยคิด ปຓ นรຌ อยละ 1.37 ตอป ซึไงผูຌ มีงานทาสว น฿หญจะทางาน฿นกิจกรรมการผลิ ต
คิดปຓ น อัตราติบ ตดยฉลีไ ยคิดรຌ อยละ 1.42 ตอป ส ว นภาคกษตร฿นปั จจุ บั นนัๅ นเม฿ชปຓ นภาคกิจกรรม
ศรษฐกิจหลักของประทศ นืไองจากจานวนผูຌทางาน฿นภาคกษตรของประทศริไมมีจานวนลดลง (ตารางทีไ 2.6)
ตารางทีไ 2.6 ผูຌมีงานทาจานกตามกิจกรรมทางศรษฐกิจ (พ.ศ. 2547 – 2558)
กิจกรรมทางศรษฐกิจ
ภาคการกษตร (กษตรกรรมการ
ลาสัตว์ การปຆาเมຌ ละประมง)
การทาหมืองรละหมืองหิน
การผลิต
การเฟฟງา กຍาซ ละประปา
กอสรຌาง
รวมอุตสาหกรรม
การคຌาสง คຌาปลีกซอมยานพาหนะละ
ของ฿ชຌ
รงรม ละภัตตาคาร
การขนสง สถานทีไกใบสินคຌาละคมนาคม
การงินการธนาคาร
การคຌาอสังหาริมทรัพยຏธุรกิจ฿หຌชาละ
ธุรกิจอืไนโ
การบริหารราชการผนดิน
การศึกษา
การบริการสุขภาพละสังคมสงคราะหຏ
ลูกจຌาง฿นครัวรือนสวนบุคคล
องคຏกรระหวางประทศ
อืไนโ
รวมบริการ
รวมจานวนผูຌมีงานทา
ทีไมา: สานักงานสถิติหงชาติ

หนวย: พันคน
2557
Q2/2558

2547

2549

2551

2553

2555

13,633.87

14,170.51

14,699.12

14,546.88

15,433.58

12,732.72

11,677.52

50.42
5,476.14
100.38
2,080.36
7,707.30

57.58
5,504.13
106.54
2,150.74
7,818.99

57.93
5,453.27
106.39
2,214.04
7,831.63

40.76
5,348.79
103.21
2,356.15
7,848.91

72.94
5,394.46
161.16
2,493.06
8,121.62

68.98
6,393.46
222.54
2,269.20
8,954.18

73.60
6,533.86
188.26
2,446.85
9,242.57

5,540.31

5,513.60

5,754.28

6,236.29

5,993.81

6,184.87

6,278.25

2,255.89
1,100.44
296.65

2,274.67
1,072.30
340.15

2,384.25
1,117.09
373.13

2,654.16
1,107.52
366.66

2,307.21
925.94
417.78

2,567.80
1,192.30
526.83

2,656.77
1,184.94
540.00

623.84

672.39

731.51

765.12

131.12

159.15

182.90

993.98
1,031.41
546.77
243.00
1.92
753.45
13,387.66
34,728.83

1,156.01
1,043.65
588.81
223.25
1.67
809.55
13,696.05
35,685.55

1,299.30
1,061.56
681.39
217.71
1.25
864.42
14,485.89
37,016.64

1,488.39
1,246.06
701.33
233.94
2.57
835.20
15,637.24
38,033.03

1,713.62
1,201.15
660.20
253.02
4.05
1,778.03
15,385.93
38,941.13

1,589.36
1,152.72
683.68
216.30
4.23
2,113.30
16,390.54
38,077.44

1,631.21
1,164.13
647.47
251.30
3.77
2,290.91
16,831.65
37,751.74
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3) มืไอพิจารณาตามอาชีพ พบวา อาชีพทีไกีไยวขຌองกับดຌานการบริการยังคงปຓนอาชีพทีไมีจานวนผูຌทางาน
มากทีไสุด฿นตลาดรงงาน รองลงมาจะอยู฿นภาคกษตร (ตารางทีไ 2.7) อยางเรกใดีมืไอบงสัดสวนทักษะผูຌมีงานทา
ออกปຓน 4 ระดับตามหลักการ International Standard Classification of Occupation (ISCO-08) ขององคຏการ
รงงานระหวางประทศ (ผนภาพทีไ 2.6) พบวา รงงานเทยสวน฿หญมีทักษะอยู฿นระดับ 2 กลาวคือ ลักษณะการ
ทางาน฿นระดับ 2 นัๅน เมเดຌ฿ชຌทักษะทีไซับซຌอนมาก อาศัยพืไอการปฏิบัติงานบืๅองตຌน มืไอปรียบทียบระดับทีไ 2 กับ
การศึกษา พบวาทียบเดຌทากับระดับมัธยมศึกษาหรือตไากวา ซึไงมืไอพิจารณานวนຌมตลอดระยะวลา 10 ปทีไผานมา
พบวา รงงานทีไอยู฿นทักษะระดับ 2 มีนวนຌมพิไมขึๅน ระดับทักษะจึงปຓนหมือนครืไองยืนยัน฿หຌหในวาประทศเทย
ยังคง฿ชຌรงงานขຌมขຌน ละยังเมมีนวนຌมลดลง
ตารางทีไ 2.7 ผูຌมีงานทาจานกตามอาชีพ (พ.ศ. 2547 – 2558)
ประภทอาชีพ
ผูຌบัญญัติกฎหมาย ขຌาราชการอาวุส
ละผูຌจัดการ
ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานตาง โ
ผูຌประกอบวิชาชีพชางทคนิคสาขา
ตางโละอาชีพทีไกีไยวขຌอง
สมียน
พนักงานบริการละพนักงาน฿น
รຌานคຌาละตลาด
ผูຌปฏิบัติงานทีไมีฝมือ฿นดຌานการกษตร
ละการประมง
ผูຌปฏิบัติงานดຌานความสามารถทาง
ฝมือละธุรกิจการคຌาทีกียไ วขຌอง
ผูຌปฏิบัติการรงงานละครืไองจักร
ละผูຌปฏิบัติงานดຌานการประกอบ
อาชีพขัๅนพืๅนฐานตาง โ ฿นดຌานการ
ขายละการ฿หຌบริการ
อาชีพซึไงมิเดຌจานกเวຌ฿นหมวดอืไน
ผูຌมีงานทา
ทีไมา: สานักงานสถิติหงชาติ

หนวย: พันคน

2547

2549

2551

2553

2555

2557

Q2/2558

2,448.14

2,489.18

1,373.13

1,173.48

1,214.55

1,533.34

1,482.57

1,330.45

1,450.68

1,493.33

1,608.64

1,888.41

2,097.84

2,168.67

1,344.66

1,495.49

1,532.34

1,501.12

1,375.04

1,745.22

1,721.37

1,212.26

1,288.59

1,380.89

1,513.77

1,375.09

1,500.77

1,474.73

4,914.29

5,023.33

6,061.17

6,848.05

7,191.18

7,273.57

7,479.73

11,855.99

12,496.41

13,179.34

13,225.14

13,992.66

11,774.03

10,576.60

4,156.29

4,033.25

4,392.93

4,533.57

4,337.41

4,461.35

4,654.97

2,940.56

2,969.17

3,024.62

3,027.93

3,134.10

3,602.19

3,813.27

4,500.25

4,386.24

4,545.20

4,587.00

4,404.68

4,067.05

4,327.85

25.92
34,728.81

53.20
35,685.53

33.68
37,016.61

18.64
38,037.34

28.02
38,941.12

64.30
38,117.41

52.00
37,751.75
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ผนภาพทีไ 2.6 สัดสวนผูຌมีงานทาจานกจากระดับทักษะของ ILO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2547

2548

2549

2550

Level 4

2551

2552

2553

Level 3

2554

2555

2556

Level 2

2557

Q2/2558

Level 1

หมายหตุ: 1. ระดับทีไ 1 ประกอบเปดຌวย อาชีพขัๅนพืๅนฐานตาง โ ฿นดຌานการขายละการ฿หຌบริการ
2. ระดับทีไ 2 ประกอบเปดຌวยสมียนพนักงานบริการละพนักงาน฿น รຌานคຌาละตลาดผูຌปฏิบัติงานทีไมีฝมือ฿นดຌานการกษตรละการ
ประมงผูຌปฏิบัติงานดຌานความสามารถทางฝมือละธุรกิจการคຌาทีกีไยวขຌองละ ผูຌปฏิบัติการรงงานละครืไองจักรละผูຌปฏิบัติงานดຌานการประกอบ
3. ระดับทีไ 3 ประกอบเปดຌวย ผูຌประกอบวิชาชีพชางทคนิคสาขาตางโละอาชีพทีไกีไยวขຌอง
4. ระดับทีไ 4 ประกอบเปดຌวย ผูຌบัญญัติกฎหมาย ขຌาราชการอาวุส ละผูຌจัดการ ละ ผูຌประกอบวิชาชีพดຌานตาง โ
ทีไมา: คานวณจากขຌอมูลการสารวจภาวะการทางานของประชากร สานักงานสถิติหงชาติ

2.3.2 ดຌานผลิตภาพรงงาน
ผลิตภาพรงงานถือวามีความสาคัญอยางยิไงตอความสามารถ฿นการขงขันของประทศ ดย฿นชวงกือบ 10
ปทีไผานมา ผลิตภาพรงงานของเทยขยายตัวอยู฿นระดับคอนขຌางตไาละมีนวนຌมลดลง สะทຌอนวาเทยมุงนຌนปัจจัย
ดຌานงินทุนละปริมาณรงงานมากกวาการพัฒนาคุณภาพรงงาน กลาวคือ พิไมขึๅน รຌอยละ 2.6 ซึไงปຓนการพิไมขึๅน
ของภาคการผลิตปຓนสาคัญ สวนผลิตภาพรงงาน฿นภาคกษตรมีอัตราการการติบตนຌอยมาก ดยมีอัตราการติบต
ฉลีไยอยูทีไรຌอยละ 0.6 ทานัๅน (ตารางทีไ 2.8) นอกจากนีๅ ภาคทีไมิ฿ชภาคกษตรละภาคการผลิตมีผลิตภาพรงงาน
ลดลง ขณะทีไมีการจຌางงานพิไมขึๅน เดຌก ภาคกอสรຌาง การคຌา อสังหาริมทรัพยຏ การบริหารราชการผนดิน ละการ
บริการสุขภาพละสังคมสงคราะหຏ
ตารางทีไ 2.8 อัตราการติบตของผลิตภาพรงงานฉลีไยบบชวงปี พ.ศ. 2544-2556
ภาคสวนทางศรษฐกิจ

ภาคการกษตร
นอกภาคการกษตร
การผลิต
การกอสรຌาง
การคຌาสง ละคຌาปลีก
รงรม ละภัตตาคาร
การคຌาอสังหาริมทรัพยຏ ธุรกิจ฿หຌชาละธุรกิจอืไนโ
การบริหารราชการผนดิน
การบริหารสุขภาพ ละสังคมสงคราะหຏ

2544-48
3.2
2.5
4.8
-3.6
0.2
1.4
-1.2
2.5
-2.9

2549-52
0
-0.3
1.5
-1.2
-0.6
-4.4
-1.9
-2.7
-1.6

2553-56 2544-56
1.4
1.7
3.5
2.4
-0.9
3.3
-2.3
-2.3
5.4
1.2
16.8
5.1
1.6
-0.5
2.9
-0.9
-4.4
-1.8

ทีไมา: สานักงานสถิติ หงชาติ (2557) ละ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ (2557)
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2.3.3 ขีดความสามารถ฿นการขงขัน

World Economic Forum หรือ WEF1 เดຌรายงานการจัดอันดับความสามารถ฿นการขงขันของประทศ
ตางโ ฿นลก 144 ประทศ พบวา ฿นป พ.ศ. 2558 ประทศเทยอยู฿นอันดับทีไ 32 ละ฿นป พ.ศ. 2557 อยู฿นอันดับทีไ
31 จาก 148 ประทศ มืไอพิจารณายกตามปัจจัย พบวา ฿นป พ.ศ. 2558 กลุมขຌอกาหนดพืๅนฐานอยู฿นลาดับทีไ 42
(ประกอบดຌวย สภาพวดลຌอมดຌานสถาบัน ครงสรຌางพืๅนฐาน นยบายกีไยวกับศรษฐกิจ มหภาค ละดຌานสุขภาพ
ละการศึ ก ษาขัๅ น พืๅ น ฐาน) ล าดั บ พิไ ม ขึๅ น มืไ อ ที ย บกั บ ป พ.ศ. 2557 ซึไ ง อยู ฿ นล าดั บ ทีไ 40 ส าหรั บ กลุ ม สริ ม
ประสิทธิภาพอยู฿นลาดับทีไ 38 (ประกอบดຌวย การศึกษาขัๅนสูงละการฝຄกอบรม ความมีประสิทธิภาพของตลาดสินคຌา
ประสิทธิภาพของตลาดรงงาน ระดับการพัฒนาของตลาดงิน ความพรຌอมของทคนลยี ละขนาดของตลาด)
ลาดับดีขึๅนมืไอทียบกับป พ.ศ. 2557 อยู฿นลาดับทีไ 39 นอกจากนีๅ มืไอพิจารณากลุมนวัตกรรมละระดับการพัฒนา
อยู฿นลาดับทีไ 48 ลดลาดับลงมืไอทียบกับป พ.ศ. 2556 (ตารางทีไ 2.9)
ตารางทีไ 2.9 อันดับขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศเทย
ปัจจัย

กลุมขຌอกาหนดพืๅนฐาน
- สภาพวดลຌอมดຌานสถาบัน
- ดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน
- ดຌานนยบายกีไยวกับศรษฐกิจมหภาค
- ดຌานสุขภาพละการศึกษาพืๅนฐาน
กลุมสริมประสิทธิภาพ
- การศึกษาขัๅนสูงละการฝຄกอบรม
- ความมีประสิทธิภาพของตลาดสินคຌา
- ประสิทธิภาพของตลาดรงงาน
- ระดับการพัฒนาของตลาดการงิน
- ความพรຌอมของทคนลยี
- ขนาดของตลาด
กลุมนวัตกรรมละระดับการพัฒนา
- ระดับการพัฒนาของธุรกิจ
- นวัตกรรม

คะนน

2556

4.9
3.8
4.5
5.6
5.5
4.4
4.3
4.7
4.4
4.6
3.6
5.1
3.8
4.4
3.2

อันดับ

49
78
47
31
81
40
66
34
62
32
78
22
52
40
66

คะนน

2557

5
3.7
4.6
6
5.8
4.5
4.6
4.7
4.2
4.6
3.9
5.1
3.8
4.4
3.3

2558
อันดับ

40
84
48
19
66
39
59
30
66
34
65
22
54
41
67

คะนน

4.94
3.69
4.62
5.68
5.76
4.56
4.57
4.69
4.23
4.38
4.24
5.25
3.88
4.36
3.41

อันดับ

42
82
44
27
67
38
56
30
67
39
58
18
48
35
57

ทีไมา: World Economic Forum 2014-2015

จากผลจากสารวจความตຌองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ดยสานักงานสถิติหงชาติ ฿นป 2558
พบวา ความตຌองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรของผูຌทีไอยู฿นกาลังรงงานละนอกกาลังรงงาน ซึไงจานวน
ประชากรทีไมีอายุ 15 ปขึๅนเป มีประมาณ 55.0 ลຌานคน ละมี ประชาชนทีไตຌองการพัฒนาขีดความสามารถตนอง
จานวน 4.5 ลຌานคน หรือคิดปຓนรຌอยละ 8.2 ดยปຓนพศชายจานวน 2.1 ลຌานคน ละพศหญิง 2.4 ลຌานคน

1

การจัดอันดับขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศตางโ ฿นลกนีๅ มีผูຌจัด฿หญโ อยู 2 หง คือ IMD ละ WEF ดย IMD จะจัด฿นกลุมทีไลใก
กวา ประมาณ 60 ประทศทีไมีศักยภาพละมีบทบาท฿นศรษฐกิจลกสูง ฿นขณะทีไ WEF จะจัดครอบคลุมประทศทีไมีศักยภาพละมีบทบาท฿น
ศรษฐกิจลกสูง ครอบคลุมประทศทีไกาลังพัฒนาละดຌอยพัฒนา฿นอฟริกาดຌวย รวมทัๅงสิๅน 144 ประทศ
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มืไอปรียบทียบ฿นชวง 9 ปทีไผานมา ผูຌทีไตຌองการพัฒนาขีดความสามารถมีจานวนลดลง 4.8 ลຌานคน จาก 9.3
ลຌานคน ฿นป พ.ศ. 2550 ปຓน 4.5 ลຌานคน ฿นป พ.ศ. 2558 ฿นขณะทีไผูຌเมตຌองการพัฒนาขีดความสามารถกลับมีจานวน
พิไมขึๅน 9 ลຌานคน จาก 41.6 ลຌานคน ฿นป พ.ศ. 2550 ปຓน 50.6 ลຌานคน ฿นป พ.ศ. 2558 (ตารางทีไ 2.10)
ตารางทีไ 2.10
ปี
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

ความตຌองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
รวม
50,824.2
51,412.0
52,565.2
53,226.6
53,807.8
54,322.3
54,829.7
54,686.9
55,090.3

ตຌองการ

จานวน
9,252.0
8,211.1
8,752.9
7,068.1
5,483.0
5,416.7
4,696.6
4,002.1
4,492.9

รຌอยละ

18.2
16.0
16.7
13.3
10.2
10.0
8.6
7.3
8.2

เมตຌองการ
จานวน
รຌอยละ
41,572.2
81.8
43,200.9
84.0
43,812.3
83.3
46,158.9
86.7
48,324.8
89.8
48,905.6
90.0
50,133.1
91.4
50,684.8
92.7
50,597.4
91.8

ทีไมา: การสารวจความตຌองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 สานักงานสถิติหงชาติ

หากพิจารณาสัดสวนของผูຌทีไตຌองการพัฒนาขีดความสามารถตอประชากรอายุ 15 ปขึๅนเป ทีไอยูอาศัย฿นตละ
ภูมิภาค พบวา ภาคตะวันออกฉียงหนือมีสัดสวนของผูຌทีไตຌองการพัฒนาขีดความสามารถมากทีไสุด คือ รຌอยละ 14.8
รองลงมาปຓนภาคหนือ รຌอยละ 9.5 ภาค฿ตຌ รຌอยละ 8.5 ภาคกลาง รຌอยละ 3.9 ละกรุงทพมหานคร รຌอยละ 1.9
มืไอปรีย บที ยบกับป พ.ศ. 2555 พบวา ฿นทุกภูมิภาคมีความตຌองการลดลงมากทีไสุด คือ ภาค฿ตຌ รองลงมาปຓ น
กรุงทพมหานคร ละภาคตะวันออกฉียงหนือ ตามลาดับ (ตารางทีไ 2.11)
ตารางทีไ 2.11 จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึๅนเป จานกตามความตຌองการพัฒนาขีดความสามารถ ขตการปกครอง
ทัไวราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2555 ละ ปี พ.ศ. 2558
2555
จานวนประชากร ตຌองการฯ
อายุ 15 ปี ขึๅนเป (พันคน)
(พันคน)
ทัไวราชอาณาจักร
54,322.30 5,416.70
฿นขตทศบาล
18,812.40 1,273.10
นอกขตทศบาล
35,509.90 4,143.60
กรุงทพมหานคร
5,612.70
182.3
กลาง
13,091.60
613.9
หนือ
10,081.70 1,019.30
ตะวันออกฉียงหนือ
18,206.40 2,861.20
฿ตຌ
7,330.10
740.1
ภูมิภาค

สัดสวนตอ จานวนประชากร
ประชากร อายุ 15 ปี ขึๅนเป
(รຌอยละ)
(พันคน)
10
55,090.30
6.8
25,013.00
11.7
30,077.30
3.3
7,466.10
4.7
16,132.60
10.1
9,476.30
15.7
14,839.00
10.1
7,176.30

ทีไมา: การสารวจความตຌองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558, สานักงานสถิติหงชาติ

2558
ตຌองการฯ
(พันคน)
44,492.90
1,555.00
2,937.90
145.4
637
899.4
2,198.60
612.5

สัดสวนตอ
ประชากร
(รຌอยละ)
8.2
6.2
9.8
1.9
3.9
9.5
14.8
8.5

นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกียไ วขຌองละนวทางการพัฒนากาลังคน
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นอกจากนีๅสานักงานสถิติหงชาติยัง เดຌทาการสารวจผูຌ ทีไตຌองการพัฒนาขีดความสามารถจานกตามกลุม
ตางโ ดังนีๅ
1) จานกตามกลุมอายุ
ถຌาพิจารณาผูຌทีไตຌองการพัฒนาขีดความสามารถ 4.49 ลຌานคน ฿นตละกลุมอายุ พบวา กลุมอายุ 15-24 ป
หรือกลุมยาวชน มีความตຌองการพัฒนาขีดความสามารถมากทีไสุด 1.21 ลຌานคน คิดปຓนรຌอยละ 12.6 กลุมอายุ 25-34 ป
9.7 สนคน คิดปຓนรຌอยละ 10.1 กลุมอายุ 35-44 ป 1.02 ลຌานคน คิดปຓนรຌอยละ 9.7 กลุมอายุ 45-54 ป 8.3 สนคน
คิดปຓนรຌอยละ 7.7 กลุมอายุ 55-59 ป 2.4 สนคน คิดปຓนรຌอยละ 5.7 ละกลุมอายุ 60 ปขึๅนเป นຌอยทีไสุด 2.1 สน
คน คิดปຓนรຌอยละ 2.1 จะหในเดຌวา ผูຌตຌองการพัฒนาขีดความสามารถสวน฿หญลຌวจะอยู฿นกลุมอายุ 15-34 ป ซึไงปຓน
วัยหนุมสาวหรือชวงริไมตຌนขຌ าสูการทางานทีไตຌองการรียนรูຌสิไง฿หมโ ทีไตนองเมรูຌละสามารถนาเปปรับ฿ชຌ฿นการ
พัฒนาการทางานของตนอง (ผนภาพทีไ 2.7)
ผนภาพทีไ 2.7

รຌอยละของประชากรอายุ 15 ปีขึๅนเป ทีไตຌองการพัฒนาขีดความสามารถ จานกตามกลุมอายุ

อายุ
60 ขึๅนเป

2.1

55 - 59

5.7

45 - 54

7.7

35 - 44

9.7

25 - 34

10.1

15 - 24

12.6
0

2

4

6

8

10

12

รຌอยละ

14

ทีไมา: การสารวจความตຌองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558, สานักงานสถิติหงชาติ (2558)

2) จานกตามระดับการศึกษาทีไสารใจ
ความตຌองการพั ฒนาขีดความสามารถของประชากร฿นต ละระดั บการศึกษาทีไ ส ารใจ พบว า ปຓ นผูຌส ารใจ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามากทีไสุด 1.99 ลຌานคน คิดปຓนรຌอยละ 10.9 รองลงมาปຓนระดับประถมศึกษา 1.12 ลຌานคน
คิดปຓนรຌอยละ 10.0 ระดับอุดมศึกษา 6.7 สนคน คิดปຓนรຌอยละ 7.3 ระดับตไากวาประถมศึกษา 6.5 สนคน คิดปຓน
รຌอยละ 4.7 ผูຌเมมีการศึกษา 7 หมืไนคน คิดปຓนรຌอยละ 2.9 ทีไหลือปຓนการศึกษาอืไนโ รຌอยละ 0.7 (ผนภาพทีไ 2.8)
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ผนภาพทีไ 2.8 รຌอยละของประชากรทีไตຌองการพัฒนาขีดความสามารถ จานกตามระดับการศึกษาทีไสารใจ
ปี พ.ศ. 2558
ระดับการศึกษา

0.7

อืไนโ

7.3

อุดมศึกษา

10.9

มัธยมศึกษา

10

ประถมศึกษา

4.7

ตไากวาปฐมศึกษา

2.9

เมมีการศึกษา
0

2

4

6

8

10

12

รຌอยละ

ทีไมา: การสารวจความตຌองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558, สานักงานสถิติหงชาติ (2558)

3) จานกตามหลักสูตรทีไตຌองการพัฒนาขีดความสามารถ
฿นป พ.ศ. 2558 มีผูຌสน฿จขຌารับการพัฒนาขีดความสามารถ฿นดຌานตางโ เดຌก ดຌานคหกรรม จานวน 1.33 ลຌาน
คน หรือรຌอยละ 29.7 ดຌานชางอุตสาหกรรม 1.16 ลຌานคน หรือรຌอยละ 25.7 ดຌานกษตรกรรมละลีๅยงสัตวຏ 7.8 สนคน
หรือรຌอยละ 17.4 ดຌานคอมพิวตอรຏ 3.6 สนคน หรือรຌอยละ 8.0 ดຌานศิลปหัตถกรรมละดຌานภาษาศาสตรຏทากัน
ประมาณ 2.4 สนคน หรือรຌอยละ 5.4 ดຌานพาณิชยกรรม 1.5 สนคน หรือรຌอยละ 3.3 ดຌานการบริหารจัดการ การ
บริการ ละอืไนโ 1.6 สนคน หรือรຌอยละ 3.5 การรงรมละภัตตาคาร 7 หมืไนคน หรือรຌอยละ 1.5 ทีไหลือปຓน
ดຌานอืไนโ
หากพิจารณาหลักสูตรตามหมวดยอยโ ทีไมีผูຌตຌองการขຌารับการพัฒนาขีดความสามารถมากทีไสุด฿น 10
อันดับรก เดຌก ดຌานอาหารละภชนาการมีผูຌตຌองการพัฒนาขีดความสามารถมากทีไสุด 6.3 สนคน รองลงมาปຓน
ดຌานการพาะปลูกละขยายพันธุຏพืช 4.4 สนคน ดຌานชางยนตຏละการบารุงรักษาละดຌานสริมสวยทากันประมาณ
3.9 สนคน ดຌ า นการ฿ชຌ  ปรกรมส ารใจ รูป 3.6 สนคน ดຌ า นตั ด ยใ บ สืๅ อ ผຌ า 3.2 สนคน ดຌ า น ช า งเฟฟງ า ละ
อิลใกทรอนิกสຏ 3.1 สนคน การอบรมการอาน - พูดภาษาตาง โ ละชางกลรงงานทากันประมาณ 1.8 สนคน
ละดຌานการบัญชี การงิน การธนาคาร ละอืไนโ 1.5 สนคนตามลาดับ (ตารางทีไ 2.12)
อยางเรกใตาม มืไอพิจารณาสัดสวนรงงานเทยดยสวน฿หญยังเมหในความสัมพันธຏระหวางผลของการฝຄกอบรม
กับการมีรายเดຌพิไมขึๅนมากทา฿ดนัก ดยเม฿หຌความสาคัญละพึงพอ฿จตอการพิไมความรูຌ ทักษะละความสามารถ
ตลอดจนอกาสกຌาวหนຌา฿นการทางาน ทา฿หຌรงงานเทยยังขาดประสิทธิภาพ฿นการทางาน ดังนัๅนควรมีกระตุຌนละมี
สิไงจูง฿จ฿หຌรงงานหในขຌอดีการการฝຄกอบรมพัฒนาตนอง นอกหนือจากการปรับปรุงรายเดຌข องรงงาน฿นระดับทีไ
หมาะสมพืไอชวย฿หຌรงงานเทยมีทัศนคติตองานละสน฿จ฿นการพัฒนาตนอง

นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกียไ วขຌองละนวทางการพัฒนากาลังคน
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ตารางทีไ 2.12 จานวนผูຌมีงานทาทีไตຌองการพัฒนาขีดความสามารถ จานกตามหลักสูตรทีตไ ຌองการพัฒนา
หลักสูตรทีไตຌองการพัฒนา
ยอดรวม

หมวดชางอุตสาหกรรม
ชางกลรงงาน
ชางชืไอมละลหะผน
ชางเฟฟງาละอิลใกทรอนิกสຏ
ชางยนตຏละการบารุงรักษา
ชางกอสรຌาง
ชางขียนบบ
ชางครืไองมือวัดอุตสาหกรรม
ชางอุตสาหกรรมอืไนโ
หมวดคหกรรม
อาหารละภชนาการ
สริมสวย
ตัดยใบสืๅอผຌา
อืไนโ
หมวดศิลปหัตถกรรม
สิไงทอละลายประดิษฐຏ
การประดิษฐຏผลิตภัณฑຏ
การจียระเนพลอย
การกะสลักเมຌ การทาครืไองเมຌ
การจักสานเมຌเผ
ซรามิก
การออกบบฯ ละบรรจุภณ
ั ฑຏ
หมวดกษตรกรรมละการลีๅยงสัตว์
การพาะปลูกละการขยายพันธุຏพืช
ประมง พาะลีๅยง
การลียๅ งสัตวຏ ละการขยายพันธุຏสตั วຏ
การจัดสวน พืชประดับ
การทาปุ๋ยธรรมชาติ
อบรมการตรียมพืๅนทีไการกษตร
วิธีกาจัดมลง ละอืไนโ
หมวดพณิชยกรรม
การบัญชี การงิน การธนาคาร ละอืไนโ
หมวดภาษาศาสตร์
การอบรมการขียน
การอบรมการอาน - พูดภาษาตางโ
การอบรมการปลภาษาตางโ

จานวนผูຌมีงานทาทีไตຌองการพัฒนาขีดความสามารถ
ทัไวราชอาณาจักร
(พันคน)
4,492.9
1,154.5
175.6
85.4
306.6
391.9
142.0
48.3
0.4
4.2
1,332.6
626.7
385.9
315.5
4.4
241.8
87.8
108.7
4.4
2.4
32.4
0.6
5.4
780.9
441.0
56.7
139.5
2.0
95.4
40.1
6.3
149.3
149.3
243.8
55.0
182.7
26.1

2-46

ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

หลักสูตรทีไตຌองการพัฒนา
หมวดคอมพิวตอร์
การ฿ชຌปรกรมสารใจรูป ฯลฯ
หมวดทคนลยีพลังงานละสิไงวดลຌอม
การกาจัดอากาศสีย บาบัดนๅาสีย ฯลฯ
หมวดการบริหารจัดการ การบริการ ฯลฯ
การบริหารจัดการ
วิชาชีพละวิชาการ (การอบรมพิไมติม)
บริการทัไวเป
การกีฬา ละมหรสพ
การพิมพຏ
การถายรูป
ความรูຌทัไวเป
หมวกการทองทีไยว การรงรมละอืไนโ
การตຌอนรับ฿นรงรมละภัตตาคาร
งานมบຌาน฿นรงรมละภัตตาคาร
งานดຌานอาหาร฿นรงรมละ
จัดการอาหารละครืไองดืไม฿นรงรม
การปງองกันการกิดอาชญากรรม฿น
การปຓนตัวทนจัดการการทองทีไยว
การทาบริษัททัวรຏ
หลักสูตรทีไเมระบุชัดจน

จานวนผูຌมีงานทาทีไตຌองการพัฒนาขีดความสามารถ
ทัไวราชอาณาจักร
(พันคน)
359.3
359.3
4.0
4.0
156.7
57.9
20.6
51.3
5.6
13.3
2.4
5.6
69.1
0.4
1.5
45.6
6.7
6.8
8.1
0.9

ทีไมา: การสารวจความตຌองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558, สานักงานสถิติหงชาติ (2558)

2.4 สถานการณ์ผูຌดຌอยอกาสทางการศึกษา
2.4.1 สถานการณ์กลุมผูຌดຌอยอกาสทางการศึกษาทีไหลุดหายเปจากระบบการศึกษา
การศึกษา฿หຌกยาวชนเมตไากวา 12 ป ละพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ปัจจุบันกาหนด฿หຌยาวชน
เดຌรับการศึกษาภาคบังคับอยางนຌอย 9 ป ตมีดใกสวนหนึไงยัง หลุดจากระบบการศึกษาจากขຌอมูลผนภาพทีไ 2.9
พบวา มีดใกทีไหลุดออกจากระบบหรือดใกทีไดຌอยอกาสทางการศึกษาจานวนประมาณ 5 ลຌานคน ผลกระทบทีไกิดจาก
กลุมทีไหลุดออกจากระบบการศึกษาทา฿หຌกิดความสียหายตอระบบศรษฐกิจ จากการคาดการณຏ ดใกทีไรียนเมจบชัๅน
มัธยมศึกษาตอนตຌนทีไมีจานวนขัๅนตไาประมาณ 5 ลຌานคน จะทา฿หຌกิดความสูญสียอกาส฿นชวงอายุการทางานอีก 40
ปขຌางหนຌา จากระดับการศึกษาทีไ฿ชຌ฿นการทางาน ประมาณ 3.75 ลຌานลຌานบาท หรือทากับ 5 ทาของมูลคา
ผลิตภัณฑຏมวลรวม฿นประทศ ดังนัๅน฿นอนาคตนวนຌมความตຌองการรงงาน฿นภาครวมของประทศยังมีความ
ตຌ อ งการรงงานระดั บ พืๅ น ฐาน฿นสั ด ส ว นทีไ ม าก การพั ฒ นาดใ ก ทีไ ห ลุ ด ออกจากนอกระบบการศึ ก ษาพืไ อ น าสู
ตลาดรงงานปຓนหนึไงวิธีทีไสามารถลดการขาดคลนรงงานระดับพืๅนฐานเดຌ มืไอดใก กลุมดังกลาวเดຌรับการพัฒนา
ละมีประสบการณຏจากการปฏิบัติงานจริงกใสามารถนามาพัฒนาตอยอด฿หຌปຓนรงงาน฿นระดับทีไสูงขึๅนจากการ
ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ทีไมีความตຌองการรงงานทักษะหรือรงงานทีไจบทางดຌานสาย
อาชีพมากกวารงงานระดับพืๅนฐาน ผลจากการพัฒนาดใกกลุมทีไหลุดออกจากระบบการศึกษานอกจากจะปຓนการ
พิไมมูลคา฿หຌกับระบบศรษฐกิจของประทศ ยังปຓนการลดความหลืไอมลๅาของดใกทีไหลุดออกจากระบบการศึกษาเดຌ
อยางยัไงยืน

นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกียไ วขຌองละนวทางการพัฒนากาลังคน
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ผนภาพทีไ 2.9 กลุมผูຌดຌอยอกาสทางการศึกษาทีไหลุดหายเปจากระบบการศึกษา
ดใกติด
ยาสพ
ติด
8 หมืไน
ดใกถูก
บังคับ
คຌาประวณี
หมืไนคน

ดใกกายพิการ
ละบกพรองการ
รียนรูຌ
2 ลຌานคน

ดใก
กาพรຌา
9 หมืไน

ประชาชนดຌอย
อกาส
8.8 ลຌานคน
ฉพาะทีไตຌองการ
พัฒนาศักยภาพ

ดใก
ชนบท
หางเกล
1.6 สน

ดใกยากจน 4.6
ลຌานคน

ดใกดຌอยอกาส 5 ลຌาน
ดใกติดชืๅอ
HIV

คน

ดใกถูกบังคับ
ขายรงงาน
1.9 สนคน

ดใก
รรอน
3 หมืไน

ดใกเรຌสัญชาติ
3 สนคน

มวัยรุน
1.3
สนคน

ดใกดຌอย
อกาส
฿นพืๅนทีไจังหวัด
ชายดน

หมายหตุ: ดใกยาวชนบางคนมีความสีไยงมากกวา 1 ลักษณะ
ทีไมา: ครงการติดตามสภาวการณຏดใกละยาวชน (Child Watch) ป 2544-2556 สถาบันรามจิตติ

2.4.2 ดใกทีไหลุดจากระบบการศึกษาของประทศเทย
จากขຌอมู ล ของส านั กงานส ง สริม สั ง คมหง การรีย นรูຌ  ละคุณ ภาพยาวชน (สสค) จะพบว า ฿นระบบ
การศึกษาของดใกยาวชนเทย ยาวชนเทยกือบรຌอยละ 70 ขຌาสูตลาดรงงานดຌวยวุฒิสูงสุดมัธยมศึกษาปทีไ 6/ปวช.
หรือตไากวา ซึไงจานวนนักรียนฉลีไย 3 รุนทีไทีไขຌาประถมศึกษาปทีไ 1 ป 2543-2545 จานวน 1,075,332 คน มืไอถึงชัๅน
ประถมศึกษาปทีไ 6 มีจานวนนักรียนทีไรียนจบ 977,057 คน จานวนนักรียนทีไหายเปจากประถมศึกษาปทีไ 1 จานวน
98,275 คน หรือรຌอยละ 9 มืไอถึงชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 3 ซึไงปຓนการศึกษาภาคบังคับมีนักรียนทีไรียนจบ 886,446 คน
จานวนรียนทีไหายเปจากทีไขຌาประถมศึกษาปทีไ 1 จานวน 188,887 คน หรือรຌอยละ 18 ซึไงเมจบมຌตการศึกษาภาค
บังคับ ละมีจานวนนักรียนทีไรียนตอมัธยมศึกษาปทีไ4/ปวช.1 จานวน 776,514 คน จานวนรียนทีไหายเปจากทีไขຌา
ประถมศึกษาปทีไ 1 จานวน 298,818 คน หรือรຌอยละ 29 มืไอถึงชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 6/ปวช.3 มีจานวนนักรียนทีไรียน
จบจานวน 657,070 คน จานวนรียนทีไหายเปจากทีไขຌาประถมศึกษาปทีไ 1 จานวน 418,262 คน หรือรຌอยละ 39
ละมีจานวนนักรียนทีไรียนตออุดมศึกษาปทีไ 1 รวมถึงระดับอนุปริญญา จานวน 614,397 คน จานวนรียนทีไหายเป
จากทีไขຌาประถมศึกษาปทีไ 1 จานวน 460,936 คน หรือรຌอยละ 45 สุดทຌายมีจานวนนักรียนทีไรียนจบระดับอุมศึกษา
พียง 344,344 คน ละจานวนรียนทีไหายเปจากทีไขຌาประถมศึกษาปทีไ 1 จานวน 730,988 คน หรือรຌอยละ 68 หาก
ทียบปຓนอัตราสวนจะสามารถหในภาพเดຌงายขึๅนวาหากประทศเทยมีนักรียน 10 คน จะหในความตกตางบน
สຌนทางของตละคน ดยจากจานวนรวม 10 คนนัๅน นักรียน 2 คน รียนเมจบชัๅนมั ธยมศึกษาปทีไ 3 (เมจบมຌต
การศึกษาภาคบังคับ) มีนักรียน 2 คน จบมัธยมศึกษาปทีไ 3 ตเมจบชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 6/ปวช. ละมีนักรียน 3 คน
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

รี ย นจนจบมั ธ ยมศึ ก ษาป ทีไ 6/ปวช. ต เ ม จ บปริ ญ ญาตรี / อนุ ป ริ ญ ญา หลื อ พี ย งนั ก รี ย น 3 คน ทีไ  รี ย นจบ
ระดับอุดมศึกษา หากพิจารณาดใกนักรียน 3 คนทีไเดຌรียนจนจบอุดมศึกษา มีพียงเมกีไคนทานัๅนทีไเดຌงานทา฿นปรก
หลังจากจบปริญญา สวนทีไหลือจบลຌวตຌองวางงาน฿นระยะ 12 ดือนรก ดยระบบการศึกษาขัๅนพืๅนฐานมีดใก
ยาวชนขຌามาอยู฿นรงรียนยาวนาน 12-15 ป ดใกตละรุนนัๅนมืไออายุ 18 ป มีจานวนมากถึง 4 ฿น 10 คน ออกจาก
ระบบการศึกษา ซึไงดใกยาวชนหลานีๅมืไอออกจากระบบการศึกษา ตຌองรับ ผิดชอบชีวิตตนองละตຌองหางานทา
ดังนัๅน฿นชวงวลา 12-15 ปนัๅนรงรียนตຌองตรียมพรຌอม฿หຌกับดใกทีไจะออกจากระบบการศึกษา ดยมีการสอนรวม
ทักษะทีไจาปຓน฿นการประกอบอาชีพ หากประกอบกับอกาสทีไดใกหลานีๅจะเดຌรียนรูຌอยางตอนืไอง฿นวัยทางานดຌวยกใ
ยอมหมายถึงการศึกษาทีไปຓนประยชนຏตอชีวิตจริง
ตารางทีไ 2.13

จานวนประชากรจากคาฉลีไยจานวนผูຌขຌารียนชัๅนประถมศึกษาปทีไ 1 ฿น 3 รุน ปการศึกษา 25432544-2545 ตอนืไองเป 12 ป จนถึงมัธยมศึกษาปทีไ 6/ปวช. ฿นป 2554-2555-2556

จานวนนักรียนชัๅน

ป.1

ป.6

ม.3

ม.4/ปวช.1

ม.6/ปวช.3

อุดมศึกษาปีทีไ 1
(รวมอนุปริญญา)
614,397

หนวย: คน
จบอุดมศึกษา

จานวนนักรียน (ฉลีไย 3 รุนทีไ 1,075,332 977,057 886,446 776,514
657,070
344,344
ขຌา ป.1 ป 2543-2545)
จานวนหายเปจากทีไขຌา ป.1
98,275
188,887 298,818
418,262
460,936
730,988
หมายหตุ: ปรัดลบจานวนนักรียนทีไมีรายชือไ ซๅาซຌอน฿นปการศึกษา 2556 ชัๅนละ 2% (ประมาณการนักรียนทีไมีรายชืไอซๅาซຌอน 2.9 สนคน)
ทีไมา:
- ขຌอมูลนักรียน จากสถิติฉบับยอ ปการศึกษา 2545-2556 สานักงานปลัดกระทรวงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมดย
สานักงานสถิติพยากรณຏ สานักงานสถิติ หงชาติ
- ขຌอมูลประชากรจากสามะนประชากรป 2543 ของสานักงานสถิติหงชาติ
- จานวนผูຌสารใจการศึกษาอุดมศึกษาจากสถิติการศึกษาป 2554 – 2556 ของสานักงานลขาธิการสภาการศึกษา
- คาดประมาณสถิติดຌวย cohort ดย ดร.รุงนภา จิตรรจนรักษຏ ผูຌทรงคุณวุฒิ สสค.

2.5 สถานการณ์ตลาดรงงานประทศสมาชิกอาซียน
2.5.1 ครงสรຌางทางศรษฐกิจของประทศสมาชิกอาซียน
อาซียนประกอบเปดຌวย 10 ประทศ ฿นป พ.ศ. 2558 มี ประชากรรวมกันทัๅ งสิๅน 612.31 ลຌานคน ดย
ประทศอินดนีซียปຓนประทศทีไมีประชากรมากทีไสุดประมาณ 241 ลຌานคน (ตารางทีไ 2.14) สวนประทศบรูเนปຓน
ประทศทีไมีประชากรนຌอยทีไสุด ประมาณ 4.02 ลຌานคน นืไองจากอาซียนประกอบเปดຌวยประทศทีไมีการพัฒนา
ทางดຌานศรษฐกิจ ละประทศทีไกาลังพัฒนา อีกทัๅงสภาพทางการมือง ละครงสรຌางทางประชากรทีไตกตางกัน ทา
฿หຌสภาพศรษฐกิจของอาซียนมีความตกตางกัน มืไอพิจารณาผลิตภัณฑຏมวลรวม฿นประทศ (Gross Domestic
Production: GDP) ของประทศสมาชิ ก อาซี ย น฿นป 2556 พบว า ประทศอิ น ดนี  ซี ย มี GDP สู ง ทีไ สุ ด คื อ
28,273,334 ลຌานบาท ซึไงสูงปຓนอันดับ 16 ของ 192 ประทศทัไวลก รองลงมาปຓนประทศเทยอยูอันดับทีไ 30
ประทศมาลซียอยูอันดับทีไ 35 ละประทศสิงคปรຏอยูอันดับทีไ 36 ตามลาดับ ดยประทศทีไมีผลิตภัณฑຏมวลรวม
สูงสุด฿นประทศ 3 อันดับรก฿นป 2556 คือ สหรัฐอมริกา มี GDP 545,969,336 ลຌานบาท รองลงมาคือประทศจีน
(300,863,206 ลຌานบาท) ละญีไปุຆน (160,180,975 ลຌานบาท) ตามลาดับ ตลอด 10 ปทีไผานมา พบวา GDP ของ
ประทศสมาชิกอาซียนมีนวนຌมพิไมขึๅนมาดยตลอด มืไอพิจารณาอัตราการติบตของ GDP ของตละประทศ
ตลอดระยะวลา 10 ปทีไผานมา พบวา ประทศลาวมีอัตราการติบตพิไมขึๅนสูงสุดคิดปຓนรຌอยละ 20.57 ดยฉลีไยตอป
รองลงมาคือประทศอินดนีซีย (รຌอยละ 18.06 ดยฉลีไยตอป) วียดนาม (รຌอยละ 17.63 ดยฉลีไยตอป) ละกัมพูชา
(รຌอยละ 15.35 ดยฉลีไยตอป) ตามลาดับ ฿นขณะทีไประทศฟຂลิปปຂนสຏ มาลซีย เทยละสิงคปรຏมีอัตราการติบต
฿กลຌคียงกันทีไประมาณรຌอยละ 12 ดยฉลีไยตอป สวนประทศบรูเนกลับมีอัตราการติบตตไาทีไสุดมืไอปรียบทียบกับ
ประทศสมาชิกอืไนโ คือ มีอัตราติบต ดยฉลีไยรຌอยละ 10.38 ตอป สาหรับประทศมียนมามຌวาจะเมเดຌมี฿น
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ฐานขຌอมูลของธนาคารลก ตขຌอมูลจาก UN Data2 เดຌประมาณการวา฿นป 2555 ประทศมียนมามี GDP อยูทีไประมาณ
59,444 ลຌานดอลลารຏสหรัฐหรือประมาณ 1,935,496.64 ลຌานบาท ดยพิไมขึๅนจากป 2554 ประมาณ 17,926 ลຌานดอลลารຏ
สหรัฐ (ประมาณ 583,670.56 ลຌานบาท)
ตารางทีไ 2.14 ขຌอมูลทัไวเปทางดຌานประชากร พืๅนทีไ ละศรษฐกิจของอาซียน ปี พ.ศ. 2556
ประทศ
บรูเน
กัมพูชา
อินดนีซีย
ลาว
มาลซีย
พมา
ฟຂลิปปຂนสຏ
สิงคปรຏ
เทย
วียดนาม
รวมอาซียน

พืๅนทีไ
(ตร.กม.)

5,769
180,000
1,904,433
236,000
329,758
677,000
300,000
697.1
513,115
331,689
4,478,461

จานวนประชากรดยปะมาณ
(พันคน)
402
14,700
241,000
6,500
30,018
56,400
103,000
5,469
65,124
89,693
612,306

ผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ
(ลຌานบาท)
524,578.58
496,171.74
28,273,334.44
366,056.66
10,196,460.21
8,858,487.03
9,700,967.46
12,608,930.47
5,580,458.51
76,605,445.10

หมายหตุ: (1) เมมีขຌอมูลประทศมียนมา
(2) ปลงขຌอมูลจากดอลลารຏสหรัฐปຓนบาท ดยคิดทีไอัตราลกปลีไยน ณ วันทีไ 18 กุมภาพันธຏ 2558 (1 ดอลลารຏสหรัฐ = 32.56 บาท)
ทีไมา: World Bank , https://aecaseanfocus.wordpress.com

มืไอพิจารณาถึงสัดสวนภาคศรษฐกิจทีไมีผลตอครงสรຌางศรษฐกิจ จะพบวาตละประทศนัๅนภาคศรษฐกิจ
มีสัดสวนตกตางกันเป ผนภาพทีไ 2.10 สดง฿หຌหในวา ประทศ฿นกลุม CLMV ภาคการกษตรยังคงปຓนภาคการ
ผลิตหลักทีไสรຌาง GDP ประทศ฿นสัดสวนทีไสูง อยางเรกใดี ปຓนทีไนาสังกตวานวนຌมการสรຌางมูลคาพิไม฿นสวนภาค
การกษตรจะมีนวนຌมลดลง ดยฉพาะอยางยิไง฿นประทศลาวทีไมีนวนຌมลดลงอยางรวดรใว คือจากรຌอยละ 41.03
ของ GDP ฿นป 2546 หลือพียงรຌอยละ 26.51 ของ GDP ฿นป 2556 สาหรับภาคอุตสาหกรรม พบวา ประทศบรูเน
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนตอครงสรຌางทางศรษฐกิจสูงสุด คิดปຓนรຌอยละ 68.24 ของ GDP ฿นป 2556 อยางเรกใดี
มืไอพิจารณา฿นทุกประทศของอาซียน พบวาตลอดระยะวลา 10 ปทีไผานมา นวนຌมอุตสา หกรรมทีไสงผลตอ
ครงสรຌ า งศรษฐกิ จ ของประทศสมาชิ ก ฿นต ล ะประทศนัๅ น มี  นวนຌ ม คงทีไ ยกวຌ น พี ย งประทศลาวทีไ
ภาคอุตสาหกรรมมีนวนຌมสงผลตอภาคศรษฐกิจทีไพิไมขึๅน ดยพิไมจากรຌอยละ 21.32 ของ GDP ฿นป 2546 ปຓน
รຌอยละ 31.12 ของ GDP ฿นป 2556 ดังจะหในเดຌวา฿นปัจจุบันภาคบริการจึงปຓนภาคศรษฐกิจหลักทีไสรຌางมูลคาทาง
ศรษฐกิจกประทศสมาชิกอาซียน฿นหลายโ ประทศ ละมีนวนຌมพิไมขึๅนอยางหในเดຌชัด ดยฉพาะอยางยิไง ฿น
ประทศสิงคปรຏ มาลซีย ละฟຂลิปปຂนสຏทีไมีนวนຌมพิไมขึๅนตัๅงตป 2546 ปຓนตຌนมา ดยสิงคปรຏภาคบริการมี
สัดสวนสรຌางมูลคากศรษฐกิจ฿นประทศสูงทีไสุดมืไอปรียบทียบกับ 10 ประทศสมาชิกคิดปຓนรຌอยละ 74.86 ของ
GDP ฿นป 2556

2

ทีไมา: UN Data ขຌาถึงเดຌจาก https://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=MYANMAR
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ผนภาพทีไ 2.10 สัดสวนผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ฿นภาคศรษฐกิจของประทศสมาชิกอาซียน ตัๅงต
ปี พ.ศ. 2546–2556
หนวย: รຌอยละ

2546
2551
2556
2546
2551
2556
2546
2551
2556
2546
2551
2556
2546
2551
2556
2546
2547
2546
2551
2556
2546
2551
2556
2546
2551
2556
2546
2551
2556

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
บรูเน

อินดนีซีย
บริการ

กัมพูชา

ลาว

มาลซีย

พมา

อุตสาหกรรม

ฟຂลิปปຂนสຏ

สิงคปรຏ

เทย

วียดนาม

กษตร

ทีไมา: World Bank

มืไอพิจารณารายเดຌตอหัวของประชากร (GDP Per Capita) ทีไสดงถึงความสามารถการ฿ชຌจายละบริภค
ของประชากร฿นตละประทศ ปຓนทีไทราบกันดีวาประทศสมาชิกของอาซียนมีครงสรຌางทางศรษฐกิจทีไตกตางกัน
อยางมาก ดຌวยหตุนีๅรายเดຌตอหัวของประชากรจึงปຓนสวนหนึไงทีไชวยสะทຌอนระดับการพัฒนาทางศรษฐกิจ สาหรับ฿น
อาซียนพบวาประทศสิงคปรຏปຓนประทศทีไมีรายเดຌตอหัวสูงทีไสุด ตารางทีไ 2.14 สดง฿หຌหในวา฿นป 2556 ชาว
สิงคปรຏมีรายเดຌตอหัวสูงประมาณ 1.8 ลຌานบาท รองลงมาคือ บรูเน (ประมาณ 1.3 ลຌานบาท) มาลซีย (ประมาณ
3.43 สนบาท) ละเทย (1.88 สนบาท) ตามลาดับ สาหรับประทศ฿นกลุม CLMV นัๅน พบวา วียดนามมีรายเดຌตอหัว
ของประชากรสูงทีไสุด คือ 62,206 บาท รองลงมาคือ ลาว (54,072 บาท) ละกัมพูชา (32,782 บาท) ตามลาดับ
สาหรับประทศมียนมามຌวาจะเมเดຌมี฿นฐานขຌอมูลของธนาคารลก ตขຌอมูลจาก UN Data เดຌประมาณการวา฿นป
2555 ประทศมียนมามีรายเดຌตอหัวของประชากรอยูทีไประมาณ 1,125.9 ดอลลารຏสหรัฐ หรือประมาณ 36,659.30
บาท ดยพิไมขึๅนจากป 2554 ประมาณ 326.4 ดอลลารຏสหรัฐ (ประมาณ 10,627.58 บาท)
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ตารางทีไ 2.15 รายเดຌตอหัวของประชากร (GDP Per Capita) ประทศสมาชิกอาซียน ตัๅงตปี 2546–2556
หนวย: บาท

ประทศ
บรูเน
อินดนีซีย
กัมพูชา
ลาว
มียนมา
มาลซีย
ฟຂลิปปຂนสຏ
สิงคปรຏ
เทย
วียดนาม

2546
603,725.06
35,041.69
11,726.32
11,724.26
144,158.09
33,073.81
767,569.52
72,018.62
17,284.65

2548
843,746.11
41,464.03
15,341.05
15,381.62
180,836.40
39,102.55
972,555.24
87,584.87
22,775.33

2550
1,045,472.22
60,929.15
20,461.58
22,865.92
235,030.67
54,718.75
1,277,118.14
121,700.07
29,928.53

2552
886,018.88
73,977.65
23,945.25
30,299.88
236,963.96
59,649.09
1,256,065.79
129,553.16
40,125.96

2554
1,336,911.81
112,975.18
28,600.15
41,211.50
327,817.57
76,778.83
1,721,464.94
169,055.39
50,240.96

2556
1,255,621.52
113,154.16
32,782.70
54,072.59
343,119.16
90,031.15
1,796,741.64
188,163.50
62,206.30

หมายหตุ: (1) เมมีขຌอมูลประทศมียนมา
(2) ปลงขຌอมูลจากดอลลารຏสหรัฐปຓนบาท ดยคิดทีไอัตราลกปลีไยน ณ วันทีไ 18 กุมภาพันธຏ 2558 (1 ดอลลาสหรัฐ = 32.56 บาท)
ทีไมา: World Bank
3

2.5.2 กาลังรงงาน การจຌางงาน ละการวางงาน

4

นืไองจากอาซียนปຓนภูมิภาคทีไมีประชากรปຓนจานวนมาก ทา฿หຌอาซียนจึงมีกาลังรงงานขนาด฿หญดย฿น
ป 2556 มีจานวนกาลังรงงานจากประทศสมาชิกทัๅงสิๅน 315 ลຌานคน ดยประทศอินดนีซียถือปຓนประทศทีไมี
กาลังรงงานมากทีไสุด คือ 120 ลຌานคน฿นป 2556 รองลงมาคือวียดนาม (53.74 ลຌานคน) ละ ฟຂลิปปຂนสຏ (42.25
ลຌานคน) ตามลาดับ ฿นขณะทีไประทศบรูเนซึไงปຓนประทศทีไมีขนาดลใกมีจานวนกาลังรงงานนຌอยทีไสุด คือ 199,681
คน (ตารางทีไ 2.16) ละมืไอพิจารณาถึงอัตราการมีสวนรวมของกาลังรงงานของประทศสมาชิกอาซียนสวน฿หญอยู
ระหวางรຌอยละ 60.00 ถึงรຌอยละ 82 ของจานวนประชากรทัๅงหมด ดยประทศกัมพูชามีสัดสวนรงงานตอประชากร
สูงทีไสุด คือ รຌอยละ 82.50 ขณะทีไประทศมาลซียมีสัดสวนตไาทีไสุด คือ รຌอยละ 59.40

3

คาจากัดความขององคຏการรงงานระหวางประทศ (International Labour Organization: ILO) เดຌกาหนดอาเวຌวากาลังรงงานหมายถึง
ประชากรทีไมีอายุ 15 ปขึๅนเปทีไปຓนคนทางาน (Economically Active Population) ผลิตสินคຌาละบริการทางศรษฐกิจตามขຌอกาหนดระบบ
บัญชีหงชาติขององคຏการสหประชาชาติ ดยคนกลุมนีๅจะรวมถึงผูຌมีงานทา กาลังหางาน ผูຌวางงานทัๅงทีไทางานตใมงานวลาหรือเมตใมวลากใตาม ซึไง
กลุมคนหลานีๅจะรวมถึงผูຌทีไอยู฿นระบบศรษฐกิจบบปຓนทางการทานัๅน ดยเมรวมกลุมผูຌทีไทางานบบเมเดຌรับงินดือนละผูຌทางา น฿นระบบ
ศรษฐกิจบบเมปຓนทางการ
4
คาจากัดความของการวางงานจาก ILO ทีไกาหนดอาเวຌคือผูຌทีไอยู฿นกาลังรงงานทุกคนทีไ (1) เมเดຌทางานบบรับคาจຌาง฿นชวงวลาหนึไงโ
(Reference Period) หรือ (2) ผูຌทีไพรຌอมทีไจะทางาน฿นชวงวลาหนึไงโ หรือ (3) ผูຌทีไกาลังหางาน
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ตารางทีไ 2.16 จานวนกาลังรงงานละอัตราการมีสวนรวมของกาลังรงงานประทศสมาชิกอาซียน ตัๅงต
ปี พ.ศ. 2546–2556
ประทศ
2546
2548
จานวนกาลังรงงาน (หนวย: คน)
บรูเน
167,545
173,965
อินดนีซีย
102,515,240
106,377,062
กัมพูชา
6,396,541
6,891,176
ลาว
2,586,053
2,710,220
มียนมา
27,193,475
28,036,735
มาลซีย
10,509,126
10,961,174
ฟຂลิปปຂนสຏ
34,592,776
34,994,459
สิงคปรຏ
2,101,249
2,238,348
เทย
36,147,843
37,370,933
วียดนาม
44,295,828
46,296,863
รวม
266,505,676
276,050,935
อัตราการมีสวนรวมของกาลังรงงาน (หนวย: รຌอยละ)
บรูเน
67.20
66.50
อินดนีซีย
67.20
67.70
กัมพูชา
79.60
80.70
ลาว
79.10
78.50
มียนมา
77.30
77.70
มาลซีย
61.60
60.80
ฟຂลิปปຂนสຏ
67.20
64.80
สิงคปรຏ
63.90
64.90
เทย
72.90
73.40
วียดนาม
77.40
77.10
ทีไมา: World Bank อຌางจาก ILO

หนวย: คน
2556

2550

2552

2554

180,942
109,421,521
7,416,461
2,867,245
28,882,173
11,394,970
35,784,409
2,482,294
38,276,044
48,167,588
284,873,647

187,584
112,927,742
7,875,330
3,047,571
29,715,387
11,834,730
37,896,522
2,737,054
38,651,150
50,072,336
294,945,406

193,895
116,379,606
8,260,386
3,230,458
30,543,793
12,399,724
40,340,543
2,906,975
39,109,600
51,933,140
305,298,120

199,681
120,289,413
8,605,270
3,409,503
31,433,674
13,043,599
42,250,282
3,072,691
39,654,276
53,740,954
315,699,343

65.90
67.70
81.90
78.00
78.10
60.00
63.30
66.30
73.50
76.70

65.20
67.90
82.40
77.70
78.40
59.30
64.10
66.70
72.80
76.60

64.60
67.80
82.50
77.60
78.50
59.20
65.20
67.50
72.40
76.90

64.00
67.70
82.50
77.70
78.60
59.40
65.20
67.80
72.30
77.50

นอกจากสถานการณຏ ต ลาดรงงานประทศสมาชิ กอาซี ยน ดั ง กล า วลຌ ว ฿นป พ.ศ. 2558 ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงรงงานเดຌมอบหมาย฿หຌสถาบันวิจัยพืไอการพัฒนาประทศเทยศึกษาครงการศึกษาวิจัยฐานขຌอมูลกลาง
ดຌานตลาดรงงาน฿นภูมิภาคอาซียน ซึไงมีขຌอคຌนพบจากการปຂดประชาคมอาซียนตอตลาดรงงานเทยวาประทศ
เทยมีขຌอเดຌปรียบ฿นดຌานตลาดรงงาน นืไองจากประทศเทยปຓนประทศดียวทีไมีอัตราการวางงานตไาทีไสุด฿นอาซียน
฿นขณะดียวกันอุปสงคຏดຌานกาลังคนยังคงมีอยูอยางตอนืไอง฿นทุกระดับทักษะ ตกใยังมีขຌอจากัด พบวามืไอพิจารณา
กลุมประทศอาซียนทีไมีศรษฐกิจอยู ฿นระดับ฿กลຌคียงประทศเทย คือ มาลซีย อินดนีซีย ละฟຂลิปปຂนสຏ พบวา
ประทศเทยยังคงมีขຌอสียปรียบประทศหล านัๅนอยูหลายปัจจัย อาทิ ผลิตภาพรงงานของเทยยังคงหางประทศ
มาลซียอยูกือบชวงตัว รงงานเทยยังคงปຓนรงงานทีไมีทักษะตไามืไอปรียบทียบกับมาลซี ยละฟຂลิปปຂนสຏ หรือ
คุณภาพทางการศึกษาเทยยังอยู฿นอันดับทีไตไากวาประทศมาลซีย อินดนีซีย ละฟຂลิปปຂนสຏ นอกจากนีๅคารงทีไสูง
ประกอบกับความสามารถ฿นการดึงดูดการขຌามาลงทุนดยตรงของตางชาติ฿นประทศริไมมีนวนຌมตึงตัว เมนาดึงดูด
หมือนประทศ CLMV ซึไงริไมมีการปຂดประทศ ละมีคารงทีไถูกกวา ฿นขณะทีไตลาดรงงาน฿นประทศยังคงมีลักษณะ
การ฿ชຌรงงานขຌมขຌน พึไงพิงรงงานตางดຌาวปຓนจานวนมาก
฿นสวนของดຌานกาลังคนมี ขຌอคຌนพบจากงานวิจัย คือ ประทศเทยยังเมมีมาตราการชิงรุก฿นการตรียมพรຌอม
หรือสนับสนุนกาลังคน฿หຌขงขัน฿นระดับภูมิภาค กลาวคือ มาตราการภาครัฐสวน฿หญปຓนนวทางปງองกันกาลังคน
เม฿หຌเปทางานตางประทศ (Brain Drain) ฿นขณะทีไประทศอืไนโ อาทิ ฟຂลิปปຂนสຏ สิงคปรຏ กลับหในประยชนຏตอการ
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เปทางาน฿นระยะภูมิภาคละนานาชาติ อันปຓนสมือนตัวทนของประทศ ดยมีการตรียมคนสาหรับเปทางาน฿น
ตางประทศ฿นรูปบบผูຌชีไยวชาญ หรือรงงาน฿นระดับทักษะสูง ดังนัๅนจึงควรสนับสนุนรงงานเทยละธุรกิจของ
เทยเปลงทุน฿นตางประทศพิไมขึๅน พืไอพิไมทักษะละขีดความสามารถของคน฿หຌปຓนทีไรูຌ จัก฿นระดับภูมิภาค อีกทัๅง
ปຓนการตอยอดหรือขยายฐานสินคຌาละบริการของประทศเทยเดຌมากขึๅน
2.6 การปลีไยนปลงของบริบทวดลຌอม
ปัจจุบันประทศตຌองประสบกับบริบทของลกทีไปลีไยนปลงเป ดยปัจจัยสาคัญทีไสงผลตอการปลีไยนปลง
ศรษฐกิจละการพัฒนาประทศ฿นอนาคต มีรายละอียดดังนีๅ
1) การปลีไยนปลง฿นครงสรຌางประชากร
ปัจจุบันประทศเทยละลกเดຌกຌาวขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ อันจะทา฿หຌประชากรผูຌสูงอายุพิไมขึๅนอยางตอนืไอง
ดย฿นอีก 20 ปขຌางหนຌา (พ.ศ. 2573) คาดวาจะมีจานวนสูงถึง 17.6 ลຌานคนหรือพิไมขึๅนประมาณ 2 ทามืไอทียบกับ
จานวนทีไมีอยู฿นปัจจุบัน มืไอพิจารณาถึงสัดสวนผูຌสูงอายุตอประชากรจะยิไงนาปຓนหวงมากขึๅน นืไองจาก พบวา฿นป
พ.ศ. 2553 มีสัดสวนผูຌสูงอายุตอประชากรรวมสูงถึงรຌอยละ 13.2 ละจะพิไมสูงขึๅนปຓนรຌอยละ 26.6 ฿นปพ.ศ. 2573
(ผนภาพทีไ 2.11) ขณะทีไอัตราการกิดทีไลดลงมาตลอดทา฿หຌประชากรวัยทางานลดลง สงผลตอการจຌางงาน ละการ
พัฒ นาประทศ การทีไ ป ระชากรวั ย รงงานลดลง฿นขณะทีไ ผูຌสู ง อายุ พิไ ม ขึๅน ท า฿หຌสั ด ส ว นของอัต ราการพึไ ง พิ ง
(Dependency Ratio) จะพิไมขึๅน฿นอนาคตอันจะสงผลตอภาระทางการคลัง ละปຓนขຌอจากัด฿นการพัฒนาศรษฐกิจ
อยางเรกใดี การปลีไยนปลงดังกลาวจะปຓนผลดีตอธุรกิจทีไ฿หຌบริการกผูຌสูงอายุ
ผนภาพทีไ 2.11 จานวนประชากรผูຌสูงอายุละสัดสวนตอประชากรทัๅงหมด
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2) การขาดคลนของทรัพยากรละการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ (Resource Scarcity and Climate
Change)
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม฿นชวงทีไผานมามีการ฿ชຌทรัพยากรอยางมากละสงผลตอสภาพวดลຌอม
ปຓนอยางมาก อันจะหในเดຌจากปรากฎการณຏ "อลนินญ"ละ "ลานินญา" สงผลตอการปลีไยนปลงภูมิอากาศอยางทีไ
เมคยปรากฏมากอน ทัๅงนีๅ Price Waterhouse Coopers (2013) เดຌประมาณการเวຌวา ปริมาณการปลอยกຍาซ
คารຏบอนฯ จากการผาเหมຌชืๅอพลิง (fossil fuel) จะพิไมขึๅนรຌอยละ 16 จากปัจจุบันถึงป พ.ศ. 2573 ละจะสงผล
กระทบตอบรรยากาศของลกละทา฿หຌอุณหภูมิลกพิไมสูงขึๅน 0.5 - 1.5 องศาซลซียส฿นอีก 20 ปขຌางหนຌา ละการ
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ปลีไยนปลงของอุณหภูมิลก ทา฿หຌกิดความยากลาบาก฿นการพาะปลูก ลีๅยงสัตวຏ ประมง สงผลตอนืไอง฿นการผลิต
อาหารของลก
ผลการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศตอผลผลิตทางการกษตร รวมกับประชากรลกอยางสูง฿นดຌานการขาด
คลนทัๅงสินคຌาอุปภคบริภค ละวัตถุดิบ฿นภาคอุตสาหกรรม ดย Barton (2014) คาดวา฿นป 2030 การขยายตัว
ของประทศตลาดกิด฿หม จะทา฿หຌกิดรงกดดัน฿นทรัพยากรของลกมากขึๅน ดยจะมีชองวางระหวางอุปทานละ
อุปสงคຏการ฿ชຌนๅาถึงรຌอยละ 40 ละชองวางระหวางอุปทานละอุปสงคຏการ฿ชຌพลังงานชืๅอพลิงพิไมสูงขึๅน (รຌอยละ 25
฿นนๅามัน ละรຌอยละ 30 ฿นกຍาซธรรมชาติ) นอกจากนีๅ คาดวา฿นป พ.ศ. 2593 จะมีความตຌองการนืๅอละนมพิไมขึๅน
2 ทา ละมีความตຌองการธัญพืชพิไมขึๅน 1.5 ทา สงผล฿หຌราคาอาหารจะพุงสูงขึๅนรຌอยละ 40 จากการพิไมขึๅนของ
ความตຌ องการการปลีไ ย นปลงดั ง กลา วน า จะส ง ผลดี ตอประทศเทยทีไ จ ะสามารถพั ฒ นาปຓน หล ง ผลิ ต อาหาร
ดยฉพาะการสงสริมอุตสาหกรรมการผลิตอาหารละครืไองดืไม฿นภาคกษตรละอุตสาหกรรมตางโ
3) ลก฿นยุคดิจิทัล (Digital Age)
฿นปัจจุบันทคนลยีเดຌขຌามาปຓนสวนหนึไง฿นชีวิตประจาวันของคน ปัจจุบันประชากรลกมีอุปกรณຏสืไอสาร
ฉลีไยมากกวา 1.84 ครืไองตอคน ละคาดวาจะพิไมปຓน 3.47 ละ 6.58 ครืไองตอคน฿นป 2015 ละป 2020
ตามลาดับ (Price Waterhouse Coopers, 2013) นอกจากนีๅภาคอุตสาหกรรมเดຌนาทคนลยีมา฿ชຌ฿นการผลิต
สิน คຌ าพืไ อพิไ ม ประสิ ทธิ ภาพมากขึๅน ดยฉพาะ฿นอุต สาหกรรมทีไ ฿ชຌ รงงานขຌม ขຌน ฿ชຌวลานาน หรือ อันตราย
(Barton, 2014) ชน Adidas ฿ชຌ 3D printing technology ฿นการสรຌางตຌนบบสินคຌา ลดการทางาน 4-6 อาทิตยຏ
ของคน 12 คน ลงหลือ 1-2 วัน ตอคน 2 คน ละ Rio Tinto’s Mine of the Future ฿ชຌรถบรรทุกละรถเฟ
อัตนมัติ รวมทัๅงครืไองขุด ทางานจากระยะเกลถึง 1,500 กิลมตร ทัๅงนีๅรัฐบาลเดຌประกาศ นยบายศรษฐกิจ
ดิจิตอล (Digital Economy) นัๅน นาจะสงผลดีตอศรษฐกิจของประทศ฿นการปรับตัวเปสูธุรกิจ ละการผลิตรองรับ
สังคมศรษฐกิจดิจิตอล
4) การขຌาสูประชาคมอาซียน (ASEAN Community)
การขຌาสูประชาคมอาซียน฿นป 2559 ดยฉพาะประชาคมศรษฐกิจอาซียน (AEC) จะชวยสงสริม฿หຌกิด
การขยายตัว฿นดຌานการคຌาละการลงทุนของเทย นืไองจากการผลักดันมาตรการตางโ ฿นการยกลิกหรือลดอุปสรรค
฿นการขຌาสูตลาด ละอุปสรรคทางการคຌาทัๅงทีไปຓนภาษีละมิ฿ชภาษีจะลดลงหรือหมดเป กฎระบียบตางโ จะมีการ
ปรับประสาน พืไอ฿หຌสอดคลຌองละอืๅอประยชนຏ฿นกลุมสมาชิกมากขึๅน ปຓนอกาส฿หຌประทศเทยสามารถขยายการ
สงออกสิน คຌาเปยัง ประทศ฿นกลุมอาซี ยนเดຌมากขึๅน อาซียนถือเดຌวา ปຓน ตลาดทีไมี ขนาด฿หญ อัน นืไองมาจากมี
ประชากรมากกวา 570 ลຌานคน ดยสามารถนาจุดขใงของประทศสมาชิกมาสริมจุดขใงของประทศเทย ฿นดຌาน
ตางโ อาทิ กลุมทีไมีวัตถุดิบละรงงาน : วียดนาม กัมพูชา สาธารณรัฐสหภาพพมา สปป.ลาว กลุมทีไมีความถนัดดຌาน
ทคนลยี : สิงคปรຏ มาลซีย เทย ละกลุมทีไปຓนฐานการผลิต : เทย มาลซีย อินดนีซีย วียดนาม พืไอสรຌาง
ประยชนຏสูงสุด฿นการผลิต สงออก ละบริการ ซึไงจะกิดเดຌกใตอมืไอมีการคลืไอนยຌายปัจจัยการผลิตทัๅงรงงานละทุน
เดຌอยางสรีมากขึๅน ละดึงดูดการลงทุนดยตรงจากตางประทศ (FDI) ขຌามา฿นอาซียน ทัๅงนีๅภาคการผลิตตางโ ของ
เทยควรมีดานินการชิงรุกพืไอชิงความเดຌปรียบจากอกาสดังกลาว ดยพัฒนาดຌานทคนลยีการผลิตละฝมือรงงาน฿น
ภาคอุตสาหกรรมตางโ ดยฉพาะสาขาทีไเทยมีความพรຌอมละมีขีดความสามารถ฿นการขงขันสูง ชน ผลิตภัณฑຏ
อาหาร ยานยนตຏ อิลใกทรอนิกสຏ การทองทีไยว การบริการดຌานสุขภาพ ดຌานทคนลยีสารสนทศ ปຓนตຌน
5) วาระการพัฒนาของลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)
ประดในสาคัญของวาระการพัฒนาลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดทาปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน฿น
กรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ฿นชวงวลา 15 ป ดยสหประชาชาติ฿หຌการ
รับรองลຌวมืไอวันทีไ 10 กันยายน 2557 ซึไงจะสงผลกระทบกับการวางนวทางการพัฒนาประทศ฿นอนาคต ทีไตຌอง
นຌนขจัดความยากจน฿หຌหมดเป ประชาชนมีสุขภาพทีไดี มีระบบการศึกษา มีความทาทียมกันทางพศ สงสริมการ
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ติบตทางศรษฐกิจบบยัไงยืน มีระบบครงสรຌางพืๅนฐานทีไรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมทีไยัไงยืน ลดความเมทาทียม
กันทัๅงภาย฿นประทศละระหวางประทศ มีรูปบบการผลิตละการบริภคบบยัไงยืน ตรียมความพรຌอม฿นการ
รับมือการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติละความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะลอยางยัไงยืน สงสริม฿หຌสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมละสงสริมความปຓนหุຌนสวนพืไอ
การพัฒนา฿นระดับลกรวมกัน
2.7 บทวิคราะห์สถานการณ์ทีไมีผลตอการดานินงาน
ปัจจุบันประทศเทยมีกาลังรงงานประมาณ 38.8 ลຌานคน (สานักงานสถิติหงชาติ ,2558) ดยปຓนผูຌมีงานทา
38.3 ลຌานคน (ผูຌวางงาน 3.6 สนคน ผูຌรอฤดูกาล 8.0 หมืไนคน) คิดปຓนอัตราการมีสวนรวม฿นกาลังรงงานทากับ
รຌอยละ 70.0 ซึไงมืไอพิจารณานวนຌมจานวนประชากรตัๅงตป พ.ศ. 2547-2558 พบวา ฿นชวงป พ.ศ. 2547-2558
จานวนกาลังรงงานรวมมีนวนຌมพิไมสูงขึๅนมาดยตลอด ต฿นป พ.ศ. 2555 พบวา ครงสรຌางรงงานมีกาลัง
รงงานลดลงจาก 39.40 ลຌ านคน ฿นปพ.ศ. 2555 หลือ 38.57 ลຌานคน ฿นป พ.ศ. 2557 สงผล฿หຌผูຌมีง านทา฿น
ประทศลดลง ตอยางเรกใตาม฿นชวง 9 ปทีไผานมา กลับมีผูຌทีไตຌองการพัฒนาขีดความสามารถมีจานวนลดลง 4.8 ลຌาน
คน จาก 9.3 ลຌานคน ฿นป พ.ศ. 2550 ปຓน 4.5 ลຌานคน ฿นป พ.ศ. 2558 ฿นขณะทีไผูຌเมตຌองการพัฒนาขีดความสามารถ
กลับมีจานวนพิไมขึๅน 9 ลຌานคน จาก 41.6 ลຌานคน ฿นป พ.ศ. 2550 ปຓน 50.6 ลຌานคน ฿นป พ.ศ. 2558 ดยผูຌทีไตຌองการ
พัฒนาขีดความสามารถ฿นกลุมอายุ 15-24 ป หรือกลุมยาวชน มีความตຌองการพัฒนาขีดความสามารถมากทีไสุด ซึไง
จากขຌอมูลทีไกลาวมาทา฿หຌหในวาประทศเทยยังคงประสบปัญหาการยกระดับสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพละ
คนทางานทาเดຌยาก สงผล฿หຌขาดคลนผูຌประกอบอาชีพทีไมีสมรรถนะปຓนจานวนมาก ฿นระยะยาวอาจสงผล฿หຌ
ประทศเทยตຌองสียปรียบดຌานการขงขัน ละอันดับความสามารถ฿นการขงขันอาจลดลง ดยฉพาะอยางยิไงกับ
ประทศ฿นภูมิภาคอาซียน ทีไมีประชากรรวม 612 ลຌานคน ซึไงกระสการขงขันทางการคຌาทัๅง฿นระดับภูมิภาคละ
นานาชาติ ละกระสการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน จะสงผล฿หຌกิดการคลืไอนยຌายบุคลากรอยางสรี ทา฿หຌ
ประทศตางโ มีความตืไนตัวทีไจะพัฒนากาลังคน฿นประทศของตนอง฿หຌปຓนผูຌประกอบอาชีพทีไมีสมรรถนะพิไมมากขึๅน
พราะผูຌประกอบอาชีพทีไมีสมรรถนะจะชวย฿หຌประทศสามารถทีไจะรักษาสถียรภาพ฿นการขงขันเดຌ ซึไงประทศเทย
ปຓนหนึไง฿นประทศสมาชิกอาซียนจาปຓนตຌองรงดานินนยบายพัฒนาทักษะละสมรรถนะผูຌประกอบอาชีพละ
คนทางานของประทศ ละพัฒนาระบบละกลเกผานกระบวนการการมีสวนรวมของหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการ
พัฒนาสมรรถนะบุคคลทัๅงภาครัฐละอกชน รวมทัๅงตຌองสงสริมการมีสวนรวมของผูຌประกอบการ฿นการจัด ทาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌมากยิไงขึๅน นอกจากนีๅตຌองคานึงถึงผูຌดຌอยอกาสทางการศึกษาทีไหลุดหายเปจาก
ระบบการศึกษาซึไงปຓนประชาชนดຌอยอกาส 8.8 ลຌานคน ซึไงตຌองการการพัฒนาศักยภาพ วาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะ
ขຌาเปมีสวนพิไมสมรรถนะละเดຌรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพืไอรองรับความตຌองการรง฿นอุตสาหกรรมเดຌอยางเร
จากสถานการณຏทัๅง฿นละตางประทศทีไตຌองพัฒนาสมรรถนะบุคคลลຌว ประทศเทยยังตຌองผชิญตอ การ
ปลีไยนปลงของบริบทวดลຌอมของลกทีไปลีไยนปลง ทัๅงการปลีไยนปลง฿นครงสรຌางประชากรละวาระการ
พัฒนาของลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) ดยประทศเทยละลกเดຌกຌาวขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ อันจะ
ทา฿หຌประชากรผูຌสูงอายุพิไมขึๅนอยางตอนืไอง ดย฿นอีก 20 ปขຌางหนຌา (พ.ศ. 2573) คาดวาจะมีจานวนสูงถึง 17.6
ลຌานคนหรือพิไมขึๅนประมาณ 2 ทามืไอทียบกับจานวนทีไมีอยู฿นปัจจุบัน ฿นขณะทีไสังคมลกอยู฿นยุคดิจิทัล (Digital
Age) ทา฿หຌทคนลยีเดຌขຌามาปຓนสวนหนึไง฿นชีวิตประจาวันของทุกคน ละภาคอุตสาหกรรมองกใเดຌนาทคนลยีมา
฿ชຌ฿นการผลิตสินคຌาพืไอพิไมประสิทธิภาพมากขึๅน ดยฉพาะ฿นอุตสาหกรรมทีไ฿ชຌรงงานขຌมขຌน ฿ชຌวลานาน หรือ
อันตราย รวมทัๅงรัฐบาลเดຌประกาศ นยบายศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึไงสงผลดีตอศรษฐกิจของ
ประทศ ดังนัๅน สคช. ตຌองมีการปรับตัวทัๅง฿นสวนของการดานินการของสถาบัน รวมทัๅง฿นดຌานการพัฒนาละสงสริม
ศักยภาพกาลังคนพืไอรองรับยุคดิจิทัลดຌวย
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2.8 การวิคราะห์สภาวะวดลຌอมจากปัจจัยภาย฿นภายนอกทีไมีผลตอการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
การิคราหຏสภาวะวดลຌอมมีผลตอการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอ฿ชຌปຓนนวทางสาหรับการ
จัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2560-2564 ดย฿นสวนนีๅปຓนการประมวลผลจากการทบทวนขຌอมูล
วดลຌอม฿นดຌา นตา งโ ตัๅ งอยู บนพืๅนฐานของหลั กทางวิ ชาการละมี ความสอดคลຌองกับ สถานการณຏปั จจุบั น ดย
วิคราะหຏปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ฿นการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชีพ ดย฿ชຌวิธี PESTL (ตามผนภาพทีไ 2.11)
ผนภาพทีไ 2.12 วิธีการวิคราะห์ – ปัจจัยภายนอก

ทีไมา: รูป: http://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/mark6slidedeckclass9pestle-120202152901-phpapp01-thumbnail4.jpg?cb=1328197316

วิธี PESLT Analysis ปຓนครืไองมือทีไ฿ชຌสาหรับวิคราะหຏสิไงวดลຌอมภายนอกทางการบริหารจัดการ
ระดับมหภาค (Macro Environment) ดຌานอกาสหรือขຌอจากัด ดยวิธีการดังกลาวจะนามาวิคราะหຏอกาสละ
ขຌอจากัด ทีไผลกระทบตอการกาหนดยุทธศาสตรຏของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สรุปดังนีๅ
1. การมือง (Political) นวทางการวิคราะหຏจะคานึงถึง นยบายของรัฐบาล การมือง การปกครอง
กฎหมายตางโ ทีไมีอิทธิพลหรือผลกระทบตอองคຏการทัๅงทางตรงละทางอຌอม ชน นยบายของรัฐบาลทีไมีผลตอ
กฎหมายทีไกีไยวกับองคຏการ กีไยวกับภาษี นยบายทางดຌานศรษฐกิจ สังคมละวัฒนธรรม ดยจากการทบทวนขຌอมูล
สามารถสรุปเดຌดังนีๅ
ดຌานอกาส
1) รัฐบาล฿หຌความสาคัญละสนับสนุนการพัฒนากาลังคนของประทศ ดยปรากฏอยูอยางชัดจน฿น
ผนระดับชาติ
2) ยุทธศาสตรຏชาติ 20 ป ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 12 ฿หຌความสาคัญกับ
การพัฒนาปຓนอยางมากตรงกับวัตถุประสงคຏของ สคช.
3) สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพการปຓนองคຏกรทีไถูกจัดตัๅงขึๅนตามนยบายของรัฐทีไมีความชัดจน

นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกียไ วขຌองละนวทางการพัฒนากาลังคน
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4) สคช. อยูภาย฿ตຌการกากับดูลของนายกรัฐมนตรี ทา฿หຌนยบายรัฐบาล ละมติของรัฐมนตรี อืๅอ
ตอการปฏิบัติงาน สามารถดานินงานตามนยบายเดຌทันที มีความคลองตัว
5) ปัจจุบันมีรองรัฐมนตรีทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌกากับดูล ทา฿หຌสามารถกากับดูลสคช. เดຌอยางตใมทีไ
6) นยบายประชารัฐดຌ านการยกระดับคณุภาพวิ ชาชี พอาชีว ศึกษา ด านิ นการครงการยกระดั บ
คุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา ซึไงตຌองกีไยวขຌองกับมาตรฐานวิชาชีพ
7) ระบบคุณวุฒิวิชาชีพจะชวยพิไมประสิทธิภาพ฿หຌรงงานสามารถคลืไอนยຌายเปทางาน฿นประทศ
สมาชิกเดຌ
ดຌานขຌอจากัด
1) หากมีปลีไยนปลงทางการมือง ดยฉพาะการปลีไยนปลงภาย฿นรัฐบาลทีไมีการปลีไยนปลงรอง
นายกรัฐมนตรีทีไมากากับดูล อาจมีผล฿หຌขาดความตอนืไองของการดานินงาน
2) การอยูภาย฿ตຌการกากับดูลของนายกรัฐมนตรี อาจมีการทรกซงทางการมือง฿นการบริหาร
จัดการทัๅงดຌานบุคลากรละงบประมาณของ สคช.
3) งบประมาณทีไเดຌรับการจัดสรรเมนนอนละมีนวนຌมลดลงทา฿หຌมีผลกระทบตอผนพัฒนา
สถาบัน
2. ศรษฐกิจ (Economic) ปຓนการวิคราะหຏผลกระทบจากสภาพศรษฐกิจปัจจัยทางดຌานศรษฐศาสตรຏ
ทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาว ชน อัตราดอกบีๅย ระดับงินฟງออัตราการวางงาน GDP ละอืไนโ การติบตทาง
ศรษฐกิจดยรวมละยกตละภาคธุรกิจ หรือธุรกิจรายสาขา
ดຌานอกาส
1) การขงขันทางการคຌาละการติบตทางศรษฐกิจสงผล฿หຌกิดความตຌองการบุคลากรทีไมีความรูຌ
สมรรถนะความชานาญ/ ความชีไยวชาญ฿นอาชีพมากขึๅน
2) การรวมกลุมประชาคมศรษฐกิจอาซียนปຂดอกาส฿หຌกับผูຌประกอบอาชีพมีมาตรฐานสูระดับสากล
ละตຌองการรงงานทีไมีมาตรฐานอาชีพมากขึๅน รงงานสามารถคลืไอนยຌายเปทางานตางประทศเดຌ
3) ภาคอกชน฿หຌความสน฿จละรับรูຌถึงคุณประยชนຏของระบบคุณวุฒิวิชาชีพมากขึๅน นืไองจากการ
จัดทามาตรฐานอาชีพชวยสงสริมความสามารถของผูຌประกอบอาชีพเดຌมากยิไงขึๅน ละทา฿หຌผล
ผลิตทีไออกมามีประสิทธิภาพ
4) การจัดทามาตรฐานอาชีพ฿นบางอาชีพจะชวยสงผล฿หຌกิดการรวมตัวของกลุมอาชีพ ซึไงอาจชวย฿หຌ
มีความขใงกรงขึๅน ทีไมีผลตอภาวะศรษฐกิจของประทศมาก
5) ภาคอกชนรวมสนับสนุนการดานินงานของสถาบันฯ ดยขຌามามีสวนรวม฿นการจัดทามาตรฐาน
อาชีพทุกกลุมอุตสาหกรรม
ดຌานขຌอจากัด
1) ภาวะศรษฐกิจทีไถดถอย อาจสงผล฿หຌบางกลุมอุตสาหกรรมมีการจัดทามาตรฐานอาชีพทีไลาชຌา
2) ความผั นผวนของศรษฐกิจ ลก ทา฿หຌบ างกลุ มอุต สาหกรรมทีไคยขยายตั วกลับ ตกตไ าหรือบาง
อุตสาหกรรมปຂดตัวลง ทา฿หຌคาดการณຏนวนຌมของกลุมอุตสาหกรรมทีไจะลือกทามาตรฐานอาชีพ
เดຌยากยิไงขึๅน
3) ประทศยังเมกຌาวพຌนกับดักรายเดຌปานกลาง (Middle income trap) ทีไประทศเทยขาดคลน
สวน฿หญปຓนระดับอาชีวะศึกษา
4) ภาวะศรษฐกิจชะลอตัว สงผล฿หຌคนลือกสรຌางรายเดຌกอน ลຌวจึง฿หຌความสาคัญของมาตรฐาน
อาชีพ฿นลาดับถัดเป
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5) การรวมกลุมประชาคมศรษฐกิจอาซียนสงผล฿หຌการคลืไอนยຌายรงงานเปตางประทศมากขึๅน ทา฿หຌ
ประทศประสบปัญหาการขาดคลนรงงานระดับฝมือ
6) ผูຌประกอบการกลัว กรงวาหากมีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพลຌวจะทา฿หຌรงงานฝมือเหลออกจาก
สถานประกอบการ ละจะนาเปสูการขึๅนคารง
3. สังคม (Sociocultural) ปຓนการวิคราะหຏผลกระทบจากสังคมวัฒนธรรมสภาพความปຓนอยู ความ
สน฿จ฿นรืไองศาสนาละวัฒนธรรม ทีไมีอิทธิพลตกตางกันตามตละประทศ ชน ศาสนาหลักของประชากร ทัศนคติ
ตอสินคຌาหรือบริการจากตางชาติตางภาษามีผลตอสินคຌา฿นตลาดหรือเม การ฿ชຌวลาวางของผูຌบริภค บทบาทของชายหญิง
฿นสังคม ความ฿ส฿จสิไงวดลຌอม อายุขัยของประชากร ระดับการศึกษาสวัสดิการ ครงสรຌางประชากรละขนาด
ครอบครัว
ดຌานอกาส
1) สังคมตຌองการการพัฒนาดຌานอาชีพ ซึไงสถาบัน สามารถจัดทาตามความตຌองการของอุตสาหกรรม
พืไอตอบสนองตอสังคม
2) กาลังคนของประทศทีตไ ຌองการการพัฒนาพืไอรองรับภาคการผลิตละการ฿หຌบริการมีจานวนมาก
3) หลักสูตรการศึกษา ยังเมตอบสนองความตຌองการของผูຌประกอบการ ทา฿หຌสถาบันมีอกาส฿นการ
น ามาตรฐานอาชี พ เป฿ชຌ ฿นการพั ฒ นาหลั กสู ต รฐานสมรรถนะ ส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามุงนຌนวาจาปຓนตຌองปรับหลักสูตร฿นสถาบันการศึกษา฿หຌขຌาสูมาตรฐานอาชีพ
4) การปຂดประชาคมศรษฐกิจอาซียนทา฿หຌประทศสามาชิกสามารถทียบคี ยงคุณวุฒิวิชาชีพกันเดຌ
ซึไงคุณวุฒิวิชาชีพจะชวยนาเปสูทียบคียงกับคุณวุฒิทางการศึกษาเดຌ฿นอนาคต
5) สังคมเทยมีการพัฒนาคนเปสูสังคมหงการรียนรูຌ ทา฿หຌคนพัฒนาความรูຌละทักษะดຌานตางโ
ชวย฿หຌกิดสังคมของการรียนรูຌอยางยัไงยืน
6) ปัจ จุ บั น หน วยงานต า งโ เดຌ ฿หຌความส าคัญ กับ กรอบคุณ วุ ฒิวิ ช าชี พ ละเดຌ มี ความรว มมื อจาก
หนวยงานตางโ ทัๅง฿นละตางประทศ
7) ประทศเทยมีรงงานทีไอยูน อกระบบจ านวนมาก ซึไงจะปຂดอกาส฿หຌส ถาบัน สามารถสง สริม
สนับสนุนละผลักดัน฿หຌรงงานนอกระบบมีอกาส฿นการพัฒนาตนองปຓนบุคลากรทีไมีความ
ชีไยวชาญละปຓนกาลังคน฿หຌกประทศ
8) ผูຌประกอบการมีองคຏความรูຌ ประสบการณຏ มีความพรຌอม฿นการพัฒนาตนองละปຂดรับนวคิด฿น
การพัฒนากาลังคน฿หຌทางานเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
9) ภาคอกชนดยฉพาะภาคผูຌประกอบการลใงหในถึงความสาคัญของงาน สคช. ซึไงจะปຓน สวนสาคัญ
฿นการผลักดันงานมาตรฐานอาชีพเดຌดีทีไสุด
10) ประทศเทยกาลังจะขຌา สูสั งคมสูง วัย ซึไ งท า฿หຌวัย ทางานจะมี สัดส วนลดลงรืไอยโ ประทศจึ ง
จาปຓนตຌองรงพัฒนาสมรรถนะละศักยภาพของคน฿หຌมีมาตรฐานสูงขึๅน
ดຌานขຌอจากัด
1) สถาบันยังเมปຓนทีไรูຌจัก ซึไงสังคมอาจจะเมขຌา฿จ฿นวัตถุประสงคຏของสถาบัน ละอาจจะยากตอการ
ขอความรวมมือบบเมมีคา฿ชຌจาย
2) สัง คมการศึกษายั งมุ ง นຌ น ทีไจ ะศึกษา฿นระดั บ อุด มศึกษามากกว า ระดั บ อาชีว ศึกษา ท า฿หຌขาด
บุคลากรทางดຌานฝมือ

นวคิดทฤษฎี ขຌอมูลทีไกียไ วขຌองละนวทางการพัฒนากาลังคน
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3) ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ยังปຓนสิไง฿หมสาหรับประทศเทย จาปຓนตຌ องมีการผยพร ประชาสัมพันธຏ
สรຌางความรูຌความขຌา฿จตอสังคม฿หຌมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) การท ามาตรฐานอาชี พปຓ นรืไ องละอียดอ อน ดยฉพาะ฿นบางอาชี พ ช น กลุ มอาชี พ฿นสาขา
กษตรกรรม ทีไ มี ความปຓ นฉพาะทาง ละอาศัยความรูຌบบจาะจง (specialist) จึ งทา฿หຌการ
ขับคลืไอนทาเดຌชຌา
5) ภาคอกชนดยฉพาะภาคผูຌประกอบอาชีพ ยังเมหในความสาคัญ ละมีนวนຌมทีไจะผลักดันยาก
หาก สคช. เมขຌมขใงพอ
4. กฎหมาย (Legal) ปຓ น วิ  คราะหຏ ผ ลกระทบจากกฎหมายทีไ  กีไ ย วขຌ อ งทีไ อ าจส ง ผลกระทบต อ การ
ดานินงานขององคຏกร อาทิ การปลีไยนปลงทางกฎหมายวาปຓนอกาสหรืออุปสรรคตอการดานินงานขององคຏกร฿หຌ
มีประสิทธิภาพหรือเม
ดຌานอกาส
1) สคช. มี พรฎ. จัดตัๅง ทา฿หຌมีบทบาทหนຌาทีไละมีนวทางปฏิบัติทีไชัดจน
2) พรฎ. ฿หຌอานาจการออกหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพละประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพละมี
กฎหมายทีไชัดจนอืๅอตอการดานินงาน
3) ความปຓนองคຏการมหาชนทีไจัดตัๅงดย พรฎ. ทา฿หຌมีความคลองตัวมากกวาราชการ ชวยสนับสนุน
การทางานของสถาบัน
4) การทางานทีไมีความคลຌายคลึงกันกับหนวยงานภาครัฐอืไน ถຌามีการประสานงานทีไดีสามารถชวยกัน
ทางานเดຌ
5) หากมี การตี ความ กฎหมาย/กฎระบี ย บ ฿หຌ ขຌ า ฿จถ องทຌ  ละปຓ น นวทางดี ย วกัน น า ทีไ จ ะ
ปฏิบัติการเดຌรใวละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
6) นวทางตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 สนับสนุนการจัดทากรอบคุณวุฒิ
หงชาติเวຌอยางชัดจน
ดຌานขຌอจากัด
1) บทบาทหนຌาทีไตามกฎหมายยังมีความซๅาซຌอนกับหนวยราชการอืไน ชน กรมพัฒนาฝมือรงงาน
ซึไงมีกฎหมายทีไมีลาดับทีไสูงกวา
2) การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายทีไ มี อ ยู  ละกຌ เ ขเดຌ ย ากอาจจะท า฿หຌ ก ารตอบสนองเม ทั น ต อ การ
ปลีไยนปลง฿นภาคธุรกิจละสังคม
3) สคช. ฿นปัจจุบันยังตຌองอิงกฎระบียบกับทางราชการ ทา฿หຌกิดความลาชຌา฿นการปฏิบัติงาน
4) อานาจหนຌาทีไตาม พรฎ. ยังขาดความสมบูรณຏ ซึไง สคช. เมมีอานาจ฿นการรวมพัฒนาศูนยຏฝຄกอบรม
ละสถาบันเมมีบทบาทหนຌาทีไกีไยวกับการฝຄกอบรม จึงทา฿หຌการดานินงานเมครบวงจรของระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
5) ขาดกฎหมาย/ระบียบทีไสอดรับกับมาตรฐานอาชีพทีไจะกิดขึๅน พืไอ฿หຌกิดความชัดจนตอผูຌมีสวน
กีไยวขຌอง
6) สคช. ยังขาดอานาจ฿นการบังคับ฿หຌผูຌประกอบการรับบุคลากรทีไมีคุณวุฒิวิชาชีพ
7) สคช. ยังเมมีอานาจทางกฎหมาย฿นการกาหนดอัตรางินดือน฿หຌตรงกับกรอบคุณวุฒิวิชาชี พ อาจ
ท า฿หຌผูຌ ป ระกอบอาชี พ เม ฿หຌ ค วามส าคัญ ต อการทดสอบพืไ อขอ฿บรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ การ
ปลีไยนปลงระบียบขຌอบังคับทางกฎหมาย ละระบียบบางขຌอยังเมสามารถมอบอานาจ฿หຌ สคช.
ดานินการเดຌ พราะมีความเมชัดจน฿นบางขຌอกาหนดของอานาจหนຌาทีไ
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8) หนวยงานทีไมีความพรຌอม฿นการปຓนศูนยຏทดสอบสวน฿หญปຓนภาคอกชน ซึไงระบียบปฏิบัติบางขຌอ
เมอืๅอตอการสรຌางความรวมมือ
5. ทคนลยี (Technology) ปຓนการวิคราะหຏผลกระทบจากทคนลยีหรือนวัตกรรมอืไนโ พืไอการ
สรຌางความเดຌปรียบ฿นการขงขันปຓนรงผลักทีไสาคัญของลกาภิวัตนຏ฿นการดานินงานขององคຏการ ชน ทคนลยี
ระบบอัตนมัติจะชวยผลิตสินคຌาละบริการเดຌ รวดรใวละลดตຌนทุน ทา฿หຌลูกคຌาหรือองคຏการมีนวัตกรรม฿หม ชวย
ขยายชองทางการจัดจาหนาย฿หมละทคนลยีทีไชวย฿นการสืไอสาร
ดຌานอกาส
1) มีการสงสริมการ฿ชຌประยชนຏทคนลยีสารสนทศ฿นการพัฒนาอาชีพละยกระดับคุณภาพชีวิต
ละสนับสนุนการพัฒนาสืไอสรຌางสรรคຏ฿นการสรຌางคานิยม฿หมโ ฿นสังคม
2) นยบายรัฐบาล฿หຌการสนับสนุนการสรຌางทคนลยีหรือนวัตกรรม ซึไงปຓนการอืๅอตอการพัฒนา
มาตรฐานอาชีพดຌาน ICT ของสถาบัน
3) ความกຌาวหนຌาทางทคนลยีทา฿หຌงายตอการผยพรขຌอมูลขาวสาร ละสามารถนาทคนลยี฿หม
มา฿ชຌ฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเดຌงายยิไงขึๅน
4) สคช. สามารถชืไอมยงขຌอมูลขาวสารผานสังคมออนเลนຏ (Social Network) มากขึๅน ชน Facebook,
Web site ตางโ ปຓนตຌน ละสามารถ฿ชຌ Social Media ฿นการประชาสัมพันธຏ การผยพรระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ ละงานของ สคช. เดຌสะดวกละรวดรใว
5) ทคนลยีสารสนทศทีไทันสมัยสามารถนามา฿ชຌปຓนครืไองมือ ฿นการดานินงานตามภารกิจ รวมทัๅง
การสรຌางฐานขຌอมูลทคนลยี
6) ความกຌา วหนຌ า ทางทคนลยี ละการสืไ อสารเดຌ พั ฒ นาเปอย า งรวดรใว ท า฿หຌมี การน าระบบ
ทคนลยีสารสนทศจากตางประทศมาปรับ฿ชຌเดຌ
7) สามารถจัดทาระบบฐานขຌอมูลพืไอรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ละชืไอมยงกับ
ครือขายทัๅง฿นละตางประทศเดຌ
ดຌานขຌอจากัด
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

การปลีไยนปลงของทคนลยีอยางรวดรใวเมทันตอการสรຌางมาตรฐานอาชีพ
ระบบฐานขຌอมูลทีไมีประสิทธิภาพสูงตຌอง฿ชຌผูຌชีไยวชาญมากโ ฿นการจัดทาละ฿ชຌงบประมาณสูง
กลุมปງาหมายของสถาบัน฿นพืๅนทีไรอบนอกมือง฿หญ ยังขาดความกຌาวหนຌาทางทคนลยีอยูบຌาง
ขຌอมูลทคนลยีสารสนทศภายนอก อาจมีการจัดทาทีไเมสอดคลຌองกับระบบ Data base ของ
สคช.
ขຌอมูลภายนอกกระจัดกระจายมากละซับซຌอน฿ชຌวลามาก฿นการวิคราะหຏพืไอนามา฿ชຌปຓนฐานขຌอมูล
มีการลงทุน฿นการ฿ชຌทคนลยี฿หมดຌวยการมองเปขຌางหนຌา฿หຌคุຌมคากับการลงทุน
องคຏกรรับรองหรือผูຌ ประมินบางสวน อาจจะมีทักษะการ฿ชຌทคนลยีทางคอมพิวตอรຏทีไทันสมั ย
เดຌเมดีพอ
กลุมปງาหมายทีไทຌจริง (ผูຌประกอบอาชีพ) อาจยังเมสามารถขຌาถึงระบบอินทอรຏนใต
การปลีไยนปลงทางทคนลยี฿หมโ ทา฿หຌ ตຌองสียงบประมาณสวนหนึไง฿นการบารุง รักษา ละ
ปรับปรุงทคนลยี

บททีไ 3
ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
฿นบทนีๅป็นการทบทวนบทบาทของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับ
การพัฒนากาลังคน ดยบงออกป็น 2 สวนหลัก คือ สวนรกป็นการการทบทวนขຌอมูลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) พืไอวิคราะห์บทบาทภารกิจ รวมทัๅงการดานินทีไผานมา สวนทีไสองป็นการทบทวนบทบาทของ
หนวยงานอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนากาลังคน ซึไงอยูภาย฿ตຌกระทรวงต างโ อาทิ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน กระทรวงการ
ทองทีไยวละกีฬา กรมพัฒนาฝมือรงงาน รวมทัๅงหนวยงานภาคอกชนตางโ อาทิ สภาอุตสาหกรรมหงประทศ
เทย สภาหอการคຌาหงประทศเทย ดังนีๅ
3.1 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) จัดตัๅงขึๅนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัๅงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ภาย฿ตຌการกากับดูลของนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันเดຌมอบหมาย฿หຌรองนายกรัฐมนตรี
(พล.อ.อ. ประจิน จัไนตอง) กากับดูล พืไอสงสริมละชวยหลือหนวยงานของรัฐละอกชน฿นการพัฒนากาลังคน฿หຌ
มีสมรรถนะตรงตามความตຌองการของตลาดรงงานมากยิไงขึๅน พืไอนาเปสูการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของ
ประทศอยางมีประสิทธิภาพ ดยทาหนຌาทีไ฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพ฿น
การจัด ท ามาตรฐานอาชี พ ฿หຌเ ดຌม าตรฐานสากล ฿หຌการรับ รององค์กรทีไ มี หนຌ า ทีไรับ รองสมรรถนะของบุ คคลตาม
มาตรฐานอาชีพพืไอประมินสมรรถนะบุคคล฿นการ฿หຌการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอา ชีพ รวมถึงป็น
ศูนย์กลางขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
3.1.1 วิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ ภารกิ จ ตามกฎหมายจั ด ตัๅ ง ละยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั นคุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พ
(องค์การมหาชน)
วิสัยทัศน์
ป็นสถาบันหลัก฿นการสงสริม สนับสนุน พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌเดຌรับการ
ยอมรับทัๅง฿นละตางประทศ
พันธกิจ
1. สงสริมละสนับสนุนการจัดทามาตรฐานอาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับทิศทางความตຌองการทางศรษฐกิจ
2. ประสานละบูรณาการการทางานรวมกับกลุมอาชีพละหนวยงานทีไกีไยวขຌองพืไอผลักดัน฿หຌระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล
3. ป็นศูนย์กลางครือขายขຌอมูล สารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
4. พัฒนา฿หຌป็นองค์กรหงการรียนรูຌละป็นตຌนบบ฿นการบริหารจัดการทีไดี
อานาจหนຌาทีไ ตามมาตรา 8 พือไ ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ฿หຌสถาบันมีอานาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ
1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง ละมีทรัพยสิทธิตางโ
2. กอตัๅงสิทธิ หรือทานิติกรรมทุกประภทผูกพันทรัพย์สิน ตลอดจนทานิติกรรมอืไน฿ดพืไอประยชน์฿นการ
ดานินกิจการของสถาบัน
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3. ทาความตกลงละรวมมือกับองค์การหรือหนวยงานอืไนทัๅงภาครัฐละภาคอกชนทัๅง฿นประทศละ
ตางประทศ฿นกิจการทีไกีไยวกับการดานินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
4. จัด฿หຌมีละ฿หຌทุนพืไอสนับสนุนการดานินงานของสถาบัน
5. รียกกใบคาธรรมนียม คาบารุง คาตอบทน หรือคาบริการ฿นการดานินกิจการตางโ ตามวัตถุประสงค์
ของสถาบัน ทัๅงนีๅ ตามหลักกณฑ์ละอัตราทีไคณะกรรมการกาหนด
6. มอบ฿หຌองค์กรหรือบุคคลอืไนทากิจการทีไอยูภาย฿นอานาจหนຌาทีไของสถาบัน
7. ฿หຌประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ละหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
8. ดานินการอืไน฿ดทีไจาป็นหรือตอนืไองพืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
คณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบดຌวย
1. ประธานกรรมการบริหาร (พลอก ลิศรัตน์ รัตนวานิช)
2. ลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงรงงาน
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือรงงาน
ประธานสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย
ประธานสมาคมธนาคารเทย
ประธานสภาหอการคຌาหงประทศเทย
ผูຌทรงคุณวุฒิ

ผนภาพทีไ 3.1 ครงสรຌางการบริหาร

ทีไมา:สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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ป้าหมายการ฿หຌบริการ
ระบบคุณวุฒิวิช าชีพ฿หຌการรับ รองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชี พอยางมีมาตรฐานละป็น ทีไ
ยอมรับ฿นระดับสากล
ยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
1. พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับทิศทางความตຌองการทางศรษฐกิจทัๅง฿น
ละตางประทศ
2. สงสริม฿หຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพป็นทีไยอมรับทัๅง฿นละตางประทศ
3. สริมสรຌางละบูรณาการความรวมมือ฿นทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌองกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
4. พัฒ นาสถาบั น คุณวุ ฒิ วิ ช าชี พ ฿หຌป็น หน ว ยงานหลัก฿นการขับ คลืไอนงานระบบคุณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละ
มาตรฐานอาชีพ
5. พิไมประสิทธิภาพขององค์กร฿หຌป็นองค์กรหลัก฿นดຌานการบริหารจัดการทีไดี
ตัวชีๅวัดป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ป 2559 ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์

ป้าประสงค์

ตัวชีๅวัด

ยุทธศาสตร์ทีไ 1
พัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพละมาตรฐาน
อาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับ
ทิศทางความตຌองการ
ทางศรษฐกิจทัๅง฿น
ละตางประทศ

1. ศึกษาวิจัยละพัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชีพ฿น
กลุมวิชาชีพทีไมี
ความสาคัญตางโ

ยุทธศาสตร์ทีไ 2
สงสริม฿หຌระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพป็นทีไ
ยอมรับทัๅง฿นละ
ตางประทศ

2. พัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพละมาตรฐาน
อาชีพ฿หຌป็นทีไยอมรับ
ทัๅง฿นประทศละ฿น
ระดับสากล

1.1 จานวนสาขาวิชาชีพทีไ
สามารถจัดทามาตรฐาน
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
ลຌวสรใจ
1.2 รຌอยละของมาตรฐาน
อาชีพทีไถูกนาเป฿ชຌประยชน์
฿นการทดสอบละออก
฿บรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพืไอ
พัฒนาละยกระดับทักษะ
2.1 จานวนผลสัมฤทธิ์ทีไกิด
จากการปรับปรุง
กระบวนการ฿นระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ฿หຌป็นเปตาม
ขຌอสนอนะขององค์กร฿น
ระดับสากล
2.2 จานวนมาตรฐานอาชีพ
ทีไสงตอ฿หຌสถาบันการศึกษา
พืไอนาเปปรับหลักสูตรการ
รียนการสอน
2.3 จานวนบุคลากร฿นกลุม
วิชาชีพเดຌรับการประมินละ
เดຌรับการรับรองสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ละประกาศนียบัตรคุณวุฒิ
วิชาชีพ

นๅาหนัก หนวยวัด
20% สาขา
วิชาชีพ

ป้าหมาย หนวยงาน
ป 2559 รับผิดชอบ
18
บค.

- รຌอยละ

90

พก. รค.

- รืไอง

2

ผอ.

5% มาตรฐาน
อาชีพ

37

บค.

20,000

รค. พก.

10% คน
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ยุทธศาสตร์

ป้าประสงค์

3. สงสริมละ
ประชาสัมพันธ์ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพ
4. ผูຌรับบริการมีความ
พึงพอ฿จตอการ
฿หຌบริการของ สคช.

ยุทธศาสตร์ทีไ 3
สริมสรຌางละบูรณา
การความรวมมือ฿นทุก
ภาคสวนทีไกีไยวขຌองกับ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชีพ

5. ขยายความรวมมือ
กับภาคีครือขายทัๅง฿น
ละตางประทศ฿นการ
พัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพละมาตรฐาน
อาชีพ

ตัวชีๅวัด
2.4 จานวนมาตรฐานอาชีพ
ทีไมีการทียบคียง
ดานินการลຌวสรใจ (นับ
MOU ดิม)
3.1 ประชาชนรับรูຌถึงการมี
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพ
4.1ระดับความสารใจของ
การสารวจความพึงพอ฿จ
ละพัฒนาการ฿หຌบริการ
4.2 ระดับความสารใจของ
การปรับปรุงคุณภาพงาน
พืไอความชืไอมัไนของ
ผูຌรับบริการตอการ
ดานินงานของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ
5.1 จานวนความรวมมือหรือ
ครงการหรือกิจกรรมกับ
หนวยงานทัๅงภาย฿นละ
ตางประทศ฿นการพัฒนา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพ ละการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
5.2 จานวนหนวยงาน/
องค์กรทีไเดຌรับการขึๅน
ทะบียนละรับรอง฿หຌป็น
องค์กรรับรองตามมาตรฐาน
อาชีพละระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
5.3 จานวนขຌอตกลงความ
รวมมือระหวางหนวยงาน฿น
ตางประทศ฿นการทียบคียง
มาตรฐานอาชีพ
5.4 รຌอยละของจานวนสาขา
วิชาชีพทีไลຌวสรใจ ภาย฿น
ดือน มิ.ย. มีองค์กรรับรอง
ภาย฿นวลาทีไกาหนด
5.5 รຌอยละของจานวน
องค์กรรับรองทีไสามารถริไม
ดานินการทดสอบภาย฿น
ระยะวลาทีไกาหนด (2
ดือนหลังเดຌรับการรับรอง)

นๅาหนัก หนวยวัด
ความ
รวมมือ
- ลຌานคน

ป้าหมาย หนวยงาน
ป 2559 รับผิดชอบ
4
ผอ.

2

ทุกสานัก

10% รຌอยละ

90

บค. รค.
พก. ผอ.

- รຌอยละ

90

บค. รค.
พก. ผอ.

- ความ
รวมมือ/
กิจกรรม/
ครงการ

10

บค. ผอ.

50**

รค. บค.
พก.

ความ
รวมมือ

9

ผอ.

รຌอยละ

100

รค.

รຌอยละ

90

รค. พก.

15% หง

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง

ยุทธศาสตร์

ป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ทีไ 4
พัฒนาสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ฿หຌป็น
หนวยงานหลัก฿นการ
ขับคลืไอนงานระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพ

6. พัฒนาระบบ
ฐานขຌอมูลคุณวุฒิ
วิชาชีพทีไครอบคลุมทุก
กลุมอาชีพ

ตัวชีๅวัด

6.1 ระดับความสารใจ฿นการ
พัฒนาระบบศูนย์กลางขຌอมูล
คุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐาน
อาชีพ (ตามกณฑ์การ
ประมิน ก.พ.ร.)
7. พัฒนาละปรับปรุง 7.1 จานวนหนวยงาน/
องค์กรรับรองสมรรถนะ องค์กรรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐาน
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
อาชีพขຌาสูระบบ
ละระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ประกันคุณภาพ ISO
เดຌรับการติดตามละ
17024
ประมินผลตามรอบ
ระยะวลาทีไกาหนด
ยุทธศาสตร์ทีไ 5
8. ประสิทธิภาพ฿นการ 8.1 รຌอยละของการบิกจาย
ตามผนการ฿ชຌจายงิน
พิไมประสิทธิภาพของ บิกจายงบประมาณ
องค์กร฿หຌป็นองค์กร
8.2 ระดับความสารใจของ
หลัก฿นดຌานการบริหาร
การดานินการตาม
จัดการทีไดี
มาตรการประหยัดพลังงาน
ขององค์การมหาชนลด
ปริมาณการ฿ชຌลงรຌอยละ 10
ของปริมาณการ฿ชຌมาตรฐาน
8.3 การประหยัดนๅา
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 พิไม
9. สริมสรຌางการบริหาร 9.1 ระดับความสารใจของ
ประสิทธิภาพของ
จัดการทีไดี
การพัฒนาดຌานการกากับ
องค์กร฿หຌป็นองค์กร
ดูลกิจการ
หลัก฿นดຌานการบริหาร
9.2 ระดับคุณธรรมละ
จัดการทีไดี
ความปรง฿ส การ
ดานินงานของหนวยงาน
9.3 ระดับความสารใจของ
การพัฒนาสถาบันฯ ฿หຌ
เดຌรับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO 9001
9.4 รຌอยละความพึงพอ฿จ
ของบุคลากรตอสภาพการ
ทางาน฿นสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ
9.5 ระดับความสารใจของ
การพัฒนาตัวชีๅวัดระดับ
องค์กรละการประมิน
ระดับบุคคล
9.6 อัตราการลาออกของ
จຌาหนຌาทีไ สคช.

นๅาหนัก หนวยวัด
4% ระดับ

10% หง
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ป้าหมาย หนวยงาน
ป 2559 รับผิดชอบ
5
บค.

52

รค.

3% รຌอยละ

100

ทุกสานัก

2% ระดับ

5

ทุกสานัก

2% ระดับ
10% ระดับ

5
5

ทุกสานัก
บร. ผอ.
พก. นผ.

5% ระดับ

5

บร.

4% ระดับ

5

ทุกสานัก

- รຌอยละ

70

บร.

- ระดับ

5

นผ., บร.

<6

บร.

รຌอยละ
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ยุทธศาสตร์

ป้าประสงค์

ตัวชีๅวัด

10. สริมสมรรถนะ฿หຌ
ป็นองค์กรหงการ
รียนรูຌ
11. สริมสมรรถนะ
บุคลากร฿หຌมีความรูຌ
ความชีไยวชาญ

10.1 ความสารใจของการ
พัฒนาสถาบัน฿หຌป็นองค์กร
หงการรียนรูຌ
11.1 รຌอยละของบุคลากรทีไ
ผานการอบรมตามผนการ
อบรมทีไกาหนด
รวม

นๅาหนัก หนวยวัด
- ระดับ

ป้าหมาย หนวยงาน
ป 2559 รับผิดชอบ
5
บร. บค.

- รຌอยละ

100

บร.

100%

3.1.2 ผลการดานินงานทีไผานมาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ทีไผานมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีการปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌมีความสอดคลຌองกับการ
ดานินงาน พืไอบรรลุวัตถุประสงค์ของการป็นสถาบันหลัก฿นการสงสริม สนับสนุน พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพ฿หຌเดຌรับการยอมรับทัๅง฿นละตางประทศ ซึไงมีปງาหมายของการบริการ คือ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌ
การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอยางมีมาตรฐานละป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล
ผลการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ตามยุทธศาสตร์฿นชวงทีไผานมานัๅนสวน฿หญประสบ
ความสารใจตามตัวชีๅวัดปງาประสงค์ยุทธศาสตร์ ดย฿น ป 2559 มีการดานินงานทีไสอดคลຌองกับนยบายรัฐบาลละ
ทิศทางของผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ นืไองจากผูຌบริหารละบุคลากรของ สคช. มีความมุงมัไน฿น
การดานินงาน฿หຌป็นเปตามยุทธศาสตร์อยางตใมทีไ ซึไงผลการดานินงานตามยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ ทีไสาคัญ
มีดังนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับทิศทางความตຌองการทาง
ศรษฐกิจทัๅง฿นละตางประทศ
ยุทธศาสตร์
ตัวชีๅวัด
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับ 1) จานวนสาขาวิชาชีพทีไสามารถจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ
ทิศทางความตຌองการทางศรษฐกิจทัๅง฿นละตางประทศ
วิชาชีพลຌวสรใจ
2) รຌอยละของมาตรฐานอาชีพทีไถูกนาเป฿ชຌประยชน์฿นการทดสอบ
ละออก฿บรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพืไอพัฒนาละยกระดับทักษะ

การด านิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ นีๅ สคช. เดຌ จั ด ท าประกาศรืไ อ งการก าหนดสาขาวิ ช าชี พ ทีไ เ ดຌ รั บ
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2558 ดยประกาศมาตรฐานอาชีพเปลຌว 72 สาขาวิชาชีพ ละมีอาชีพ ทีไอยู
ภาย฿นตละสาขาวิชาชีพมากกวา 500 อาชีพ ตามทีไมีการปฏิบัติงานจริง฿นภาคอุตสาหกรรม สคช. เดຌสนับสนุน฿หຌมี
การจัดทามาตรฐานอาชีพพืไอนาเป฿ชຌ฿นการกาหนดละประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พืไอ฿หຌเดຌ
มาตรฐานอาชีพทีไป็นเปตามความตຌองการของผูຌประกอบการ ละสามารถทียบคียงกับมาตรฐานอาชีพของกลุม
ประทศสมาชิกอาซียน ละนานาประทศ฿นสาขาวิชาชีพดียวกัน ดยตัๅงตป พ.ศ. 2556 – 2558 สคช. เดຌ
ดานินการพัฒนามาตรฐานอาชีพจานวน 61 สาขาวิชาชีพ รวมกับตัวทนสมาคม กลุมผูຌประกอบการ ละหนวยงาน
สาคัญ฿นตละสาขาวิชาชีพจัดทามาตรฐานอาชีพละการประมินสมรรถนะ ซึไงมีสาขาวิชาชีพลຌวสรใจละพรຌอม฿หຌ
การประมินสมรรถนะ 29 สาขาวิชาชีพ ซึไงมีจานวนมากกวาปງาหมายทีไกาหนดเวຌ 18 สาขาวิชาชีพ ดย฿นจานวนนีๅ
ป็นมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับนยบายการพัฒนาศรษฐกิจ฿นการสงสริมละสนับสนุนกลุมอุตสาหกรรม Super
Cluster จานกป็นอุตสาหกรรมปัจจุบัน (First-S-Curve) จานวน 5 กลุมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอนาคต (NewS-Curve) จานวน 5 กลุมอุตสาหกรรม ละกลุมอุตสาหกรรมคลัสตอร์อืไนโ จานวน 4 กลุมอุตสาหกรรม

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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(รายละอียดตามภาคผนวก ก) ตจานวนรຌอยละของมาตรฐานอาชีพทีไถูกนาเป฿ชຌประยชน์฿นการทดสอบละออก
฿บรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพืไอพัฒนาละยกระดับทักษะยังมีสัดสวนทีไนຌอย
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 สงสริม฿หຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพป็นทีไยอมรับทัๅง฿นละตางประทศ
ยุทธศาสตร์
ตัวชีๅวัด
สงสริม฿หຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพป็นทีไยอมรับ 1.จานวนผลสัมฤทธิ์ทีไกิดจากการปรับปรุงกระบวนการ฿นระบบ
ทัๅง฿นละตางประทศ
คุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌป็นเปตามขຌอสนอนะขององค์กร฿นระดับสากล
2.จานวนมาตรฐานอาชีพทีไสงตอ฿หຌสถาบันการศึกษาพืไอนาเป
ปรับหลักสูตรการรียนการสอน
3.จานวนบุคลากร฿นกลุมวิชาชีพเดຌรับการประมินละเดຌรับการ
รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละประกาศนียบัตร
คุณวุฒิวิชาชีพ
4.จานวนมาตรฐานอาชีพทีไมีการทียบคียงดานินการลຌวสรใจ
(นับ MOU ดิม)
5.ประชาชนรับรูຌถึงการมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
ระดับความสารใจของการสารวจความพึงพอ฿จละพัฒนาการ
฿หຌบริการ ระดับความสารใจของการปรับปรุงคุณภาพงานพืไอ
ความชืไอมัไนของผูຌรับบริการตอการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ

สคช. เดຌมีสวนรวม฿นการผลักดันกระบวนการปฏิรูปการศึกษาพืไอยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ดยเดຌ
ลงนาม MOU รวมกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิท ยาลัยทคนลยีราชมงคลทัไวประทศ ละ
หนวยงานดຌานการศึกษาตางโ เดຌก สานักงานคณะกรรมการสงสริมการศึกษาอกชน สมาคม รงรียนอาชีวศึกษา
อกชน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาอกชนหงประทศเทย สมาคมวิทยาลัยทคนลยีละอาชีวศึกษาอกชนหง
ประทศเทย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานสงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตาม
อัธ ยาศัย มหาวิ ท ยาลั ย ตา งโ รวมถึง หน วยงาน฿นต างประทศ ฿นการรว มผลั กดัน ฿หຌมีการนามาตรฐานอาชี พ ทีไ
ดานินการจัดทาลຌวเปปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะละอบรมบุคลากรดຌานการศึกษา พืไอผลิตบุคลากรทีไมี
ความรูຌ ความสามารถ ละจตคติทีไตรงตามความตຌองการของผูຌประกอบการ รวมถึงการทียบอนคุณวุฒิวิชาชีพกับ
คุณวุฒิการศึกษาผานกรอบคุณวุฒิหงชาติ ซึไงเดຌมีการจัดสงมาตรฐานอาชีพ฿หຌหนวยงานดຌานการศึกษากวา 33 หง
นาเปพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะละหลักสูตรฝຄกอบรมลຌว 19 สาขาวิชาชีพ ตจานวนนีๅสูง กวาปງาหมายทีไ
ตัๅงปງาหมาย ดยเดຌดานินการเปลຌว 25 สาขาวิชาชีพ ละ฿นสวนของการนามาตรฐานอาชีพเปทียบคียงกับกรอบ
คุณวุฒิของประทศอาซียน เดຌมีจานวนมาตรฐานอาชีพทีไมีการทียบคียงดานินการลຌวสรใจ 3 มาตรฐานอาชีพ
ดยยังเมบรรลุปງาหมายทีไตัๅงเวຌทีไ 4 มาตรฐานอาชีพ
สคช. ยังเดຌลงนามความรวมมือกับสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพืไอกาหนดหลักกณฑ์นว
ทางการประมิน ละรวม฿นการประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะฯ รวมกับผูຌชีไยวชาญ฿นอาชีพ พืไอ฿หຌการ
รับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะฯ ฿นการทาหนຌาทีไ฿นการประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿น
ตละระดับชัๅนดยพิจารณาหนวยงานทีไมีความพรຌอมทัๅงดຌานบุคลากร สถานทีไ ละครืไองมือพืๅนฐาน พืไอ฿หຌการ
ประมิน฿หຌครบทุกอาชีพละครอบคลุมทัไวทุกภาคของประทศตามความหมาะสมของอุตสาหกรรมสาคัญ฿นตละ
พืๅนทีไ ดยผลการดานินทีไผานมาเดຌ฿หຌการรับรองเปลຌว 70 หง฿น 18 สาขาวิชาชีพ ละจัด฿หຌมีการประมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเปลຌว 15 สาขาวิชาชีพ ตจานวนมีผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะยังเม
บรรลุตามปງาหมายมากนัก ดยมีจานวนป็นบุคลากรทีไขຌารับการประมินสมรรถนะ 11,412 คน ซึไงป็นบุคลากรทีไ
ขຌารับการประมินสมรรถนะ฿นปงบประมาณ พ.ศ.2559 จานวน 4,191 คน จากปງาหมาย 16,000 คน ซึไงอาจจะ
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ป็นผลจากการประชาสัมพันธ์฿หຌประชาชน/ผูຌประกอบอาชีพรับรูຌถึงการมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ยัง
เม ป ระสบผลส ารใจ ท า ทีไ ควร ละระดั บ ความส ารใ จ ของการปรั บ ปรุง คุณ ภาพงานพืไ อ สรຌ า งความชืไ อ มัไ น ของ
ผูຌ รั บ บริ ก ารต อ การด านิ น งานของสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ยั ง เม  พี ย งพอ อย า งเรกใ ต าม สคช. เดຌ ร ว มมื อ กั บ
ผูຌประกอบการตละอาชีพ฿นการฝຄกอบรมบุคลากร฿นอาชีพ฿หຌมีสมรรถนะ฿นระดับทีไสูงขึๅนพืไอ฿หຌกิดประสิทธิภา พ
สูงสุด฿นการปฏิบัติงาน ซึไงขณะนีๅเดຌนารองรวมกับสถาบันเทย-ยอรมัน ฿นการพัฒนา หลักสูตรฝຄกอบรมละอบรม
บุคลากร฿นสาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์ รวมทัๅงเดຌสงตอมาตรฐานอาชีพ฿หຌกับหนวยงานภาครัฐละอกชน สาหรับ
นาเปพัฒนาหลักสูตร ฝຄกอบรมละคัดลือกบุคลากร฿หຌตรงกับความตຌ องการ฿นหนวยงานตางโ ชน สานักงาน
คณะกรรมการขຌาราชการ พลรือน คณะกรรมาธิการการศึกษาละการกีฬา สภานิติบัญญัติหงชาติ กรมพัฒนาฝมือ
รงงาน ละกรมการจัดหางาน สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย สภาหอการคຌาเทย สมาคมเทยลจิสติกส์ละการ
ผลิต สมาคมผูຌรับจัดการขนสงสินคຌาระหวางประทศ สมาพันธ์ลจิสติกส์เทย ป็นตຌน รวมทัๅงเดຌสงบุคลากรของ สคช.
ละผูຌชานาญการมาตรฐานอาชีพเปรวม฿หຌขຌอมูลมาตรฐานอาชีพละทาความขຌา฿จกบุคลากรทางการศึกษา พืไอ
ตรียมการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะจากมาตรฐานอาชีพ ละกระบวนการประมินสมรรถนะวิชาชีพ ดยมี
หนวยงานทีไขຌารวมดานินการอยางป็นรูปธรรม ลຌว 3 หนวยงาน เดຌก สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนา
นอกจากนีๅ สคช. เดຌสรຌางการรับรูຌละผยพรระบบคุณวุฒิวิชาชีพรวมกับครือขายความรวมมือพืไอสงสริม
฿หຌประชาชนมาขຌารับการประมิน฿หຌครอบคลุมทุกอาชีพ ดยมีการจัดกิจกรรมพืไอสรຌางการรับรูຌละพัฒนาครืไองมือ
฿นการผยพรความรูຌความขຌา ฿จกีไย วกับ ระบบคุณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละกระบวนการประมิ น สมรรถนะบุ คคลตาม
มาตรฐานอาชีพ ผานสืไอตางโ ทีไขຌาถึงกลุมปງาหมาย ละรวมกับองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จัดกิจกรรมปຂดตัวองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะฯ (Open House) พืไอกระตุຌน฿หຌกลุมปງาหมาย
฿นพืๅนทีไมีความรูຌ ความขຌา฿จ ละหในความสาคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สน฿จสมัครขอขຌารับการประมิน
สมรรถนะฯ รวมถึงกระตุຌน฿หຌกลุมผูຌประกอบการสงบุคลากรของตนองขຌารับการประมินสมรรถนะฯ ฿นพืๅนทีไตางโ
ดยมีผน฿นการจัดกิจกรรม Open House ควบคูเปกับการทดสอบรวมกับองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะฯ ตผล
ของการผยพรระบบคุณวุฒิวิชาชีพยังเมหในผลมากนัก หในเดຌจากจานวนผูຌทีไสน฿จขຌารวมรับการประมินละเดຌรับ
การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพยังตไากวาปງาหมายอีกมาก
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สริมสรຌางละบูรณาการความรวมมือ฿นทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌองกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชีพ
ยุทธศาสตร์

สริมสรຌางละบูรณาการความรวมมือ฿นทุกภาคสวนทีไ
กีไยวขຌองกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ

ตัวชีๅวัด

1. จานวนความรวมมือหรือครงการหรือกิจกรรมกับหนวยงานทัๅง
ภาย฿นละตางประทศ฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐาน
อาชีพ ละการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2. จานวนหนวยงาน/องค์กรทีไเดຌรับการขึๅนทะบียนละรับรอง฿หຌป็น
องค์กรรับรองตามมาตรฐานอาชีพละระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. จานวนขຌอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงาน฿นตางประทศ฿นการ
ทียบคียงมาตรฐานอาชีพ
4. รຌอยละของจานวนสาขาวิชาชีพทีไลຌวสรใจ ภาย฿นดือน มิ.ย. มี
องค์กรรับรองภาย฿นวลาทีกไ าหนด
5. รຌอยละของจานวนองค์กรรับรองทีไสามารถริไมดานินการทดสอบ
ภาย฿นระยะวลาทีไกาหนด (2 ดือนหลังเดຌรับการรับรอง)

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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นืไองจากนยบายรัฐบาลมุงนຌน฿หຌหนวยงานตางโ กิดการบูรณาการการทางานรวมกัน ทีไผาน สคช. เดຌมี
การดานินงานพืไอ฿หຌป็นเปตามยุทธศาสตร์ขຌอนีๅละสอดคลຌองกับนยบายรัฐ ดย สคช. เดຌสรຌางความรวมมือกับ
สานักงานลขาธิการสภาการศึกษา฿นการทียบคียงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพกับกรอบคุณวุฒิหงชาติ (NQF) ละเดຌรวม
พัฒนากรอบคุณวุฒิทียบคียงอาซียน (AQRF) กับอีก 9 ประทศ฿นอาซียน ดยลขาธิการอาซียน พืไอสรຌางอกาส
฿หຌกับบุคลากร฿นอาชีพทัๅงทีไมีคุณวุฒิการศึกษาละเมมีคุณวุฒิการศึกษา ฿นการสรຌางรายเดຌละสรຌางความกຌาวหนຌา฿น
สายอาชีพ฿หຌกับตนอง ดยบุคลากรทีไขาดอกาสทางการศึกษาสามารถทียบอนประสบการณ์สูการรับรองคุณวุ ฒิ
ทางการศึกษาเดຌ
นอกจากนีๅ สคช. เดຌลงนามความรวมมือ (MOU) พืไอรวมป็นสวนหนึไง฿นคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
ดຌานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) ซึไงป็นการรวมพลังระหวางภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
ละภาครัฐ พืไ อ ยกระดั บ คุณ ภาพอาชี ว ศึ กษา฿หຌ ส ามารถขง ขั น เดຌ ฿นตลาดลก ดยมุ ง นຌ น ผลประยชน์ ข อง
ประทศชาติป็นหลัก ดยความรวมมือระหวางหนวยงาน ภาครัฐ เดຌก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม
ละกระทรวงรงงาน รวมกับหนวยงานภาคอกชน เดຌก บริษัท ปูนซีมนต์เทย จากัด (มหาชน) บริษัท การบิน
กรุงทพ จากัด (มหาชน) บริษัท ช.การชาง จากัด (มหาชน) บริษัท ซัมมิท อต บอดีๅ อินดัสตรี จากัด บริษัท เทย
พรสซิดนท์ฟูดส์ จากัด บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรเทย จากัด (มหาชน) บริษัทนๅาตาลมิตรผล
จากัด บริษัท สรรพสินคຌาซในทรัล จากัด บริษัทเออาร์พีซี จากัด (มหาชน) บริษัท เอ.ซี.ซี อินตอร์นชัไนนล จากัด
ละบริษัท ฮอนดຌา ออตมบิล จากัด ละภาคประชาสังคม เดຌก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดยมี
พันธกิจ฿นการดานินงาน ดังนีๅ
1. Inspiration - สรຌางคานิยม฿หຌดใกมารียนสายวิชาชีพอาชีวศึกษามากขึๅน ทัๅงอกาส฿นการติบตละ
ผลตอบทน
2. Quantity – การผลิตผูຌรียนสายวิชาชีพอาชีวศึกษา ฿หຌมีปริมาณพียงพอตอการพัฒนาประทศ
3. Quality – การพัฒนาคุณภาพ฿หຌกิดขึๅนกับผูຌรียนสายวิชาชีพอาชีวศึกษา ฿หຌป็นทีไยอมรับตรงตามความ
ตຌองการของตลาด ดยมุงนຌนการพัฒนา฿หຌป็นทัๅงคนกงละคนดี
4. Exellence – การสรຌางวิชาชีพอาชีวศึกษา฿หຌมีความป็นลิศ฿นตละดຌาน ดยพัฒนาบบครบวงจร
ตัๅงต หลักสูตร ครูผูຌสอน อุปกรณ์ครืไองมือ สืไอการรียนการสอน ทคนลยี฿หมโ ฿นอุตสาหกรรม เดຌก การพัฒนา
จากศักยภาพของตละวิทยาลัยอาชีวศึกษา ชน การลกปลีไยนอาจารย์ทีไมีความชีไยวชาญ ละการลงทุนรวมกับ
ภาคอกชน ซึไง สคช. มีบทบาทอยางมาก฿นการนามาตรฐานอาชีพทีไจัดทารวมกับกลุมผูຌประกอบการมา฿ชຌ฿นการ
ปรับปรุงหลักสูตรการรียนการสอน ละหลักสูตรฝຄกอบรม ละรวมกับสถาบันการศึกษาละกลุมผูຌประกอบการ฿น
การป็นสถาบันฝຄกอบรมพืไอติมตใมศักยภาพ฿หຌกับบุคลากร฿นอาชีพ
5. Global Standard – ฿หຌสายวิชาชีพอาชีวศึกษามีความป็ นสากล ดยมีความรวมมือกับตางประทศ
มากขึๅน เดຌก การนาทคนลยีทีไทันสมัยเดຌมาตรฐานสากลมา฿ชຌ฿นอุตสาหกรรม ชน อุตสาหกรรมพลังงาน รถเฟฟງา
ความรใวสูง การบิน ป็นตຌน กลุมปງาหมาย฿นการดานินงาน เดຌก กลุมนักรียนสายวิชาชีพอาชีวศึกษา กลุม
ครูผูຌสอนสายวิชาชีพ อาชีวศึกษา กลุมผูຌปกครอง กลุมอุตสาหกรรมละผูຌประกอบการ
นอกจากนีๅ฿นป 2558 สคช. เดຌสรຌางความรวมมือ฿นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับหนวยงาน฿นประทศ
ตางโ ดังนีๅ
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ดຌานระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
- รวมกับ New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ประทศนิวซีลนด์ ทบทวนละปรับปรุง
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ กระบวนการ฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพ การประมินสมรรถนะ ละป็นทีไปรึกษา฿นการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ดຌานการพัฒนามาตรฐานอาชีพ
- รวมกับ Auckland University of Technology (AUT) ประทศนิวซีลนด์ ฿นการพัฒนาครืไ องมือ
ประมินตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพผูຌสอนภาษาอังกฤษ พืไอ฿หຌเดຌครืไองมือการประมินทีไมีประสิทธิภาพละ
ป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล
- รวมกับ Victoria University of Technology ประทศนิวซีลนด์฿นการพัฒนาครืไองมือประมินตาม
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพออกบบผลิตภัณฑ์฿หຌเดຌมาตรฐานระดับสากล
- รวมกับ Information-Technology Promotion Agency (IPA) ประทศญีไปุຆน ละสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ (สวทช.) พืไอสนอความกຌาวหนຌาละพิจารณารางมาตรฐานอาชีพผูຌขายอุปกรณ์เอที
- รวมกับ Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) ละ German
International Cooperation (GIZ) จากประทศยอรมนี พัฒนามาตรฐานอาชีพผูຌสอนละผูຌฝຄกอบรมดຌานวิชาชีพ
ดຌานกระบวนการประมิน
- รวมกับ Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea) ประทศกาหลี
พัฒนากระบวนการประมินสมรรถนะละคลังขຌอสอบ ละสรຌางความรวมมือ฿นการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลคุณวุฒิ
วิชาชีพ
- รวมกับ Institute of Information Technology Promotion (IITP) ประทศกาหลี฿นการจัดทา
ครืไองมือประมินสมรรถนะดຌานทคนลยีสารสนทศ
- รวมกับ Kangan Institute ประทศออสตรลีย พัฒนากระบวนการประมินสมรรถนะละรวมจัดทา
คูมือ การประมินสาหรับจຌาหนຌาทีไสอบ
ดຌานการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะละหลักสูตรอบรม
- Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ประทศออสตรลีย รวมนามาตรฐานอาชีพเป
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ฿นภาคการศึกษาของเทยทัๅง฿นระดับอาชีวศึกษาละอุดมศึกษา฿นสาขาบริการยานยนต์
ซอมอากาศยาน ละมคคาทรอนิกส์
- Qualification Framework Secretariat (QFS) ฮองกง สงสริมการ฿ชຌมาตรฐานอาชีพ฿นการคัดลือก
บุคลากร ลืไอนขัๅน หรืออบรม฿นสถานประกอบการ ละการนามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพสาขาลจิสติกส์เป
฿ชຌ฿นการพัฒนาสมรรถนะ
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 พัฒนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌป็นหนวยงานหลัก฿นการขับคลืไอนงานระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
ยุทธศาสตร์

พัฒนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌป็นหนวยงานหลัก฿นการ
ขับคลืไอนงานระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ

ตัวชีๅวัด

1. ระดับความสารใจ฿นการพัฒนาระบบศูนย์กลางขຌอมูลคุณวุฒิ
วิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ (ตามกณฑ์การประมิน ก.พ.ร.)
2. จานวนหนวยงาน/องค์กรรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพละระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพเดຌรับการติดตามละ
ประมินผลตามรอบระยะวลาทีไกาหนด

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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สคช. มุงนຌนการป็นศูนย์กลางขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ละมาตรฐานอาชีพ ดยสถาบันฯ เดຌ
พัฒนาระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุ ณวุฒิวิชาชีพ (http://tpqi-net.tpqi.go.th) ฿หຌมีคลังขຌอมูลมาตรฐาน
อาชีพละขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นตละสาขาวิชาชีพ ดยการดานินการพัฒนาระบบฯ บงออกป็น 5 ระยะ ซึไงปัจจุบัน
เดຌดานินการ฿นระยะทีไ 3 รียบรຌอยลຌว ละอยูระหวางการดานินการระยะทีไ 4 สวน฿นดຌานการ฿หຌการรับรององค์กร
ทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เดຌดานินการเปลຌว 52 หง 14 สาขาวิชาชีพ ครอบคลุม
ทัไวทุกภาคของประทศตามความหมาะสมของอุตสาหกรรมสาคัญ฿นตละพืๅนทีไ
นอกหนือจากผลการดานินงานตามยุท ธศาสตร์ทีไผานมาลຌว ปัจจุบั น สคช. อยูระหว างกระบวนการ
บูรณาการรวมกับภาคการศึกษาพืไอพัฒนากาลังคนของประทศ ดย สคช. ทาหนຌาทีไป็นหนวยงานกลางประสาน
ความรวมมือระหวางภาคการศึกษาละภาคอกชนพืไอ฿หຌมีนวทางการดานินงานทีไบรรลุปງาหมายดีย วกัน฿น
ประดในสาคัญตางโ อาทิ การประชุมชิงปฏิบัติการพืไอการขับคลืไอนกรอบคุณวุฒิหงชาติ ละทียบคียงกรอบ
อຌางอิงคุณวุฒิอาซียนรวมกับสานักงานลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พืไอรองรับการคลืไอนยຌายกาลังคน ละ
รงงานขຌามชาติ (Work Force Mobility) การนามาตรฐานอาชีพเป฿ชຌ฿นการพัฒนาสมรรถนะ฿นภาคอุตสาหกรรม
รวมกับคณะกรรมการรวมภาครัฐละอกชนพืไอพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) การสนับสนุนการทา฿หຌ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามีความป็นลิศฉพาะดຌาน อาทิ ดຌานปຂตรคมี ระบบราง ละ อืไนโ ป็นตຌน การจัดทามาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) การสนับสนุนการผลิตกาลั งคน฿หຌทันกับความตຌองการ
ของประทศ ดยนารองสาขาชางซอมอากาศยาน การจัดทามาตรฐานสมรรถนะดຌานเอทีของผูຌ฿ชຌทัไวเป พืไอรองรับ
ระบบศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาสมรรถนะครูผูຌสอนตามกรอบนวทางการปฏิรูปพืไอพัฒนาคนอยางยัไงยืน พ.ศ.2558
– 2564 ละผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษา ละการรียนรูຌตลอดชีวิต ดยมีการนามาตรฐานอาชีพทีไ
สคช. เดຌจัดทามา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดรวมกับภาคการศึกษา฿นสาขาวิชาชีพตามอุตสาหกรรมซุปปอร์คลัสตอร์
เดຌก ซอมอากาศยาน ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร มคคาทรอนิกส์ บริการยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิ ต
มพิมพ์ ผูຌสอนภาษาอังกฤษ ละผูຌ฿ชຌภาษาอังกฤษ รถเฟความรใวสูงละ ระบบราง ลจิสติกส์ ละปຂตรลียมละ
ปຂตรคมี ดยสามารถสรุปผลการดานินงานเดຌ ดังนีๅ
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ตารางทีไ 3.1

สรุปผลละผนการบูรณาการพืไอสรຌางความรวมมือกับภาคการศึกษา฿นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ละกาลังคน

ประดในความรวมมือ
หนวยงานทีไรวมมือ
การดานินงานทีไผานมา
ทียบคียงระดับคุณวุฒิ วิชาชีพ
สานักงานลขาธิการสภา การศึกษา - รวมทียบคียงระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQF) กับ คุณวุฒิ
(TPQF) กับคุณวุฒิ การศึกษาตาม หงประทศเทย
ตามกรอบคุณวุฒิหงชาติ (NQF) พืไอ ทียบคียงผลลัพธ์
กรอบคุณวุฒิ หงชาติ(NQF)
การรียนรูຌของผูຌทีไอยู฿นละนอกระบบการศึกษา ฿นการ
สรຌางอกาส ลดความหลืไอมลๅา ละสรຌางรงจูง฿จ฿นการ
พัฒนาตนอง อีกทัๅงยังป็นกณฑ์อຌางอิงสาหรับทียบคียง
คุณวุฒิละสมรรถนะของกาลังคนเทยกับประทศสมาชิก
อาซียน พืไอรองรับการขຌาสูประชาคมศรษฐกิจอาซียน
ทัๅงนีๅ สถาบันฯ ละสภาการศึกษาเดຌรวมกันป็นตัวทน
ประทศ฿น ASEAN Task Force ฿นการรวมพัฒนา
กรอบอຌางอิงคุณวุฒิอาซียน(AQRF) กับอีก 9 ประทศ฿น
อาซียน ดยลขาธิการอาซียน

สงสริมการปฏิรูป อาชีวศึกษา฿หຌ
สามารถผลิต ละพัฒนากาลังคน
เดຌอยางมี คุณภาพละมาตรฐาน
สอดคลຌองกับความตຌองการ ของ
สถานประกอบการ ละ การ
พัฒนาประทศ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)

ผลจากการดานินงานตามนยบาย
- สามารถทียบคียงคุณวุฒิละสมรรถนะของกาลังคน เทยกับประทศ
สมาชิกอาซียนละรองรับการคลืไอนยຌายกาลังคน ละรงงานขຌาม
ชาติ (Work Force Mobility) ป็นการสรຌางอกาส฿นการขงขัน฿หຌกับ
กลุมผูຌประกอบอาชีพของเทย฿นการดินทางเปทางานตางประทศหรือ
ทางาน฿นกลุมบริษัทตางชาติ
- ทียบคียงระดับคุณวุฒิวิชาชีพ 7 ระดับกับคุณวุฒิ การศึกษา 9 ระดับ
พืไอสรຌางอกาสการศึกษากผูຌมีประสบการณ์ดຌวยระบบทียบอน สะสม
หนวยการรียน ละการพัฒนาความรูຌ/สมรรถนะ
- จัดตัๅงคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิหงชาติ ดยมีกรรมการจากสกอ.
สพฐ. สอศ. กระทรวงรงงาน สภาพัฒน์ กระทรวงทองทีไยวฯ ละ
สคช. พืไอกาหนดนยบาย ผน ละยุทธศาสตร์ มีอานาจ฿นการอนุมัติ
หนวยงาน฿หຌการรับรอง อนุมัติกณฑ์ กรอบมาตรฐาน อาชีพ/สมรรถนะ
ละระบบทียบอน สงสริม สนับสนุนการชืไอมยงทียบคียงคุณวุฒิ
ระดับนานาชาติ สงสริมการรียนรูຌตลอดชีวิต รวมทัๅงติดตาม กากับ
ดูล ละประมินผล ละจัดตัๅงคณะอนุกรรมการระบบละ กลเกการ
ทียบอนละคณะอนุกรรมการรับรอง มาตรฐานหลักสูตร (ตละ
สาขาอาชีพ)
- รวมป็นคณะกรรมการดานินงานดຌานคุณวุฒิวิชาชีพ
- หลักสูตรฐานสมรรถนะ 13 รายวิชา สามารถนามา฿ชຌ ฿นการรียน
พืไอการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ดยนามาตรฐาน การสอน฿นระดับอาชีวศึกษา ดยมุงนຌนพัฒนานักรียนนักศึกษา฿หຌมี
อาชีพทีไ สคช. พัฒนาซึไงเดຌระบุทักษะ ความรูຌ
ทักษะ฿นการปฏิบัติงานเดຌจริงกอนจบการศึกษา ฿หຌสามารถผานการ
ความสามารถ ละคุณลักษณะหรือทัศนคติทีไพึง ประสงค์ ประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเดຌรับ฿บรับรองคุณวุฒิ
฿นการประกอบอาชีพ ละสงตอ฿หຌ สอศ. นาเปพัฒนา
วิชาชีพควบคูกับคุณวุฒิการศึกษา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 13 สาขาวิชา เดຌก
- บริหารธุรกิจ (การจัดการลจิสติกส์)
- ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง

ประดในความรวมมือ

สนับสนุนการทา฿หຌวิทยาลัย
อาชีวศึกษามีความป็นลิศฉพาะ
ดຌาน

หนวยงานทีไรวมมือ

สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)

การดานินงานทีไผานมา
- อุตสาหกรรม ประกอบดຌวย
+ รถเฟความรใวสูงละระบบราง
+ มคคาทรอนิกส์
+ ชางยนต์/ทคนิคครืไองกล (บริการยานยนต์)
+ ชางกลรงงาน/ทคนิคการผลิต (อุตสาหกรรมการ
ผลิตมพิมพ์)
+ อุตสาหกรรมปຂตรลียมละปຂตรคมี
+ ชางพิมพ์/การพิมพ์(อุตสาหกรรมการพิมพ์)
- คหกรรม ประกอบดຌวย
+ คหกรรมศาสตร์ (ธุรกิจดอกเมຌละงานประดิษฐ์)
+ อาหารละภชนาการ (การผลิตอาหารละ
ครืไองดืไม)
+ ผຌาละครืไองตงกาย (ชางตัดยใบสืๅอผຌา)
+ สริมสวย/ทคนลยีความงาม (ชางท าผม)
- ศิลปกรรม สาขาการถายภาพละวีดิทัศน์ การถายภาพ
ละมัลติมีดีย (ธุรกิจภาพถาย)
ดยมุงนຌนการปฏิบัติงานเดຌจริง พืไอ฿หຌนักรียน
นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพเดຌทันทีหลังจากจบ
การศึกษา
- รวมมือ฿นการจัดการศึกษาดຌานปຂตรคมี การทองทีไยว
รงรม ผูຌประกอบอาหาร มัคคุทศก์ ละระบบราง ละ
สนับสนุนครุภัณฑ์฿หຌกับวิทยาลัยทีไรวมป็นองค์กรรับรอง
ฯ ฿นสาขาวิชาชีพดังกลาว รวมทัๅงสิๅน 8 หง เดຌก
วิทยาลัยทคนิคมาบตาพุด หาด฿หญ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ชียง฿หม ชียงราย สงขลา ภูกใต พร ละอุดรธานี
รวมถึงสงสริมการอบรม ครูกีไยวกับมาตรฐานอาชีพ
ดังกลาวดยจຌาของอาชีพ
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ผลจากการดานินงานตามนยบาย

- วิทยาลัยอาชีวศึกษานารอง 8 หง มีความพรຌอม฿นรืไองกระบวนการ
จัดการรียนการสอน ละครุภัณฑ์ สาหรับ฿ชຌ฿นการฝຄกอบรมละ
ประมินสรรถนะ฿นสาขาวิชาชีพทีไตอบสนองตอนยบายศรษฐกิจ฿น
การสงสริม ละสนับสนุนอุตสาหกรรมคลัสตอร์฿นการผลิตละ
ตรียมความพรຌอม฿หຌกับบุคลากร฿นกลุมอุตสาหกรรมคลัสตอร์฿หຌมี
ศักยภาพสูงสุด
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ประดในความรวมมือ

หนวยงานทีไรวมมือ

นาหลักสูตรฐานสมรรถนะทีไพัฒนา สานักงานคณะกรรมการการ
จากมาตรฐานอาชีพของ สคช. เป อาชีวศึกษา (สอศ.)
฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอน
ละการประมิน฿หຌป็นเปตาม
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ
วิชาชีพ พืไอตรียมนักศึกษาทีไ
กาลังศึกษาอยู฿หຌพรຌอมรับการ
ประมินสมรรถนะกอนจบ
การศึกษา

การดานินงานทีไผานมา
ผลจากการดานินงานตามนยบาย
- จัดฝຄกอบรม฿หຌบุคลากรดຌานการศึกษา ดยฉพาะ
การศึกษาดຌานวิชาชีพ ฿หຌทาความขຌา฿จละสามารถนา
มาตรฐานอาชีพเปจัดป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ละ
จัดรูปบบการรียนการสอน฿หຌป็นฐานสมรรถนะ ลຌว
สงสริม฿หຌทดลองจัดการรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ฿นสาขาวิชาชีพนารอง 7 สาขาวิชาชีพ เดຌก
ผลิตมพิมพ์ บริการยานยนต์ มคคาทรอนิกส์
ทคนลยีสารสนทศละดิจิตัล คอนทน ระบบรางละ
รถเฟความรใวสูง ผูຌประกอบ อาหาร฿นรຌานอาหาร ผูຌ
ประกอบอาหารเทย
- สนับสนุน฿หຌขຌอมูล ละจัดประชุมชิงปฏิบัติการ฿หຌ
บุคลากรภาคการศึกษาขຌา฿จนวทาง฿นการประมิน
สมรรถนะวิชาชีพ ตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿นสถานศึกษา
ดยมีปງาหมาย 5 วิทยาลัยนารอง คือ วิทยาลัยทคนิค
อุบลราชธานี วิทยาลัยทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยการ
อาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยทคนิค
สมุทรสงคราม
- รวมกับ สอศ. จัดทาครงการนารองการนาหลักสูตรฐาน - อยูระหวางหารือนวทางรวมกับ สอศ. ละสามารถดานินการเดຌทันที
สมรรถนะเป฿ชຌ฿นการจัดการรียนการสอน ละประมิน นือไ งจาก สคช. รวมมือกับ หนวยงานนารองทัๅง 11 หง ฿นการป็น
฿หຌป็นเปตามมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอ
องค์กร รับรองฯ อยูลຌว
ตรียมนักศึกษาทีไกาลังศึกษาอยู ฿หຌพรຌอมรับการประมิน
สมรรถนะวิชาชีพกอนจบการศึกษา ละสามารถผานการ
ประมินเดຌรับคุณวุฒิวิชาชีพผานกระบวนการประมิน
สมรรถนะฯ รวมกับคุณวุฒิการศึกษาดยนารอง฿น 11
หง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชียงราย ภูกใต พร สงขลา
ชียง฿หม อุดรธานี สมุทรปราการ อุบลราชธานี
วิทยาลัยทคนิคจันทบุรี สัตหีบ ละสมุทรสงคราม

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง

ประดในความรวมมือ
ยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ฿นทุกหลักสูตร

หนวยงานทีไรวมมือ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (สพฐ.)

การดานินงานทีไผานมา
ดยบูรณาการความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ฿น
การจัดทามาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษสากล Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR)
พืไอ฿หຌสถานศึกษานาเป฿ชຌจัดทาหลักสูตรพัฒนากรอบ
การรียนการสอนละประมิน
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ผลจากการดานินงานตามนยบาย
- กาหนดลงนาม฿นสัญญาดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษจะลຌวสรใจ฿นดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
พืไอสงมอบ฿หຌ สพฐ. สถาบันอุดมศึกษา ละ สอศ. ยกรางจัดทา
หลักสูตรละการประมินบนมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของ
ประทศเทยทีไอຌางอิงสากลเดຌภาย฿นปนีๅ พืไอนาเปพัฒนาละประมิน
สมรรถนะผูຌรียน฿นฐานะผูຌ฿ชຌภาษาอังกฤษมากกวา฿นฐานะนักรียนทีไ
รียนพืไอการสอบวัดผล
การสนับสนุนการผลิตกาลังคน฿หຌทัน - สานักงานคณะกรรมการการ
- รวมมือ฿นการสนับสนุนการผลิตกาลังคน฿หຌทันกับความ 1. สนับสนุนสงสริม฿หຌมีการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
กับความตຌองการของประทศนารอง อาชีวศึกษา
ตຌองการของประทศ฿นสาขาทีไขาดคลน นารอง ฿นสาขา ชางซอมอากาศยานขณะนีๅอยูระหวางตรียมจัดทามาตรฐานอาชีพ คาด
สาขาชางซอมบารุงอากาศยาน
ดຌานมาตรฐานละระบียบ:
ชางซอมบารุงอากาศยาน สคช. เดຌจัดทา ครงการการ วาจะลงนามสัญญาจຌางทีไปรึกษา฿นดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ละ
- สานักงานการบินพลรือนหง
พัฒนากาลังคน฿นอุตสาหกรรมซอม อากาศยานเทย
ลຌวสรใจ฿นดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ประทศเทย
พืไอรองรับการป็นศูนย์กลางการซอมอากาศยานของ
2. สนับสนุนสงสริม฿หຌมีการพัฒนาครูผูຌฝຄก (Train the Trainer)
- สถาบันการบินพลรือน
อาซียน ดยทาหนຌาทีไประสานความรวมมือกับ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาของประทศเทย เดຌก มทร. 3 หง ละ
- หนวยงานภาครัฐละกลุม
สถาบันการศึกษา ผูຌประกอบการ สถาบันการบินพลรือน วิทยาลัยทคนิค฿นสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5
ผูຌประกอบการ฿นประทศ
รวมถึงหนวยงานดຌานมาตรฐาน การฝຄกอบรม ละการ
หง สง บุคลากร (ครูผูຌฝຄก) ขຌารับการฝຄกอบรม ดยความ รวมมือจาก
- EASA Transport and Logistics ประมิน฿นตางประทศ ดยสรุปการดานินงาน 4 นวทาง RMIT University ละ TLISC ประทศออสตรลีย มาป็นผูຌฝຄก฿หຌกับ
Industry Skills Council
ดังนีๅ
ครูผูຌฝຄก฿นอุตสาหกรรมซอมอากาศยาน฿นประทศเทย พืไอพิไมความรูຌ
(ออสตรลีย)
1. สนับสนุนสงสริม฿หຌมีการจัดทามาตรฐานอาชีพละ
ละประสบการณ์฿หຌกับบุคลากร฿นสถานศึกษาทีไมีการรียนการสอน฿น
ดຌานการฝຄกอบรมครูฝຄก:
คุณวุฒิวิชาชีพชางซอมบารุงอากาศยาน รวมกับกลุมผูຌมี อุตสาหกรรมซอมอากาศยาน
3. สนับสนุนสงสริมการรียนการสอนละการฝຄกอบรม (Training
- Royal Melbourne Institute of สวนเดຌสวนสีย เดຌก สานักงานการบินพลรือนหง
ประทศเทย สถาบันการบินพลรือน บ.การบินเทย บ.
Provider) พืไอ฿หຌสามารถตอยอดระหวางอาชีวศึกษาละอุดมศึกษาเดຌ
Technology (RMIT) ประทศ
อุตสาหกรรมการบิน จากัด กองทัพอากาศ ชส.ทบ.
ดยรวมกับสถาบันการศึกษาปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะภาย฿น ก.พ. –
ออสตรลีย
AIRBORNE AVIATION GROUP ป็นตຌน  ดยนา
พ.ค. 2559 มุงนຌนพัฒนานืๅอหา฿นการอบรมป็นหลักสูตร 2 ป ละ
- Transport & Logistics Industry
มาตรฐานสากล ICAO FAA ละ EASA มาป็นกรอบ฿น สอดคลຌองตามขຌอกาหนด฿นมาตรฐานของ ICAO, EASA ละมาตรฐาน
Skills Council (TLISC) ประทศ
การดานินงาน ดยรวมมือกับหนวยงาน฿นประทศ
ของประทศเทยละสอดคลຌองกับมาตรฐานทางการศึกษาของประทศ
ออสตรลีย
ดຌานการฝຄกอบรม:
ยอรมนี เดຌก IHK ละ BIBB ฿นการนามาตรฐานของ
เทย ดยมีภาคทฤษฎีละภาคปฏิบัติรวมกับสถานประกอบการ (ทวิ
- Federal Institute for Vocational ประทศยอรมนีมาศึกษาพืไอประกอบการจัดทามาตรฐาน
ภาคี) ซึไงหลังจากนีๅยังตຌองมีความรวมมือกับสถานประกอบการทีไตຌองจัด
Training (BIBB) ประทศยอรมนี อาชีพของเทยป็นป็นสากล
฿หຌมีการทางานละฝຄกประสบการณ์อีก 2 ป พืไอสามารถสอบ
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ประดในความรวมมือ

หนวยงานทีไรวมมือ
- Berufskolleg ประทศ ยอรมนี
- Royal Melbourne Institute of
Technology (RMIT) ประทศ
ออสตรลีย
- มทร. ลຌานนา มทร.ธัญบุรี มทร.
กรุงทพ
- ม.พระจอมกลຌาพระนคร หนือ
ม.นครพนม
- ว.ทคนิคถลาง ว.อุบลราชธานี
ว.ทคนิคพิษณุลก ว.ทคนิคสัตหีบ
- หนวยซอมบารุงอากาศยาน หนวย
ซอมอุปกรณ์ละชิๅนสวน หนวย
ถอดยกชิๅนสวนอากาศยาน ละ
สายการบินตางโ
ดຌานการประมิน:
- Chamber of Commerce and
Industry (IHK) ประทศ ยอรมนี
- Civil Aviation Authority (CAA
UK) ประทศอังกฤษ

การดานินงานทีไผานมา
2. สนับสนุนสงสริม฿หຌมีการพัฒนาครูผูຌฝຄก (Train the
Trainer) ขณะนีๅเดຌหารือละสรຌางความรวมมือกับ RMIT
University ละ TLISC ประทศออสตรลีย พืไอ฿หຌป็นผูຌ
ฝຄก฿หຌกับครูผูຌฝຄก฿นอุตสาหกรรมซอมอากาศยาน พืไอพิไม
ความรูຌละประสบการณ์฿หຌกับบุคลากร฿นสถานศึกษาทีไมี
การรียนการสอน฿นอุตสาหกรรมซอมอากาศยาน
3. สนับสนุนสงสริมการรียนการสอน ละการฝຄกอบรม
(Training Provider) ดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางโ
ละวิทยาลัยทคนิค฿นสังกัด สอศ. พืไอ฿หຌมีการรียนการ
สอนละการฝຄกอบรมตามมาตรฐานอาชีพทีไ สคช. จัดทา
ขึๅนสอดคลຌองตามมาตรฐานสากล ICAO EASA
(Maintenance Training Organisation Approvals
Part-147)  ละ FAA ประกอบเปดຌวย มทร.ลຌานนา
มทร.ธัญบุรี มทร. กรุงทพ มจพ. ม.นครพนม
วิทยาลัยทคนิค 4 หง ดยฝຄกอบรมหลักสูตร 2 ป
ภาย฿ตຌขຌอกาหนดของ ICAO, EASA ละมาตรฐานของ
ประทศเทย ดยมีภาคทฤษฎี ละภาคปฏิบัติรวมกับ
สถานประกอบการ (ทวิภาคี) ซึไงหลังจากนีๅยังตຌองมีความ
รวมมือกับสถานประกอบการทีไตຌองจัด฿หຌมีการทางานละ
ฝຄกประสบการณ์อีก 2 ป
4. สนับสนุนสงสริม฿หຌมีองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ ดยเดຌสรຌางความรวมมือกับ IHK
ประทศยอรมนี ฿นการจัดการสอบ CAT A License
฿หຌกับผูຌทีไจบการศึกษาหรือทางานอยูลຌว฿นอุตสาหกรรม
ซอมอากาศยาน ทัๅงนีๅมีผูຌรวมมือ เดຌก หอการคຌา
ยอรมัน-เทย (AHK), หอการคຌายอรมัน (IHK),
Berufskolleg, CAA, TG, Lufthansa สาหรับ฿นระดับ
CAT B License เดຌมีความรวมมือกับ Cessna (ยอรมนี)

ผลจากการดานินงานตามนยบาย
License ตอเป ดยมีปງาหมาย฿นระดับมหาวิทยาลัย 100 คน/ป/หง
ละ฿นระดับวิทยาลัย 40 คน/ป/หง พืไอสงสริม฿หຌสถาบันเทยทีไ
ทางานรวมกันละมีความพรຌอมป็นศูนย์ฝຄกอบรมทีไเดຌรับการรับรอง
จาก EASA
4. สนับสนุนสงสริม฿หຌมีองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ฿หຌการรับรององค์กรรับรองฯ สาขาชางซอมอากาศยาน ดย
ความรวมมือกับสถาบันการศึกษา IHK CAA UK ละองค์กร
ภาคอกชน พืไอทาหนຌาทีไ฿นการประมินสมรรถนะบุคคล฿นสาขาชาง
ซอมอากาศยานละพัฒนาตนองเปสูการสอบพืไอผลักดัน฿หຌคนเทยเดຌ
฿บประกอบวิชาชีพ (license)
ทัๅงนีๅ พืไอรวมกันกาหนดขีดความสามารถของชางซอมอากาศยานละ
หานวทางผลิตละพัฒนากาลังคน฿หຌพียงพอ ชวยผลักดัน฿หຌประทศ
เทยกลับขຌาสู category 1 ของ Federal Aviation Administration
(FAA) ละรองรับการป็นศูนย์กลางการซอมอากาศยานของอาซียน
ดยคาดวาสามารถรองรับการติบตของอุตสาหกรรมการบินละ
ASEAN Single Aviation Market ดย Airbus คาดการณ์วาจะมี
ผูຌดยสารครืไองบินพิไมขึๅนปละ 4.7% ตอป ละมีครืไองบิน พิไมขึๅน
950 ลาตอป

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง

ประดในความรวมมือ

หนวยงานทีไรวมมือ

ผลจากการดานินงานตามนยบาย

- คาดวาจะจัดทามาตรฐานสมรรถนะการ฿ชຌงานเอที (Digital Literacy)
ลຌวสรใจ฿นดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ละมีองค์กรรับรองฯ ทัไว
ประทศพรຌอม฿หຌการประมินสมรรถนะฯ ภาย฿นดือนสิงหาคม พ.ศ.
2559 พืไอพัฒนาละ฿หຌการรับรองสมรรถนะของผูຌ฿ชຌเอที ฿หຌมี
ศักยภาพ฿นการปฏิบัติงานสามารถปรับตัวตามทคนลยีเดຌทันรองรับ
ศรษฐกิจดิจิตัล บุคลากร฿นทุกสาขาอาชีพสามารถนามาตรฐาน
สมรรถนะเป฿ชຌ฿นการพัฒนาศักยภาพละสมรรถนะ พืไอพิไมอกาส
ละรายเดຌ รวมถึงความกຌาวหนຌา฿นอาชีพการงาน ผูຌประกอบการ
สามารถนามาตรฐานสมรรถนะเป฿ชຌ฿น การพิจารณาประกอบการจຌางงาน
สถานศึกษานามาตรฐานสมรรถนะ฿ชຌ฿นการพัฒนาหลักสูตรการรียน
การสอน ซึไงทຌายทีไสุดจะกอ฿หຌกิดผลลัพธ์สุดทຌาย คือ การพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันของประทศ ภาย฿ตຌระบบศรษฐกิจดิจิทัล
พัฒนาสมรรถนะครูผูຌสอน ตาม
- สภาอุตสาหกรรม
- จัดทามาตรฐานละสงสริมการฝຄกอบรมครู พืไอพิไม
ผูຌสอนภาษาอังกฤษ
ตามกรอบนวทางการปฏิรูปพืไอ - สานักงานคณะกรรมการการ
ประสิทธิภาพการจัดการรียนการสอนอยางรอบดຌานละ - จัดทามาตรฐานอาชีพรวมกับ Auckland University of
พัฒนาคนอยางยัไงยืน พ.ศ.2558 – อาชีวศึกษา (สอศ.)
ป็นตຌนบบพืไอขยายผลเปยังสถานศึกษาอืไนโ ดยเดຌนา Technology (นิวซีลนด์) ส พ ฐ.
คุรุสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2564 ละผนบูรณาการการ
- สานักงานคณะกรรมการ
รอง฿นสาขา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาละ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (สพฐ.)
- ผูຌฝຄกอบรม฿นสถานประกอบการรวมกับสภาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒ ละ
อีกหลายมหาวิทยาลัย ระหวาง ม.ค. 2558
การรียนรูຌตลอดชีวิต
- Federal Institute of
- ครูผูຌสอนภาษาอังกฤษรวมกับสถาบันภาษาอังกฤษ
- ก.พ. 2559
Vocational Training and
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (สพฐ.)
Education ประทศยอรมนี
(สคช. จัดทามาตรฐานอาชีพละ สพฐ. ริไมหานวทาง฿น - สพฐ. คุรุสภา ละ สคช. จัดประชุมหานวทาง฿นการนาเปป็นกณฑ์
- มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคล การนาเปป็นกณฑ์ประมินครูภาษาอังกฤษชาวตางชาติ ประมินครูภาษาอังกฤษชาวตางชาติ฿นประทศเทย฿นดือน ม.ค.
2559 ดยสรຌางรงจูง฿จดຌวยสิทธิประยชน์ทีไพิไมขึๅนสาหรับครูตางชาติ
ลຌานนา
฿นประทศเทย)
ทีไเดຌรับคุณวุฒิวิชาชีพ อีกทัๅงยังปຂดอกาส฿หຌสถาบันการศึกษาละ
- Royal Melbourne Institute of - สาขามคคาทรอนิกส์ รวมกับ สอศ. ละ Federal
ทดสอบนามาตรฐานอาชีพเป฿ชຌพัฒนาขຌอสอบละการประมิน
Technology (RMIT) ประทศ
Institute of Vocational Training and Education
ออสตรลีย
ประทศยอรมนี (นามาตรฐานอาชีพทีไ สคช. จัดทามา
จัดทามาตรฐานสมรรถนะผูຌ฿ชຌงาน
ดຌานทคนลยีสารสนทศ
(Digital literacy) สาหรับบุคคล
ทัไวเป (End User) พืไอตอบสนอง
ตอนยบายสงสริมศรษฐกิจ
ดิจิทัล

- กระทรวงทคนลยีสารสนทศ
ละการสืไอสาร
- สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
- สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีหงชาติ (สวทช.)
- มูลนิธิICDL
– Microsoft
– CompTIA
- กรมพัฒนาฝมือรงงาน

การดานินงานทีไผานมา
฿นการจัดฝຄกอบรม฿หຌกับผูຌทีไผาน CAT A License ละมี
ประสบการณ์อยางนຌอย 5 ป พืไอตรียมการสอบ CAT B
License ตอเป
- จัดทามาตรฐานสมรรถนะการ฿ชຌงานเอที (Digital
Literacy) ฿นระดับบุคคลทัไวเป (End User) ฿นทุกสาขา
อาชีพ ละพัฒนาครืไองมือประมินสมรรถนะพรຌอม฿หຌ
การรับรององค์กรรับรองฯ ทัไวประทศ พืไอพัฒนา
สมรรถนะกาลังคนดຌานเอที฿หຌมีสมรรถนะทีไป็น
มาตรฐานสากล ละตรียมความพรຌอมกาลังคนขຌาสู
ศรษฐกิจดิจิตัล ตามนยบายสงสริมภาคศรษฐกิจดิจิทัล
ละวางรากฐานของศรษฐกิจดิจิทัลของประทศ พืไอพิไม
ศักยภาพการขงขันของประทศละการพัฒนาศรษฐกิจ
฿หຌยัไงยืน
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ประดในความรวมมือ

หนวยงานทีไรวมมือ

รวมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ คณะกรรมการรวมภาครัฐละ
กับสถาบันการศึกษาพืไอ฿หຌ
อกชนพืไอพัฒนากาลังคน
นักรียนนักศึกษามีสมรรถนะตรง อาชีวศึกษา (กรอ.อศ.)
ตามทีไผูຌประกอบการตຌองการ
วิทยาลัยทคนิคสมุทรสงคราม ละ
กรอ. อศ. กลุมมพิมพ์

การดานินงานทีไผานมา
ทียบคียงกับ meister ของยอรมนี พืไอ สอศ. จะจัดทา
กรอบ฿นการอบรมครูผูຌสอนมคคาทรอนิกส์฿หຌมี
สมรรถนะตามบบสากล)
- ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร รวมกับ
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลลຌานนาละ Royal
Melbourne Institute of Technology (RMIT)
ประทศออสตรลีย พัฒนาสมรรถนะครูผูຌสอนดຌาน
ซอฟต์วร์ละทรคมนาคมของมหาวิทยาลัยทคนลยี
ราชมงคลลຌานนาตามมาตรฐานอาชีพของ สคช. ละ
ประทศออสตรลีย ฿นดือน ต.ค. 58
- รวมสงสริมสนับสนุนละป็นกรรมการ฿น กรอ.อศ. ฿น
การผลักดันนามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอ
ป็นยุทธศาสตร์฿นการพัฒนากาลังคนรายสาขาวิชาชีพ
เดຌก กลุมอุตสาหกรรมผลิตมพิมพ์ กลุมบริการยาน
ยนต์ กลุมทคนลยีสารสนทศ กลุมลจิสติกส์ละกลุม
ตัวถังละสี
- ปรับรางหลักสูตรฐานสมรรถนะสาขาผลิตมพิมพ์
ระดับ ปวส. ละปริญญาตรี (ทคนลยีบัณฑิต) รวมถึง
การฝຄกอบรมครูอาชีวศึกษา

ผลจากการดานินงานตามนยบาย
- จัดการอบรมพิไมสมรรถนะ฿หຌกับผูຌประมินสมรรถนะ ดย Auckland
University of Technology ฿นดือน ก.พ. 2559 พืไอ฿หຌการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพมีคุณภาพป็นทีไนาชืไอถือ
ครูมคคาทรอนิกส์
- ยกรางกรอบมาตรฐานครูมคคาทรอนิกส์฿นดือน พ.ค. 2559

- สนับสนุนการดานินงานของ กรอ. อศ. ดยทุกกลุมมีการตัๅง
คณะอนุกรรมการยอยสาหรับการทาหลักสูตร ดยมุงนຌนทีไระบบทวิ
ภาคี ละหลักสูตรระยะสัๅน

- รวมกับ กรอ. อศ. ละวิทยาลัยทคนิค 31 หงทัไวประทศ ทีไมีการ
รียนการสอน฿นสาขาชางกลรงงาน ละผลิตมพิมพ์ ฿นการดานินการ
ดังนีๅ
1) การปรับผนการสอน฿นหลักสูตร
2) อบรมครูทีไสอนดຌานมพิมพ์ 31 หง ดย สคช. ทางานรวมกับ
กรอ. อศ
3) ทาหลักสูตรปริญญาตรี (ทล. บ.) ละตรียมทาผนการสอนตาม
ระบบทวิภาคี
- จะมีการปรับ฿ชຌกับวิทยาลัยทคนิค 31 หงทัไว ประทศ ทีไมีการรียน
การสอน฿นสาขาชางกลรงงาน ละผลิตมพิมพ์ ฿นภาคการศึกษาทีไ
1/2559

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง

ประดในความรวมมือ

หนวยงานทีไรวมมือ
มหาวิทยาลัยทคนลยีราช มงคล
สุวรรณภูมิ

การดานินงานทีไผานมา
- รวมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาการผลิต
มพิมพ์ ICT บริการยานยนต์ มคคาทรอนิกส์ ละ
ลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยทคนลยีราช มงคล
ลຌานนา
มหาวิทยาลัยทคนลยีราช มงคล
อีสาน
วิทยาลัยทคนิคอุบลราชธานี

- ทียบคียงหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขามคคา
ทรอนิกส์ ละ ICT
- ทียบคียงหลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขาการผลิต
มพิมพ์ ลจิสติกส์ ละมคคาทรอนิกส์
- พัฒนารูปบบการฝຄกอาชีพดยนาหนวยสมรรถนะ ละ
กณฑ์การปฏิบัติงานจัดป็นสถานีการฝຄก฿นสาขาบริการ
ยานยนต์ อาชีพซอมครืไองยนต์ ละอาชีพระบบสงกาลัง
- พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (หลักสูตรระยะสัๅน)
สาขาบริการยานยนต์ (ตัวถังละสี)

วิทยาลัยการอาชีพเชยา
มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ ละ
กรอ. อศ. กลุมบริการยานยนต์

3-19

ผลจากการดานินงานตามนยบาย
- หลักสูตรฐานสมรรถนะสาขาลจิสติกส์ ละ ICT มี การกาหนด฿หຌ
นักศึกษาตຌองผานการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
กอนสารใจการศึกษา ดยจะ฿ชຌประมิน฿นภาคการศึกษาทีไ 2/2558
(ประมาณดือน ก.พ. – มี.ค. 59)
- ติดตามการดานินงาน฿นการทียบคียงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
- ติดตามการดานินงาน฿นการทียบคียงหลักสูตรฐานสมรรถนะ

- เดຌมีการจัดการรียนการสอนดย฿หຌนักศึกษาระดับ ปวส. ชัๅนปสุดทຌาย
ขຌาฝຄกตามสถานี ละประมินตามหนวยสมรรถนะ (Unit of
Competencies) ละกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
- เดຌหลักสูตรระยะสัๅน (420 ชัไวมง) สาขาบริการยานยนต์ (ตัวถังละ
สี) ละมีนักศึกษาขຌามารียน 1 รุน ดยริไม฿นภาคการศึกษาทีไ
2/2558
- พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสาขาบริการยานยนต์
- ทาหลักสูตรระยะสัๅนรวมกับ กรอ. อศ. (ตัวถังละสี) ละมีวิทยาลัย
ตัวถังละสี ระดับ ปวช. ปวส. ละหลักสูตรระยะสัๅน พืไอ สารพัดชางป็นหนวยงานหลัก฿นการนาหลักสูตรเป฿ชຌ ละมีการสนอ
ปรับ฿ชຌกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทัไวประทศ ทีไมีการรียน
ครงสรຌางหลักสูตร
การสอน฿นสาขาตัวถังละสี
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จากผลการดานินการทีไผานมาของ สคช. พบจุดขใง จุดออน ปัญหา ละอุปสรรคของการดานินงาน ดังนีๅ
จุดขใง
1. การจัดทามาตรฐานอาชีพตรงตามความตຌองการของกลุมอาชีพ นืไองจากการมีสวนรวมของคน฿นอาชีพ
฿นทุกกระบวนการจัดทามาตรฐานอาชีพ
2. มีกรอบระดับอาชีพละคาจากัดความของอาชี พทีไชัดจนมี career path ซึไงจะป็นประยชน์สาหรับ
การน าเปทีย บคีย งกับกรอบคุณ วุ ฒิ หง ชาติ ละท ากรอบคุณ วุ ฒิ อຌา งอิง อาซี ย น (ASEAN Qualifications
Reference Framework)
3. มาตรฐานอาชีพของ สคช.เม฿ชมาตรฐานอาชีพทัไวเป ละกรอบมาตรฐานอาชีพ สามารถนาปสูการ
ทียบคียงเดຌกับประทศอืไนเดຌ
4. สามารถจัดทามาตรฐานอาชีพเดຌ฿นสาขาอาชีพทีไกวຌาง
5. การทบทวนมาตรฐานอาชีพ฿นตางประทศ ทา฿หຌขຌา฿จบริบทของการจัดทามาตรฐานอาชีพ฿นระดับ
สากลเดຌ ซึไงมารถนามาปรับ฿หຌการจัดทามาตรฐานอาชีพของเทยสามารถทียบคียงกับสากลเดຌ
7. มีการประชาสัมพันธ์฿หຌผูຌประกอบอาชีพขຌา฿จมาตรฐานอาชีพละหในความสาคัญละประยชน์ของ
มาตรฐานอาชีพมากขึๅน
จุดออน
1. สังคมยังเมมีความรูຌความขຌา฿จรืไองของมาตรฐานอาชีพวามีประยชน์อยางเรสาหรับผูຌประกอบอาชีพ
2. การทางานของสถาบันฯ เมมีลักษณะฉพาะตัว คือเมมีบุคลกรฉพาะทาง ทา฿หຌ Project manager
ตຌองมีความขຌา฿จ฿นภาพรวมอยางลึกซึๅง
3. จຌาหนຌาทีไบริหารครงการตຌองทางานหนัก ดยฉลีไยอยูทีไ 1-3 ครงการ ทา฿หຌมี Turn over สูง
4. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ป็นองค์กร฿หม ทา฿หຌยังเมป็นทีไรูຌจัก ละการจัดทามาตรฐาน
อาชีพตຌองมีการทบทวน฿หม
ปัญหา
1. องค์ก รรั บ รองสมรรถนะบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ ทีไ เ ดຌ รับ การรั บ รองเปลຌ ว หลายห ง ยั ง เม  ริไ ม
กระบวนการประมินสมรรถนะฯ
2. การจัดหาครุภัณฑ์พืไอสนับสนุนการดานินงานขององค์กรรับรองฯ เมสามารถบิกจายเดຌตามผน
3. จานวนผูຌสมัครขຌารับการประมินสมรรถนะยังเมป็นเปตามปງาหมาย
อุปสรรค
1. นืไองจากองค์กรรับรองฯหลายหงยังเมขຌา฿จ฿นกระบวนการประมิน ละการบริหารจัดการคา฿ชຌจาย
฿นการประมิน
2. เมมีผูຌสมัครขอขຌารับการประมินนืไองจากองค์กรรับรองฯ ยังเมมีความชีไยวชาญ฿นการประชาสัมพันธ์
฿หຌบุคลากร฿นพืๅนทีไละ฿นอุตสาหกรรมรับรูຌกีไยวกับความสาคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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3. นืไองจาก สคช. ตຌองรอขຌอสนอละผน฿นการประมินสมรรถนะขององค์กรรับรองมาประกอบการ
พิจารณา รวมทัๅงวิคราะห์ความหมาะสมของครุภัณฑ์฿หຌสอดคลຌองกับจานวนผูຌขຌารับการประมินละระดับชัๅน฿นการ
ประมิน ประกอบกับขัๅนตอน฿นการจัดซืๅอจัดจຌางของภาครัฐตຌอง฿ชຌวลา การดานินงาน฿นระยะรกจึงมีความลาชຌา
4. นืไองจากพิไงริไมกระบวนการประมินปรก ผูຌประกอบอาชีพยังเมขຌา฿จกีไยวกับ ความสาคัญของระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
5. องค์กรรับรองฯ หลายหง ยังเมเดຌดานินการประชาสัมพันธ์฿หຌขຌาถึงกลุมปງาหมาย ฿นการปຂดรับ
สมัครสอบ
ขຌอมูลปัญหาละอุปสรรคนีๅจะนาเปวิคราะห์ รวมการวิคราะห์ 7’s ฿นการประชุมระดมความคิดหในรวมกับ
บุคลากรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึไงจะปรากฏ฿นรายงานฉบับถัดเป

3.2 หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนากาลังคนระดับกระทรวง
3.2.1 กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ ฿นปัจจุบันนีๅ มีหนຌาทีไหลัก฿นดຌานการศึกษาการศาสนา ละวัฒนธรรม มีหนวยงาน
ระดับสานักงาน฿นสังกัด 5 หนวยงาน ละมีหนวยงานทีไป็นองค์การมหาชน/หนวยงาน฿นกากับ ดยการจัดทา
ผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับทีไ 21 พ.ศ. 2555–2559 เดຌยึดหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง
กระทรวงศึกษาธิการจึงเดຌจัดทาผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับทีไ 21 พ.ศ.2555–2559 ขึๅน ดย
คานึงถึงผลการดานินงานทีไผ านมา ละบริบทสภาพวดลຌอมทุกดຌานทีไมีผลกระทบตอการศึกษา ประกอบกับทิศ
ทางการพัฒนาประทศละทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประทศ รวมทัๅงการ฿หຌความสาคัญกับบุคคล หนวยงานทีไ
กีไยวขຌองระดมความคิดหในจากทัๅงภาครัฐ อกชน ชุมชนละประชาชนทีไสน฿จ พืไอ฿หຌผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับทีไ 21 พ.ศ. 2555–2559 มีความสอดคลຌองกับความตຌองการของพืๅนทีไละทຌองถิไน ทีไจะ
สงผล฿หຌการดานินงานตามผนพัฒนาการศึกษา฿นระดับหนวยงานมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลสูงสุด รวมทัๅงป็น
ประยชน์฿นการบริหารจัดการเดຌอยางชัดจนดยสามารถสรุปยุทธศาสตร์ทีไ฿หຌความสาคัญ฿นการพัฒนากาลังคนของ
ประทศของกระทรวงศึกษาธิการดังนีๅ
กระทรวง

วิสัยทัศน์

กระทรวงศึกษาธิการ
คนเทยเดຌ  รี ย นรูຌ ต ลอดชี วิ ต
(ผนพั ฒ นาการศึ ก ษาของ อย า งมี คุ ณ ภาพ ป็ น คนดี มี
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารฉบั บ ทีไ ความสุข มีภูมิ คุຌมกัน รูຌทา ทั น
11 พ.ศ. 2555–2559)
฿นวทีลก

พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภาพละมาตรฐาน
การศึกษาสูสากล
2. สริมสรຌางอกาสทางการศึกษา
฿หຌกประชาชนอยางทัไวถึงทาทียม
3. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
การศึก ษาตามหลัก ธรรมาภิ บ าล
ละสงสริมการมีสวนรวมของทุ ก
ภาคสวน

ยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับ
การพัฒนากาลังคน
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยกระดับคุณภาพละ
มาตรฐานผูຌ  รี ย น ครู คณาจารย์
บุคลากรทางการศึกษาละสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ผ ลิ ต  ล ะ พั ฒ น า
คุณ ภาพก าลั งคนรองรั บ การพัฒ นา
ละสริมสรຌา งศัก ยภาพการขงขั น
ของประทศ
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 ข ย า ย  อ ก า ส ก า ร
ขຌาถึงบริการทางการศึกษา ละการ
รียนรูຌอยางตอนืไองตลอดชีวิต

ทีไผ า นมารัฐ มนตรีว า การกระทรวงศึกษาธิ การหลายสมัย เดຌ ฿หຌความสาคัญ กับ การตรีย มการพั ฒ นาขีด
ความสามารถ฿นการขงขันของประทศ พืไอสนับสนุนการพัฒนาประทศอยางยัไงยืน ซึไงรัฐบาลมีนยบายชัดจนละ
รงดานินการ฿หຌสอดคลຌองกับความจาป็นละการพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขั นของประทศ ตการพิไมขีด
ความสามารถ฿นการขงขันของประทศทีไสาคัญมากละขาดเมเดຌ คือ "การพัฒนาคน" พราะฉะนัๅนจึงป็นจทย์ทีไ
สาคัญของการจัดการศึกษาละปฏิรูปการศึกษาของประทศเทย ดยรัฐบาลปัจจุบัน (ประยุทธ์ จันทร์อชา) เดຌมุงนຌน
฿หຌมีการปฏิรูปการศึกษาละการรียนรูຌ ดย฿หຌความสาคัญทัๅงการศึกษา฿นระบบละการศึกษาทางลือกเปพรຌอมกัน
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

พืไอสรຌางคุณภาพของคนเทย฿หຌสามารถรียนรูຌ พัฒนาตนเดຌตใมตามศักยภาพ ประกอบอาชีพละดารงชีวิตเดຌดยมี
ความ฿ฝຆรูຌละทักษะทีไหมาะสม ป็นคนดีมีคุณธรรม สรຌา งสริมคุณภาพการรียนรูຌ ดยนຌนการรี ยนรูຌพืไอสรຌา ง
สัมมาชีพ฿นพืๅนทีไลดความหลืไอมลๅา ละพัฒนากาลังคน฿หຌป็นทีไตຌองการหมาะสมกับพืๅนทีไทัๅง฿นดຌานการกษตร
อุตสาหกรรม ละธุรกิจบริการ ดยพัฒนาคนทุกชวงวัยดยสงสริมการรียนรูຌตลอดชีวิต พืไอ฿หຌสามารถมีความรูຌละ
ทักษะ฿หมทีไสามารถประกอบอาชีพเดຌ หลากหลายตามนวนຌมการจຌางงาน฿นอนาคตปรับกระบวนการรียนรูຌละ
หลักสูตร฿หຌชืไอมยงกับภูมิสังคม ดยบูรณาการความรูຌละคุณธรรมขຌาดຌวยกันพืไอ฿หຌอืๅอตอการพัฒนาผูຌรียนทัๅง฿น
ดຌานความรูຌ ทักษะ การ฿ฝຆรียนรูຌ การกຌปัญหาการรับฟังความหในผูຌอืไน การมีคุณธรรม จริยธรรม ละความป็น
พลมืองดีดยนຌนความรวมมือระหวางผูຌกีไยวขຌองทัๅง฿นละนอกรงรียน นอกจากนีๅยังสงสริมอาชีวศึกษาละ
การศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน พืไอสรຌางรงงานทีไมีทักษะดยฉพาะ฿นทຌองถิไนทีไมีความตຌองการรงงาน ละพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา฿หຌชืไอมยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
นอกหนือจากการดานินงานตามนยบายรัฐบาลทีไเดຌกาหนดเวຌ หนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการมีหนຌาทีไ
สาคัญ฿นการกาหนดหลักสูตรการศึกษาพืไอการสรຌาง พัฒนา ตรียมความพรຌอมคน฿หຌสอดคลຌองกับสังคมลก ดังนัๅน
จึงเดຌจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ 1 (Competency-based Curriculum) สาหรับการนาเป฿ชຌ฿นการจัดการ
รียนการสอน฿นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ฿นการดานินการจัดทา
กรอบมาตรฐานตางโ สาหรับ฿ชຌป็นนวทาง฿นการดานินการพัฒนาหลักสูตร ดยริไมตຌนจากหนวยงานหลัก ของ
กระทรวงศึกษาธิการทีไกีไยวขຌอง อาทิ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅน พืๅนฐาน (สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการสงสริมการศึกษา
อกชน (สช.) สานักงานลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ป็นหนวยงานหลักทีไจะตຌองดานินการจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ซึไงมีนวทาง฿นการดานินการทีไสาคัญ ดังนีๅ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วิสัยทัศน์ ป็นองค์กรหลักทีไชีๅนาการพัฒนาอุดมศึกษาเทย ฿หຌป็นพลังสรຌางสรรค์สังคมเทยอยางยัไงยืน ดย
สกอ. มียุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนากาลังคน คือ ยุทธศาสตร์ทีไ 2 พัฒนาอาจารย์฿หຌป็นมืออาชีพ ละพัฒนา
ผูຌชีไยวชาญมืออาชีพ฿หຌป็นอาจารย์ ดยมีกลยุทธ์ ประกอบเปดຌวย ละยุทธศาสตร์ทีไ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
อยางกຌาวกระดด ดยมีกลยุทธ์
ดยการจัดการศึกษา฿นระดับอุดมศึกษาของประทศเทย มี 6 ระดับ เดຌก ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญา
ตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขัๅนสูง ละระดับปริญญาอก ซึไงการ
จัดทาหลักสูตรตละระดับมีกระบวนการ ดังนีๅ
1. การจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education; TQF: HEd) ฿หຌป็นเปตามทีไพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ละทีไกຌเขพิไมติม
(ฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานละการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 ซึไงกาหนด฿หຌมีระบบการ
ประกันคุณ ภาพภาย฿นละระบบการประกันคุณภาพภายนอกดยทีไ สกอ. จะตຌ องจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติขึๅน พืไอป็นมาตรฐานการอุดมศึกษาละพืไอป็นการประกัน คุณภาพของบัณฑิต฿นตละ
ระดับคุณวุฒิละสาขา/สาขาวิชาสาหรับ฿ชຌป็นหลัก฿นการจัดทามาตรฐานดຌานตางโ พืไอ฿หຌการจัดการศึกษามุงสูปງาหมาย
ดียวกัน฿นการผลิตบัณฑิตเดຌอยางมีคุณภาพ ประกอบดຌ วย 1) ชืไอประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บอุดมศึกษา
หงชาติ 2) ขຌอบงชีๅการนาประกาศเป฿ชຌสาหรับการกาหนดปງาหมายการจัดการศึกษา 3) ขຌอกาหนดวัตถุประสงค์ของ
กรอบมาตรฐานระดับคุณวุฒิ อุดมศึกษาหงชาติ 4) ขຌอสดงรายละอียดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
หง ชาติ ทัๅ ง ฿นการจ านกระดั บ ละก าหนดคุณ ภาพของบั ณ ฑิ ต 5) กาหนดมาตรฐาน฿นการน ากรอบคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาหงชาติเปสูการปฏิบัติ 6) กาหนด฿หຌมีการประมิน พืไอพัฒ นาหลักสูตรอยางตอนืไองทุกโ 5 ป
1

สานักงานลขาธิการสภาการศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ.คูมือการขับคลืไอนกรอบคุณวุฒิหงชาติสูการปฏิบัติ 7 มดูล.กรุงทพมหานคร.หนຌ า 37
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7) การกาหนดมาตรฐานการดานินการ฿หຌเดຌมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติพืไอผยพรหลักสูตรตอ
สาธารณชนตามหลั กกณฑ์ ละ 8) ตຌ องมี ขຌอกาหนด฿หຌ สกอ. มีหนຌ าทีไ กากับ ดู ล ติ ดตามละประมิ นผลการจั ด
การศึกษา฿หຌมีคุณภาพละมาตรฐานตามจตนารมณ์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ฿หຌผูຌสารใจ
การศึกษามีผลลัพธ์การรียนรูຌสอดคลຌองกับผลลัพธ์การรียนรูຌตามกรอบคุณวุฒิหงชาติทุกระดับดຌวย
2. การจัดทากรอบมาตรฐานหลักสูตรสาขาหรือสาขาวิชามีรายละอียดทีไสาคัญประกอบดຌวย หมวดทัไวเป
หมวดขຌอมูลฉพาะหลักสูตร หมวดระบบการจัดการศึกษา การดานินการละครงสรຌางของหลักสูตร หมวดผลการ
รียนรูຌ กลยุทธ์การสอนละการประมินผล หมวดพัฒนาคณาจารย์ ละหมวดประกันคุณภาพหลักสูตร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวิสัยทัศน์ คือ ป็นผูຌนา฿นการจัดการศึกษาสายอาชีพ พืไอป็นพลัง
ขับคลืไอนศรษฐกิจละสังคม พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ ละภูมิภาค
พันธกิจ
1. จัดละสงสริมละพัฒนาการอาชีวศึกษาละการอบรมวิชาชีพ฿หຌมีคุณภาพละเดຌมาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพละมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสูสากล
3. ขยายอกาสทางการศึกษาสายอาชีพ฿หຌทัไวถึง ตอนืไอง สมอภาค ละป็นธรรม
4. ป็นกนกลาง฿นการจัดอาชีวศึกษาละอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ ทคนิค ละทคนลยีของประทศ
5. สรຌางครือขายความรวมมือ฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวม฿นการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ละการ
ฝຄกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สรຌางนวัตกรรม จัดการองค์ความรูຌพืไอการพัฒนาอาชีพ ละคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. สงสริม/พัฒนา ครูละบุคลากรอาชีวศึกษาพืไอความป็นลิศ มัไนคง ละกຌาวหนຌา฿นวิชาชีพ
ดย สอศ. มียุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนากาลังคน คือ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 ยกระดับคุณภาพผูຌรียนขຌาสูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 พิไมปริมาณผูຌรียนสายอาชีพ฿หຌพียงพอตอความตຌองการของประทศ
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 สงสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน฿นการจัดอาชีวศึกษา
สาหรับบทบาทหนຌาทีไของ สอศ.กับการนากรอบคุณวุฒิหงชาติเปสู การปฏิบัติ฿หຌเดຌผลลัพธ์การรียนรูຌกิด
จากการประยุกต์฿ชຌความรูຌ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมทีไพึงประสงค์ตามระดับคุณวุฒิการศึกษาซึไงมี 3 ระดับ ดย
ริไมตຌนตัๅงตระดับทีไ 3–5 ดังนีๅ ระดับคุณวุฒิการศึกษาทีไ 3 เดຌก หลักสูตรระยะสัๅน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับคุณวุฒิการศึกษาทีไ 4 เดຌก ประกาศนียบัตรวิชาชีพขัๅนสูง (ปวส.) ระดับคุณวุฒิการศึกษาทีไ 5 เดຌก ปริญญา
ทคนลยีปฏิบัติการ ซึไง สอศ. มีพันธกิจทีไตຌองดานินการตามยุทธศาสตร์ทีไ 1 ละมาตรการทีไ 1 ของกรอบคุณวุฒิ
หงชาติ (National Qualifiations Framework: NQF) คือ ตงตัๅงคณะกรรมการระดับอาชีวศึกษา จัดทากรอบ
คุณวุฒิอาชีวศึกษาหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Vocational Education: TVQ) ประกอบดຌวย
หนวยงาน/บุคคลทีไกีไย วขຌองทัๅง 3 ฝຆาย เดຌ ก สถานศึกษา สถานประกอบการละสมาคม/องค์กรวิ ชาชีพ ละ
ผูຌทรงคุณวุฒิ ดังผนภาพทีไ 3.2
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ผนภาพทีไ 3.2 องค์ประกอบคณะกรรมการจัดทากรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาหงชาติ (TVQ)
คณะกรรมการระดับอาชีวศึกษา
จัดทากรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาหงชาติ (TVQ)

ผูຌทนสถาบันการศึกษาทีไอยู฿นกากับ
หรือดูลละสานักมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาละวิชาชีพของ สอศ.

ผูຌทนสถานประกอบการละ
สมาคม/องค์กรวิชาชีพ

ผูຌทรงคุณวุฒิทีไกีไยวขຌองกับกรอบ
คุณวุฒิอาชีวศึกษาหงชาติ

ทีไมา: สานักงานลขาธิการสภาการศึกษา. 2556. คูมือการขับคลืไอนกรอบคุณวุฒิหงชาติสูการปฏิบัติ 7 มดูล

คณะกรรมการขຌางตຌนมีหนຌาทีไบริหารจัดการกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาหงชาติ (TVQ) บงออกป็นระดับ
หลักสูตรการอาชีวศึกษาเดຌดังนีๅ คือกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาหงชาติหลักสูตรระยะสัๅนหรือวิชาชีพฉพาะกรอบคุณวุฒิ
อาชี ว ศึ ก ษาห ง ชาติ ห ลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) กรอบคุ ณวุ ฒิ อ าชี ว ศึ ก ษาห ง ชาติ ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขัๅนสูง (ปวส.) กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาหงชาติหลักสูตรปริญญาทคนลยี ปฏิบัติการ (ทล.บ.)
การจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Vocational
Education: TVQ) ตามทีไพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2542 ละทีไกຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ2) พ.ศ. 2545
หมวด 6 มาตรฐานละการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 เดຌกาหนด฿หຌมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
พืไอพัฒนาคุณภาพละมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ละพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 มาตรา 6 การ
จัดการอาชีวศึกษาละการฝຄกอบรมวิชาชีพ ตຌองป็นการศึกษา฿นดຌานวิชาชีพทีไสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ ละผนพัฒนาการศึกษาหงชาติ พืไอผลิตละพัฒนากาลังคน฿นดຌานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับทคนิค
ละระดับทคนลยี รวมทัๅงป็นการยกระดั บการศึกษาวิชาชีพ฿หຌสูงขึๅน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ตลาดรงงานดยน าความรูຌ ท างทฤษฎี อั น ป็ น สากลละภู มิ ปั ญ ญาเทยมาพั ฒ นาผูຌ รั บ การศึ ก ษา฿หຌ มี ค วามรูຌ
ความสามารถ฿นทางปฏิบัติหรือผูຌประกอบอาชีพอิสระเดຌ 2 ละมาตรา 9 การจัดการอาชีวศึกษาละฝຄกอบรมวิชาชีพ
฿หຌจัดตามหลักสูตรทีไคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด พืไอ฿หຌป็นเปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาละป็น
การประกั น คุ ณ ภาพของผูຌ รีย นอาชี ว ศึก ษา ละ฿ชຌ ป็ น หลั ก฿นการจั ด ท ามาตรฐานต า งโ พืไ อ฿ชຌ ฿นการจั ด การ
อาชีวศึกษามุงสูปງาหมายดียวกัน฿นการผลิตผูຌสารใจการศึกษาเดຌอยางมีคุณภาพ ซึไงมีครืไองมือ฿นการบริการจัดการ
อาชีวศึกษา ดังสดง฿นผนภาพทีไ 3.3

2

สานักงานกฤษฎีกา.พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551.กรุงทพมหานคร. 2551 หนຌา 3
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ผนภาพทีไ 3.3 ครืไองมือ฿นการบริการจัดการอาชีวศึกษา

ทีไมา: เพฑูรย์ นันตะสุคนธ์.2555 (อกสารประกอบการบรรยาย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาหงชาติกับการพัฒนากับการพัฒนากรอบ
คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพละหลักสูตรสถาบันการอาชีวศึกษา)

 ระดั บการศึก ษาขัๅนพืๅนฐาน มี วิสั ยทั ศน์ คือ การศึกษาขัๅนพืๅ นฐานของประทศเทย มี คุณ ภาพ ละ
มาตรฐานระดับสากล บนพืๅนฐานของความป็นเทย
พันธกิจ
1. สงสริมละสนับสนุน฿หຌประชากรวัยรียนทุกคน เดຌรับการศึกษาอยางทัไวถึง ละมีคุณภาพ
2. สงสริม฿หຌผูຌรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทีไนຌนการมีสวนรวมพืไอสริมสรຌางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา
ดย สพฐ. มียุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนากาลังคน คือ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 พัฒนาคุณภาพผูຌรียนทุกระดับ ทุกประภท
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ขยายอกาสขຌาถึงบริการการศึกษา ทีไมีคุณภาพละ สมอภาค
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 พัฒนาคุณภาพครูละบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 พัฒนาระบบ การสนับสนุน การจัดการศึกษา
บทบาทหนຌาทีไของ สพฐ. กับการนากรอบคุณวุฒิหงชาติเปสูการปฏิบัติ฿หຌเดຌผลลัพธ์การรียนรูຌกิดจากการ
ประยุกต์฿ชຌความรูຌ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมทีไพึงประสงค์ ตามระดับคุณวุฒิการศึกษา ซึไงมีพันธกิจทีไตຌองดานินการ
฿หຌหลักสู ต รขัๅน พืๅ นฐานมีผ ลลั พธ์ การรีย นรูຌส อดคลຌ องกับ กรอบคุณ วุ ฒิ หง ชาติ คือ ต งตัๅ ง คณะกรรมการระดั บ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ประกอบดຌวย หนวยงาน/บุคคลทีไกีไยวขຌอง 3 ฝຆาย เดຌก
สถานศึกษา สถานประกอบการละสมาคม/องค์กรวิชาชีพ ละผูຌทรงคุณวุฒิ พืไอทาหนຌาทีไบริหารจัดการ฿หຌกิดระบบ
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คุณวุฒิระดับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน (Thai Qualifications Framework for Basic Education; TQF) สามารถสรุป฿หຌ
หในพันธกิจทีไตຌองดานินการ
การจั ด ท ากรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาขัๅ น พืๅ น ฐานห ง ชาติ ร ะดั บ ปฐมวั ย มั ธ ยมศึ ก ษาตอนตຌ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. 2552 ละทีไกຌเขพิไมติม (ฉบับทีไ 2) พ.ศ. 2555
มาตราทีไ 34 กาหนด฿หຌคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานมีหนຌาทีไสนอกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ซึไงหลักสูตร
กนกลางทีไ฿ชຌ฿นปัจจุบัน คือหลักสูตรกนกลางขัๅนพืๅนฐาน พ.ศ. 2551 ตามทีไ สพฐ. ป็นผูຌพัฒนาขึๅนมา
สานักงานลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
สานักงานลขาธิการสภาการศึกษาป็นองค์กรหลักดຌานการจัดทาละพัฒนาผนการศึกษาหงชาติ พัฒนา
นยบาย ผน มาตรฐานการศึกษาละกฎหมายการศึกษาของชาติ พืไอ฿หຌคนเทยเดຌมีการศึกษาทีไมีคุณภาพอยาง
สมอภาคละป็นธรรม
พันธกิจ
1. พัฒนาผนการศึกษาหงชาติ นยบาย ผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ พืไอพัฒนาคุณภาพละ
มาตรฐานการศึกษา พิไมอกาสทางการศึกษาละการรียนรูຌ ละสงสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
2. สงสริมการวิจัยพืไอพัฒนาการจัดการศึกษา ละการสริมสรຌางศักยภาพการขงขัน
3. ประมินผลการพัฒนาการศึกษาของประทศ
4. พัฒนากฎหมายการศึกษา฿หຌอืๅอตอการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนานยบาย ผนละมาตรฐานดຌานการศึกษา พืไอ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองนาเปสูการปฏิบัติ
2. สรຌางละพัฒนาองค์ความรูຌพืไอพัฒนานยบาย ผนละมาตรฐานดຌานการศึกษา พืไอกอ฿หຌกิดการ
ปลีไยนปลงเปสูการปฏิบัติ
3. สริมสรຌางความรูຌความสามารถ ทักษะละขีดสมรรถนะของบุคลากร฿หຌมีความพรຌอม฿นการปฏิบัติงาน
ทีไผานมาสานักงานลขาธิการสภาการศึกษาเดຌพัฒนากรอบคุณวุฒิหงชาติ (National Qualifications
Framework – NQF) พืไอป็นกลเก฿นการพัฒนากาลังคนสูมาตรฐานสากล ซึไงเดຌรับความหในชอบจากคณะรัฐมนตรี
เปมืไอวันทีไ 8 มกราคม 2556 จากนัๅนสานักงานลขาธิการสภาการศึกษาเดຌดานินการจัดประชุมสรຌางความรูຌความ
ขຌา฿จกีไยวกับกรอบคุณวุฒิหงชาติ฿หຌกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงเดຌจัดประชุมลกปลีไยนรียนรูຌละประชุมชิง
ปฏิบัติการสริมสรຌางความสามารถดຌานกรอบคุณวุฒิหงชาติรวมกับประทศตຌนบบทีไประสบความสารใจ฿นการ
พัฒนากรอบคุณวุฒิหงชาติ ละเดຌนาขຌอคิดหใน ขຌอสนอนะ ละองค์ความรูຌทีไเดຌรับทัๅงหมดมาสังคราะห์จัดทา
(ราง) ผนการขับคลืไอนกรอบคุณวุฒิหงชาติสูการปฏิบัติ ซึไงเดຌรับความหในชอบจากคณะรัฐมนตรีเปมืไอวันทีไ 25
พฤศจิกายน 2557 ละเดຌมีการตงตัๅงคณะทางานประสานความรวมมือการขับคลืไอนกรอบคุณวุฒิหงชาติสูการ
ปฏิบัติ ซึไงคณะทางานประกอบดຌวยผูຌทนจากหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับกรอบคุณวุฒิหงชาติ ทัๅง฿นดຌานการศึกษา ดຌาน
รงงาน ดຌานการทดสอบ การรับรองมาตรฐานละประมินคุณภาพการศึกษา พืไอ฿หຌกิดการบูรณาการละความ
ชืไอมยง฿นการดานินงานขับคลืไอนกรอบคุณวุฒิหงชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ดยคณะกรรมการชุดนีๅเดຌ
มีการรวบรวมละวิคราะห์ขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิของหนวยงาน฿นประทศเทย ละจัดทาตารางการทียบคียง
กรอบคุณวุฒิหงชาติกับระบบคุณวุฒิของหนวยงาน฿นประทศเทย฿นบืๅองตຌน

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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กรอบคุณวุฒิหงชาติ ถือป็น รม฿หญของการกาหนดลักษณะทีไป็นผลลัพธ์ ละคุณภาพของการผลิตคน
รวมทัๅงการพัฒนากาลังคนของประทศเทยทัๅง฿นภาคของการศึกษาละภาคของการทางาน ซึไง สกศ. เดຌอธิบายวา
กรอบคุณวุฒิหงชาติ คือ กลเก฿นการพัฒนากาลังคนสูมาตรฐานสากล ดย฿ชຌระบบคุณวุฒิป็นครืไองมือประมิน
ศักยภาพการรียนรูຌของบุคคลดยการชืไอมยงคุ ณวุฒิการศึกษากับคุณวุฒิวิชาชีพ ทียบคียงกัน฿นการทียบอน
ประสบการณ์ จากการศึกษาทัๅง฿นระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย ละระบบทวิภาคี พืไอสงสริม฿หຌคนเทยกิดการ
รียนรูຌตลอดชี วิต มีความรูຌความสามารถตรงตามความตຌองการของตลาดรงงานทัๅ ง฿นระดับประทศละระดั บ
นานาชาติรวมทัๅงมองหในถึงสຌนทางการรียนรูຌละการกຌาวหนຌาอยางชัดจนละป็นการสงสริมการประกัน คุณภาพ
บุคคลตามระดับคุณวุฒิ3ซึไงหลักการสาคัญของกรอบคุณวุฒิหงชาติ การนากรอบคุณวุฒิหงชาติเป฿ชຌ ประยชน์นัๅน
กีไยวขຌองกับหนวยงานทางการศึกษา หนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการทางานละการพัฒนากาลังคน ละชืไอมยงกับ
ภาคผูຌ ฿ชຌ ห รือผูຌ ทีไ ตຌ อ งการกาลั ง คน อาทิ จຌ า ของอาชี พ สถานประกอบการ สมาคมอาชี พ สมาคมวิ ช าชี พ สภา
อุตสาหกรรมหงประทศเทย สภาหอการคຌาหงประทศเทย ซึไงมีบทบาทละหนຌาทีไสาคัญ฿นการกาหนดหรือบอก
ความตຌองการกาลังคน ฿นตละตาหนงงาน ตละอาชีพ/กลุมอาชีพป็นบืๅองตຌน ตอจากนัๅนทาง สกศ.ตຌองรวมกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ดานินการจัดทามาตรฐานอาชีพของตละตาหนงงาน ตละอาชีพ/กลุมอาชีพ ฿หຌ
สอดคลຌองกับกรอบคุณวุฒิหงชาติ
ส ว นหนึไ ง ของกรอบคุ ณ วุ ฒิ  หง ชาติ เ ดຌ ชืไ อ มยง฿หຌ สคช. มี ห นຌ า ทีไ ส าคัญ ฿นการรว มมื อประสานงานกั บ
หนวยงานหรือผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นภาคของการศึกษาละภาคของการทางาน คือ
- มี ห นຌ า ทีไ ป ระสานงานกั บ จຌ า ของอาชี พ สถานประกอบการ สมาคมอาชี พ สมาคมวิ ช าชี พ สภา
อุตสาหกรรมหงประทศเทย สภาหอการคຌาหงประทศเทย ฯลฯ รวมจัดทามาตรฐานอาชีพตามความตຌองการของ
หนวยงานหรือผูຌกีไยวขຌอง
- มีหนຌาทีไ฿นการประสานงาน ส งสริม สนับสนุ น หนว ยงานทีไ มีหนຌาทีไ฿นการผลิตกาลั งคน (ภาคของ
การศึกษา) ฿หຌนามาตรฐานอาชีพทีไป็นความตຌองการของจຌ าของอาชีพ เป฿ชຌ฿นการกาหนดกรอบคุณวุฒิการศึกษา
อาทิ กรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาหงชาติ (TQF. For Higher Education) กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาหงชาติ (TVQ.For
Vocational Education) ละกรอบคุณวุฒิการศึกษาขัๅนพืๅนฐานหงชาติ (TQF.ForBasic education)
หงชาติ

- ประสานกับหนวยงานทีไ พัฒนารงงาน฿นการจัดทามาตรฐานฝมือรงงาน฿หຌสอดคลຌองกับกรอบคุณวุฒิ

- ทามาตรฐานรับรอง ทียบอนประสบการณ์฿หຌคนทีไอยู฿นภาคของการทางานกับภาคของการศึกษาเดຌ
อยางสมบูรณ์
3.2.2 กระทรวงรงงาน
กระทรวงรงงานป็นหนวยงานหลักทีไดูลดຌานรงงานของประทศ พืไอพัฒนาทิศทางดຌานรงงาน฿หຌป็นเป฿น
ทิศทางดียวกับผนพัฒนาประทศ กระทรวงรงงานเดຌจัดทายุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2555–2559) ซึไงสามารถสรุป
ยุทธศาสตร์ทีไ฿หຌความสาคัญ฿นการพัฒนากาลังคนของประทศของกระทรวงรงงานดังนีๅ

3

สานักงานลขาธิการสภาการศึกษา.กรอบคุณวุฒิหงชาติ.2556.หนຌา 2
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กระทรวง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

กระทรวงรงงาน
(นยบายกระทรวงรงงาน)

 รงงา น มี ศั ก ย ภ า พ สู ง พืไ อ
สงสริมขีดความสามารถ฿นการ
ข ง ขั น ทางศรษฐกิ จ มี ค วาม
มัไนคง ละมีคุณภาพชีวิตทีไดี

1 พั ฒ นา ก า ลั ง รงงาน ละ
ผูຌ ป ระกอบการ฿หຌ มี ศั ก ยภาพสู ง
ละสอดคลຌ อ งต อ ความตຌอ งการ
ของภาคศรษฐกิ จ พืไ อ พิไ ม ขี ด
ความสามารถ฿นการข ง ขั น บน
วทีลก
2. ส ง สริ ม ฿หຌ  รงงานมี ค วาม
มัไนคง฿นการทางาน มีหลักประกัน
ละมีคุณภาพชีวิตทีไดี
3. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
องค์ก รละบุ คลากรดຌา นรงงาน
฿หຌมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับ
การพัฒนากาลังคน
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การสริม สรຌา งความ
สมดุลของตลาดรงงาน ละความ
ยัไงยืน฿หຌภาครงงาน
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพิไมขีดความสามารถ
ของกาลังรงงานละผูຌประกอบการ
฿นการขงขันทางศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การบริ ห ารจั ด การ
ดຌานรงงานระหวางประทศ
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การสริม สรຌา งความ
มัไน คงละคุ ณ ภาพชี วิ ต ทีไ ดี ฿ หຌ ก าลั ง
รงงาน

นอกจากนีๅภาย฿นกระทรวงรงงานมีหนวยงานหลักทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนากาลังคน เดຌก
1) กรมพัฒ นาฝ มือรงงาน ดยป็ นหน วยงานทีไจั ด ตัๅง พืไอ฿หຌส ามารถรองรับภารกิจการ฿หຌบริการเดຌ
ครอบคลุมทัๅง฿นสวนกลางละสวนภูมิภาคทุกจังหวัดทัไวประทศ ซึไงจะสงผลทา฿หຌประชาชนมีชีวิตความป็นอยูดีขึๅน
จากการมีทักษะฝมือ มีงานทา ละมีรายเดຌอยางหมาะสมดยกรมพัฒนาฝมือรงงาน ป็นหนวยงานทีไกีไยวขຌองดยตรง
฿นการพัฒนากาลังคน ซึไงเดຌจัดทายุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2555–2559) ดังนีๅ
หนวยงาน
กรมพัฒนาฝมือรงงาน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

กาลังรงงานเทยมีสมรรถนะเดຌ 1.จัดทาละพัฒนามาตรฐานฝมือ
มาตรฐานสากล (Workforce
 ร ง ง า น ฿ หຌ ส อ ด ค ลຌ อ ง กั บ
with world class competency) มาตรฐานสากล
2.พั ฒ นาศั ก ยภาพก าลั ง รงงาน
ละผูຌ ประกอบกิ จการ฿หຌ สามารถ
ขงขันเดຌ฿นตลาดลก
3.สงสริมการมีสวนรวมละสรຌาง
ครือขายการพัฒนาฝมือรงงาน

ยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับ
การพัฒนากาลังคน
1. ก าหนด ทดสอบละสรຌ า งระบบ
รั บ รองมาตรฐานฝ มื อ รงงาน
หงชาติ พืไอพิไมขีดความสามารถ
฿นการขงขัน฿นระดับสากล
2. สรຌางความขຌมขใงครือขายพัฒนา
ฝมือรงงาน
3. ตรียมความพรຌอมฝมือรงงานพืไอ
รองรับการป็นประชาคมอาซียน
4. ป็นศูนย์กลางขຌอมูลละทคนลยี
สารสนทศพืไ อ การพั ฒ นาฝ มื อ
รงงานทีไมีความทันสมัยละมีขี ด
ความสามารถสูง
5. พิไ ม ประสิ ท ธิ ภ าพองค์ ก ร฿หຌ  ป็ น
ผูຌนา฿นการพัฒนาฝมือรงงาน

กรมพั ฒ นาฝ มื อ รงงาน มี ภ ารกิ จ หลั ก ของกรมพั ฒ นาฝ มื อ รงงานภาย฿ตຌ ภ ารกิ จ ดຌ า นส ง สริ ม ขี ด
ความสามารถ฿นการขงขันของประทศของกระทรวงรงงาน ซึไงมีกรมการจัดหางานละกรมพัฒนาฝมือรงงานป็น
หนวยงานรับผิดชอบ มีหนຌาทีไ฿นการพัฒนากาลังรงงาน฿หຌมีผลิตภาพ มีความชีไยวชาญละมีอาชีพทีไยัไงยืนนัๅน กรม
พัฒนาฝมือรงงานถือป็นองค์กรหลัก฿นการดานินงานประสานละสงสริมการพัฒนาศักยภาพกาลังรงงาน฿หຌเดຌ
มาตรฐานละป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล สามารถขงขันเดຌ฿นตลาดลก ดยมีการดานินงานภาย฿ตຌภารกิจสาคัญ
3 ประการ เดຌก การฝຄกอบรมฝมือรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน ละการสงสริม/พัฒนาฝมือ
รงงาน฿นสถานประกอบกิจการ มีรายละอียดดังนีๅ

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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1. การฝຄกอบรมฝมือรงงาน
การฝຄกอบรมฝมือรงงานป็นภารกิจหลักทีไจะทา฿หຌรงงานมีการพัฒนาฝมือพืไอกຌปัญหาการขาดคลน
รงงานฝมือละพัฒนาฝมือรงงาน฿หຌทันกับความตຌองการของตลาดรงงาน ดย฿หຌความสาคัญ กับสาขาอาชีพทีไขาด
คลนละป็นทีไตຌองการของตลาดรงงานป็นสาคัญ นืไองจากจุดริไมตຌนของการกอตัๅงกรมพัฒนาฝมือรงงานมาจาก
ปัญหาทางดຌานศรษฐกิจทีไขาดปัจจัยสาคัญ฿นการผลิต เดຌก รงงานทีไมีฝมือ ดังนัๅน จุดหมายหลักจึงตຌองพัฒนาคน฿หຌ
ทันกับความตຌองการละการปลีไยนปลงของภาคศรษฐกิจ ดยเดຌดานินการฝຄก฿นหลักสูตร 3 ประภท (สานัก
พัฒนาผูຌฝຄกละทคนลยีการฝຄก, 2550) คือ
1) หลักสูตรการฝຄกตรียมขຌาทางาน (Pre–employment Training) มีขຌอกาหนดหลักสูตรดังนีๅ
ก. หมายถึง การฝຄกอบรมฝมือรงงานกอนขຌาทางาน พืไอ฿หຌรงงานมีสมรรถนะการปฏิบัติงานเดຌตาม
มาตรฐานตละสาขาอาชีพ
- วัตถุประสงค์ของการฝຄก
 พืไอผลิตกาลังรงงานฝมือระดับตຌน฿นสาขาอาชีพทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงาน
฿หຌมีพียงพอกับปริมาณความตຌองการของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการทัๅง฿นสวนกลางละสวนภูมิภาค
 พืไอตรียมความพรຌอม฿หຌกับผูຌทีไกาลังจะขຌาสูการทางาน฿นตลาดรงงาน ฿นการพัฒนาความรูຌ
ความสามารถ ละทัศนคติทีไดีตออาชี พ ตลอดจนปลูกฝัง จิตสานึกละสรຌางสริมนิสัย฿นการท างาน ฿หຌสามารถ
ปฏิบัติงานขัๅนพืๅนฐานของตละสาขาอาชีพเดຌป็นอยางดี
- กลุมปງาหมาย เดຌก รงงาน฿หมหรือรงงานทีไจะขຌาสูการทางาน฿นตลาดรงงาน ซึไงยังเมมี
พืๅนฐานดຌานอาชีพ
- ระยะวลาการฝຄก ฝຄกดยสถาบันพัฒนาฝมือรงงานภาคหรือศูนย์พัฒนาฝมือรงงานจังหวัด
หรือหนวยงานทีไมีชืไอรียกป็นอยางอืไนซึไงมีหนຌาทีไจัดฝຄกอบรม ตัๅงต 280 ชัไวมงหรือ 2 ดือนขึๅนเป ตเมกิน 1,680
ชัไวมงหรือ 12 ดือน ละฝຄก฿นกิจการอีก 1–4 ดือน (ลຌวตสาขาอาชีพ)
ข. หมายถึง การฝຄกอบรมฝมื อรงงานกอนขຌา ทางาน พืไอสริม ศักยภาพของรงงาน฿หຌส ามารถ
ปฏิบัติงาน฿นอาชีพเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน
- วัตถุประสงค์ของการฝຄก
 พืไ อสริ มสรຌ างก าลั งรงงานฝ มื อระดั บตຌ น ฿นสาขาอาชี พทีไ สอดคลຌ องกับความตຌ องการของ
ตลาดรงงาน ฿หຌมีพียงพอกับปริมาณความตຌองการของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการทัๅง฿นสวนกลางละสวนภูมิภาค
 พืไอตรียมความพรຌอม฿หຌกับผูຌทีไกาลังจะขຌาสูการทางาน฿นตลาดรงงาน฿หຌมีความรูຌละทักษะ
สริมดຌานตางโ ทีไจะสนับสนุนการปฏิบัติงาน฿นอาชีพเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
- กลุมปງา หมาย เดຌก รงงาน฿หมหรือรงงานทีไ จะขຌาสู การทางาน฿นตลาดรงงาน ซึไง มี
พืๅนฐานดຌานอาชีพอยูลຌวตยังเมเดຌทางาน
- ระยะวลาการฝຄก ฝຄกดยสถาบันพัฒนาฝมือรงงานภาคหรือศูนย์พัฒนาฝมือรงงานจังหวัด หรือ
หนวยงานทีไมีชืไอรียกป็นอยางอืไนซึไงมีหนຌาทีไจัดฝຄกอบรม ตัๅงต 35 ชัไวมงขึๅนเป ตเมกิน 280 ชัไวมง
2) หลักสูตรการฝຄกยกระดับฝมือ (Upgrade Training) มีขຌอกาหนดหลักสูตรดังนีๅ
ก. หมายถึง การฝຄกอบรมฝมือรงงาน พืไอพิไมติมความรูຌ ความสามารถ ละทักษะ฿นดຌานอาชีพ
฿หຌกับรงงานเดຌมีศักยภาพการทางานทีไสูงขึๅน
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

- วัตถุประสงค์ของการฝຄก
 พืไอยกระดับฝมือรงงาน฿นสาขาอาชีพตางโ ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงาน
ละความกຌาวหนຌาทางทคนลยี
 พืไอพัฒนาความรูຌ ความสามารถ ละทักษะ฿นดຌานอาชีพทีไมีอยูลຌว฿หຌสูงขึๅน
 พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หຌรงงานเดຌพัฒนาตนองอยางสมไาสมอ
- กลุ ม ปງ า หมาย เดຌ  ก ผูຌ ทีไ ท างานอยู  ลຌ ว หรื อ ผูຌ ว า งงานทีไ  คยท างานมาลຌ ว ซึไ ง ตຌ อ งมี พืๅ น
ฐานความรูຌ ความสามารถ ละทักษะทีไกีไยวขຌองกับสาขาอาชีพทีไจะขຌาฝຄก
- ระยะวลาการฝຄก ฝຄกดยสถาบันพัฒนาฝมือรงงานภาคหรือศูนย์พัฒนาฝมือรงงานจังหวัด หรือ
หนวยงานทีไมีชืไอรียกป็นอยางอืไนซึไงมีหนຌาทีไจัดฝຄกอบรม ตัๅงต 6 ชัไวมงขึๅนเป ตเมกิน 240 ชัไวมง
ข. หมายถึง การฝຄกอบรมฝมือรงงานพืไอพิไมติมความรูຌ ความสามารถ ละทักษะ฿นดຌานการบริหาร
จัดการหรือความรูຌสริมอืไนโ ทีไจะสนับสนุน฿หຌการปฏิบัติงาน฿นอาชีพหลักของรงงานมีประสิทธิภาพมากขึๅน
- วัตถุประสงค์ของการฝຄก

ทคนลยี

 พืไอสริมศักยภาพของรงงาน฿หຌสามารถปฏิบัติงาน฿นอาชีพหลักเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากขึๅน
 พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หຌรงงานเดຌพัฒนาตนองอยางสมไาสมอทันตอความกຌาวหนຌาทาง

- กลุมปງาหมาย เดຌก ผูຌทีไทางานอยูลຌว หรือผูຌวางงานทีไคยทางานมาลຌว
- ระยะวลาการฝຄก ฝຄกดยสถาบันพัฒนาฝมือรงงานภาคหรือศูนย์พัฒนาฝมือรงงานจังหวัด หรือ
หนวยงานทีไมีชืไอรียกป็นอยางอืไนซึไงมีหนຌาทีไจัดฝຄกอบรม ตัๅงต 6 ชัไวมงขึๅนเป ตเมกิน 240 ชัไวมง
3) หลักสูตรการฝຄกอาชีพสริม (Re – training) หมายถึง การฝຄกอบรมฝมือรงงานพืไอพิไมติมความรูຌ
ความสามารถ฿นสาขาอาชีพอืไนทีไนอกหนือจากอาชีพทีไปฏิบัติอยูตามปกติ หรือนอกหนือจากความรูຌดิม ดยมี
ขຌอกาหนดหลักสูตรดังนีๅ

- วัตถุประสงค์ของการฝຄก
 พืไอสรຌางอกาส฿หຌกับรงงานเดຌมีอาชีพอืไนพิไมขึๅนตามความถนัดละความสน฿จของรงงานทีไ
นอกหนือจากอาชีพทีไปฏิบัติอยูตามปกติ
 พืไอ฿หຌผูຌทีไทางานอยูลຌวสามารถประกอบอาชีพ฿หมควบคูกับอาชีพดิม หรือปลีไยนอาชีพ฿หม
ละผูຌวางงานเดຌมีงานทามากขึๅน
 พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หຌผูຌทีไทางานอยูลຌวหรือผูຌวางงานเดຌพัฒนาตนอง พืไอป็นการ
ตรียมความพรຌอม฿นการประกอบอาชีพ฿หม
- กลุมปງาหมาย เดຌก ผูຌทีไทางานอยูลຌว หรือผูຌวางงานทีไประสงค์จะมีอาชีพ฿หมหรืออาชีพสริม
- ระยะวลาการฝຄก ฝຄกดยสถาบันพัฒนาฝมือรงงานภาคหรือศูนย์พัฒนาฝมือรงงานจังหวัด หรือ
หนวยงานทีไมีชืไอรียกป็นอยางอืไนซึไงมีหนຌาทีไจัดฝຄกอบรม ตัๅงต 6 ชัไวมงขึๅนเป ตเมกิน 480 ชัไวมง
2. การทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน
มาตรฐานฝมือรงงานป็นขຌอกาหนดทางวิชาการทีไ฿ชຌป็นกณฑ์วัดระดับฝมือ ความรูຌ ความสามารถ ละ
ทัศนคติ฿นการทางานของผูຌประกอบอาชีพ฿นสาขาตาง โ การทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานป็นการทดสอบฝมือ
ความรูຌความสามารถ ละทัศนคติ฿นการทางานของผูຌประกอบอาชีพตามกณฑ์กาหนดของมาตรฐานฝมือรงงาน การ
ทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานบงออกป็น 3 ประภท คือ

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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1) การทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานหงชาติ
ขຌอกาหนดทางวิชาการทีไ฿ชຌป็นกณฑ์วัดระดับฝมือ ความรูຌ ความสามารถ ละทัศนคติ฿นการทางาน
ของผูຌประกอบอาชีพ฿นสาขาตางโ พืไอประมินศักยภาพ ทักษะ ฝมือ ละสมรรถนะการทางานของรงงานฝมือ ละ
พืไอพิไมประสิทธิภาพผลผลิตละสรຌางมูลคาสาหรับการขงขันของประทศ
มาตรฐานฝมือรงงานหงชาติดานินการภาย฿ตຌพระราชบัญญัติสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน พ.ศ.
2545 มีคณะกรรมการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงานทาหนຌาทีไบริหารละตงตัๅงคณะอนุกรรมการป็นผูຌชีไยวชาญ
฿นสาขาอาชีพจากหนวยงานตาง โ ทัๅงภาครัฐละอกชน ดานินการกาหนดมาตรฐานฝมือรงงานหงชาติตละสาขา
อาชีพขึๅน ดยการกาหนดมาตรฐานฝมือรงงานจะป็นการจานกระดับฝมือรงงานตามความรูຌละความสามารถ฿น
การทางานสาขาอาชีพตางโ ตามลักษณะทีไควรรูຌละสามารถทาเดຌ฿นขัๅนตอนตางโ ตามลาดับความยากง ายของงาน
พืไอ฿ชຌทดสอบประมินศักยภาพ ความรูຌ ความสามารถ ทักษะฝมือ ทัศนคติ ละสมรรถนะการทางานของรงงาน
มาตรฐานฝมือรงงานหงชาติบงป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 ละระดับ 3
2) การทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานตามความตຌองการของสถานประกอบการ
ป็นการทดสอบฝมือ ความรูຌความสามารถ ละทัศนคติ฿นการทางานของรงงาน ทีไป็นความตຌองการ
ฉพาะตาหนงงาน฿นสถานประกอบการหรือนายจຌาง
3) การทดสอบฝมือคนหางานพืไอเปทางาน฿นตางประทศ
ป็นการทดสอบฝมือ ความรูຌความสามารถ ละทัศนคติ฿นการทางานของคนหางานพืไอจะเปทางาน฿น
ตางประทศ ดยทาการทดสอบฝมือจากบบทดสอบฝมือคนหางานพืไอเปทางาน฿นตางประทศ
3. การสงสริม/พัฒนาฝมือรงงาน฿นสถานประกอบกิจการ
จากกระบวนการผลิตทีไปลีไยนจากการ฿ชຌรงงานคนป็นหลัก เปสูการ฿ชຌครืไองจักรทีไทันสมัย จึงมีผลตอ
รูปบบการจຌางงานทีไ฿ชຌทักษะฝมือมากขึๅน ปัญหาการขาดคลนรงงานฝมือจึงพิไมขึๅนตามมา นอกจากนีๅการทีไคาจຌาง
รงงานของประทศพืไอนบຌานมีอัตราตไากวาของประทศเทยทา฿หຌกิดการคลืไอนยຌายฐานการผลิตละการลงทุนเป
฿นประทศทีไมีอัตราคาจຌางรงงานตไากวา ดังนัๅนประทศเทยจึงตຌอง฿หຌความสาคัญกับคุณภาพคนทีไเดຌมาตรฐานละ
ทคนลยีพืไอนาเปสูการพิไมผลิตภาพการผลิตมูลคาละมาตรฐานของสินคຌา ตระบบการศึกษาเมสามารถผลิตคน
ออกมาเดຌทันละสอดคลຌองกับการปลีไยนปลง รวมทัๅงหนวยงานของรัฐกใมีขຌอจากัด฿นการชวยยกระดับฝมือ฿หຌก
รงงาน฿นสถานประกอบกิจการ฿หຌทันกับทคนลยีการผลิต รัฐ บาลจึงมีนยบายสงสริมสนับสนุน฿หຌภาคอกชนมี
สว นรว มพัฒ นาฝ มื อรงงาน฿หຌก รงงาน฿นระบบการจຌ า งงานหรือ฿นสถานประกอบกิจ การของตนอง ดย฿ชຌ
มาตรการจูง฿จภาย฿ตຌพระราชบัญญัติสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติฉบับนีๅประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา ลม 119 ตอนทีไ 98/1 ก วันทีไ 1 ตุลาคม 2545 ดย฿หຌ
ยกลิกพระราชบัญญัติสงสริมการฝຄกอาชีพ พ.ศ. 2537 นืไองจากบทบัญญัติทีไกาหนดเวຌ฿นพระราชบัญญัติสงสริมการ
ฝຄกอาชีพ พ.ศ. 2537 ยังเมอืๅออานวยพียงพอตอการพัฒนาฝมือรงงาน฿นภาวะปัจจุบัน ดังนัๅนพืไอ฿หຌการพัฒนาฝมือ
รงงานป็นเปอยางมีประสิทธิภาพละหมาะสมกับกาลสมัย จึงมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงสริมการฝຄกอาชีพ
พ.ศ. 2537 ฿หຌนายจຌางหรือสถานประกอบกิจการมีสวนรวม฿นการพัฒนาฝมือรงงานมากขึๅน รวมทัๅง฿หຌมีการจัดตัๅง
กองทุนพัฒนาฝมือรงงานพืไอป็นทุนหมุนวียน฿นการ฿ชຌจายกีไยวกับการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน นอกจากนีๅ
ยัง กาหนด฿หຌมีการส งสริม ฿นรืไองมาตรฐานฝ มื อรงงานพืไ อประยชน์ ฿นการสง สริม การพัฒ นาฝ มือรงงานสู
ประสิทธิผล คุณภาพ ละประสิทธิภาพ฿นระดับสากล
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

พระราชบัญญัติสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน พ.ศ. 2545 บัญญัติขึๅนพืไอ ป็นการสงสริมละสนับสนุน฿หຌ
สถานประกอบกิจการภาคอกชนมีสวนรวม฿นการพัฒนาฝมือรงงานมากยิไงขึๅน ดยมีขຌอกาหนดรืไองกองทุนพัฒนา
ฝมือรงงานซึไงกาหนด฿หຌสถานประกอบกิจการทีไมีลูกจຌางตัๅงต 100 คนขึๅนเป ตຌองฝຄกอบรมฝมือรงงานบุคลากรของ
สถานประกอบกิจการเมนຌอยกวารຌอยละ 50 ของลูกจຌาง฿นตละป ถຌาเมจัดฝຄกอบรมหรือฝຄกอบรมเมครบตามสัดสวน
ทีไกาหนดจะตຌองสงงินสมทบขຌากองทุน฿นอัตรารຌอยละ 1 ของคาจຌางทีไ฿ชຌป็นฐาน฿นการคานวณงินสมทบ (3,990
บาท/ดือน) ดยคิดจากจานวนลูกจຌางทีไเมเดຌจัดฝຄกอบรมตามสัดสวนละสถานประกอบกิจการทีไ จัด฿หຌมีการฝຄกอบรม
ฝมือรงงานสามารถนาคา฿ชຌจายทีไ฿ชຌ฿นการฝຄกอบรมเปยกวຌนภาษีเดຌรຌอยละ 100 ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับทีไ 437) พ.ศ. 2548
ซึไงออกตามประมวลรัษฎากร
นอกจากนีๅ กรมพัฒนาฝมือรงงานยังทาหนຌาทีไป็น ฝຆายลขานุการของคณะกรรมการพัฒนารงงานละ
ประสานงานการฝຄกอาชีพ หงชาติ( กพร.ปช.)ซึไงจัดตัๅงขึๅน ภาย฿ตຌระบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัฒนา
รงงานละประสานงานการฝຄกฝมือรงงานหงชาติ พ.ศ.2552 ตามประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา ลมทีไ 126 ตอน
พิศษ 445ง ณ วันทีไ 1 ตุลาคม 2552 พืไอ฿หการกาหนดนยบาย นวทาง มาตรการ ละการประสานงานกีไยวกับ
การพัฒนารงงานละการฝกอาชีพของผูอยู฿นกาลังรงงานปนเปตามนยบายของรัฐบาลละผนพัฒนาศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ ตลอดจนการประสานผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ระหวางระบบการศึกษากับระบบการพัฒนา
กาลังรงงาน ฿หสอดคลองตามนยบายหงรัฐปนเปอยางตอนืไองมีระบบละมีประสิทธิภาพ ดยองค์ประกอบของ
กพร.ปช. จะประกอบเปดຌวย นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึไงนายกรัฐมนตรีมอบหมายปนประธานกรรมการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงรงงาน ปนรองประธานกรรมการสาหรับคณะกรรมการดยตาหนงจากกระทรวงตางโ 4
ซึไงคณะกรรมการหลานัๅนมีหนຌาทีไดังตอเปนีๅ
1. กาหนดนยบายละนวทาง฿นการพัฒนารงงานละประสานงานการฝ กอาชีพของผู อยู ฿นกาลัง
รงงาน฿หสอดคลองกับนยบายของรัฐบาล ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
2. ประสานผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางระบบการศึกษากับระบบการพัฒนากาลังรงงาน฿หมี
ความสัมพันธสอดคลองตามนยบายหงรัฐ ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
3. ประสานนยบาย ผนการพัฒนาฝมือรงงาน ละผนการฝกอาชีพของทุกหนวยงานทัๅงภาครัฐละ
ภาคอกชน พืไอความปนอกภาพ฿นการพัฒนารงงานขจัดปญหาความซๅาซอน ละความสิๅนปลือง
ปัจจุบันกรมพัฒนาฝมือรงงานอยูระหวางตงตัๅงคณะกรรมการบริหารการปลีไยนปลงพืไอการปรับบทบาทการ
พั ฒ นาฝ มื อรงงาน ซึไ ง นຌ น บทบาท ส ง สริ ม /ประสานการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ฿นสถานประกอบกิ จ การ
(Facilitator/Coordinator) ตามผนภาพทีไ 3.4

4

กรรมการดยตาหนง เดก ปลัดกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย ปลัดกระทรวงกษตร
ละสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดเทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงรงงาน ปลั ดกระทรวงวิทยาศาสตรละทคนลยี ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
ผูอานวยการสานักงบประมาณ อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมสวัสดิการละคุ มครองรงงาน ลขาธิการคณะกรรมการสงสริมการลงทุน
ลขาธิการสานักงานประกันสังคม ผู อานวยการสานักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ละขนาดยอม ปลัดกรุงทพมหานคร นายกสมาคมการ
จัดการงานบุคคลหงประทศเทย ประธานสถาบันวิจัยพืไอการพัฒนาประทศเทย ประธานสภาหอการคาหงประทศเทย ละประธานสภา
อุตสาหกรรมหงประทศเทย ผูทนสภาองคการนายจางละผูทนสภาองคการลูกจาง ละกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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ผนภาพทีไ 3.4 นวทางการปรับบทบาท฿หม 4 ดຌานของกรมพัฒนาฝมือรงงาน

ทีไมา: คณะผูຌวิจัย

บทบาท฿หมของกรมพัฒนาฝมือรงงานจะนຌนบทบาทป็นผูຌสงสริมประสานมากขึๅน ดยสรຌางครือขาย
พัฒนาฝมือรงงาน฿นสถานประกอบกิจการ (ส.ป.ก.) ฿หຌมีความขຌมขใงละประสานงานกันอยางป็นระบบ สงสริม
฿หຌมีการพัฒนาฝมือรงงานตามกระบวนการพัฒนาฝมือรงงาน ชน จัดทามาตรฐานฝมือรงงานของตน จัดทา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ดานินการฝຄกอบรมเดຌดຌวยตนอง ดานินการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน ฝຄกบุคลากร฿หຌ
ป็นนักบริหารการจัดการฝຄกอบรมละประมินผลของตนอง ป็นตຌน สงสริม฿หຌสถานประกอบกิจการป็นครือขายทีไ
ขຌมขใงดยการฝຄกอบรมตามหลักสูตรตรียมความพรຌอม฿หຌครือขายละรับการขึๅนทะบียนครือขาย ละผลักดัน฿หຌ
ครือขายสงผนงานพัฒนากาลังรงงานหรือลูกจຌางของตนขຌาสูระบบการพิจารณาของ กพร.ปจ. พืไอจัดทาป็น
ผนพัฒนากาลังรงงานระดับจังหวัด ละพิจารณา฿หຌการสงสริมสนับสนุนคา฿ชຌจายการฝຄกอบรมตามความจาป็น
ชน คาวิทยากร คาวัสดุฝຄก ป็นตຌน ละสงสริม฿หຌครือขายเดຌรับสิทธิประยชน์ตามกฎหมายทีไกีไยวขຌอง สิทธิเดຌรับ
คาปรึกษานะนากีไยวกับกระบวนการพัฒนาฝมือรงงาน สงสริมการงินดยกูຌยืมจากกองทุนพัฒนาฝมือรงงาน
พืไอสงสริม฿หຌผูຌประกอบกิจการป็นผูຌดานินการจัดฝຄกอบรมลูกจຌางเดຌดຌวยตนอง
นอกหนือจากนวทางการปรับบทบาท฿หมของกรมพัฒนาฝมือรงงาน ยังนຌนการประสานภารกิจสงสริม
การจัดทามาตรฐานฝมือรงงาน฿หຌชืไอมยงขຌากับคุณวุฒิวิชาชีพ ดยกรมพัฒนาฝมือรงงานจะจัด฿หຌมีการบูรณาการ
รวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพละสานักงานลขาธิการสภาการศึกษา฿นสวนทีไกีไยวขຌองมากขึๅน พืไอวางนวทางการ
พัฒนาฝมือรงงาน฿หຌรงงานเดຌรับมาตรฐานฝมือรงงาน ละมีฐานสมรรถนะ฿หຌป็นเปตามกรอบคุณวุฒิหงชาติทีไ
สานักงานลขาธิการสภาการศึกษากาหนด พรຌอมทัๅง฿หຌการรองรับกับระดับคุณวุฒิวิชาชีพทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
กาหนดต อเป พืไ อส ง สริม การพั ฒ นากาลั ง รงงานทีไ ดຌ อยอกาส฿หຌมี  อกาสเดຌ รับ ความกຌา วหนຌ า ทางอาชี พ ละ
การศึกษา฿นระดับทีไสูงขึๅนตอเป
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2) กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน มีวิสัยทัศน์ของหนวยงาน คือ ป็นองค์กรหลักทีไมีประสิทธิภาพ฿นการสงสริมการมีงาน
ทา คุຌมครองคนหางาน ละ฿หຌบริการขຌอมูลขาวสารตลาดรงงานทีไทันสมัย มีพันธกิจหลัก 5ประการ คือ
1)
พัฒนาระบบละ฿หຌบริการจัดหางานทัๅง฿นละตางประทศ 2) สงสริม พัฒนา ฿หຌบริการนะนวอาชีพละการ
ประกอบอาชีพ 3) สงสริม กากับดูล การจัดหางานละคุຌมครองคนหางาน 4) พัฒนาระบบ สรຌางครือขาย ละผลิต
ขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน 5) จัดระบบการทางานของคนตางดຌาว ซึไงกรมการจัดหางานมีอานาจหนຌาทีไดังนีๅ
- ดานินการตามกฎหมายวาดຌวยการจัดหางานละคุຌมครองคนหางานกฎหมายวาดຌวย การทางานของคน
ตางดຌาวละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง
- วิคราะห์สภาวะตลาดรงงานละนวนຌมความตຌองการรงงานละป็นศูนย์ทะบียนขຌอมูลรงงาน
- พัฒนาระบบ รูปบบ มาตราการ ละวิธีการดຌานการจัดหางานจัดทาละประสานผนการปฏิบัติงาน
ของกรม฿หຌสอดคลຌอง กับนยบายละยุทธศาสตร์ดຌานรงงานของกระทรวง รวมทัๅงกาหนดมาตราฐานอาชีพละ
อุตสาหกรรม
- ฿หຌคาปรึกษา สงสริม ละ฿หຌบริการนะนวอาชีพ ทดสอบความถนัด฿หຌกประชาชน
- ปฏิ บั ติ ก ารอืไ น ฿ดตามทีไ ก ฎหมายก าหนด฿หຌ  ป็ น อ านาจหนຌ า ทีไ ข องกรมหรื อ ตามทีไ ก ระทรวงหรื อ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
อีกทัๅงกรมการจัดหางานมีอานาจหนຌาทีไ฿นการสงสริมกามีงานทาทัๅง฿นประทศละตางประทศ คุຌมครอง
คนหางาน วิคราะห์ละผยพรขຌอมูลขาวสารตลาดรงงาน รวมทัๅงการจัดระบบการทางานของคนตางดຌาว จึง
จาป็นตຌองพัฒนาหนวยงาน฿หຌสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์พืไอขຌาสูตลาดรงงาน เดຌอยางมีประสิทธิภาพละ
สอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงาน ดยมีกรอบ฿นการดานินงานของหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับการดຌาน
กาลังคน เดຌก
(1) การส ง สริม การมี ง านท า฿นประทศ ดยการตรี ย มความพรຌอมนั ก รีย น นั กศึกษาก อนขຌา สู
ตลาดรงงานพืไอ฿หຌสามารถขຌาสูตลาดรงงานเดຌอยางมีประสิทธฺภาพ สงสริมประชากรวัยรงงาน ผูຌสูงอายุ คน
พิการ ผูຌพຌนทษ ทีไตຌองการมีงานทา มีอาชีพ เดຌงานทา฿นสถานประกอบการละการประกอบอาชีพ เดຌรับขຌอมูล
ขาวสารตลาดรงงานทีไพียงพอตาอการทางาน ผูຌรับบริการสามารถขຌาถึงบริการเดຌอยางสะดวก รวดรใว ดยการนา
ทคนลยีสารสนทศทีไทันสมัยมา฿ชຌ฿นการ฿หຌบริการ ดยดานินการ
- สารวจ Demand ละ Supply ทัๅง฿นภาพรวมละระดับพืๅนทีไ พืไอป็นฐานขຌอมูลดຌานรงงาน
฿นการนามา฿ชຌบริหารทรัพยากรมนุษย์
- วางผนการผลิ ต ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ฿นสถาบั น การศึก ษาพืไ อ ตรี ย มความพรຌ อมกอ นขຌ า สู
ตลาดรงงาน ดยการรวมกับกระทรวงศึกษาธฺการละสถาบันการศึกษา฿นพืๅนทีไ ฿นการ฿หຌความรูຌดຌานอาชีพละ
นวนຌมตลาดรงงานกครูนะนว฿นสถาบันการศึกษา พืไอ฿หຌสามารถนะนวอาชีพนักรียน นักศึกษาเดຌอยาง
สอดคลຌองกับตลาดรงงาน
- นาบบทดสอบความถนัดทางอาชีพมาป็นครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลของนักรียน
นักศึกษา฿นรูปบบสมุดพกสຌนทางอาชีพ ละนาขຌอมูลมาวิคราะห์ติดตามความคลืไอนเหวของบุคคลนัๅนจนจบ
การศึกษาละขຌาสูตลาดรงงาน พืไอสง สริมการมีงานท าละวางผนการผลิตกาลังคน฿หຌสอดคลຌองกับความ
ตຌองการตลาดรงงาน
- ขยายครือขายครูนะนวอาชีพพิไมมากขึๅนพืไอสนับสนุนการทางานของกรม ดยการสัมมนา
฿หຌความรูຌขຌอมูล ดຌา นอาชี พดຌ าน ขຌอมูล ตลาดรงงาน ละผยพรอกสารดຌ านรงงานต างโ รวมทัๅ งจั ด฿หຌมี การ
สมนาคุณคาตอบทน฿หຌกับครูนะนวพืไอป็นการตอบทน฿นการทางาน฿หຌกับกรมการจัดหางาน
- พั ฒ นาละพิไ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการนะนวอาชี พ ฿หຌ กั บ ผูຌ ตຌ อ งการหางานท าละ
กลุมปງาหมายอืไนโ

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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- จัดหาตาหนงงานวางละวิคราะห์ตาหนงงานวางอยางมีคุณคา
- พัฒนาระบบ Matching ตาหนงงานกับผูຌสมัครงานอยางมีคุณภาพ
(2) สงสริมการมีงานทา฿นตางประทศ มีปງาหมายพืไอ฿หຌผูຌทีไดินทางเปทางาน฿นตางประทศลด
คา฿ชຌจาย฿นการดินทางเปทางานตางประทศ ดยการพัฒนาศูนย์ประสานบริการการเปทางานตางประทศ พืไอป็น
ศูนย์ประสานการ฿หຌบริการจัดหางานตางประทศบบครบวงจร฿นพืๅนทีไทีไมีการดินทางเปทางาน฿นตางประทศละทีไ
มีสถิติการหลอกลวงคนหางานสูง ดยชิญหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ชน ธนาคาร บริษัทจัดหางานมา฿หຌบริการภาย฿น
ศูนย์ พืไอชวยลดขัๅนตอนการดินทางติดตอกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง รวมทัๅงบูรณาการการเปทางานตางประทศ
กับศูนยทะบียนคนหางาน รักษาตลาดรงงานดิมละขยายตลาดรงงาน฿หมทีไตຌองการรงงานทีไมีรงงานฝมือหรือ
กึไงฝมือ
3.2.3 กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมป็นกระทรวงหลักทีไมีภารกิจ฿นการสงสริมละพัฒนาอุตสาหกรรม การสงสริม การ
พั ฒ นาผูຌ ป ระกอบการ ละราชการอืไ นโ ตามทีไ กฎหมายก าหนด ดยมี ส ว นราชการบ ง ออกป็ น 8 หน ว ยงาน
฿นระดับกรม กระทรวงอุตสาหกรรมเดຌมีการจัดทาผนมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมเทย 20 ปขึๅนพืไอป็นนวทาง
สาหรับผูຌทีไกีไยวขຌอง฿นภาคอุตสาหกรรมมีความตระหนั กถึงทิศทางการพัฒ นาภาย฿ตຌกระสลกาภิวัฒน์ ภาย฿ตຌ
วิสัยทัศน์฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมเทย คือ มุงสูอุตสาหกรรมสรຌางสรรค์ทีไสมดุลละยัไงยืน ซึไงกาหนดปງาหมาย
ของการดานินยุทธศาสตร์ออกป็น 3 ระยะ คือ
1. ชวงทีไ 1 (ระยะ 5 ป) : มุง฿หຌความสาคัญ฿นการพัฒนาคลัสตอร์ ละอุตสาหกรรม฿หม พรຌอมการ
ชืไอมยงฐานการผลิต ละบริการ฿นกลุมอาชียน
2. ชวงทีไ 2 (ระยะ 10 ป) : ฿หຌความสาคัญกับบริหารจัดการระบบการผลิต ตลาดละบริการ ละสรຌาง
ภาพลักษณ์฿นตลาดอาซียนละภูมิภาค
3. ชวงทีไ 3 (ระยะ 20 ป) : ฿หຌความสาคัญ฿นการบริหารจัดการภาพลักษณ์สินคຌาเทย฿นตลาดลก
ปัจจุบันยังคงอยู฿นชวงระยะ 5 ปรกของการดานินงาน ดยสวน฿หญจะป็นการสรຌางความพรຌอม฿หຌกับ
ประทศเทย฿นการกຌาวเปสูการป็นผูຌผลิต฿นระดับภูมิภาค ตรียมความพรຌอมสูประชาคมอาซียน รวมถึงการปรับ
กຌเขกฎระบียบ ปัญหาคอขวดพืไออานวยความสะดวก ละลดอุปสรรคทีไมีพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานรองรับ (รงงาน
วัตถุดิบ ดึงดูดทคนลยี฿หม มาตรฐาน วิจัยละพัฒนา จัดขตพืๅนทีไ พัฒนาละจัดขตพืๅนทีไศูนย์ทดสอบ ฯลฯ)
พัฒนาคลัสตอร์ ละการขຌาเปสูการป็นผูຌผลิต฿นภูมิภาคจากการสรຌาง ASEAN Supply Chain ละพัฒนาการผลิตทีไ
ป็นมิตรกับสิไงวดลຌอม สาหรับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมทีไจัดทาขึๅน ประกอบดຌวย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนีๅ
1. ยุทธศาสตร์การยกระดับคลัสตอร์อุตสาหกรรมละขยายครือขายการผลิตสูตางประทศ ดยมีกลยุทธ์
การดานินงาน฿นตละชวงระยะวลาดังตอเปนีๅ
ระยะ 1 – 5 ป
- ส ง สริ ม การพั ฒ นากลุ ม คลั ส ตอร์ ฿ หຌ มี
ความสามารถฉพาะดຌาน
- ชืไอมยงฐานการผลิตละบริการ฿นภูมิภาค
- สนับ สนุนการลงทุน฿นฐานการผลิตสินคຌ า
อุตสาหกรรมนวัตกรรมตางประทศ

ระยะ 5 – 10 ป
- สงสริมการรวมมือระหวางกลุมคลัสตอร์
กับบริษัทขนาด฿หญ฿นภูมิภาค
- สนับสนุนการบริหารจัดการครือขายการ
ผลิตบริการละจัดจาหนวย฿นประทศ
- สรຌางภาพลักษณ์สินคຌาเทย฿นระดับภูมิภาค
- สรຌางบทบาท฿หຌประทศเทยมีสวน฿นการ
กาหนดมาตรฐานการผลิต฿นภูมิภาค

ระยะ 10 – 20 ป
- สงสริมการลงทุนการผลิต บริหารละจั ด
จาหนายสินคຌา฿นครือขายสูภายนอกภูมิภาค
- สรຌางภาพลักษณ์สินคຌาเทย฿นระดับสากล
- สรຌา งบทบาท฿หຌ ป ระทศเทยมีสว นรว ม฿น
การควบคุมมาตรฐานการผลิต฿นวทีลก

3-36

ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

2. ยุทธศาสตร์การยกระดับศักยภาพผูຌประกอบการ฿หຌกิดความขຌมขใงละยัไงยืน ดยมีกลยุทธ์การ
ดานินงาน฿นตละชวงระยะวลาดังตอเปนีๅ
ระยะ 1 – 5 ป
- สรຌางความขຌมขใง SMEs ฿หຌมีประสิทธิภาพ
ละมาตรฐานการผลิต
- สงสริมการบริห ารจั ดการผลิตดຌานตຌนทุน
ความสีไยงละจรรยาบรรณ
- สนับสนุนการตอยอดงานวิจัยสูการผลิตชิง
พาณิชย์

ระยะ 5 – 10 ป
- สนับ สนุนการสรຌา งนวัตกรรม มูลคา พิไ ม
ละทรัพย์สินทางปัญญา
- สงสริมการรวมทุนกับบริษัทชัๅนนา฿นลก
ดຌานการวิจัย พัฒนาละการตลาด
- พัฒนาการผลิตสู Green Industry ทัๅงระบบ
- สนับ สนุน฿หຌ ผูຌป ระกอบการมีตราสินคຌา ทีไ
ป็นทีไยอมรับ฿นอาซียนละภูมิภาค

ระยะ 10 – 20 ป
- สงสริม SMEs เทย กຌาวขຌาสูบริษัทชัๅนนา฿น
ลก
- สนับสนุน฿หຌผูຌประกอบการมีตราสินคຌาทีไป็น
ทีไยอมรับ฿นระดับสากล
- พัฒนาความขຌ มขใงของการประกอบการ
อยางมีสวนรวมละสมดุล฿นตละชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การยกระดับครงสรຌางสนับสนุนอุตสาหกรรมพืไอการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอยาง
บูรณาการ ดยมีกลยุทธ์การดานินงาน฿นตละชวงระยะวลาดังตอเปนีๅ
ระยะ 1 – 5 ป
- ก าหนดนวทางการจั ด สรรทรั พ ยากร
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
- ปรับ ปรุ งกฎระบี ย บ รวมถึ งการบั งคั บ ฿ชຌ
กฎหมาย฿หຌ อืๅ อ ต อ การพัฒ นาอุ ต สาหกรรม
อยางสมดุล
- จัดหาละพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
฿หຌมีปริมาณ/คุณภาพพียงพอ
- สนับสนุนการขຌาถึงหลงงินทุนหรือกองทุน
- จั ด ตัๅ ง ห รื อ พั ฒ นาศู น ย์ ท ดสอบ /วิ จั ย /
ออกบบทีไรองรับมาตรฐานสากล
- สนั บ สนุ น ฿หຌ มี ห น ว ยกลางส าหรั บ บริ ห าร
จัดการ฿นตละอุตสาหกรรม

ระยะ 5 – 10 ป
- จัดตัๅง Green Industry Zone รองรับการ
ผลิตละการชืไอมยง฿นภูมิภาคละยกระดับ
สินคຌาชืไอมยงกษตร
- ยกระดับบุคลากร฿หຌมีความสามารถป็นทีไ
ยอมรับ฿นระดับภูมิภาค
- พัฒนาศูนย์ทดสอบ/วิจัย/ออกบบรองรับ
การ฿ชຌงาน฿นอาซียน
- พัฒ นาละบู ร ณาการครงสรຌา งพืๅ น ฐาน
ละระบบลจิสติกส์อาซียน

ระยะ 10 – 20 ป
- ยกระดับบุ คลากร฿หຌ มีความสามารถป็ นทีไ
ยอมรับ฿นระดับลก
- พัฒนาละบูรณาการครงสรຌางพืๅนฐานละ
ระบบลจิสติกส์รองรับ ASEAN + 6

฿นป พ.ศ. 2558 กระทรวงอุตสาหกรรม เดຌมีการจัดทาผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559 – 2564 ภาย฿ตຌกรอบ
นวคิ ด การพั ฒ นาศรษฐกิ จ ละสั ง คมจากผนพั ฒ นาศรษฐกิ จ ละสั ง คมฉบั บ ทีไ 11 ผนม บ ทการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเทย 20 ป รวมถึงนวนยบายการบริหารหงรัฐ ละภาวะศรษฐกิจละสังคมทีไสาคัญของประทศ
ภาย฿ตຌวิสัยทัศน์ ป็นองค์กรนาการพัฒนาอุตสาหกรรมสูความยัไงยืน ดยมียุทธศาสตร์การดานินงานดังตอเปนีๅ
1) ยุทธศาสตร์การปรับครงสรຌางการผลิตพืไอพิไมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ
สงสริมละพัฒนาอุตสาหกรรมทีไสอดคลຌองกับศักยภาพพืๅนฐานของประทศ ดยนຌนการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ทคนลยี
ละนวัตกรรม พืไอพิไมผลิตภาพละมาตรฐาน ฿หຌภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถ฿นการขงขัน฿นระดับทีไสูงขึๅน
2) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น ฿หຌ  อืๅ อ ต อ การลงทุ น ละการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม ดยมี
วัตถุประสงค์พืไอสรຌางอกาสละลดอุปสรรค ฿นการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
3) ยุทธศาสตร์การสงสริมละพัฒนาอุตสาหกรรม฿หຌป็นมิตรกับสังคมละสิไงวดลຌอม ดยมีวัตถุประสงค์
พืไอลดปัญหาการกอมลภาวะละสรຌางความยัไงยืน฿หຌกับภาคอุตสาหกรรม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะองค์กร ดยมีวัตถุประสงค์พืไอพัฒนาระบบละความสามารถของ
บุคลากร฿นการ฿หຌบริการกผูຌประกอบการละประชาชนอยางมีประสิทธิภาพละมีธรรมาภิบาล
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ดยยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับกาพัฒนากาลังคน คือ ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การปรับครงสรຌางการผลิตพืไอพิไม
ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม ซึไงมีปງาประสงค์ คือ พืไอสงสริมละพัฒนาอุตสาหกรรมทีไสอดคลຌองกับศักยภาพ
พืๅนฐานของประทศ ดยนຌนการ฿ชຌวิทยาศาสตร์ทคนลยี ละนวัตกรรม พืไอพิไมผลิต ภาพละมาตรฐาน ฿หຌ
ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถ฿นการขงขัน฿นระดับทีไสูงขึๅน ดยกาหนดกลยุทธ์฿นการดานินงานทีไกีไยวขຌองกับ
กาลังคน 6 ขຌอ ประกอบเปดຌวย
1) ประยุ กต์฿ชຌ ดิ จิ ทัล วิ ท ยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัต กรรม ฿นการพิไ ม ประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ต ของ
ภาคอุตสาหกรรม
2) สริมสรຌางประสิทธิภาพการจัดการลจิสติกส์ ละซอุปทานของภาคอุตสาหกรรม฿หຌมีความเดຌปรียบ฿น
การขงขัน
3) พัฒนาผูຌประกอบการละบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
4) สริมสรຌางศักยภาพการรวมกลุมของอุตสาหกรรมปງาหมาย
5) พัฒ นามาตรฐาน การตรวจสอบรับรอง ละการควบคุมกากับดู  ลพืไ ออืๅอต อความปลอดภัย ของ
ประชาชนละพัฒนาอุตสาหกรรม฿หຌมีขีดความสามารถ฿นการขงขัน
6) พัฒนาวัตถุดิบตຌนนๅาละอุตสาหกรรมพืๅนฐาน
3.2.4 กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา
กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา จัดตัๅ งขึๅนตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
หมวด 5 ตามมาตรา 14 กาหนด฿หຌกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา มีอานาจหนຌาทีไกีไยวกับการสงสริมสนับสนุน ละ
พัฒนาอุตสาหกรรมการทองทีไยว การกีฬา การศึกษา ดຌานกีฬา นันทนาการ ละราชการอืไนตามทีไกฎหมายกาหนด
฿หຌอานาจหนຌาทีไของกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา มีสวนราชการตามมาตรา 15 ดังตอเปนีๅ
1) สานักงานรัฐมนตรี
2) สานักงานปลัดกระทรวง
3) สานักงานพัฒนาการกีฬาละนันทนาการ
4) สานักงานพัฒนาการทองทีไยว
วิสัยทัศน์
ป็นองค์กรหลัก฿นการสงสริมละพัฒนาการทองทีไยว การกีฬ า ละนันทนาการ พืไอป็นกลเก฿นการ
ขับคลืไอนศรษฐกิจละพัฒนาสังคมอยางยัไงยืน
พันธกิจ
1. กาหนดนยบาย ละผนยุทธศาสตร์การพัฒนา฿นทุกระดับทีไสอดคลຌองกับนวทางพัฒนาของประทศ
2. สงสริม สนับสนุน พัฒนา ละผลักดันการนานยบายดຌานการทองทีไยว การกีฬา ละนันทนาการเปสู
การปฏิบัติ
3. บูรณาการละบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ สรຌางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน฿นการพัฒนาการ
ทองทีไยว การกีฬา ละนันทนาการของประทศ รวมทัๅงกาหนดนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน฿นทุกสวน฿หຌ
ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

4. พัฒนาครงสรຌางพืๅ นฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนดຌานการทองทีไยว การกีฬา ละนันทนาการ฿หຌมี
คุณภาพละมาตรฐาน฿นระดับ สากล
5. พัฒนาระบบการบริหาร ระบบสารสนทศ ละบุคลากรดຌานการทองทีไยว การกีฬา ละนันทนาการ฿หຌ
มีศักยภาพ

เดຌก

ยุทธศาสตร์กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา ป พ.ศ. 2555-2559 ประกอบดຌวย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาสินคຌาละบริการดຌานการทองทีไยว฿หຌมีคุณภาพละปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การสงสริมการทองทีไยว฿นชิงคุณภาพ฿หຌมีการติบตอยางสมดุลละยัไงยืน
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การสงสริมละพัฒนาการพลศึกษา กีฬาขัๅนพืนๅ ฐาน กีฬาพืไอมวลชน นันทนาการละ
วิทยาศาสตร์การกีฬา พืไอ฿หຌยาวชนละประชาชนมีสุขภาพละพลานามัยทีไขใงรง
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การสงสริมละพัฒนาการจัดการศึกษาระดับพืๅนฐาน ละระดับอุดมศึกษาดຌานการพลศึกษา นันทนาการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาละสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ทีไ 5 การสงสริมละพัฒนาการกีฬาละวิทยาศาสตร์การกีฬาอยางป็นระบบพืไอมุงสูความป็น
ลิศละพืไอการอาชีพ
ยุทธศาสตร์ทีไ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ละสนับสนุนการพัฒนาศรษฐกิจสรຌางสรรค์ดຌานการ
ทองทีไยวละกีฬา
มืไอพิจารณายุทธศาสตร์ดังกลาวขຌางตຌน พบวา ยุทธศาสตร์ทีไมีนวทางกีไยวของกับการพัฒนากาลังคน

ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาสินคຌาละบริการดຌานการทองทีไยว฿หຌมีคุณภาพละปลอดภัย มีนวทางการ
พัฒนาทีไสาคัญ เดຌก พัฒนาบุคลากรละทคนลยีดຌานการทองทีไยว฿หຌมีความพรຌอม฿นการรองรับนักทองทีไยว
ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การสงสริมละพัฒนาการพลศึกษา กีฬาขัๅนพืๅนฐาน กีฬาพืไอมวลชน นันทนาการละ
วิทยาศาสตร์การกีฬา พืไอ฿หຌยาวชนละประชาชนมีสุขภาพละพลานามัยทีไขใงรง มีนวทางการพัฒนาทีไสาคัญ
เดຌก พัฒนาบุคลากรทางการพลศึกษา กีฬา นันทนาการ ละวิทยาศาสตร์การกีฬา
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การสงสริมละพัฒนาการจัดการศึกษาระดับพืๅนฐาน ละระดับอุดมศึกษาดຌานการพลศึกษา นันทนาการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาละสุขภาพ มีนวทางการพัฒนาทีไสาคัญ เดຌก ผลิตละพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาละผลิตบุคลากรดຌานพลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ละสาขาอืไนทีไกีไยวขຌอง ละ
ยุทธศาสตร์ทีไ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ละสนับสนุนการพัฒนาศรษฐกิจสรຌางสรรค์ดຌานการ
ทองทีไยวละกีฬา มีนวทางการพัฒนาทีไสาคัญ เดຌก การพัฒนาศักยภาพละขีดความสามารถ฿นการบริหารจัดการ
องค์กร ระบบงาน ละบุคลากร฿นกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา
ภาย฿ตຌ ครงสรຌา งของกระทรวงการท องทีไ ย วละกีฬ าประกอบเปดຌ ว ย 7 หน วยงาน คือ (1) ส านั ก
นายกรัฐมนตรี (2) สานักงานปลัดกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา (3) กรมการทองทีไยว (4) กรมพลศึกษา (5)
สถาบันการพลศึกษา (6) การทองทีไยวหงประทศเทย ละ (7) การกีฬาหงประทศเทย ทัๅงนีๅ มืไอพิจารณาภารกิจ
หนຌาทีไของตละหนวยงาน พบวา มีหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับกาพัฒนากาลังคน ดังนีๅ
1) สถาบันพัฒนาบุคลากรการทองทีไยว ซึไงป็นหนวยงานหลักทีไดูล฿นดຌานบุคลากรวิชาชีพทองทีไยว
ดยการกากับของสานักงานปลัดกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา ภาย฿ตຌสถาบันพัฒนาบุคลากรการทองทีไยวบง
หนวยงานออกป็น 4 หนวยงาน เดຌก กลุมบริหารงานทัไวเป กลุมมาตรฐานผูຌประกอบวิชาชีพทองทีไยว กลุมพัฒ นา
หลักสูตร ละกลุมพัฒนาบุคลากร สดงดังผนภาพทีไ 3.5
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ผนภาพทีไ 3.5 ผังครงสรຌางกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา

ทีไมา: กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา

การจัดตัๅงสถาบันพัฒนาบุคลากรการทองทีไยว ( สพบท.) มีวัตถุประสงค์ทีไสาคัญพืไอ฿หຌครอบคลุมถึงภารกิจ
ตางโ ฿นการบริหารจัดการบุคลากรดຌานการทองทีไยวของประทศ5 ดังนีๅ
1) พืไ อ รองรับ การด านิ น การตามมาตรา14 (10) ละ (11) ห ง กฎหมายว า ดຌ ว ยนยบายการ
ทองทีไยวหงชาติ พ.ศ. 2551
2) พืไอรองรับการดานินการตามขຌอตกลงรวมวาดຌวยการยอมรับมาตรฐานวิชาชีพดຌานการทองทีไยว
หงอาซียน (MRA) ฿น 6 ผนก 32 ตาหนงงานตามทีไประทศเทยเดຌมีขຌอผูกพันเวຌ
3) พืไอรงพัฒนาศักยภาพละขีดความสามารถของบุ คลากรดຌานการทองทีไย วของประทศ (ทัๅ ง
ภาครัฐละภาคอกชน) ฿หຌอยู฿นระดับมาตรฐานสากลสามารถทัดทียมละขงขันกับนานาประทศเดຌ
4) พืไอตรียมความพรຌอมของประทศเทย฿นการปຂดสรีการคຌาบริการทองทีไยวระหวางประทศ
5) พืไอพิไมสวนครองตลาดดຌานการทองทีไยว (Tourism Market Shares) ฿หຌมากขึๅนอยางกຌาว
กระดดละทิๅงหางจากประทศคูขงขัน฿หຌมากทีไสุด
6) พืไอมุงตอบสนองตอยุทธศาสตร์การทองทีไยว
7) พืไอ฿หຌมีหนวยงานหลักของชาติทีไสามารถกาหนดทิศทางการผลิตละพัฒนาบุคลากรดຌานการ
ทองทีไยว฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของผูຌประกอบธุรกิจทองทีไยวทัๅง฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ

5

ทีไมา: สถาบันพัฒนาบุคลากรการทองทีไยว สานักงานปลัดกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา. มิถุนายน 2554. อกสารคาชีๅจงประกอบการบง
สวนราชการ การจัดตัๅงสถาบันพัฒนาบุคลากรการทองทีไยว
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

2) กรมการทองทีไยว ป็นสวนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา ซึไงจัดตัๅงขึๅนตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 5 หมวด 5 ตัๅงตวันทีไ 3 ตุลาคม 2545
มีภารกิจกีไยวกับการทองทีไยว ฿นการพัฒนามาตรฐาน การบริการดຌาน การทองทีไยวละหลงทองทีไยว รวมทัๅงการ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจนาทีไยวละมัคคุทศก์฿หຌอยู ฿นระดับมาตรฐาน พืไอกอ฿หຌกิดประยชน์ทางศรษฐกิจ
สังคม ละวัฒนธรรม ละพืไอกอ฿หຌกิดการทองทีไยวบบยัไงยืน ซึไงดิมป็นภารกิจของการทองทีไยวหงประทศเทย
ละเดຌถายอนมา฿หຌกรมการทองทีไยว ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึไงครงสรຌาง
ภาย฿นกรมการทองทีไยว ประกอบดຌวย (1) กองกลาง (2) สานักพัฒนาบริการทองทีไยว (3) สานักทะบียนธุรกิจนา
ทีไยวละมัคคุทศก์ (4) สานักพัฒนาหลงทองทีไยว (5) กองกิจการภาพยนต์ละวีดีทัศน์ตางประทศ (6) กองพัฒนา
มาตรฐานบุคลากรดຌานการทองทีไยว ละ (7) ศูนย์ทคนลยีสารสนทศ ซึไงกรมการทองทีไยวอานาจหนຌาทีไดังตอเปนีๅ
- ศึกษา วิคราะห์ วิจัย รวบรวมขຌอมูลสถิติดຌานการทองทีไยว ละนวทาง การดานินการพัฒนาการ
ทองทีไยว ฿หຌสอดคลຌอง กับนยบาย ละผนพัฒนาการทองทีไยวหงชาติ
- จัดทาผนพัฒนาบริการการทองทีไยว รวมทัๅงประสานสงสริม ละสนับสนุน฿หຌมีการปฏิบัติตามผนทีไ
กาหนด
- จัดทาผนพัฒนาทะบียนธุรกิจนาทีไยวละมัคคุทศก์ รวมทัๅงประสาน สงสริมละสนับสนุน ฿หຌมีการ
ปฏิบัติ ตามทีไกาหนด
- จัดทาผนพัฒนาหลงทองทีไยว รวมทัๅงประสาน สงสริมละสนับสนุน฿หຌมีการปฏิบั ติตามผนทีไ
กาหนด
- ดานินการตามกฎหมาย วาดຌวยธุรกิจนาทีไยว ละมัคคุทศก์ ละกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง
- ติดตามประมินผลงานดຌานพัฒนาการทองทีไยว
- สงสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทัๅงภาคการผลิต การบริหารละกิจการทีไกีไยวขຌอง
- ปฏิบัติการอืไน฿ดตามทีไกฎหมายกาหนด ฿หຌป็นอานาจหนຌาทีไของสานักงาน หรือตามทีไกระทรวง หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ตามพระราชกฤษฎีกา บงสวนราชการกรมการทองทีไยว ออกป็น
มืไอพิจารณาสวนราชการกรมการทองทีไยว ทีไมีบทบาทกีไยวขຌองกับการพัฒนาบุคลากรดຌานการทองทีไยวทัๅง
ทางตรงละทางอຌอม คือ
1) สานักทะบียนธุ รกิจนาทีไยวละมัคคุทศก์ ซึไงมีอานาจหนຌา ทีไดานิ นการกีไยวกับ การออก
฿บอนุญาตตออายุ฿บอนุญาต สัไงพักหรือพิกถอน฿บอนุญาตการรับชาระคาธรรมนียมกีไยวกับธุรกิจนาทีไยว ละ
มัคคุทศก์ รวมทัๅงการวางหลักประกันของผูຌประกอบธุรกิจนาทีไยว ละการออก฿บอนุญาตอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับธุรกิจ
นาทีไยวละมัคคุทศก์ ดานินการจัดทา กใบรักษา บันทึกละติดตามกຌเขขຌอมูลละประวัติของธุรกิจนาทีไยวละ
มัคคุทศก์ ประสาน สงสริมละสนับสนุนหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌการประกอบธุรกิจนาทีไยวละมัคคุทศก์฿หຌ
ป็นเปตามทีไกฎหมายกาหนด ดานินการกีไยวกับงานลขานุการของคณะกรรมการธุรกิจนาทีไยวละมัคคุทศก์ ละ
คณะอนุกรรมการทีไคณะกรรมการธุรกิจนาทีไยวละมัคคุทศก์ตงตัๅง
2) สานักพัฒนาบริการทองทีไยว มีอานาจหนຌาทีไศึกษา วิคราะห์ วิจัยสภาพปัญหาละความตຌองการ
฿นการพัฒนาบริการหลงทองทีไยว พืไอกาหนดมาตรฐานบริการทองทีไยว ติดตอประสานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
฿นการกຌเขปัญหาดຌานบริการทองทีไยว การอานวยความสะดวกละความปลอดภัยกนักทองทีไยว
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3.2.5 กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ป็นหนวยงานหลัก฿นการดานินการนยบายดຌานทคนลยี
ละการสืไอสาร฿นภาพรวมของประทศ ซึไงถือวาป็นกระทรวงทีไมีความสาคัญ฿นยุคเรຌพรมดนชนปัจจุบัน กระทรวง
ทคนลยีสารสนทศมีวิสัย ทัศน์ คื อ ป็ นกลเกหลัก฿นการขับคลืไอนศรษฐกิจดิจิ ทัลอยางยัไงยืน พืไอยกระดั บ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ละพิไ ม ขี ด ความสามารถ฿นการขง ขัน ฿นวที ป ระชาคมลก (วิ สั ย ทั ศน์ ป ระจ าป
งบประมาณ 2559-2562) ดยมีพันธกิจหลักอยู 6 ประการดຌวยกัน เดຌก (1) สนอนะนยบายละจัดทาผน
ยุทธศาสตร์ดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ ละการตือนภัยพิบัติ (2) พัฒนา
ละบริหารจัดการครงขายสืไอสารทรคมนาคมของประทศ เปสูประชาชนอยางทัไวถึงละประสิทธิภาพ (3) สงสริม
สนับสนุนการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล ดຌวยการบูรณาการการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ละขຌอมูลสถิติ฿นทุกภาค
สวนพืไอการพัฒนาประทศอยางทัไวถึงละมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ถูกตຌองหมาะสม (4) สงสงสริม
สนับสนุนสังคมดิจิทัลพืไอพัฒนาประชาชน฿หຌมีความรูຌ ความสามารถ฿นการประยุกต์฿ชຌ ละมูลคาพิไมดຌวยทคนลยี
ดิจิทัล (5) สงสริมละพัฒนาการอุตุนิยมวิทยา ละการตือนภัยพิบัติอยางบูรณาการ ฿หຌมีประสิทธิภาพ ทันตอ
หตุการณ์ ละ (6) สงสริม สนับสนุนการวิจัย ละพัฒนานวัตกรรมพืไอพิไมศักยภาพ฿นการพัฒนาอุตสาหกรรมละ
ศรษฐกิจดิจิทัล
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร มีหนวยงาน฿นสังกัดทัๅงหมด 10 หนวยงาน มีการดานินงาน
ภาย฿ตຌยุทธศาสตร์กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร พ.ศ.2556-2559 ซึไงผนยุทธศาสตร์ฉบับนีๅเดຌมีการ
กาหนดวิสัยทัศน์เวຌวา ป็นองค์กรหลัก฿นการบริหารจัดการดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของประทศ
พืไอการพัฒนาอยางยัไงยืน ดยเดຌมีการกาหนดยุทธศาสตร์เวຌ 5 ประดในยุทธศาสตร์ดຌวยกัน คือ 1) พัฒนาครงสรຌาง
พืๅนฐานดຌาน Information Communication and Technology (ICT) ฿หຌมีประสิทธิภาพอยางทัไวถึง ทันตอ
ทคนลยีละมีความมัไนคงปลอดภัย 2) สงสริมละสนับสนุนการนา ICT มา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการละบริการทุก
ภาคสวนอยางมีธรรมาภิบาล 3) สงสริมละสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT พืไอสามารถขงขันเดຌ฿นระดับ
สากล 4) สงสริมละสนับสนุนการนา ICT มา฿ชຌ฿นการบริหารจัดการละบูรณาการขຌอมูลดຌานอุตุนิยมวิทยา ละ
ระบบตือนภัย฿หຌมีประสิทธิภาพละทันตอหตุการณ์ 5) สรຌางรากฐานการพัฒนาทีไสมดุลสูสังคมดຌวย ICT ซึไงประดใน
ยุทธศาตร์ทีไมีความกีไยวขຌองกับดຌานการพัฒนากาลังคนมากทีไสุดนัๅนคือ ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3 ดยมีรายละอียดดัง
ตารางทีไ 3.2
ตารางทีไ 3.2 ยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนากาลังคนของกระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร
ยุทธศาสตร์
ป้าประสงค์
3. สงสริมละสนับสนุนการพัฒนา 1. ภาคธุร กิ จ อุ ต สาหกรรมละบริ ก ารดຌา น ICT
อุ ต สาหกรรม ICT พืไ อ สามารถ เดຌรับการสงสริมละสนับสนุน฿หຌมีศักยภาพ ละ
ขงขัน฿นระดับสากล
สามารถพึไงตนองเดຌ
2. บุ ค ลากรดຌ า น ICT เดຌ รั บ การพั ฒ นา฿หຌ มี
ความสามารถตามาตรฐานวิชาชีพ หรือ ตรงตาม
ความตຌองการของภาคอุตสาหกรรม ICT พืไอพิไม
ศักยภาพการขงขันเดຌ฿นระดับสากล
3.จานวนบุคลากรดຌาน ICT เดຌรับการพัฒนา฿หຌมี
มาตรฐานทางวิชาชีพ หรือตรงตามความตຌอ งการ
ของภาคอุตสาหกรรม ICT พิไมขึๅนทุกป

กลยุทธ์
1. สงสริมละพัฒนาอุตสาหกรรม ICT พืไอ
ยกระดับศักยภาพ฿นการขงขันของผูຌประกอบการ
2. พัฒนา สงสริมละสรຌางความชืไอมัน฿นการ
ทาธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์
3.สรຌ า งกลเก฿นการผลั ก ดั น ฿หຌ ผูຌ ป ระกอบการ
สินคຌาละบริการ ICT มีมาตรฐานสากล
4.ส ง สริ ม สนั บ สนุ น การวิ จั ย ละพั ฒ นาพืไ อ
ยกระดับอุตสาหกรรม ICT
5. สงสริม พัฒนาบุคลากร ICT เทย฿หຌมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือตรงตามความตຌองการ
ของอุตสาหกรรม
6. ตรียมความพรຌอมละดานินงานดຌาน ICT ฿น
วทีระหวางประทศ
ทีไมา : สานักนยบายละยุทธศาสตร์,กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร,ขຌอมูล ณ วันทีไ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

จะหในเดຌวากระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร เดຌมีการ฿หຌความสาคัญกับการพัฒนากาลังคน
พืไอยกระดับอุตสาหกรรม ICT ของประทศเทย ดยเดຌมีการบรรจุเวຌ฿นประดในยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ฉบับปพ.ศ.
2556-2559 ซึไง฿นปัจจุบันทางกระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร อยู฿นระหวางการจัดทารางยุทธศาสตร์
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร พ.ศ.2559-2562 ดย฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับการพั ฒนากาลังคนของ
ประทศเทยถูกบรรจุ฿นกรอบนยบายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร พ.ศ.2554-2563 ของประทศเทย หรือ
กรอบ ICT2020 ซึไงมีวิสัยทัศน์คือ ICT ป็นพลังขับคลืไอนสาคัญ฿นการพาคนเทย สูความรูຌละปัญญา นาพา
ศรษฐกิจเทย สูการติบตอยางยัไงยืน ละนาพาสังคมเทยสูความสมอภาค ดยมีการกาหนดประดในยุทธศาสตร์เวຌ
6 ประดใน ประกอบเปดຌวย (1) มีครงสรຌางพืๅนฐาน ICT ความรใวสูง ละกระจายอยูอยางทัไวถึง (2) มีทุนมนุษย์ทีไมี
คุณภาพ ฿นปริมาณทีไพียงพอตอการขับคลืไอนการพัฒนาประทศสูศรษฐกิจฐานบริการละศรษฐกิจฐานสรຌางสรรค์
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ (3) พิไมบทบาทละความสาคัญของอุตสาหกรรม ICT (4) ยกระดับความพรຌอมดຌาน ICT
ดยรวมของประทศเทย฿นการประมินวัดระดับระหวางประทศ (5) พิไมอกาส฿นการสรຌางรายเดຌละมีคุณภาพชีวิต
ทีไดีขึๅน ละ (6) สรຌางความตระหนักกทุกภาคสวน฿นสังคมเทยถึงความสาคัญของ ICT ตอการพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมของประทศ ดยประดในดຌานการพัฒนากาลังคนเวຌ฿นกรอบ ICT 2020 นัๅนอยู฿นประดในยุทธศาสตร์ทีไ 2 ดย
มีรายละอียดดังตารางทีไ 2.3
ตารางทีไ 3.3 ยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนากาลังคนภาย฿ตຌกรอบ ICT 2020
ยุทธศาสตร์
2. พัฒนาทุนมนุษย์ทีไมีความสามารถ
฿นการสรຌางสรรค์ ละ฿ชຌสารสนทศ
อยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ
ละรูຌทาทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร
ICT ทีไ มี ค วามรูຌ ค วามสามารถละ
ความชีไยวชาญระดับมาตรฐานสากล

ปງาประสงค์
1. พิไมคุณภาพละปริมาณของบุคลากรดຌาน ICT
ทีไมีความรูຌ ความชีไยวชาญละทักษะ ทีไสอดคลຌอง
กับทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม ICT ละ
การสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของภาค
ศรษฐกิ จ เทย รวมถึ ง การสรຌ า งนวั ต กรรมดຌ า น
สินคຌาละบริการ ICT สาหรับยุคศรษฐกิจฐาน
บริการละฐานความคิดสรຌางสรรค์
2. ผูຌประกอบการละรงงานทัไวเป มีความรูຌละ
ทักษะ฿นการ฿ชຌงาน ICT มีความรูຌสารสนทศ ละ
รูຌทาทันสืไอ ละสามารถ฿ชຌ ICT ป็นครืไองมือ฿น
การขับคลืไอนธุรกิจละสรຌางนวัตกรรมดຌานสินคຌา
ละบริการ

ทีไมา : กรอบนยบายทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประทศเทย

กลยุทธ์
1. จั ด ทากรอบนวทางการพั ฒนาบุ ค ลากรICT
ละพัฒนาบุคลากรทีไปฏิบัติงานทัไวเป ฿หຌมีความรูຌ
ดຌานICT
2. สงสริมการพัฒนาความรูຌละทักษะ฿หมโ ดຌาน
ICT ทีไ ส อ ด ค ลຌ อ ง กั บ ค ว า ม ตຌ อ ง ก า ร ข อ ง
ภาคอุตสาหกรรม
3. สงสริมการพัฒนาบุคลากร ICT ทีไปฏิบัติงาน฿น
ภาคอุตสาหกรรม
4. ตรียมความพรຌอมของประทศพืไอ฿ชຌประยชน์
จากการคลืไ อ นยຌ า ยบุ ค ลากรดຌ า นICT ระหว า ง
ประทศ
5.สรຌางอกาส฿นการขຌาถึ งละ฿ชຌประยชน์จาก
ICT กดใก ยาวชน ละประชาชนทัไวเป
6. รณรงค์ ฿ หຌ ค วามรูຌ พืๅ น ฐานกีไ ย วกั บ ICT ละ
อกาสการจຌางงานกผูຌประกอบการละรงงาน
ทุกระดับ พืไอพิไมอกาส฿นการมีงานทา

จะหในเดຌวากระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร เดຌ฿หຌความสาคัญกการพัฒนากาลังคนดຌาน ICT
พืไอยกระดับอุตสาหกรรม ICT ละพัฒนาประชาชนทัไวเป฿หຌมีความรูຌดຌาน ICT มากยิไงขึๅน สงผลตอการพัฒนาประทศ
฿นภาพรวม ซึไงผนยุทธศาสตร์กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร พ.ศ. 2556-2559 ละกรอบนยบาย
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร พ.ศ.2554-2563 เดຌมีการกาหนดนยบายการพัฒนากาลังคนดຌาน ICT ฿หຌมีความ
สอดคลຌองกับนยบายการพัฒนากาลังคนอืไนโ ของประทศ ทา฿หຌนวทางการพัฒนากาลังคนดຌาน ICT ป็นเป฿นทิศทาง
ดียวกันกับนยบายของประทศละความตຌองการของภาคอุตสาหกรรม

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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3.2.6 กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์  ละทคนลยี มี วิ สั ย ทั ศ น์ ข องกระทรวง คื อ ป็ น องค์ ก รหลั ก ฿นการพั ฒ นา
วิ ท ยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวั ต กรรม พืไ อสรຌ า งปั ญ ญา฿นสั ง คม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาศรษฐกิจ สั ง คม ละ
ความสามารถ฿นการขงขันของประทศอยางยัไงยืน มีภารกิจหลักประกอบเปดຌวย (1) สนอนะนยบาย ละจัดทา
ยุทธศาสตร์/ ผนดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ดยบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน฿นสังกัดละ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง (2) ริริไม รงรัด ผลักดันละดานินการวิจัยละพัฒนา พืไอสรຌางองค์ความรูຌทีไมีผลกระทบ฿นชิง
ศรษฐกิจละสังคม (3) รวมมือกับหนวยงานตางโ สรຌางคนดีละคนกง฿นทุกระดับ รวมทัๅงสรຌางความตระหนักดຌาน
วิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม ฿หຌพรหลาย ละป็นทีไยอมรับกับทุกภาคสวนของประทศ (4) พัฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐาน ระบบสนับสนุนละกลเกดຌานตางโ ทีไอืๅอตอการสรຌางปัญญา ละการนาองค์ความรูຌทางดຌาน
วิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรม เป฿ชຌพิไมคุณคากับภาคการผลิต รวมถึงภาคสังคม ละ (5) สนับสนุน฿หຌมีการ
ถา ยทอดทคนลยี ละสรຌา งนวั ต กรรม฿หຌ กภาคการผลิ ต ละบริก าร รวมทัๅ ง บริการสั ง คมดຌ ว ยวิ ท ยาศาสตร์
ทคนลยี ละนวัตกรรม พืไอพิไมผลิตภาพทางศรษฐกิจ ละคุณภาพ ชีวิตของประชาชน
หนຌาทีไละความรับผิดชอบของกระทรวงฯ นัๅนมีอานาจหนຌาทีไกีไยวกับการวางผน สงสริม ละพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร์  ละทคนลยี ละราชการอืไ น โ ตามทีไ มี ก ฏหมายก าหนด ดย฿หຌ  ป็ น อ านาจหนຌ า ทีไ ข อง
กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี หรือสวนราชการทีไสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ซึไงหนวยงาน฿น
สังกัดทัๅงหมด 16 หนวยงาน ดังนีๅ
สานักงานรัฐมนตรี (สร.) สานักงานปลัดกระทรวง (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สานักงานปรมาณู
พืไอสันติ (ปส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงประทศเทย (วว.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ห ง ชาติ (อพ.) ส านั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์  ละทคนลยี  ห ง ชาติ (พว.) สถาบั น มาตรวิ ท ยาห ง ชาติ
(มว.) สานักงานคณะกรรมการนยบายวิทยาศาสตร์ทคนลยีละนวัตกรรมหงชาติ (สวทน.) สานักงานพัฒนา
ทคนลยีอวกาศละภูมิสารสนทศ(องค์การมหาชน) (สทอภ.) สถาบันทคนลยีนิวคลียร์หงชาติ (องค์การมหาชน)
(สทน.) สถาบันวิจัยสงซินครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์หงชาติ (องค์การมหาชน)
(สดร.) สถาบันสารสนทศทรัพยากรนๅาละการกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) สานักงานนวัตกรรมหงชาติ
(องค์การมหาชน) (สนช.) ละ ศูนย์ความป็นลิศดຌานชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.)
ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดຌมีการกาหนดนยบาย
กีไยวกับดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยีของประทศเทยเวຌอยางครอบคลุม บงป็น 6 ประดในยุทธศาสตร์ เดຌก 1)
การสงสริมละรงรัดการพัฒนากาลังคนดຌานวิทยาศาสตร์พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน 2) การสรຌางองค์
ความรูຌละความตระหนัก พืไอ฿หຌสังคมป็นฐานความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี 3) การรงรัดการวิจัย พัฒนา
ละสรຌางวั ฒนธรรม พืไอสรຌางงาน สรຌางรายเดຌ พัฒนาคุณภาพชีวิ ต ละสรຌา งฐานความรูຌ฿นภาคอุต สาหกรรรม
กษตรกรรม บริ การ ละสั ง คม/ชุ ม ชน 4) การพั ฒ นาละบู รณาการการ฿หຌ บ ริการครงสรຌา งพืๅ น ฐาน อุ ท ยาน
วิทยาศาสตร์ ละระบบสนับสนุนงานวิจัย พัฒนา ละนวัตกรรม รวมทัๅงพัฒนานนบาย การบริหารจัดการดຌาน
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี พืไอพิไมผลผลิตละมูลคาของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการปງองกันการกีดกันทางการคຌาละ
รักษาสิไงวดลຌอม 5) การพัฒนาละการสงสริมการ฿ชຌทคนลยีอวกาศละภูมิสารสนทศพืไอสนับสนุนการพัฒนา
ประทศละการบริหารจัดการการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศละภัยธรรมชาติ 6) การพัฒนาความรวมมือดຌาน
วิทยาศาสตร์ละทคนลยีกับประชาคมอาซียนละนานาประทศ
กระทรวงวิทยาศาตร์ละทคนลยีเดຌหในความสาคัญของการพัฒนากาลังคนดຌานวิทยาศาสตร์ของประทศเทย
ละเดຌมีการกาหนดนยบายดຌานการพัฒนากาลังคนเวຌ฿นประดในยุทธศาสตร์ทีไ 1 ละ 2 ดยมีรายละอียดดังตาราง
ทีไ 3.4
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ตารางทีไ 3.4 ยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนากาลังคนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
ยุทธศาสตร์
ปງาประสงค์
1. การสงสริมละรง รัดการพัฒนา 1. ก าลังคนเดຌรับการศึก ษา การสริมสรຌา ง
กาลังคนดຌานวิทยาศาสตร์พืไอพิไมขี ด ทั ก ษ ะ ดຌ า น วิ ทย า ศ า สต ร์  ทค  น ล ยี
ความสามารถ฿นการขงขัน
วิ ศ วกรรมละคณิ ต ศาสตร์ พืไ อ ป็ น ฐาน
ก าลั ง คนวิ ท ยาศาสตร์  ละทคนลยี ข อง
ประทศทีไ มี ขี ด ความสามารถ฿นการวิ จั ย
พัฒนาละนวัตกรรม พืไอ ตอบจทย์฿น฿น
สาขายุทธศาสตร์ ละ/หรือครงการลงทุน
ขนาด฿หญของรัฐ
2. ภาคการผลิตละบริการมีบุคลากรอยาง
พียงพอรองรับการผลิตทีไ฿ชຌทคนลยีการ
วิ จั ย พั ฒ นาละนวั ต กรรม ละมี ค วาม
รว มมือ ระหว า งรัฐ ละอกชน ฿นการผลิ ต
ละบมพาะกาลังคน ดยการบูรณาการการ
รี ย นรูຌ กั บ การท างานละการส ง สริ ม
บุ ค ลากรวิ ท ยาศาสตร์  ละทคนลยี ข อง
ภาครัฐ฿หຌสามารถเปปฏิบัติงานอกชน
2. การสรຌ า งองค์ ค วามรูຌ  ละความ ประชาชนกลุ ม ปງ า หมาย รวมทัๅ ง ดใ ก ละ
ตระหนัก พืไอ฿หຌสังคมป็นฐานความรูຌ ยาวชน มีความรูຌ ความขຌา฿จ ละทัศนคติทีไ
ดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
ดีตอวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรม
 ล ะ ส า ม า ร ถ น า เ ป ฿ ชຌ ป ร ะ  ย ช น์ ฿ น
ชีวิตประจาวันละกรปฏิบัติงานเดຌ
ทีไมา: ยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2559

กลยุทธ์ทีไกียไ วขຌอง฿นการพัฒนากาลังคน
1. รว มมือกับ หนว ยงานทีไกีไย วขຌ อ ง฿นการผลิตละ
สรຌางสຌนทางอาชีพบุคลากร วิทยาศาสตร์ ทคนลยี
ละนวัตกรรม
2. สงสริม สนับสนุนละสรຌางกลเก฿หຌกิดการหมุนวียน
ลกปลีไยนบุคลากรทีไมีศักยภาพจากตางประทศละ
หนวยงานวิจัย/ทคนลยี/สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
เปปฏิบัติงาน฿นภาคอุตสากรรม
3. สงสริมความรวมมือระหวางภาครัฐละภาคอกชน
฿นการบ ม พาะยาวชน นั ก รี ย น นั ก ศึ ก ษาละ
บุคลากรวัย ทางานดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
฿หຌมีคุณภาพตรงตามความตຌองการของภาคการผลิต
ละบริการทัๅงรัฐละอกชน

1. สรຌางการรียนรูຌละความคิดสรຌางสรรค์ของยาวชน
ละผยพรความรูຌดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละ
นวั ต กรรม สู ป ระชาชน รวมทัๅ ง พิไ ม อกาส฿นการ
ขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร
2. ชิดชูกียรตินักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ ปราชญ์
ชาวบຌาน

กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ละทคนลยี เ ดຌ ฿ หຌค วามส าคัญ กับ การพั ฒ นาก าลั ง คน฿หຌ มี ศั กยภาพทางดຌ า น
วิทยาศาสตร์฿ หຌดียิไ งขึๅน ดยมีสานักงานคณะกรรมการนยบายวิทยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวัตกรรมหงชาติ
(สวทน.) ซึไ ง ป็ น หน ว ยงาน฿นสั ง กั ด ทีไ มี  ผนนยบาย฿นการพั ฒ นาก าลั ง คนละป็ น หน ว ยงานหลั ก ภาย฿ตຌ
พระราชบัญญัติวาดຌวยวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรมหงชาติ พ.ศ. 2551 (ประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา
ฉบั บ กฤษฎี ก า ล ม ทีไ 125 ตอนทีไ 33 ก. มืไ อ วั น ทีไ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2551) ดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ ข องหน ว ยงาน ดั ง นีๅ
วิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนละสริมสรຌางขีดความสามารถ฿นการ
ขงขันของประทศอยางยัไงยืน  ละมีพันธกิจหลัก คือ จัดทานยบายละผนดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละ
นวัตกรรมของประทศผลักดันนยบายละผนดຌานวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรมของประทศเปสูการปฏิบตั ิ
ประสาน฿หຌกิดความรวมมือดຌานการศึกษา การวิจัยละพัฒนาระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทัๅง฿นละ
ตางประทศ พืไอผลิตละพัฒนากาลังคนดຌานการวิจัยละนวัตกรรม
ทัๅงนีๅ สวทน. เดຌมีการจัดทานยบายละผนวิทยาศาสตร์ทคนลยีละนวัตกรรม ฉบับทีไ1 พ.ศ.2555-2564
ซึไงมีวิสัยทัศน์ของผนดังกลาว คือ นวัตกรรมขียว พืไอสังคมดีมีคุณภาพละศรษฐกิจทีไมีสถียรภาพ ดยมีพันธกิจ
หลัก 5 ประการดຌวยกันคือ
1) พัฒนางานวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรม พืไอสนับสนุนการสรຌางสังคมทีไมีภูมิคุຌมกัน
2) พั ฒ นางานวิ ท ยาศาสตร์ ทคนลยี  ละนวั ต กรรม พืไ อสนั บ สนุ น การสรຌ า งศรษฐกิจ ฿หຌมี คุณ ภาพ
สถียรภาพดยมีการชืไอมยงกับศรษฐกิจลกละภูมิภาค
3) พัฒนางานวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรม พืไอรองรับการปลีไยนปลงสภาพภูมิอากาศ

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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4) พัฒ นาละผลิต กาลั งคนดຌา นวิ ท ยาศาสตร์ ทคนลยี ละนวั ตกรรม พืไ อรองรับ การปลีไย นปลง
ประชากรศาสตร์
5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนดຌานครงสรຌางพืๅนฐานวิทยาศาสตร์ ทคนลยีละนวัตกรรม พืไอสนับสนุนการพิไม
ขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ
ซึไงพั นธกิจ฿นขຌอทีไ 4 คือพันธกิจหลักของ ผนฯ ฉบั บทีไ 1 ทีไมีความกีไยวขຌองกับการพัฒนากาลั งคนของ
ประทศ ดยกาหนดยุทธศาสตร์เวຌทัๅงหมด 5 ยุทธศาสตร์ เดຌก (1) การพัฒนาความขຌมขใงของสังคม ชุมชน ละ
ทຌองถิไนดຌวยวิทยาศาสตร์ (2) การพิไมขีดความสามารถ ความยืดหยุน ละนวัตกรรม฿นภาคกษตร ผลิต ละบริการดຌวย
วิทยาศาสตร์ (3) การสริมสรຌางความมัไนคงดຌานพลังงาน ทรัพยากรละสิไงวดลຌอมของประทศดຌวยวิทยาศาสตร์ (4)
การพั ฒนาละพิไ มศักยภาพทุ นมนุ ษย์ของประทศดຌ าน วิ ทยาศาสตร์ละทคนลยี ซึไ งยุ ทธศาสตร์ขຌอทีไ 4 ป็ น
ยุทธศาสตร์ทีไมีความกีไยวขຌองกับการพัฒนากาลังคน฿นดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ซึไงมีรายละอียดดังตารางทีไ 3.5
ตารางทีไ 3.5 ยุทธศาสตร์ทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนากาลังคนของ สวทน.
ยุทธศาสตร์
ป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพัฒนาละพิไม 1. พิไมสัดสวนผูຌรียนสายวิทยาศาสตร์฿หຌจบตรงตาม
ศักยภาพทุนมนุษย์ของประทศดຌาน ความตຌองการของตลาดเมนຌอยกวารຌอยละ 60
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี
2. ผลิตภาพรงงานของกาลังคนดຌานวิทยาศาสตร์ละ
ทคนลยีขยายตัวพิไมขึๅนเมตไากวารຌอยละ 5 ตอป
3. พิไมสัดสวนบุคลากรดຌานการวิจัยละพัฒนาป็น
25 คน ตอประชากร 10,000 คน ดยป็นบุคลากร
ทีไทางาน฿นภาคอกชนเมนຌอยกวารຌอยละ 60

กลยุทธ์
1. บูรณาการการพัฒนาละผลิตกาลังคนดຌาน
วิทยาศาสตร์ละทคนลยีของประทศ
2. การยกระดั บ สมรรถภาพละพิไ ม ขี ด
ความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรูຌ
กาลังคนดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี
3. การสรຌางรงจู ง฿จ ขยายฐานบุคลากรดຌา น
วิทยาศาสตร์ละทคนลยี ฿หຌมีมวลวิกฤตละ
มี  สຌ น ทางอาชี พ ละบทบาท฿นการพั ฒ นา
ศรษฐกิจละสังคม

ทีไมา : นยบายละผนวิทยาศาสตร์ทคนลยีละนวัตกรรม ฉบับทีไ 1 พ.ศ. 2555-2564

จะหในเดຌวากระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยีเดຌมีการ฿หຌความสาคัญกับการพัฒนากาลังคนของประทศ
ซึไงเดຌมีการกาหนดเวຌทัๅง฿นยุทธศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี พ.ศ. 2555-2559 รวมเปถึงการจัด ทา
นยบายละผนวิ ท ยาศาสตร์ ทคนลยี  ละนวั ต กรรมหง ชาติ ฉบั บ ทีไ 1 พ.ศ.2555-2564 ซึไ ง นวทางการ
ดานินงานตามนยบายทัๅงสองทีไเดຌกลาวเปนัๅน ป็นเป฿นทิศทางดียวกันกับนยบายการพัฒนากาลังคนดຌานอืไนโ ของ
ประทศ ทา฿หຌนยบายการพัฒนากาลังคนของประทศดຌานวิทยาศาสตร์มีความชัดจนละมีนวทางทีไป็นรูปธรรม
มากยิไงขึๅน
3.2.7 สานักงานสถิติหงชาติ
ส านั กงานสถิติ  หง ชาติ ป็ น หน ว ยงานส าคัญ ทีไ จั ด กใบ ขຌอมู ล ของประทศ มี วิ สั ย ทั ศน์ องค์กร คือ ป็ น
ศูนย์กลางขຌอมูลสถิติละสารสนทศพืไอการตัดสิน฿จของประทศ ดยมีพันธกิจทีไสาคัญ ดังนีๅ
1) บริหารจั ดการสถิติ ละสารสนทศของชาติ฿หຌป็น ระบบ พืไ อสนั บสนุน การพัฒ นาละสริม สรຌา ง
ศักยภาพการขงขันของประทศ
2) จัดทาสามะนหรือสารวจดຌวยตัวอยาง หรืออานวยการ พืไอ฿หຌเดຌฐานขຌอมูลทางดຌานศรษฐกิจสังคม
ทคนลยีสารสนทศ ละอืไนโ ของประทศ
3) บริการขຌอมูล องค์ความรูຌ วิชาการดຌานสถิติละสารสนทศกผูຌ฿ชຌบริการทุกภาคสวน
4) พัฒนาบุคลากรทางดຌานสถิติของประทศ฿หຌมีความป็นมืออาชีพ
5) รวมมือละประสานงานกับตางประทศละองค์กรระหวางประทศ฿นงานกีไยวกับสถิติ
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

สานักงานสถิติหงชาติ มียุทธศาสตร์ 4 ประการ เดຌก 1) บูรณาการ ชืไอมยง ละลกปลีไยนขຌอมูลสถิติทีไ
สาคัญละจาป็นของประทศ ฿หຌมีคุณภาพละป็นเปตามมาตรฐานสากล 2) พัฒนากระบวนการผลิตละการบริการ
ดຌานสถิติ฿หຌมีคุณภาพตอบสนองความตຌองการของผูຌ฿ชຌทุกภาคสวน 3) พัฒนาบุคลากรทางดຌานสถิติของประทศ฿หຌมี
ความรูຌความชานาญ ป็นมืออาชีพ 4) สงสริมการนาขຌอมูลสถิติละสารสนทศเป฿ชຌ฿นการวางผนละตัดสิน฿จ
฿นฐานะป็นหนวยงานกลางของรัฐ฿นการดานินการกีไยวกับสถิติ ทัๅง฿นบทบาทของการจัดระบบบริหารสถิติ
ของประทศ฿หຌมีประสิทธิภาพ ละป็นหนวยงานหลัก฿นการผลิตขຌอมูลสถิติทีไสาคัญพืไอติดตาม ประมินผล ละ
สนับสนุนการดานินการตามนยบายละผนงานของรัฐ กลเกหนึไงทีไสาคัญ฿นการขับคลืไอนบทบาทดังกลาวเปสู
ความสารใจคือ มาตรฐานสถิติ ทีไป็นสมือน ครงสรຌางหลัก ของการผลิตสถิติพืไอนาเปสูการบงปันขຌอมูลพืไอ
การ฿ชຌงานรวมกัน กิดการชืไอมยงละบูรณาการสถิติของประทศ ถึงมຌวาจะป็นสถิติทีไผลิตจากหนวยงานทีตไ างกัน
หรือจัดทาขึๅน฿นคาบวลาทีไตางกัน
ดังนัๅน มาตรฐานสถิติจึงป็นอีกหนึไงภารกิจของสานักงานสถิติหงชาติ ทีไจะตຌองสอดประสานความรวมมือ
กับหนวยสถิติของภาครัฐ ฿นการรงพัฒนางานดຌานมาตรฐานสถิติละผลักดันสูการป็นศูนย์กลางดຌาน มาตรฐานสถิติ
ของประทศพืไอสนับสนุนงานผลิตสถิติทางการ รวมถึงพัฒนา สงสริม ละผยพร฿หຌกิดการบูรณาการสถิติของ
หนวยงานภาครัฐอยางทຌจริง ซึไงการผลิตขຌอมูลสถิติจะตຌองจัดทาตามหลักวิชาการละมี มาตรฐานสถิติ พืไอ฿หຌเดຌ
ขຌอมูลทีไมีความถูกตຌองละชืไอถือเดຌ สามารถปรียบทียบขຌอมูลกันเดຌทัๅง฿นประทศละระหวางประทศ ทัๅงนีๅการ
จัดทามาตรฐานสถิติควรตຌองป็นเปตามมาตรฐานสากล ซึไงมาตรฐานสถิติสามารถจัดป็นกลุม฿หญโ เดຌดังนีๅ
1) มาตรฐานการจัดจานกขຌอมูลสถิติ (Statistical Standard Classification)
2) มาตรฐานคาจากัดความ (Standard Definition)
3) มาตรฐานการนาสนอสถิติ (Statistical Standard Presentation)
สานักงานสถิติหงชาติทาการจัดประภทอาชีพ ดย฿หຌอยู฿นกลุมมาตรฐานการจัดจานกขຌอมูลสถิติ
(Statistical Standard Classification) ป็นการจัดประภทขຌอมูลหรือกลุมขຌอมูลอยางมีความหมายละป็นระบบ฿หຌ
อยู฿นรูปบบทีไป็นมาตรฐาน ดยกาหนดรหัสของกลุมขຌอมูลดຌวยตัวลข หรือตัวอักษร ซึไงการจัดจานกขຌอมูลป็นเป
ตามมาตรฐานสากล พืไอ฿หຌส ามารถปรีย บที ยบขຌอมู ลกั นเดຌ ละมีม าตรฐานการจั ดจ านกขຌอมู ล สถิติ บบ
Reference Classifications ซึไงป็นการจัดจานกทีไเดຌรับการยอมรับวาป็นสากล ดยจะตຌองเดຌรับการยอมรับจาก
หนวยงานระหวางประทศ ชน องค์การสหประชาชาติ องค์การรงงานระหวางประทศ องค์การอนามัยลก ป็นตຌน
ละป็นประภทของการจัดจานกทีไประทศตางโ ฿ชຌป็นนวทาง฿นการจัดทามาตรฐานการจัดจานกของตน ทา฿หຌ
ขຌอมูลทีไจัดจานกตามบบดังกลาว สามารถนาเปปรียบทียบกันเดຌทัๅง฿นระดับของครงสรຌางหลักละ฿นตละระดับ
ยอยของการจัดจานก ละ฿นการจัดทามาตรฐานการจัดจานกขຌอมูลสถิติตละรืไอง อีกทัๅง สานักงานสถิติหงชาติ
เดຌตงตัๅงคณะทางานซึไงประกอบดຌวยบุคคลทีไมีความรูຌความสามารถละ ประสบการณ์ขึๅนมาพิจารณารวมดຌวย
สานักงานสถิติหงชาติเดຌการจัดประภทอาชีพตามมาตรฐานสากล ดยอຌางอิงจาก International
Standard Classification of Occupations, 2008 version (ISCO-08) ขององค์การรงงานระหวางประทศ (ILO)
มีวัตถุประสงค์ พืไอ฿ชຌ฿นการจัดประภทขຌอมูลอาชีพ฿นครงการสามะนละสารวจตางโ พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลการจัด
ประภทอาชีพทีไป็นมาตรฐานสากล สามารถปรียบทียบขຌอมูลทัๅงภาย฿นประทศละระหวางประทศ ซึไงเดຌ ทาการ
จัดประภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับปลภาษาเทย) ละมีครงสรຌางของการจัดประภทอาชีพ
ตามมาตรฐานสากล ดังนีๅ
ระดับทีไ 1: หมวด฿หญ ทนดຌวย ตัวลขคือ 9
ระดับทีไ 2: หมวดยอย ทนดຌวย ตัวลขคือ 99

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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ระดับทีไ 3: หมู ทนดຌวย ตัวลขคือ 999
ระดับทีไ 4: รหัสอาชีพ ทนดຌวย ตัวลขคือ 9999
การด านิ น งานดຌ า นการจั ด กใบ ขຌ อ มู ล ของส างั น งานสถิติ  ห ง ชาติ จะมี ส ว นช ว ยป็ น อย า งมากต อ การ
ดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ฿นการดานินการจัดทามาตรฐานอาชีพทีไสาคัญละตรงกับความตຌองการของ
ประทศ ดย฿ชຌ การอຌา งอิงจากผลการสารวจละการกาหนดการจั ดประภทอาชีพ ตามมาตรฐานสากล จาก
International Standard Classification of Occupations, 2008 version (ISCO-08)
3.2.8 หนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นภาคอกชน
สาหรับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นภาคอกชนหากเมนับชมรม/สภา/สมาพันธ์วิชาชีพลຌวนัๅน หนวยงานทีไ
ดานินงานกีไยวนืไองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ละป็นหนวยงานทีไมีสวนรวม฿นการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ฿น
ประทศเทย ละทางานทีไกีไยวขຌองกับกาลังรงงานดยหลักโ ทีไมีพระราชบัญญัติจัดตัๅง฿นการรองรับ 2 หนวยงาน
คือ หอการคຌาเทยละสภาหอการคຌาหงประทศเทย ละสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย
1. หอการคຌาเทยละสภาหอการคຌาหงประทศเทย
สภาหอการคຌาหงประทศเทย คือ องค์กรหลัก฿นการทาหนຌา ทีไป็น ทีไปรึกษาดຌานการคຌา การบริหาร
อุตสาหกรรม กษตรกรรม ละการงิน พรຌอมทัๅง฿หຌคาปรึกษาละขຌอสนอนะกรัฐบาลพืไอประยชน์กศรษฐกิ จ
ละสังคมของชาติดยรวม6 อยางเรกใตาม หนຌาทีไของหอการคຌาเทยเมเดຌจากัดตามคากลาวขຌางตຌนพียงทานัๅน ทัๅงนีๅ
หนຌาทีไอืไนโ ของหอการคຌาเทย ดังทีไเดຌระบุ฿น มาตรา 28 พระราชบัญญัติหอการคຌา พ.ศ. 2509 (กຌเขพิไมติม พ.ศ.
2550) ละขຌอ 3 ของขຌอบังคับหอการคຌาเทย ประกอบดຌวย
1) สงสริมการคຌา การบริการ การประกอบวิชาชี พอิสระ อุตสาหกรรมกษตรกรรม การงินหรือ
ศรษฐกิจดยทัไวเป ชน รวบรวมสถิติ ผยพรขาวสารการคຌา วิจัยกีไยวกับการคຌาละการศรษฐกิจ สงสริมการ
ทองทีไยว การออก฿บรับรองหลงกานิดของสินคຌาการวางมาตรฐานหงคุณภาพของสินคຌา การตรวจสอบมาตรฐาน
สินคຌา จัดตัๅงละดานินการสถานการศึกษาทีไกีไยวกับการคຌาละศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์สินคຌา การจัดงานสดงสินคຌา
การป็นอนุญาตตุลาการชีๅขาดขຌอพิพาททางการคຌา7
2) รับ ปรึกษาละ฿หຌขຌอนะน ากส มาชิ กกีไย วกับ การคຌา การบริการ การประกอบวิ ชาชีพ อิส ระ
อุตสาหกรรม กษตรกรรม การงินหรือศรษฐกิจ ละชวยอานวยความสะดวกตาง โ ฿นการดานินธุรกิจของสมาชิก8
3) ฿หຌคาปรึกษาละสนอขຌอนะนากรัฐบาลพืไอพัฒนาศรษฐกิจของประทศ9
4) ประสานงาน฿นทางการคຌาระหวางผูຌประกอบการคຌากับทางราชการ10
5) ฿หຌการศึกษาอบรม ฿หຌความรูຌละความชานาญดຌานการคຌา อุตสาหกรรม กษตรกรรม การบริการ
การประกอบวิชาชีพอิสระ ละอืไนโ
6) พืไอชวยหลือละสงสริมการกุศลละสาธารณะสงคราะห์
7) ปกปງองผลประยชน์ทางการคຌา อุตสากรรม กษตรกรรม การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ
ของบุคคลดังกลาว฿นขຌอ 2
6

จรรยาบรรณหอการคຌาเทย (http://www.thaichamber.org ขຌาถึงขຌอมูลวันทีไ 16 มษายน 2557)
มาตรา 28 วรรค 1 พระราชบัญญัติหอการคຌา พ.ศ. 2509
8
มาตรา 28 วรรค 2 พระราชบัญญัติหอการคຌา พ.ศ. 2509
9
มาตรา 28 วรรค 3 พระราชบัญญัติหอการคຌา พ.ศ. 2509
10
มาตรา 28 วรรค 4 พระราชบัญญัติหอการคຌา พ.ศ. 2509

7
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8) สงสริมความสามัคคีระหวางผูຌประกอบวิสาหกิจทางการคຌา อุตสาหกรรม กษตรกรรม การบริการ
การประกอบวิชาชีพอิสระ การงินละศรษฐกิจ
9) ปฏิบัติกิจการอืไนโ ตามตจะมีกฎหมายระบุ฿หຌป็นหนຌาทีไของหอการคຌา หรือตามทีไราชการมอบหมาย
10) หอการคຌาเทยนีๅเมกีไยวกับการมือง
สาหรับบทบาทของสภาหอการคຌาหงประทศเทยกับการพัฒนามาตรฐานรงงานเทย นืไองจากสภา
หอการคຌาหงประทศเทย มีบทบาทดยตรง฿นดຌานการ฿หຌคาปรึกษาทางดຌานศรษฐกิจ การคຌา การบริการ ละการ
ประกอบอาชีพ ดังนัๅนทีไผานมาทางสภาหอการคຌาเทยจึงมีสวน฿นฐานะหนวยงานหลักของการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาสมรรถนะรงงานเทย ดยการทบทวนงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง พบวา บทบาทดຌานการกาหนดทิศทางการพัฒนา
สมรรถนะรงงานเทยของสภาหอการคຌา สวน฿หญป็นการดานินงานผานคณะกรรมาธิการ ละคณะอนุกรรมาธิการ
คณะกรรมการละคณะอนุกรรมการทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนารงงาน ดยฉพาะอยางยิไง การป็นคณะกรรมการ
พัฒนารงงานละประสานงานการฝຄกอาชีพหงชาติ หรือทีไรียกดยยอวา กพร. ปช. ซึไงทาหนຌาทีไ฿นการกาหนด
นยบายละนวทาง฿นการพัฒนารงงาน฿หຌสอดคลຌองกับนยบายของรัฐบาล ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ11 อีกทัๅงสภาหอการคຌาหงประทศเทยยังป็นสวนหนึไงของคณะกรรมการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน
มีอานาจหนຌาทีไจัดทามาตรฐานฝมือรงงานหงชาติ฿นสาขาอาชีพตาง โ ละสงสริม฿หຌผูຌประกอบกิจการ฿ชຌผูຌผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝ มื อ รงงานป็ น ผูຌ ป ฏิ บั ติ ง าน฿นสาขาอาชี พ ตามประภท ขนาด ละลั ก ษณะงานตามทีไ
คณะกรรมการประกาศกาหนด12 นอกจากนีๅสภาหอการคຌาหงประทศเทยยังป็นหนวยงานหลัก฿นการขับคลืไอนการ
จัดทากรอบคุณวุฒิหงชาติ (National Qualifications Framework) ดยฉพาะการ฿หຌความรวมมือกับสถานศึกษา
฿นการพัฒนาหลักสูตรการรียนการสอนทีไสงผลตอการพัฒนารงงานเทย฿หຌป็นทีไพึงประสงค์ของตลาดรงงาน ละ
การ฿หຌขຌอสนอนะตอการจัดทานวทาง฿นการประมินผล
11

ระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการพัฒนารงงานละประสานงานการฝຄกอาชีพหงชาติ พ.ศ. 2552 ขຌอ 3 ระบุวา กรรมการ กพร. ปช. ดยตาหนง ประกอบดຌวย
ปลัดกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ ปลั ดกระทรวงกษตรละสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดเทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ปลัดกระทรวงรงงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลขาธิการคณะกรรมการ อาชีวศึกษา
ลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ผูຌอานวยการสานั กงบประมาณ อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน ลขาธิการ
คณะกรรมการสงสริมการลงทุน ลขาธิการสานักงานประกันสังคม ผูຌอานวยการสานักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ปลัดกรุงทพมหานคร นายกสมาคมการ
จัดการงานบุคคลหงประทศเทย ประธานสถาบั นวิจัยพืไอการพัฒนาประทศเทย ประธานสภาหอการคຌาหงประทศเทย ละประธานสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย
สาหรับหนຌาทีไของคณะกรรมการชุดดังกลาว เดຌระบุ฿นขຌอ 8 ซึไงมีดังนีๅ
(1) กาหนดนยบายละนวทาง฿นการพัฒนารงงานละประสานงานการฝຄกอาชีพของรงงาน฿หຌสอดคลຌองกับนยบายของรัฐบาลละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
(2) ประสานผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหวางระบบการศึกษากับระบบการพัฒนากาลังรงงาน฿หຌมีความสัมพันธ์สอดคลຌองตามนยบายหงรัฐ ละผนพั ฒนา
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
(3) ประสานนยบายผนการพัฒนาฝมือรงงาน ละผนการฝຄกอาชีพของทุกหนวยงานทัๅงภาครัฐละภาคอกชน พืไอความป็นอกภาพ฿นการพัฒนารงงาน ขจัด
ปัญหาความซๅาซຌอนละความสิๅนปลือง
(4) ติดตามละประมินผลการดานินงานตามนยบายละผนงาน ฿นการพัฒนารงงานละประสานงานการฝຄกอาชีพของหนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌอง
(5) สนอนวทางการกຌเขปัญหาละอุปสรรคกีไยวกับการพัฒนารงงานละประสานงานการฝຄกอาชีพ
(6) ปฏิบัติการอืไน฿ดตามทีไคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
12
พระราชบัญญัติสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน พ.ศ. 2545 ระบุวา คณะกรรมการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน มีหนຌาทีไ ดังนีๅ
(1) สนอความหในตอรัฐมนตรี฿นการกาหนดนยบายกีไยวกับการพัฒนาฝมือรงงานละกองทุนพัฒนาฝมือรงงาน
(2) สนอนะละ฿หຌคาปรึกษากรัฐมนตรี฿นการออกกฎกระทรวง ระบียบหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินีๅ
(3) ออกระบียบหรือประกาศพืไอปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินีๅ
(4) จัดทามาตรฐานฝมือรงงานหงชาติ฿นสาขาอาชีพตาง โ ตามมาตรา 22
(5) กาหนดหลักกณฑ์กีไยวกับการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน
(6) สงสริม฿หຌผูຌประกอบกิจการ฿ชຌผูຌผานการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานป็นผูຌปฏิบัติงาน฿นสาขาอาชีพตามประภท ขนาด ละลักษณะงานตามทีไคณะกรรมการประกาศกาหนด
(7) สงสริม฿หຌมีการจัดตัๅงศูนย์ฝຄกอบรมฝมือรงงานละศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน
(8) สงสริม฿หຌมีการขงขันฝมือรงงาน
(9) สงสริม฿หຌมีการประสานงานระหวางภาครัฐละอกชน฿นการพัฒนาฝมือรงงานละการ฿ชຌทรัพยากรรวมกัน
(10) ติดตามผลการพัฒนาฝมือรงงาน
(11) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาสัไงพิกถอนการป็นผูຌดานินการฝຄกตามมาตรา 48 วรรคสอง ละคาสัไงพัก฿ชຌ฿บอนุญาตหรือคาสัไงพิกถอน฿บอนุญาตป็นผูຌดานินการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานตามมาตรา 49 วรรคสอง
(12) ปฏิบัติการอืไนตามทีไพระราชบัญญัตินีๅหรือกฎหมายอืไนกาหนด฿หຌป็นอานาจหนຌาทีไของคณะกรรมการปฏิบัติการตามทีไรัฐมนตรีมอบหมาย

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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สาหรับบทบาทของสภาหอการคຌาหงประทศเทยตอการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
ตามนวทางของยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2558 – 2562 นัๅน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรรงพัฒนาความ
รวมมือกับสภาหอการคຌาหงประทศเทย ดยกาหนด฿หຌสภาหอการคຌาหงประทศเทยป็นหนึไง฿นภาคีหลักดຌานการ
จัดทาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ นืไองจากสภาหอการคຌาหงประทศเทยนัๅนป็นองค์กรทีไมีความรูຌ
ความขຌา฿จ฿นทิศทางศรษฐกิจละอุตสาหกรรมป็นอยางดี ดังนัๅนองค์กรดังกลาวจึ งสามารถป็นหลงขຌอมูลละ฿หຌ
ขຌอสนอนะสาหรับการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการทางศรษฐกิจ
2. สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย
สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย฿นฐานะหนวยงานกลาง฿นการประสานงานทางดຌานอุตสาหกรรมระหวาง
ภาคอกชนละภาครัฐมีวัตถุประสงค์ภาย฿ตຌ พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย พ.ศ.2530 ดังตอเปนีๅ
1) ป็นตัวทนของผูຌประกอบอุตสาหกรรมภาคอกชน฿นการประสานนยบายละดานินงานระหวาง
อกชนกับรัฐ
2) สงสริมละพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม
3) ศึกษาละหาทางกຌเขปัญหากีไยวกับการประกอบอุตสาหกรรมละกิจการทีไกีไยวขຌอง
4) ส ง สริ ม สนั บ สนุ น การศึ ก ษา วิ จั ย วิ  คราะห์ ทดสอบ ทดลอง อบรม ผยพร วิ ช าการละ
ทคนลยีกีไยวกับอุตสาหกรรม฿หຌกสมาชิก ละอาจจัดป็นบริการกสาธารณชนดຌวยกใเดຌ
5) ตรวจสอบสินคຌา ออก฿บรับรองหลงกานิดหรือ฿บรับรองคุณภาพของสินคຌา
6) ฿หຌคาปรึกษาละสนอขຌอนะนากรัฐบาลพืไอพัฒนาศรษฐกิจดຌานอุตสาหกรรมของประทศ
7) สงสริมนักอุตสาหกรรมละป็นหลงกลางสาหรับนักอุตสาหกรรมประภทตางโ พืไอลกปลีไ ยน
ความคิดหในอันจะป็นประยชน์ตอวงการอุตสาหกรรม
8) ควบคุ ม ดู  ล฿หຌ ส มาชิ กปฏิบั ติ ต ามกฎหมายกีไย วกั บ การประกอบอุ ต สาหกรรม ละกิจ การทีไ
กีไยวขຌอง พืไอชืไอสียงละกียรติภูมิของวงการอุตสาหกรรม
9) ปฏิบัติกิจการอืไนโ ตามตจะมีกฎหมายระบุ฿หຌป็นหนຌาทีไของสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย
หรือตามทีไทางราชการมอบหมาย
จากวัตถุประสงค์ภาย฿ตຌ พรบ. ลຌวนัๅน สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทยยังเดຌจัดทา "จรรยาบรรณของสภา
อุตสาหกรรมหงประทศเทย" ขึๅนเวຌพืไอ฿หຌคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย สมาชิกผูຌประกอบการ
ละผูຌ ป ระกอบการทัไ ว เป มี  นวทางปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ สอดคลຌ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์  ละ อุ ด มการณ์ ฿ นการพั ฒ นา
ภาคอุตสาหกรรม฿หຌบรรลุปງาหมาย พืไอประยชน์ดยรวมของประทศ ดยจรรยาบรรณทีไกีไยวการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อยู฿นขຌอทีไ 2 สริมสรຌางสมรรถภาพ ละความขใงกรงของผูຌประกอบการอุตสาหกรรม กลาวคือ
 สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย พึงสงสริมละพัฒนาสมรรถภาพของผูຌประกอบการอุตสาหกรรม
กลุมอุตสาหกรรม ละ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ซึไงป็นศูนย์กลางของผูຌประกอบการอุตสาหกรรม฿นภูมิภาคตาง โ
ของประทศ พืไอความจริญกຌาวหนຌา ของอุตสาหกรรมดยรวม ซึไงจะชวยสริมสรຌางศรษฐกิจละสังคม ฿หຌมีความ
มัไนคงละยัไงยืนตลอดเป
 สภาอุต สาหกรรมหง ประทศเทย จะส ง สริม ละสนั บ สนุ น ฿หຌผูຌ ป ระกอบการอุต สาหกรรม กลุ ม
อุตสาหกรรมละ สภา อุตสาหกรรมจังหวัด ลกปลีไยนขຌอมูลขาวสาร ตลอดจนประสานสามัคคีละความขຌา฿จอันดี
ระหวางกัน พืไอกอ฿หຌกิดพลังสรຌางสรรค์ ฿น การพัฒนาอุตสาหกรรมของประทศ฿หຌขใงกรง
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

 สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย จะสงสริมการถายทอดทคนลยีทีไทันสมัย ละหมาะสม ก
ผูຌประกอบการอุตสาหกรรม ทุกสาขา ละทุกพืๅนทีไ ฿นฐานะผูຌสรຌางสรรค์ความจริญ฿หຌกประทศชาติ ดยคานึงถึง
การ฿ชຌทรัพยากร฿หຌกิดประยชน์สูงสุด พืไอกຌา วสูความป็นลิ ศ ละพืไอความสมดุลดຌานสิไงวดลຌอมละระบบ
นิวศวิทยาอยางยัไงยืน
 สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย พึงดานินการหรือสนอความคิดหในละขຌอสนอนะ฿หຌมีการ
ปรับปรุง กຌเข นยบาย กฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ ละวิธีปฏิบัติทีไสามารถจะสงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ดยรวมภาย฿ตຌงืไอนเข ละหลักกณฑ์ทีไอืๅออานวย฿หຌสามารถดานินการเดຌ
ซึไงมืไอพิจารณาถึงครงสรຌางหนวยงานภาย฿นสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทยลຌว (ผนภาพทีไ 3.7) พบวา
สวนทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ละสวนทีไชวยสริมการทางานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคือ สถาบัน
สริม สรຌา งขีดความสามารถมนุ ษ ย์ป็ น หนว ยงานทีไ มี ความกีไยวขຌองกับ การพั ฒ นาบุคลากร฿นภาคอุต สาหกรรม
ดานินงานภาย฿ตຌวิสัยทัศน์ทีไวา สถาบันชัๅนนาทีไสงสริมขีดความสามารถของบุคลากร฿นภาคอุตสาหกรรมเทย พืไอ
พิไมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตของเทย อันป็นปั จจัยสาคัญทีไจะพิไมศักยภาพ฿นการขงขันของ
ประทศ ดยมีวัตถุประสงค์ละบทบาทภารกิจสดงดังนีๅ
วัตถุประสงค์
สงสริมขีดความสามารถ฿หຌกับบุคลากร฿นภาคอุตสาหกรรม
ศึ ก ษ า วิ จั ย  ล ะ ค า ด ก า ร ณ์ ค ว า ม ตຌ อ ง ก า ร บุ ค ล า ก ร ฿ น
ภาคอุตสาหกรรม
ผลักดัน฿หຌบุคลากรมีการศึกษาอยางตอนืไอง
พัฒนามาตรฐาน฿นการตรวจสอบคุณวุฒิของบุคลากร฿หຌมีการ
ตรวจสอบประสบการณ์  พืไ อ ฿หຌ  กิ ด การยอมรั บ ฿นทั ก ษะของ
บุคลากร
จั ด ฿หຌ มี ร ะบบคุ ณ ภาพพืไ อ ประยชน์ ฿ นการจั ด ท าหลั ก สู ต ร
การศึกษาตอนืไองดยการ฿หຌมีระบบการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ
สนั บ สนุ น ฿หຌ  กิ ค ความร ว มมื อ กั น ระหว า งภาคอกชนละ
สถาบันการศึกษาพืไอ ปรับปรุงการศึกษาของยาวชน ละการ
ถา ยทอดทคนลยี จากสถาบันการศึก ษาเปสูวิสาหกิจ ขนาด
กลางละขนาดยอม
วิ  คราะห์ ร ะบบทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ฿ นหน ว ยงานต า ง โ พืไ อ ฿หຌ
สามารถวางผนปรับปรุง฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บทบาทภารกิจ
- มุง นຌ น การด านิ น กิ จ กรรมพืไอ พิไ ม ขี ด ความสามารถ฿นการ
ขงขันละการพัฒนาดຌานทรัพยากรมนุษย์ของกลุมสมาชิก
- ชืไอมลกการศึกษากับลกการทางานจริงขຌาดຌวยกัน พืไอพิไม
สมรรถนะ฿นดຌา นการข ง ขั นละการพั ฒ นาดຌ า นทรั พ ยากร
มนุษย์ของกลุมสมาชิก฿หຌสมบูรณ์ยิไงขึๅน
- ขຌาเปมีบทบาทชวยหลือการจัดการดຌานการศึกษาของประทศ
ดยการริริไม฿หຌมีครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาตຌนบบ ดย
นาความรูຌ การจัดการสมัย฿หมขຌาเปบริหารสถาบันการศึกษา฿หຌ
มีประสิทธิภาพยิไงขึๅน
- ฿หຌความรวมมือกับสถาบั นการศึกษาตางโ ฿นการสดงความ
คิดหในละรวมรางหลักสูตรทางดຌานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของภาคอุตสาหกรรม
- ผลั ก ดั น ก า รจั ดตัๅ ง สถ า บั นคุ ณ วุ ฒิ วิ ช า ชี พ ( Vocational
Qualification Institute :VQI) ฿หຌกิดขึๅน ละมีผลบังคับ฿ชຌจริง
พืไอ พิไมสมรรถนะ ยกระดับฝมือรงงานของเทย฿หຌ สามารถ
ขงขันเดຌละป็นทางออกของปัญหาการขาดคลนรงงานทีไมี
ฝมือของกลุมสมาชิกเดຌอยางทຌจริง
- ฿หຌ ความร ว มมือ กับ ภาครัฐ฿นการสงสริ ม สนับ สนุ น฿หຌ สถาน
ประกอบการมีความรูຌ ความขຌา฿จกีไยวกับการพัฒนามาตรฐาน
รงงาน การพัฒนาทักษะฝมือ รงงาน พืไอยกระดับ คุณภาพ
ชีวิตละมาตรฐานฝมือรงงาน
- มุ ง นຌ น การน าผลการวิ จั ย ละพั ฒ นา (Research
and
Development : R&D) ขยายผลสูชิงพาณิชย์พืไอ฿หຌกิดนวัตกรรม
฿หมละพืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของกลุมสมาชิก
- ขຌ า ร ว มป็ น ผูຌ  ทนคณะกรรมการ คณะท างานต า งโ ของ
หนวยงานภาคราชการ ภาคอกชน ละสถาบันการศึกษา พืไอ
ขຌารวมประชุม สดงความคิดหใน฿นดຌานตางโ
ทีไมา: สถาบันสริมสรຌางขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย ขຌาถึงเดຌทีไ
http://www.hcbi.org/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=7
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ผนภาพทีไ 3.6 ผนผังองค์กรสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย

ทีไมา: สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย ขຌาถึงเดຌทีไ http://www.fti.or.th/2016/thai/ftichartofcm.aspx

บทวิคราะห์
จากการศึกษานยบายตางโ รวมทัๅงขຌอมูลของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง พบวา บทบาทการพัฒนากาลังคนเมเดຌ
จากัดพียงคหนวยงานหนวยงาน฿ดพียงอยางดียวทานัๅน หากตยังมีหลายหนวยงานทีไขຌามามีสวนกีไยวขຌอง เมวา
จะป็นหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคอกชน ละภาคประชาสังคม ดย฿นระดับกระทรวงมี 2 กระทรวงหลักทีไ
กีไยวขຌอง คือ กระทรวงศึกษาธิการ ละกระทรวงรงงาน นอกจากนีๅจากการศึกษาพบวา ฿นระยะวลาหลายปทีไผาน
มา หนวยงานภาคอกชน เดຌก หอการคຌาเทยละสภาหอการคຌาหงประทศเทย ละสภาอุตสาหกรรมหงประทศ
เทย เดຌขຌามามีบทบาท฿นการกาหนดมาตรฐานอาชีพ รวมถึงมีการผลักดัน฿หຌรงงาน฿นสถานประกอบการมีการ
พัฒนาบุคลากรอยางตอนืไอง ดังนัๅนการดานินการพัฒนากาลังคนตຌองมีการสรຌางความรวมมือกันพืไอสะทຌอนความ
ตຌองการของภาคอกชน พืไอสงตอ฿หຌผูຌมีสวนกีไยวขຌอง฿นการผลิตละพัฒนากาลังคนเดຌมีศักยภาพตรงตามความตຌองการ
ละพืไอ฿หຌตละหนวยงานรวมกันผลิ ตละพัฒนากาลังคนปງอนขຌาสู ตลาดรงงานเดຌ อยางหมาะสมตอเป฿นอนาคต
ดยระบบมาตรฐาน/คุณวุฒิของประทศ สามารถบงออกเดຌป็น 3 ระบบ฿หญ เดຌก
1. ระบบคุณวุฒิทางการศึกษา (Academic Qualification) ทีไนຌนการรับรองคุณวุฒิของผูຌจบการศึกษา฿น
ตละระดับ ชน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี คุณวุฒิระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ ฯลฯ ฿นบริบทของ
ประทศเทยนัๅน กระทรวงศึกษาธิการ ดยหนวยงานตางโ ภาย฿ตຌกระทรวงจะป็นผูຌกากับดูล ดยมี
การจัดทามาตรฐานของคุณวุฒิดยกระทรวงศึกษาธิ การ หรือดยผูຌชีไยวชาญทีไมีประสบการณ์อยู฿น
สถาบันการศึกษาป็นกาหนด
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2. ระบบมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Standard) ป็นมาตรฐานการทางาน฿นวิชาชีพทีไถูกควบคุม
การประกอบวิชาชีพหลานีๅดยรัฐ นืไองจากป็นอาชีพทีไกีไยวขຌองกับความปลอดภัย฿นชีวิตละทรัพย์สิน
ของประชาชน ผูຌจะประกอบอาชีพหลานีๅตຌองเดຌรับ฿บอนุญาต (License) ทีไกากับดูลดยสภาวิชาชีพ
ซึไงตຌองมีกฎหมายรองรับ ชน สภาวิศวกร พทยสภา สภาวิชาชีพการบัญชี ดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) มีบทบาทหนຌาทีไ฿นการกาหนดมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
3. ระบบมาตรฐานฝมือรงงาน (Skill Standard) ทีไนຌนทักษะฝมือพืไอการประกอบอาชีพเดຌอยางมี
คุณภาพ ละประสิทธิภาพ มีกรมพัฒนาฝมือรงงานป็นหนวยงานหลักทีไทาหนຌาทีไตัๅงตกากับดูล
จัดทา ตลอดจนสงสริม฿หຌกิดการ฿ชຌประยชน์มาตรฐานฝมือรงงาน ดยมีภาคอกชน สมาคม สภา
ธุรกิจอุตสาหกรรมตางโ มารวมดานินการ
จากครงสรຌางระบบมาตรฐาน/คุณวุฒิทัๅง 3 ระบบดังกลาวนัๅน มีหนวยงานละบุคคลตางโ ทีไกีไยวขຌอง฿นต
ละระบบยอยดังสดง฿นตารางทีไ 3.6 ซึไงหในชัดจนวา ตละระบบยอย มีผูຌรับผิดชอบทัๅง฿นบทบาท ผูຌกากับดูล
ผูຌจัดทา ละผูຌ฿ชຌประยชน์ของตละระบบ ดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะป็นหนวยงานหลัก฿นการจัดทาคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชีพ ดยการสงสริม/สนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพ฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพ รวมทัๅงการรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละการติตามประมินผล
นอกจากนีๅ ก ารด านิ น การจั ด ท ามาตรฐานอาชี พ ตຌ อ งสอดคลຌ อ งกั บ กรอบคุ ณ วุ ฒิ  ห ง ชาติ (National
Qualification Framework) ซึไงป็นกลเกชืไอมยงระหวางระบบทัๅง 3 พืไอ฿หຌสามารถทียบคียงเดຌวามาตรฐาน/
คุณวุฒิระดับ฿ดระดับหนึไงของตละระบบจะทียบคียงกันเดຌอยางเร พืไอประยชน์฿นการสงตอคุณวุฒิ ชน ผูຌเดຌรับ
การรับรองมาตรฐานฝมือรงงานระดับ 3 จะสามารถทียบคียงเดຌกับคุณวุฒิทางการศึกษาระดับ฿ด
หนวยงานตางโ ทีไเดຌทบทวนมานัๅนตางมีภารกิจละบทบาทของตนอง฿นตละสวนงาน ต฿นรืไองของ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ยังขาดความชัดจนวาป็นระบบคุณวุฒิทีไอยู฿น
สวน฿ด ดังนัๅนสถาบันฯ ตຌองมีความชัดจนของภารกิจ หรือปรับขอบขตภารกิจ พืไอ฿หຌสามารถดานินการรวมกับ
หนวยงานตางโ เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ตารางทีไ 3.6 บทบาทของหนวยงานตางโ ฿นระบบมาตรฐาน/คุณวุฒิของประทศ
บทบาท
ผูຌกากับดูล
ผูຌจัดทา
ผูຌ฿ชຌ
ระบบชืไอมยง

ระบบมาตรฐาน/คุณวุฒิ
มาตรฐานฝมือรงงาน
มาตรฐานวิชาชีพ
คุณวุฒิทางการศึกษา
กรมพัฒนาฝมือรงงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ (สกศ./
(องค์การมหาชน)
สกอ./สอศ./สพฐ.)
สภาวิชาชีพ (ตามกฎหมาย)
กรมพัฒนาฝมือรงงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
กระทรวงศึกษาธิการ ละ
สภาอุตสาหกรรมหง
(องค์การมหาชน)
สถาบันการศึกษา
ประทศเทย
สภาวิชาชีพ
รงงาน
ผูຌประกอบวิชาชีพ
นักศึกษา
ผูຌประกอบกิจการ
ผูຌประกอบกิจการทีไ฿ชຌ
สถาบันการศึกษา
ผูຌประกอบวิชาชีพ
ผูຌประกอบกิจการ
กรอบคุณวุฒิหงชาติ (National Qualification Framework)
ดย สานักงานลขาธิการสภาการศึกษา
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จากการทบทวน บทบาท ภารกิจ อานาจหนຌาทีไของ สคช.มืไอทียบกับหนวยงานตางโทีไกีไย วขຌอง พบวามี
ลักษณะคลຌายคลึงกับกรมพัฒนาฝมือรงงาน สรุปเดຌดังตารางทีไ 3.7
ตารางทีไ 3.7 ปรียบทียบบทบาท ภารกิจ อานาจหนຌาทีไของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกับกรมพัฒนาฝมือรงงาน
การจัดทา
มาตรฐาน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
1. การจัดทาคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ดยการ
สงสริม/สนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพ฿นการจัดทา
มาตรฐานอาชีพ

การทดสอบฝมือ 1. การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพดย
รงงาน
การ฿หຌองค์กรทีไเดຌการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทา
หนຌาทีไ฿นการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การฝຄกอบรม

การรับรอง

1. รับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

กรมพัฒนาฝมือรงงาน
1. การจัดทามาตรฐานฝมือรงงานตามฐานสมรรถนะ ดย
บงป็น 3 ประภท เดຌก
1) มาตรฐานฝมือรงงานหงชาติ
2) มาตรฐานฝมือรงงานของผูຌประกอบอาชีพดยการ
สงสริม/สนับสนุน ตลอดจน฿หຌคาปรึกษานะนา ฿หຌก
หนวยงานภาครัฐละอกชน ฿นการจัดทามาตรฐาน
ฝมือรงงานของตนอง
3) มาตรฐานฝมือรงงานสาหรับผูຌประสงค์จะเปทางาน฿น
ตางประทศ
2. การจัดทาหลักสูตรการพัฒนาฝมอื รงงานตามฐาน
สมรรถนะทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานฝมือรงงาน
1. การทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน฿หຌกับรงงาน
1) การทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานหงชาติ
2) การทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานตามความตຌองการ
ของสถานประกอบการ
3) การทดสอบฝมือรงงานคนหางานพืไอเปทางาน฿น
ตางประทศ
ดยบงหนวยงานทีไดานินการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน
ป็น 2 ประภท เดຌก
- สถาบันพัฒนาฝมือรงงานภาค ศูนย์พัฒนาฝมือ
รงงานจังหวัด ละกลุมงานอุตสาหกรรมบริการ
(วิทยาลัยรงงาน) ฿นสังกัดกรมพัฒนาฝมือรงงาน
จานวน 78 หงทัไวประทศ
- ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน (อกชน) ทีไเดຌรับ
อนุญาต฿หຌป็นผูຌดานินการทดสอบมาตรฐานฝมือ
รงงานจากรมพัฒนาฝมือรงงาน
1. การฝຄกอบรมฝมือ฿หຌกรงงาน฿นสถานประกอบกิจการ
ละรงงานนอกระบบ ดยบงหนวยงานทีไดานินการ
ฝຄกอบรมฝมือรงงานป็น 2 ประภท เดຌก
1) สถาบันพัฒนาฝมือรงงานภาค ศูนย์พฒ
ั นาฝมือ
รงงานจังหวัด ละกลุมงานอุตสาหกรรมบริการ
(วิทยาลัยรงงาน) ฿นสังกัดกรมพัฒนาฝมือรงงาน
จานวน 78 หง
2) ศูนย์ฝຄกอบรมฝมือรงงาน (อกชน) ทีไขนึๅ ทะบียนป็น
ผูຌดานินการฝຄกตามพระราชบัญญัติสงสริมการพัฒนา
ฝมือรงงาน พ.ศ.2545
1. การรับรองความรูຌความสามารถ฿หຌกผปูຌ ฏิบัติงาน฿นสาขา
อาชีพ ตาหนงงาน หรือลักษณะงานทีอไ าจป็นอันตรายตอ
สาธารณะ ดนศูนย์ประมินความรูຌความสามารถบงออกป็น
2 ประภท คือ
1) ศูนย์ประมินความรูຌความสามารถกลาง เดຌก สถาบัน
พัฒนาฝมือรงงานภาค ละศูนย์พัฒนาฝมือรงงาน
จังหวัด ซึไงป็นหนวยงาน฿นสังกัดกรมพัฒนาฝมือ
รงงานจานวน 77 หงทัไวประทศ
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สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

การสงสริม/
ติดตาม/กากับ
ดูล

การวิจยั ละ
พัฒนา
ประยชน์ตอ
รงงาน

ประยชน์ตอ
ประทศชาติ

1. สงสริมละสนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุม วิชาชีพ฿นการ
จัดทามาตรฐานอาชีพ
2. ติดตามละประมินผลองค์กรทีไมีหนຌาทีรไ ับรองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
3. สงสริม สนับสนุน ละประสานความรวมมือกับ
สถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝຄกอบรม สถานประกอบการ
หนวยงานของรัฐ ละองค์กรอกชน฿นการผยพรระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
1. ศึกษาวิจยั ละพัฒนาระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพ
2. ป็นศูนย์กลางขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพ
1. พืไอป็นการยกระดับคุณคาการรียนรูຌละประสบการณ์
ดຌานวิชาชีพของรงงานเทย ฿หຌป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล
2. สรຌางความป็นธรรม฿หຌกับกาลังรงงาน฿นสายอาชีพ

กรมพัฒนาฝมือรงงาน
2) ศูนย์ประมินความรูຌความสามารถทีไป็นองค์กรอาชีพ
หรือหนวยงานของรัฐทีไเดຌรับการรับรองจากกรมพัฒนา
ฝมือรงงาน฿หຌป็นศูนย์ประมินความรูຌความสามารถ
1. การสงสริม/พัฒนาฝมือรงงาน฿นสถานประกอบกิจการ

1. ปຂดอกาส฿หຌผูຌทีไสะสมประสบการณ์฿นการทางานเดຌรับ
การทดสอบมาตรฐานฝมือพือไ รับทราบระดับฝมือความรูຌ
ความสามารถละทัศนคติ฿นการทางานของตนละพัฒนา
ตนองเปสูมาตรฐานทีไสูงขึๅน พิไมรายเดຌละความกຌาวหนຌา฿น
อาชีพ
2. คนหางานทีไผานการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน
หงชาติ สามารถนาหนังสือรับรองวาป็นผูຌผานการทดสอบ
มาตรฐาน ป็นอกสารประกอบ฿นการสมัครงานทัๅง฿นประทศ
ละตางประทศ พิไมอกาส฿นการมีงานทานืไองจากนายจຌาง
ชืไอมัไน฿นฝมือ
3. ผูຌทีไผานการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานหงชาติ
สามารถพิไมอกาส฿นการรับคาจຌางตามมาตรฐานฝมือ฿นสาขา
อาชีพทีไกระทรางรงงานกาหนด
4. ผูຌถูกลิกจຌางหรือผูวຌ าจຌางงานสามารถ฿ชຌป็นครืไองมือ฿น
การวัดระดับฝมือละความสามารถของตนกอนขຌารับการ
ฝຄกอบรมพิไมติม
1. พืไอพัฒนาอาชีพละสรຌางการยอมรับ฿นภาคธุรกิจละ
1. รงงานฝมือทีไผานการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานมี
ภาคอุตสาหกรรม พืไอพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของ สวนชวย฿นการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ฿หຌ
ประทศ
สามารถขงขันกับนานาประทศเดຌ ละมืไอกิดการยอมรับ
2. สรຌางความชืไอมยงมาตรฐานคุณวุฒวิ ิชาชีพของประทศ
รงงานฝมือของประทศเทย กใจะสงผล฿นดຌานตางโเดຌก
เทย฿หຌป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล
ความตຌองการลงทุนของตางชาติ ละการสงออกผลิตภัณฑ์ทีไมี
คุณภาพ ป็นตຌน มืไอศรษฐกิจดยรวมของประทศดีขึๅน จะ
สงผล฿หຌรงงานเดຌรับคาจຌาง฿นอัตราทีไป็นธรรมดารงชีพอยูเดຌ
อยูดี กินดี สังคมสงบสุขประทศชาติมัไนคง

จากการปรียบทียบบทบาท ภารกิจ อานาจหนຌาทีไของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กับกรมพัฒนาฝมือรงงาน
พบวา ภารกิจของกรมพัฒนาฝมือรงงานละสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีบทบาทภารกิจทีไคลຌายคลึงกัน฿นหลายโดຌาน ละมี
ความมุงหวังทีไจะสรຌางประยชน์ตอกาลังรงงานของชาติป็นสาคัญ จึงควรมีการบูรณาการการทามาตรฐานอาชีพละ
หรือมาตรฐานฝมือรงงานรวมกันระหวางกรมพัฒนาฝมือรงงานละสถาบันคุณวุฒิวิชาชี พ พืไอ฿หຌมีการตอยอด
ระดับของมาตรฐานอาชีพละสามารถสงตอ฿หຌกับสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการรียนการสอนทีไสอดคลຌองกับ
มาตรฐานอาชีพละมาตรฐานฝมือรงงานตอเป

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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3.3 สรุปกฎหมายทีไมีความกีไยวขຌองกับดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
฿นการวิคราะห์กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการดานินงานของสถาบัน คุณวุ ฒิ วิชาชีพ คณะวิจัยเดຌรวบรวม
กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการกาหนดครงสรຌาง บทบาทหนຌาทีไ ภารกิจ ของสถาบันคุณวุฒิวิชีพ ดยบงกลุม฿หຌป็น
กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับระบบคุณวุฒิทีไกีไยวขຌอง จานวน 5 ฉบับ ละกฏหมายทีไกีไยวขຌองอืไนโ สามารถจานกเดຌป็น
5 กลุมเดຌก
1. กฎหมายทีไกีไย วขຌองกับการกาหนดครงสรຌาง บทบาทหนຌ าทีไ ภารกิจ ของกรมพัฒนาฝ มือรงงาน
จานวน 2 ฉบับ
2. กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน ดยฉพาะทีไกีไยวกับการจัดทามาตรฐาน
ฝมือรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน จานวน 9 ฉบับ
3. กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการคุຌมครองรงงาน จานวน 3 ฉบับ
4. รางกฎหมายจากสภาปฏิรูปหงชาติ จานวน 1 ฉบับ
5. กฎหมายทีไกีไยวขຌองดຌานการศึกษา จานวน 8 ฉบับ
3.3.1 กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับระบบคุณวุฒิทีไกีไยวขຌอง จานวน 5 ฉบับ เดຌก
กลุมกฎหมาย฿นสวนนีๅป็นกลุมกฎหมายทีไบัญญัติกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึไงมีลักษณคลຌายกับระบบ
พัฒนามาตรฐานฝมือรงงาน ดยมีจานวน 5 ฉบับ เดຌก
1. พระราชกฤษฎีกาจัดตัๅงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554
2. ประกาศคณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ รืไ อ ง การก าหนดสาขาวิ ช าชี พ ทีไ เ ดຌ รั บ
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2557
3. ขຌอบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วาดຌวยหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการ฿หຌคุณวุฒิ
วิชาชีพ พ.ศ. 2557
4. ขຌอบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วาดຌวยหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเข฿นการออก
หนังสือรับรองกองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557
5. มติ ครม. รืไองกรอบคุณวุฒิหงชาติ (NQF)
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ตารางทีไ 3.8 สาระสาคัญของกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับระบบคุณวุฒิทีไกีไยวขຌอง
ทีไ
กฎหมาย
1 พระราชกฤษฎีกาจัดตัๅงสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2554

สาระสาคัญ
ป็นกฎหมายจัดตัๅงสถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึไงทาหนຌาทีพไ ัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ สงสริมสนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพ฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพ ละ฿หຌการ
รับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ละภารกิจอืไนโ ทีไ
กีไยวขຌอง ดยมีสาระสาคัญดังนีๅ
…
มาตรา 3 ฿นพระราชกฤษฎีกานีๅ
วิชาชีพ หมายความวา ความรูຌ ความสามารถ ละทักษะ฿นการทางานของบุคคลซึไงตຌองอาศัย
ความชีไยวชาญละความชานาญฉพาะดຌาน ทัๅงนีๅ เมหมายความรวมถึงวิชาชีพขององค์กร
วิชาชีพทีไมกี ฎหมายจัดตัๅงขึๅนป็นการฉพาะ
คุณวุฒิวิชาชีพ หมายความวา การรับรองความรูຌ ความสามารถ ละทักษะของบุคคล฿นการ
ทางานตามมาตรฐานอาชีพตามพระราชกฤษฎีกานีๅ
มาตรฐานอาชีพ หมายความวา การกาหนดระดับสมรรถนะของบุคคล฿นการประกอบอาชีพ
ตามพระราชกฤษฎีกานีๅ
สมรรถนะ หมายความวา การ฿ชຌความรูຌ ทักษะ ละความสามารถมาประยุกต์฿ชຌพืไอการ
ประกอบอาชีพ
…
มาตรา 7 ฿หຌสถาบันมีวัตถุประสงค์ ดังตอเปนีๅ
(1) ดานินการศึกษาวิจยั ละพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
(2) สงสริมละสนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพ฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพ
(3) ฿หຌการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(4) ป็นศูนย์กลางขຌอมูลกียไ วกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
(5) ติดตามละประมินผลองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
รวมทัๅงระบบคุณวุฒิวิชาชีพพือไ ฿หຌการดานินการป็นเปดຌวยความปรง฿สละยุติธรรม
(6) สงสริม สนับสนุน ละประสานความรวมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝຄกอบรมสถาน
ประกอบการ หนวยงานของรัฐ ละองค์กรอกชน฿นการผยพรระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพ
…
หมวด 4 การประสานการปฏิบัติการ
มาตรา 30 พืไอประยชน์฿นการสงสริมละสนับสนุนระบบคุณวุฒิวิชาชีพของประทศอยาง
บูรณาการละมุง฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์ ฿หຌคณะกรรมการมีอานาจหนຌาทีไประสานการปฏิบัตกิ ารกับ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอืไน หรือหนวยงานอืไนของรัฐพืไอ฿หຌหนวยงานดังกลาว
ดานินการละปฏิบัติหนຌาทีไดຌานระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿นทิศทางทีไสอดคลຌองกัน
การประสานการปฏิบัติการตามวรรคหนึไง สถาบันดยความหในชอบของคณะกรรมการมีอานาจ
จัดทาบันทึกขຌอตกลงฉบับหนึไงหรือหลายฉบับระหวางสถาบันกับสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชนอืไน หรือหนวยงานอืไนของรัฐ พืไอกาหนดวิธกี าร งืไอนเข การ฿ชຌอานาจหนຌาทีไละ
ความรับผิดชอบของหนวยงานนัๅนเดຌตามทีไหในสมควรรวมทัๅงการมอบอานาจของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนอืไน หรือหนวยงานอืไนของรัฐ฿หຌสถาบันดานินการ฿ด โ ทน
ดຌวย ทัๅงนีๅ ภาย฿ตຌกฎหมายวาดຌวยการนันๅ ละตามความหมาะสม
มาตรา 31 ฿นการดานินการหรือปฏิบัติหนຌาทีไ฿ด โ ทีไกีไยวกับมาตรฐานอาชีพตามพระราช
กฤษฎีกานีๅ ฿หຌคณะกรรมการหรือสถาบันประสานละตกลงรวมกับกรมพัฒนาฝมือรงงาน
กระทรวงรงงาน ซึไงมีอานาจหนຌาทีไกีไยวกับมาตรฐานฝมือรงงานตามกฎหมายวาดຌวยการ
สงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌการดานินการละการปฏิบัติหนຌาทีไดຌานมาตรฐาน
อาชีพป็นเป฿นนวทางทีไสอดคลຌองกัน
…

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
ทีไ
กฎหมาย
2 ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพรืไอง การกาหนดสาขา
วิชาชีพทีไเดຌรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิ
วิชาชีพ พ.ศ. 2557
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สาระสาคัญ
คณะกรรมการบริหารสถาบันเดຌออกประกาศพืไอกาหนดสาขาวิชาชีพทีไสถาบันฯจะสามารถ฿หຌ
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเดຌ ดยมีสาระสาคัญดังนีๅ
ขຌอ 3 ฿หຌสาขาวิชาชีพดังตอเปนีๅ ป็นสาขา
วิชาชีพทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ฿หຌประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเดຌ
(1) สาขาวิชาชีพกอสรຌาง
(2) สาขาวิชาชีพอัญมณีละการทา
ครืไองประดับ
(3) สาขาวิชาชีพการชืไอม
(4) สาขาวิชาชีพการกีฬา
(5) สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกเมຌ
(6) สาขาวิชาชีพการทองทีไยว การรงรม
ภัตตาคารละรຌานอาหาร
(7) สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารละครืไองดืไม
(8) สาขาวิชาชีพการผังมือง
(9) สาขาวิชาชีพภาษาตางประทศละลาม
ปล
(10) สาขาวิชาชีพการสืไอสารละ
สืไอสารมวลชน
(11) สาขาวิชาชีพการออกบบฟชัไน
(12) สาขาวิชาชีพการออกบบผลิตภัณฑ์
(13) สาขาวิชาชีพกษตรกรรม
(14) สาขาวิชาชีพขนสงชุมชน
(15) สาขาวิชาชีพธุรกิจสริมสวย
(16) สาขาวิชาชีพซรามิกละครืไองคลือบ
(17) สาขาวิชาชีพทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสารละดิจิตอลคอนทนต์
(18) สาขาวิชาชีพการบิน
(19) สาขาวิชาชีพธุรกิจคຌาปลีก
(20) สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการงานตงงาน
(21) สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมละ
นิทรรศการ
(22) สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบละตรวจสอบ
(23) สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการดูลสัตว์ลีๅยง
(24) สาขาวิชาชีพธุรกิจประกัน
(25) สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถาย
(26) สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือละสิไงพิมพ์
(27) สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(28) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
(29) สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล
(30) สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
(31) สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา
(32) สาขาวิชาชีพพลังงานละพลังงานทดทน
(33) สาขาวิชาชีพมาตรวิทยา
(34) สาขาวิชาชีพมคคาทรอนิกส์
(35) สาขาวิชาชีพรถเฟความรใวสูงละระบบราง

(36) สาขาวิชาชีพลจิสติกส์
(37) สาขาวิชาชีพศิลปะการสดงละการ
บันทิง
(38) สาขาวิชาชีพสิไงวดลຌอมละสาร
อันตราย
(39) สาขาวิชาชีพสิไงทอละครืไองนุงหม
(40) สาขาวิชาชีพอนุรกั ษ์งานพืๅนบຌานละ
ศิลปหัตถกรรม
(41) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิต
มพิมพ์
(42) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
(43) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปຂตรลียม
ละปຂตรคมี
(44) สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
(45) สาขาวิชาชีพผลิตรถยนต์
(46) สาขาวิชาชีพผลิตชิๅนสวนยานยนต์
(47) สาขาวิชาชีพกิจกรรมบริการพืไอ
สริมสรຌางสุขภาพรางกาย (ยกวຌนกิจกรรม
ดຌานการกีฬา)
(48) สาขาวิชาชีพทคนลยีชวี การพทย์
(49) สาขาวิชาชีพทคนลยีชวี ภาพ
(50) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิต
ฟอร์นิจอร์
(51) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตกຌวละ
ครืไองกຌว
(52) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิต
ครืไองจักรกลละลหะการ
(53) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตละปร
รูปหลใก
(54) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
(55) สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทาความสะอาด
(56) สาขาวิชาชีพธุรกิจฆษณาละ
ประชาสัมพันธ์
(57) สาขาวิชาชีพธุรกิจรักษาความปลอดภัย
(58) สาขาวิชาชีพธุรกิจดนตรี
(59) สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพืๅนทีไสีขียว
(60) สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปภคละ
บริการสาธารณะ
(61) สาขาวิชาชีพธุรกิจสถานีบริการชืๅอพลิง
(62) สาขาวิชาชีพธุรกิจฌาปนกิจ
(63) สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร
(64) สาขาวิชาชีพความปลอดภัย฿นการทางาน
(65) สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา
(66) สาขาวิชาชีพบริการวิจยั ละสารวจความ
คิดหใน
(67) สาขาวิชาชีพบริการทางการงิน
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ทีไ

3
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5

ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
กฎหมาย

สาระสาคัญ
(68) สาขาวิชาชีพบริการทคนลยี
(69) สาขาวิชาชีพเฟฟງา
(70) สาขาวิชาชีพครืไองปรับอากาศ
(71) สาขาวิชาชีพครืไองทาความยใน
ขຌอบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ ป็นการออกขຌอบังคับทีไกีไยวกับหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการ฿หຌคุณวุฒิวิชาชีพ
มหาชน) วาดຌวยหลักกณฑ์ วิธีการ ละ
งืไอนเขการ฿หຌคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2557
ขຌอบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ ป็นการออกหนังสือรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มหาชน) วาดຌวยหลักกณฑ์ วิธีการ ละ
งืไอนเข฿นการออกหนังสือรับรองก
องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557
มติ ครม. รืไองกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
คณะรัฐมนตรีมีมติ฿หຌความหในชอบ กรอบคุณวุฒิหงชาติ มืไอวันทีไ 8 มกราคม 2556 ละ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย฿หຌสานักงานลขาธิการสภาการศึกษานากรอบ
คุ ณ วุ ฒิ  ห งชาติ เ ปด านิ น งานประชุ ม สั ม มนาชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารร ว มกั บ หน ว ยงาน฿น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารละหน ว ยงานอืไ น โทีไ  กีไ ย วขຌ อ ง ช น กระทรวงรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม รวมทัๅงอกชนดยบรูณาการความชืไอมยงของระดับคุณวุฒิการศึกษาทัๅง 9 ระดับ
฿หຌสอดคลຌองกับ การขับคลืไอนยุทธศาสตร์ของประทศละยุทธศาสตร์ของจังหวัดเปพรຌอมกัน

3.3.2 กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการกาหนดครงสรຌาง บทบาทหนຌาทีไ ภารกิจ ของกรมพัฒนาฝมือรงงาน
กลุมกฎหมาย฿นสวนนีๅป็นกลุมกฎหมายทีไบัญญัติกีไยวกับครงสรຌาง บทบาทหนຌาทีไ ละภารกิจของกรม
พัฒนาฝมือรงงานทีไกีไยวขຌองกับรืไองการพัฒนามาตรฐานฝมือรงงาน จานวน 2 ฉบับ เดຌก
1. พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
2. กฎกระทรวงการบงสวนราชการกรมพัฒนาฝมือรงงาน พ.ศ. 2554
ตารางทีไ 3.9 สาระสาคัญของกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการกาหนดครงสรຌาง บทบาทหนຌาทีไ ภารกิจ ของกรมพัฒนา
ฝมือรงงาน
กฎหมาย
พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545

สาระสาคัญ
มาตรา 34 กระทรวงรงงาน มีอานาจหนຌาทีไกีไยวกับการบริหารละคุຌมครองรงงาน พัฒนาฝมือ
รงงาน สงสริม฿หຌประชาชนมีงานทา ละราชการอืไนตามทีไมีกฎหมายกาหนด฿หຌป็นอานาจหนຌาทีไ
ของกระทรวงรงงานหรือสวนราชการทีไสังกัดกระทรวงรงงาน
มาตรา 35 กระทรวงรงงาน มีสวนราชการ ดังตอเปนีๅ
(1) สานักงานรัฐมนตรี
(2) สานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการจัดหางาน
(4) กรมพัฒนาฝมือรงงาน
(5) กรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน
(6) สานักงานประกันสังคม

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
กฎหมาย
กฎกระทรวงการบงสวนราชการกรม
พัฒนาฝมือรงงาน พ.ศ. 2554

3-59

สาระสาคัญ
ขຌอ 2 ฿หຌกรมพัฒนาฝมือรงงาน มีภารกิจกีไยวกับการพัฒนาฝมอื รงงานละศักยภาพ ของกาลัง
รงงานละผูຌประกอบกิจการ พืไอ฿หຌกาลังรงงานมีฝมือเดຌมาตรฐาน฿นระดับสากล มีความสามารถ
฿นการประกอบอาชีพสอดคลຌองกับความตຌองการของตลาดรงงานทัๅง฿นชิงปริมาณ ละคุณภาพ
ละพืไอสงสริมการป็นผูຌประกอบกิจการทีไมีความสามารถขงขันเดຌ฿นตลาดลก ดย฿หຌมี อานาจ
หนຌาทีไดังตอเปนีๅ…
(2) จัดทาละพัฒนามาตรฐานฝมือรงงาน฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐานสากลละความตຌองการของ
ตลาดรงงาน
ขຌอ 11 สานักพัฒนามาตรฐานละทดสอบฝมือรงงาน มีอานาจหนຌาทีไดังตอเปนีๅ
(1) ศึกษา วิคราะห์ ละวิจัยพืไอพัฒนาระบบละรูปบบการพัฒนามาตรฐานฝมือรงงาน
(2) สงสริมการจัดทาละพัฒนามาตรฐานฝมือรงงาน฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล
(3) จัด฿หຌมีระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน การพัฒนาผูຌทดสอบมาตรฐานฝมือ
รงงาน ละการรับรองมาตรฐานฝมือรงงาน฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ละมาตรฐานทีไกาหนด
(4) ดานินการกีไยวกับการอนุญาต ติดตาม ละกากับดูลผูຌดานินการทดสอบมาตรฐานฝมือ
รงงาน ละผูຌดานินการทดสอบฝมอื คนหางาน
(5) สงสริม฿หຌสถานประกอบกิจการละองค์กรทัๅงภาครัฐละอกชนนามาตรฐานฝมือรงงานเป฿ชຌ
฿นระบบการพัฒนากาลังรงงานละการจຌางงาน
(6) ประสานละสงสริม฿หຌภาครัฐละภาคอกชนมีสวนรวม฿นการจัดการขงขันฝมือรงงานทุก
ระดับ ละสงสริมการจัดการขงขันฝมือรงงาน฿นสถานประกอบกิจการ
(7) สงสริมการประกอบอาชีพรงงานฝมือละวิชาชีพควบคุมตามทีกไ ฎหมายกาหนด
(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌอง หรือทีไเดຌรับ
มอบหมาย

3.3.3 กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน ดยฉพาะทีไกีไยวกับการจัดทา
มาตรฐานฝมือรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน
กลุมกฎหมาย฿นสวนนีๅป็นกลุมกฎหมายทีไบัญญัติ ทีไกีไยวขຌองกับรืไองการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน
ดยฉพาะ฿นรืไองทีกีไยวขຌองกับพัฒนาละทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน จานวน 9 ฉบับ เดຌก
1. พระราชบัญญัติสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน พ.ศ. 2545 ละ ฉบับทีไ 2 พ.ศ.2557
2552

2. ระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการพัฒนารงงานละประสานงานการฝຄกอาชีพหงชาติ พ.ศ.
3. ประกาศกระทรวงรงงาน รืไอง สาขาอาชีพทีไจะสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน

4. ประกาศคณะกรรมการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน รืไองคุณสมบัติของผูຌขຌารับการทดสอบ วิธีการ
ทดสอบ ละการออกหนังสือรับรองวาป็นผูຌผานการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน
5. ประกาศคณะกรรมการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงานรืไองหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขการขอ
อนุญาตละการออก฿บอนุญาต การพัก฿ชຌ฿บอนุญาต การพิกถอน฿บอนุญาตป็นผูຌดานินการทดสอบมาตรฐานฝมือ
รงงาน ละคุณสมบัติของผูຌทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน
6. ประกาศคณะกรรมการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน รืไองกาหนดอัตราทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน
7. ประกาศคณะกรรมการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน รืไองหลักกณฑ์ วิธีการละงืไอนเข฿นการขอรับ
รองมาตรฐานฝมือรงงาน การรับรองมาตรฐานฝมือรงงาน การนามาตรฐานฝมือรงงานทีไคณะกรรการรับรองลຌว
เป฿ชຌทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน ละการออกหนังสือรับรอง฿หຌกผูຌผานมาตรฐานฝมือรงงาน
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8. ประกาศคณะกรรมการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน รืไอง หลักกณฑ์การ฿ชຌจายงินกองทุนพัฒนา
ฝมือรงงานพืไอชวยหลือหรืออุดหนุนกิจการ฿ด โ ทีไกีไยวกับการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน
9. ประกาศคณะกรรมการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน รืไอง หลักกณฑ์ของผูຌประกอบกิจการทีไเมตຌอง
สงงินสมทบขຌากองทุนพัฒนาฝมือรงงาน
ตารางทีไ 3.10 สาระสาคัญของกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการกาหนดครงสรຌาง บทบาทหนຌาทีไ ภารกิจ ของกรมพัฒนา
ฝมือรงงาน
ทีไ
1

กฎหมาย
พระราชบัญญัติสงสริมการพัฒนาฝมือ
รงงาน พ.ศ. 2545 ละ ฉบับทีไ 2 พ.ศ.
2557

สาระสาคัญ
กาหนดนิยาม ครืไองมือ ละนวทางสาหรับสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน ดยฉพาะ฿น
สวนของมาตรฐานฝมือรงงานละการทดสอบ ดยมีนืๅอหาสาคัญดังนีๅ
มาตรา 5 ฿นพระราชบัญญัตินีๅ …
– มาตรฐานฝมือรงงาน หมายความวา ขຌอกาหนดทางวิชาการทีไ฿ชຌป็นกณฑ์วัดระดับ
ฝมือ ความรูຌความสามารถ ละทัศนคติ฿นการทางานของผูຌประกอบอาชีพ฿นสาขาตาง โ
ตามพระราชบัญญัตินีๅ
– การทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน หมายความวา การทดสอบฝมือ ความรูຌ
ความสามารถ ละทัศนคติ฿นการทางานของผูຌประกอบอาชีพตามกณฑ์กาหนดของ
มาตรฐานฝมือรงงาน
– ผูຌดานินการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน หมายความวา ผูຌซึไงเดຌรับอนุญาต฿หຌ
ดานินการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานตามพระราชบัญญัตินีๅ
– ผูຌทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน หมายความวา ผูຌทาหนຌาทีไทดสอบมาตรฐานฝมือ
รงงาน฿หຌกผูຌขຌารับการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน
…หมวด 2 มาตรฐานฝมือรงงาน
มาตรา 22 พืไอป็นการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน ฿หຌคณะกรรมการจัดทามาตรฐาน
ฝมือรงงานหงชาติ฿นสาขาอาชีพตาง โ สนอรัฐมนตรีพืไอ฿หຌความหในชอบ
มาตรฐานฝมือรงงานหงชาติทีไรัฐมนตรี฿หຌความหในชอบ มืไอประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา
ลຌว ฿หຌกรมพัฒนาฝมือรงงานนาเป฿ชຌ฿นการจัด฿หຌมีการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน฿น
สาขาอาชีพนัๅนตามมาตรา 23 หรือ฿หຌผูຌดานินการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานนาเป฿ชຌ฿น
การดานินการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน฿นสาขาอาชีพนัๅนตามมาตรา 24
คุณสมบัติของผูຌขຌารับการทดสอบ วิธกี ารทดสอบ ละการออกหนังสือรับรองวาป็นผูຌผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน ฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 23 ฿หຌกรมพัฒนาฝมือรงงานจัด฿หຌมีการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานละสงสริม
฿หຌมีผูຌทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน
มาตรา 24 ผูຌ฿ดประสงค์จะป็นผูຌดานินการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน฿หຌขออนุญาตตอ
นายทะบียน
การขออนุญาตละการออก฿บอนุญาต คุณสมบัติของผูຌทดสอบ การพัก฿ชຌ฿บอนุญาตละการ
พิกถอน฿บอนุญาต ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธกี าร ละงืไอนเขทีไคณะกรรมการประกาศ
กาหนด
มาตรา 25 ฿นการดานินการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน ฿หຌรียกกใบคาทดสอบจากผูຌ
ขຌารับการทดสอบเดຌเมกินอัตราทีไคณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา 26 ผูຌ฿ดประสงค์จะ฿หຌคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฝมือรงงานของตน฿หຌยืไนคา
ขอตอนายทะบียน
การขอรับรองมาตรฐานฝมือรงงาน การรับรองมาตรฐานฝมือรงงาน การนามาตรฐานฝมือ
รงงานทีไคณะกรรมการรับรองลຌวเป฿ชຌทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน ละการออกหนังสือ
รับรอง฿หຌกผูຌผานการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานตามวรรคหนึไง ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์
วิธีการ ละงืไอนเขทีไคณะกรรมการประกาศกาหนด

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
ทีไ
2

กฎหมาย
ระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยการ
พัฒนารงงานละประสานงานการฝຄก
อาชีพหงชาติ พ.ศ. 2552

3

ประกาศกระทรวงรงงาน รืไอง สาขา
อาชีพทีไจะสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน
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สาระสาคัญ
กาหนด฿หຌมีคณะกรรมการพัฒนารงงานละประสานงานการฝຄกอาชีพหงชาติ ซึไงมีอานาจ
หนຌาทีไทีไบัญญัติเวຌ฿นระบียบนีๅ ดังนีๅ
…ขຌอ 8 คณะกรรมการมีอานาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ
(1) กาหนดนยบายละนวทาง฿นการพัฒนารงงานละประสานงานการฝຄกอาชีพของผูຌอยู
฿นกาลังรงงาน฿หຌสอดคลຌองกับนยบายของรัฐบาล ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติ
(2) ประสานผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหวางระบบการศึกษากับระบบการพัฒนา
กาลังรงงาน฿หຌมีความสัมพันธ์สอดคลຌองตามนยบายหงรัฐ ละผนพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมหงชาติ
(3) ประสานนยบาย ผนการพัฒนาฝมือรงงาน ละผนการฝຄกอาชีพของทุกหนวยงานทัๅง
ภาครัฐละภาคอกชน พืไอความป็นอกภาพ฿นการพัฒนารงงานขจัดปัญหาความซๅาซຌอน
ละความสิๅนปลือง
(4) ติดตามละประมินผลการดานินงานตามนยบายละผนงาน ฿นการพัฒนารงงาน
ละประสานงานการฝຄกอาชีพของหนวยงานตาง โ ทีไกียไ วขຌอง
(5) สนอนวทางการกຌเขปัญหาละอุปสรรคกีไยวกับการพัฒนารงงานละประสานงาน
การฝຄกอาชีพ
(6) ปฏิบัติการอืไน฿ดตามทีไคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
฿นการดานินการตามอานาจหนຌาทีไ฿นรือไ ง฿ด ถຌาคณะกรรมการหในวามีกรณีจาป็นอาจสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีพืไอพิจารณาเดຌ มืไอคณะรัฐมนตรีมีมติอยาง฿ด฿หຌหนวยงานของรัฐทีไ
กีไยวขຌองมีหนຌาทีไปฏิบัติตามดยรใว
กาหนดสาขาอาชีพทีไจะสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน ซึไงป็นอานาจของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงรงงานทีไจะประกาศสาขาอาชีพ ดยมีสาขาอาชีพทีจไ ะสงสริมดังตอเปนีๅ (พ.ศ.
2558)
… ขຌอ 2 กาหนดสาขาอาชีพทีไจะสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน ดังนีๅ
(1) สาขาอาชีพชางกอสรຌาง
(2) สาขาอาชีพชางอุตสาหการ
(3) สาขาอาชีพชางครืไองกล
(4) สาขาอาชีพชางเฟฟງา อิลใกทรอนิกส์ละคอมพิวตอร์
(5) สาขาอาชีพชางอุตสาหกรรมศิลป์
(6) สาขาอาชีพกษตรอุตสาหกรรม
(7) สาขาอาชีพภาคบริการ

สวนประกาศคณะกรรมการสงสริมฯ อีก 6 ฉบับทีไมิเดຌสดงสาระสาคัญ฿นตารางทีไ นัๅนป็นรายละอียด
หลักกณฑ์ วิธีการ คุณสมบัติ งืไอนเข ละรายละอียดสาคัญอืไนโทีไกีไยวขຌองกับการ การทดสอบ ละการออก
฿บรับรองมาตรฐานฝมือรงงาน ตลอดจนนวปฏิบัติการ฿ชຌจายงินจากกองทุนพัฒนาฝมื อรงงาน พืไอ฿ชຌ฿นกิจการทีไ
กีไยวขຌองกับรืไองมาตรฐานฝมือรงงาน
3.3.4 กฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการคุຌมครองรงงาน จานวน 3 ฉบับ เดຌก
กลุมกฎหมาย฿นสวนนีๅป็นกลุมกฎหมายทีไบัญญัติ ทีไกีไยวขຌองกับรืไองการคุຌมครองรงงาน ดยฉพาะอยาง
ยิไงรืไองการกาหนดคาจຌางตามมาตรฐานฝมือ จานวน 3 ฉบับ เดຌก
1. พระราชบัญญัติคุຌมครองรงงาน พ.ศ.2541 ฉบับทีไ 2 พ.ศ.2551 ละ ฉบับทีไ 3 พ.ศ.2551
2. พระราชบัญญัติจัดหางานละคุຌมครองคนหางาน พ.ศ.2528
3. ประกาศคณะกรรมการคาจຌาง รืไอง อัตราคาจຌางตามมาตรฐานฝมือ
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ตารางทีไ 3.11 สาระสาคัญของกฎหมายทีไกีไยวขຌองกับการกาหนดครงสรຌาง บทบาทหนຌาทีไ ภารกิจ ของกรมพัฒนา
ฝมือรงงาน
ทีไ
กฎหมาย
1 พระราชบัญญัติคุຌมครองรงงาน พ.ศ.
2541 ฉบับทีไ 2 พ.ศ.2551 ละ ฉบับทีไ 3
พ.ศ.2551

สาระสาคัญ
ป็นกฎหมายทีไบัญญัติขึๅนพือไ การคุຌมครองรงงาน ดย฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับรืไองมาตรฐานฝมือ
รงงาน คือรืไองอัตราคาจຌางตามมาตรฐานฝมือ ดยหຌามมิ฿หຌนายจຌางจายคาจຌาง฿หຌกลูกจຌาง
นຌอยกวาอัตราคาจຌางขัๅนตไาหรืออัตราคาจຌางตามมาตรฐานฝมือทีไกาหนด ดยมีสาระสาคัญตาม
กฎหมายดังนีๅ
…
มาตรา 5 ฿นพระราชบัญญัตินีๅ
อัตราคาจຌางตามมาตรฐานฝมือ หมายความวา อัตราคาจຌางทีไคณะกรรมการคาจຌางกาหนด
ขึๅน฿นตละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝมือ
มาตรา 79 คณะกรรมการคาจຌางมีอานาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ
…
(3) กาหนดอัตราคาจຌางขัๅนตไา
(4) กาหนดอัตราคาจຌางตามมาตรฐานฝมือ
มาตรา 87 ...
฿นการพิจารณากาหนดอัตราคาจຌางตามมาตรฐานฝมือ ฿หຌคณะกรรมการคาจຌางศึกษาละ
พิจารณาขຌอทใจจริงกีไยวกับอัตราคาจຌางทีไลูกจຌางเดຌรับ฿นตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือทีไ
กาหนดเวຌดยวัดคาทักษะฝมือ ความรูຌ ละความสามารถ ตตอຌ งเมตไากวาอัตราคาจຌางขัๅนตไาทีไ
คณะกรรมการคาจຌางกาหนด
มาตรา 88 มืไอเดຌศึกษาขຌอมูลละพิจารณาขຌอทใจจริงตามทีไกาหนดเวຌ฿นมาตรา ๔๓ ลຌว฿หຌ
คณะกรรมการคาจຌางประกาศกาหนดอัตราคาจຌางขัๅนตไาหรืออัตราคาจຌางตามมาตรฐานฝมือดย
สนอตอคณะรัฐมนตรีพืไอประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา
มาตรา 89 ประกาศกาหนดอัตราคาจຌางขัๅนตไาหรืออัตราคาจຌางตามมาตรฐานฝมอื ตามมาตรา 88
฿หຌ฿ชຌบังคับกนายจຌางละลูกจຌางทุกคนดยเมลือกปฏิบัติ
มาตรา 90 มืไอประกาศกาหนดอัตราคาจຌางขัๅนตไาหรืออัตราคาจຌางตามมาตรฐานฝมือมีผล฿ชຌ
บังคับลຌว หຌามมิ฿หຌนายจຌางจายคาจຌาง฿หຌกลูกจຌางนຌอยกวาอัตราคาจຌางขัๅนตไาหรืออัตราคาจຌาง
ตามมาตรฐานฝมือทีไกาหนด
฿หຌพนักงานตรวจรงงานสงประกาศกาหนดอัตราคาจຌางขัๅนตไาหรืออัตราคาจຌางตามมาตรฐาน
ฝมือ฿หຌกนายจຌางทีไอยู฿นขายบังคับ ละ฿หຌนายจຌางนัๅนปຂดประกาศดังกลาวเวຌ฿นทีไปຂดผย
พืไอ฿หຌลูกจຌางเดຌทราบ ณ สถานทีไทางานของลูกจຌางตลอดระยะวลาทีไประกาศดังกลาวมีผล฿ชຌ
บังคับ

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
ทีไ
กฎหมาย
2 พระราชบัญญัติจัดหางานละคุຌมครอง
คนหางาน พ.ศ.2528
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สาระสาคัญ
ป็นกฎหมายทีไบัญญัติขึๅนพือไ คุຌมครองการจัดหางาน฿หຌกคนหางานหรือลูกจຌาง฿หຌกนายจຌางทัๅง
฿นประทศละนอกประทศ ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับมาตรฐานฝมือรงงาน คือรืไองทดสอบฝมือ
คนหางานเปทางานตางประทศ ดังนีๅ
มาตรา 47 ทวิ หามมิ฿หຌผูຌ฿ดดานินการทดสอบฝมือคนหางานวຌนตจะเดຌรับ ฿บอนุญาตจาก
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือรงงาน
การขออนุญาตละการออก฿บอนุญาตสาหรับการทดสอบฝมือ฿นตละสาขาอาชีพ ฿หຌ
ป็นเปตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขทีไกาหนด฿นกฎกระทรวง
มาตรา 47 จัตวา ฿นการทดสอบฝมือคนหางาน ผูຌรับอนุญาตดานินการ ผูຌรับอนุญาตดานินการ
ทดสอบฝมือจะตຌองมีผูຌควบคุมการทดสอบ ละปฏิบัติตามหลักกณฑ์ ละวิธีการทีไอธิบดีกรม
พัฒนาฝมือรงงานประกาศกาหนด
มาตรา 47 บญจ หຌามมิ฿หຌผูຌรับอนุญาตดานินการทดสอบฝมือรียกหรือรับงิน หรือทรัพย์สิน
หรือประยชน์อืน฿ดจากคนหางานนอกจากคาทดสอบฝมอื ...
มาตรา 47 ฉ ผูຌรับอนุญาตดานินการทดสอบฝมือตຌองจัด฿หຌมีสมุดทะบียนบัญชีละอกสาร
กีไยวกับกิจการของตนตามหลักกณฑ์ ละวิธกี ารทีไอธิบดีกรมพัฒนาฝมือรงงานประกาศ
กาหนด ละพรຌอมทีจไ ะ฿หຌพนักงานจຌาหนຌาทีไตรวจสอบเดຌ
มาตรา 47 สัตต ฿บอนุญาต฿หຌ฿ชຌเดຌสองปนับตวันทีไออก฿บอนุญาต...

3

ประกาศคณะกรรมการคาจຌาง รืไอง อัตรา
คาจຌางตามมาตรฐานฝมือ

ป็นประกาศ฿ชຌอัตราคาจຌางตามมาตรฐานฝมือ ดยอาศัยอานาจตาม พระราชบัญญัติคุຌมครอง
รงงาน พ.ศ.2541 ดยนายจຌางทีไ฿หຌลูกจຌางทางาน฿นตาหนงงานหรือลักษณะงานทีไตຌอง฿ชຌ
ทักษะฝมือ ความรูຌความสามารถตามมาตรฐานฝมือ฿นสาขาอาชีพละระดับ฿ด เมวาจะ
ครอบคลุมมาตรฐานฝมือนัๅนทัๅงหมดหรือสวนหนึไงสวน฿ดกใตาม ฿หຌนายจຌางจายคาจຌาง฿หຌลูกจຌาง
เมนຌอยกวาอัตราคาจຌางตามมาตรฐานฝมือ฿นสาขาอาชีพละระดับนัๅน ดยจนถึงปัจจุบัน เดຌมี
การออกประกาศคณะกรรมการคาจຌาง รืไองอัตราคาจຌางตามมาตรฐานฝมือลຌว ทัๅงสิๅน 4 ฉบับ
(ขຌอมูลถึง ตุลาคม 2558)

3.3.5 รางกฎหมายจากสภาปฏิรูปหงชาติ
สภาปฏิรูปหงชาติ ดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปการรงงาน เดຌสนอ ราง พระราชบัญญัติบูรณาการการ
พัฒนากาลังคนละฝมือรงงานหงชาติ พ.ศ. … ป็นประดในสาคัญ฿นการปฏิรูปการรงงาน ดยมีสาระสาคัญสดง
ดังตาราง 3.10
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ตารางทีไ 3.12 สาระสาคัญของพระราชบัญญัติบูรณาการการพัฒนากาลังคนละฝมือรงงานหงชาติ
ทีไ
กฎหมาย
สาระสาคัญ
1 ราง พระราชบัญญัติบูรณาการการพัฒนา – ฿หຌมี คณะกรรมการบูรณาการการพัฒนากาลังคนละฝมือรงงานหงชาติ มี
กาลังคนละฝมือรงงานหงชาติ พ.ศ. …
นายกรัฐมนตรีป็นประธานกรรมการ
– มาตรา 9 คณะกรรมการฯ นีๅมีอานาจหนຌาทีไ
o ศึกษา วิคราะห์ วิจัย ละกาหนดยุทธศาสตร์ นยบายละนวทางการพัฒนา
กาลังคนละฝมือรงงานของหนวยงานตางโ ฿หຌสอดคลຌองกับนยบายของรัฐ ละ
ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
o กาหนดรูปบบละวิธกี ารบูรณาการงานรวมกันของทุกฝຆาย
o ประสานนยบายละผนการพัฒนากาลังคนละฝมือรงงานละผนการฝຄกอบรม
ของทุกหนวยงานทัๅงภาครัฐละอกชน พืไอความป็นอกภาพ฿นการพัฒนาฯ
o สงสริมละกากับ฿หຌกิดการชืไอมยงกรอบคุณวุฒิหงชาติ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ละ
กรอบมาตรฐานฝมือรงงาน พืไอทียบคียงกับกรอบคุณวุฒิอาซียนฯ
o สงสริมการพัฒนามาตรฐานฝมือรงงานภาย฿ตຌความรวมมือกับภาคการผลิต การคຌา
การทองทีไยว การบริการ ละการประกอบอาชีพอิสระอืไนโ
o กากับดูลการพัฒนามาตรฐานการทางานทุกสาขาอาชีพฯ
o สงสริมละกากับ฿หຌหนวยงานทีไจัดการศึกษาทุกระดับ จัดการศึกษาพืไอผลิตกาลังคน
ละฝมือรงงาน฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพฯ
o สนอนวทางการกຌเขปัญหาละอุปสรรคกีไยวกับการพัฒนากาลังคนละฝมือ
รงงานฯ
o ติดตามละประมินผลการดานินงานตามนยบายละผนงานการพัฒนากาลังคน
ละฝมือรงงานละการฝຄกอบรมของหนวยงานตางโ ทีไกีไยวขຌอง
o พิจารณา฿หຌความหในชอบผนงานหรือครงการทีไกีไยวขຌองกับการศึกษาวิจัยพือไ การ
พัฒนากาลังคนละฝมือรงงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของหนวยงานทัๅง
ภาครัฐละอกชน พือไ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ฿นการดานินงานจากกองทุน
พัฒนาฝมือรงงาน
– มาตรา 13 ฿หຌกระทรวงศึกษาธิการละหนวยงานสังกัด ดานินการตามกฎหมายวาดຌวย
การศึกษาหงชาติ กฎหมายวาดຌวยการอุดมศึกษา กฎหมายวาดຌวยการอาชีวศึกษา ละ
กฎหมายอืไนทีไกียไ วขຌอง พืไอทา฿หຌกิดการทียบอนผลการฝຄกอบรมหรือประสบการณ์การ
ทางาน หรือผลการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือผลการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานหงชาติ
ของกาลังคนละฝมือรงงาน เปป็นผลทางการศึกษาพืไอ฿หຌเดຌรับคุณวุฒิทางการศึกษา฿น
ระดับตางโ ฯ
– มาตรา 14 ฿หຌสวนราชการละหนวยงานของรัฐทีไมีภารกิจกียไ วกับการพัฒนากาลังคนละ
ฝมือรงงานตามกฎหมายหรือภารกิจทีไกีไยวขຌอง ดานินการจัดกิจกรรมหรือฝຄกอบรมพืไอ
พัฒนากาลังคนละฝมือรงงาน฿นสาขาอาชีพทีไป็นทีไตຌองการของตลาดรงงานหรือ
ประชาชน สอดคลຌองกับมาตรฐานฝมือรงงานหงชาติ มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพทีไ
กีไยวขຌองละสอดคลຌองกับการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมของประทศ ดย฿หຌดานินการ฿หຌ
ป็นรูปธรรมครอบคลุม฿นทุกสาขาอาชีพทีไกีไยวขຌองละครอบคลุม฿นทุกพืๅนทีไ
– มาตรา 18 ฿หຌคณะกรรมการสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน ตามกฎหมายวาดຌวยการสงสริม
การพัฒนาฝมือรงงาน พิจารณา฿หຌการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาฝมือรงงาน
พืไอชวยหลือหรืออุดหนุนการดานินงานตามผนงานทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนากาลังคนละ
ฝมือรงงาน ฯ

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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3.3.6 กฎหมายทีไกีไยวขຌองดຌานการศึกษา จานวน 8 ฉบับ
กฎหมาย

สาระสาคัญ

พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ มาตรา 20 ฿นการจัดการอาชีวศึกษา การฝຄกอบรมวิชาชีพ ฿หຌจัด฿นสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของ
พ.ศ.2542
อกชน สถานประกอบการ หรือดยความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทัๅงนีๅ ฿หຌป็นเป
ตามกฏหมายวาดຌวยอาชีวศึกษาละกฎหมายทีไกีไยวขຌอง
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทัๅงการศึกษา฿นระบบ การศึกษานอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย ตຌองนຌน
ความรูຌละทักษะดຌานวิทยาศาสตร์ละทคนลยี รวมทัๅงความรูຌความขຌา฿จละประสบการณ์รืไองการจัดการ
มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาตຌองนຌนการพัฒนาคน฿หຌมีความสมดุลทัๅงดຌานความรูຌ ความคิด ความสามารถ
ความดีงามละความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากนีๅ฿นสวนของการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะตຌองนຌน฿น
การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชัๅนสูงละการคຌนควຌา วิจัยพืไอพัฒนาองค์ความรูຌละพัฒนาสังคม
มาตราทีไ 45 ฿หຌสถานศึกษาของอกชนทีไจัดการศึกษาระดับปริญญาดานินกิจการเดຌ ดยอิสระ สามารถ
พัฒนาระบบบริหารละการจัดการทีไป็นของตนอง มีความคลองตัว มีสรีภาพทางวิชาการ ละอยูภาย฿ตຌ
การกากับดูลของสถานศึกษา ตามกฎหมายวาดຌวยสถาบันอุดมศึกษาอกชน
พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ
(ฉบับทีไ 2) พ.ศ.2545

มาตรา 34 คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนຌาทีไพิจารณาสนอนยบาย ผนพัฒนา มาตรฐานละ
หลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ทีไสอดคลຌองกับความตຌองการตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
ละผนการศึก ษาห งชาติ การสงสริมประสานงานการจั ดการอาชี ว ศึก ษาของรัฐละอกชน การ
สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ ละประมินผลการจัดการอาชีวศึกษา ดยคานึงถึงคุณภาพ
ละความป็นลิศทางวิชาชีพ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนຌาทีไพิจารณาสนอนยบาย ผนพัฒนา ละมาตรฐานการอุดมศึกษาทีไ
สอดคลຌองกับความตຌองการตามผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติละผนการศึกษาหงชาติ การ
สนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบละประมินผลการจัดการศึกษา
มาตรา 38 ฿นตละขตพืๅนทีไการศึกษา ฿หຌมีคณะกรรมการละสานักงานขตพืๅนทีไการศึกษาซึไงมีอานาจ
หนຌาทีไ฿นการกากับ ดูล จัดตัๅง ยุบ รวม หรือลิกสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน฿นขตพืๅนทีไก ารศึก ษา ประสาน
สงสริมละสนับสนุนสถานศึกษาอกชน฿นขตพืๅนทีไการศึกษา ประสานละสงสริมองค์กรปกครองสวน
ทຌองถิไน ฿หຌสามารถจัดการศึกษาสอดคลຌองกับนยบายละมาตรฐานการศึกษา สงสริมละสนับสนุนการจัด
การศึก ษาของบุ คคล ครอบครัว องค์ก รชุมชน องค์ก รอกชน องค์ก รวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถาน
ประกอบการ ละสถาบันสังคมอืไนทีไจัดการศึกษา฿นรูปบบทีไหลากหลาย฿นขตพืๅนทีไการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง หลักสูตรการรียนการสอนของอุดมศึกษาตຌองมีความทันสมัย ยืดหยุนสอดคลຌองกับความตຌองการทีไหลากหลาย
มาตรฐานสถาบั นอุ ดมศึก ษา พ.ศ. ของประภทสถาบันละสังคมดย฿หຌความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูຌรียน ขยายพรมดนความรูຌละทรัพย์สิน
2549
ทางปัญญาทีไชืไอมยงกับสภาพศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมละสิไงวดลຌอมตามศักยภาพของประภทสถาบัน มีการ
สรຌางครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทัๅง฿นละตางประทศพืไอพัฒนาความสามารถ฿นการขงขัน
฿หຌบริการวิชาการทีไทันสมัยละประสานความรวมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทัๅง฿นละตางประทศพืไอสรຌาง
ความขຌมขใงละความยัไงยืนของสังคมละประทศชาติ
พระราชบัญญั ติสถาบั นอุดมศึก ษา มาตรา 34 สภาสถาบันมีอานาจหนຌาทีไวางนยบายละควบคุมดูลกิจการทัไวเปของสถาบันอุดมศึกษา
อกชน พ.ศ.2546 (กຌเขพิไมติ ม อกชน อานาจหนຌาทีไชนวานีๅ ชน
ฉบับทีไ 2) พ.ศ.2550
ขຌอ (11) สนับสนุน฿หຌสถาบันอุดมศึกษาอกชนมีสวนรวม฿นการจัดการศึกษาดยระดมทรัพยากรบุคคลจาก
฿นประทศละตา งประทศ การนาประสบการณ์ ความรอบรูຌ ความชานาญละภูมิปัญญาของบุ คคล
ดังกลาวมา฿ชຌพืไอพิไมคุณภาพของบัณฑิต
ขຌอ (22) สงสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิต฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของสถานประกอบการละประสาน
ความรวมมือทางวิชาการระหวางสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาอกชน
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา มาตรา 4 อาชีวศึกษา หมายความวา กระบวนการศึกษาพืไอผลิตละพัฒนากาลังคน฿นดຌานวิชาชีพระดับ
ฝมือ ระดับทคนิคละระดับทคนลยี
พ.ศ. 2551
มาตรฐานอาชีวศึกษา หมายความวา ขຌอกาหนดกีไยวกับคุณลักษณะ คุณภาพละมาตรฐาน฿นการจัด
อาชีวศึกษาทีไพึงประสงค์ พืไอ฿ชຌป็นกณฑ์฿นการสงสริม การกากับดูล การตรวจสอบ การประมินผล
ละการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
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สาระสาคัญ
มาตรา 6 การจัดการอาชีวศึกษาละฝຄกอบรมวิชาชีพตຌองสอดคลຌองกับผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคม
หงชาติละผนการศึกษาหงชาติ พืไอผลิตละพัฒนากาลังคนดຌานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับทคนิคละ
ระดับทคนลยี รวมทัๅงป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพ฿หຌสูงขึๅนพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ตลาดรงงาน ดยนาความรูຌ฿นทางทฤษฎีอั นป็ นสากลละภูมิปัญญาเทยมาพัฒนาผูຌรับการศึกษา฿หຌ มี
ความรูຌความสามารถ฿นทางปฏิบัติละมีสมรรถนะจนสามารถนาเปประกอบอาชีพ฿นลักษณะผูຌปฏิบัติหรือ
ประกอบอาชีพดยอิสระเดຌ
มาตรา 8 การศึกษาระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษา ป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพทีไกิดจากขຌอตกลงระหวาง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ฿นรืไองการจัดหลักสูตร
การรียนการสอน การวัดละประมินผล ดยผูຌรียน฿ชຌวลาสวนหนึไง฿นสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
ละรียนภาคปฏิบัติ฿นสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ
มาตรา 10 การจัดการอาชีวศึกษาละการฝຄกอบรมวิชาชีพ ตຌองคานึงถึงการมีอกภาพ สงสริมการศึกษา
ตามความถนัดละความสน฿จ การมีสวนรวมของชุมชน สังคมละสถานประกอบการ การศึกษาทีไมีความ
ยืดหยุน หลากหลายละสามารถทียบอนผลการรียนละระบบทียบประสบการณ์การทางานของบุคคล
ตຌองป็นระบบทีไจูง฿จ฿หຌสถานประกอบการขຌามีสวนรวม฿นการจัดการอาชีวศึกษาละการฝຄกอบรมอาชีพ
นຌนการประสานประยชน์ทัๅง฿นสวนของหนวยงานภาครัฐละอกชน ละทຌายทีไสุดมีการพัฒนาบุคลากร
พืไอ฿หຌทันตอการปลีไยนปลงของทคนลยี
มาตรา 11 คณะกรรมการการอาชี วศึ กษามี อ านาจ฿นการก าหนดหลั กกณฑ์ กีไ ยวกั บลั กษณะของสถาน
ประกอบการทีไจะขຌารวมจัดการอาชีวศึกษาละการฝຄกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรการอาชีวศึกษาละการฝຄกอบรม
วิชาชีพ฿นสถานประกอบการ ตลอดจนหลักกณฑ์การฝຄกงาน ละการทียบอนผลการรียนหรือประสบการณ์
ทางาน฿นสถานประกอบการ พืไอขอรับคุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
มาตรา 12 พืไอประยชน์฿นการพัฒนาอาชีวศึกษาละการฝຄกอบรมวิชาชีพฉพาะดຌาน หากสถานศึกษา
อาชีว ศึก ษาห ง฿ด มีความชีไย วชาญหรือ มีป ระสบการณ์ฉพาะดຌา น฿นสาขาวิชาชีพ ฿หຌ คณะกรรมการ
อาชีวศึกษาสงสริมละสนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษานัๅน พืไอ฿หຌสามารถจัดการอาชีวศึกษาละการ
ฝຄกอบรมวิชาชีพเดຌอยางตอนืไอง ละเดຌรับการพัฒนา฿หຌทันตอการปลีไยนปลงของทคนลยี
มาตรา 19 สถาบันการศึกษาจะรับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการขຌาสมทบ฿นสถาบันพืไอประยชน์฿น
การวิจัยละพัฒนามาตรฐานอาชีวศึกษาละการฝຄกอบรมวิชาชีพ ละมีอานาจ฿หຌประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขัๅนสูง หรือปริญญาตรีกผูຌทีไศึกษาจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการละสารใจ
การศึกษาตามหลักกณฑ์ของสถาบันเดຌ
มาตรา 50 สถาบันตຌองจัดระบบการจัดการ฿หຌอืๅออานวยกผูຌมีประสบการณ์ ผูຌผานการฝຄกอบรมจากสถาน
ประกอบการทีไเดຌรับการรับรอง ผูຌรียนทีไสะสมผลการรียนเวຌละผูຌทีไผานการฝຄกอบรมตามกฎหมายวาดຌวย
การสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน ฿หຌสามารถทียบอนผลการรียนหรือประสบการณ์ดຌานวิชาชีพพืไอ฿หຌเดຌ
คุณวุฒิการศึกษา฿นหลักสูตรตางโ เดຌ
มาตรา 51 ฿นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทีไป็นความรวมมือระหวางสถานศึกษาหรือสถาบันละสถาน
ประกอบการ฿หຌป็นเปตามขຌอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันละสถานประกอบการ
มาตรา 52 สถานประกอบการ฿หຌทีไประสงค์จะดานินการจัดการอาชีวศึกษาละการฝຄกอบรมวิชาชีพตาม
พระราชบัญญัตินีๅ฿หຌยืไนคาขอตอลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพืไอ฿หຌเดຌรับการรับรองประยชน์
ตามกฎหมายวาดຌวยการศึกษาหงชาติ การจัดการอาชีวศึกษา฿นสถานประกอบการ฿หຌจัดการสอนตาม
หลักสูตรการอาชีวศึกษาละการฝຄกอบรมวิชาชีพหรือจัดการสอนตามหลักสูตรทีไสถานประกอบการรวมกับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดทาขึๅนดย฿หຌความหในชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มาตรา 53 สถานประกอบการหรือ ภาคอกชนอาจขຌ ารวมดานินการจัดตัๅงศูนย์วิจัย หຌอ งทดลองหรือ
หຌองปฏิบัติการพืไอพัฒนาการอาชีวศึกษาละการฝຄกอบรมวิชาชีพ฿นสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันของ
รัฐหรืออกชนเดຌตามความตกลงของสถานศึกษาหรือสถาบันละสถานประกอบการนัๅน ทัๅงนีๅ พืไอประยชน์
ดຌานความรวมมือ฿นการพัฒนากาลังคน การวิจัยละพัฒนาพืไอสริมสรຌางมาตรฐานการอาชีวศึกษาละ
พิไมพูนประสบการณ์ของครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา฿นสถานศึกษาหรือสถาบัน฿หຌทันตอความ
ปลีไยนปลงของทคนลยี รายเดຌละทรัพย์สินทีไกิดจากการดานินการของสถานประกอบการ฿หຌป็น
รายเดຌของสถานศึกษาหรือสถาบันนัๅน

ทบทวนบทบาทสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ละหนวยงานทีไกียไ วขຌอง
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สาระสาคัญ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง ประกาศฉบับดังกลาวมีขึๅน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ละพืไอป็นการประกันคุณภาพ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของบัณฑิต฿นตละระดับคุณวุฒิละสาขา/สาขาวิชา รวมทัๅงพืไอ฿ชຌป็นหลัก฿นการจัดทามาตรฐานดຌาน
หงชาติ พ.ศ.2552
ตางโ พืไอ฿หຌการจัดการศึกษามุงสูปງาหมายการผลิตบัณฑิตทีไมีคุณภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ
(ฉบับทีไ 3) พ.ศ.2553

หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌพ ระราชบั ญญั ติฉ บั บ นีๅ คือ สมควรยกขตพืๅนทีไก ารศึก ษาออกป็ นขตพืๅนทีไ
การศึกษาประถมละขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา พืไอ฿หຌการบริหารละจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
(เมมีการปลีไยนปลง฿ดทีไกีไยวขຌองดยตรงกับอาชีวศึกษา)

ป ร ะ ก า ศ ท บ ว ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข. หลักกณฑ์การทียบอนความรูຌละการ฿หຌหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบละ/หรือการศึกษาตาม
ขຌอนะนากีไยวกับนวปฏิบัติทีไดี฿น อัธยาศัยขຌาสูการศึกษา฿นระบบ
การที ย บอนผลการรี ย นระดั บ (2) การทียบประสบการณ์จากการทางานตຌองคานึงถึงความรูຌทีไเดຌจากประสบการณ์ป็นหลัก
ปริญญา

บทวิคราะห์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ป็นหนวยงานทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌจัดทาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ละ
สามารถออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึไงเดຌกาหนดสาขาวิชาชีพทีไสามารถออกประกาศนียบัติคุณวุฒิวิชาชีพเดຌ
ลຌว 72 สาขา ตอานาจตามกฎหมายละจานวนกฎหมายทีไมีอยูคอนขຌางนຌอยละยังขาดความชัดจนทางกฎหมาย
วาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ละระบบมาตรฐานฝมือรงงาน มีขอบขตการดานินงานอยางเร ทีไจะมิ฿หຌกิดการทับซຌอน
ของภารกิจระหวางหนวยงานทีไมีลักษณะคลຌายคลึงกัน คือ กรมพัฒนาฝมือรงงาน อยางเรกใตาม฿นขณะทีไยั งขาด
ความชัดจนทางดຌานกฎหมาย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาจรวมดานินงาน฿นลักษณะป็นครือขาย
ความรวมมือกัน พืไอ฿หຌสามารถดานินงานดຌานมาตรฐานฝมือรงงานละระบบคุณวุฒิวิชาชีพรวมกัน ซึไง (ราง
พระราชบัญญัติบูรณาการการพัฒนากาลังคนละฝมือรงงานหงชาติ พ.ศ. … มีจตนารมณ์มุงนຌน฿หຌกิดการบูรณาการ
รวมกัน ดย ฿หຌมีการ 1) กาหนดรูปบบละวิธี การบูรณาการงานรวมกันของทุกฝຆาย 2) ประสานนยบายละ
ผนการพัฒนากาลังคนละฝมือรงงานละผนการฝຄกอบรมของทุกหนวยงานทัๅงภาครัฐละอกชน พืไอความป็น
อกภาพ฿นการพัฒนาฯ 3) สงสริมละกากับ฿หຌกิดการชืไอมยงกรอบคุณวุฒิหงชาติ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ละ
กรอบมาตรฐานฝมือรงงาน พืไอทียบคียงกับกรอบคุณวุฒิอาซียนฯ
ทัๅงนีๅมืไอพิจารณาบทบัญญัติตามกฎหมายทีไกีไยวขຌองจะหในวา ระบบมาตรฐานฝมือรงงานของกรมพัฒนา
ฝมือรงงาน มีพระราชบัญญัติสงสริมการพัฒนาฝมือรงงาน พ.ศ. 2545 ละฉบับทีไ 2 พ.ศ.2557 ทีไ฿หຌอานาจหนຌาทีไ
กกรมพัฒนาฝมือรงงาน ฿นดຌานระบบมาตรฐานฝมือรงงานคอนขຌางมาก ดยผานครืไองมือ/กลเกการทางานจาก
ขຌอบัญญัติตางโ ตามกฎหมายจานวนมาก อาทิ
1. หลักสูตรฝຄกอบรมฝมือรงงาน
2. การฝຄกอบรมฝมือรงงาน
3. การทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน/การประมินความรูຌความสามารถ
4. กองทุนพัฒนาฝมือรงงาน
5. การ฿หຌสิทธิประยชน์ทางภาษีกบั ผูຌทีไดานินการการตามมาตรการสงสริม
6. การกาหนดคาจຌางตามมาตรฐานฝมือ
7. การขงขันฝมือรงงาน
8. กลเกคณะกรรมการระดับชาติทจีไ ะป็นผูຌขบั คลืไอนนยบายดຌานการพัฒนาฝมือรงงาน
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สวนกฎหมายอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง ชน กฎหมายคุຌมครองรงงาน ระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวย กพร.ปช.
ประมวลรัษฎากรทีไกีไยวกับการ฿หຌสิทธิประยชน์ ตลอดจนกฎหมายอืไนโทีไกีไยวขຌองกับการจัดการรงงาน จะอຌางถึง
มาตรฐานฝมือรงงาน ป็นหลัก พืไอนามากาหนดป็นคาจຌางขัๅนตไาตามมาตรฐานฝมือรงงาน ตอยางเรกใตามกฎ
ระบี ย บ ขຌ อ บั ง คั บ ตลอดจนวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต า งโ อาจยั ง ป็ น อุ ป สรรคต อ การพั ฒ นามาตรฐานฝ มื อ รงงาน฿หຌ  กิ ด
ประสิทธิภาพ ซึไงหากมีการทบทวนกฎ ระบียบ ขຌอบังคับตางโ ละมีการปรับกຌหากจาป็น จะชวย฿หຌสามารถ
ขับคลืไอนระบบมาตรฐานฝมือรงงานละระบบคุณวุฒิวิ ชาชีพเดຌอยางตใมทีไ ชน ความชัดจนของขอบขตการ
ดานิงาน การ฿ชຌหนวยงานครือขายพืไอชวยดานินงานรวมกัน การรับรองหนวยงานครือขาย ป็นตຌน นอกจากนีๅ฿น
ดຌานของกฎหมายทีไกีไยวขຌองดຌานการศึกษาอง กใมีลักษณะ฿นการปຂดกวຌาง฿หຌสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสามารถสงตอ
มาตรฐานอาชีพพืไอเปพัฒนาหลักสูตร นืไองกฎหมายตละฉบบัของภาคการศึกษากใอืๅอ฿หຌมีการจัดทาหลักสูตรเดຌ
อิสระมากขึๅน

บททีไ 4
การศึกษารูปบบระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿นตางประทศ
ละทบทวนกลุมอุตสาหกรรมทีไมีศักยภาพ฿นการพัฒนา
4.1 ประทศนิวซีลนด์
ประทศนิวซีลนด์มี New Zealand Qualifications Framework (NZQF) ปຓนกรอบคุณวุฒิหลักสำหรับ
ทุกคุณวุฒิ฿นประทศนิวซีลนด์ ซึไงจะ฿หຌขຌอมูลทีไถูกตຌองกีไยวกับกำรกำรประกันคุณภำพของคุณวุฒิ ทีไครอบคลุม
คุณวุฒิตัๅงตกำรศึกษำชัๅนมัธยมศึกษำตอนปลำยจนกระทัไงถึงกำรศึกษำ฿นระดับอุดมศึกษำ ละยังรวมเปถึงคุณวุฒิทีไ
฿หຌกนักศึกษำตำงชำติ นืไองจำก฿นลกปัจจุบันรงงำนมีกำรคลืไอนยຌำยกำรทำงำน กำรรียน ละกำร฿ชຌชีวิตเปยัง
หลำยโ ประทศมำกขึๅนกวำ฿นอดีต ดังนัๅนจึงมีควำมจำปຓนทีไจะตຌองมีกรอบคุณวุฒิหงชำติ พืไอ฿ชຌ฿นกำรทียบคุณวุฒิ
ของรงงำน
4.1.1 กรอบคุณวุฒิหงชาติ
ประทศนิวซีลนด์มี New Zealand Qualifications Framework (NZQF) ปຓนกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
หลัก฿นกำรกำกับดูลดຌำนสมรรถนะของประทศนิวซีลนด์ ดย NZQF กอตัๅงขึๅนภำย฿ตຌพระรำชบัญญัติกำรศึกษำป
ค.ศ. 1989 ทัๅงนีๅ NZQF ถูกกอตัๅงขึๅนพืไอทนทีไกรอบคุณวุฒิหงชำติ (NQF) ดิม ฿นดือนกรกฎำคม ป ค.ศ. 2010
พืไอ฿หຌมีครงสรຌำงสอดคลຌองกับกรอบคุณวุฒิหงชำติอืไนโ ทัไวลก ดย New Zealand Qualifications Authority
(NZQA) ปຓนองค์กรทีไทำหนຌำทีไกำกับดูล NZQF ทัๅงนีๅ NZQF ปຓนกรอบคุณวุฒิทีไ฿หຌขຌอมูลดຌำนควำมรูຌละ
ประสบกำรณ์ทีไผูຌเดຌรับคุณวุฒิ฿นตละระดับควรมี รวมเปถึงอกำส฿นกำรศึกษำตอละอกำส฿นกำรจຌำงงำนทีไผูຌเดຌรับ
คุณวุฒิตละระดับจะสำมำรถทำเดຌ ดยทีไตละคุณวุฒิของประทศนิวซีลนด์จะอยูบนพืๅนฐำนของควำมตຌองกำร
ผลลัพธ์ ควำมยืดหยุน ละกำรทำงำนรวมกัน ซึไงวิธีกำรนีๅจะทำ฿หຌเดຌครงสรຌำงอยำงงำยของคุณวุฒิละหลักสูตร อันมี
รำยละอียดดังนีๅ
(1) บนพืๅนฐำนของควำมตຌองกำร คือ ประยชน์ละมูลคำของคุณวุฒิจะตຌองขึๅนกับควำมสัมพันธ์ของ
รงงำนทีไตຌองกำรกับทักษะทีไตຌองกำรของบุคคล กลุมผูຌรียน นำยจຌำง อุตสำหกรรมละชุมชน
(2) กำรมุงนຌนเปทีไผลลัพธ์ คือ กำรระบุผลลัพธ์ทีไชัดจนจะชวย฿นกำรทียบคุณวุฒิทัๅง฿นประทศละ
ต ำ งประทศ นอกจำกนีๅ ผ ลลั พ ธ์ ทีไ ชั ด จนยั ง ช ว ยผูຌ ส ำรใจ กำรศึกษำ฿นกำรระบุ  นวทำง฿นกำร
ประกอบอำชีพหรือศึกษำตอ฿นอนำคต
(3) มีควำมยืดหยุน คือ ผูຌรียนสำมำรถบรรลุผล พืไอเดຌรับคุณวุฒิ มຌจะดำนินกำรเดຌ฿นสถำนทีไทำงำน
หรือสถำบันกำรศึกษำทีไตกตำงกัน
(4) มีควำมนำชืไอถือละมีกำรตรวจสอบ คือ คุณวุฒิเดຌรับกำรพัฒนำรวมกันดยผูຌมีสวนเดຌสียทีไมีควำม
หลำกหลำย ชนดียวกับควำมสัมพันธ์ระหวำงหนวยงำนภำครัฐกับองค์กรผูຌ฿หຌบริกำรกำรศึกษำทีไมี
กำรสืไอสำรละกำรทำงำนรวมกันทีไดี ซึไงกระบวนกำรหลำนีๅจะนำมำซึไงขຌอมูลสำหรั บกำร฿ชຌพัฒนำ
คุณวุฒิ
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1) วัตถุประสงค์ของ NZQF
วัตถุประสงค์ของ NZQF ถูกออกบบมำพืไอพิไมประสิทธิภำพกำรรับรูຌของผูຌสำรใจกำรศึกษำละมีสวนชวย
฿หຌศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรมของประทศนิวซีลนด์สำมำรถประสบควำมสำรใจจำกกำลังรงงำนทีไมีคุณภำพ
ดย NZQF จะมีรำยละอียดดังนีๅ
 ฿หຌขຌอมูลกีไยวกับทักษะ ควำมรูຌ ละคุณลักษณะของผูຌสำรใจกำรศึกษำ฿นตละคุณวุฒิ
 ฿หຌกำรพัฒนำอยำงบูรณกำรละชืไอมยงกันของคุณวุฒิตำมควำมตຌองกำรของบุคคล กลุม อุตสำหกรรม
ละชุมชน
 ฿หຌละสนับสนุนนวทำงกำรศึกษำทีไมีคุณภำพสูง
 ชวยพิไมควำมชืไอมัไน฿นคุณภำพละกำรทียบคุณวุฒิระหวำงประทศของคุณวุฒิ฿นประทศนิวซีลนด์
 มีสวนชวย฿หຌชำวมำรีสำรใจกำรศึกษำ ดยกำรสริมสรຌำงกำรรับรูຌละควำมกຌำวหนຌำของ mätauranga
Mäori
 ปຓนกรอบคุณวุฒิทีไยัไงยืนละมีประสิทธิภำพ
2) หลักการทีไสาคัญของคุณวุฒิของประทศนิวซีลนด์ภาย฿ตຌ NZQF ละระบบการประกันคุณภาพ
นิยำมของคำวำ Ķคุณวุฒิķ ภำย฿ตຌ NZQF คือ กำรตระหนักถึงกำรบรรลุผลสำรใจของชุดผลลัพธ์ของกำร
รียนรูຌผำนกำรเดຌรับประกำศนียบัตรอยำงปຓนทำงกำร ดยประภทของคุณวุฒิภำย฿ตຌ NZQF ถูกกำหนดดຌวยชุดของ
กณฑ์ตำมขຌอตกลงทีไระบุเวຌ฿นคุณวุฒิตละระดับ ซึไงสำมำรถอธิบำยควำมหมำยของคำวำ Ķระดับķเดຌอยำงกวຌำงโ วำ
ปຓนสิไงทีไคำดหวังวำผูຌสำรใจกำรศึกษำจะมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จละควำมสำมำรถอันปຓนผลจำกกำรรียนรูຌ อันประกอบ
เปดຌวย ควำมรูຌ ทักษะ ละกำรประยุกต์฿ชຌควำมรูຌละทักษะ

ผนภาพทีไ 4.1 ครงสรຌางของคุณวุฒิภาย฿ตຌ NZQF ของประภทละระดับคุณวุฒิ

ทีไมำ : http://www.nzqa.govt.nz

คุณวุฒิภำย฿ตຌ NZQF บงออกปຓน 10 ระดับ ดังผนภำพทีไ 4.1 ซึไงตละระดับอยูบนพืๅนฐำนของควำม
ซับซຌอนของควำมสำมำรถ ดยคุณวุฒิระดับทีไหนึไงมีควำมซับซຌอนนຌอยทีไสุด ละคุณวุฒิระดับทีไสิบมีควำมซับซຌอนมำก
ทีไสุด ซึไงกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรบงยกระดับของคุณวุฒิ เดຌก

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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(1) ควำมรูຌ คือ สิไงทีไผูຌสำรใจกำรศึกษำรูຌละขຌำ฿จ ดยริไมตຌนจำกควำมรูຌขัๅนพืๅนฐำนเปสูควำมกຌำวหนຌำ
ทำงควำมรูຌ฿นระดับตำงโ ผำนขอบขตของควำมรูຌ฿นขຌอทใจจริง ทฤษฎี ทคนิค กำรปฏิบัติงำน ดยควำมซับซຌอนของ
ควำมรูຌอธิบำยผำนควำมกวຌำงละควำมลึกของควำมรูຌ฿นสำขำทีไทำงำนหรือรียน
(2) ทักษะ คือ สิไงทีไผูຌสำรใจกำรศึกษำสำมำรถทำเดຌผำนมิติของกำรกຌเขปัญหำละกำรปฏิบัติงำน ดย
ควำมกຌำวหนຌำของทักษะอธิบำยผำนระดับควำมซับซຌอนของกำรกຌเขปัญหำละกำรทำงำน ชน กำรกຌเขปัญหำทีไ
สำมำรถคำดกำรณ์เดຌหรือปัญหำทีไเมสำมำรถคำดกำรณ์เดຌ ปຓนตຌน

(3) กำรประยุกต์฿ชຌควำมรูຌละทักษะ ปຓนบริบทของกำรทีไผูຌ สำรใจกำรศึกษำนำควำมรูຌละทักษะทีไ

เดຌรับเปปรับ฿ชຌกับกำรจัดกำรตนอง ควำมรับผิดชอบ฿นกำรปฏิบัติงำน ละควำมปຓนผูຌนำ฿นกำรทำงำน
กลองทีไ 1 ตัวอยางรายละอียดหลักกณฑ์ระดับของคุณวุฒิภาย฿ตຌ NZQF ระดับ 1
ความรูຌ :
ผูຌสำรใจกำรศึกษำ฿นระดับนีๅจะตຌองมีควำมรูຌพืๅนฐำนทัไวเป
ทักษะ :
ผูຌสำรใจกำรศึกษำ฿นระดับนีๅจะตຌองมีทักษะดังตอเปนีๅ
 ทักษะควำมสำมำรถ฿นกำรกຌเขปัญหำพืๅนฐำน
 ฿ชຌทักษะทีไจำปຓน฿นกำรทำงำนอยำงงำยโ
การประยุกต์฿ชຌความรูຌละทักษะ : ผูຌสำรใจกำรศึกษำ฿นระดับนีๅจะประยุกต์฿ชຌควำมรูຌละทักษะสำหรับ
 บริบททำงครงสรຌำงสูง
 ควำมรับผิดชอบบำงอยำงสำหรับกำรรียนรูຌ
 มีปฏิสมั พันธ์กับผูຌอืไน

3) ประภทของคุณวุฒิภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาตินิวซีลนด์ (NZQF)
กำรนิยำมประภทของคุณวุฒิภำย฿ตຌ NZQF จะนิยำมผำน 3 คุณลักษณะทีไสำคัญของคุณวุฒิ เดຌก คำชีๅจง
ของวัตถุประสงค์ คำชีๅจงของผลลัพธ์ ละมูลคำของหนวยกิต ซึไงมีรำยละอียดดังนีๅ
 คำชีๅจงของวัตถุประสงค์หลัก ปຓนกำรกำหนดอยำงชัดจนของกำร฿ชຌคุณวุฒิอันกีไยวขຌองกับผูຌรียน
อุตสำหกรรมละชุมชน คำชีๅจงดั งกลำวจะมีกำรพิจำรณำถึงวัฒนธรรมละสังคมของชำวมำรี ชำว Pasifika ละ
ชุมชนอืไนโ รวมดຌวย พืไอสะทຌอนถึงควำมตຌองกำรคุณวุฒิ
 คำชีๅจงของผลลัพธ์ อันประกอบเปดຌวยประวัติของผูຌสำรใจกำรศึกษำ นวทำง฿นกำรศึกษำตอละกำร
ทำงำน รวมถึงกำรมีสวนรวม฿นชุมชน ซึไงคำชีๅจงของผลลัพธ์จะอธิบำยถึง ควำมรูຌ ทักษะ ละคุณลักษณะของผูຌสำรใจ
กำรศึกษำ ทีไปຓนกำรระบุถึงควำมคำดหวังของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำทีไเดຌรับ฿นตละคุณวุฒิ ดยคำชีๅจงดังกลำวจะ
ถูกนำเป฿ชຌ฿นกลุมนำยจຌำง ละหนวยงำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ พืไอ฿ชຌทียบคุณวุฒิ
 มูลคำหนวยกิต มีควำมสัมพันธ์กับจำนวนกำรรียนรูຌ฿นคุณวุฒิ ปຓนกำรประมำณกำรระยะวลำทีไบุคคล
฿ชຌ฿นกำรบรรลุผลตำมผลลัพธ์ทีไระบุเวຌ ดยหนึไงหนวยกิตทียบทำประมำณ 10 ชัไวมงกำรรียนรูຌ ซึไงประกอบดຌวย
- กำร฿ชຌวลำ฿นกำรติดตอกับอำจำรย์หรือผูຌฝຄกอบรม (กำรรียนรูຌดยตรง)
- กำร฿ชຌวลำเปกับกำรรียน กำรทำงำนทีไเดຌรับมอบหมำย ละกำรฝຄกปฏิบัติ (กำรรียนรูຌดຌวยตนอง)
- กำร฿ชຌวลำกับกำรประมินผล
ดยทัไวเปผูຌรียนสำมำรถเดຌรับจำนวน 120 หนวยกิตของกำรรียนรูຌ ฿นหนึไงป
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กลองทีไ 2 สดง฿หຌหในถึงตัวอยำงคำอธิบำยประภทคุณวุฒิภำย฿ตຌ NZQF
กลองทีไ 2 ตัวอยางรายละอียดคาอธิบายประภทคุณวุฒิภาย฿ตຌ NZQF ประกาศนียบัตรระดับทีไ 1
วัตถุประสงค์ : ประกำศนียบัตรระดับทีไ 1 ฿หຌผูຌสำรใจกำรศึกษำมีควำมรูຌละทักษะพืๅนฐำน฿นกำรทำงำน กำรรียนตอ
฿นอนำคต ละกำรมีสวนรวมกับชุมชน
ผลลัพธ์ :
ผูຌสำรใจกำรศึกษำทีไเดຌรับประกำศนียบัตร฿นระดับทีไ 1 จะมีควำมสำมำรถดังนีๅ
 สดง฿หຌหในถึงควำมรูຌพืๅนฐำนทัไวเป
 ฿ชຌทักษะพืๅนฐำนทีไจำปຓน฿นกำรดำนินงำนงำยโ เดຌ
 ฿ชຌควำมรูຌพืๅนฐำน฿นกำรกຌปัญหำงำยโ เดຌ
 ฿ชຌทักษะ฿นกำรอำนออกขียนเดຌละกำรคิดคำนวณสำหรับกำร฿ชຌชีวิตประจำวัน
 ทำงำน฿นบริบททีไมีครงสรຌำงสูง
 สดง฿หຌหในถึงควำมรับผิดชอบบำงอยำงตอกำรรียนรูຌของตนอง
 กำรมีปฏิสัมพันธ์กับผูຌอืไน
มูลคาหนวยกิต : ผูຌสำรใจกำรศึกษำ฿น฿บประกำศนียบัตรนีๅจะตຌองมีหนวยกิตเมนຌอยกวำ 40 หนวยกิต ทีไระดับทีไ 1 หรือ
สูงกวำ

4) องค์กรหรือหนวยงานทีไมีหนຌาทีไความรับผิดชอบภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาตินิวซีลนด์ (NZQF)
กำรประกันคุณ ภำพปຓน สวนส ำคัญ ของควำมสมบูรณ์ ละกำรดู ลคุณวุฒิ ภำย฿ตຌ NZQF ดยมี New
Zealand Qualifications Authority (NZQA) ทำหนຌำทีไ฿นกำรกำหนดกฎระบียบสำหรับกำรประกันคุณ ภำพของ
คุณวุฒิขององค์กรกำรศึกษำ฿นระดับอุดมศึกษำ ดยกำรประกันคุณภำพตำมกฎระบียบหลำนีๅ จะมีสองหนวยงำน
หลั ก ทีไ ท ำหนຌ ำ ทีไ ป ระกั น คุ ณ ภำพ ซึไ ง มี ก ำรบ ง ยกควำมรั บ ผิ ด ชอบ฿นกำรประกั น คุ ณ ภำพของคุ ณ วุ ฒิ ฿ น
ระดับอุดมศึกษำอยำงชัดจน ดังนีๅ
 NZQA จะควบคุมดูลละประกันคุณภาพระบบคุณวุฒิของประทศนิวซีลนด์ สาหรับภาคการศึกษา
฿นระดับอุดมศึกษาทีไเม฿ชมหาวิทยาลัย
NZQA ปຓนหนวยงำนผูຌรับผิดชอบสำหรับกำรประกันคุณภำพ฿นทุกองค์กำรศึกษำ฿นระดับอุดมศึกษำทีไเม฿ช
มหำวิทยำลัย กระบวนกำรประมินพืไอประกันคุณภำพทีไ NZQA ฿ชຌสำหรับกำรประมินพิจำรณำอนุมัติละระบุ
คุณวุฒิลง฿น NZQF จะปຓนกำรกำรตัดสิน฿จตำมกณฑ์คุณวุฒิทีไกำหนดเวຌ฿น NZQF ดยปຓนกำรประมินพืไอสวงหำ
คำตอบกีไยวกับควำมจำปຓนของคุณวุฒิ฿นประทศ ละกำรออกบบคุณลักษณะของคุณวุฒิตรงกับควำมตຌองกำรของ
ผูຌมีสวนเดຌสีย

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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ผนภาพทีไ 4.2 ระบบการประกันคุณภาพขององค์กรการศึกษา฿นระดับอุดมศึกษาทีไเม฿ชมหาวิทยาลัย

ทีไมำ : http://www.nzqa.govt.nz

จำกผนภำพทีไ 4.2 สดงระบบกำรประกันคุณภำพขององค์กรกำรศึกษำ฿นระดับอุดมศึกษำทีไเม฿ช
มหำวิทยำลัย ซึไงสำมำรถอธิบำยขัๅนตอนตำมผนภำพเดຌดังนีๅ
(1) การประมิ น ตนอง องค์ ก รกำรศึ ก ษำ฿นระดั บ อุ ด มศึ ก ษำทีไ เ ม ฿ ช ม หำวิ ท ยำลั ย ( Tertiary
education organisations : TEOs) จะมีควำมรับผิดชอบ฿นกำรประมินตนอง พืไอกำกับดูลละปรับปรุงคุณภำพ
กำรศึ ก ษำของพวกขำ ผ ำ นกำรพิ จ ำรณำขຌอ มู ล ประสบควำมส ำรใจ ของนั ก รี ย นนั ก ศึก ษำ ละผูຌ มี ส ว นเดຌ  สี ย
ดยฉพำะอยำงยิไง฿นกลุมนำยจຌำง กำรประมินตนองนีๅจะมุงนຌนเปทีไควำมสำมำรถขององค์กร฿นกำรตอบสนองควำม
ตຌองกำรของผูຌรียนละผูຌมีสวนเดຌสีย ประสิทธิภำพ฿นกระบวนกำรจัดกำรองค์กร ละผลลัพธ์ของผูຌรียนทีไกิดขึๅน ดย
฿ชຌตัวชีๅวัดทีไกำหนดจำก NZQA ฿นคูมือทัไวเปสำหรับ องค์กรกำรศึกษำ฿นระดับอุดมศึกษำทีไเม฿ชมหำวิทยำลัย
(2) กระบวนการนาขຌา หนวยงำนฝຄกอบรมของอกชน (private training establishment : PTE)
จะตຌองขึๅนทะบียนกับ NZQA พืไอ฿หຌคุณวุฒิปຓนเปตำมมำตรฐำนทีไระบุเวຌ฿น NZQF รวมถุงพืไอ฿หຌมัไน฿จวำ หนวยงำน
ฝຄกอบรมของอกชนปຓนเปตำมกฎหมำยขຌอกำหนดสำหรับองค์กรทีไ฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำ ละกฎกณฑ์ของ NZQA
ทีไกำกับดูลสมำชิกปຓนผูຌ฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำทีไหมำะสม อันเดຌก กำรมีพนักงำนวิชำกำรทีไพียงพอ รวมเปถึง
อุปกรณ์ละสิไงอำนวยควำมสะดวกสำหรับกำร฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำ ละยังหมำยรวมถึงกำรมีสถียรภำพทำง
กำรงินละระบบกำรบริหำรจัดกำรทีไมีคุณภำพ ดยNZQA สำมำรถ฿หຌคำนะนำกรัฐมนตรีละคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำ฿นกำรพิไมหรือตัดรำยชืไอ องค์กรกำรศึกษำ฿นระดับอุดมศึกษำทีไเม฿ชมหำวิทยำลัย สำหรับหลักสูตรกำร
รียนละกำรฝຄกอบรมของคุณวุฒิ฿นระดับตำงโ ภำย฿ตຌ NZQF นัๅนจะตຌองมีกำรออกบบ฿หຌปຓนเปตำมกณฑ์ของ
NZQF ละจะตຌองตอบสนองตอควำมตຌองกำรของผูຌรียนละผูຌมีสวนเดຌสีย ซึไงบำงครัๅง NZQA จะขຌำยีไยมชมองค์กร
กำรศึกษำ฿นระดับอุดมศึกษำทีไเม฿ชมหำวิทยำลัยพืไอปຓนสวนหนึไงของกำรประมินคุณภำพ
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(3) การดูลคุณภาพ ทุกองค์กรกำรศึกษำ฿นระดับอุดมศึกษำทีไเม฿ชมหำวิทยำลัยจะตຌองมีสวนรวมละ
อำนวยควำมสะดวก฿หຌกผูຌตรวจสอบคุณภำพขององค์กร ดยกำรประมินคุณภำพของคุณวุฒิ฿นระดับทีไ 1-6 จะปຓน
กำรดำนินกำรดย NZQA ตคุณวุฒิตัๅงตระดับทีไ 7 ขึๅนเปจะปຓนกำรประมินดยผูຌตรวจสอบอิสระทีไตงตัๅงมำจำก
NZQA
(4) การประมินภายนอก ปຓนกำร฿ชຌคำถำมทีไขึๅนดยตรงกับควำมสำรใจ ผลลัพธ์ ละกระบวนกำร
สำคัญ฿นกำรประมินคุณภำพขององค์กรกำรศึกษำ฿นระดับอุดมศึกษำทีไเม฿ชมหำวิทยำลัย ผำนกำรพิจำรณำจำก
หลักฐำนทำงอกสำรละกำรรวบรวมขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับองค์กรจำกกำรประมินผลประกันคุณภำพทีไผำนมำ ดย
ขอบขตของกำรประมินภำยนอกจะครอบคลุมจุดขใงละจุดออนขององค์กร ผลกำรดำนินงำน ละควำมสำมำรถ
฿นกำรประมินตนองขององค์กร
(5) การจัดการความสีไยง NZQA มีกระบวนกำรทีไขຌมงวด฿นกำรตรวจสอบละจัดกำรควำมสีไยง ดย
จะรวบรวมขຌอมูลกีไยวกับองค์กรกำรศึกษำ฿นระดับอุดมศึกษำทีไเม฿ช มหำวิทยำลัยจำกกระบวนกำรประกันคุณภำพทีไ
ผำนมำ ดยมุงนຌนเปทีไกำรรຌองรียนละควำมกังวลทีไกิดขึๅนดยองค์กรภำครัฐ ชน กำรตรวจคนขຌำมืองประทศ
นิวซีลนด์ ซึไง฿นกำรสืบสวนของ NZQA รวบรวมขຌอมูลกีไยวกับควำมกำรละมิดกฎกณฑ์ของ NZQA หรือกฎหมำย
ขຌอกำหนดทีไกีไยวขຌอง จำกนัๅนจะดำนินกำรตำมกฎหมำย
 มหาวิทยาลัยทัไวประทศนิวซีลนด์จะทาหนຌาทีไ฿นการกากับดูลละประกันคุณภาพคุณวุฒิของ
การศึกษา฿นระดับอุดมศึกษาทีไป็นมหาวิทยาลัย
New Zealand Vice-Chancellors’ Committee หรือ฿นปัจจุบันคือมหำวิทยำลัยทัไวประทศนิวซีลนด์
ถูกจัดตัๅงขึๅนตำมกฎหมำย มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบหลัก฿นกำรประกันคุณภำพ฿นภำคมหำวิทยำลัย พืไอ฿หຌมัไน฿จวำ
คุ ณ วุ ฒิ จ ะปຓ น ทีไ ย อมรับ ฿นระดั บ นำนำชำติ ดยมี ส องหน ว ยงำนทีไ ท ำหนຌ ำ ทีไ กำกับ ดู  ลกำรประกัน คุณ ภำพของ
มหำวิทยำลัย เดຌก Universities NZ’s Committee on University Academic Programmes (CUAP) ละ
Academic Quality Agency for New Zealand Universities (AQA) ดยตัวทนของหนวยงำน CUAP AQA ละ
NZQA จะมีกำรประชุมรวมกันสีไครัๅง฿นตละป
CUAP มีควำมรับผิดชอบ฿นกำรตัๅงคำคุณวุฒิ ออกกฎระบียบ กำรประมินคุณภำพ ละดูลหลักสูตรทัไว
ระบบมหำวิทยำลัย รวมถึงดูลกำรทำงำนของหลักสูตรทีไเดຌรับกำรอนุมัติ ฿หຌคำนะนำ ละสดงควำมคิดหใน฿นกำร
พัฒนำทำงวิชำกำรละสงสริมมหำวิทยำลัย฿หຌพัฒนำหลักสูตรกำรรียนทีไจะทำ฿หຌกิดกำรยกยຌำยของผูຌรียนระหวำง
หลักสูตรละระหวำงสถำบัน ดยขัๅนตอน฿นกำรดำนินกำรดังกลำวสดงเดຌดังผนภำพทีไ 4.3 ดยมีรำยละอียดดังนีๅ
(1) ริไมตຌนจำกมหำวิทยำลัยจะพัฒนำละปรับปรุงขຌอสนอของคุณวุฒิซึไงตຌองเดຌรับกำรรับรองจำก
คณะกรรมกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยกอน
(2) มหำวิทยำลัยจะยืไนขຌอสนอทีไจะนำสนอคุณวุฒิ฿หมหรือพืไอปลีไ ยนปลงคุณวุฒิทีไมีอยูก CUAP
ซึไงขຌอสนอดังกลำวจะตຌองปຓนเปตำมกณฑ์ทีไกำหนดเวຌดย NZQA ละจะปรึกษำกับมหำวิทยำลัยทัไวประทศ
นิวซีลนด์ลรวมถึงภำคอุดมศึกษำอืไนโ
(3) ทำตำมกระบวนกำรทบทวน ดยทุกมหำวิทยำลัยอำจยอมรับขຌอสนอ หรือมีบำงขຌอสนอทีไเมปຓนทีไ
ยอมรับจำกทุกมหำวิทยำลัย ซึไงตຌองมีกำรประชุม พืไอพิจำรณำขຌอสนอ ดย CUAP มีตัวทนจำกตละมหำวิทยำลัย
ประธำนละรองประธำนทีไตงตัๅงดยมหำวิทยำลัยทัไวนิวซีลนด์ ละตัวทนนักศึกษำ ซึไงจะมีกำรประชุมปละสอง
ครัๅง (ปกติดือน ก.ค. ละ พ.ย.)

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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(4) มีกำรทบทวนละตรวจคุณวุฒิหรือวิชำ฿หม หลังจำกทีไมีกำรนำเป฿ชຌ ดยสมำชิกของ CUAP ซึไงมี
อำนำจ฿นกำรปลีไยนปลงหำกมีควำมจำปຓน
ผนภาพทีไ 4.3 กระบวนการนาสนอคุณวุฒิหรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ทีไมำ : http://www.nzqa.govt.nz

AQA ทำงำนปຓนอิสระจำกมหำวิทยำลัยละมีคณะกรรมกำรจำนวน 8 คน รวมทัๅงมีจຌำหนຌำทีไวิชำกำร
นักศึกษำ ผูຌประกอบวิชำชีพ อุตสำหกรรม ละผูຌชีไยวชำญ฿นกำรประกันคุณภำพ ดย AQA จะทำกำรประมิน
คุณภำพภำยนอกของมหำวิทยำลัยทุกโหຌำป
AQA ตรวจสอบควำมตຌองกำรของประทศละควำมตຌองกำรนำนำชำติละกำรปฏิบัติทีไดี฿นกำรประกันคุณภำพ
กำรศึ กษำระดับอุดมศึกษำ พืไอ฿หຌปຓ นเปตำมนวทำงของกำรปฏิบัติทีไ ดีของครือขำยหนวยงำนประกันคุณภำพ฿น
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำนำนชำติ (INQAAHE) ทัๅงนีๅ AQA ฿ชຌบุคลำกรทีไมีประสบกำรณ์ละคุณสมบัติทีไหมำะสม฿นกำร
ประมินผล ละ฿นทุกครัๅงของกำรประมินผลจะมีสมำชิกจำกตำงประทศอยำงนຌอยหนึไงคนขຌำรวมประมิน
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ผนภาพทีไ 4.4 กระบวนการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ดยหนวยงาน AQA

ทีไมำ : http://www.nzqa.govt.nz

ผนภำพทีไ 4.4 สดงกระบวนกำรประกันคุณภำพมหำวิทยำลัย ดย AQA ซึไงหนวยงำน AQA จะสนับสนุน
มหำวิทยำลัย฿นกำรบรรลุสูควำมปຓนลิศ฿นกำรวิจัยละกำรรียนกำรสอนละสงสริมกำรพิไมประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนผำนกำรตรวจสอบ ซึไง AQA จะทำกำรวิครำะห์นวนຌมจำกกำรตรวจสอบทีไผำนมำละ฿หຌคำปรึกษำก
มหำวิทยำลัยผำนรำยงำนกำรตรวจสอบ พืไอ฿หຌมหำวิทยำลัยเดຌดำนินกำรตำมคำนะนำนัๅน กอนทีไจะตัๅงกรอบกำร
ตรวจสอบครัๅงตอเป
4.1.2 รายละอียดขององค์กรหรือหนวยงานทีไมีหนຌาทีไความรับผิดชอบภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิ หงชาติ
นิวซีลนด์ (NZQF)
ประทศนิวซีลนด์มี New Zealand Qualifications Authority (NZQA) ทีไมีหนຌำทีไ฿นกำรดูลกรอบ
คุ ณ วุ ฒิ  หง ชำติ ของประทศ ดยมี บ ทบำทหลั ก ฿นภำคกำรศึกษำ คือ กำรท ำ฿หຌคุ ณ วุ ฒิ กำรศึกษำของประทศ
นิวซีลนด์มีควำมนำชืไอถือละมีควำมขຌมขຌนละขຌมขใง ทัๅง฿นระดับประทศละสำกล ทัๅงนีๅกใพืไอทีไจะชวย฿หຌ
ผูຌรียนประสบควำมสำรใจ฿นทำงกำรศึกษำทีไลือกละ฿นขณะดียวกันกใทำประยชน์กลับคือสูประทศนิวซีลนด์
1) ความรับผิดชอบของ NZQA
 บริหำร/จัดกำร กรอบคุณวุฒิวิชำชีพ
 กำรบริหำรระบบกำรประมินรงรียนมัธยม
 กำรประกันคุณภำพทีไปຓนอิสระของผูຌ฿หຌบริกำรกำรศึกษำทีเม฿ชมหำวิทยำลัย
 กำรจัดตัๅงคุณวุฒิละมำตรฐำน฿หຌเดຌรับกำรยอมรับ สำหรับมำตรฐำนสำหรับฉพำะบำงหนวยงำน
บริกำรของ NZQA ครอบคลุมภำคกำรศึกษำมัธยมศึกษำละอุดมศึกษำ NZQA บริหำรจัดกำร฿บรับรอง
หงชำติของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ (NCEAS) สำหรับนักรียนระดับมัธยมศึกษำละปຓนผูຌรับผิดชอบ฿นกำรประกัน
คุณภำพของผูຌ฿หຌกำรฝຄกอบรม฿นระดับอุดมศึกษำทีไเม฿ชมหำวิทยำลัย

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ

4-9

2) กิจกรรมหลักของ NZQA
NZQA ฿หຌควำมสำคัญกับภำรกิจหลักคือกำรสนับสนุนผูຌรับบริกำร ดยกำร฿หຌบริกำรทีไมีประสิทธิภำพละมี
ประสิทธิผล ภำย฿นขอบขตตำมกฎหมำยขององค์กรดยทีไกำรบริกำรนัๅนโ สำมำรถตอบสนองควำมตຌองกำรทีไฉพำะ
ของผูຌรับบริกำรเดຌ
ตารางทีไ 4.1

ความรับผิดชอบหลักละงานบริการของ NZQA
ความรับผิดชอบหลัก

 พัฒนำ จัดตัๅง ละสนับสนุน กรอบคุณวุฒิของ
ประทศนิวซีลนด์

 จัดกำรประมินภำยนอกของนักรียนระดับ
มัธยมศึกษำละกิจกรรมกำรประมินภำย฿นของ
รงรียนมัธยมศึกษำ฿นระดับปำนกลำง(moderate
secondary schools)

 กำรประมินคุณภำพของสถำบันระดับอุดมศึกษำทีไ
เม฿ชมหำวิทยำลัย
 หลักสูตรกำรศึกษำของสถำบันกำรศึกษำละกำร
ประมินกิจกรรมละกระบวนกำรขัๅนกลำง
 สำหรับคุณวุฒิหงชำติ NZQA มีกรรมสิทธิ฿น
มำตรฐำน

ทีไมำ: http://www.nzqa.govt.nz

งานบริการทีไสงมอบ
 ขຌอมูลสำรสนทศกีไยวกับคุณวุฒิละคุณสมบัติตำงโ
 ขຌอมูลสำรสนทศกีไยวกับควำมรูຌละประสบกำรณ์
ของผูຌมีคุณวุฒินนัๅ โทีไสำมำรถคำดหวังวำจะตຌองมี
 ขຌอมูลสำรสนทศกีไยวกับกำรศึกษำตอละอกำส
฿นกำรทำงำนตำมทีไคุณวุฒิรับรอง
 ผลกำรตรวจสอบภำยนอก
 กำรประกันคุณภำพของรงรียนทีไมีกำรสนอกำร
กำหนดสำหรับคุณวุฒิหงชำติ
 รำงวัลของทุนกำรศึกษำนิวซีลนด์
 กำรระบุนักวิชำกำรชันๅ นำ
 สถิติผลสัมฤทธิ์
 กำรประมินภำยนอกละกำรทบทวนผูຌ฿หຌกำร
ฝຄกอบรม
 กำร฿หຌสียงสะทຌอนละชีๅนะกับครู฿นกำรประมิน
ภำย฿น
 ผยพรขຌอมูลทีไกีไยวกับคุณภำพหรือทีไกีไยวกับ
ประสิทธิภำพทำงกำรศึกษำ

3) ครงสรຌางการทางานขององค์กร
NZQA ดำนินกำรดยคณะกรรมกำรทีไตงตัๅงดยกระทรวงศึกษำธิกำร ดยรัฐมนตรีจะปຓนผูຌอนุมัตินยบำย
ทุกอยำงทีไกีไยวกับกำรศึกษำ฿นประทศ ฿นสวนงำนทีไกีไยวขຌองกับ NZQA บงปຓนสำมสวนงำน฿หญคือ
(1) กำรประมิน
(2) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
(3) งำนกลยุทธ์ละงำนบริกำรองค์กร
ดย฿นตละฝຆำยจะบริหำรจัดกำรดย Deputy Chief Executives ละ Deputy Chief Executive Māori
ละดยทีไ Deputy Chief Executive Māori เดຌรับกำรสนับสนุนดย Office of Deputy Chief Executive Māori
หนวยงำน NZQA นำดยทีมบริหำรกลยุทธ์ ซึไง฿นทีมบริหำรกลยุทธ์กใประกอบดຌวย Chief Executive and Deputy
Chief Executives อีกจำนวน 5 ทำน ละผูຌชีไยวชำญซึไงปຓ นกลุมผูຌประมินภำยนอก ทัๅงนีๅ ประทศนิวซีลนด์ มี
หนวยงำนทีไกีไยวขຌองดยตรงกับงำนบริหำรภำคกำรศึกษำ฿นประทศนิวซีลนด์ 6 หนวยงำน เดຌก
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(1) New Zealand Qualifications Authority (NZQA)
(2) Ministry of Education
(3) Tertiary Education Commission
(4) New Zealand Teachers Council
(5) Education Review Office
(6) Careers New Zealand
ดยหนวยงำนหลำนีๅทำงำน฿นภำรกิจดຌำนงำนกำรศึกษำของรัฐบำล ทัๅงบบยกสวนละรวมสวนกัน
4) การทางานรวมกับหนวยงานอืไน
NZQA ทำงำน฿กลຌชิดกับหนวยงำนดຌำนกำรศึกษำอืไนโ กระทรวงตำงประทศ สำนักงำนตรวจคนขຌำมือง
ละกระทรวงพัฒนำสังคม ทีไกีไยวขຌองกับหลำกหลำยประดใน อำทิ
 ฿นกลุมผูຌบริหำรระดับสูงทีไทำงำนภำคกำรศึกษำ ทีไ฿หຌทิศทำงกลยุทธ์ขຌำมหนวยงำนกำรศึกษำ
 กำรพัฒนำสิไงกระตุຌนกำรพัฒนำทุนกับคณะกรรมกำรกำรศึกษำภำคอุดมศึกษำ (Tertiary Education
Commission) พืไอสนับสนุนสถำบันหรือหนวยงำนดຌำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำทีไมีผลงำนระดับทีไดี
 กำรท ำงำนร ว ม฿นหลำยโปรกรมกั บ กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร฿นคอร์ ส ทีไ เ ดຌ รับ กำรรับ รองละกำร
ตรวจสอบมำตรฐำน (Standard reviews)
 กำรมี  ครงกำรรว มละกำรบ ง ปั น ขຌอมู ล กั บ ส ำนั กงำนตรวจคนขຌ ำ มื อ ง (Immigration
Zealand) ฿นกำรทีไจะขຌำถึงขຌอมูลวุฒิกำรศึกษำ฿นตำงประทศ

New

 สนับสนุนกำรสงมอบยุทธศำสตร์กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำของ Ka Hikitia Māori ผำนกำรปฎิบัติ
ของ Te Rautaki Māori (ผนกลยุทธ์ Māori ป 2007-2012)
 สนับสนุนกำรสงมอบผนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำของ Pasifika ผำนกำรปฎิบัติของ ผนกลยุทธ์
Māori ป 2009-2012)
 กำรทำงำนอยำง฿กลຌชิดกับกระทรวงตำงประทศละกำรคຌำ(Ministry of Foreign Affairs and Trade)
พืไอควำมกຌำวหนຌำรืไองกำรจรจำตอรองขຌอตกลงกำรคຌำสรี
4.2 ประทศออสตรลีย
฿นประทศออสตรลี ย กำรดู  ลดຌ ำ นกำรศึ ก ษำละกำรฝຄ ก อบรมปຓ น กำรบ ง ควำมรั บ ผิ ด ชอบของ
ครื อ จั ก รภพ รั ฐ บำลกลำงละรั ฐ บำลทຌ อ งถิไ น ดยรั ฐ มนตรี ว ำ กำรกระทรวงรงงำน รั ฐ มนตรี ว ำ กำร
กระทรวงศึกษำธิกำรละกำรฝຄกอบรมปຓนจຌำของรวมกันละมีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบตอกรอบคุณวุฒิหงชำติของ
ประทศออสตรลีย (AQF) ดยทุกคุณวุฒิ฿นประทศออสตรลียจะตຌองเดຌรับกำรรับรองคุณภำพ สวนระบบ
กำรศึกษำ฿นประทศออสตรลีย ประกอบเปดຌวย
 กำรศึกษำ฿นระดับรงรียน ซึไง฿หຌบริกำรดยรัฐบำลของรัฐละทຌองถิไน ละปຓนผูຌมีอำนำจ฿นกำรออก
฿บรับรองคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
 กำรศึกษำ฿นระดับอำชีวศึกษำ เดຌรับมอบหมำยดย Registered Training Organisations (RTOs) ซึไง
ตຌองมีกำรลงทะบียนพืไอ฿หຌรัฐบำลละหนวยงำนกำกับดูลปຓนผูຌรับรองคุณวุฒิ

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ

4-11

 กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ซึไง฿หຌบริกำรดยมหำวิทยำลัยละผูຌ฿หຌบริกำรอืไนโ ดยอยูภำย฿ตຌกำรกำกับ
ดูลของ Tertiary Education Standards Agency (TEQSA)
4.2.1 กรอบคุณวุฒิหงชาติ
ประทศออสตรลียมี Australian Qualification Framework (AQF) ปຓนกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิหลัก฿น
กำรกำกับดูลดຌำนสมรรถนะของประทศออสตรลีย AQF ริไมดำนินงำนอยำงปຓนทำงกำร฿นป ค.ศ. 1995 พืไอ
สนับสนุนระบบคุณวุฒิหงชำติ฿นประทศออสตรลียทีไครอบคลุมทัๅงกำรศึกษำ฿นระดับอุดมศึกษำ อำชีวศึกษำ ละ
กำรฝຄกอบรม จำกนัๅน AQF เดຌดำนินงำนอยำงตใมรูปบบ฿นป ค.ศ. 2000 ฿นปัจจุบัน AQFอยูภำย฿ตຌกำรดูลของ
กระทรวงศึกษำธิกำรละกำรฝຄกอบรม (Department of Education and Training) ละกำรสนับสนุนจำก
กระทรวงอุตสำหกรรมละวิทยำศำสตร์ (Department of Industry and Science) รัฐบำลกลำงละรัฐบำลทຌองถิไน
ดย AQF ปຓนนยบำยหงชำติ฿นกำรดูลคุณภำพระบบกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรมของประทศ ซึไงปຓนกำรรวบรวม
คุณวุฒิจำกตละภำคสวนของกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรมขຌำมำอยู฿นกรอบคุณวุฒิดียวกัน
1) วัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิหงชาติออสตรลีย (AQF)
(1) รองรับควำมหลำกหลำยของรูปบบกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม฿นปัจ จุบันละ฿นอนำคตของ
ประทศออสตรลีย
(2) ส ง สริ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพทำงศรษฐกิ จ ของประทศผ ำ นกำรสนั บ สนุ น คุ ณ วุ ฒิ ทีไ  หมำะสม ละ
สอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของประทศ
(3) สนับสนุนกำรพัฒนำละดูลนวทำง฿นกำรขຌำถึงคุณวุฒิละชวย฿หຌบุคลำกร฿นประทศสำมำรถ
ขຌำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรมทีไปຓนทีไตຌองกำรของตลำดรงงำน
(4) สนับสนุนกำรรียนรูຌตลอดชีวิต ดยกำรสงสริม฿หຌกิดกำรรียน กำรฝຄกอบรม ละกำรรับรองของ
กำรรียนรูຌละประสบกำรณ์ทีไมี
(5) สนับสนุนกำรกำกับดูลละกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม
(6) สนับสนุนกำรคลืไอนยຌำยรงงำนผำนกำร฿ชຌคุณวุฒิ
(7) พัฒนำระบบ AQF ละกรอบคุณวุฒิ฿นระดับสำกล
2) ระดับคุณวุฒิภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาติออสตรลีย (AQF)
ระดับคุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF บงออกปຓน 10 ระดับ ดยทีไคุณวุฒิระดับทีไ 1 ปຓนระดับทีไมีควำมซับซຌอนนຌอย
ทีไสุด ละคุณวุฒิระดับทีไ 10 ปຓนคุณวุฒิทีไมีควำมซับซຌอนมำกทีไสุด (ผนภำพทีไ 4.5)
ดยกำรบงระดับคุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF มีหลักกณฑ์฿นกำรบงยกระดับคุณวุฒิ ซึไงหลักกณฑ์ดังกลำวจะ
ปຓนตัวชีๅวัดทีไกีไยวขຌองกับควำมซับซຌอนละควำมลึกของกำรบรรลุผลลัพธ์ตำมคุณวุฒิของผูຌรียน อันประกอบเปดຌวย
กำรอธิบำยถึงควำมสำมำรถดยสรุปของผูຌสำรใจกำรศึกษำ฿นระดับนัๅนโ ละกำรอธิบำยถึงลักษณะควำมรูຌ ทักษะ
ละกำรประยุกต์฿ชຌควำมรูຌละทักษะของผูຌสำรใจกำรศึกษำ฿นตละระดั บของคุณวุฒิ ดยกลองทีไ 3 สดงตัวอยำง
รำยละอียดคำอธิบำยระดับคุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF
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กลองทีไ 3 ตัวอยางรายละอียดคาอธิบายระดับของคุณวุฒิภาย฿ตຌ AQF ระดับ 1
ความสามารถดยสรุป :

ผูຌสำรใจกำรศึกษำทีไระดับนีๅจะตຌองมีควำมรูຌละทักษะสำหรับกำรทำงำนริไมตຌน มีสวนรวม
฿นชุมชน ละกำรรียนรูຌ฿นอนำคต
ความรูຌ :
ผูຌสำรใจกำรศึกษำ฿นระดับนีๅจะตຌองมีควำมรูຌพืๅนฐำนสำหรับกำร฿ชຌชีวิตประจำวัน กำรรียนรูຌ
฿นอนำคต ละตรียมตัวสำหรับกำรทำงำนริไมตຌน
ทักษะ :
ผูຌสำรใจกำรศึกษำ฿นระดับนีๅจะตຌองมีองค์ควำมรูຌ ทักษะทำงทคนิค ละกำรสืไอสำร
ขัๅนพืๅนฐำนสำหรับ
 ดำนินงำนทีไทำอยูปຓนประจำ
 ระบุละรำยงำนประดในปัญหำอยำงงำย
การประยุกต์฿ชຌความรูຌละทักษะ : ผูຌสำรใจกำรศึกษำ฿นระดับนีๅจะประยุกต์฿ชຌควำมรูຌละทักษะทีไสดง฿หຌหในถึงควำม
ปຓนอิสระ฿นครงสรຌำงขัๅนสูงละบริบททีไมี สถียรภำพ ละอยูภ ำย฿นพำรำมิตอร์อยำงคบ

ผนภาพทีไ 4.5 ระดับละประภทของคุณวุฒภิ าย฿ตຌ AQF

ทีไมำ : http://www.aqf.edu.au/
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3) ประภทของคุณวุฒิภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาติออสตรลีย (AQF)
ประภทของคุณวุฒิ คือ กำรตัๅงชืไอรียกของคุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF อันปຓนชืไอทีไกำรอธิบำยหมวดหมูของคุณวุฒิ
ภำย฿ตຌ AQF อยำงกวຌำงโ ดยตละประภทของคุณวุฒิจะประกอบเปดຌวยรำยละอียดคำอธิบำย฿น 5 หัวขຌอหลัก
เดຌก
 วัตถุประสงค์
 ควำมรูຌ
 ทักษะ
 กำรประยุกต์฿ชຌควำมรูຌละทักษะ
 มูลคำของกำรรียนรูຌ
ดยทีไตละประภทของคุณวุฒิ฿น AQF จะตຌองมีกำรคำนึงถึงองค์ประกอบ฿นกำรสรຌำงคุณวุฒิ ดังนีๅ
(1) วัตถุประสงค์ คือ กำร฿หຌรำยละอียดควำมตຌองกำรสำหรับกำรสรຌำงคุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF
(2) กณฑ์ระดับของคุณวุฒิ
(3) ขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับควำมรับผิดชอบของผูຌพัฒนำคุณวุฒิ หนวยงำนประมินคุณภำพ ละองค์กรทีไ
ออก฿บรับรองคุณวุฒิ
นอกจำกนีๅประภทของคุณวุฒิจะตຌองสอดคลຌองกับนยบำยกำรสนอคุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF อีกดຌวย กลองทีไ 4
สดงตัวอยำงรำยละอียดคำอธิบำยของประภทคุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF
กลองทีไ 4 ตัวอยางรายละอียดคาอธิบายประภทของคุณวุฒิ Certificate I ภาย฿ตຌ AQF
วัตถุประสงค์ : ผูຌสำรใจกำรศึกษำ฿นคุณวุฒิ Certificate I มีควำมรูຌละทักษะพืๅนฐำน฿นกำรทำงำน กำรรียนรูຌ฿นอนำคต
ละกำรมีสวนรวม฿นชุมชน
ความรูຌ : ผูຌสำรใจกำรศึกษำ฿นคุณวุฒิ Certificate I จะมีควำมรูຌละควำมขຌำ฿จพืๅนฐำน฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับกำรทำงำน
ละกำรรียนรูຌ
ทักษะ : ผูสຌ ำรใจกำรศึกษำ฿นคุณวุฒิ Certificate I จะมี
 ทักษะพืๅนฐำน฿นกำรปฏิสัมพันธ์กับผูຌอืไน฿นชีวิตประจำวันละกำรรียนรูຌ฿นอนำคต
 องค์ควำมรูຌละทักษะกำรสืไอสำรพืไอเดຌรับละคຌนหำขຌอมูล฿นชวงพืๅนทีไคบโ
 ทักษะทำงทคนิค฿นกำร฿ชຌครืไองมืออุปกรณ์ทีไหมำะสม฿นกำรดำนินกิจกรรมละ฿ชຌทคนลยีกำรสืไอสำรขัๅน
พืๅนฐำน
การประยุกต์฿ชຌความรูຌละทักษะ : ผูຌสำรใจกำรศึกษำ฿นคุณวุฒิ Certificate I จะสดง฿หຌหในกำรประยุกต์฿ชຌควำมรูຌละ
ทักษะ สำหรับ
 มีควำมปຓนอิสระภำย฿นบริบทละพำรำมิตอร์ทีไกำหนดขึๅน
 มี ก ำรตรี ย มควำมพรຌ อ มส ำหรั บ กำรรี ย นรูຌ ฿ นอนำคต กิ จ วั ต รประจ ำวั น ละกำรท ำงำนประจ ำ รวมกำร
คำดกำรณ์กีไยวกับกิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับกำรทำงำนปຓนทีม
มูลคาการรียนรูຌ : มูลคำของกำรรียนรูຌของคุณวุฒิ Certificate I ดยปกติอยูทีไ 0.5 – 1 ป
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4) ประยชน์ของกรอบคุณวุฒิหงชาติออสตรลีย (AQF)
ผูຌรียน

(1) ชวยสงสริมกำรรียนรูຌตลอดชีวิตละชวย฿นกำรวำงผนกำรประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำตอของ
(2) ชวย฿หຌผูຌรียนสำมำรถสรຌำงนวทำง฿นกำรพิไมคุณวุฒิตำมทีไพวกขำตຌองกำรละสน฿จทีไจะพัฒนำ
(3) สนับสนุนมำตรฐำนหงชำติ฿นดຌำนกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม
(4) คุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF ปຓนทีไยอมรับทัไวประทศออสตรลีย
(5) ทำ฿หຌขຌำ฿จควำมหมำยของคุณวุฒิ฿นตละระดับละตละประภท

(6) กำรขึๅนทะบียนของผูຌ฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม รวมถึงหลักสูตรทีไเดຌรับกำรรับรอง
ปຓนหลักประกันวำหลักสูตรละผูຌ฿หຌบริกำรหลำนีๅเดຌรับกำรอนุมัติดยรัฐบำล
(7) ฿หຌนยบำยละนวทำงสำหรับกำรทียบอนหนวยกิตกำรรียนรูຌละประสบกำรณ์ สำหรับผูຌ
฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม
ฝຄกอบรม

(8) ฿หຌนยบำยสำหรับกำรดำนินกำร฿นกำรออก฿บรับรองคุณวุฒิของผูຌ฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำละกำร

(9) สถำบันละคุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF ทีไกีไยวขຌองกับนักรียนนักศึกษำตำงชำติจะตຌองขึๅนทะบียนกับ
รัฐบำลครือจักรภพละระบุเวຌ฿น Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas
Students (CRICOS)
(10) ฿หຌมำตรฐำนสำหรับคุณวุฒิตละระดับละตละประภท พืไอ฿ชຌสำหรับกำรประมินคุณภำพ
(11) กำรขึๅนทะบียนของผูຌ฿หຌบริกำรทำงกำรศึ กษำละกำรฝຄกอบรม รวมถึงกำรรับรองหลักสูตรปຓน
หลักประกันวำหลักสูตรละผูຌ฿หຌบริกำรหลำนีๅเดຌรับกำรอนุมัติดยรัฐบำล
5) องค์กรหรือหนวยงานทีไมีหนຌาทีไความรับผิดชอบภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาติออสตรลีย (AQF)
 หนวยงานประมินคุณภาพละรับรองคุณวุฒิภาย฿ตຌ AQF
 รัฐบาลกลางละรัฐบาลทຌองถิไน ของประทศออสตรลีย มีอำนำจตำมกฎหมำย฿นกำรรับรอง
กำรศึกษำระดับชัๅนมัธยมศึกษำตอนปลำย
 Australian Skills Quality Authority (ASQA) ละหนวยงำนประมินคุณภำพ฿นวิกตอรีย
ละออสตรลียตะวันตก มีควำมรับผิดชอบ฿นกำรประมินคุณภำพคุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF ละ
Registered training organizations (RTOs) ทีไทำหนຌำทีไออก฿บรับรองคุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF ฿น
ระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม
 National Skills Standards Council (NSSC) มีควำมรับผิดชอบ฿นกำรรับรองคุณวุฒิภำย฿ตຌ
AQF ฿น National Training Packages
 Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) มีควำมรับผิดชอบ฿นกำร
ประมินคุณภำพของคุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF สำหรับผูຌ฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำทีไมิเดຌ
ประมินคุณภำพดຌวยตนอง ละรับรองคุณวุฒิของผูຌ฿หຌบริกำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ละ
มหำวิทยำลัย
 มหาวิทยาลัยมีหนຌำทีไประมินคุณภำพตนอง ละมีควำมรับผิดชอบ฿นคุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF ของ
พวกขำ

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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 หนวยงานพัฒนาคุณวุฒิภาย฿ตຌ AQF
 รัฐบาลกลางละรัฐบาลทຌองถิไน มีอำนำจตำมกฎหมำยทีไมีควำมรับผิดชอบ฿นกำรพัฒนำคุณวุฒิ
ระดับชัๅนมัธยมศึกษำตอนปลำย
 Industry Skills Councils มีควำมรับผิดชอบตอกำรพัฒนำคุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF ฿น National
Training Packages ทีไเดຌรับกำรรับรองดย National Skills Standards Council (NSSC)
 Registered Training Organisations (RTOs) ละกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย฿นกำรศึกษำระดับ
อำชีว ศึกษำละกำรฝຄกอบรมมี ควำมรับผิ ดชอบต อกำรพัฒ นำคุณวุ ฒิ ภำย฿ตຌ AQF ฿นระดั บ
อำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม
 ผูຌ฿หຌบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีไมิเดຌประมินคุณภาพดຌวยตนองมีควำมรับผิดชอบ฿นกำร
พัฒ นำคุณ วุ ฒิภำย฿ตຌ AQF ทีไ พ วกขำปຓ นจຌ ำ ของ ดยมีกำรประมิน คุณภำพจำก Tertiary
Education Quality and Standards Agency (TEQSA)
 มหาวิทยาลัยละผูຌ฿หຌบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีไประมินคุณภาพดຌวยตนองมีควำม
รับผิดชอบตอกำรพัฒนำละประมินคุณภำพคุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF ของพวกขำ
 หนวยงานทีไมีอานาจออก฿บรับรองคุณวุฒิภาย฿ตຌ AQF
 รัฐบาลกลางละรัฐบาลทຌองถิไนมีอำนำจตำมกฎหมำย฿นกำรออก฿บรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย
 Registered Training Organisations (RTOs) ทีไเดຌรับอำนำจจำก Australian Skills Quality
Authority (ASQA) ละหนวยงำนทีไเดຌรับกำรรับรองจำกรัฐบำล฿นวิกตอรียละออสตรลีย
ตะวันตก฿นกำรออก฿บรับรองคุณวุฒิระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม
 ผูຌ฿ หຌ บริก ารการศึกษาระดั บอุด มศึก ษาทีไ มิเ ดຌ ประมินคุณ ภาพดຌ วยตนองทีไ เ ดຌรับ อำนำจจำก
Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) ฿นกำรออก฿บรับรองคุณวุฒิ
ภำย฿ตຌ AQF ฿นกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
 มหาวิทยาลัยละผูຌ฿หຌบริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีไประมินคุณภาพดຌวยตนองทีไเดຌรับ
อำนำจจำก Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA) ฿นกำรออก
฿บรับรองคุณวุฒิภำย฿ตຌ AQF ฿นระดับอุดมศึกษำ
4.2.2 รายละอียดขององค์กรหรือหนวยงานทีไมีหนຌาทีไความรับผิดชอบภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาติ
ออสตรลีย (AQF)
กำรกำกับดู ลคุณวุ ฒิทัๅงหมดของประทศภำย฿ตຌ AQF มี หลำยองค์กรหรือหนวยงำนทีไ มีหนຌำ ทีไควำม
รับผิดชอบ฿นกำรควบคุมดูลคุณภำพของคุณวุฒิละผูຌ฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำของประทศออสตรลีย ดยตละ
องค์กรหรือหนวยงำนจะมีกำรบงหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรดูลคุณวุฒิตละระดับ ดังนีๅ
1) The Australian Skills Quality Authority (ASQA)
ASQA ปຓนหนวยงำนกำกับดูลภำคกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรมจัดตัๅงขึๅนมืไอวันทีไ 1 ก.ค.
ป ค.ศ. 2011 ผำนกำรตรำกฎหมำยดังนีๅ
(1) พระรำชบัญญัติกำรกำกับดูลกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม ป 2011
(2) พระรำชบัญญัติกำรกำกับดูลกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม(กຌเขพิไมติม) ป 2011
(3) พระรำชบัญญัติกำรกำกับดูลกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม(บทฉพำะกำล) ป 2011
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ASQAปຓนหนวยงำนทีไควบคุมดูลหลักสูตรละผูຌ฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม
พืไอ฿หຌมัไน฿จวำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนของประทศ ดย ASQA จะควบคุมประสิทธิภำพ ดังนีๅ
(1) ผูຌ฿หຌบริกำรกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม
(2) กำรรับรองหลักสูตรกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม
(3) ผูຌ฿หຌบริกำร Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas
Students (CRICOS) ละผูຌ฿หຌบริกำร English Language Intensive Courses to Overseas
Students (ELICOS)
 หนຌาทีไความรับผิดชอบของ ASQA
ASQA ฿นฐำนะทีไปຓนหนวยงำนกำกับดูลภำคกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรมหงชำติ ASQA
พยำยำมทีไจะตรวจสอบพืไอ฿หຌมัไน฿จวำคุณภำพของกำรศึกษำยังคงมีอยูผำนกำรควบคุมผูຌ฿หຌบริกำรละกำรรับรอง
หลักสูตรทีไมีประสิทธิภำพ ดย ASQA จะ฿ชຌวิธีกำรตำมควำมสีไยง฿นกำรกำกับดูลทีไสอดคลຌองกับคูมือกำรกำกับดูล
ของรัฐบำลออสตรลีย กำร฿ชຌวิธีกำรตำมควำมสีไยงหมำยควำมวำผูຌมีอำนำจจะ฿ชຌชวงของสัดสวนกำรตอบสนองตอ
กำรกำกับดูล พืไอระบุควำมสีไยง ดยควำมสีไยงหลักทีไ ASQA ทำกำรจัดกำร คือ กำรลงทะบียนองค์กรฝຄกอบรมทีไ
รับรองบุคคลวำมีสมรรถนะอันเมเดຌสะทຌอนถึงทักษะ ควำมรูຌ ละทัศนคติ ซึไงสิไงนีๅจะกอ฿หຌกิดควำมสียหำย฿นวงกวຌำง
นอกจำกนีๅ ASQA ยังพยำยำมทีไจะจัดกำรควำมสีไยงทีไมีนวนຌมวำจะสงผลกระทบตอควำมชืไอมัไนของผูຌมีสวนเดຌสวน
สีย฿นภำคกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม
฿นนวทำงกำรกำกับดูลของ ASQA จะทำงำนพืไอ฿หຌกิดควำมสมดุลระหวำงควำมสน฿จ฿นวงกวຌำงของ
อุตสำหกรรมละนำยจຌำง รวมถึงควำมสน฿จฉพำะของอำชีวศึกษำ ดย ASQA จะตຌองมัไน฿จวำ RTOs มีกำร฿หຌ
training packages ทีไพัฒนำดยอุตสำหกรรม ดังนัๅน ผูຌทีไสำรใจกำรศึกษำจะมีทักษะละควำมสำมำรถทีไจำปຓน฿นกำร
จຌำงงำน ดย ASQA มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบหลัก ดังนีๅ
(1) ลงทะบียนผูຌ฿หຌกำรฝຄกอบรมทีไรียกวำ Wregistered training organisations (RTOs)X
(2) ลงทะบียน Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas
Students (CRICOS) ทีไ฿หຌกำรฝຄกอบรมกนักศึกษำตำงชำติทีไมีวีซำนักรียน
(3) กำรสรຌำงควำมมัไน฿จวำองค์กรจะปฏิบัติตำมงืไอนเขละมำตรฐำนสำหรับกำรลงทะบียนละกำร
ดำนินกำรตรวจสอบ
(4) กำรรับรองหลักสูตรกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม
(5) รวบรวม วิครำะห์ ละยพรขຌอมูลกีไยวกับภำคกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม
 ครงสรຌางการทางานของ ASQA
ASQA ปຓนหนวยงำนอิสระตำมกฎหมำยทีไประกอบเปดຌวยกรรมำธิกำร 3 ทำน เดຌก
(1) ประธำนกรรมำธิกำร
(2) รองประธำนกรรมำธิกำรหรือกรรมำธิกำรดำนินกำรกำกับดูล
(3) กรรมำธิกำรวิครำะห์ละตรวจสอบควำมสีไยง
กรรมำธิกำรจะเดຌรับกำรสนับสนุน฿นกำรกำกับดูลกำรทำงำนของพวกขำดยพนักงำนของ ASQA ซึไง฿น
ปัจจุบันมีพนักงำนมำกกวำ 200 คน ละมีสำนักงำน฿นตละรัฐละตละทຌองถิไน ทัๅงนีๅกรรมำธิกำรจะเดຌรับกำร
ตงตัๅงดยผูຌสำรใจรำชกำร มีระยะวลำดำรงตำหนง 5 ป ดยประธำนกรรมำธิกำรจะมีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำร
บริหำรจัดกำรละบริหำรงำนของ ASQA ตำมพระรำชบัญญัติ Public Governance, Performance and
Accountability ปี 2013 ดยมีครงสรຌำงองค์กรดังผนภำพทีไ 4.6
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ผนภาพทีไ 4.6 ครงสรຌางองค์กร ASQA

ทีไมำ : http://www.asqa.gov.au/verve/_resources/ASQA_Organisational_Structure1.pdf

 การทางานรวมกับหนวยงานกากับดูลอืไน
 หนวยงานกากับดูลอุตสาหกรรม
ASQA มีวัตถุประสงค์฿นกำรปรับปรุงคุณภำพของผลลัพธ์฿นภำคกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำร
ฝຄกอบรมซึไงมีกำรทำงำนอยำง฿กลຌชิดกั บหนวยงำนกำกับดูลอุตสำหกรรม ดย ASQA จะพัฒนำบันทึกควำมขຌำ฿จ
รวม (MOU) กับภำคอุตสำหกรรมตำงโ ฿นกำรทำงำนละลกปลีไยนขຌอมูลรวมกัน ดย ASQA จะมีทีมทีไมีสวน
รวมกับอุตสำหกรรม (Industry Engagement team) ทีไจะทำงำนประสำนควำมรวมมือกับหนวยงำนกำกับดูลหรือ
ตัวทนของอุตสำหกรรมอันประกอบเปดຌวย






สภำทักษะอุตสำหกรรม
หนวยงำนกำกับดูลอุตสำหกรรมละหนวยงำนผูຌออก฿บอนุญำต
กลุมอุตสำหกรรมละนำยจຌำง
หนวยงำนรำชกำรอืไนโ ชน กรมรงงำน
สภำอุตสำหกรรม
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พืไอสริมสรຌำงควำมชืไอมัไนของผูຌรียน นำยจຌำง ละรัฐบำล฿นกำรสงมอบผลลัพธ์ของ RTOs ฿นประทศ
ออสตรลี ย ดยที ม ทีไ มี ส ว นร ว มกั บ อุ ต สำหกรรมจะสรຌ ำ งละรั ก ษำควำมสั ม พั น ธ์ ทีไ  ปຓ น ประยชน์ ร ว มกั น กั บ
อุตสำหกรรม พืไอระบุละลดควำมสีไยงตอคุณภำพของภำคกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม
 Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA)
ASQA ละ TEQSA ทำบันทึกควำมตกลงรวม (MOU) ซึไงปຓนรำยละอียดวิธีกำรทีไหนวยงำนกำกับดูล
ทัๅงสองจะดำนินกำรพืไอควบคุมดูลผูຌ฿หຌบริกำร฿นหลำยภำคกำรศึกษำ อันเดຌกทัๅงภำคกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
ละกำรฝຄกอบรมละภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
 หนวยงานกากับดูล฿นวิกตอรียละออสตรลียตะวันตก
ASQA กั บ หน ว ยงำนกำกั บ ดู  ลกำรศึ กษำระดั บ อำชี ว ศึกษำละกำรฝຄ ก อบรม฿นวิ ก ตอรี ย ละ
ออสตรลียตะวันตกจะตຌองมีกำรกำกับดูลทีไมีควำมสอดคลຌองกัน
2) National Skills Standards Council (NSSC)
National Skills Standards Council (NSSC) กอตัๅงขึๅนมืไอวันทีไ 1 ก.ค. ป ค.ศ. 2011 ดย NSSC ปຓน
คณะกรรมกำรของ Standing Council for Tertiary Education, Skills and Employment (SCOTESE) จัดตัๅง
ขึๅนมำพืไอทำหนຌำทีไทน National Quality Council (NQC) ซึไงปຂดตัวลง฿นชวงปลำยดือนมิถุนำยน ป ค.ศ. 2011
 หนຌาทีไหลักของ NSSC
(1) NSSC มีควำมรับผิดชอบ฿นกำรพัฒนำละรักษำมำตรฐำนหงชำติสำหรับกำรควบคุมกำรศึกษำ
ระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรมทีไอนุมัติจำก SCOTESE ละ฿หຌคำนะนำก SCOTESE ฿นกำร
พัฒนำละดำนินกำรตำมมำตรฐำน ซึไงมำตรฐำนหงชำติประกอบเปดຌวย
กำรควบคุม Registered Training Organisations (RTOs)
กำรพัฒนำละรับรอง Training Packages
กำรรับรองหลักสูตร
กำรดำนินกำรของหนวยงำนกำกับดูลละรับรองหลักสูตร (สิไงนีๅรวมถึง Australian Skills
Quality Authority (ASQA) ละหนวยงำนกำกับดูลสวนบุคคลทีไเม฿ชของรัฐ)
 กำรกใบรวบรวม วิครำะห์ ละผยพรขຌอมูล
สำหรับสวนกำรพัฒนำพืไอ฿หຌคำนะนำก SCOTESE นัๅน NSSC จะดำนินกำรวิจัยละวิครำะห์
พืไอ฿หຌน฿จวำมำตรฐำนหงชำติปຓนนวทำงกำรปฏิบัติทีไดีทีไสุด กำรวิจัย฿นทีไนีไรวมถึงกำรปรียบทียบกับระบบของ
ตำงประทศ กำรเดຌรับขຌอมูลจำกผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ละภำรกิจยอยจำก ASQA ละหนวยงำนกำกับดูลของรัฐ





(2) NSSC ฿หຌขຌอมูล กหน ว ยงำนกำกับ ดู  ลกำรศึกษำระดับ อำชีว ศึกษำละกำรฝຄ กอบรม ผ ำ น
SCOTESE ฿นกำรด ำนิ น งำนละตี ควำมมำตรฐำนห ง ชำติ  ละประดใ น ทัไ ว เปของมำตรฐำน
คุณภำพ฿นกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม สิไงนีๅจะสนับสนุนกำรดำนินงำนละกำร
ควบคุมดูลทีไมีประสิทธิภำพของหนวยงำนกำกับดูล ซึไงกำร฿หຌขຌอมูลของ NSSC อำจรวมถึง
ประดในฉพำะทีไกิดขึๅนจำกกำรดำนินกำรละตีควำมของมำตรฐำนหงชำติ ทีไอำจรวมถึงกำร
จัดกำรควำมสีไยง ละวิธีกำรระงับละยกลิก รวมเปถึงขຌอนะนำทัไวเปอืไนโ ทีไชวยปรับปรุงกำร
ดำนินงำนของระบบกำรฝຄกอบรมหงชำติ
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(3) NSSC มีหนຌำทีไรับผิดชอบ฿นกำร฿หຌขຌอมูลกภำคกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม ฿น
มำตรฐำนหงชำติละกำรปลีไยนปลงสิไงตำงโ พืไอ฿หຌเดຌมำตรฐำน ซึไง NSSC อำจพัฒนำกลยุทธ์กำร
สืไอสำรกีไยวกับกำรปลีไยนปลงฉพำะพืไอ฿หຌเดຌมำตรฐำน ฿นกำร฿หຌคำปรึกษำกหนวยงำนกำกับดูล
ทีไเดຌรับกำรอนุมัติจำก SCOTESE พืไอ฿หຌมัไน฿จวำกำรปลีไยนปลงดังกลำวจะปຓนทีไขຌำ฿จเดຌดี
(4) NSSC มีหนຌำทีไ฿หຌคำนะนำก SCOTESE ฿นกำรดำนินกำรของหนวยงำนกำกับดูลกำรศึกษำ
ระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม พืไอ฿หຌมัไน฿จว ำกำรดำนินกำรตำมมำตรฐำนหงชำติมีควำม
คงทีไละมีควำมมัไน฿จ ดย NSSC จะดำนินกำรวิจัย วิครำะห์ ละคำนะนำของผูຌมีสวนเดຌสวน
สี ยรวมกับขຌอมู ลอืไน โ ทีไรำยงำนดยหน วยงำนกำกับ ดู ล รวมถึง NSSC ยั งมี หนຌ ำ ทีไ฿นกำร
ตรวจสอบบุคคลทีไสำมของ ASQA ละหนวยงำนกำกับดูลของรัฐละทีไเม฿ชของรัฐทุกโ สำมป
ซึไงกำรตรวจสอบพิไมติมอำจดำนินกำร฿นประดในทีไปຓนขຌอกังวลของผูຌมีสวนเดຌสวนสีย กำร
ตรวจสอบมีจุดมุงหมำยพืไอควำมคงทีไละควำมถูกตຌองของกำรประยุกต์฿ชຌมำตรฐำนหงชำติ ดย
หนวยงำนกำกับดูลหงชำติละของรัฐ รวมถึงตรวจสอบประสิทธิภำพกำรทำงำนของหนวยงำน
กำกับดูลปรียบทียบกับมำตรฐำนหนวยงำนกำกับดูล ชนดี ยวกับควำมสอดคลຌ องภำย฿น
หนวยงำนกำกับดูลละระหวำงหนวยงำนกำกับดูล
(5) NSSC รับรอง Training Packages รวมถึงพัฒนำนยบำยทีไกีไยวขຌองละดูลกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของตำงชำติ ดยกำรตัดสิน฿จรับรอง Training Packages จะตຌองตอบสนองควำม
ตຌองกำร฿นกำรพัฒนำทักษะรงงำน฿นปัจจุบันละอนำคต รวมถึงปຓนเปตำมขຌอกำหนดดังนีๅ
 Training Packages ตຌองปຓนเปตำมมำตรฐำนของกำรพัฒนำละกำรรับรอง
 เดຌรับคำปรึกษำจำกผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไกีไยวขຌอง฿นกำรพัฒนำ Training Packages ละ
สนับสนุนขຌอสนอ฿นกำรปลีไยนปลง฿ดโ
 เดຌรับคำปรึกษำจำกหนวยงำนของรัฐละทຌองถิไนทีไกีไยวขຌอง฿นกำรพัฒนำ Training Packages
฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับผลกระทบ฿นกำรดำนินงำน
 Training Packages จะตຌองเดຌรับกำรรับรองจำก NSSC หนวยงำนกำกับดูลทีไมีควำม
รับผิดชอบตอควำมมัไน฿จวำ RTOs จะสงมอบ Training Packages ทีไปຓนเปตำมควำมตຌองกำร
ของคุณวุฒิ
(6) NSSC มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรอนุมัติบบผนกำรประกันคำลำรียนภำย฿ตຌมำตรฐำนกำร
ควบคุม RTOs
 ครงสรຌางการทางานของ NSSC
NSSC ประกอบดຌวยสมำชิกทีไปຓนผูຌชียไ วชำญจำนวน 9 ทำน ทีไมีประสบกำรณ์กำรทำงำน฿นหนวยงำนภำครัฐ
ละอกชนทีไกีไยวขຌองกับกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรมละสมำชิกทีไปຓนฝຆำยบริหำรดยตำหนง
จำนวน 3 ทำน ซึไงมีหนຌำทีไ฿หຌคำนะนำละนวทำงสภำ พืไอชวยพิจำรณำขຌอมูล ดยสมำชิกจะเดຌรับกำรตงตัๅงจำก
รัฐมนตรีทีไมีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นภำคกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรมของรัฐบำลออสตรลีย ละ
จำกกำรปรึกษำหำรืออยำง฿กลຌชิดกับรัฐมนตรีของรัฐละทຌองถิไน ทัๅงนีๅเมจำปຓนตຌองปຓนกลุมผูຌมีสวนเดຌสวนสีย ตกำร
ตงตัๅงอยูบนพืๅนฐำนของควำมชีไยวชำญละควำมรูຌทีไจำปຓน
 ความสัมพันธ์กับหนวยงานอืไนโ ของระบบการฝຄกอบรมหงชาติ
ดังนีๅ

฿นกำรดำนินกำรตำมควำมรับผิดชอบของ NSSC จะตຌองมีควำมรวมมือรวมกับหนวยงำนหรือองค์กรตำงโ
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(1) Standing Council on Tertiary Education, Skills and Employment (SCOTESE)
NSSC ปຓ นหนึไ ง฿นคณะกรรมกำรทีไ ดำนิน กำรภำย฿ตຌกำรดู ลละควำมหในชอบของ SCOTESE
นอกจำกนีๅ SCOTESE ยัง ท ำหนຌ ำ ทีไ ปຓ นสืไ อกลำงขຌอมู ลระหว ำ ง NSSC ละหน วยงำนกำกับ ดู กำรศึกษำระดั บ
อำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม รวมถึง SCOTESE ยังกำหนดกลยุทธ์ทีไสำคัญของ NSSC ละอนุมัติผนงำนประจำป
ละงบประมำณ฿หຌก NSSC ทัๅงนีๅ NSSC จะตຌองรำยงำนผลกำรดำนินงำน฿หຌกับทีไประชุมของ SCOTESE ละ฿หຌ
รำยงำนประจำป รวมถึงงบกำรงินก SCOTESE
(2) National Senior Officials Committee (NSOC)
NSOC ปຓนคณะกรรมกำรของจຌำหนຌำทีไทีไสนับสนุน SCOTESE ซึไง NSOC มีควำมสัมพันธ์อยำง฿กลຌชิด
฿นกำรทำงำนของ NSSC ดยอกสำรของ NSSC ทีไสงมอบก SCOTESE จะถูกสงตอเปยัง NSOC พืไอปຓนขຌอมูล฿น
กำรอภิปรำย ดยทีไ NSSC อำจสงอกสำรอืไนโ พิไมติมก NSOC สำหรับกำรตัดสิน฿จ กำร฿หຌขຌอมูล หรือสงตอเปยัง
SCOTESE
(3) หนวยงานกากับดูลการศึกษาระดับอาชีวศึกษาละการฝຄกอบรม
NSSC มีควำมปຓนอิสระ฿นกำรดำนินงำนจำก ASQA ละหนวยงำนกำกับดูลทีไเม฿ชของรัฐ พืไอ
ปรับปรุงควำมซืไอสัตย์ละลดปัญหำควำมขัดยຌงทำงผลประยชน์ ทัๅงนีๅ NSSC จะ฿หຌขຌอมูลกหนวยงำนกำกับดูล
กีไยวกับรืไองกำรดำนินกำรละกำรตีควำมมำตรฐำนหงชำติ รวมถึงมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
ละกำรฝຄกอบรมผำน SCOTESE ละหนวยงำนกำกับดูลจะสงมอบรำยงำนทัไวเป฿หຌก NSSC พืไอกำรดูลละ
ควบคุมมำตรฐำน
(4) Tertiary Education, Quality and Pathways Principal Committee (TEQPPC)
฿นฐำนะทีไปຓนคณะกรรมกำรหลักทีไสนับสนุน SCOTESE บทบำทของ TEQPPC คือกำร฿หຌคำปรึกษำ
กีไยวกับกำรรักษำคุณภำพละชืไอสียงระดับนำนำชำติของกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ฿นประทศออสตรลีย ละกรอบ
กำรกำกับดูลภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ รวมทัๅงขຌอตกลง฿นมำตรฐำนกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม
อีกทัๅงมีควำมรับผิดชอบสำหรับควำมคืบหนຌำกำรดำนินนยบำยระดับสูงทีไกีไยวขຌองกับคุณภำพของระบบกำรฝຄกอบรม
ห ง ชำติ รวมทัๅ ง ประดใ น ทีไ กีไ ยวขຌ องกั บ คุ ณภำพของกำรประมิ น ละกำรส ง มอบกำรฝຄ กอบรม ทัๅ งนีๅ พืไ อ฿หຌ กิ ด
ประสิทธิภำพ฿นกำรสืไอสำรระหวำง TEQPPC ละ NSSC นัๅน ประธำนของ NSSC จะปຓนสมำชิก฿น TEQPPC ดຌวย
(5) The Data and Performance Measurement Principal Committee (DPMPC)
DPMPC ปຓนคณะกรรมกำรของ SCOTEST ทีไ฿หຌคำนะนำกีไยวกับผลกำรดำนินงำนปรียบทียบกับ
ปງำหมำยของกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ละปรับปรุงกำรกใบรวบรวมขຌอมูลละกำรวัดผล ซึไง NSSC จะสืไอสำรกับ
DPMPC ฿นประดในทีไกีไยวขຌองกับมำตรฐำนหงชำติของกำรกใบรวบรวม ละกำรผยพรขຌอมูล
(6) Industry Skills Councils (ISCs)
ISCs มีควำมรับผิดชอบ฿นกำรพัฒนำ Training Packages ทีไกำหนดมำตรฐำนดย NSSC ซึไง ISCs จะ
สงมอบ Training Packages ฿หຌก NSSC พืไอทำกำรประมินมำตรฐำน
(7) Australian Qualifications Framework Council (AQFC)
AQFC มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นมำตรฐำนของคุณวุฒิทีไอยูภำย฿น AQF ซึไงรวมทุกคุณวุฒิ฿นภำค
กำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม ซึไง NSSC จะทำกำรปรึกษำกับ AQFC พืไอ฿หຌมัไน฿จ฿นมำตรฐำนของ Training Packages
ละหลักสูตรทีไเดຌรับกำรรับรอง อันสอดคลຌองกับ AQF รวมทัๅง NSSC อำจ฿หຌคำนะนำก AQFC ฿นประดในทีไ
กีไยวขຌองมำตรฐำนหงชำติของกำรกำกับดูลกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำละกำรฝຄกอบรม อยำงเรกใตำม AQFC

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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ดำนินกำรอยู฿นชวงป ค.ศ. 2008 -2014 ละเดຌปຂดตัวลงเป ดย฿นปัจจุ บัน AQF อยูภำย฿ตຌกำรดูลของ
กระทรวงศึกษำธิกำรละกำรฝຄกอบรม
3) Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA)
TEQSA ปຓนหนวยงำนกำกับดูลคุณภำพของกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำตำมกฎหมำยทีไปຓนอิสระ฿นประทศ
ออสตรลีย จัดตัๅงขึๅน฿นป 2011 ภำย฿ตຌพระรำชบัญญัติ TEQSA ปງำหมำยหลักของ TEQSA คือ พืไอ฿หຌมัไน฿จวำผูຌ
฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำทัๅงหมด฿นประทศออสตรลีย฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำทีไมี
คุณภำพกผูຌรียน ดย TEQSA จะลงทะบียนผูຌ฿หຌบริกำรละดำนินกำรประมินมำตรฐำนละประสิทธิภำพกำร
ทำงำนปรียบทียบกับกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ซึไงรวมถึงกรอบคุณวุฒิของประทศออสตรลียดຌวย
 บทบาทละหนຌาทีไของ TEQSA
TEQSA ทำหนຌำทีไควบคุมละสรຌำงควำมมัไน฿จ฿นคุณภำพกำรศึกษำระดับอำชีวศึ กษำทีไมีขนำด฿หญ มีควำม
หลำกหลำยละซั บ ซຌ อ นของประทศออสตรลี ย ระบบกำรศึ ก ษำระดั บ อุ ด มศึ ก ษำของประทศออสตรลี ย
ประกอบดຌ ว ยมหิท ยำลั ย ของภำครัฐ ละภำคอกชน สำขำของมหำวิ ท ยำลั ย ฿นต ำ งประทศ รวมถึง ผูຌ ฿หຌบ ริกำร
กำรศึ กษำระดั บ อุ ด มศึก ษำทีไ มี  ละเม มี อ ำนำจ฿นกำรรั บ รองหน ว ยงำนของตนอง ดย TEQSA จะด ำนิ น กำร
ลงทะบียนละประมินผลกำรดำนินงำนของผูຌ฿หຌบริกำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำทัๅงหมดปรียบทียบกับกรอบ
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ดยฉพำะอยำงยิไงกณฑ์มำตรฐำนซึไงผูຌ฿หຌบริกำรจะตຌองตอบสนองพืไอ฿หຌพวก
ขำยังคงอยู฿นระบบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของประทศออสตรลีย ทัๅงนีๅกำรดำนินงำนของ TEQSA จะอยูภำย฿ตຌ
กฎหมำยสองฉบับเดຌก
(1) พระราชบัญญัติ TEQSA ป 2011 (Tertiary Education Quality and Standards Agency
Act 2011) ปຓ นพระรำชบัญ ญั ติทีไ จั ด ตัๅง หนว ยงำน TEQSA ขึๅนมำ ดยวัต ถุป ระสงค์ของ
พระรำชบัญญัติมีดังนีๅ
 พืไอ฿หຌกิดควำมสอดคลຌองของประทศ฿นกำรควบคุมดูลกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
 พืไอควบคุมกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ดย฿ชຌกรอบคุณภำพตำมมำตรฐำนละหลักกำรทีไ
กีไยวขຌอง฿นกำรกำกับดูลควำมสีไยงละสัดสวน
 พืไอปງองกันละสริมสรຌำงชืไอสียงของประทศออสตรลีย฿นกำรสรຌ ำงขีดควำมสำมำรถของ
อุดมศึกษำ฿นระดับนำนำชำติ ชนดียวกับควำมปຓนลิศ ควำมหลำกลำย ละนวัตกรรม฿น
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของประทศออสตรลีย
 พืไอสนับสนุนละสงสริมระบบกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำทีไหมำะสม พืไอตอบสนองควำม
ตຌองกำรทำงดຌำนศรษฐกิจละสังคมของปะทศออสตรลียสำหรับกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ละทักษะของประชำชน
 พืไอปกปງองผูຌรียน฿นกำรดำนินกำร฿นกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ดยกำหนดกำรจัดกำรศึกษำ
ทีไมีคุณภำพสูง
 พืไอสรຌำงควำมมัไน฿จวำผูຌรียนสำมำรถขຌำถึงขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ฿น
ประทศออสตรลีย
TEQSA จะมีครืไองมือทีไ฿ชຌดำนินงำนภำย฿ตຌพระรำชบัญญัติ TEQSA ดังนีๅ
 กำรกำหนดคำ ธรรมนี ย มทีไ ปຓ นกำรกำหนดจ ำนวนงิ น ทีไ TEQSA จะสำมำรถรียกกใบ
คำบริกำรบำงอยำง
 นวทำงกำรลงทะบียนทีไกำหนดขຌอมูลทีไ TEQSA จะตຌองมี฿นกำรลงทะบียนหงชำติของผูຌ
฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
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ครงกำรทบทวนละจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

(2) พระราชบัญญัติ ESOS ป 2000 (Education Services for Overseas Students Act 2000)
TEQSA มีอำนำจภำย฿ตຌพระรำชบัญญัติ ESOS ฿นกำรดูลกำร฿หຌบริกำรทำงดຌำนกำรศึกษำก
นั ก ศึ ก ษำต ำ งชำติ ดยเดຌ รั บ กำรมอบหมำยควำมรั บ ผิ ด ชอบจำกรั ฐ มนตรี ว ำ กำรกระทรวงอุ ด มศึ ก ษำ ทั ก ษะ
วิ ท ยำศำสตร์ ละกำรวิ จั ย ละลขำนุ กำรของกระทรวงอุต สำหกรรม นวั ต กรรม วิ ท ยำศำสตร์ กำรวิ จั ย ละ
อุดมศึกษำ ดย TEQSA มีควำมรับผิดชอบตอผูຌ฿หຌบริกำรดังตอเปนีๅ
 ลงทะบียนผูຌ฿หຌบริกำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำภำย฿ตຌพระรำชบัญญัติ TEQSA
 ผูຌ฿หຌบ ริกำรหลั กสู ต รภำษำอังกฤษบบรงรัดกนั กศึกษำตำ งชำติ (English Language
Intensive Course for Overseas Students : ELICOS) ทีไพวกขำมีกำรลงทะบียนเวຌอยำง
นຌอยหนึไงรำยของผูຌ฿หຌบริกำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
 ผูຌ฿หຌบริกำรปรกรมพืๅนฐำน
 ครงสรຌางการทางานของ TEQSA
คณะกรรมำธิกำร TEQSA เดຌรับกำรตงตัๅงจำกรัฐมนตรีของครือจักรภพบนพืๅนฐำนของควำมชีไยวชำญทีไ
กีไยวขຌองกับหนຌำทีไของหนวยงำน ดยฉพำะอยำงยิไ ง฿นรืไองกำรประกันคุณภำพละกำรปฏิบัติตำมกฎระบียบของ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ คณะกรรมำธิกำรยังมีบทบำทสำคัญ฿นขຌอมูลภำคกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำกีไยวกับกำร
ทำงำนของ TEQSA ละควำมรับผิดชอบของผูຌ฿หຌบริกำรดຌำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำภำย฿ตຌกำรปกครองของ
รัฐบำลออสตรลีย ดยคณะกรรมำธิกำรของ TEQSA ประกอบเปดຌวย ประธำนกรรมำธิกำร (Chief Commissioner)
1 ทำน ละกรรมำธิกำรนอกวลำ (part-time Commissioner) 2 ทำน ดยคณะกรรมำธิกำรจะเดຌรับกำรสนับสนุน
ดยทีมผูຌบริหำรระดับสูง (Senior Management Team) ทีไประกอบเปดຌวยประธำนบริหำรละผูຌจัดกำรอำวุสของ
TEQSA ดยทีมผูຌบริหำรระดับสูงมีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรบริหำรจัดกำรดูล TEQSA ละกระบวนกำรทำงำน
รวมกับประชำชน
4.3 ประทศกาหลี฿ตຌ
ประทศกำหลี฿ตຌมีกำรจัดทำกรอบคุณวุฒิหงชำติ ซึไงปຓนกรอบบบบูรณำกำรของคุณ วุฒิกำรศึกษำระดับ
อำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรมของประทศ อันอยูภำย฿ตຌหลักกณฑ์มำตรฐำนสมรรถนะหงชำติ พืไอพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ของประทศ฿หຌตรงตำมควำมตຌองกำรของอุตสำหกรรมละปຓนกำรพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของ
ประทศ นืไองจำกกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม ดยฉพำะกำรศึก ษำทำงวิชำชีพปຓนสิไงทีไผลักดันกำรจริญติบต
ทำงดຌำนศรษฐกิจของประทศ
4.3.1 กรอบคุณวุฒิหงชาติ
฿นป ค.ศ. 2003 Korean Research Institute for Vocational Education and Training (KRIVET) เดຌ
จัดทำ Korean Qualifications Framework (KQF) ซึไงปຓนกรอบบูรณำกำรของระดับทัไวเป฿นคุณวุฒิทำงวิชำกำร
ละทำงวิชำชีพ ซึไงกระทรวงกำรจຌำงงำนละรงงำน (MOEL) เดຌพยำยำมปฏิรูป KQF ผำนกำรพัฒนำมำตรฐำน
สมรรถนะหงชำติ (NCS) ละนะนำคุณวุฒิทีไอยูบนพืๅนฐำนของผลลัพธ์กำรรียนรูຌ ดยมำตรฐำน฿หมนีๅปຓนกำร
ออกบบ฿หຌมีก ำรชืไ อมยงอย ำ งขใงกรง ระหว ำงอุตสำหกรรม กำรศึกษำทำงทคนิคหรืออำชี ว ศึกษำละกำร
ฝຄกอบรม (TVET) ละระบบคุณวุฒิ พืไอชวยพิไมสถำนะละควำมสำคัญของ TVET
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1) วัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิหงชาติกาหลี฿ตຌ (KQF)
วัตถุประสงค์หลักของกำรจัดตัๅง KQF พืไอสงสริมกำรรียนรูຌตลอดชีวิตของประชำชน฿นประทศกำหลี฿ตຌ
ละสริมสรຌำงขีดสำมำรถ฿นกำรขงขันของรงงำนชำวกำหลี฿ตຌ ดังนีๅ
 ปรับปรุงควำมรับผิดชอบของกระทรวงกำรจຌำงงำนละรงงำน฿นนยบำยทีไกีไยวขຌองกับ TVET
 พืไอควำมสอดคลຌองของคุณวุฒิ TVET ฿นรงรียนมัธยมศึกษำ ละวิทยำลัยกับคุณวุฒิทำงทคนิค
หงชำติละมำตรฐำนพืๅนฐำน
 พืไอสริมสรຌำงควำมขຌมขใงของ TVET ทีไอยูนอกหนือกำรวำงนวทำงทฤษฎี฿นปัจจุบัน ละ
ปຓนเป฿นทำงปฏิบัติมำกขึๅน ละอยูบนผลลัพธ์ พืไอสำมำรถสงมอบทรัพยำกรมนุษย์ทีไนำยจຌำง
ตຌองกำร
 พืไอสรຌำงสຌนทำงควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรประกอบอำชีพละกำรศึกษำ
 พืไอ฿หຌกิจกรรมกำรรียนรูຌละกำรประมินผลสมือนกำรทำงำนจริงมำกขึๅน
 พืไอสริมสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของบริษัทละของประทศ ดยกำรตระหนักถึงกำร
รียนรูຌนอกระบบ
 พืไอชืไอมยงกำรระบุ กำรประมินผล ละกำรรับรูຌของกำรรียนรูຌทีไเมปຓนทำงกำร ละกำรรียนรูຌ
นอกระบบ฿นคุณวุฒิทำงทคนิคละอำชีวศึกษำ
 พืไอยกระดับกำรรับรูຌคุณคำของกำรรียนรูຌทีไเมปຓนทำงกำรละกำรรียนรูຌนอกระบบ ดยกำร
ปรับปรุงคุณภำพจำกกำรอຌำงอิงกับหลักกณฑ์ละมำตรฐำน฿น KQF
2) ระบบคุณวุฒิภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาติกาหลี฿ตຌ (KQF)
กำรจัดตัๅงกรอบคุณวุฒิหงชำติกำหลี฿ตຌเดຌทำผำนกำรพัฒนำมำตรฐำนสมรรถนะหงชำติ (NCS) อันปຓน
ครงสรຌำงพืๅนฐำนของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทีไชวยพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์฿หຌมีควำมขใงรง ฿นป ค.ศ. 1996
มำตรกำร฿นกำรปฏิรูปกำรศึกษำ เดຌสงสริมกำรปรับครงสรຌำงของระบบคุณวุฒิ พืไอสริมสรຌำงควำมชืไอมยงระหวำง
TVET ละตลำดรงงำน ตอมำ฿นป ค.ศ. 2001 เดຌมีก ำรนะนำ NCS กับสำนักควำมรวมมือนยบำยรัฐบำลทีไมี
บทบำทประสำนควำมรวมมือ ดย NCS ปຓนนวคิดทีไระบุถึงควำมรูຌ ทักษะ ละ ทัศนคติทีไจำปຓน฿นกำรปฏิบัติงำน
ทัๅงนีๅขึๅนอยูกับสำขำละระดับของอุตสำหกรรม ละ NCS
ดยรำง KQF เดຌบงคุณวุฒิออกปຓน 8 ระดับ ดยระดับของคุ ณวุฒิจะกำหนด฿หຌสอดคลຌองกับชุดของ
นวคิด฿น NCS ซึไงจะประกอบเปดຌวยสำมหลักกณฑ์หลัก อันปຓนผลลัพธ์ของควำมคำดหวังของคุณวุฒิ฿นตละระดับ
ซึไงประกอบเปดຌวย
(1) ควำมรูຌ
(2) ทักษะ
(3) สมรรถนะ
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ผนภาพทีไ 4.7 ระดับของคุณวุฒิภาย฿ตຌ KQF

ทีไมำ : The Establishment of NQF – Korea, Dr. Dong-Im LEE

3) ประภทของคุณวุฒิภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาติกาหลี฿ตຌ (KQF)
ตัๅง ต ป ค.ศ.1960 ประทศกำหลี ฿ตຌ เ ดຌมี กำรพัฒ นำศรษฐกิจ อยำ งรวดรใว ทีไขับ คลืไอนดยภำครัฐ ซึไ ง
รงผลักดัน฿นกำรติบตทำงศรษฐกิจ คือ กำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม ดยฉพำะอยำงยิไงกำรฝຄกอบรมทำงวิชำชีพทีไมี
บทบำทสำคัญของกำรติบตทำงศรษฐกิจ ละเดຌมีกำรจัดตัๅงพระรำชบัญญัติกำรฝຄกอบรมวิชำชีพ฿นป ค.ศ. 1967
ระบบคุณวุฒิอำชีวศึกษำเดຌรับกำรนะนำกระทรวงกำรจຌำงงำนละรงงำน บนพืๅนฐำนของพระรำชบัญญัติคุณวุฒิ
ทำงทคนิคหงชำติ (NTQA) ป ค.ศ. 1973
ต อ มำ฿นป ค.ศ. 1997 กระทรวงรงงำนละกำรจຌ ำ งงำนเดຌ จั ด ตัๅ ง พระรำชบั ญ ญั ติ กรอบคุณ วุ ฒิ ซึไ ง มี
วัตถุประสงค์พืไอจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรละกำรทำงำนของระบบคุณวุฒิ ละพืไอสงสริมกำรพัฒนำทักษะ฿นกำร
ทำงำนตลอดชีวิต ละ฿นป ค.ศ. 2007 เดຌมีกำรกຌเขพระรำชบัญ ญัติกรอบคุณวุฒิ ดยกำรนะนำ KQF ฿นมำตรำ 6
กำหนด฿หຌรัฐบำลจัดตัๅงกรอบคุณวุฒิบนพืๅนฐำนของมำตรฐำนมรรถนะหงชำติ ซึไงกรอบคุณวุฒิหมำยถึงระดับของ
คุณวุฒิ฿นกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม ละคุณวุฒิทีไสำมำรถชืไอมตอกันเดຌ
ระบบคุณวุฒิ฿นประทศกำหลีถูกควบคุมดยรัฐบำลปຓนหลัก ซึไงมีผล฿หຌกิดกำรจำกัดกำรมีสวนรวมของ
ภำคอกชน สิไงนีๅเดຌรับกำรปลีไยนปลงมืไอป ค.ศ. 1997 มืไอมีพระรำชบัญญัติกรอบคุณวุฒิ ซึไงกรอบพระรำชบัญญัติ
คุณวุฒิเดຌสงสริมระบบคุณวุฒิอกชน ซึไงนำมำสูกำรบงยกระบบคุณวุฒิดยรวม กรอบพระรำชบัญญัติคุณวุ ฒิเดຌ
บงยกคุณวุฒิปຓนสองประภท คือ คุณวุฒิหงชำติทีไบริหำรจัดกำรดยรัฐบำล ละคุณวุฒิอกชนทีไบริหำรจัดกำร
ดยองค์กรทีไเมกีไยวขຌองกับรัฐบำล
(1) คุณวุฒิหงชำติทีไถูกบริหำรจัดกำรดยรัฐบำลหรือสถำบันอกชนทีไเดຌรับมอบหมำยจำกรัฐบำล ชน
HRD Korea สภำหอกำรคຌำละอุตสำหกรรม ปຓนตຌน คุณวุฒิประภทนีๅประกอบเปดຌวย
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 คุณวุฒิทำงทคนิคหงชำติ (National Technical Qualification : NTQ) ปຓนคุณวุฒิทีไ
มุงนຌนกำรจัดกำร฿นภำคกำรผลิต กำรบริกำร ธุรกิจ ละอุตสำหกรรมทำงธุรกิจ ดยทีไกำร
ตรวจสอบคุณ วุฒิอำชีวศึกษำจะบริหำรจัดกำรดย หนว ยงำนพั ฒนำทรัพยำกรมนุ ษย์ของ
ประทศกำหลี฿ตຌ ละหอกำรคຌำละอุตสำหกรรมกำหลี (KCCI)
 คุณวุฒิทีไเม฿ชทำงทคนิคหงชำติ (National Qualification of Non-Technical Categories)
ปຓ น ประภทคุณ วุ ฒิ ทีไ มี ควำมหลำกหลำย ดยทีไ กำรทดสอบคุณ วุ ฒิ จ ะบริหำรจั ด กำรดย
องค์กรทดสอบสวนบุคคลทีไออกบบดยตละกระทรวง
(2) คุณวุฒิอำชีวศึกษำของอกชนถูกบริหำรจัดกำรดยสถำบันหรือองค์กรอกชนเมกีไยวขຌองกับรัฐบำล
ดยหนวยงำนทีไมีหนຌำทีไหลัก฿นกำรรับรองคุณวุฒิอกชนเดຌก Korea Research Institute for
Vocational Education & Training (KRIVET) ละหนวยงำนของรัฐบำลกลำง คุณวุฒิประภทนีๅ
ประกอบเปดຌวย
 คุณวุฒิทีไบริหำรจัดกำรดยภำคอกชน
 คุณวุฒิกำรศึกษำอกชนทีไรับรอง ดยรัฐบำล
 คุณวุฒิภำย฿นของบริษัท
ซึไงควำมตกตำงของคุณวุฒิทัๅงสองประภทสำมำรถอธิบำยเดຌดຌวยควำมตกตำงของอุตสำหกรรม ดย
คุณวุฒิทำงทคนิคหงชำติจะปຓนคุณวุฒิหลัก฿นกำรบริหำรจัดกำร฿นอุตสำหกรรมหลักของประทศละสำขำทีไ
กีไยวขຌองกับทำงดຌำนสุขภำพละควำมปลอดภัยของประชำชนทัไวเป คุณวุฒิอกชนปຓนกำรบริหำรจัดกำร฿นสำขำละ
อุตสำหกรรมทีไเมครอบคลุม฿นคุณวุฒิหงชำติ ทัๅงนีๅประภทคุณวุฒิภำย฿ตຌ KQF จะประกอบเปดຌวยคุณวุฒิทีไเดຌรับกำร
รับ รองทัๅ ง คุ ณ วุ ฒิ ทีไ ปຓ น กำรศึ ก ษำ฿นสำยสำมั ญ ละคุณ วุ ฒิ ก ำรศึก ษำ฿นสำยอำชี พ หรื อทำงทคนิ ค ดยอำศั ย
หลักกณฑ์ของระดับคุณวุฒิ ละลักษณะกำรรียนรูຌ
4) ประยชน์ของกรอบคุณวุฒิหงชาติกาหลี฿ตຌ (KQF)
KQF ปຓนกรอบบูรณำกำรของระดับทัไวเป฿นคุณวุฒิทัๅงทำงวิชำกำรละทำงวิชำชีพ ดยกำรจัดตัๅง KQF จะ
ดำนินกำรผำนกำรพัฒนำมำตรฐำนสมรรถนะหงชำติ (NCS) ละนะนำคุณวุฒิทีไอยูบนพืๅนฐำนของผลลัพธ์กำร
รียนรูຌ ดยมำตรฐำน฿หมนีๅจะปຓนกำรออกบบ฿หຌมีกำรชืไอมยงอยำงขใงกรงระหวำงอุตสำหกรรม กำรศึกษำทำง
ทคนิคหรืออำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม (TVET) ละระบบคุณวุฒิ พืไอชวยพิไมสถำนะละควำมสำคัญของ TVET
฿นประทศกำหลี฿ตຌ ซึไงปຓนภำคสวนสำคัญ฿นกำรติบตทำงศรษฐกิจของประทศ อีก ทัๅง KQF ยังชวยสงสริมละ
อำนวยควำมสะดวก฿นกำรรียนรูຌตลอดชีวิตของประชำชน฿นประทศ ดยประชำชนสำมำรถขຌำ฿จ฿นทักษะ ทีไคุณวุฒิ
นัๅนโ ตຌองกำร พืไอ฿หຌนวทำง฿นกำรรียนรูຌ อันนำมำซึไงกำรบรรลุควำมสำรใจทำงคุณวุฒิทีไตຌองกำร
4.3.2 องค์กรหรือหนวยงานทีไมีหนຌาทีไความรับผิดชอบภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาติกาหลี฿ตຌ (KQF)
นืไองจำกกำรจัดตัๅง KQF ทีไผลักดันดย Korean Research Institute for Vocational Education and
Training (KRIVET) ปຓนกำรดำนินกำรผำนกำรพัฒนำ NCS ซึไงกระทรวงกำรจຌำงงำนละรงงำน ละหนวยงำน฿น
ครือปຓนผูຌรับผิดชอบ฿นกำรดำนินงำนของ NCS ดยมีควำมรับผิดชอบ฿นกำรปรับปรุงคุณวุฒิวิชำชีพละปรับปรุง
ควำมหมำะสมของ฿บรับรองคุณวุฒิวิชำชีพ ละดูลกำรประยุกต์฿ชຌ NCS ฿นตลำดรงงำน ทัๅงนีๅกำรดำนินกำร
พัฒนำ NCS จะถูกดำนินกำรดย Human Resource Development Council (HRDC) ซึไงตຌองเดຌรับกำรอนุมัติจำก
รัฐบำลกำหลี฿ตຌ ละกำรดำนินกำรวิจัยดย KRIVET ซึไง NCS จะเดຌรับกำรพัฒนำดย฿ชຌวิธีกำรดังตอเปนีๅ
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กำรพัฒนำผนทีไครอบคลุม
กำรวิครำะห์ครงสรຌำงอำชีวศึกษำละอำชีพ
กำรออกบบหนวยควำมสมรรถนะ
มำตรฐำนของสมรรถนะละระดับ
กำรประมินผลของสมรรถนะขัๅนพืๅนฐำน
กำรจัดสรรรหัส
กำรตรวจสอบมำตรฐำนอำชีวศึกษำ

NCS ยังทำหนຌำทีไปຓนชองทำงหนึไง฿นกำรตอบสนองตอควำมตຌองกำรของอุตสำหกรรมละกำรปฏิรูป
หลักสูตรกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย วิทยำลัย ละระบบกำรสงมอบกำรศึกษำ
สวนกำรดำนินกำรพัฒนำละจัดตัๅง KQF มี KRIVET ละ HRD Korea ทีไทำหนຌำทีไหลัก฿นกำรศึกษำวิจัยละ
พัฒนำ KQF อยำงตอนืไอง ผำนควำมพยำยำม฿นกำรชืไอมยงระหวำง TVET กับควำมตຌองกำรของภำคอุตสำหกรรม
฿นประทศ จำกกำรพัฒนำ NCS ซึไงมีรำยละอียดขององค์กรทัๅงสองดังนีๅ
1) Korea Research Institute for Vocational Education & Training (KRIVET)
KRIVET ปຓนสถำบันวิจัยนยบำยหงชำติภำย฿ตຌสำนักนำยกรัฐมนตรี เดຌรับกำรกอตัๅงขึๅน฿นป ค.ศ. 1997
พืไอสนับสนุนนยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์หงชำติละพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของชำวกำหลี฿ตຌ KRIVET มี
ควำมมุงมัไนทีไจะ฿หຌชำวกำหลี฿ตຌกลำยปຓนคนงำนทีมไ ีควำมสำมำรถละมีควำมสุข฿นชีวิตกำรทำงำน ดย฿หຌนยบำยทีไมี
ประสิทธิภำพ฿นกำรชืไอมยงกำรศึกษำละกำรึกอบรมขຌำกับตลำดรงงำน สิไงหลำนีๅจะบรรลุผลผำนกำรวิจัยละ
ครงกำรพัฒนำทักษะ รวมทัๅงกำรวิจัย฿นนยบำยกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม ระบบคุณวุฒิ ละกำร
พัฒนำผยพรปรกรมกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม
KRIVET กอ฿หຌกิดควำมกຌำวหนຌำทำงกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม ละปรับปรุงทักษะ
วิช ำชี พของชำวกำหลี ฿ตຌ ดยกำรด ำนิน กิจ กรรมอย ำ งมีป ระสิท ธิ ภำพทีไ กีไย วขຌองกับ กำรพั ฒนำทั กษะ KRIVET
พยำยำมทีไจะปຓนคลังสมองหงชำติทีไสนอนยบำยทีไปຓนจริงละสำมำรถปฏิบัติเดຌ ละติมตใมบทบำทขององค์กร
สำธำรณะ฿นกำรสงสริมประสิทธิภำพขอกำรจຌำงงำนตลอดชีวิตของชำวกำหลี฿ตຌละกอตัๅงสังคมทีไอยูบนพืๅนฐำนของ
สมรรถนะ
(1) บทบาทละหนຌาทีไของ KRIVET
- วิจัยละพัฒนำนยบำยทีไกีไยวขຌองกับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์หงชำติ
- วิจัยละพัฒนำนยบำยทีไกีไยวขຌองกับกำรรียนรูຌตลอดชีวิต ละกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
ละกำรฝຄกอบรม
- วิจัยละพัฒนำระบบคุณวุฒิ
- พัฒนำปรกรมกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม
- ดำนินครงกำรทีไกีไยวขຌองกับกำรประมินสถำบันกรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม
ประมินละอนุมัติปรกรมกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม
- วิจัยละคำดกำรณ์กีไยวกับขຌอมูลอำชีพ฿นระดับอำชีวศึกษำ
- ควำมรวมมือระหวำงประทศละครงกำรลกปลีไยน฿นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ละ
กำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ

4-27

(2) ครงสรຌางองค์กร KRIVET
KRIVET มีครงสรຌำงกำรดำนินงำนขององค์กรดังผนภำพทีไ 4.8
ผนภาพทีไ 4.8 ครงสรຌางองค์กร KRIVET

ทีไมำ : http://eng.krivet.re.kr/eu/ei/ew/brochure(eng).pdf

ดยกำรดำนินกำรประกอบดຌวย 6 ผนกหลัก ละ 13 ศูนย์ ซึไงมีรำยละอียดหนຌำทีไกำรทำงำนของต
ละผนกละตละศูนย์ดังนีๅ
(2.1) ผนกวิจัยทรัพยากรมนุษย์ละคุณวุฒิ฿นอนาคต (Division for Research in Future HR
and Qualification)
ปຓนผนกทีไดำนินกำรวิจัยนยบำยทีไชืไอมยงตลำดรงงำนกับกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม รวมทัๅง
ระดับอำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ กำรศึกษำวิชำชีพ ละกรอบคุณวุฒิ อันนำเปสูนยบำยคุณวุฒิอกชนหงชำติ ละ
สนับสนุนกำรจัดตัๅงกรอบคุณวุฒิหงชำติ ดยขอบขตของงำนวิจัยทีไดำนินกำร฿นผนกนีๅ เดຌก
 กำรวิจัยนยบำยทรัพยำกรมนุษย์
 กำรวิจัยนยบำยสังคมทีไกีไยวขຌองกับกำรรียนรูຌ กำรจຌำงงำน สวัสดิกำรละวัฒนธรรม
 กำรวิจัยทีไกีไยวขຌองกับกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำละกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์฿หຌมีควำมสมดุล
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 กำรวิจัยทีไกีไยวขຌองกับระบบคุณวุฒิละกรอบคุณวุฒิหงชำติ
กิจกรรมทีไผนกนีๅปຓนผูຌดำนินกำรดยตรงเดຌก
 วิจัยนยบำยทีไกีไยวขຌองกับกำรบำรุงละกำร฿ชຌประยชน์ทรัพยำกรมนุษย์
 กิจกรรมฉพำะทำงดຌำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำละกำรรักษำสมดุลของทรัพยำกรมนุษย์฿น
ภูมิภำค
 กำรวิจัยระบบคุณวุฒิละกำรจัดกำรละดำนินกำรของระบบคุณวุฒิอกชน
ผลลัพธ์ของนยบำยทีไกิดขึๅนจำกกำรดำนินงำนของผนกนีๅ เดຌก
 ระบบกำรประมินทักษะทีไจำปຓนของวิทยำลัย฿นกำหลี (K-CESA)
 ภำพกำรศึกษำทักษะหงชำติ
 ฟอรัไมกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ทัไวลก
ผนกวิจัยทรัพยำกรมนุษย์ละคุณวุฒิ฿นอนำคตมีกำรจัดตัๅงศูนย์พืไอดำนินงำนทัๅงหมด 3 ศูนย์ เดຌก
(2.1.1) ศูนย์นยบายทรัพยากรมนุษย์ (Center for HR policies)
ปຓนศูนย์ทีไดำนินกำรวิจัย฿นรืไองของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรพิไมประสิทธิภำพสมรรถนะ ละ
กำรคำดกำรณ์อุปสงค์ละอุปทำนของทักษะ ดยกำรศึกษำนวทำง฿นกำรพัฒนำสมรรถนะละปรับปรุงอุตสำหกรรม
รวมถึงสรຌำงละพัฒนำนยบำยทีไกีไยวขຌอง ดยขอบขตกำรดำนินงำนวิจัยของศูนย์นีๅ เดຌก
 กำรคำดกำรณ์ละวิครำะห์อุปสงค์ละอุปทำนทักษะของภำคอุตสำหกรรม
 กำรชืไอมยงระหวำงกำรศึกษำละตลำดรงงำน
 บำรุงควำมสำมำรถสำหรับกำรขับคลืไอน฿นอนำคตละศรษฐกิจชิงสรຌำงสรรค์
 กำรสริมสรຌำ งสมรรถนะ฿นกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำละกำรพัฒ นำทรัพ ยำกรมนุษ ย์฿น
ภูมิภำค
 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทีไกีไยวขຌองกับกำรรวมชำติ ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมละ
สังคมผูຌสูงอำยุ
 ควำมรวมมือระหวำงอุตสำหกรรมละภำคกำรศึกษำ
(2.1.2) ศูนย์คุณวุฒิละกรอบคุณวุฒิหงชาติ (Center for Qualifications and NQF)
ศูน ย์นีๅ จ ะด ำนิ นกำรศึกษำพืไ อพั ฒนำละด ำนิ นกำร฿นนยบำยทีไ กีไยวขຌองกับ ระบบคุณ วุฒิ ระดั บ
อำชีวศึกษำ ขณะดียวกันกในำเปสูนยบำยทีไจำปຓน฿นกำรสรຌำงสังคมบนพืๅนฐำนของสมรรถนะทีไปຓนรูปธรรมละ
จัดรียงกลยุทธ์ทีไจำปຓนดยกำรดำนินงำนวิจัยชิงนยบำยทีไกีไยวขຌอกับกำรนะนำกำรดำนินงำนของกรอบคุณวุฒิ
หงชำติ ดยขอบขตงำนวิจัยของกศูนย์นีๅ เดຌก






นยบำยทีไกีไยวขຌองกับระบบคุณวุฒิ
กำรพัฒนำละกำรดำนินกำรของมำตรฐำนสมรรถนะหงชำติ
กำรพัฒนำละประยุกต์฿ชຌคุณวุฒิบนพืๅนฐำนของสมรรถนะ
กำรจัดตัๅงละกำรดำนินกำรของกรอบคุณวุฒิหงชำติ
กำรวิครำะห์งำน
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(2.1.3) ศูนย์คุณวุฒิอกชน (Center for Private Qualifications)
ศูนย์นีๅ จะสนับสนุ นกำรจัดตัๅ งระบบคุณ วุฒิอกชนทีไตรงตำมควำมตຌองกำรขอสัง คม ดยกำรด ำนิ น
งำนวิจัยทีไกีไยวขຌองกับกำรรับรองคุณวุฒิอกชนละสนับสนุนกำรพัฒนำนยบำยทีไกีไยวขຌองกับคุณวุฒิอกชนละกำร
ลงทะบียนคุณวุฒิอกชน นอกจำกนีๅกใมีสวนชวย฿นกำรปกปງองสิทธิของผูຌรียนดຌวยกำรบริหำรจัดกำรละตรวจสอบ
คุณวุฒิอกชน ดยขอบขตงำนวิจัยของศูนย์นีๅ เดຌก







กำรรับรองคุณวุฒิอกชน
กำรพัฒนำละสนับสนุนนยบำยทีไกีไยวขຌองกับระบบคุณวุฒิอกชน
กำรลงทะบียนละสนับสนุนคุณวุฒิอกชน
กำรกใบรวบรวมละ฿หຌขຌอมูลของคุณวุฒิอกชน
กำรตรวจสอบกำรฆษณำของคุณวุมิอกชน
กำร฿หຌคำปรึกษำละกำรฝຄกอบรมสำหรับคุณวุฒิอกชน

(2.2) ผนกการวิจัยการศึกษาระดับอาชีวศึกษาละวิชาชีพตลอดชีวิต Division for Research
in Lifelong Vocational and Career Education)
ผนกนีๅดำนินกำรวิจัยชิงนยบำยกีไยวกับกำรจัดตัๅงระบบกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละวิชำชีพ
ตลอดชีวิต กำรลือกละกำรประมินผลรงรียน Meister ละกำรจัดตัๅงครงสรຌำงพืๅนฐำนสำหรับปรกรมภำค
กำรศึกษำละกิจกรรมประสบกำรณ์ทำงอำชีพ อันนำมำสูกำรปฏิรูปนยบำยกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำตลอดชีวิต
ละสริมสรຌำงระบบกำรศึกษำรงรียนอำชีพละพัฒนำอำชีพพืไอสนับสนุนกำรบมพำะทรัพยำกรมนุษย์ทีไมีควำม
หมำะสมกับควำมตຌองกำรของอุตสำหกรรมละสงสริมกำรพัฒนำอำชีพตลอดชีวิต ดยขอบขตกำรวิจัยของผนกนีๅ
เดຌก
 กำรพัฒนำนยบำยละระบบกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำตลอดชีวิต
 กำรสรຌำงควำมขใงกรงของระบบกำรสนับสนุนกำรพัฒนำอำชีพตลอดชีวิตละกำรชืไอมยง
กำรศึกษำอำชีพกับชุมชนทຌองถิไน
 กำรสรຌำงควำมขใงกรง฿นขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ฿น
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กิจกรรมทีไผนกนีๅปຓนผูຌดำนินกำรดยตรงเดຌก
 กำรสริมสรຌำงระบบกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำตลอดชีวิต
 กำรสรຌำงควำมขใงกรงของรงรียนกำรศึกษำอำชีพละกิจกรรมประสบกำรณ์ทำงอำชีพ
ผลลัพธ์ของนยบำยทีไกิดขึๅนจำกกำรดำนินงำนของผนกนีๅ เดຌก





กำรจัดตัๅงกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำตลอดชีวิตละกำรบมพำะควำมสำมำรถ
กำรสรຌำงควำมขใงกรงของรงรียนกำรศึกษำอำชีพละระบบกำรพัฒนำอำชีพตลอดชีวิต
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทีไตอบสนองตอควำมตຌองกำรของอุตสำหกรรม
กำรสนับสนุนภำคกำรศึกษำฟรีละประสบกำรณ์ทำงอำชีพ

ผนกกำรวิจัยกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละวิชำชีพตลอดชีวิตมีกำรจัดตัๅงศูนย์พืไอดำนินงำนทัๅงหมด 4
ศูนย์ เดຌก
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(2.2.1) ศูนย์การศึกษาระดับอาชีวศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Vocational Education Center)
ศูนย์นีๅกอตัๅงขึๅนพืไอกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดกกำลังกำรผลิตของกำรศึกษำตลอดชีวิตของประทศ ดย
กอตัๅงระบบกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำตลอดชีวิต ละสนับสนุนนยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ศูนย์นีๅจะพัฒนำ
ละสนับสนุนนยบำยกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำตลอดชีวิต พัฒนำปรกรมกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำสำหรับ
รงรียนมัธยมศึกษำฉพำะละผูຌ฿หຌบริกำรกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำชัๅนสูง สงสริมกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
ตลอดชีวิต ละชวย฿หຌกิดควำมรวมมือระหวำงภำคอุตสำหกรรม รัฐบำล กำรศึกษำ ละสถำบันวิจัย ดยขอบขตกำร
วิจัยของศูนย์นีๅ เดຌก
 ระบบละนยบำยกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำตลอดชีวิต
 ผูຌ ฿หຌ บ ริก ำรกำรศึก ษำระดั บ อำชี ว ศึกษำ ดยรงรี ย นมั ธ ยมศึก ษำฉพำะละผูຌ ฿ หຌบ ริ กำร
กำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำชัๅนสูง
 พัฒนำละผยพรปรกรมกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำตลอดชีวิต
 ผยพรวัสดุกำรรียนกำรสอนทำงทคนิคละหนังสือรียนสำหรับกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
ตลอดชีวิต
 ควำมรวมมือละกำรสนับสนุน฿นภำคอุตสำหกรรม รัฐบำล สถำบันกำรศึกษำ ละสถำบันวิจัย
 สงสริมกำรรียนระดับอำชีวศึกษำตลอดชีวิต
(2.2.2) ศูนย์พัฒนาอาชีพ (Career Development Center)
ปຓนศูนย์ทีไดำนินกำรวิจัยทีไกีไยวขຌองกับกำรพัฒนำอำชีพละนยบำยทีไสนับสนุนกำรรียนรูຌตลอดชีวิต
ของประชำชนตัๅงตดใกวัยรียนจนถึงผูຌสูงอำยุ ศูนย์นีๅจะพัฒนำครือขำยระหวำงนักรียน ครู ผูຌปกครอง ละบริษัท
พืไ อ ส ง สริ ม กำรศึ ก ษำทำงอำชี พ ทีไ  รงรี ย น สรຌ ำ งละผยพร ขຌ อ มู ล อำชี พ ละอำชี ว ศึ ก ษำผ ำ น CareeNet
ดยขอบขตกำรวิจัยของศูนย์นีๅ เดຌก









กำรสริมสรຌำงควำมขຌมขใงละกำรขยำยตัวของกำรพัฒนำอำชีพตลอดชีวิต
กำรบริหำรจัดกำรนยบำยละระบบทีไกีไยวขຌองกับกำรนะนวอำชีพ฿นรงรียน
นยบำยละระบบทีไกีไยวขຌองกับกำรประกอบอำชีพ
ขຌอมูลละกำรรับรูຌอำชีวศึกษำ
กำรพัฒนำละผยพรปรกรมพืไอสงสริมกำรพัฒนำอำชีพ
กำรดำนินงำนของครือขำยขຌอมูลอำชีพทีไครอบคลุม (Caree-Net)
กำร฿หຌบริกำรคำปรึกษำดຌำนอำชีพ
กำรสรຌำงละกำรฝຄกอบรมของผูຌชีไยวชำญดຌำนกำรนะนวอำชีพละจຌำหนຌำทีไผูຌรับผิดชอบ฿น
กำรสนับสนุนกำรจຌำงงำน

(2.2.3) ศูนย์สาหรับรงรียน Meister (Center for Meister Schools)
ศูนย์นีๅจะดำนินกำรศึกษำละครงกำรทีไกีไยวขຌองกับนยบำย กำรลือก กำรสนับสนุน กร฿หຌคำปรึกษำ
กำรดำนินงำน ละกำรประมินผลของรงรียน Meister ดยศูนย์นีๅจะนຌนดำนินกำรวิจัยละครงกีไพืไอกอ฿หຌกิด
กำรติบตอยำงยัไงยืนละสำมำรถขຌำถึงเดຌของรงรียน Meister ดยขอบขตกำรวิจัยของศูนย์นีๅ เดຌก
 กำรวิจัยชิงนยบำยละครงกำรพัฒนำของรงรียน Meister
 กำรคัดลือกละกำรสนับสนุนรงรียน Meister

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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 กำรประมินผลละกำรรับรองรงรียน Meister
 กิจกรรมกำร฿หຌคำปรึกษำกีไยวกับรงรียน Meister
 กำรวิครำะห์ผลกำรดำนินงำนของรงรียน Meister
(2.2.4) ศูนย์สาหรับภาคการศึกษาฟรีละปรกรมประสบการณ์ทางอาชีพ (Center for Free
Semester and Career Experience Program)
ศูนย์นีๅดำนินกำรวิจัยชิงนยบำยละครงกำรทีไกีไยวขຌองกับกำรจัดตัๅงกำรสนับสนุนทำงสภำพวดลຌ อม
สำหรับปรกรมภำคกำรศึกษำฟรีละกิจกรรมประสบกำรณ์ทำงอำชีพของนักรียน ดยมุงนຌนกำรสรຌำงครงสรຌำง
พืๅนฐำนทำงกำยภำพละทรัพยำกรมนุษย์ ละระบบทีไกีไยวขຌองพืไอดำนินกำรอยำงตใมรูปบบของปรกรมภำค
กำรศึกษำฟรี ดยขอบขตกำรวิจัยของศูนย์นีๅ เดຌก
 กำรจัดตัๅงครงสรຌำงพืๅนฐำนละระบบสำหรับภำคกำรศึกษำฟรีละปรกรมประสบกำรณ์ทำง
อำชีพ
 กำรพัฒนำคูมือทีไสนับสนุนภำคกำรศึกษำฟรีละประสบกำรณ์ทำงอำชีพ
 ควำมชวยหลือทีไกีไยวขຌองกับกำรอำนวยควำมสะดวกของควำมรวมมือ฿นรงรียนกับชุมชน
ทຌองถิไน
 กำรพัฒนำปรกรมประสบกำรณ์ของนักรียนละ฿หຌกำรฝຄกอบรม
 กำรพัฒนำประสบกำรณ์ของทรัพยำกรมนุษย์
 กำรดำนินกิจกรรมละกำรสริมสรຌำงกำรรับรูຌ
(2.3) ผนกการวิจัยดຌานการจຌางงานละการประมินทักษะ (Division for Research in
Employment and Skills Evaluation)
ปຓนผนกทีไทำหนຌำทีไสงสริมกำรพัฒนำทักษะของประชำชน พืไออืๅอตอกำรพิไมประสิทธิภำพของ
ทักษะรงงำนละขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของบริษัท ดยกำรดำนินครงกำรวิจัยพืไอพัฒนำระบบกำรรียนรูຌทีไ
ควบคูกับกำรทำงำน ละรับรองมำตรฐำน฿นกำรกຌเขปัญหำกำรวำงงำนของยำวชนละสรຌำงสังคมบนพืๅนฐำนของ
สมรรถนะอยำงปຓนรูป ธรรม นอกจำกนีๅยัง฿หຌขຌอมูลทีไถูกตຌองกีไยวขຌองกับตลำดรงงำนละภำคกำรศึกษำระดั บ
อำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม ขณะทีไมีกำรระบุละวิครำะห์ปัญหำทีไอยูระหวำงกำรดำนินกำร฿นวลำทีไหมำะสม ดย
ขอบขตกำรวิจัยของผนกนีๅ เดຌก
 นยบำยกำรประมินผลละกำรพัฒนำทักษะ
 กำรวิครำะห์นวนຌมละขຌอมูล
 กำรสนับสนุนกำรพัฒนำละกำรประมินผลระบบกำรรียนรูຌทีไควบคูเปกับกำรทำงำน
กิจกรรมทีไผนกนีๅปຓนผูຌดำนินกำรดยตรงเดຌก
 กำรพยำกรณ์ละวิครำะห์ควำมสมดุลของอุปสงค์ละอุปทำนของทรัพยำกรมนุษย์
 กำรวิครำะห์ขอຌ มูลละนวนຌมขององค์กรละรงงำน
 กำรวิจัยละครงกำรทีไสงสริมระบบกำรรียนรูຌทีไควบคูกับกำรทำงำน
ผลลัพธ์ของนยบำยทีไกิดขึๅนจำกกำรดำนินงำนของผนกนีๅ เดຌก
 สนับสนุนกำรดำนินงำนของวำระกำรประชุมของรัฐบำล฿นดຌำนกำรพัฒนำทักษะ
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 กำรประมินผลผูຌ฿หຌบริกำรภำคกำรรียนรูຌระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม฿นป ค.ศ. 2014
 ชวยจัดตัๅงนยบำยทีไกีไยวขຌองกับกำรจຌำงงำนของผูຌสำรใจกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย
 สนับสนุนกำรจัดตัๅงละขยำยตัวของระบบกำรรียนรูຌทีไควบคูกับกำรทำงำน
ผนกกำรวิจัยดຌำนกำรจຌำงงำนละกำรประมินทักษะ มีกำรจัดตัๅงศูนย์พืไอดำนินงำนทัๅงหมด 3 ศูนย์ เดຌก
(2.3.1) ศูนย์สาหรับนยบายละการประมินการพัฒนาทักษะ (Analysis Center for Skills
Development Policies and Evaluation)
ปຓนศูนย์ทีไสนับสนุนนยบำยกำรพัฒนำทักษะทีไนำเปสูกำรพิไมประสิทธิภำพของขีดควำมสำมำรถ฿นกำร
ขงขันขององค์กรละประทศชนดียวกับขีดควำมสำมำรถทำงดຌำนวิชำชีพของรงงำน ดยพยำยำมทีไจะตอบสนอง
ควำมตຌองกำรทีไมีควำมหลำกหลำยของยำวชน ผูຌหญิง ละชนชัๅนทำงสังคมทีไมีควำมสีไยง฿นรูปบบของกำรศึกษำ
ระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม ดยขอบขตกำรวิจัยของศูนย์นีๅ เดຌก







กำรประมินนยบำยละครงกำรของกำรพัฒนำทักษะ
กำรพัฒนำทักษะสำหรับรักษำสถียรภำพละสงสริมกำรจຌำงงำน
กำรสงสริมกำรจຌำงงำนยำวชนละกำรปลีไยนปลงพืไอขຌำสูตลำดรงงำน
กำรวิครำะห์กำรจຌำงงำนละตลำดรงงำนทีไกีไยวขຌองกับกำรพัฒนำทักษะ
กำรพัฒนำทักษะละควำมสำมำรถ฿นกำรทำนุบำรุง SMEs
กำรวิครำะห์กำรจຌำงงำนตลอดชีวิตสำหรับผูຌ฿หญละกำรประมินคุณวุฒิ

(2.3.2) ศูนย์การวิคราะห์นวนຌมละขຌอมูล (Center for Trend and Data Analysis)
ปຓนศูนย์ทีไดำนินกำรสำรวจกำรปลีไยนปลงจำกรงรียนขຌำสูตลำดรงงำน ชน กำรสำรวจบัญชี
กำรศึกษำละกำรจຌำงงำนของชำวกำหลี (Korean Education and Employment Panel surveys) ละกำร
สำรวจบัญชีองค์กรดຌำนทุนมนุษย์ (Human Capital Corporate Panel surveys) ชนดียวกับกำรสำรวจจำนวนผูຌ
ถือคุณวุฒิระดับปริญญำทละปริญญำอก พืไอ฿หຌขຌอมูลพืๅนฐำนสำหรับกำรพัฒนำทีไกีไยวขຌองกับนยบำย นอกจำกนีๅ
ยังมุงนຌนกำรระบุ กำรวิครำะห์ ละกำรผยพรประดในสำคัญ฿นปัจจุบันของตลำดรงงำนละกำรพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย์ผำนกำรวิครำะห์นวนຌมละกำร฿หຌขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง ดยขอบขตกำรวิจัยของศูนย์นีๅ เดຌก
 กำรปลีไยนปลงจำกรงรียนขຌำสูตลำดรงงำน
 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กร
 กำรจัดตังๅ ละดำนินกำรของครือขำยกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์หงชำติ (NHRD-Net)
(2.3.3) ศูนย์การประมินคุณภาพของระบบการชืไอมยงระหวางการรียนรูຌละการทางาน (Center
for Quality Assurance of Work-Learning Linkage System)
ปຓนศูนย์ทีไดำนินครงกำรวิจัยละพัฒนำทีไหลำกหลำยอันมีควำมจำปຓนตอควำมสำรใจของกำรจัดตัๅง
ระบบกำรชืไอมยงระหวำงกำรรียนรูຌละกำรทำงำนทีไสงสริมดยรัฐบำล ดยออกบบคุณวุฒิอำชีวศึกษำ฿หมทีไ
จำปຓนสำหรับกำรสงสริมกำรชืไอมยงกำรรียนรูຌกับกำรทำงำน พัฒนำมำตรฐำนของกำรพัฒนำละกำรรับรอง
ปรกรมกำรรียนรูຌควบคูกับกำรทำงำน ดำนินกำรวิครำะห์ผลลัพธ์ทำงศรษฐกิจสังคมของระบบ กรณีศึกษำของ
ตำงประทศ฿นกำรฝຄกงำนละประมินผลปรกรมกำรรียนรูຌควบคูกำรทำงำน ดยขอบขตกำรวิจัยของศูนย์นีๅ เดຌก
 พัฒนำคุณวุฒิบนพืๅนฐำนของมำตรฐำนสมรรถนะหงชำติละรับรองมำตรฐำนของระบบกำร
ชืไอมยงกำรรียนรูຌละกำรทำงำน

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ






4-33

กำรรับรอง กำรคัดกรอง ละประมินผลปรกรมกำรชืไอมยงกำรรียนรูຌละกำรทำงำน
จัดระบบปรกรมกำรรียนรูຌควบคูกำรทำงำนละควำมรวมมือกับกรอบคุณวุฒิหงชำติ
กำรตรวจสอบละประมินผลปกรมกำรรียนรูຌทีไควบคูกับกำรทำงำน
กำรพัฒนำดຌวยตนองละกำรจัดหำพนักงำนฝຄกอบรมสำหรับปรกรมกำรรียนรูຌควบคูกำรทำงำน

(2.4) ผนกการประสานงานการวิจัย (Division for Research Coordination)
ปຓนผนกทีไมีควำมรับผิดชอบ฿นกำรวำงผน กำรบริหำรงบประมำณ กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ละ
ขຌอมูลทีไกีไยวขຌองทีไสนับสนุนกำรวิจัยละครงกำรของ KRIVET ดยจะชวยวำงผน คัดกรอง ละประมินผลงำนวิจัย
ละครงกำร รวมถึงจัดสรรทรัพยำกรมนุษย์พืไอผลลัพธ์ของกิจกรรม KRIVET ทีไมำกทีไสุด ดยหนຌำทีไหลักของผนกนีๅ
เดຌก






กำรจัดตัๅง กำรประสำนงำน กำรคัดกรอง ละกำรประมินผลครงกำรวิจัย
กิจกำรทีไกีไยวขຌองกับคณะกรรมำธิกำรนำยจຌำงละรงงำน รวมถึงฝຆำยสหภำพรงงำน
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ละกำรจัดกำรรงงำน
กำรรวบรวมงบประมำณ
กำรบริหำรจัดกำรกิจกำรทีไกีไยวขຌองกับนยบำยของ KRIVET ละกีไยวขຌองกับกฎหมำยละ
ระบียบขຌอบังคับ
 กำรจัดกำรระบบขຌอมูล
 กำรรวบรวมวัสดุกำรวิจัย

(2.5) ผนกการสรຌางกลยุทธ์ (Division for Creative Strategy)
ผนกนีๅจะทำกำรวำงผนละระบุกลยุทธ์ครงกำร฿นกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรมละ
กำรจຌ ำงงำนสำหรับกำรติบตทีไยัไง ยืนของ KRIVET ฿นนวทำงกำรสรຌำ งศรษฐกิจ ดยมีควำมรับผิด ชอบ฿นกำร
ผยพรวำรสำรของกำรจຌำงงำนละพัฒนำทักษะ รวมถึงดำนินกำรสงสริมกิจกรรมของ KRIVET ตรวจสอบละ
จัดกำรประสิทธิภำพของ KRIVET พืไอชวย฿หຌบรรลุปງำหมำยของกำรบริหำรจั ดกำร ซึไงมีกำรจัดตัๅงศูนย์กำรบริหำร
จัดกำรผลกำรดำนินงำน ดยหนຌำทีไหลักของผนกนีๅเดຌก
 กำรระบุครงกำรทีไมีขนำด฿หญละมีระยะยำว กำรวำงผนกลยุทธ์ครงกำรของ KRIVET
 กำรสงสริม KRIVET ละควำมรวมมือภำยนอก
 กำรจัดสัมมนำละฟอรัไมของวิชำตำงโ
 กำรตีพิมพ์ จำหนำย ละจัดกำรวัสดุงำนวิจัย
 กำรบริหำรจัดกำรปງำหมำยทีไจัดตัๅงเวຌ
 กำรจัดกำรละตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน
 กำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำรทีไปรึกษำ
(2.6) ผนกสนับสนุนการจัดการ (Division for Management Support)
ปຓนผนกทีไ฿หຌควำมชวยหลือดຌำนกำรบริหำรจัดกำรดยรวมทีไจำปຓนสำหรับผนกละศูนย์ พืไอดำนิน
งำนวิจัยละครงกำรของพวกขำ ดยหนຌำทีไหลักของผนกนีๅเดຌก
 กำรจัดซืๅอจัดจຌำง รวมถึงรำยกำรซืๅอละกำรทำสัญญำ
 กำรพิมพ์ กำรกใบ ละจัดกำรอกสำร
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ครงกำรทบทวนละจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564






กำรซืๅอกิจกำร กำรบริหำรจัดกำรละจำหนำยสินทรัพย์
กำรบัญญัติงินดือนละกำรประกัน
กำรบัญชี
กำรสนับสนุนกำรดำนินกำรงบประมำณ

นอกจำก 6 ผนกทีไดำนินกำร฿น KRIVET ตำมทีไกลำวมำขຌำงตຌนลຌว KRIVET ยังมีกำรจัดตัๅงศูนย์พิไมติม
สำหรับกำรรักษำผูຌชีไยวชำญทีไมีทักษะละควำมสำมำรถระดับลก อันมีรำยละอียดดังตอเปนีๅ
 ศูนย์พัฒนาละดานินงานหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะหงชาติ (Center for NCS Curriculum
Development and Implementation)
ศูนย์นีๅมีจุดมุงหมำยพืไอรักษำทรัพยำกรมนุษย์พรຌอมกับสมรรถนะทำงวิชำชีพทีไจำปຓน฿นอุตสำหกรรม
พืไอจัดตัๅงสังคมบนพืๅนฐำนของสมรรถนะ ดยพัฒนำหลักสูต รบนพืๅนฐำนของมำตรฐำนสมรรถนะ ทีไสะทຌอน฿หຌหในถึง
สมรรถนะทำงวิชำชีพทีไจำปຓน฿นภำคอุตสำหกรรมละดำนินกำรวิจัยละครงกำรทีไกีไยวขຌองกับกำรพัฒนำมดูลกำร
รียนรูຌทีไสำมำรถนำมำ฿ชຌ฿นรงรียนมัธยม รงรียน Meister วิทยำลัย มหำวิทยำลัย ละผูຌ฿หຌบริกำรกำรศึกษำระดับ
อำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรมอืไนโ ดยมีขอบขตกำรดำนินงำนวิจัย เดຌก







กำรพัฒนำหลักสูตรบนพืๅนฐำนของมำตรฐำนสมรรถนะหงชำติ
กำรประมินละกำรรับรองหลักสูตรบนพืๅนฐำนมำตรฐำนสมรรถนะหงชำติ
กำรพัฒนำมดูลกำรรียนรูຌมำตรฐำนสมรรถนะหงชำติ
กำรสนับสนุนกำร฿ชຌมดูลกำรรียนรูຌมำตรฐำนสมรรถนะหงชำติ
กำรสงสริมมดูลกำรรียนรูຌมำตรฐำนสมรรถนะหงชำติ
นยบำยละระบบอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรมบนพืๅนฐำน
สมรรถนะ

 ศูนย์ความรวมมือระดับลก (Center for Global Cooperation)
ปຓนศูนย์ทีไสริมสรຌำงควำมสัมพันธ์อยำง฿กลຌชิด ละสรຌำงควำมขใงรง฿นกำรลกปลีไยนละควำม
รวมมือระหวำงสถำบันกำรศึกษำ฿นละตำงประทศ ดยชวยพัฒนำศรษฐกิจของประทศกำลังพัฒนำผำนกำร
ลกปลีไยนประสบกำรณ์ละควำมรูຌจำกควำมสำรใจของประทศกำหลี฿ตຌ รวมถึงทำหนຌ ำทีไ ปຓนสะพำชืไอมยง
ระหวำงประทศกำลังพัฒนำละประทศทีไพัฒนำลຌว ดยมีขอบขตกำรดำนินงำนวิจัย เดຌก
 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ละสงสริมกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรมผำนกำร
ปรียบทียบระหวำงประทศละกำรวิจัยรวม฿นองค์กรระหวำงประทศละสถำบันพันธมิตร
 ฿หຌคำปรึกษำ฿นกำรพัฒนำนยบำยละระบบกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม฿น
ประทศกำลังพัฒนำ
 สนับสนุนกำรศึกษำรวมกันกับองค์กรระหวำงประทศ ละหนวยงำนวิจัย฿นตำงประทศ
 กำรลกปลีไยนละควำมรวมมือระหวำงประทศ
 ปຓ น ฮสติๅง ของผูຌ ยีไ ย มยื อนจำกต ำงประทศละกำรจั ด ประชุม ระหว ำงผูຌ ยีไ ย มยื อนจำก
ตำงประทศละผูຌชีไยวชำญ฿น KRIVET
 ฿หຌกำรสนับสนุนกับรัฐมนตรี฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับนยบำยกำรพัฒนำควำมรวมมือระหวำง
ประทศ
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2) Human Resource Development of Korea (HRD Korea)
สถำบันพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประทศกำหลี฿ตຌถือปຓนองค์กรบริกำรสำธำรณะ ดยปຓนองค์กร฿นครือ
ของกระทรวงกำรจຌำงงำนละรงงำน ละอยูภำย฿ตຌพระรำชบัญญัติกำรบริกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ประทศ
กำหลี฿ตຌ (Human Resources Development Service of Korea act) จัดตัๅงขึๅนพืไอปຓนองค์กรศูนย์กลำงพืไอ
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประทศกำหลี฿ตຌผำนกำรพัฒนำสมรรถนะตลอดชีวิต กำรบริหำรจัดกำรคุณวุฒิหงชำติ
กำรพัฒนำทักษะรงงำน กำรสนับสนุนกำรจຌำงงำนรงงำนตำงชำติ ละกำร฿หຌควำมรวมมือ฿นกำรจัดหำงำนระหวำง
ประทศ
(1) บทบาทหนຌาทีไของ HRD Korea
















สนับสนุนระบบกำรรียนรูຌควบคูกับกำรทำงำน
สนับสนุนกำรรียนรูຌขององค์กรภำย฿น SMEs
สนับสนุนกำรจัดตัๅงละจัดกำรพลีทคนิค
สนับสนุน e-learning ละวัสดุหรือกระบวนกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพ
ประมินผลสถำนทีไฝຄกอบรมวิชำชีพละกำรวิจัยหรือกำรศึกษำกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ
สงสริมกำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพสำหรับรงงำน
กำรถำยถอดขຌอมูลทำงทรทัศน์
กำรสนั บ สนุ น กำรจั ด ตัๅ ง ละกำรจั ด กำรของรงรี ย นส ำหรั บ ผูຌ ส อนภำคกำรศึ ก ษำระดั บ
อำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม ละผูຌชีไยวชำญดຌำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ รงงำนดຌำน
กำรศึกษำละรงงำน฿นกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ
กำรทดสอบคุณวุฒิหงชำติ ละกำรลงทะบียน ประดในปัญหำ ละกำรจัดกำรกับผูຌถือคุณวุฒิ
กำรตรวจสอบละกำรวิจัยระบบกำรทดสอบคุณวุฒิทำงทคนิคหงชำติ ละกำรจัดกำรระบบ
ขຌอมูล
กำรสนับสนุนตำหนงงำนทัไวลก
ควำมชวยหลือทำงทคนิคละวัสดุสำหรับกำรฝຄกอบรมพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ
กำรสงสริมทักษะ
กำรสนับสนุนกำรจຌำงงำนรงงำนขຌำมชำติ
ควำมรวมระหวำงประทศ

(2) ครงสรຌางองค์กร HRD Korea
ครงสรຌำงองค์กรของสถำบันพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ประกอบเปดຌวย 12 สำนักงำน 1 ศูนย์ ละ 2
สถำบัน เดຌก สำนักงำนวำงผนกำรจัดกำร สำนักงำนกำรบริหำรจัดกำร สำนักงำน฿หຌบริกำรทคนลยีสำรสนทศ
สำนักงำนกำรจัดกำร RC-ISC สำนักงำนวำงผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สำนักงำนนวัตกรรมคุณวุฒิ สำนักงำน
จัดทำขຌอสอบคุณสมบัติทำงวิชำกำร สำนักงำนจัดทำขຌอสอบคุณสมบัติทำงวิชำชีพ สำนักงำนประมินสมรรถนะ
สำนักงำนรงงำนตำงชำติ สำนักงำนบริหำรจัดกำรรงงำนทัไวลก ศูนย์สนับสนุนคุณภำพกำรฝຄกอบรม สถำบัน NCS
ละสถำบันสำหรับกำรถำยอนทักษะ ดังผนภำพทีไ 4.9
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ผนภาพทีไ 4.9 ครงสรຌางองค์กรของสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประทศกาหลี฿ตຌ

ทีไมำ: http://www.hrdkorea.or.kr/ENG/1/4

(3) การทางานรวมกับหนวยงานอืไน
HRD
มี ค วำมร ว มมื อ กั บ หน ว ยงำนทัๅ ง ฿นประทศ ช น กระทรวงกำรจຌ ำ งงำนละรงงำน
สถำบันกำรศึกษำ ภำคอุตสำหกรรม ละหนวยงำนวิจัยของประทศ พืไอทำกำรลกปลีไยนขຌอมูลละ฿หຌควำมรวมมือ
฿นกำรพัฒนำมำตรฐำนสมรรถนะหงชำติ ละกำรทดสอบคุณวุฒิหงชำติ สวนควำมรวมมือกับตำงประทศจ ะ
ดำนินกำรผำนกำรมีสวนรวม฿นกำรทำงำนหรือขຌำรวมประชุมกับองค์กรระหวำงประทศ ชน UNESCO, World
Bank, ADB, ILO ปຓนตຌน นอกจำกนีๅยังมีควำมรวมมือทวิภำคีกับตำงประทศ฿นกำรพัฒนำละลกปลีไยนขຌอมูลกำร
จัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ของประทศ

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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4.4 ประทศฮองกง
ประทศฮองกงปຓนประทศหนึไงทีไมีกำรปลีไยนปลงทำงศรษฐกิจอยำงรวดรใว จนกลำยปຓนประทศทีไปຓน
ศูนย์กลำงทำงกำรงินระหวำงประทศ ซึไงสงผลตอกำรพิไมขึๅนของกำรขงขันทำงกำรตลำด ทำ฿หຌประทศฮองกงมี
ควำมจำปຓนจะตຌองพัฒนำกำลังรงงำนของประทศอยำงตอนืไอง อยำงเรกใตำมประทศฮองกงเดຌผชิญกับกำร
ปลีไยนปลงทำงครงสรຌำงของตลำดรงงำนภำย฿นประทศ ดยควำมตຌองกำรรงงำนทีไจบกำรศึกษำ฿นระดับตไำเดຌ
ลดลงอยำงรวดรใว สวนทำงกับควำมตຌองกำรรงงำนทีไจบกำรศึกษำระดับสูงทีไติบตอยำงตอนืไอง ดังนัๅนพืไอลด
ชองวำงของตลำดรงงำน฿นประทศ รัฐบำลจึงเดຌดำนินกำร฿นกำรพัฒนำกรอบคุณวุฒิหงชำติละกำรฝຄกอบรมของ
กำลังรงงำน฿นประทศ฿หຌมีประสิทธิภำพมำกขึๅน พืไอพิไมศักยภำพ฿นกำรจຌำงงำน
4.4.1 กรอบคุณวุฒิหงชาติ
กรอบคุณวุฒิหงชำติอองกง (HKQF) กิดขึๅนครัๅงรก฿นป ค.ศ. 1990 ซึไงปຓนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ รวมถึง
กำรปรับครงสรຌำงของระบบกำรรียนรูຌตลอดชีวิต พืไอพัฒนำภำคกำรศึกษำอยำงตอนืไองละสนับสนุนกำรรียนรูຌ
ตลอดชีวิต ตอมำ฿นป ค.ศ. 2000 คณะกรรมกำรกำรศึกษำเดຌนำสนอกำรจัดตัๅงกรอบคุณวุฒิทีไครอบคลุมกำรศึกษำ
สำยอำชี พ กำรศึกษำสำยสำมั ญ ละภำคกำรศึกษำต อนืไอง ทัๅ ง นีๅส ำนักกำรศึกษำขตกำรปกครองพิ ศษฮองกง
(HKSAR) เดຌปຂดตัวกรอบคุณวุฒิหงชำติฮองกงขึๅน฿นป ค.ศ. 2008 ดຌวยควำมตัๅง฿จทีไจะสรຌำงครือขำยทีไครอบคลุม
สຌนทำงกำรศึกษำระหวำงสำยสำมัญ สำยอำชีพ ละกำรศึกษำตอนืไอง พืไอพัฒนำกำลังคนของประทศ฿หຌพรຌอมรับ
กับกำรปลีไยนปลงอยำงรวดรใวของลก ทัๅงนีๅ HKQF อยูภำย฿ตຌควำมรับผิดชอบของสำนักกำรศึกษำ (EDB) ทีไทำ
หนຌำทีไ฿นกำรดำนินกำรละพัฒนำ HKQF ทีไ จะชวยสนั บสนุนกำรรียนรูຌตลอดชีวิตทีไอืๅอตอกำรสริมสรຌำงขีด
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของรงงำน฿นประทศฮองกง
1) วัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิหงชาติฮองกง (HKQF)
วัตถุประสงค์หลักของกำรจัดตัๅง HKQF พืไอสงสริมละอำนวยควำมสะดวก฿นกำรรียนรูຌตลอดชีวิต ละ
มุมมอง฿นกำรสริมสรຌำงควำมสำมำรถละกำรขงขันของรงงำน฿นฮองกง ดังนีๅ
 กำรกำหนดมำตรฐำนทีไชัดจนของคุณวุฒิทีไตกตำงกัน
 พืไอกอ฿หຌกิดควำมมัไน฿จ฿นคุณภำพของคุณวุฒิ
 ชวย฿หຌประชำชนทีไเดຌรับคุณวุฒิทีไปຓนทีไยอมรับผำนกำรศึกษำตอนืไองละกำรฝຄกอบรม หรือผำน
กลเกกำรรียนรูຌผำนประสบกำรณ์ (RPL)
 พืไอกอ฿หຌกิดควำมมัไน฿จวำผูຌ฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม นำยจຌำง ละประชำชนมี
ควำมขຌำ฿จ฿นชวงของคุณวุฒิ ละวิธีกำร฿นกำรทีไพวกขำจะปรับปรุงทักษะรงงำน
 ขຌำ฿จกำรชืไอมยงระหวำงประภทละระดับของคุณวุฒิทีไตกตำงกันทัๅงกำรศึกษำสำยสำมัญละ
สำยอำชีพ
 รั บ รูຌ ทั ก ษะ ควำมรูຌ ละประสบกำรณ์ ท ำงำนของรงงำนทีไ มี อ ยู ผ ำ นกลเกกำรรี ย นรูຌ ผ ำ น
ประสบกำรณ์ (RPL) พืไอพัฒนำ฿หຌหมำะสมกับอุตสำหกรรมซึไงมีกำรกำหนดมำตรฐำนสมรรถนะ
ฉพำะ (SCS)
 ลดควำมซๅำซຌอนละมำตรฐำนกำร฿ชຌชืไอของรำงวัลผำน Award Title Scheme (ATS) ซึไงบังคับ฿ชຌ
฿นทุกระดับของ HKQF
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ดยทีไวัตถุประสงค์หลำนีๅจะบรรลุควำมสำรใจผำนสิไงหลำนีๅ
- กำรกำหนดมำตรฐำนทีไชัดจน พืไอบังคับ฿ชຌกับคุณวุฒิ฿นทำงวิชำกำร วิชำชีพ ละภำคกำรศึกษำ
ตอนืไอง
- กำรประกันคุณภำพของคุณวุฒิ ละปรกรมกำรรียนรูຌทีไกีไยวขຌองกับผูຌรียน
- กำรสรຌำงควำมมันไ ฿จของควำมสัมพันธ์ของกำรรียนรูຌกับควำมตຌองกำรของอุตสำหกรรม
2) ระดับคุณวุฒิภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาติฮองกง (HKQF)
กรอบคุณวุฒิหงชำติฮองกงเดຌบงคุณวุฒิออกปຓน 7 ระดับ ดยระดับของคุณวุฒิจะกำหนด฿หຌสอดคลຌองกับ
ชุดของคำอธิบำยระดับดยทัไวเป ซึไงจะระบุสีไดมนหลัก อันปຓนผลลัพธ์ของควำมคำดหวังของคุณวุฒิ฿นตละระดับ
ซึไงประกอบเปดຌวย (ดังตัวอยำง฿นกลองทีไ 5 )
(1)
(2)
(3)
(4)

ควำมรูຌละทักษะทำงปัญญำ
กระบวนกำร
กำรประยุกต์฿ชຌ ควำมมีอิสระละควำมรับผิดชอบ
ทักษะทำงกำรสืไอสำร ทคนลยีสำรสนทศ ละกำรคำนวณ

กลองทีไ 5 ตัวอยางรายละอียดคาอธิบายระดับคุณวุฒิภาย฿ตຌ HKQF ระดับทีไ 1
ความรูຌละทักษะทางปัญญา: กำรสดง฿หຌหในถึงควำมขຌำ฿จขัๅนพืๅนฐำน฿นชวงพืๅนทีไคบโ ทีไพึไงพำควำมคิดของผูຌอืไน
ทักษะ฿นกำรรับสงขຌอมูล กำร฿ชຌครืไองมืออุปกรณืภำย฿ตຌคำนะนำ กำรประยุกต์กำรรียนรูຌ฿นกຌเขปัญหำ ละกำร
ดำนินงำน฿นบริบททีไคุຌนคย
กระบวนการ: กำรดำนินกำร฿นบริบทชิงครงสรຌำงสูง ดำนินกำร฿นกระบวนกำรทีไซๅำโ ละสำมำรถคำดดำเดຌ
ดำนินกำรทีไมีกำรกำหนดกำรปฏิบัติงำนเวຌอยำงชัดจน ละมีบทบำทอยำงจำกัด
การประยุกต์฿ชຌ ความมีอิสระละความรับผิดชอบ: มีควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำนทีไปຓนลักษณะงำนประจำ ละมี
ทิศทำงทีไชัดจน ดำนินงำนภำย฿ตຌกำรดูลอยำง฿กลຌชิด ละอำศัยกำรตรวจสอบภำยนอกของผลผลิตละคุณภำพ

ทักษะทางการสืไอสาร ทคนลยีสารสนทศ ละการคานวณ: ฿ชຌทักษะอยำงงำยภำย฿ตຌควำมชวยหลือ฿นกำรอภิปรำย
กับรืไองทีไกีไยวขຌองอยำงตรงเปตรงมำ กำรอำนละระบุควำมคิดหลักทีไเดຌจำกอกสำร กำรสืไอสำรทำงกำรขียนละกำร
พูด฿นบริบททีไคุຌนคย มีกำรประมวลผลละกำรขຌำถึงขຌอมูลทีไจำกัด ละมีกำร฿ชຌทักษะกำรคำนวณอยำงงำย

3) ประภทของคุณวุฒิภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาติฮองกง (HKQF)
คุณวุฒิทีไเดຌรบั กำรยอมรับภำย฿ตຌ HKQF จะตຌองประกอบเปดຌวยคุณลักษณะทีสไ ำคัญ ดังนีๅ
- ระดับคุณวุฒิ อันสะทຌอนถึงควำมลึกละควำมซับซຌอนของกำรรียนรูຌทีไนำเปสูคุณวุฒิ
- ชืไอคุณวุฒิ อันปຓนกำรระบุถึงพืนๅ ทีไฉพำะของกำรศึกษำของคุณวุฒิ
- หนวยกิต อันระบุถึงปริมำณกำรรียนรูຌทัๅงหมดทีไนำมำสูคุณวุฒิ

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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ประทศฮองกงเดຌมีกำรจัดตัๅง Award Titles Scheme (ATS) ทีไมีวัตถุประสงค์พืไอสรຌำงมำตรฐำนละลด
ควำมซับซຌอนของชืไอคุณวุฒิภำย฿ตຌ HKQF ซึไงมีขຌอกำหนดดังตอเปนีๅ
- ชืไอคุณวุฒิ Certificate จะ฿ชຌสำหรับคุณวุฒิ฿นระดับทีไ 1 – 6
- คุณวุฒิ฿นระดับทีไ 1 – 2 อำจ฿ชຌคำวำ Foundation Certificate ปຓนชืไอคุณวุฒิ
- ชืไอคุณวุฒิ Diploma สำมำรถ฿ชຌกับคุณวุฒิระดับทีไ 3 – 6 ทำนัๅน ดยจะตຌองมีกำรรียนรูຌ ตัๅงต 60
หนวยกิตขึๅนเป
ผนภาพทีไ 4.10 ระดับละประภทของคุณวุฒภิ าย฿ตຌ HKQF

ทีไมำ: http://www.hkqf.gov.hk/filemanager/security/printedmaterial/en/upload/79/201307guide_e.pdf

ทัๅงนีๅคุณวุฒิภำย฿ตຌ HKQF จะถูกควบคุมดยมำตรฐำนสมรรถนะฉพำะ (SCS) ทีไสรຌำงมำจำกคำนะนำของ
คณะกรรมกำรทีไปรึกษำกำรฝຄกอบรมอุตสำหกรรม (ITACs) ซึไงปຓนชุดของทักษะ ควำมรูຌ ละมำตรฐำนสมรรถนะทีไ
จำปຓน฿นกำรปฏิบัติงำน฿นภำคอุตสำหกรรมเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ อันปຓนพืๅนฐำนหลัก฿นกำรออกบบหลักสูตร
ทำงกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม ดยทีไครงสรຌำงละกำรออกบบหลักสูตรบนพืๅนฐำนมำตรฐำนสมรรถนะฉพำะจะ
ถูกควบคุมดูลดยหลักกำรภำย฿ตຌหลักกณฑ์คุณวุฒิทีไออกดย สำนักกำรศึกษำ (EDB) รวมถึงนืๅอหำละหลักสูตร
ดังกลำวจะตຌองตอบสนองตอประสิทธิภำพกำรทำงำนทีไกำหนดเวຌ฿นหนวยของสมรรถนะภำย฿ตຌมำตรฐำนสมรรถนะ
ฉพำะ (SCS) ตัวอยำงหนวยของสมรรถนะดังกลองทีไ 6
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กลองทีไ 6 ตัวอยางรายละอียดของหนวยของสมรรถนะภาย฿ตຌ HKQF
กรณีการจัดการทางการงิน฿นอุตสาหกรรมยานยนต์
หนຌาทีไหลัก :
ทำงำนกีไยวขຌองกับกำรกำหนดละดำนินกำรตำมผนงำนกำรจัดกำรทำงกำรงิน ดยจะตຌองคุຌนคย
กับกำรทฤษฎีกำรทำบัญชีรำยกำรคู กำรทำบัญชีกำรงินละกำรทำบัญชีตຌนทุน พืไอปฏิบัติหนຌำทีไ฿นกำร
ทำบัญชีละกำรวำงผนจัดกำรทำงกำรงิน ซึไงจะประกอบเปดຌวยคุณวุฒิตัๅงตระดับทีไ 2 – 5
ระดับคุณวุฒิ
ชืไอ
จานวนหนวยกิต
2
กำรจัดทำบัญชีรำยกำรคู
6
3
กำรจัดทำบัญชีกำรงิน
9
กำรจัดทำบัญชีตຌนทุน
9
4
วิธีกำรจัดกำรกับวิธีกำรชำระงินประภทตำงโ
9
กำรดำนินกำรจัดกำรทำงกำรงิน
9
5
กำรรวบรวมรำยงำนทำงกำรงินทีไบังคับ฿ชຌ฿นอุตสำหกรรมยำนยนต์ 9
กำรวำงผนกำรจัดกำรทำงกำรงิน
9

4) ประยชน์ของกรอบคุณวุฒิหงชาติฮองกง (HKQF)
HKQF มีประยชน์฿นกำรปຓนกรอบมำตรฐำนทีไชัดจนสำหรับทุกคุณวุฒิทีไปຓนทีไยอมรับ฿นประทศฮองกง
พืไอสงสริมกำรรียนรูຌตลอดชีวิตของประชำชน ละอำนวยควำมสะดวก฿นกำรวำงผนนวทำง฿นกำรรียน
พืไอ฿หຌเดຌรับคุณวุฒิทีไคำดหวัง ดยฉพำะอยำ งยิไงปຓนประยชน์ตอผูຌรียน฿นระดับมัธยมศึกษำ พรำะมำตรฐำน
สมรรถนะฉพำะ (SCS) ถูกพัฒนำดยอุตสำหกรรม ซึไงปຓนขຌอมูลอຌำงอิงทีไมีประยชน์สำหรับหลักสูตรกำรประยุกต์กำร
รียนรูຌทีไ฿หຌนวทำงกนักรียน฿นกำรพัฒนำทักษะทีไจำปຓนสำหรับอุตสำหกรรมต ำงโ นอกจำกนีๅอุตสำหกรรมยัง
สำมำรถประยุกต์฿ชຌ HKQF กับกำรออกบบหลักสูตรกำรฝຄกอบรม฿หຌปຓนเปตำมมำตรฐำนสมรรถนะฉพำะภำย฿ตຌ
HFQF ละปຓนขຌอมูลอຌำงอิงสำหรับกำรปรียบทียบผลกำรดำนินกำรของรงงำน
4.4.2 องค์กรหรือหนวยงานทีไมีหนຌาทีไความรับผิดชอบภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชาติฮองกง (HKQF)
 หนวยงานทีไทาหนຌาทีไ฿นการกาหนดนยบาย ทิศทางการพัฒนา ละการดานินการของ HKQF เดຌก
1) สำนักกำรศึกษำ (EDB) ซึไงปຓนผูຌรับผิดชอบ฿นกำรกำหนดนยบำย กลยุทธ์ละทิศทำงกำรพัฒนำของกรอบคุณวุฒิ
หงชำติ฿นประทศฮองกง ดยมี Qualifications Framework Secretariat (QFS) ทีไจัดตัๅงดยสำนักกำรศึกษำ฿นดือน
มิ.ย. ป ค.ศ. 2009 ทำหนຌำทีไ฿นกำรพัฒนำ ดำนินกำร ละสงสริมกรอบคุณวุฒิของประทศ ละ 2) คณะกรรมกำรทีไ
ปรึกษำกำรฝຄกอบรมอุตสำหกรรม (ITACs) ซึไงมีบทบำทสำคัญ฿นกำรดำนินกำรของ HKQF ละกำรพัฒนำมำตรฐำน
สมรรถนะฉพำะ (SCS) ซึไง ITACs จัดตัๅงดยกลุมอุตสำหกรรมละดຌวยควำมชวยหลือของสำนักกำรศึกษำ
 หนวยงานทีไทาหนຌาทีไ฿นการประมินคุณภาพละรับรองคุณวุฒิภาย฿ตຌ HKQF เดຌก 1) สภำฮองกง
สำหรับ กำรรับ รองคุณ วุฒิกำรศึ กษำทำงวิชำกำรละวิชำชีพ (HKCAAVQ)ภำย฿ตຌกฎหมำยกำรรับ รองคุณ วุฒิทำง
วิชำกำรละวิชำชีพ (AAVQO) สภำฮองกงสำหรับกำรรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำทำงวิชำกำรละวิชำชีพ (HKCAAVQ)
ทีไเดຌรับกำรตงตัๅงดยกระทรวงศึกษำธิกำร มีอำนำจ฿นกำรรับรองละลงทะบียนคุณวุฒิ พืไอรักษำคุณภำ พละ
มำตรฐำนของปรกรมกำรรียนรูຌทีไเดຌรับกำรยอมรับภำย฿ตຌกรอบคุณวุฒิ 2) สภำกำรประกันคุณภำพ (QAC) ซึไง
คณะกรรมกำรทุนมหำวิทยำลัย (UGC) เดຌมีกำรจัดตัๅงสภำกำรประกันคุณภำพ (QAC) พืไอทำหนຌำทีไ฿นกำรประกัน
คุณภำพของปรกรมกำรศึกษำระดับปริญญำละระดับทีไสูงกวำทีไนำสนอดยสถำบันทีไเดຌรับกำรสนับสนุนจำก UGC

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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ละ 3) คณะกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพรวม (JQRC) ซึไงสถำบันทีไเดຌรับกำรสนับสนุนจำก UGC มีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบคุณภำพรวม (JQRC) ฿นกำรกำกับดูลคุณภำพของปรกรมกำรศึกษำระดับยอยทีไ฿หຌลงทุนดຌวยตนอง
ละทำกำรประมินปรกรมหลำนีๅพืไอทำกำรลงทะบียนคุณวุฒิ
กำรดำนินกำรของ HKQF ละกำรกำกับดูลคุณวุฒิทัๅงหมดของประทศภำย฿ตຌ HKQF มีหลำยองค์กรหรือ
หนวยงำนทีไมีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรประกันคุณภำพของคุณวุฒิละผูຌ฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำของประทศ
ฮองกง ดยตละองค์กรหรือหนวยงำนจะมีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรดูลคุณวุฒิภำย฿ตຌ HKQF ดังนีๅ
1) Education Bureau (EDB)
สำนักกำรศึกษำ (EDB) ปຓนหนวยงำนทีไมีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบดຌำนนยบำยกำรศึกษำของประทศฮองกง
ตัๅงตกำรศึกษำระดับกอนประถมวัยจนถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ทัๅงนีๅ EDB ปຓนผูຌผลักดัน฿หຌกิด HKQF ขึๅน฿น
ประทศฮองกง ดยกำรพัฒนำกรอบคุณวุฒิหงชำติ พืไออำนวยควำมสะดวก฿นกำรรียนรูຌตลอดชีวิตของประชำชน฿น
ประทศ ทัๅงนีๅ EDB จะปຓนผูຌรับผิดชอบ฿นกำรกำหนดนยบำย กลยุทธ์ละทิศทำงกำรพัฒนำของ HKQF ดยมี
Qualifications Framework Secretariat (QFS) ทีไจัดตัๅง฿นดือนมิถุนำยน ป ค.ศ. 2009 อันปຓนหนวยงำนหนึไง
ภำย฿ตຌ EDB ฿นดือนมิถุนำยน ป ค.ศ. 2009 พืไอทำหนຌำทีไ฿นกำรดำนินงำน กำหนดนยบำย กลยุทธ์ ละทิศทำงกำร
พัฒนำของ HKQF
(1) หนຌาทีไความรับผิดชอบของ EDB
EDB มีหนຌำทีไหลัก฿นกำรกำกับดูลกำรศึกษำของประทศฮองกงตัๅงตระดับกำรศึกษำกอนประถมวัยเป
จนถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ดยมีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบหลักดังนีๅ
 กำหนด พัฒนำ ละทบทวนนยบำย ปรกรม ละกฎหมำย฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับกำรศึกษำ
฿นระดับกอนประถมศึกษำจนถึงระดับอุดมศึกษำ
 กำกับดูลกำรดำนินงำนของปรกรมกำรศึกษำ฿หຌมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนีๅ EDB ยังหนຌำทีไควำมรับผิดชอบทีไกีไยวขຌองกับ HKQF ดังตอเปนีๅ
 ฿หຌควำมชวยหลือกสำนักกำรศึกษำ฿นกำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนของกรอบคุณวุฒิ รวมถึง
มุมมอง฿นกำรสรຌำงพลตฟอร์มทีไมีประสิทธิภำพสำหรับกำรรียนรูຌตลอดชีวิต
 ดำนินกำรกรอบคุณวุฒิ฿นอุตสำหกรรมละภำคสวนตำงโ
 สริมสรຌำงกำรรับรูຌของกรอบคุณวุฒิ฿หຌปຓนทีไยอมรับทัๅง฿นประทศละตำงประทศ
(2) ครงสรຌางองค์กรของ EDB
สำหรับครงสรຌำงองค์กรของ EDB ประกอบเปดຌวย





รัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำรกำรศึกษำ
ผูຌชวยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำรกำรศึกษำ
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
รองปลัด กระทรวงศึกษำธิ กำร ซึไง บง ออกปຓน 6 ฝຆำย เดຌ ก ฝຆำยกำรศึกษำระดับสู งละ
กำรศึกษำ฿นอนำคต ฝຆำยวำงผนครงสรຌำงพืๅนฐำนละกำรจัดสรรพืๅนทีไรงรียน ฝຆำยกำร
พัฒ นำอำชี พ ละกำรศึกษำพิ ศษ ฝຆ ำ ยหลั กสูต รละกำรประกัน คุณ ภำพ ฝຆ ำ ยกำรพั ฒ นำ
รงรียนละกำรสอบขຌำ ละฝຆำยประสำนควำมรวมมือ
 ผูຌชวยดำนินกำรฝຆำยกำรมือง
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(3) การทางานรวมกับหนวยงานอืไน
฿นกำรพัฒนำกรอบคุณวุฒิหงชำติ฿หຌปຓนทีไยอมรับทัๅง฿นประทศละตำงประทศนัๅน EDB เดຌมีกำร
สรຌำงครือขำยควำมรวมมือระหวำงประทศ ชน กำรลงนำมบันทึกควำมขຌำ฿จรวม (MOU) ระหวำง EDB กับ
Scottish Credit and Qualifications Framework Partnership (SCQFP) พืไอสรຌำงละสริมสรຌำงกำรทำงำน
รวมกัน฿นบริบทของกำรพัฒนำกรอบคุณวุฒิ
2) Hong Kong Council for Accreditation of Academic and Vocational Qualifications
(HKCAAVQ)
สภำฮองกงสำหรับกำรรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำทำงวิชำกำรละวิชำชีพ (HKCAAVQ) จัดตัๅงขึๅนตำมกฎหมำย
กำรรับรองคุณวุฒิทำงวิชำกำรละวิชำชีพ (AAVQO) ดิมปຓนสภำฮองกงสำหรับกำรรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำทำง
วิชำกำร (HKCAA) กอตัๅงขึๅน฿นป ค.ศ. 1990 ปຓนหนวยงำนอิสระทีไ฿หຌคำนะนำกีไยวกับมำตรฐำนทำงวิชำกำรของ
ปรกรมกำรศึกษำ฿นสถำบันกำรศึกษำระดับสูงของประทศฮองกง ตอมำ฿นป ค.ศ. 2007 สภำเดຌถูกสรຌำงขึๅนภำย฿ตຌ
กฎหมำยกำรรับรองคุณวุฒิกำรศึกษำทำงวิชำกำรละวิชำชีพ ซึไงควำมรับผิดชอบตอทัๅงคุณวุฒิทำงวิชำกำรละคุณวุฒิ
ทำงวิ ชำชีพ ดยมีอำนำจตำมกฎหมำย฿นกำรรับ รองคุณวุฒิ ละลงทะบียนคุณวุฒิ ภำย฿ตຌกรอบคุณ วุฒิหงชำติ
ประทศฮองกง
(1) หนຌาทีไความรับผิดชอบของ HKCAAVQ
HKCAAVQ มีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรกำรประกันคุณภำพละบริกำรประมินสถำบันกำรศึกษำ
สถำบันฝຄกอบรม ละผูຌออกหลักสูตร รวมเปถึง฿หຌคำปรึกษำ฿นรืไองคุณวุฒิกำรศึกษำละมำตรฐำนคุณวุมิกรัฐบำล
กระทรวง ละองค์กรอืไนโ ฿นประทศฮองกงละ฿นภูมิภำคอชียปซิฟຂก ดยกิจกรรมกำรประกันคุณภำพของ
HKCAAVQ จะช วยหนุน กรอบคุณวุฒิ หงชำติ ละระบบกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม฿นประทศฮ องกง อัน มี
รำยละอียดดังนีๅ
 ปกปງองคุณภำพของคุณวุฒิทำงวิชำกำรละคุณวุฒิทำงวิชำชีพภำย฿ตຌ กรอบคุณวุฒิหงชำติ
ประทศฮองกง
 ดูลควำมนำชืไอถือของกำรลงทะบียนคุณวุฒิ
 สริมสรຌำงคุณภำพของกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม฿นประทศฮองกงผำนกำรตรวจสอบสถำบัน
กำรรับรอง กำรประมินผล บริกำร฿หຌคำปรึกษำ ละผยพรนวทำง฿นกำรปฏิบัติทีไดี฿นกำร
ประกันคุณภำพ
 สนับสนุนกำรรียนรูຌตลอดชีวิต ดยมุงนຌนเปทีไศูนย์กลำงกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม
 ดำนินกำรวิจัยนวนຌม฿หมละพัฒนำกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพ
 จัด฿หຌมีกิจกรรมสริมสรຌำงศักยภำพ฿นกำรประกันคุณภำพของผูຌบริกำรทำงกำรศึกษำละกำร
ฝຄกอบรม
 ฿หຌคำปรึกษำละบริกำรประกันคุณภำพสำหรับกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรมทีไกิดขึๅน฿นประทศ
ฮองกง
 พัฒนำกำรประกันคุณภำพอยำงตอนืไอง
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(2) ครงสรຌางองค์กรของ HKCAAVQ
HKCAAVQ ประกอบเปดຌวยสมำชิกจำนวน 15-21 ทำน ทีไเดຌรับกำรตงตัๅงจำกประธำนบริหำรของ
ขตกำรปกครองพิศษฮองกง ดยสมำชิกทีไเดຌรับกำรตงตัๅงจะขึๅนอยูกับควำมชีไยวชำญละประสบกำรณ์฿นกำร
ประกันคุณภำพทัๅง฿นภำคสวนกำรศึกษำ กำรฝຄกอบรม ละอุตสำหกรรม ทัๅงนีๅ HKCAAVQ จะมีสมำชิกจำนวน 4–7 ทำน
จำกภำยนอกประทศฮองกง พืไอ฿หຌมุมมองระหวำงประทศ ดยทีไ HKCAAVQ จะมีกำรประชุมสำมครัๅงตอป ซึไงกำร
ดำนินงำนจะเดຌรับกำรสนับสนุนจำกคณะกรรมกำรสำมสวน เดຌก
 คณะกรรมกำรคุณวุฒิละกำรรับรอง ทำหนຌำทีไ฿นกำรพิจำรณำละ฿หຌคำนะนำกสภำ
กีไยวกับนยบำย หลักกณฑ์ ละวิธีกำร฿นกำรรับรองคุณวุฒิ รวมเปถึงกำรพิจำรณำขຌอสนอทีไ
กีไยวขຌองกับกำรลงทะบียนคุณวุฒิ
 คณะกรรมกำรกำรงิน ทำหนຌำทีไ฿นกำรพิจำรณำละ฿หຌคำนะนำกสภำกีไยวกับงบประมำณ
ประจำปของสภำ รวมถึงกำรพิจำรณำผนทำงกำรงินของสภำ
 คณะกรรมกำรดຌำนบุคลำกรละกำรบริหำร
(3) การทางานรวมกับหนวยงานอืไน
HKCAAVQ เดຌสรຌำงกำรชืไอมยงกับหนวยงำนประกันคุณภำพ฿นประทศจีนผนดิน฿หญละประทศ
อืไนโ พืไอ฿หຌเดຌนวทำงกำรปฏิบัติทีไดี฿นกำรประกันคุณภำพ ดย HKCAAVQ ปຓนสมำชิกของครือขำยองค์กรประกัน
คุณภำพระหวำงประทศ฿นกำรศึกษำระดับสูง (INQAAHE) ละครือขำยอชียปซิฟຂก (APQN) นอกจำกนีๅยังปຓน
พันธมิตรกับสมำคมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับสูงยุรป (ENQA) รวมเปถึงกำรทำงำนรวมกับองค์กรพันธมิตร
ตำงโ ภำย฿ตຌบันทึกควำมรวมมือทวิภำคี ชน Academic Quality Agency for New Zealand Universities (AQA)
Council for Private Education Singapore (CPE) Higher Education Evaluation and Accreditation
Council of Taiwan (HEEACT) ปຓนตຌน
3) Quality Assurance Council (QAC)
สภำประกันคุณภำพ (QAC) เดຌรับกำรจัดตัๅงขึๅน฿นป ค.ศ. 2007 ภำย฿ตຌกำรสนับสนุนของคณะกรรมกำรทุน
มหำวิทยำลัย (UGC) ทำหนຌำทีไปຓนหนวยงำนกึไงอิสระภำย฿ตຌ UGC ดยมีจุดมุงหมำยพืไอชวย UGC ฿นกำรประกัน
คุณ ภำพของปรกรมกำรศึกษำทัๅ ง หมด฿นระดั บปริญ ญำละระดั บ ทีไ สู ง กวำ ทีไ น ำสนอดยสถำบัน ทีไ เ ดຌ รับ กำร
สนับสนุนจำก UGC
(1) หนຌาทีไความรับผิดชอบของ QAC
 ฿หຌคำนะนำก UGC ฿นรืไองกำรประกันคุณภำพ฿นภำคกำรศึกษำระดับสูงของประทศ
ฮองกง ละรืไองอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง
 ดำนินกำรตรวจสอบละ฿หຌควำมคิดหในอืไนโ ตำมคำรຌองขอของ UGC ละรำยงำนกีไยวกับ
กลเกกำรประกันคุณภำพละคุณภำพของกำร฿หຌบริกำรของสถำบัน
 สงสริมกำรประกันคุณภำพ฿นภำคกำรศึกษำระดับสูงของประทศฮองกง
 อำนวยควำมสะดวก฿นกำรพัฒนำละผยพรนวทำงกำรปฏิบัติทีไดี฿นกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับสูง
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ครงกำรทบทวนละจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

(2) ครงสรຌางองค์กรของ QAS
ดังนีๅ

คณะทำงำนของ QAS เดຌรับกำรตงตัๅงดยกระทรวงศึกษำธิกำร จะประกอบดຌวยสมำชิกจำนวน 9 ทำน







ประธำนคณะกรรมกำร ซึไงปຓนสมำชิกของ UGC
สมำชิก฿นตำงประทศสูงสุดจำนวน 2 ทำน
นักวิชำกำร฿นประทศสูงสุดจำนวน 2 ทำน
สมำชิก฿นประทศสูงสุดจำนวน 2 ทำน
สมำชิกดยตำหนง ซึไงปຓนสมำชิกของ UGC
ลขำธิกำรซึไงปຓนสมำชิกของ UGC

4) Joint Quality Review Committee (JQRC)
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพรวม (JQRC) ปຓนหนวยงำนอิสระ฿นกำรประกันคุณภำพทีไจัดตัๅงขึๅน฿นดือน
สิงหำคม ป ค.ศ. 2005 ดยหัวหนຌำคณะกรรมกำรมหำวิทยำลัยของประทศฮองกง (HUCOM) อันกิดจำกปด
สถำบันทຌองถิไนทีไเดຌรับกำรสนับสนุนจำก UGC พืไอสนับสนุน UGC ละ EDB ฿นกำรกำกับดูลคุณภำพของปรกรม
ระดับยอยทีไลงทุนดຌวยตนองของพวกขำ ดยสถำบันทีไปຓนสมำชิกเดຌก City University of Hong Kong, Hong
Kong Baptist University, Lingnan University, Chinese University of Hong Kong, Education University
of Hong Kong, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong University of Science and Technology
ละ University of Hong Kong
(1) หนຌาทีไความรับผิดชอบของ JQRC
 ดำนินกำรตำมกรอบกำรทำงำนสำหรับกำรทบทวนควำมสำมำรถ฿นกำรประกันคุณภำพของ
ปรกรมระดับยอยทีไลงทุนดຌวยตนองของหนวยกำรศึกษำตอนืไอง ละหนวยงำนอืไนโ หรือ
วิทยำลัยทีไปຓนสมำชิก
 ฿หຌคำนะนำกสมำชิก฿นตำหนงทีไหมำะสมของปรกรมระดับยอย สำหรับกำรลงทะบียน
คุณวุฒิ ทีไกอตัๅงขึๅนดยสำนักกำรศึกษำ (EDB) ฿นประทศฮองกง
 ฿หຌควำมชวยหลือกสมำชิก฿นกำรรักษำละปรับปรุงคุณภำพของปรกรมระดับยอยทีไลงทุน
ดຌวยตนองผำนควำมคิดหในละกำรบงปันนวทำง฿นกำรปฏิบัติทีไดี
 ฿หຌคำปรึกษำกรัฐบำลละสถำบันกำรศึกษำทีไกีไยวขຌองกับนยบำยดຌำนคุณภำพละมำตรฐำน
ของปรกรมระดับยอยทีไกีไยวขຌอง
(2) ครงสรຌางองค์กรของ JQRC
คณะกรรมกำรบริหำรงำนของ JQRC ประกอบเปดຌวยตัวทนจำกปดสถำบันทีไปຓนสมำชิก อันเดຌก
City University of Hong Kong, Hong Kong Baptist University, Lingnan University, Chinese University of
Hong Kong, Education University of Hong Kong, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
University of Science and Technology ละ University of Hong Kong นอกจำกนีๅยังสภำวิชำกำรทีไจัดตัๅงขึๅน
ภำย฿ตຌคณะกรรมกำร JQRC ซึไงประกอบเปดຌวยนักวิชำกำรอำวุสทีไมำจำกทัๅงหนวยงำนทีไปຓนสมำชิกละหนวยงำนทีไ
เม฿ชสมำชิก ละผูຌชีไยวชำยทำงดຌำนอุตสำหกรรม หรือพำณิชยกรรม พืไอกำหนดยุทธศำสตร์ละ฿หຌคำนะนำ฿นกำร
ดำนินกำรของกรอบประกันคุณภำพสำหรับปรกรมระดับยอยของสถำบันทีไปຓนสมำชิก

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ

4-45

5) Industry Training Advisory Committees (ITACs)
ภำคอุตสำหกรรมถือวำมีบทบำทสำคัญ฿นกำรพัฒนำชิงกลยุทธ์ของ HKQF ดยมีคณะกรรมกำรทีไปรึกษำ
กำรฝຄกอบรมอุตสำหกรรม (ITACs) อันประกอบดຌวยผูຌทนจำกนำยจຌำง ลูกจຌำง องค์กรวิชำชีพ ละหนวยงำนกำกับ
ดูลอุตสำหกรรมทีไกีไยวขຌองทีไเดຌรับกำรจัดตัๅงดยสำนักกำรศึกษำ (EDB) สำหรับผูຌมีสวนเดຌสวนสียทีไจะนำกรอบ
คุณวุฒิเปดำนินกำรละลกปลีไยนมุมมองกีไยวกับกำรฝຄกอบรมทีไตຌองกำรละกำรพัฒนำกำลังรงงำนสำหรับ
อุตสำหกรรมหรือภำคสวนทีไกีไยวขຌอง
(1) หนຌาทีไความรับผิดชอบของ ITACs
งำนหลั ก ของ ITACs คื อ กำรสรຌ ำ งมำตรฐำนสมรรถนะ฿นส ว นของพืๅ น ทีไ ก ำรท ำงำนทีไ ส ำคั ญ ของ
อุตสำหกรรมทีไกีไยวขຌอง หรือทีไรียกวำมำตรฐำนสมรรถนะฉพำะ (SCS) ดย ITACs จะ฿หຌคำนะนำกรัฐบำล฿นกำร
พัฒนำกลเกกำรรียนรูຌผำนประสบกำรณ์ (RPL) ฿นอุตสำหกรรมทีไกีไยวขຌอง฿นกำรรับรูຌประสบกำรณ์ละสมรรถนะทีไ
เดຌมำดยกำรปฏิบัติงำน฿นสถำนทีไทำงำน นอกจำกนีๅ ITACs ยังทำหนຌำทีไสงสริมกรอบคุณวุฒิ฿นภำคอุตสำหกรรม
ITACs มีสำมวัตถุประสงค์หลัก
 พืไอพัฒนำ รักษำ ละปรับปรุงขຌอมูลมำตรฐำนสมรรถนะฉพำะ (SCS) ละพืไอสรຌำงกลเก
กำรรียนรูຌจำกประสบกำรณ์ (RPL) สำหรับอุตสำหกรรมทีไกีไยวขຌอง
 พืไอสงสริม HKQF ภำย฿นอุตสำหกรรมทีไกีไยวขຌอง
 พืไออำนวยควำมสะดวก฿นกำรทำงำนรวมกันระหวำงอุตสำหกรรมทีไกีไยวขຌองกับ
กระทรวงศึกษำธิกำร พืไอหำรือละ฿หຌคำนะนำทีไกีไยวขຌองกับ HKQF
(2) ครงสรຌางองค์กรของ ITACs
ITACs ประกอบดຌวยผูຌทนจำกนำยจຌำง ลูกจຌำง องค์กรวิชำชีพ ละหนวยงำนกำกับดูลอุตสำหกรรมทีไ
กีไยวขຌองทีไเดຌรับกำรจัดตัๅงดยสำนักกำรศึกษำ (EDB) ซึไงมำจำก 20 ภำคอุตสำหกรรมของประทศฮองกง เดຌก
อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสหกรรมกำรบริกำรงำนจั ดลีๅ ยง อุตสำหกรรมฟชัไ น อุตสำหกรรมขຌอมูลขำวสำรละ
ทคนลยี อุตสำหกรรมลจิสติกส์ อุตสำหกรรมกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ อุตสำหกรรมกำรธนำคำร อุตสำหกรรม
ดูลผูຌสูงอำยุ อุตสำหกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ อุตสำหกรรมกำรประกัน อุตสำหกรรมคຌำปลีก อุตสำหกรรม
นำฬิกำ อุตสำหกรรมควำมงำมละกำรจัดตงทรงผม อุตสำหกรรมกำรบริกำรเฟฟງำละครืองกล อุตสำหกรรม
นำขຌำละสงออก อุตสำหกรรมสิไงพิมพ์ อุตสำหกรรมกำร฿หຌบริกำรกำรรักษำควำมปลอดภัย อุตสำหกรรมรงงำน
ละอุตสำหกรรมกำรทดสอบ ตรวจสอบละกำรรับรอง
4.5 ประทศสมาชิก฿นภูมิภาคอซียตะวันออกฉียง฿ตຌ (ASEAN)
กำรจัดทำกรอบคุณวุฒิหงชำติของประทศสมำชิกอำซียน ฿นตละประทศอยู฿นขัๅนตอนทีไตกตำงกัน ซึไง
บำงประทศอำจอยูระหวำงกำรวำงผน หรืออยูระหวำงกำรดำนินกำรพัฒนำกรอบคุณวุฒิหงชำติ รวมถึงกำรจัดทำ
กรอบคุณวุฒิทียบคียง฿นภูมิภำคอำซียน สำมำรถสรุปเดຌดังนีๅ
4.5.1 ประทศบรูเนดารุสซาลาม
ประทศบรูเนดำรุสซำลำมอยู฿นระหวำงกำรพัฒนำกรอบคุณวุฒิหงชำติ พืไอกำรพิไมขีดควำมสำมำรถ
ทำงกำรขงขัน฿นตลำดรงงำนทีไกำลังขยำยตัวขึๅน ซึไงปຓนผลจำกกำรปຂดประชำคมอำซียน฿นป พ.ศ. 2558 รัฐบำล
บรู เ นจึ ง เดຌ ริ ริไ ม ฿หຌ มี กำรจั ด ตัๅ ง กรอบคุ ณ วุ ฒิ  หง ชำติ  พืไ อประยชน์ ฿ นกำรชืไ อมยงรงงำนทัๅ ง ฿นประทศละ
ตำงประทศดยเดຌมีกำรนำกรอบคุณวุฒิวิชำชีพละระบบกำรศึกษำ฿นปั จจุบันมำ฿ชຌปຓนนวทำง฿นกำรสรຌำงกรอบ
คุณวุฒิหงชำติของประทศบรูเนดำรุสซำลำม
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กำรนำกรอบคุณวุฒิวิชำชีพละระบบกำรศึกษำ฿นปัจจุบันมำปຓนนวทำง฿นกำรสรຌำงกรอบคุณวุฒิหงชำติ
ดยนำกรอบคุณวุฒิวิชำชีพมำปรียบทียบ฿หຌ ขຌำกับระบบกำรศึกษำ ดยกรอบคุณวุฒิวิชำชีพบ งออกปຓน 8 ระดับ
ซึไงสำมำรถทียบกับสำยกำรศึกษำทัๅงสำยสำมัญ ทคนิคอำชีวศึกษำ ละอุดมศึกษำ ดังสดง฿นตำรำงทีไ 4.2
ตารางทีไ 4.2
Level

กรอบคุณวุฒิหงชาติของประทศบรูเนดารุสซาลาม
Schools Sector
Qualifications

8
7
6
5

4

GCE WAX Level
IGCSE WAX
Level IB
Diploma STPU

3

GCE WOX Level (Grades
A–C)
IGCSE and GCSE WOX
Level
(Grade A* - C) SPU
(Grades A-C) BTEC
level 2 Diploma
GCE WOX Level (Grades
D-E)
IGCSE WOX Level (Grade
D-E)
SPU (grades D)
BTEC Level 2 Extended
Certificate
BTEC Level Introductory
Certificate

2

1

Technical and
Vocational
Education Sector
Qualifications

Higher Education
Sector Qualifications

Doctoral Degree
Master’s Degree
Post Graduate Diploma
Post Graduate Certificate
Bachelor’s Degree
Advanced Diploma
Foundation Degree
Higher National Diploma Advanced Diploma
(HND)
Higher National Diploma
(HND)
Diploma
Higher National
Technical
Education Certificate
(HNTec)
Skills Certificate 3 (SC3)
National Technical
Education
Certificate (NTec)

Skills Certificate 2 (SC2)
Industrial Skills
Qualifications
(ISQ)

Skills Certificate 1 (SC1)

ทีไมำ : Brunei Darussalam Qualifications Framework (BDQF), 2014, Brunei Darussalam National Accreditation Council.
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นอกจำกกำรทียบระดับคุณวุฒิวิชำชีพกับระบบกำรศึกษำลຌว ยังสำมำรถทียบอนระหวำงสำยกำรศึกษำสำมัญ
ละสำยกำรศึกษำสำยทคนิคละอำชีวศึกษำพืไอปลีไยนสຌนทำงกำรศึกษำเดຌ ซึไงตຌองสำรใจกำรศึกษำ฿นสำยกำรศึกษำ
สายสามัญตามระดับทีไกาหนด ดยหากผูຌศึกษาสารใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาปีทีไ 3 สามารถทียบระดับ
การศึกษาตอ฿นระดับ National Vocational Certificate ละ National Trade Certification ระดับ 1 เดຌ ละถຌา
สารใจการศึกษา฿นระดับมัธยมศึกษาปีทีไ 5 ละสอบเดຌ฿นระดับ O Level จะสามารถศึกษาตอหรือทียบเดຌ฿นระดับ
อนุปริญญาขัๅนตຌน ละอนุปริญญา ตถຌาสอบเดຌ฿นระดับ A Level จะสามารถศึกษาตอเดຌ฿นระดับอนุปริญญาขัๅนสูง
4.5.2 ประทศกัมพูชา
กรอบคุณวุฒิของประทศกัมพูชำถูกสรຌำงขึๅน ดยมีวัตถุประสงค์พืไอสงสริมกำรรียนรูຌตลอดชีวิต ซึไงปຓน
นวคิดทีไสำคัญ฿นกำรผลักดัน฿หຌบุคลำกรมีศักยภำพสูงขึๅน พืไอกำรประกันคุณภำพรงงำนทีไปງอนขຌำสูภำคอุตสำหกรรม
ดยกำรดำนินกำร฿ชຌงำนของกรอบคุณวุฒิหงชำตินีๅอยู ภำย฿ตຌกำรกำกับดูลของคณะกรรมกำรของกำรศึกษำทคนิค
ละอำชีวศึกษำ (Directorate of TVET : DGTVET) กระทรวงศึกษำธิกำรยำวชนละกีฬำ (Ministry of Education,
Youth and Sport) ละคณะกรรมกำรรับรองคุณวุฒิหงกัมพูชำ (The Accreditation Committee of Cambodia)
กรอบคุณวุฒิ หงชำติของประทศกัมพูชำถูกออกบบมำ฿หຌครอบคลุมกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขัๅนสูงละ
ทคนิคละอำชีวศึกษำ ดยจำนกระดับคุณวุฒิออกปຓน 8 ระดับ ดังตำรำงทีไ 4.3
ตารางทีไ 4.3
CQF
Level
8
7
6
5
4
3
2
1

กรอบคุณวุฒิหงชาติของประทศกัมพูชา
Technical and Vocational Education and Training (TVET)

Doctoral Degree of Technology/ Business Education
Master Degree of Technology/Business Education
Bachelor of Technology/Business Education
Higher Diploma/Associate Degree of Technology/Business Education
Technical and Vocational Certificate 3
Technical and Vocational Certificate 2
Technical and Vocational Certificate 1
Vocational Certificate

Higher Education (H.E)
Doctoral Degree
Master Degree
Bachelor Degree
Associate Degree

ทีไมา : Cambodia Qualifications Framework.2012

การศึกษาขัๅนสูง ริไมตัๅงตระดับคุณวุฒิทีไ 5 จนถึงระดับคุณวุฒิทีไ 8 ดยริไมจากระดับ Associate Degree,
Bachelor Degree, Master Degree, Doctoral Degree ตามลาดับ สวนทคนิคละอาชีวศึกษา ริไมตัๅงตระดับ
คุณวุฒิทีไ 1 จนถึงระดับคุณวุฒิทีไ 8 ดยริไมจากประกาศนียบัตรอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรระดับ 1 ประกาศนียบัตร
ระดับ 2 ประกาศนียบัตรระดับ 3 อนุปริญญาขัๅนสูง ปริญญาตรี ฿นสาขาทคนลยีละธุรกิจ ปริญญาท฿นสาขา
ทคนลยีละธุรกิจ ละปริญญาอก ตามลาดับ

4.5.3 ประทศอินดนีซีย
กรอบคุณวุฒิหงชำติของประทศอินดนีซียจัดตัๅงขึๅน฿นป 2555 มีจุดประสงค์พืไอ฿ชຌปຓนครืไองมือสำหรับ
จำนกระดับคุณวุฒิผำนกำรประมินจำกผลลัพธ์กำรรียนรูຌซึไงปຓนผลสำรใจ฿นตละระดับของกำรศึกษำทีไเดຌดยมีกำร
กำหนดระดับมำตรฐำนอຌำงอิงตำมระบบกำรศึกษำ กรอบคุณวุฒิหงชำติยังปຓนครืไองมือทีไสงสริมนวคิดกำรรียนรูຌ
ตลอดชีวิตนืไองจำกกำรทียบอนระหวำงสำยกำรศึกษำหรือจำกกำรศึกษำนอกระบบพืไอ฿หຌประชำกร฿นประทศมี
ควำมขຌมขใง฿นดຌำนกำรศึกษำ นอกจำกนีๅกรอบคุณวุฒิยังมีสวน฿นกำรสงสริม฿หຌกิดกำรถำยทรงงำนสู ตลำด
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ตำงประทศ ดยทำหนຌำทีไปຓนครืไองมือวัดระดับคุณวุฒิของบุคลำกรพืไอ฿ชຌ฿นกำรทียบอนตำมมำตรฐำนทีไยอมรับ฿น
ระดับสำกล
กรอบคุณวุฒิของประทศอินดนีซียครอบคลุมระดับกำรศึกษำทัๅง฿นละนอกระบบดยบงระดับคุณวุฒิ
ออกปຓน 9 ระดับ ดังผนภำพทีไ 4.11 จำนกเดຌปຓน 3 สวน ดังนีๅ
1) กำรศึกษำสำยสำมัญ ริไมตัๅงตระดับคุณวุฒิทีไ 1 จนถึงระดับคุณวุฒิทีไ 9 ดยริไมจำกกำรสำรใจ
กำรศึกษำ฿นระดับ กรด 11 ละกรด 12 จะจัดอยู฿นระดับคุณวุฒิระดับทีไ 1 ละ 2 ตำมลำดับ สวนระดับคุณวุฒิ
7 ถึง 9 จะริไมจำก ปริญญำตรี ปริญญำท ละปริญญำอก ตำมลำดับ
2) ทคนิคละอำชีวศึกษำ ริไมตัๅงตระดับคุณวุฒิทีไ 4 จนถึงระดับคุณวุฒิทีไ 9 ดยริไมจำกอนุปริญญำขัๅนทีไ
1 อนุปริญญำขัๅนทีไ 2 อนุปริญญำขัๅนทีไ 3 อนุปริญญำขัๅนทีไ 4 ผูຌชีไยวชำญระดับ 1 ละผูຌชีไยวชำญระดับ 2 ตำมลำดับ
3) ประสบกำรณ์กำรรียนรูຌดຌวยตนองจะปຓนกำรทียบอนจำกประสบกำรณ์หรือจำกกำรรียนรูຌดຌวยตนอง
ละสำมำรถสอบทียบอนเดຌ ดยบงปຓน 9 ระดับ ตำมกรอบคุณวุฒิซึไงจะเดຌรับกำรรับรองคุณวุฒิดย
ดังนีๅ

฿บประกำศนียบัตรขัๅนทีไ 1 – ขัๅนทีไ 9 (C1 – C9) ดยผูຌทีไเดຌรับ฿บประกำศนียบัตรทัๅ ง 9 ระดับ จะถูกจัดกลุม
C1 – C3 ปຓนผูຌดำนินกำร (Operator)
C4 – C6 ปຓนผูຌชำนำญกำร (Technician/Analyst)
C5 – C9 ปຓนผูຌชีไยวชำญ (Expert)

ผนภาพทีไ 4.11 กรอบคุณวุฒิหงชาติของประทศอินดนีซีย

ทีไมำ : PT. TRANS INTRA ASIA (TIA), INDONESIA (2015). SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF THE INDONESIAN QUALIFICATIONS
FRAMEWORK (ACDP – 024).
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4.5.4 สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว
กำรดำนินกำร฿นกำรพัฒนำกรอบคุณวุฒิหงชำติของสำธำรณรัฐประชำธิปเตยประชำชนลำวปัจจุบันอยู฿น
ขัๅนพัฒนำรำงกรอบคุณวุฒิหงชำติ ดยอຌำงอิงจำกกรอบคุณวุฒิวิชำชีพซึไงจำนกระดับคุณวุฒิออกปຓน 4 ระดับ คือ
ประกำศนียบัตรขัๅนทีไ 1 ประกำศนียบัตรขัๅนทีไ 2 ประกำศนียบัตรขัๅนทีไ 3 ละประกำศนียบัตรขัๅนทีไ 4
รำงกรอบคุณวุฒิของสำธำรณรัฐประชำธิปเตยประชำชนลำว ครอบคลุมกำรศึกษำ 3 ดຌำน คือกำรศึกษำขัๅน
สูง ทคนิคละอำชีวศึกษำ ละกำรฝຄกฝนทักษะ ดยจำนกระดับคุณวุฒิออกปຓน 8 ระดับ ซึไงตละสำยกำรศึกษำจะ
มีกำรระบุระดับคุณวุฒิของตละสำยทีไตกตำงกัน ตำรำงทีไ 4.4 ดังนีๅ
 กำรศึกษำขัๅนสูง ริไมตัๅงตระดับคุณวุฒิทีไ 6 จนถึงระดับคุณวุฒิทีไ 8 ดยริไมจำกระดับ Associate
Degree, Bachelor Degree ละระดับกำรศึกษำทีไสูงกวำ Bachelor Degree ซึไงประกอบดຌวย Graduate
Diploma, Specialist 1, Master’s Degree, Specialists, Ph.D. หรือ Doctoral Degree ตำมลำดับ
 ทคนิคละอำชีวศึกษำ ริไมตัๅงตระดับคุณวุฒิทีไ 1 จนถึงระดับคุณวุฒิทีไ 7 ดยริไมจำก Award
฿นระดับทีไ 1
 กำรฝຄกฝนทักษะริไมตัๅงตระดับคุณวุฒิทีไ 1 จนถึงระดับคุณวุฒิทีไ 6 ดยริไมจำก Award ฿นระดับทีไ 1
ละ Award ฿นระดับทีไ 2 ทักษะระดับทีไ 1 (Semi - Skilled) ทักษะระดับทีไ 2 (Skilled Labor) ทักษะระดับ 3
(Trade Man) ละทักษะระดับ 4 (Foreman, Supervisor) ตำมลำดับ
ตารางทีไ 4.4 รางกรอบคุณวุฒิหงชาติของประทศสาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว
Level
8

7
6
5
4
3
2
1

Higher Education (MOES)
Ph.D.
Specialists
Master’s Degree
Specialist 1
Graduate Diploma
Bachelors’ Degree
Associate Degree

TVET (MOES)

Skill Training (MOLSW)

-

-

Bachelors’ Degree
Higher Diploma/High
Technician
Diploma/ Technician
Diploma/Certificate 4/
Skilled worker
Certificate 3/Semi-skills
Certificate 2/Practical-skills
Certificate 1/Basic-skills

Foreman/supervisor/Skilled
level 4
Trades man/Skilled level 3
Skilled Labour/Skilled level
2
Semi-Skilled/Skill Level1
Award
Award

หมำยหตุ: MOES - Ministry of Education and Sports
MOLSW - Ministry of Labour and Social Welfare
ทีไมำ: Policy Review of TVET Lao PDR,UNESCO ,2013 (p-36)

4.5.5 ประทศมาลซีย
รัฐบำลของประทศมำลซียเดຌมีกำรวำงผนพัฒนำยุทธศำสตร์ดຌำนกำรศึกษำอยำงตอนืไอง ละนำระบบ
กำรศึกษำ฿นปัจจุบันมำปຓนนวทำง฿นกำรจัดตัๅงกรอบคุณวุฒิหงชำติ (Malaysia Qualification Framework :
MQF) ซึไงมีจุดประสงค์หลักพืไอปຓนครืไองมือ฿นกำรพัฒนำละจัดประภทของคุณวุฒิตำมกณฑ์ทีไเดຌรับกำรยอมรับ฿น
ระดับชำติละทียบคียงเดຌกับมำตรฐำนสำกล ละยังชวยสรຌำงควำมขຌำ฿จทีไตรงกัน฿นกำรกำหนดระดับกำรศึกษำ
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ครงกำรทบทวนละจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

ผลลัพธ์กำรรียนรูຌละระบบหนวยกิต ซึไงอยูบนฐำนของกำรรียนกำรสอน รวมถึง฿ชຌ฿นกำรกำหนดสຌนทำงกำรศึกษำ
ดยกรอบคุณวุฒินีๅสำมำรถชืไอมยงกับระบบคุณวุฒิตำงโ เดຌอยำงปຓนระบบ จึงสำมำรถชืไอมยงกำรรียนรูຌทีไเม มี
ปริญญำขຌำกับระบบกำรศึกษำทีไมีปริญญำขຌำดຌวยกันพืไอสงสริมควำมกຌำวหนຌำ฿นกำรศึกษำผำนกระบวนกำรทียบ
อนหนวยกิตกำรศึกษำ (Credits) ละประสบกำรณ์กำรรียนรูຌทีไมีมำกอน (Recognizing Prior Learning : RPL) ซึไง
ขับคลืไอนดຌวยกำรทำงำนของ 3 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงอุดมศึกษำ ละกระทรวง
ทรัพยำกรมนุษย์ กรอบคุณวุฒิของมำลซียมีกฎหมำยกรอบคุณวุฒิหงชำติ พ.ศ. 2550 รองรับดยมีจุดมุงหมำย ดังนีๅ
1) รวบรวมคุณวุฒิอุดมศึกษำเวຌ฿นกรอบดียวกัน
2) สนับสนุนกำรขຌำถึงอุดมศึกษำ
3) สรຌำงควำมชืไอมัไน฿นคุณภำพละควำมชัดจนของคุณวุฒิ
4) สงสริมกำรรียนรูຌตลอดชีวิต
5) สนับสนุนกำรสรຌำงควำมสมอภำค กำรสรຌำงควำมกຌำวหนຌำละกำรรับรองคุณวุฒิ
กรอบคุณวุฒิหงชำติของประทศมำลซียบงออกปຓน 8 ระดับขึๅนอยูกับระดับคุณวุฒิกำรศึกษำ ดยจะริไม
฿หຌระดับคุณวุฒิตัๅงตสำรใจกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนตຌน พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับระบบกำรศึกษำของประทศจึง
จำนกตำมสำยกำรศึกษำ ดังนีๅ
1) สำยกำรฝຄกทักษะริไมตัๅงตระดับคุณวุฒิทีไ 1 จนถึงระดับคุณวุฒิทีไ 5 ดยริไมจำกประกำศนียบัตรระดับ
1 ประกำศนียบัตรระดับ 2 ประกำศนียบัตรระดับ 3 วุฒิบัตรละวุฒิบัตรขัๅนสูง ตำมลำดับ
2) สำยทคนิคละอำชีวศึกษำ ริไมตัๅงตระดับคุณวุฒิทีไ 1 จนถึงระดับคุณวุฒิทีไ 5 ดยริไมจำก
ประกำศนียบัตร (ทคนิคละอำชีวศึกษำ) ซึไงจะเดຌระดับคุณวุฒิระดับ 1 ถึง 2 สวน฿นระดับคุณวุฒิ 4 ถึง 5 จะริไมจำก
วุฒิบัตร ละวุฒิบัตรขัๅนสูงตำมลำดับ
3) สำยกำรศึกษำชัๅนสูงริไมตัๅงตคุณวุฒิทีไ 4 จนถึงระดับคุณวุฒิทีไ 8 ดยริไมจำกกำรสำรใจกำรศึกษำ฿น
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจัดอยู฿นคุณวุฒิระดับ 4 สวนคุณวุฒิระดับ 6 ถึง 8 ริไมจำกปริญญำตรี ปริญญำท ละ
ปริญญำอก ตำมลำดับ
สำหรับกำรศึกษำนอกระบบ กรอบคุณวุฒิหงชำติจะมีกำรรับรองกำรศึกษำกลุมนีๅดยสำมำรถทียบอน
ควำมรูຌหรือประสบกำรณ์ทีไมีมำกอนละเดຌรับกำรรับรองผำนมำตรฐำนทีไกำหนดของสถำบันกำรศึกษำ ซึไงระบบ
ดังกลำวปຓนกำรสงสริมกำรรียนรูຌอยำงยัไงยืนตำมนวคิดกำรศึกษำตลอดชีวิต
กรอบคุณวุฒิหงประทศมำลซีย (The Malaysian Qualifications Framework: MQF) ปຓนตัวกลำง฿นกำร
ชืไอมยงระบบคุณวุฒิละระบบกำรศึกษำอีกทัๅง ปຓนกำรสรຌำงอกำส฿นดຌำนกำรศึกษำผลลัพธ์กำรรียนรูຌ฿นสำขำทีไสน฿จ
(Learning Outcomes) ละหนวยกิตบนพืๅนฐำนของกำรรียน ซึไง MQF สำมำรถทีไจะชืไอมยงกับคุณวุฒิตำงโ ของ
ประทศอยำงปຓนระบบ ชวย฿หຌผูຌทีไเมมีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำสำมำรถทียบอนประสบกำรณ์฿นรูปบบของหนวยกิต
พืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌตลอดชีวิต ดยระบบของ MQF บงออกปຓน 8 ระดับ ละยกปຓน 3 สวน ประกอบดຌวย
ระดับทักษะ(Skill) ระดับอำชีวศึกษำ(Vocational and Technical) ละระดับกำรศึกำสำยวิชำกำร/อุดมศึกษำ
(Academic/Higher Education) ดังผนภำพทีไ 4.12

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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ผนภาพทีไ 4.12 กรอบคุณวุฒิหงชาติของประทศมาลซีย

ทีไมำ: https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysian_Qualifications_Framework#Development_of_the_MQF

ผลลัพธ์กำรรียนรูຌ฿นตละระดับสำมำรถกำหนดควำมคำดหวังจำกผูຌรียนเดຌ 8 ประกำร คือ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ควำมรูຌ
ทักษะกำรปฏิบัติ฿ชຌ
ทักษะละควำมรับผิดชอบตอสังคม
คุณคำ ทัศนคติ ละควำมปຓนมืออำชีพ
กำรสืไอสำร ควำมปຓนผูຌนำ ละกำรทำงำนรวมกับผูຌอืไน
กำรกຌเขปัญหำละทักษะทำงวิทยำศำสตร์
กำรบริหำรขຌอมูลละกำรรียนรูຌตลอดชีวิต

ทักษะ฿นกำรบริหำรจัดกำรละกำรปຓนผูຌประกอบกำร
นวทำงกำรทียบอนควำมรูຌของ MQF นัๅนเดຌนำอำนวคิดจำกประทศทีไมีระบบคุณวุฒิวิชำชีพตຌนบบมำ
ประยุกต์฿ชຌ นัไนคือ ประทศอังกฤษ วลส์ เอร์ลนด์หนือ ออสตรลีย นิวซีลนด์ ละสหภำพยุรป สำนักงำนลขำธิกำร
สภำกำรศึกษำ (2553) เดຌอธิบำยวำ฿นกำรกำหนดผลลัพธ์กำรรียนรูຌตຌองทำกำรกำหนดจำกระดับคุณวุฒิ นอกจำกนีๅ กำร
รียนรูຌตลอดชีวิตยังนำมำทียบคียงกับกำรศึกษำดยอำศัยกำรทียบอนประสบกำรณ์หรือกำรรับกำรรับรอง สำหรับกำร
ทียบอนประสบกำรณ์นัๅนจะทำกำรกำหนด฿นรูปบบอยำงกวຌำงโ ดยดูจำกหลักฐำนผลงำนทีไคยทำมำ
4.5.6 สาธารณรัฐหงสหภาพมียนมา
สำธำรณรัฐหงสหภำพมียนมำร์เดຌริไมกำรพัฒนำ NQF ฿นดือนกันยำยน ป พ.ศ. 2557 ดยมีกำรจัดตัๅง
คณะทำงำนจำกกระทรวงทีไกีไยวขຌอง 12 กระทรวง ซึไงมีกำรพัฒนำรำงกรอบคุณวุฒิหงชำติครัๅงรกลຌวสรใจมืไอดือน
สิงหำคม พ.ศ. 2558 ละเดຌมีกำรประมินผลละประชุมรวมกับผูຌมีสวนเดຌสียประมำณ 300 ทำน จึงนำเดຌพัฒนำปຓนรำง
ครัๅงทีไ 2 ละลຌวสรใจมืไอปลำยป พ.ศ. 2558 ดยกำรวำงผนกำรจัดทำกรอบคุณวุฒิหงชำตินัๅนเดຌกำหนด฿หຌครอบคลุม
ทัๅงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ทคนิคละอำชีวศึกษำ กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ละกำรรียนรูຌตลอดชีวิต ดังตำรำงทีไ 4.5

ครงกำรทบทวนละจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

ตารางทีไ 4.5
Level
8

รางกรอบคุณวุฒิหงชาติของสาธารณรัฐหงสหภาพมียนมา
Sectors
TVET

Basic Education

7
6

Degree

5
4
3
2
1

Advanced Diploma
Diploma/*V&T C/SC4
V&T C/SC3
V&T C/SC2
V&T C/SC1

High School
Middle School
Primary School

Higher Education
Post-Doctoral Studies/
Doctoral Degrees
Post-Master Studies/
Master Degrees
Post Graduate Diplomas,
Bachelor Degrees
Advanced Diplomas

Lifelong
Learning

Recognition of Prior Learning
(Assessment and vadidation)
Informal/ Non-formal Learning
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ทีไมำ: ASAEN Secretariat. 2015. ASEAN Qualifications Reference Framework and National Qualifications Frameworks. State of
Play Report.

4.5.7 ประทศฟຂลิปปຂนส์
ประทศฟຂลิปปຂนส์ตຌองกำรพัฒนำคุณภำพของรงงำน฿หຌสำมำรถทียบคียงกับตลำดรงงำนตำงประทศ
ดຌวยหตุนีๅจึงทำ฿หຌรัฐบำลฟຂลิปปຂนส์มีนยบำย฿นกำรผลักดัน฿หຌจัดสรຌำงละพัฒนำกรอบคุณวุฒิหงชำติของประทศ
ฟຂลิปปຂนส์ (Philippines Qualifications Framework: PQF) ซึไงมีจุดประสงค์หลักพืไอตอบสนองควำมตຌองกำร
รงงำนของภำคอุตสำหกรรมทัๅง฿นประทศละตำงประทศ ละสำมำรถ฿ชຌ฿นกำรชืไอมยงกับคุณวุฒิหงชำติอืไนโ
สงผล฿หຌมีควำมสำมำรถ฿นกำรยกยຌำยรงงำน ละระบบกำรศึกษำทีไมีควำมชืไอมยงระหวำงหลักสูตรจึงทำ฿หຌ
สำมำรถทียบคียงหรือลืไอนระดับคุณวุฒิ฿หຌสูงขึๅนพืไอสงสริมนวควำมคิดดຌำนกำรรียนรูຌตลอดชีวิต (Lifelong
Learning) พืไอควำมกຌำวหนຌ ำ฿นกำรพัฒ นำศักยภำพของรงงำนนิยำมของกรอบคุณวุ ฒิหงชำติของประทศ
ฟຂลิปปຂนส์ คือหนึไง฿นนยบำยของชำติทีไ ฿ชຌอธิบำยระดับ (Level) ของคุณวุฒิกำรศึกษำ ละตัๅงมำตรฐำนผลลัพธ์กำร
รียนรูຌ (Learning Outcomes) ฿นตละระดับกำรศึกษำ ดยมีกำรประกันคุณภำพมำตรฐำน฿นระดับชำติทัๅงดຌำน
วิชำกำรละดຌำนทักษะ รวมเปถึงคุณภำพกำรรียนกำรสอน กำรประมินผลละกำรวิธีกำรรับรองคุณวุฒิตำงโ อำทิ
฿บประกำศนียบัตร อนุปริญญำรวมเปถึง฿นระดับปริญญำตรี ปริญญำท ละปริญญำอก
กรอบคุณวุฒิของประทศฟຂลิปปຂนส์ ครอบคลุมระดับกำรศึกษำทัๅง฿นละนอกระบบ ดยบงระดับคุณวุฒิ
ออกปຓน 8 ระดับ จำนกเดຌออกปຓน 3 สวน ดังผนภำพทีไ 4.13 ประกอบดຌวย
1) กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ริไมตัๅงตระดับคุณวุฒิทีไ 1 จนถึงระดับคุณวุฒิทีไ 2 ดยริไมจำกกรด10 (G10)
จนถึง กรด 12 (G12) ตำมลำดับ
2) ทคนิคละอำชีวศึกษำ ริไมตัๅงตระดับคุณวุฒิทีไ 1 จนถึงระดับคุณวุฒิทีไ 5 ดยริไมจำกประกำศนียบัตร
ระดับ 1 ประกำศนียบัตรระดับ 2 ประกำศนียบัตรระดับ 3 ประกำศนียบัตรระดับ 4 ละอนุปริญญำ ตำมลำดับ
3) กำรศึกษำระดับสูง ริไมตัๅงตระดับคุณวุฒิทีไ 6 จนถึงระดับคุณวุฒิทีไ 8 ดยริไมจำกปริญญำตรี
(Baccalaureate) ปริญญำท (Post-Baccalaureate) ละปริญญำอก (Doctoral ละ Post-Doctoral) ตำมลำดับ

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ

4-53

ผนภาพทีไ 4.13 กรอบคุณวุฒิหงชาติของประทศฟຂลิปปຂนส์

ทีไมำ: ASAEN Secretariat. 2015. ASEAN Qualifications Reference Framework and National Qualifications Frameworks. State of
Play Report.

4.5.8 ประทศสิงคปร์
ประทศสิงคปร์ยังเมมีกำรจัดสรຌำงกรอบคุณวุฒิหงชำติ ต฿นป พ.ศ. 2546 เดຌมีกำรจัดทำ Wระบบคุณวุฒิ
ทักษะกำลังรงงำนของสิงคปร์ X หรือรียกดยยอ WSQ (Singapore workforce Skill Qualification) ดยมี
ลักษณะทีไสำคัญ คือ
 ปຓนระบบฐำนสมรรถนะละอำชีพทีไเดຌรบั กำรออกบบพืไอสรຌำงศักยภำพอุตสำหกรรมดยตรง
 มีควำมยืดหยุนดยสำมำรถนำเป฿ชຌเดຌมืไอตຌองกำรทักษะละควำมรูຌ฿หมหรือตอยอดพืไอติมตใมคุณวุฒิ
 กำรประมินผลละออกประกำศนียบัตร ขึๅนอยูกับควำมสำมำรถ฿นกำรสดงศักยภำพทีไสถำน
ประกอบกำรตຌองกำร
 สำมำรถขຌำถึงคนทำงำนดยทัไวเปละทุกอำชีพเดຌ
 ฿หຌกำรรับรองควำมรูຌจำกประสบกำรณ์หรือเดຌรับหนวยกำรรียนมำกอน
 คุณวุฒิละประกำศนียบัตรขึๅนอยูกับมำตรฐำนทีไตกลงกับอุตสำหกรรม
 คุณวุฒิจำก WSQ นีๅสำมำรถทียบคียงคุณวุฒิ฿นระดับนำนำชำติเดຌ
ระบบคุณวุฒิของสิงคปร์ (WSQ) ปຓนระบบฐำนสมรรถนะ ซึไงออกบบเวຌ 4 สวนคือ สมรรถนะพืๅนฐำน
สมรรถนะขຌำมสำยงำน สมรรถนะ฿นตกลุมอุตสำหกรรม ละสมรรถนะอำชีพ ดยมีลักษณะทีไตกตำงกัน฿นกำร
ประยุกต์฿ชຌขຌำมสำยงำนละอำชีพ ละควำมชีไยวชำญฉพำะทำง฿นตละอำชีพนัๅนโ ตำมซึไงหำกมีสมรรถนะพืๅนฐำน
สูงกใจะมีควำมชีไยวชำญฉพำะทำงตไำ ขณะทีไมีสมรรถนะอำชีพสูง สมรรถนะพืๅนฐำนละขຌำมสำยงำนจะตไำชนกัน
ระบบคุณวุฒิของ WSQ ประกอบดຌวย 6 ระดับ ดยบงควำมซับซຌอนของตละระดับ จำกงำนงำย
ดยริไมจำกประกำศนียบัตรถึงประกำศนียบัตรบัณฑิต ตำรำงทีไ 4.6
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ตารางทีไ 4.6

ระดับคุณวุฒิทักษะของสิงคปร์

WSQ Qualification Levels
6
5
4
3
2
1

Certifications
Graduate Diploma
Graduate Certificate
Specialist Diploma
Diploma
Advanced Certificate
Higher Certificate
Certificate

ทีไมำ: ASAEN Secretariat. 2015. ASEAN Qualifications Reference Framework and National Qualifications Frameworks. State of
Play Report.

4.5.9 ประทศวียดนาม
รัฐบำลวียดนำมเดຌลใงหในถึงประยชน์จำกกำรศึกษำตำมนวคิดของกำรรียนรูຌตลอดชีวิต ซึไงปຓนนวทำงทีไ
สงสริม฿หຌบุคลำกรมีกำรพัฒนำศักยภำพอยำงตอนืไองอีกทัๅงยังมีประยชน์฿นฐำนะครืไองมือสรຌำงควำมชืไอมยงกับ
ตลำดรงงำนภำยนอกประทศจึ งเดຌมีผน฿นกำรสรຌำงกรอบคุณวุฒิหงชำติกำรศึกษำของประทศวียดนำม ดย
อຌำงอิงจำกระบบกำรศึกษำทีไดำนินกำรอยู฿นปัจจุบันกรอบคุณวุฒิหงชำติประทศวียดนำมอยูระหวำงกำรพัฒนำ
ดยกำรสรຌำงกรอบคุณวุฒิหงชำติริไมตຌน มืไอปพ .ศ. 2554 ซึไงกำรจัดตัๅงกรอบคุณวุฒิของประทศวียดนำมนัๅนมี
วัตถุประสงค์พืไอตอบสนองตอควำมตຌองกำรของรงงำนทีไมีคุณภำพทัๅง฿นระดับภูมิภำคละระดับลก
รำงกรอบคุณวุฒิหงชำติของประทศวียดนำมครอบคลุม 2 สวนกำรศึกษำคือ สวนทคนิคละอำชีวศึกษำ
ละสวนกำรศึกษำขัๅนสูง ละจำนกออกปຓน 8 ระดับดยตละสำยกำรศึกษำจะมีกำรระบุระดับ
คุณวุฒิของตละสำยทีไตกตำงกัน ดังนีๅ
1) ทคนิคละอำชีวศึกษำ ริไมตัๅงตระดับคุณวุฒิทีไ 1 จนถึงระดับคุณวุฒิทีไ 6 ดยริไมจำกประกำศนียบัตร
ระดับ 1 ประกำศนียบัตรระดับ 2 ประกำศนียบัตรระดับ 3 อนุปริญญำขัๅนตຌน อนุปริญญำ ละอนุปริญญำขัๅนสูง
ตำมลำดับ
2) กำรศึกษำขัๅนสูง ริไมตัๅงตระดับคุณวุฒิทีไ 6 จนถึงระดับคุณวุฒิทีไ 8 ดยริไมจำกปริญญำตรี ปริญญำท
ละปริญญำอก ตำมลำดับ
นอกจำกนีๅรำงกรอบคุณวุฒิหงชำติของประทศวียดนำมยังถูกออกบบ฿หຌสำมำรถทียบอนเดຌจำก
สวนทักษะวิชำชีพ ซึไงบงออกปຓนประกำศนียบัตร 5 ระดับ พืไอสงสริม฿หຌกิดกำรรียนรูຌตลอดชีวิตของ
รงงำน฿นประทศ ดังผนภำพทีไ 4.14

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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ผนภาพทีไ 4.14 รางกรอบคุณวุฒิหงชาติของประทศวียดนาม

ทีไมา: National Qualifications Framework and ASEAN Progress ,2013 อຌางถึง฿น สานักงานลขาธิการสภาการศึกษา.การพัฒนากรอบ
คุณวุฒิหงชาติสูกรอบประชาคมอาซียน.(หนຌา 54)

4.5.10 กรอบคุณวุฒิอຌางอิง฿นภูมิภาคอซียตะวันออกฉียง฿ตຌ
อำซียนเดຌมีกำรจัดทำกรอบคุณวุฒิอຌำงอิง฿นภูมิภำค หรือ ASEAN Qualification Reference Framework
(AQRF) ดยเดຌรับควำมชวยหลือ฿นดຌำนวิชำกำรทัๅงดຌำนกำรศึกษำ ละกำรพัฒนำกำลังคนทีไกีไยวขຌองจำก Australia
– New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) ดยมีประทศฟຂลิปปຂนส์ปຓนประธำน ละประทศอินดนีซียปຓน
รองประธำน ซึไงชวงวลำ (Timeline) ฿นกำรพัฒนำ AQRF สดงดังผนภำพทีไ 4.15
ผนภาพทีไ 4.15 ชวงวลาการพัฒนา AQRF
12 (Cebu Declaration)
MRA
2548

2558

 . . 55
Paper
 . . 56

2550

Concept
AQRF

2557

2555 - 2556

2561
AQRF

2538

2554

The ASEAN
Framework
Arrangement on
Services
(AFAS)

AANZFTA
QRF

2558





. AQRF
MRAs
/

ทีไมำ: Megawati Santoso. 2015. ASEAN Qualification Framework (SEA-TVET-DAAD Workshop, Solo, 10-12 September 2015)

4-56

ครงกำรทบทวนละจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

หลักกำรบืๅองตຌนของ AQRF คือ จะตຌองดำนินกำรดຌวยควำมสมัคร฿จละเมกระทบตอกรอบคุณวุฒิหงชำติ
ของประทศสมำชิกทีไขຌ ำรวม อีกทัๅงตຌองปຓนพืๅนฐำน฿นกำรพัฒนำกรอบคุณวุฒิ หงชำติของประทศทีไยังเม มีกรอบ
คุณวุฒิ1ภำย฿ตຌ AQRF จะ฿หຌควำมสำคัญ฿นรืไองระบบประกันคุณภำพ ละมำตรฐำนพืไอสรຌำงควำมนำชืไอถือก
กรอบคุณวุฒิ฿นระดับประทศ (NQF) อีกทัๅง AQRF จะทำหนຌำทีไปຓนครืไองปลคุณวุฒิ (Translation Devcie) ทีไมีอยู
ของตละประทศ ดยปຓนครืไองมือชืไอมยงกำรปรียบทียบคุณวุฒิตัๅงต (1) กำรอบรมวิชำชีพ (2) กำรรียนรูຌตลอด
ชีวิต (3) ระบบสมรรถนะอำชีพ ละ (4) ระดับกำรศึกษำ฿นระบบของตละประทศสมำชิก ปัจจุบัน AQRF บง
ออกปຓน 8 ระดับ ดยตละระดับจะมีรำยละอียด 2 สวนคือ (1) ทักษะละควำมรูຌ ละ (2) กำรนำเป฿ชຌละควำม
รับผิดชอบ ซึไงตละระดับมีรำยละอียดดังตำรำงทีไ 4.7
ตารางทีไ 4.7 รายละอียด฿นตละระดับของ AQRF
ระดับ
1

การนาเป฿ชຌละความรับผิดชอบ

 มีควำมรูຌละทักษะ฿นกำรดำนินงำนประจำทีไมีบบผน

 มีควำมรูຌละทักษะ฿นกำรมีสวนรวม฿นกำรสนับสนุนละดูล
งำน฿นระดับทีไกำหนด
2

 มีควำมรูຌละทักษะ฿นกำรดำนินงำนทีไมีกระบวนกำรปຓนบบผน

 มีค วำมรูຌ ละทั ก ษะ฿นกำรก ำกั บ ดู ลละสำมำรถตั ด สิ น ฿จ
กຌปัญหำทีไคยกิดขึๅนมำลຌวเดຌ
3

 มีควำมรูຌ ละทักษะ฿นงำนดำนินงำนอยำ งมัไนคงภำย฿ตຌก ำร
ปลีไยนปลง

 มีควำมรูຌ ละทัก ษะ฿นกำร฿หຌ คำนะนำพืๅนฐำนทีไตຌอ ง฿ชຌ ก ำร
ตัดสิน฿จละมีกำรวำงผน฿นกำรกຌเขปัญหำเดຌดຌวยตนอง
4
 มี ค วำมรูຌ  ละทั ก ษะทำงทคนิ ค ละทฤษฎี พืๅ น ฐำนทีไ  มีควำมรูຌละทักษะ฿นกำรคำดกำรณ์มืไอกิดกำรปลีไยนปลง฿น
ครอบคลุมขอบขตของงำน
กำรดำนินงำน
 มีควำมรูຌละทักษะ฿นกำรปรับปลีไยนกระบวนกำรดำนินงำน  มีควำมรูຌละทักษะทีไสดงถึงควำมสำมำรถ฿นกำรกຌปัญหำทีไ
เมคยกิดขึๅนมำกอน
5
 มีควำมรูຌละทักษะทำงทคนิคละทฤษฎีขຌอมูลทัไวเปภำย฿ตຌ  มีควำมรูຌละทักษะ฿นกำรทำงำนภำย฿ตຌกำรปลีไยนปลง
ขอบขตงำนอยำงละอียด
 มีควำมรูຌละทักษะ฿นกำรประมินผลกำรกຌเขปัญหำทีไมีควำม
 มีควำมรูຌละทักษะ฿นกำรคิดวิครำะห์
ซับซຌอน
6
 มีควำมรูຌ ละทัก ษะทำงทคนิคละทฤษฎีอ ยำ งชีไย วชำญ  มีควำมรูຌละทักษะ฿นกำรทำงำนทีไมีควำมซับซຌอนละมีควำม
ภำย฿นขอบขตงำนทีไฉพำะจำะจง
ปลีไยนปลง
 มีควำมรูຌละทักษะ฿นกำรคิดวิครำะห์อยำงมีวิจำรณญำณ
 มีควำมรูຌละทักษะ฿นกำรคิดริริไมละปรับตัวตำมกลยุทธ์พืไอ
กຌปัญหำ฿นกำรดำนินงำนทีไมีควำมซับซຌอน
7
 มีควำมรูຌละทักษะ฿นระดับนวหนຌำละสำมำรถสดงองค์  มีควำมรูຌละทักษะ฿นกำรดำนินงำนทีไมีควำมซับซຌอนคำดดำ
ควำมรูຌทีไมีเดຌ
เมเดຌ ละสำมำรถรว มพัฒนำทดสอบนวัตกรรม฿หมโ ฿นกำร
กຌเขปัญหำ
 มีควำมรูຌละทักษะ฿นกำรคิดวิครำะห์ดยอຌำงอิงจำกงำนวิจัย
องค์ควำมรูຌหรือกำรปฏิบัติ
 มีควำมรูຌละทักษะควำมสำมำรถ฿นกำรตัดสิน฿จเดຌอยำงชีไยวชำญ
8
 มีควำมรูຌละทักษะ฿นระดับสูงมีควำมชีไยวชำญ฿นขอบขต  มีควำมรูຌละทักษะทีไสดงถึงควำมสำมำรถ฿นกำรดำนินงำนทีไ
ของกำรทำงำน฿นระดับชีไยวชำญ
มีควำมซับซຌอน฿นขัๅนชีไยวชำญระดับสูงละมีสวนรวม฿นกำร
พัฒนำละทดสอบนวคิดหรือทฤษฎี฿หมรวมถึงสำมำรถกຌเข
 มีควำมรูຌ ละทักษะ฿นกำรคิดอยำงอิสระสำมำรถสรຌำ งองค์
ปัญหำทีไมีควำมซั บ ซຌอนเดຌมีควำมสำมำรถ฿นกำรตัดสิน฿จเดຌ
ควำมรูຌงำนวิจัยหรือนวทำง฿นกำรปฏิบัติ
อยำงถูกตຌองละสำมำรถขยำยขอบขตองค์ควำมรูຌละนวทำง
฿นกำรสรຌำงสรรค์นวคิดหรือกระบวนกำร฿หมโ เดຌ
 มีควำมรูຌละทักษะละควำมสำมำร฿นกำรบริหำรจัดกำรละมี
ควำมปຓนผูຌนำ฿นระดับสูง
ทีไมำ: สำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ. (เมปรำกฏป).กำรพัฒนำกรอบคุณวุฒิหงชำติสูกรอบประชำคมอำซียน.
1

ทักษะละความรูຌ
มีควำมรูຌละทักษะพืๅนฐำน
มี ค วำมรูຌ  ละทั ก ษะ฿นกำรด ำนิ น งำนประจ ำทีไ เ ม มี ค วำม
ซับซຌอน
มีควำมรูຌละทักษะพืๅนฐำนทีไปຓนรืไองทัไวเปบนขຌอทใจจริง
มี ค วำมรูຌ  ละทั ก ษะ฿นกำรด ำนิ น งำน฿นรืไ อ งทัไ ว เปตำม
มำตรฐำน
มีควำมรูຌละทักษะละกำรคิดวิครำะห์฿นหลักกำรทัไวเป
มี ค วำมรูຌ  ละทั ก ษะ฿นกำรลื อ กละประยุ ก ต์ วิ ธี พืๅ น ฐำน
ครืไองมือวัสดุละขຌอมูลมำ฿ชຌรวมกับกำรดำนินงำน

ทีไมำ: สำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ. (เมปรำกฏป).กำรพัฒนำกรอบคุณวุฒิหงชำติสูกรอบประชำคมอำซียนขຌำถึงเดຌจำก
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/1389-file.pdf

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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ปัญหำทีไสำคัญตอกำรดำนินกำรของ AQRF คือ (1) ระบบคุณวุฒิของประทศสมำชิกอำซียน มีควำม
หลำกหลำย ทัๅง฿นดຌำนครงสรຌำงละตัวระบบอง (2) มีพียงเมกีไประทศทำนัๅนมีระบบ NQF สมบูรณ์ขณะทีไประทศ
อืไนโกำลังรงพัฒนำ ละ (3) มีจะมีบำงประทศทีไมีระบบ NQF ตระบบตຌองอำศัยกำรพัฒนำมำตรฐำนอยูอยำงมำก
อีกทัๅงกำรขຌำถึงยังบุคคลทัไวเปยังตไำมำก ดังนัๅนพืไอ฿หຌมีกำรดำนินงำนปຓนเปอยำงมีประสิทธิภำพ ละกอ฿หຌกิดควำม
สัมฤทธิ์ผล จึงจำปຓนตຌองมีนวทำงกำรปฏิบัติงำนระดับภูมิภำคละระดับประทศอยำงปຓนรูปธรรม ดังผนภำพทีไ
4.16 ชีๅ฿หຌหในถึงองค์ประกอบของ AQRF กับ NQF ของตละประทศ สำหรับประทศเทยนัๅนมีสำนักงำนลขำธิกำร
สภำกำรศึกษำปຓนหนวยงำนหลัก฿นกำรรับผิดชอบ ตกใยังคงตຌองกำรควำมชวยหลือจำกหนวยงำนตำงโ ทีไกีไยวขຌอง
นอกจำกนีๅ฿นระดับอำซียนยังคงมีหลำยงำนทีไอยู฿นระหวำงกำรดำนินงำน ละตຌองทำอยำงรงดวน อำทิ กำรหำ
รูปบบทีไหมำะสม฿นกำรทียบคียง ดยอำจอยู฿นรูปบบของ Pilot Study กำรหำนวทำง฿นกำรกำหนดชุดทักษะ
฿นระดับสมรรถนะตำงโ หรือ กำรหำนวทำง฿นกำรทียบคียง ละกำรอำนวยควำมสะดวก฿นกำรคลืไอนยຌำยรงงำน
กำรจัดตัๅงคณะกรรมกำร AQRF (AQRF Board) ละ ทຌำยสุด AQRF จะตຌองสำมำรถทียบคียงกับระบบคุณวุฒิตำงโ
฿นลกเดຌ
ผนภาพทีไ 4.16 องค์ประกอบของ AQRF กับ NQF ของตละประทศ
AQRF

NQF

Knowledge Comprehension and Skills

Moral and Ethic

Work Competences

Responsibility and
Accountability

Knowledge
Comprehension and
Skills

1 2 3 4 5 6 7 8

Application and Responsibility

ทีไมำ: Megawati Santoso. 2015. ASEAN Qualification Framework (SEA-TVET-DAAD Workshop, Solo, 10-12 September 2015)

4.6 ขຌอสังกตทีไเดຌจากการศึกษากรอบคุณวุฒิหงชาติ฿นตางประทศ
จำกกำรศึกษำกรอบคุณวุฒิหงชำติ฿นตำงประทศทัๅง 4 ประทศละ฿นภูมิภำคอำซียน เดຌก ออสตรลีย
นิวซีลนด์ กำหลี฿ตຌ ฮองกง ละประทศสมำชิกอำซียน พบวำ กรอบคุณวุฒิหงชำติมีปງำประสงค์หลักพืไอกำร
สงสริมกำรรียนรูຌตลอดชีวิตของประชำชน฿นประทศ ดยกำรบูรณำกรอบคุณวุฒิของกำรศึกษำสำยสำมัญละสำย
อำชีพขຌำมำเวຌ฿นกรอบดียวกัน ผำนกลเกทีไสำคัญ฿นกำรอำนวยควำมสะดวกกผูຌรียน฿นกำรวำงผนสຌนทำงกำร
รียนรูຌ พืไอ฿หຌเดຌรับคุณวุฒิกำรศึกษำทีไตຌองกำร เดຌก กำรรียนรูຌผำนประสบกำรณ์ (RPL) ละกำรถำยอนหนวยกิต
กำรรียนรูຌ พืไอลดควำมซๅำซຌอน฿นกำรรียนรูຌ
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ครงกำรทบทวนละจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

4.6.1 รูปบบกรอบคุณวุฒิ฿นตางประทศทีไมีตຌนบบทีไดี (Best Practice)
สำหรับหลักกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นกำรบงยกระดับคุณวุฒิภำย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชำติของตละประทศจะอำศัย
ควำมรูຌ ละทักษะทีไจ ำปຓน ส ำหรับ กำรท ำงำน ดยปຓน ควำมรูຌ ละทั กษะทีไ น ำยจຌ ำ งตຌ องกำร ผำ นคำนะนำของ
ภำคอุตสำหกรรมหรือภำคอกชน฿นตละประทศทีไขຌำมำมีสวนรวม฿นกำรพัฒนำกรอบคุณวุฒิหงชำติ ซึไงสำมำรถ
สรุปลักษณะของกรอบคุณวุฒิหงชำติ ละหลักกณฑ์฿นกำรบงระดับคุณวุฒิภำย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชำติเดຌดัง
ตำรำงทีไ 4.8
ตารางทีไ 4.8

ลักษณะของกรอบคุณวุฒิหงชาติ ละหลักกณฑ์฿นการบงระดับคุณวุฒิภาย฿ตຌกรอบคุณวุฒิ
หงชาติของประทศออสตรลีย นิวซีลนด์ กาหลี฿ตຌ ฮองกง ละภูมิภาคอาซียน

ประทศ/
ลักษณะของกรอบคุณวุฒิหงชาติ
ภูมิภาค
ออสตรลีย Australian Qualifications Framework (AQF) ปຓนกรอบคุณวุฒิบบระบบ
ดียว ดยกำรบูรณำกำรสຌนทำงกำรรียนรูຌตละสำยกำรศึกษำขຌำดຌวยกัน ละมี
กำรกำหนดระดับคุณวุฒิละรำยละอียดกำกับระดับคุณวุฒิ ปຓนชุดดียวกั น
สำหรับทุกสำยกำรศึกษำ
นิวซีลนด์

New Zealand Qualifications Framework (NZQF) ปຓนกรอบคุณวุฒิกลำง
ชืไอมยงผลลัพธ์กำรรียนรูຌของตละสำยกำรศึกษำดยมีกำร฿ชຌระดับคุณวุฒิ
ละรำยละอียดกำกับระดับคุณวุฒิรวมกัน ตเมมีกำรบูรณำกำรสຌนทำงกำร
รียนรูຌของตละสำยกำรศึกษำทีไตำงกันขຌำดຌวยกัน

กาหลี฿ตຌ

Korean Qualifications Framework (KQF) ปຓนกรอบคุณวุฒิทีไบูรณำกำร
ระดับคุณวุฒิ฿นสำยกำรศึกษำตำงโ ผำนกำรพัฒนำมำตรฐำนสมรรถนะหงชำติ
ดยนຌนกำรชืไอมยงระหวำงควำมตຌองกำร฿นภำคอุตสำหกรรมกับคุณวุฒิตำงโ

ฮองกง

Hong Kong Qualifications Framework (KQF) ปຓนกรอบคุณวุฒิทีไมีกำร
ชืไอมยงระหวำงสำยกำรศึกษำ ดยมีกำรกำหนดหนวยกำรรียนรูຌขัๅนพืๅนฐำน
ละหนวยกำรรียนรูຌฉพำะทีไอຌำงอิงจำกมำตรฐำนสมรรถนะฉพำะ (SCS) พืไอ฿หຌ
ตรงกับควำมตຌองกำรของภำคอุตสำหกรรม฿นประทศ

อาซียน

ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) มีหลักกำร

ทีไมำ : คณะผูຌวิจัย

บืๅองตຌน คือ จะตຌองดำนินกำรดຌวยควำมสมัคร฿จละเมกระทบตอกรอบคุณวุฒิ
หงชำติของประทศสมำชิกทีไขຌำรวม อีกทัๅงตຌองปຓนพืๅนฐำน฿นกำรพัฒนำกรอบ
คุ ณ วุ ฒิ  ห งชำติ ข องประทศทีไ ยั งเม มี ก รอบคุ ณ วุ ฒิ ภำย฿ตຌ AQRF จะ฿หຌ
ควำมสำคัญ฿นรืไองระบบประกันคุณภำพ ละมำตรฐำนพืไอสรຌำงควำมนำชืไอถือ
กกรอบคุณวุฒิ฿นระดับประทศ (NQF)

ระดับคุณวุฒิ / กณฑ์
10 ระดับ ดย฿ชຌกณฑ์
 ควำมรูຌ
 ทักษะ
 กำรประยุกต์฿ชຌควำมรูຌ
ละทักษะ
10 ระดับ ดย฿ชຌกณฑ์
 ควำมรูຌ
 ทักษะ
 กำรประยุกต์฿ชຌควำมรูຌ
ละทักษ
8 ระดับ ดย฿ชຌกณฑ์
 ควำมรูຌ
 ทักษะ
 สมรรถนะ
7 ระดับ ดย฿ชຌกณฑ์
 ควำมรูຌ
 กระบวนกำร
 กำรประยุ ก ต์ / ควำมมี
อิสระ/ควำมรับผิดชอบ
 ทักษะทำงกำรสืไอสำร/
ทคนลยีสำรสนทศ/
กำรคำนวณ
8 ระดับ ดย฿ชຌกณฑ์
 ทักษะละควำมรูຌ
 กำรนำเป฿ชຌละควำม
รับผิดชอบ

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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กำรท ำ฿หຌ คุ ณ วุ ฒิ ภ ำย฿ตຌ ก รอบคุ ณ วุ ฒิ  ห ง ชำติ มี ค วำมน ำ ชืไ อ ถื อ ละปຓ น ทีไ ย อมรั บ ทัๅ ง ฿นประทศละ
ตำงประทศ จะดำนินกำรผำนกลเกของกำรรับรองคุณวุฒิละกำรประกัน คุณภำพคุณวุฒิ ละผูຌ฿หຌบริกำรทำงกำร
ศึกษำละกำรฝຄ กอบรม ซึไงจะตຌ องมีกำรลงทะบียนอยำ งปຓนทำงกำรกับหนวยงำนทีไ กีไยวขຌอง นอกจำกนีๅตล ะ
ประทศยั ง มี ค วำมร ว มมื อ กั บ องค์ ก รระหว ำ งประทศ หรื อ หน ว ยงำนทีไ  กีไ ย วขຌ อ งกั บ กรอบคุ ณ วุ ฒิ  ห ง ชำติ ฿ น
ตำงประทศ พืไอประสำนควำมรวมมือ฿นกำรลกปลีไยนขຌอมูลละคำนะนำ฿นกำรพัฒนำกรอบคุณวุฒิหงชำติ฿น
ประทศของตนอง ซึไงสำมำรถสรุปบทบำทหนຌำทีไข องหนวยงำนกำกับดูลกรอบคุณวุฒิหงชำติ ละกำรประสำน
ควำมรวมมือกับหนวยงำนอืไนโ เดຌดังตำรำงทีไ 4.9
ตารางทีไ 4.9
ประทศ
ออสตรลีย

นิวซีลนด์

บทบาทหนຌาทีไของหนวยงานกากับดูลกรอบคุณวุฒิหงชาติ ละการประสานความรวมมือกับ
หนวยงานอืไนโ ของประทศออสตรลีย นิวซีลนด์ กาหลี฿ตຌ ฮองกง ละอาซียน
หนวยงานกากับดูลกรอบคุณวุฒิหงชาติ

การทางานรวมกับหนวยงานอืไนโ

AQF อยูภำย฿ตຌกำรดูลของกระทรวงศึกษำธิกำรละกำร  พืไอ฿หຌคุณวุฒิจะสอดคลຌองกับควำม
ฝຄกอบรม ละกระทรวงอุตสำหกรรมละวิทยำศำสตร์ ดย
ตຌองกำรของภำคอุตสำหกรรม นำยจຌำง
มีกำรระบุหนຌำทีไควำมรับผิดชอบของหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง
ละสังคม หนวยงำนประมินคุณภำพละ
฿นตละหนຌำทีไ ละตละระดับกำรศึกษำ เดຌก
รับรองคุณวุฒิจะทำงำนรวมกับ
- หนวยงำนประมินคุณภำพละรับรองคุณวุฒิ ชน
ภำคอุตสำหกรรม ละผูຌประกอบกำรพืไอ
 ระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม = Australian Skills
ลกปลียไ นขຌอมูลละทำงำนรวมกัน ดย
กำรทำ MOU
Quality Authority (ASQA)
 ระดับกำรศึกษำขัๅนสูงละอุดมศึกษำทีไเม฿ชมหำวิทยำลัย  หนวยงำนกำกับดูลภำคกำรศึกษำตำงโ
จะประสำนควำมรวมมือกันพืไอ฿หຌกำร
= Tertiary Education Quality and Standards
ดำนินงำนปຓนเป฿นทิศทำงดียวกัน
Agency (TEQSA)
- หนวยงำนพัฒนำคุณวุฒิ ชน
 ระดับอำชีวศึกษำละกำรฝຄกอบรม = Registered
Training Organizations (RTOs)
 ระดับกำรศึกษำขัๅนสูงละอุดมศึกษำ
= ผูຌ฿หຌบริกำรกำรศึกษำ
NZQF มี New Zealand Qualification Authority
NZQA ทำงำนอยำง฿กลຌชดิ รวมกับหลำย
(NZQA) ปຓนหนวยงำนหลักทีไทำหนຌำทีไ
หนวยงำน เดຌก
 บริหำรจัดกำรกรอบคุณวุฒิหงชำติ
 ผูຌบริหำรระดับสูง฿นภำคกำรศึกษำ พืไอ
กำหนดทิศทำงกลยุทธ์ของหนวยงำน
 ประมินคุณภำพสถำบันกำรศึกษำละหลักสูตรกำรศึกษำ
กำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำ ละระดับกำรศึกษำขัๅนสูงหรือ
ระดับอุดมศึกษำทีไมิ฿ชมหำวิทยำลัย สวนกำรประมิน
 คณะกรรมกำรกำรศึกษำอุดมศึกษำ พืไอ
คุณภำพของมหำวิทยำลัยจะดำนินดย CUAP ละ AUA
สนับสนุนสถำบันกำรศึกษำทีมไ ีผลงำนทีไดี
ซึไงจะมีกำรประชุมรวมกับ NZQA
 กระทรวงศึกษำธิกำร฿นปรกรมกำร
รับรองละตรวจสอบมำตรฐำนกำรศึกษำ
 สำนักงำนตรวจคนขຌำมือง฿นกำรบงปัน
ขຌอมูลคุณวุฒิกำรศึกษำ฿นตำงประทศ
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ประทศ

หนวยงานกากับดูลกรอบคุณวุฒิหงชาติ

การทางานรวมกับหนวยงานอืไนโ

กาหลี฿ตຌ

KQF มี Korean Research Institute for Vocational
Education and Training (KRIVET) ปຓนหนวยงำนทีไทำ
หนຌำทีไ฿นกำรจัดทำละพัฒนำ บนพืๅนฐำนของมำตรฐำน
สมรรถนะหงชำติ ทีไจัดทำดยกระทรวงกำรจຌำงงำนละ
รงงำน ซึไง KRIVET ปຓนสถำบันวิจัยนยบำยหงชำติทีไมี
หนຌำทีไ฿นกำรวิจัยละพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพของประทศ
กำหลี฿ตຌ ผำนระบบคุณวุฒิ ละปรกรมกำรศึกษำ

ฮองกง

HKQF มี Education Bureau (EDB) ปຓนหนวยงำนทีไ
รับผิดชอบ฿นกำรกำหนดนยบำย กลยุทธ์ละทิศทำงกำร
พัฒนำ ดยกำรจัดตัๅง Qualifications Framework
Secretariat (QFS) พืไอทำหนຌำที฿ไ นกำรพัฒนำ ดำนินกำร
ละสงสริม HKQF
- หนวยงำนประกันคุณภำพ เดຌก
 HKCAAVQ ทีไทำหนຌำทีไรับรองคุณวุฒิลงทะบียนคุณวุฒิ
ละประมินคุณภำพหลักสูตรละผูຌ฿หຌบริกำรศึกษำละ
กำรฝຄกอบรม
 QAC ทำหนຌำทีไประกันคุณภำพของปรกรมกำรศึกษำ
฿นระดับปริญญำละระดับทีไสูงกวำ ทีไนำสนอดย
สถำบันทีไเดຌรับกำรสนับสนุนจำก UGC
 JQRC ทำหนຌำทีไประกันคุณภำพของปรกรมระดับยอย
ทีไของปดสถำบันทีไปຓนสมำชิก
ASEAN Board

KRIVET ทำงำนรวมกับหลำยหนวยงำน
เดຌก
 กระทรวงกำรจຌำงงำนละรงงำน฿นกำร
ดำนินกำรละพัฒนำมำตรฐำนสมรรถนะ
หงชำติ
 HRD Korea สงสริมกำรพัฒนำทักษะทำง
วิชำชีพ ละกำรทดสอบคุณวุฒิหงชำติ
 สภำหอกำรคຌำละอุตสำหกรรม ฿นกำร
พัฒนำคุณวุฒิ฿หຌสอดคลຌองกับควำม
ตຌองกำรของอุตสำหกรรม
EDB ทำงำนรวมกับหลำยหนวยงำน เดຌก
 ภำคอุ ต สำหกรรม
ดยกำรจั ด ตัๅ ง
คณะกรรมกำรทีไ ป รึ ก ษำกำรฝຄ ก อบรม
อุตสำหกรรม (ITACs) พืไอพัฒนำมำตรฐำน
สมรรถนะฉพำะ (SCS) พืไอ฿หຌเดຌคุณวุฒิทีไ
ตรงตำมควำมตຌองกำรของอุตสำหกรรม฿น
ประทศ
 สรຌำงครือขำยควำมรวมมือกับหนวยงำน
ระหวำงประทศ ผำนกำรทำบันทึกควำม
ขຌ ำ ฿จร ว ม (MOU) พืไ อ พั ฒ นำกรอบ
คุณวุฒิหงชำติ

อาซียน

ประทศฟຂลิปปຂนส์ปຓนประธำน ละประทศ
อินดนีซียปຓนรองประธำน เดຌรับควำม
ชวยหลือทำงดຌำนวิชำกำรจำก Australia –
New Zealand Free Trade Area
(AANZFTA)

ทีไมำ : คณะผูຌวิจัย

จำกขຌอสังกต฿นกำรจัดทำกรอบคุณวุฒิหงชำติของตำงประทศดังกลำว สำมำรถสรุปขຌอสำคัญ฿นกำร
ดำนินกำรจัดทำกรอบคุณวุฒิหงชำติเดຌ ดังนีๅ
1. มีหลักกณฑ์ทีไชัดจน฿นกำรบงยกระดับคุณวุฒิ ดยหลักกณฑ์ดังกลำวจะบงบอกถึงควำมรูຌละ
ทักษะทีไจำปຓน฿นกำรทำงำน ละตรงตำมควำมตຌองกำรของนำยจຌำง ซึไงหนวยงำนทีไทำหนຌำทีไ฿นกำร
กำกับดูลกรอบคุณวุฒิหงชำติจะตຌองทำงำนรวมกับภำคอุตสำหกรรม ชน กำรทำบันทึกควำมขຌำ฿จ
ร ว ม (MOU)
฿นกำรลกปลีไ ย นขຌ อ มู ล ข ำ วสำร หรื อ กำรจั ด ตัๅ ง คณะกรรมกำรร ว มทีไ ม ำจำก
ภำคอุตสำหกรรม ฿นกำรประมินคุณภำพของคุณวุฒิละมำตรฐำนสมรรถนะหงชำติ ปຓนตຌน พืไอ฿หຌ
คุณวุฒิภำย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชำติตรงตำมควำมตຌองกำรของนำยจຌำง

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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2. มีกำรบงยกหนຌำทีไของหนวยงำนทีไกีไยวขຌองอยำงชัดจน อันเดຌก หนวยงำนทีไทำหนຌำทีไพัฒนำคุณวุฒิ
หนวยงำนทีไทำหนຌำทีไ฿นกำรรับ รองละลงทะบียนคุณวุฒิ ละหนวยงำนทีไทำหนຌำทีไ ประมินคุณภำพ
ของคุณวุฒิละผูຌ฿หຌบริกำรทำงกำรศึกษำละกำรฝຄกอบรม รวมถึงมีกำรประสำนควำมรวมมือระหวำง
องค์กรหลำนีๅ฿หຌทำงำน฿นทิศทำงดียวกัน
3. พืไอ฿หຌคุณวุฒิตำงโ ภำย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชำติมีควำมหนຌำชืไอถือละปຓนทีไ ยอมรับระหวำงประทศ
หน ว ยงำนทีไ ท ำหนຌ ำทีไ ฿นกำรกำกับดู  ลกรอบคุณ วุฒิ  หง ชำติ จ ะตຌ องมี ควำมรวมมื อกับ หน ว ยงำนทีไ
กีไยวขຌองกับกรอบคุณวุฒิหงชำติละมำตรฐำนสมรรถนะหงชำติ฿นตำงประทศ พืไอลกปลีไยน
ขຌอมูลขำวสำรละขຌอคิดหใน อันจะปຓนประยชน์ตอกำรพัฒนำคุณวุฒิของประทศตอเป
จำกกำรศึ ก ษำกรอบคุ ณ วุ ฒิ  ห ง ชำติ ข องต ำ งประทศทีไ ก ล ำ วมำขຌ ำ งตຌ น สำมำรถสรุ ป ปั จ จั ย ส ำคั ญ ฿น
ควำมสำรใจของกรอบคุณวุฒิหงชำติ เดຌดังนีๅ
 ระบบคุณวุฒิทัๅงหมดของประทศควรอยูภำย฿ตຌกรอบคุณวุฒิหงชำติ
 ระบบคุณวุฒิอยูบนพืๅนฐำนของผลลัพธ์กำรรียนรูຌทีไมีหลักกณฑ์฿นกำรบงยกอยำงชัดจน
 มีระบบกำรจัด หมวดหมู ประภทของคุณวุ ฒิภำย฿ตຌ คำอธิบ ำยลักษณะของคุณวุ ฒิทีไอຌำงอิง จำก
ผลลัพธ์กำรรียนรูຌ
 มีระบบกำรสะสมหนวยกิตละระบบกำรทียบอนหนวยกิต
 มีหลักกณฑ์กำรประมินทีไชัดจน
 มีกำรบงยกหนຌำทีไควำมรับผิดชอบของหนวยงำนทีไกีไยวขຌองอยำงชัดจน ซึไงมีหลำยประทศทีไมี
กำรจัดตัๅงหนวยงำนหลักฉพำะทีไมีบทบำทหนຌำ ทีไควำมรับผิดชอบ฿นกำรดำนิ นกำรจัดทำละ
ขับคลืไอนกรอบคุณวุฒิหงชำติ พืไอ฿หຌกำรดำนินกำรปຓนเปอยำงรวดรใวละมีประสิทธิภำพ
 ประกำศ฿หຌกรอบคุณวุฒิปຓนนยบำยระดับชำติ นืไองจำกตຌองอำศัยควำมรวมมือจำกหลำยภำคสวน
พืไอยกระดับสมรรถนะละมำตรฐำนกำลังคน฿นประทศ
ทัๅงนีๅ กำรนำรูปบบจำกตำงประทศมำปรับ฿ชຌกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพ฿นประทศเทย ละพืไอปຓนนวทำง
฿นกำรทำงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ทีไปຓนตຌนบบทีไดีละถือเดຌวำปຓนรูปบบทีไดีทีไสุด คือ ประทศออสตรลีย
ซึไงมี AQF ปຓนกรอบคุณวุฒิหลักของประทศ ดย฿หຌควำมสำคัญกับกำรทำงำนรวมกันระหวำงหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง
กับดຌำนกำรศึกษำละดຌำนรงงำน อีกทัๅงนຌนกำรปຓนจຌำของรวมกัน ละมีหนຌำทีไควำมรับผิดชอบรวมกัน฿นดຌำน
คุณวุฒิระหวำงกระทรวงรงงำนละกระทรวงศึกษำธิกำร ซึไงนวทำงดังกลำวถือปຓนหัว฿จสำคัญทีไจะขับคลืไอนระบบ
คุณวุฒิทีไนຌนดຌำนสมรรถนะของประทศเป฿นทิศทำงดียวกัน นอกจำกนีๅ AQF ยังถือปຓนหนวยงำนหลัก฿นกำรชวย
ประสำนละสรຌำงสมรรถนะของผูຌรียนผำนกำรทำงำน ดยมีกลุมผูຌทนนำยจຌำงหรือผูຌทนอุตสำหกรรมขຌำมำมีสวน
ชวยกำหนดควำมรูຌละทักษะทีไตຌองกำรจำกกำรฝຄกอบรม รวมทัๅง AQF สนับสนุน฿หຌกิดกำรคลืไอนยຌำยกำลังคนผำน
กำร฿ชຌกรอบคุณวุฒิ ทำ฿หຌกิดรงจูง฿จละมีคำนิยมของกำรรับรองระบบสมรรถนะ฿นกำลังคน ซึไง฿นประทศเทยนัๅน
ผูຌประกอบกำรละพนักงำนยัง฿หຌควำมสำคัญนຌอยมำก
4.6.2 ทิศทางการชืไอมยงของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตอกรอบคุณวุฒิอຌางอิงอาซียน
กำรตรียมควำมพรຌอมละกำรพั ฒ นำศักยภำพของบุ คลำกรของประทศ฿หຌมี ควำมรูຌควำมสำมำรถทีไ มี
คุณภำพหมำะสมกับอำชีพละทัดทียมหรือสูงกวำมำตรฐำนอำชีพอำซียน จำปຓนตຌองมีกำรสรຌำงระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌกิดปຓนบรรทัดฐำน฿นกำรกำหนดมำตรฐำนควำมสำมำรถของบุคคล พืไ อพัฒนำละ
พิไมศั กยภำพของบุคลำกร฿หຌตรงกับทิศทำงกำรพัฒนำประทศ รวมถึงสำมำรถปรับตัว ฿หຌกຌำ วทันต อกำรขงขัน
อันนืไองมำจำกกำรปຂดสรี฿นระดับภูมิภำค ดยสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพเดຌปຓนตัวทนของประทศเทยรวมกับสำนักงำน
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ลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.) ฿นกำรขຌำรวมประชุมชิงปฏิบัติกำร ASEAN Secretariat พืไอรวมหำรือละจัดทำ
กรอบคุณวุฒิอຌำงอิงอำซียน ทัๅงนีๅ กรอบคุณวุฒิอຌำงอิงอำซียนจัดทำขึๅนพืไอปຓนกนกลำง฿นกำรชืไอมยงกรอบคุณวุฒิ
ของประทศสมำชิกหนึไงกับอีกประทศหนึไง ซึไงตละประทศมีตกตำงกันทำงดຌำนบริบททำงกำรศึกษำ กรอบคุณวุฒิ
หงชำติของตละประทศจึงมีควำมตกต ำงกัน ขอบขตของผลลัพธ์ กำรรียนรูຌ ตลอดจนระบบทียบอนคุณวุฒิ
มุง นຌ น ฿หຌ ส ำมำรถ฿ชຌ ง ำนปຓ นกนกลำงชืไอมต อระหว ำงกรอบคุณ วุฒิ  ห ง ชำติ ของต ล ะประทศสมำชิกภำย฿ตຌ
ขຌอกำหนดทีไเมจำปຓนตຌองปรับปลีไยนระบบกรอบคุณวุฒิ หงชำติดิม ซึไงกรอบคุณวุฒิหงชำติ (NQF) ของประทศ
เทย มีทัๅงหมด 9 ระดับ ซึไงทียบคียงกับกรอบคุณวุฒิอำຌ งอิงอำซียน(8 ระดับ) เดຌดังผนภำพทีไ 4.17
ผนภาพทีไ 4.17 การทียบคียงผลลัพธ์การรียนรูขຌ องกรอบคุณวุฒิหงชาติกับกรอบคุณวุฒิอຌางอิงอาซียน

ทีไมำ : สำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ. (เมปรำกฏป).กำรพัฒนำกรอบคุณวุฒิหงชำติสูกรอบประชำคมอำซียน.

฿นป พ.ศ. 2559 เดຌมีกำรพิจำรณำละทบทวนกำรปรับระดับกรอบคุณวุฒิหงชำติ฿หຌสอดคลຌองกับ กรอบ
คุณวุฒิอำຌ งอิงอำซียน พืไอลดปัญหำควำมสับสน ละคลองตัวตอกำรทียบคียงระดับคุณวฒิของผูຌรียนละกำลังคน
ของประทศเทย฿นอนำคต ดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำรมอบ฿หຌ สกศ.รวมกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพิจำรณำปรับ
ระดับกรอบคุณวุฒิจำก 9 ระดับ ปຓน 8 ระดับ 2 ซึไงสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) ถือเดຌวำปຓนหนวยงำน
สำคัญทีไมีสวนกีไยวขຌองกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ ซึไงกรอบคุณวุฒิวิชำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
มีทัๅงหมด 7 ระดับดังตำรำงทีไ 4.10

2

สำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ.2559 .อกสำรกำรประชุมชิงปฏิบัตกิ ำรกำรปรับระดับละจัดทำรำยละอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิของ
กรอบคุณวุฒิหงชำติ วันทีไ 7 กันยำยน พ.ศ. 2559

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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ตารางทีไ 4.10 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ระดับ (Level)
ระดับ 1
National Qualification of
Vocational Competence 1
ระดับ 2
National Qualification of
Vocational Competence 2
ระดับ 3
National Diploma Qualification
of Vocational Competence
ระดับ 4
National Advanced Diploma
Qualification of Vocational
Competence

คาอธิบายทัไวเป (Description)

มีทัก ษะ฿นกำรปฏิบั ติ งำนประจ ำขัๅ นพืๅนฐำนทัไว เป สำมำรถกຌปั ญหำ
พืๅน ฐำน฿นกำรปฏิ บั ติง ำนเดຌ อ ย ำ งจ ำกั ด ดยมี ก ำรควบคุ มดู  ลอย ำ ง
฿กลຌชิด
มีทัก ษะฝมือ ฿นกำรปฏิ บั ติงำนทีไถู ก ก ำหนดเวຌ  ลຌว สำมำรถกຌปั ญหำ
ผูຌมีทักษะฝมือ
พืๅนฐำนทีไพ บปຓ นประจ ำ ดยประยุก ต์ ฿ชຌทฤษฎี ครืไอ งมือ ละขຌ อ มู ล
พืๅนฐำนภำย฿ตຌกำรควบคุมนะนวของผูຌบังคับบัญชำ
มีทักษะระดับฝมือฉพำะทำงละทคนิค฿นกำรปฎิบัติงำน กระบวนกำร
ผูຌมีทักษะฉพำะทำง
คิดละปฏิบัติทีไหลำกหลำย สำมำรถกຌปัญหำทำงทคนิคควบคูกับกำร
฿ชຌคูมือ ละขຌอมูลทีไกีไยวขຌองภำย฿ตຌกำรนะนวของผูຌบังคับบัญชำ
มีทักษะทำงทคนิค฿นกำรปฎิบัติงำน มีทักษะทำงควำมคิดละปฏิบัติทีไ
หลำกหลำย ครอบคลุมกำรปฏิบั ติงำน หำขຌ อ สรุป ละกำรตัดสิ น฿จ
ผูຌชำนำญกำร฿นอำชีพ
กຌปั ญหำทีไกีไย วขຌ อ งกับงำนดย฿ชຌทฤษฎี ละทคนิคอยำ งอิ สระดຌว ย
ตนอง
มีทักษะทำงทคนิค฿นกำรปฎิบัติงำน มีทักษะ฿นกำรปฏิบัติงำนทีไซับซຌอน
มีสวนรวม฿นกำรวำงผน บริหำรจัดกำร ละกำหนดนยบำยขององค์กร
ระดับ 5
ผูຌชีไยวชำญ฿นอำชีพ
ดย฿ชຌทฤษฎี ละทคนิค฿นกำรกຌปั ญหำอยำ งอิ สระ สำมำรถพัฒนำ
National Qualification of
นวั ต กรรมทคนลยี ฿ หม โ เดຌ สำมำรถ฿ชຌ ภ ำษำต ำ งประทศละ
Professional Competence
ทคนลยี฿นกำรปฏิบัติงำนละสำมำรถอบรมละฝຄกฝนบุคคลอืไนเดຌ
มีทักษะ฿นกำรบริหำรจัดกำร วิครำะห์ละประมินพืไอกຌเขปัญหำทีไ
ซับซຌอนละทีไเมสำมำรถคำดกำรณ์เดຌอยำงปຓนระบบละมีประสิทธิภำพ
ระดับ 6
National Qualification of Higher ผูຌชีไยวชำญพิศษ฿นอำชีพ ดยสำมำรถนำองค์ควำมรูຌ ละทัก ษะจำกสำขำอำชีพ อืไ นโทีไ มีควำม
หลำกหลำยมำประยุกต์฿ชຌเดຌ สำมำรถกำหนดนยบำยกลยุทธ์ขององค์กร
Professional Competence
ดยจัดสรรทรัพยำกรทีไมีอยูอยำงมีประสิทธิภำพ
มีทักษะทีไปຓนลิศ฿นกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ระบบละ
ระดับ 7
นวัตกรรมกำรทำงำน ละบุคลำกรอยำงตอนืไอง ตลอดจนสำมำรถ
National Qualification of
สังครำะห์ ละประมินพืไอกຌเขวิกฤตปัญหำขององค์กร กำหนดทิศทำง
ผูຌทรงคุณวุฒิ฿นอำชีพ
Advanced Professional
ละอนำคตละปลียไ นวัฒนธรรมขององค์กรเดຌ อยำงปຓนทีไยอมรับทัๅง฿น
Competence
ระดับประทศละนำนำชำติ
หมำยหตุ : คำทีไ฿ชຌอธิบำย฿นกรอบคุณวุฒิวิชำชีพซึไงนีๅปຓนคำอธิบำยทีไปຓนกลำงมิเดຌอธิบำยถึงอำชีพ฿ดอำชีพหนึไงดยฉพำะจำะจง
ทีไมำ : สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)
ผูຌมีทักษะบืๅองตຌน

สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพเดຌ฿หຌรวมมือละขຌำรวมประชุมระดมควำมคิด฿นครงกำรประชุมปฏิบัติกำรฯ กับ
สกศ. อยำงตอนืไอง ดยตระหนักถึงควำมสำคัญละหในดຌวยกับกำรปรับระดับกรอบคุณวุฒิหงชำติ฿หຌสอดคลຌองกับ
กรอบคุณวุฒิอຌำงอิงอำซียน ซึไงทิศทำงกำรชืไอมยงของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพตอกรอบคุณวุฒิอຌำงอิงอำซียน฿น
อนำคตมีนวคิดจะปรับระดับ฿หຌสอดคลຌองกับกรอบคุณวุฒิอຌำงอิงอำซียนจำก 7 ระดับ ฿หຌปຓน 8 ระดับ3 ดังผนภำพ
ทีไ 4.18 ดยมีกณฑ์มำตรฐำน฿นกำรอຌำงอิงตอกรอบคุณวุฒิอຌำงอิงอำซียน ดังนีๅ
1) ครงสรຌำงระบบกำรศึกษำละฝຄกอบรม
2) กำรกำหนดขอบขตควำมรับผิดชอบละหลักกำรทำงกฎหมำยของหนวยงำนระดับชำติทีไกีไยวขຌอง฿น
กระบวนกำรทียบคียงทีไมีกำรระบุอยำงชัดจนละมีกำรประกำศละรับรองดยหนวยงำนภำครัฐทีไ
รับผิดชอบ฿นกระบวนกำรทียบคียงนีๅ
3

(รำง) กำรทียบคียงระบบคุณวุฒิ฿นประทศเทยกับกรอบคุณวุฒิหงชำติละกรอบคุณวุฒิอຌำงอิงอำซียน อยูระหวำงขัๅนตอนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำร฿นกำรขับคลืไอนกรอบคุณวุฒิหงชำติ
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ครงกำรทบทวนละจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

3) กำรจัดทำระบียบกำรสำหรับ กำรผนวกคุณวุฒิตำง โ เวຌ฿นกรอบคุณวุฒิหงชำติ รวมทัๅงคำอธิบำย/
รำยละอียดกีไยวกับกำรบรรจุคุณวุฒิตำง โ เวຌระบบคุณวุฒิหงชำติ฿หຌปຓนเปอยำงปรง฿ส
4) มีกำรชืไอมยงระหวำงระดับตำง โ ฿นกรอบคุณวุฒิ หงชำติ ละกับระดับของกรอบคุณ วุฒิอຌำงอิง
อำซียน ตຌองมีควำมชัดจนละสดง฿หຌเดຌ฿นตละระดับคุณวุฒิ
5) มีกำรอธิบำยสวนประกอบหลัก฿นมำตรฐำนตำมขຌอตกลงของกรอบหง ชำติหรือระบบคุณ วุฒิละ
คุณวุฒินัๅนโ
6) กำรอธิบำยระบบประกันคุณ ภำพหง ชำติ พืไอกำรศึกษำละฝຄกอบรมทีไอิงกรอบหรือระบบคุณวุ ฒิ
หงชำติ หนวยงำนทุกหงทีไรับผิดชอบกำรประกันคุณภำพ฿หຌชีๅจงรืไองกำรสนับสนุนทีไชัดจนสำหรับ
ผลลัพธ์อຌำงอิง
7) กระบวนกำรอຌำงอิงจัดทำดยหนวยงำนหลักทีไมีอำนำจของรัฐละลงนำมรับรองดยผูຌมีสวนเดຌสียหลัก
฿นระบบคุณวุฒิ
8) ประชำชนจำกประทศอืไนโทีไมีประสบกำรณ์฿นสำขำคุณวุฒิจะมีสวนกีไยวขຌองกับกระบวนกำรอຌำงอิง
ละรำยงำนอຌำงอิง
9) รำยงำนอຌำงอิง฿นภำพรวม กำรจัดทำกำรอຌำงอิง ละหลักฐำนกำรสนับสนุนดังกลำวจะตຌองจัดพิมพ์ดย
หนวยงำนรับผิดชอบระดับชำติละทำยก฿นตละกณฑ์มำตรฐำนอຌำงอิง
10) ผลลัพธ์จำกกำรทียบคียงตຌองถูกประกำศ/ผยพรดยลขำธิกำรอำซียน ละหนวยงำนสำคัญของ
ภำครัฐ
11) หนวยงำนรับรองคุณวุฒิตຌองดำนินกำรตำมกระบวนกำรทียบอนระหวำงกรอบคุณวุฒิหงชำติละ
กรอบคุณวุฒิอຌำงอิงอำซียนอยำงตรงเปตรงมำ พืไอ฿หຌกำรระบุระดับคุณวุฒิ฿นกรอบคุณวุฒิอຌำงอิง
อำซียน฿นตละบุคคลมีควำมหมำะสม
ผนภาพทีไ 4.18 (ราง) การทียบคียงระบบคุณวุฒิ฿นประทศเทยกับกรอบคุณวุฒิหงชาติละกรอบคุณวุฒิอຌางอิง
อาซียน

ทีไมำ : สำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ.2559. อกสำรกำรประชุมชิงปฏิบัตกิ ำรพืไอพิจำรณำภำรกิจของหนวยงำน฿นประทศทีไสอดคลຌองกับ
กณฑ์กำรทียบทียงกรอบคุณวุฒิอำຌ งอิงอำซียน มืไอวันทีไ 19 กันยำยน พ.ศ.2559

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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4.7 ทบทวนกลุมอุตสาหกรรมทีไมีศักยภาพ฿นการพัฒนา
4.7.1 ภาพรวมของศรษฐกิจ฿นประทศ
กำรวิครำะห์สถำนกำรณ์ทำงศรษฐกิจทีไผำนมำ จำกธนำคำรหงประทศเทย พบวำ ฿นป พ.ศ. 2557
ศรษฐกิจ ของประทศขยำยตัว พีย งรຌอยละ 0.7 จำกปกอนหนຌำ ทัๅงนีๅ นืไองจำกผลกระทบจำกปัจ จัยภำย฿นละ
ภำยนอกประทศ สำหรับปัจจัยภำย฿นนัๅน ดยหลักโ กิดจำกสถำนกำรณ์เมมัไนคงทำงกำรมือง อันสงผลกระทบตอ
ควำมชืไอมัไน฿นวงกวຌำง อีกทัๅง กำรสงออกสินคຌำยังฟຕนตัวชຌำตำมอุปสงค์ตำงประทศทีไขยำยตัวอยำงคอยปຓนคอยเป
นืไองมำจำกประทศคูคຌำหลักของเทย อำทิ สหรัฐอมริกำ ญีไปุຆน กลุมสหภำพยุรป ยังคงอยู฿นภำวะศรษฐกิจทีไซบซำ
สวนกำรคำดกำรณ์ศรษฐกิจ฿นป พ.ศ. 2558 ดยสำนักงำนศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) คำดกำรณ์วำจะสำมำรถขยำยตัว
รຌอยละ 3.7 ขยำยตัวพิไมขึๅนจำกปกอนหนຌำทีไขยำยตัวรຌอยละ 0.7 นืไองจำกกำร฿ชຌจำยภำครัฐทีไมีนวนຌมพิไมขึๅน
฿นดຌำนกำรบริภคละกำรลงทุนภำคอกชนมีนวนຌมฟຕนตัวเดຌอยำงตอนืไองชนกัน นืไองจำกนวนຌมกำรจຌำงงำน
ละรำยเดຌนอกภำคกษตรยังอยู฿นกณฑ์ดี อีกทัๅงนวนຌมรำคำนๅำมันทีไลดลงละอัตรำดอกบีๅยทีไยังอยู฿นระดับตไำจะ
ชวย฿หຌตຌนทุนกำรดำนินธุรกิจอยู฿นระดับทีไอืๅอตอกำรลงทุนภำคอกชน นอกจำกนีๅมืไอพิจำรณำถึงสถำนภำพทำง
ศรษฐกิจ พบวำ ยังคงมีควำมขຌมขใงอยูมำก จำกระดับอัตรำงินฟງอทัไวเป฿นป 2558 ทีไปรับลดลงจำกปกอนหนຌำมำ
อยูทีไรຌอยละ 0.2 ตำมนวนຌมกำรลดลงของรำคำนๅำมันดิบ ละรำคำสินคຌำบริภค฿นตลำดลก
ลำสุดสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ เดຌรำยงำนภำวะศรษฐกิจของประทศ
฿นเตรมำสทีไ 2 ป พ.ศ. 2558 อำเวຌวำ ดยรวมครึไงรกของป พ.ศ. 2558 ศรษฐกิจเทยขยำยตัวรຌอยละ 2.9 ปรับตัวดี
ขึๅนมืไ อที ยบกั บกำรขยำยตั วรຌอยละ 0.2 ฿นช วงครึไ งรกของป พ.ศ. 2557 ดยกำร฿ชຌ จ ำ ยยั ง คงมี ก ำรขยำยตั ว อั น
นืไองมำจำกกำรลงทุนของภำครัฐ กำรขยำยตัวของกำรบริภค฿นครัวรือนละภำครัฐ มຌวำจะกำรสงออกสินคຌำยัง
เดຌรับผลกระทบจำกศรษฐกิจ ลก ดยภำคศรษฐกิจหลักของประทศสว น฿หญยั งคงมี นวนຌม กำรขยำยตัวทีไ ดี
กลำวคือ
(1) ภำคกษตรกรรม
สำขำกษตรกรรม ลดลงรຌอยละ 5.9 ทียบกับกำรลดลงรຌอยละ 4.7 ฿นเตรมำสกอนหนຌำ ตำมกำรลดลง
ของผลผลิตพืชกษตรสำคัญซึไงเดຌรับผลกระทบจำกปัญหำภัยลຌงทีไกิดขึๅนตัๅงตชวงปลำยป 2557 ตอนืไองมำถึงชวง
กลำงป 2558 ดຌวยหตุนีๅกำรปลีไยนปลงทำงสภำพภูมิอำกำศถือปຓนควำมทຌำทำย฿หม฿นภำคกษตรของเทย
นอกจำกนีๅรำยงำนรำคำสินคຌำกษตรสำคัญของเทย เตรมำส 3 ป 2558 จำกธนำคำรหงประทศเทยพบวำ ฿นเตร
มำสทีไ 3 ของปนีๅ รำคำสินคຌำกษตรยังคงลดลงอยำงตอนืไอง สำหตุดยหลักนืไองมำจำกสินคຌ ำกษตรสวน฿หญของ
ประทศผูกติดกับตลำดลก ดยยำงพำรำซึไงปຓนหนึไง฿นสินคຌำกษตรหลักลดลงตำมกำรชะลอตัวของศรษฐกิจจีน
นอกจำกนีๅรำคำนๅำมันดิบ฿นตลำดลกทีไลดลง สงผล฿หຌพืชพลังงำน อันเดຌก ปำล์มนๅำมัน ปรับรำคำลดลง ฿นขณะ
ดียวกับทีไมำลซียปรับลดรำคำปำล์มอຌำงอิง ชนดียวกับรำคำนๅำตำล จำกกำรลดลงของตลำด นิวยอร์กอันนืไองจำก
รงขำยของกลุมผูຌผลิตบรำซิลละกองทุนตำงโ ทีไลดลง สวนรำคำขຌำวปลือกหอมมะลิ ลดลงลใกนຌอยตำมรำคำตลำดลก
อยำงเรกใดี สินคຌำกษตรอยำงขຌำวปลือกจຌำ ขຌำวปลือกหนียว หัวมันสดคละ มันสຌน ปງงมัน ละกุຌง ขำว มีรำคำ
สูงขึๅนอันนืไองมำจำกนวนຌมกำรผลิตทีไลดลงจำกภัยลຌง ละควำมตຌองกำรของตลำดทีไพิไมขึๅนทัๅง฿นละตำงประทศ
(2) ภำคอุตสำหกรรม
สำขำกำรกอสรຌำง มีกำรขยำยตัวสูงรຌอยละ 17.3 ตอนืไองจำกกำรขยำยตัวรຌอยละ 23.4 ฿นเตรมำส
กอนหนຌำ กำรปรับตัวดีขึๅนสวนหนึไงนืไองมำจำกกำรสงสัญญำณกำรลงทุนของภำครัฐ฿นภำคกอสรຌำ ง ฿นปพ.ศ. 2558
รัฐบำลเดຌหในชอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนดຌำนคมนำคมขนสงของเทย พ.ศ. 2558-2565 มืไอวันทีไ
29 กรกฎำคม 2557 ดยยุทธศำสตร์ประกอบเปดຌวย 5 ผนงำน ซึไงครอบคลุมทัๅงกำรดินทำงทำงบก ระบบรำง
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ครงกำรทบทวนละจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

ทำงนๅำ ละอำกำศ ผนกำรด ำนิ นงำนดัง กล ำวเดຌรับกำรอนุ มัติง บประมำณจำกคณะรัฐ มนตรีดຌวยวงงิ นสู งถึง
1,912,681.79 ลຌำนบำท ซึไงสำมำรถสรຌำงงำนเดຌถึง 4 สนคน4
สำหรับสำขำอุตสำหกรรม ลดลงรຌอยละ 0.7 ตำมกำรลดลงของอุตสำหกรรมกำรผลิตพืไอกำรสงออก ต
อุตสำหกรรมกำรผลิตพืไอกำรบริภค฿นประทศยังขยำยตัว กลุมอุตสำหกรรมทีไลดลง เดຌก ยำนยนต์ ผลิตภัณฑ์คมี
ฮำร์ดดิสก์เดร์ฟ สิไงทอ อุปกรณ์วิทยุละทรทัศน์ หลอดอิลใกทรอนิกส์ ครืไอง฿ชຌเฟฟງำ ยำงละผลิตภัณฑ์ยำง กลุม
อุตสำหกรรมทีไขยำยตัว เดຌก ผลิตภัณฑ์ปຂตรลียม ดยรำยงำนภำวะศรษฐกิจอุตสำหกรรมเทยรำยเตรมำส ประจำ
เตรมำสทีไ 3 ป 2558 นัๅน ฿หຌควำมหในวำ กำรหดตัวปຓนผลมำจำกภำวะกำรสงออกทีไลดลง กอปรกับควำมตຌองกำร฿น
ประทศขยำยตัวตไำ
(3) ภำคบริกำร (กำรทองทีไยว)
สำขำรงรมละภัตตำคำร ขยำยตัวรຌอยละ 18.7 รงขึๅนจำกกำรขยำยตัวรຌอยละ 13.5 ฿นเตรมำสกอน
หนຌำ ดยจำนวนนักทองทีไยวตำงชำติอยูทีไ 7.0 ลຌำนคน พิไมขึๅนรຌอยละ 37.6 ฿นเตรมำสกอนหนຌำ ปຓนกำรพิไมขึๅนของ
นักทองทีไยวจำกกือบทุกภูมิภำค ยกวຌนยุรป อชียนีย ละอฟริกำ ดยฉพำะอยำงยิไงนักทองทีไยวอชียตะวันออก
ขยำยตัวสูงถึงรຌอยละ 61.9 ขณะทีไรำยรับจำกกำรทองทีไยวอยูทีไ 323.4 พันลຌำนบำท ลำสุด฿นดือนตุลำคม 2558
กรมกำรท อ งทีไ ย วเดຌ รำยงำนว ำ สถำนกำรณ์ ดຌ ำ นกำรท อ งทีไ ย วของประทศริไ ม มี  นวนຌ ม ดี ขึๅ น ดยมี จ ำนวน
นักทองทีไยว 2,228,796 คน ขยำยตัวรຌอยละ 0.95 จำกชวงวลำดียวกัน ของปทีไผำนมำ สรຌำงรำยเดຌ฿หຌกประทศ
พียงชวงระยะวลำ มกรำคม ถึงตุลำคม฿นปนีๅถึง 1,158,371.41 ลຌำนบำท ขยำยตัวรຌอยละ 27.05 จำกชวงวลำ
ดียวกันของปทีไผำนมำ ดยนักทองทีไยวจีนยังคงปຓนปງำหมำยหลัก฿นกำรทองทีไยวของเทย ดยมีสัดสวนสูงถึง 1 ฿น
4 ของนักทองทีไยวทัๅงหมด ละขยำยตัวรຌอยละ 13 อยำงเรกใตำมพบวำนอกจำกภำวะศรษฐกิจทีไซบซำ฿นภูมิภำค
ยุรป จะสงผล฿หຌนวนຌมนักทองทีไยวกลุมยุรปมีนวนຌมลดลงลຌว หลำยประทศ฿นยุรปรงประกำศนยบำยชิง
รุก฿นกำรยงชิงนักทองทีไยวชำวจีน อยำงเรกใดีกำรขยำยสຌนทำงกำรบินของสำยกำรบินตำงโ ฿นประทศเทย ถือปຓน
ปัจจัยบวกทีไจะพิไมประมำณนักทองทีไยว
สำหรับนวนຌมศรษฐกิจ฿นปพ.ศ. 2559 สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ
คำดกำรณ์วำจะขยำยตัวรຌอยละ 3 – 4 ดยมีปัจจัยสนับสนุนจำก (1) กำรรงขึๅนของกำร฿ชຌจำยละกำรลงทุนภำครัฐ
(2) รงสงจำกมำตรกำรกระตุຌนศรษฐกิจ (3) กำรฟຕนตัวอยำงชຌำโ ของศรษฐกิจลกละรำคำสงออก (4) นวนຌม
กำรออนคำของ งินบำท ซึไงจะชวย฿หຌมูลคำกำรสงออก฿นรูปงินบำทขยำยตัวรงขึๅนละสงผล฿หຌรำยรับละ สภำพ
คลองของผูຌประกอบกำรดีขึๅน (5) กำรปรับตัวดีขึๅนอยำงชຌำโ ของรำคำสินคຌำกษตร (6) รำคำนๅำมันทีไคำดวำจะยังอยู
฿นระดับตไำ ละ (7) กำรขยำยตัวอยำงตอนืไองของภำค กำรทองทีไยว ดยคำดวำมูลคำกำรสงออกสินคຌำจะขยำยตัว
รຌอยละ 3.0 กำรบริภคของ ครัวรือนละกำรลงทุนรวมขยำยตัวรຌอยละ 2.6 ละรຌอยละ 9.5 ตำมลำดับ อัตรำงิน
ฟງอ ทัไวเปอยู฿นชวงรຌอยละ 1.0 -2.0 ละบัญชีดินสะพัดกินดุลรຌอยละ 5.7 ของ GDP
ตลอดระยะวลำ 10 ปทีไผำนมำ ศรษฐกิจของประทศเทยตຌองผชิญภำวะวิกฤตทำงศรษฐกิจหลำยครัๅง
ตัๅงตศรษฐกิจลก (Sub Prime Crisis) ฿นปพ.ศ. 2551 - 2552 ผนดินเหว฿นประทศญีไปุຆนกอ฿หຌกิดผลกระทบ
ตอนืไอง฿นหวงซศรษฐกิจ ละอุทกภัยครัๅง฿หญของประทศเทย฿นปพ.ศ. 2554 นอกจำกนีๅยังมีปัญหำดຌำนควำมเม
มัไนคงทำงกำรมือง สงผล฿หຌ ภำพกำรขยำยตัวทำงศรษฐกิจดยฉลีไยตัๅงตป พ.ศ. 2546-2556 ทัๅงประทศขยำยตัว
ประมำณรຌอยละ 4.0 ดยภำคกษตร ภำคอุตสำหกรรม ละภำคบริกำร ขยำยตัวฉลีไยพียงรຌอยละ 1.7, 3.9 ละ 4.5
4

ทีไมำ: (1) พล.อ.อ.ประจิน จัไนตอง. 2558. นยบำย กำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำน ดຌำนคมนำคมขนสงของประทศเทย. อกสำรประกอบกำร
บรรยำยวันทีไ วันศุกร์ทีไ 14 สิงหำคม 2558 รงรมพนนินซูลำ กรุงทพมหำนคร ขຌำถึงเดຌทีไ
http://www.businesseventsthailand.com/fileadmin/user_upload/pdf/Dinner_Talk_TCEB.pdf ละ (2) พงศ์พิพัฒน์ บัญชำนนท์, ศรี
วิภำ สิริปัญญำวิทย์ ละชญำนิจฉ์ ดำศรี. 2558 ปทองของธุรกิจกอสรຌำงเทย. ขຌำถึงเดຌทีไ
http://www.forbesthailand.com/article_detail.php?article_id=548#sthash.q4BHYtTs.dpuf

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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ตำมลำดับ ดย฿นป 2554 กำรขยำยตัวมีกำรปรับตัวลดลงอยำงมำก฿นทุกภำคศรษฐกิจ นืไองจำกปัญหำอุทกภัยครัๅง
฿หญ ท ำ฿หຌก ำรขยำยตั ว ของศรษฐกิ จ ดยรวม฿นป 2554 ขยำยตั วพี ยงรຌอยละ 0.8 (ตำรำงทีไ 4.11) ดยฉพำะ
ภำคอุตสำหกรรมทีไมีกำรขยำยตัวติดลบ นืไองจำกรงงำนอุตสำหกรรมเดຌรับควำมสียหำยจนตຌองหยุดดำนินกิจกำรเป
ปຓนจำนวนมำก
ตารางทีไ 4.11 ตัวลขอัตราการขยายตัวทางศรษฐกิจ฿นชวงทีไผานมา
2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 ฉลีไย 46 - 56
กษตร
11.9 -1.1 -0.1
3.9
1.9
2.9 -0.2 -0.5
6.3
3.4
0.4
1.7
อุตสำหกรรม
9.0
7.2
5.2
5.2
6.6
2.3 -2.0 10.5 -4.1
7.4
1.3
3.9
บริกำร
5.2
7.0
4.1
5.1
5.2
1.0 -0.4
6.9
3.8
8.4
4.5
4.5
รวม
7.2
6.3
4.2
5.0
5.4
1.7 -0.7
7.5
0.8
7.3
2.8
4.0
ทีไมำ: คำนวณจำกสถิติบัญชีประชำชำติอนุกรม฿หมบบปริมำณลูกซ, สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ

กำรปลีไยนปลงทำงศรษฐกิจตลอดระยะวลำ 10 ปทีไผำนมำสรຌำงควำมทຌำทำย฿นกำรกำหนดนยบำยของ
ประทศปຓนอยำงมำก กำรดึงดูดกำรขຌำมำลงทุนดยตรงของตำงชำติ฿นประทศริไมมีนวนຌมตึงตัว ละเมสำมำรถ
ขงขันกับ ประทศพืไอนบຌำน฿นกลุม CLMV เดຌมำกนัก นืไองจำกประทศพืไอบຌำนมีคำรงทีไถูกกวำ ฿นขณะทีไ
ตลำดรงงำน฿นประทศยังคงมีลักษณะกำร฿ชຌรงงำนขຌมขຌน พึไงพิงรงงำนตำงดຌำวปຓนจำนวนมำก นอกจำกนีๅ
ประทศเทยยังคงติดกับดักรำยเดຌปำนกลำง ซึไงสวนหนึไงมีสำหตุหลักมำจำกกำร฿ชຌรงงำนอยำงขຌมขຌน฿นกือบทุก
ภำคกำรผลิต ยังคง฿ชຌทุน฿นดຌำนรงงำนมำกกวำกำรลงทุน฿นทคนลยี อีกทัๅงคำรงงำนทีไมีนวนຌมพิไมขึๅนจะทำ฿หຌ
ควำมสำมำรถ฿นกำรจຌำงงำนลดลง ขณะดียวกันปัญหำควำมทຌำทำยอีกประกำรหนึไงของตลำดรงงำนเทย ปัจจุบัน
สัดสวนประชำกรทีไมีอำยุ 65 ปขึๅนเปอยูทีไรຌอยละ 10 ดยประมำณ ซึไงถือวำปຓนสัดสวนทีไสูงทีไสุดมืไอปรียบทียบกับ
ประทศสมำชิก ถือเดຌวำประทศเทยริไมขຌำสูสังคมผูຌสูงอำยุ ลຌว จึงทำ฿หຌคำ฿ชຌจำยของภำครัฐ฿นอนำคตมีนวนຌม
พิไมสูงขึๅน ดຌวยหตุนีๅหำกประทศเทยยังคงมุงพัฒนำบบดิม ฿นขณะทีไสัดสวนกำลังรงงำน฿นประทศริไมลดลงกำร
กຌำวขຌำมกับดักรำยเดຌปำนกลำงจึงดูปຓนควำมหวังทีไลือนลำง ดຌวยหตุนีๅนวทำงกำรพัฒนำประทศจำปຓนตຌองปลีไย น
นวคิด฿หม ดยตຌองคำนึงถึงนวคิด฿นชิงศรษฐกิจมหภำค คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวม฿นประทศ รูปบบกำรผลิตละ
กำรจຌำงงำนทีไนຌนถึงกำรพัฒนำนวัตกรรม ละพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน รวมถึง กำรคຌำระหวำงประทศ
รวมถึงนวคิด฿นชิงกำรมีสวนรวมของสังคมทัๅง฿นดຌำนกำรปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม ทัๅง฿นกระบวนกำรผลิตละบริหำร
ตลอดทัๅงหวงซอุปทำน พืไอสงสริม฿หຌกิดควำมยัไงยืน฿นปຓนองค์รวม
4.7.2 ภาวะของศรษฐกิจตางประทศทีไสงผลกระทบตอศรษฐกิจเทย
ผลกระทบทำงศรษฐกิจของประทศปຓนผลตอนืไองมำจำกภำวะศรษฐกิจลก ภำวะกำรชืไอมยงศรษฐกิจ
ลกำภิวัฒน์ทำ฿หຌประทศเทยเดຌรับผลกระทบทำงตรงละทำงอຌอมจำกผลศรษฐกิจลกดยฉพำะอยำงยิไง฿นประทศ
ทีไปຓนคูคຌำหลักทีไสำคัญของประทศเทย อยำงเรกใตำม฿นปัจจุบันภำวะศรษฐกิจลกมีนวนຌมซบซำ อันปຓนผลมำ
จำกภำวะดຌ ำ นศรษฐกิจ ดยตรงละกำรกอกำรรຌำ ยซึไ ง ถือปຓ น ปั จ จั ย ผงรูป บบ฿หม ทีไ ทัไ ว ลกประสบ จำกกำร
คำดกำรณ์ของกองทุนกำรงินระหวำงประทศ (International Monetary Fund: IMF) พบวำผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ลกจะพิไมขึๅนพียงลใกนຌอยจำกรຌอยละ 3.5 ฿นปนีๅ ปຓนรຌอยละ 3.7 ฿นปพ.ศ. 2559 ดยสถำนกำรณ์ทำงศรษฐกิจชอง
ประทศละกลุมประทศคูคຌำหลักทีไสำคัญของเทย จะมีนวนຌมดังมีรำยละอียดดังตอเปนีๅ
- ประทศจีน: ถือปຓนประทศทีไมีขนำดศรษฐกิจ฿หญปຓนอันดับ 2 ของลกรองจำกสหรัฐอมริกำ ขนำด
ศรษฐกิจ฿หญมำกถึง 17.63 ลຌำนลຌำนดอลลำร์สหรัฐ หรือคิดปຓนรຌอยละ 16.48 ของศรษฐกิจลก ศรษฐกิจจีนทีไคย
ขยำยตัวกวำรຌอยละ 10 ตอปกลับมีนวนຌมชะลอตัว ตอนืไองปຓนระยะวลำกวำ 3 ปลຌว ซึไงปຓนผลจำกกำรปรับ
นยบำยศรษฐกิจดยนຌนพึไงพำสินคຌำ฿นประทศ ละลดกำรนำขຌำ นอกจำกนีๅริไมมีหลำยโปัจจัยทีไสงสัญญำณ฿นดຌำน
ศรษฐกิจฟองสบู อำทิ ภำวะตลำดหุຌนซึไ งมีรงซืๅอพืๅนฐำนทีไเมถูกตຌองละรงกระตุຌนอยำงผิดโ หนีๅสินมหำศำลจำก
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ครงกำรทบทวนละจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

รัฐ บำลทຌ องถิไน ท ำ฿หຌหลำยฝຆ ำ ยจึ ง มี ควำมปຓ น กัง วลว ำ หำกฟองสบู  ตกจะส ง ผล฿หຌหลำยประทศทัไ ว ลกเดຌ รั บ
ผลกระทบดยตรงนืไองจำกประทศจีนถือปຓนประทศคูคຌำหลัก฿นกือบทุกประทศมหำอำนำจทำงศรษฐกิจของลก
- ญีไปุຆน: ประทศญีไปุຆนถือวำปຓนหนึไง฿นประทศคูคຌำทีไสำคัญของเทยมำอยำงยำวนำน จำกรำยงำน
นยบำยกำรงินของธนำคำรหงประทศเทย฿นดือนกันยำยน 2558 พบวำ ศรษฐกิจญีไปุຆนมีนวนຌวขยำยตัวเดຌอยำง
คอยปຓนคอยเป ดยกิจกรรมทำงศรษฐกิจยังมีนวนຌมดีขึๅน อันปຓนผลมำจำกปัจจัยสนับสนุนกำรบริภคภำคอกชน
ทีไกิดจำกกำรจຌำงงำนทีไปรับดีขึๅนทีไจะปຓนผลดีตอรำยเดຌ฿นภำคครัวรือน ขณะทีไกำรสงออกอำจมีขຌอจำกัดจำกกำร
ชะลอลงของศรษฐกิจจีนละอชีย สอดคลຌองกับกำรประกำศของกระทรวงศรษฐกิจ กำรคຌำ ละอุตสำหกรรมทีไ
ปຂดผยวำดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม฿นดือนตุลำคม พิไมขึๅนรຌอยละ 1.4 มำอยูทีไรຌอยละ 98.8 (พ.ศ. 2553 = ปฐำน)
ถือปຓนกำรสงสัญญำณทีไดีของภำคอุตสำหกรรม อยำงเรกใดีจำปຓนตຌองมีกำรจับตำอยำง฿กลຌชิดอันนืไองมำจำกกำร
ประกำศภำวะกำรขำดทุนของ กองทุนงินบำนำญญีไปุຆน (Government Pension Investment Fund : GPIF) ทีไมี
กำรปຂดผยตัวลขของกำรขำดทุนทีไมีมูลคำสูงถึง 7.8 ลຌำนลຌำยยน ซึไงถือปຓนภำวะกำรขำดทุนสูงทีไสุดนัๅนตัๅงตกอตัๅง
฿นปพ.ศ. 25445
- สหรัฐอมริกำ : สหรัฐอมริกำถือปຓนประทศทีไมีขนำดศรษฐกิจทีไ฿หญทีไสุด฿นลก ขຌอมูลจำกธนำคำร
หงประทศเทย พบวำศรษฐกิจสหรัฐมีนวนຌมมีนวนຌมขยำยตัวตอนืไอง อันนืไองจำกกำรปรับตัว฿นดຌำนบวกของ
กำรจຌำงงำน สงผล฿หຌภำวะทำงกำรงินของภำคอกชนดีขึๅน ขณะทีไควำมสีไยงทีไสำคัญ฿นระยะตอเปคือควำมเมนนอน
ของดอกบีๅยทีไอำจสงผลกระทบตอควำมผันผวน฿นตลำดกำรงิน กำรชะลอตัวของกำรลงทุน฿นภำคพลังงำนจำก
นวนຌมรำคำนๅำมันทีไอยู฿นระดับตไำ ละกำรขใงตัวของดอลลำร์ อีกทัๅงภำวะกำรลดลงของดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม
ซึไงลดตไำสุดนับตัๅงตดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2552 ปຓนตຌนมำ
- สหภำพยุรป : ปพ.ศ. 2558 ถือปຓนหนึไง฿นปทีไตกตไำทำงศรษฐกิจของยุรป อั นปຓนผลตอนืไองมำจำก
วิกฤตศรษฐกิจ฿นกรีซ ละกำรกอกำรรຌำย฿นกรุงปำรีส฿นดือนพฤศจิกำยน 2558 สงผล฿หຌภำคกำรทองทีไยวชะงัก จึง
คำดวำกำรฟຕนตัวทำงศรษฐกิจจึงมีนวนຌมบบคอยปຓนคอยเป กำรคำดกำรณ์ลำสุดของกองทุนกำรงินระหวำง
ประทศ เดຌประมำณกำรณ์ศรษฐกิจยูรซน (EA19) ลำสุด ฿นป 2558 นีๅจะตทีไ รຌอยละ 1.5 นอกจำกนีๅกำรรงจรจำหนีๅ
ละกำรปฏิรูปชิงครงสรຌำงของประทศกรีซ ฿นรอบทีไ 3 ดือนสิงหำคม จะ฿หຌควำมชืไอมัไนของภำคธุรกิจละผูຌบริภค
ปรับดีขึๅน ขณะทีไนวนຌมกำรคຌำลกทีไออนอจะสงผลกระทบตอกำรสงออกบຌำง อยำงเรกใดีประทศเทยตຌองพิไมควำม
ระมัดระวังปຓนพิศษอันนืไองมำจำกสหภำพยุรปตัดสิทธิพิศษทำงกำรคຌำ (Generalised Scheme of Preferences:
GSP) ละกีดกันสินคຌำประมงของเทยชัไวครำว (6 ดือน) นืไองจำกกำรทำประมงของเทยเมสอดคลຌองกับกฎระบียบ
ปัญหำกำรทำประมงบบผิดกฎหมำย เมรำยงำนละเรຌกำรควบคุม (Illegal, Unreported, and Unregulated: IUU)
ของสหภำพยุรป
- อำซียน: กำรรวมตัวปຓนประชำคมอำซียน฿นปลำยปพ.ศ. 2558 สงผลกระทบดยตรงกับศรษฐกิจของเทย
อยำงหลีกลีไยงเมเดຌ ดยฉพำะ฿นกลุมประทศ CLMV ทีไมีอัตรำกำรขยำยตัวทำงศรษฐกิจปຓนอยำงกຌำวกระดด ละยัง
ถือปຓนกลุมประทศทีไนืๅอหอมนจำกนักลงทุนภำยนอก อยำงเรกใดีกลุมประทศ CLMV นีๅอำจมีขຌอจำกัด฿นดຌำนกำรผลิตทีไ
฿ชຌทคนลยีทีไซับซຌอนดยฉพำะ฿นดຌำนกำลังคน ดຌวยหตุนีๅจึงถือปຓนอกำสทีไดีสำหรับประทศเทยทีไมีควำมพรຌอม
4.7.3 การกาหนดทิศทางของประทศภาย฿ตຌผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 12
กำรปลีไย นปลงดຌ ำนตำ งโ ฿นบริบ ทลก ท ำ฿หຌป ระทศเทยตຌองมี กำรปรับ ปลีไย นนวทำงกำร฿นดຌำ น
ศรษฐกิจ฿หຌสอดคลຌองกับกำรปลีไยนปลง ดยฉพำะอยำงยิไงจำปຓนตຌองนຌนกำรผลิตพืไอพิไมนวัตกรรม ละอำศัย
ทคนลยีชัๅนสูง พืไอ฿หຌประทศเทยสำมำรถขงขันเดຌ฿นวทีลก สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละ
สังคมหงชำติ จึงเดຌมีกำรกำหนดกิจกรรมทำงศรษฐกิจปງำหมำยของประทศ ดยมุงนຌนกำรผลิตพืไอสรຌำงมูลคำของ
5

ทีไมำ: สำนักงำนศรษฐกิจกำรคลัง. รำยงำนภำวะศรษฐกิจญีไปุຆน (วันทีไ 1 ธันวำคม 2558) ขຌำถึงเดຌทีไ
http://www.fpo.go.th/FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=9812

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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สิ น คຌ ำ ดยท ำกำรกำหนดทิ ศ ทำงกิจ กรรมทำงศรษฐกิจ ฿นอนำคตของประทศเทย ภำย฿ตຌ กรอบนวคิด กำร
ปลีไยนปลงของประทศ ฿นกำรสรຌำงภูมิคุຌมกันละควำมสีไยงทีไประทศเทยตຌองผชิญ (ผนภำพทีไ 4.19) ดย
ปງำหมำย฿นกำรพัฒนำนัๅนจะปຓนตຌองตอบจทย์ขຌอจำกัด฿นประทศตำงโ ทีไกิดขึๅน ฿นดຌำนตำงโ ดังสดง฿นตำรำงทีไ 4.12
ผนภาพทีไ 4.19 ภูมิคุຌมกันละความสีไยงทีไประทศเทยตຌองผชิญ

ทีไมำ: นำยอำคม ติมพิทยำเพสิฐ. 2558. วิจัยเทยพืไออนำคต (Thai research: A Vision of Futurity). อกสำรประกอบกำรประชุม ฿นกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยทักษิณ ครัๅงทีไ 25 ประจำป 2558 วันพุธทีไ 10 มิถุนำยน 2558 ณ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำขตสงขลำ

ตารางทีไ 4.12 ป้าหมายการพัฒนาของประทศ
นวทางการพัฒนา
 พิไมรำยเดຌ
กำรลดควำมหลืไอมลๅำ
 ปรับปรุงสภำพชีวิต/ควำมปຓนอยู
กຌำวขຌำมผำนกับดักประทศรำยเดຌปำนกลำง
พิไมรำยเดຌของประทศดຌวย Growth จำก
 ทุน (Capital Intensive)
 ทักษะรงงำน (Skill Intensive)
 บริกำร (Service)
฿ชຌทรัพยำกรทีไมีอยูอยำงคุຌมคำ
 กຌเขปัญหำ นๅำ/พลังงำน/อำหำร
รับมือตอกำรปลีไยนปลงสภำพภูมิอำกำศ
 ฿ชຌพลังงำนอยำงมีประสิทธิภำพ
 พัฒนำพลังงำนทดทน
 ออกบบรูปบบกำรขนสง/สิไงกอสรຌำง/มืองทีไปຓนมิตรกับสิไงวดลຌอมละสรຌำงควำมยัไงยืน
 อนุรักษ์ปຆำ พืๅนทีไสีขียว
 รูปบบกำร฿ชຌชวี ิตคนรุน฿หม
สงสริมธรรมำภิบำลละพิไมศักยภำพสถำบัน  กຌเขปัญหำคอร์รัปชัไน
 สรຌำงควำมปรง฿สของสถำบัน/องค์กร
กระตุຌนกำรศึกษำจำกหลงตำงโ
 สรຌำงอกำสกำรรียนรูຌผำนทคนลยี฿หมโ
 พัฒนำระบบรองรับ IT ฿หຌทัไวถึงพืไอลดปัญหำควำมหลืไอมลຌำทำงกำรศึกษำ กำรขำดคลนครูผูຌสอน
สงสริมสุขภำวะประชำชน
 สงสริมสุขภำพชิงปງองกันละชิงรักษำ
 ทคนลยีทำงกำรพทย์
ทีไมำ: นำยอำคม ติมพิทยำเพสิฐ. 2558. วิจัยเทยพืไออนำคต (Thai research: A Vision of Futurity). อกสำรประกอบกำรประชุม ฿นกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยทักษิณ ครัๅงทีไ 25 ประจำป 2558 วันพุธทีไ 10 มิถุนำยน 2558 ณ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำขตสงขลำ
ปງำหมำยกำรพัฒนำ
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ครงกำรทบทวนละจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

กลำวคือทิศทำงดังกลำวจึงเดຌมีกำรกำหนดกรอบศรษฐกิจอำเวຌปຓน 2 สวนหลัก คือ ศรษฐกิจ฿นภำพรวม
ละรำยสำขำ ซึไงมีรำยละอียดทีไกีไยวขຌอง฿นกับกำรพัฒนำกำลังคน ดังตอเปนีๅ
1. ศรษฐกิจ฿นภำพรวม
- สนับสนุน฿หຌมีกำรลงทุนละพัฒนำระบบคมนำคมขนสงละลจิสติกส์ของประทศ รวมถึงกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมทีไตอนืไองกับภำคกำรขนสง อำทิ กำรซอมบำรุงอำกำศยำน ระบบรำง พลังงำน ละครงสรຌำง
ครือขำยสืไอสำรทรคมนำคม ดังนัๅนจึงจำปຓนตຌองมีกำรพัฒนำกำลังคน฿นหวงซคุณภำพ (Value Chain) พืไอรองรับ
กำรขยำยตัวของกิจกรรมทำงศรษฐกิจทีไจะกิดขึๅน
- สนับสนุนกำรปຓนฐำนกำรผลิตของอุตสำหกรรมละบริกำรสมัย฿หมทีไจะปຓนรงขับคลืไอนกำร
ขยำยตัวทำงศรษฐกิจระยะตอเป นอกจำกอุตสำหกรรมอำกำศยำน ระบบรำงทีไเดຌกลำวมำลຌว ยังมีอุตสำหกรรม
อิลใกทรอนิกส์ทีไ฿ชຌทคนลยีขัๅนสูง อุตสำหกรรมทคนลยีชีวภำพ อุตสำหกรรมวัสดุ฿นกลุม Carbon Fiber ละกำร
กำหนดพืๅนทีไพืไอขับคลืไอน฿หຌประทศเทยปຓนศูนย์กลำงของภูมิภำทำงดຌำนกำรปຓนทีไตัๅงของสำ นัก฿หญของธุรกิจ
กำรวิจัยละพัฒนำ กำรศึกษำนำนำชำติ กำรบริกำรทำงกำรพทย์ละสุขภำพ ละกำรบริกำรลจิสติกส์
- กำร฿ชຌประยชน์จำกกำรปຂดประชำคมอำซียน ละสรีทำงกำรคຌำละลงทุน ดยจำปຓนตຌอง
(1) พิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของผูຌประกอบกำรธุรกิจอุตสำหกรรมละบริ กำร฿หຌมีควำมขຌมขใง (2) พัฒนำ
อุตสำหกรรมกษตรปรรูป (3) ถำยทอดทคนลยีพืไอพิไมประสิทธิภำพ฿นกำรผลิต (4) สงสริมกำรลงทุน฿นตำงดน
ของผูຌประกอบกำรเทยพืไอพิไม ขนำดรำยเดຌประชำชำติ (5) ขับคลืไอน฿หຌประทศเทยปຓนศูนย์กลำง฿นดຌำนกำรผลิต
ละบริกำร ละ (6) ลดควำมหลืไอลๅำระหวำงพืๅนทีไละสำขำอำชีพ
2. ศรษฐกิจรำยสำขำ
- สงสริมกำรวิจัยละพัฒนำผำนกระบวนกำรตำงโทัๅง฿นดຌำนกำรลงทุน กำรพัฒนำบุคลำกร ละ
ครงสรຌำงพืๅนฐำนทีไอืๅออำนวย อีกทัๅงผลักดัน฿หຌกิดกำรวิจัย฿นชิงพำณิชย์ ละพิไมกำรลงทุน฿นดຌำนกำรวิจัยละ
พัฒนำ฿หຌมำกขึๅน ดยฉพำะ฿นกิจกรรมศรษฐกิจทีไปຓนยุทธศำสตร์หลักของประทศ อำทิ พลังงำนสะอำด ระบบรำง
กษตรละอำหำร ยำนยนต์ เฟฟງำ อิลใกทรอนิกส์ กำรพทย์ละผลิตภัณฑ์สุขภำพ ทคนลยีชีวภำพ กำรจัดกำรนๅำ
ละขยะ
- ฿หຌควำมสำคัญกับกำรพัฒนำผลิตภำพรงงำน ดยกำรสรຌำงควำมรวมมือระหวำงภำครัฐละอกชน
฿หຌกิดปຓนรูปธรรม ดยฉพำะอยำงยิไงกำรยกระดับสมรรถนะรงงำนดຌวยทคนลยีทีไขຌมขຌน สนับสนุน฿หຌกิดควำม
ยืด หยุ น ฿นกำรคลืไ อนยຌ ำ ยระหว ำ งสำขำกำรผลิ ต ละพืๅ น ทีไ กำรผลิ ต ดยมุ ง เปสู กำรผลิ ต ทีไ มี ผ ลิต ภำพสู ง รวมถึง
สนับสนุนระบบมำตรฐำนฝมือรงงำนละคุณวุฒิวิชำชีพ฿หຌมีมำตรฐำนชืไอมยงพืไอยกระดับทักษะ
- สนับสนุนกำรพัฒนำสินคຌำ OTOP พืไอสรຌำงรำยเดຌ฿หຌกับชุมชนละทຌองถิไน รวมถึงสงสริม฿หຌมีกำร
฿ชຌทคนลยีละนวัตกรรมพืไอพิไมมูลคำ฿หຌกสินคຌำ สรຌำงครือขำยผูຌประกอบกำรละสงสริมกำรขຌำถึงหลงงินทุน
- พิไมขีดควำมสำมำรถละสรຌำงรงจูง฿จ฿หຌ SMEs
- สงสริมผูຌประกอบกำร฿หຌขຌมขใงสูศรษฐกิจดิจิตัล ฿นกำรพัฒนำควำมรูຌ ทักษะละกำรบริหำร
จัดกำรพืไอดำนินธุรกิจสมัย฿หมกผูຌประกอบกำรผำนทคนลยีสำรสนทศ ละสืไอดิจิตัล ดยนำทคนลยีละ
นวัตกรรมพืไอพิไมมูลคำสินคຌำละบริกำร สรຌำงชองทำงธุรกิจ฿นรูปบบ฿หม
- ปรับครงสรຌำงภำคอุตสำหกรรมละบริกำร ซึไงบงออกปຓน 3 สวนคือ
• อุตสำหกรรม: มุงนຌนกำรพัฒนำ 2 กลุมอุตสำหกรรมควบคูกันเป คือ อุตสำหกรรมทีไตอ
ยอดจำกศักยภำพหรือจุดขใง฿นปัจจุบันของประทศ ละอุตสำหกรรมทีไรองรับนวนຌมกำรปลีไยนปลง฿นบริบทลก
ดยสงสริมกำรชืไอมยงกำรผลิตตลอดหวงซอุปทำนตัๅ งตภำคกำรกษตร ภำคอุตสำหกรรม ละบริกำร ตำม
นวทำงคลัสตอร์พืไอสรຌำงควำมมัไนคงของฐำนศรษฐกิจทีไปຓนรำยเดຌหลักของประทศ ตลอดจนสรຌำงควำมขຌมขใง฿น

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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ปัจจัยสนับสนุนกำรผลิต฿นอุตสำหกรรมหลักของประทศ฿นกำรรงผลิตละพัฒนำพืไอรองรับกำรถำยทอดองค์ควำมรูຌ
ยกระดับทักษะ ละศักยภำพดຌำนทคนลยีละนวัตกรรม นอกจำกนีๅอุตสำหกรรมยังตຌองสนับสนุนกำรขยำยตัว฿น
ดຌำนกำรคຌำละกำรลงทุน
• บริกำร: สริมสรຌำงขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของภำคบริกำร฿นชิงธุรกิจ รวมถึงพัฒนำ
องค์ควำมรูຌ฿นธุรกิจทีไ สรຌำงมูลคำ อำทิ ธุรกิจทำงกำรงิน กำรศึกษำนำนำชำติ บริกำรสุขภำพ กำรจัดประชุมละ
นิทรรศกำร ธุรกิจภำพยนตร์ ควบคูเปกับกำรสนับสนุนพัฒนำทคนลยีละนวัตกรรมทีไ฿ชຌตอยอด฿นชิงพำณิชย์
นอกจำกนีๅ฿นดຌำนทองทีไยวซึไงถือปຓนอุตสำหกรรมบริกำรทีไสรຌำงรำยเดຌ฿หຌกประทศตຌ องรงพัฒนำดຌำนกำรทองทีไยว
ละกำรบริกำรตอนืไอง
• กำรลงทุน: ฿หຌควำมสำคัญ฿นกำรพัฒนำประทศ฿หຌปຓนศูนย์กลำงทำงกำรคຌำ ดย฿ชຌฐำนศรษฐกิจ
ดิจิทัล ละกำรพัฒนำนวัตกรรม พืไอสริมสรຌำงมำตรฐำนละขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของภำคธุรกิจ รวมถึง
สงสริมผูຌประกอบกำรเทย฿หຌมีอกำสเปลงทุน฿นประทศพืไอนบຌำนละภูมิภำค
กลำวดยสรุปกใคือ กิจกรรมทำงศรษฐกิจทีไมีศักยภำพ฿นกำรขงขัน ทีไสดงดังผนภำพทีไ 3.7 ยังคงปຓน
กิจกรรมศรษฐกิจหลักของประทศ ปัจจุบันภำวะเรຌพรมดนของลกหงขำวสำร ละสำรสนทศจึทำ฿หຌป ระทศเทย
จะตຌองพัฒนำขຌำสูยุคดิจิทั ลอยำงหลีกลีไยงเมเดຌ จึงจำปຓนอยำงยิไงทีไจะตຌองมีฐำนหลักทีไมัไนคงมำรองรับกำรติบต
นอกจำกนีๅลຌวบริบทภำวะทีไปลีไยนปลงเปทำ฿หຌประทศเทยตຌองริไมรงขับคลืไอนประทศ฿หຌทันตอกำรปลีไยนปลง
ดังกลำว ละหลุดพຌนจำกประทศรำยเดຌปำนกลำง ดຌวยหตุนีๅกิจกรรมทำงศรษฐกิจทีไกีไยวขຌองหรือตอนืไองกับกำร
ลงทุ น฿นดຌำ นครงสรຌำงพืๅ นฐำน กำรขนสง ละพลังงำนจึงถือปຓนกิจกรรมทำงศรษฐกิจ มีบ ทบำทส ำคัญ ฿นกำร
ขับคลืไอนประทศ
4.7.4 กิจกรรมทางศรษฐกิจป้าหมาย
ปງำหมำยของผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคม ฉบับทีไ 12 กำหนดกิจกรรมทำงศรษฐกิจอำเวຌภำย฿ตຌครงกำร
ลงทุน/พัฒนำทีไสำคัญ 4 ประกำร คือ (1) กำรพัฒนำลจิสติสก์ละครงสรຌำงพืๅนฐำน (2) ขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษ
(3) กำรชืไอมยงประทศ฿นภูมิภำค (4) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำขตศรษฐกิจพิศษทวำย นอกจำกนีๅลຌว มติ
คณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 เดຌหในชอบ฿หຌมีกำรพิไมติม 10 อุตสำหกรรมปງำหมำย : กลเก
ขับคลืไอนศรษฐกิจพืไออนำคต (New Engine of Growth) ดยรำยละอียดละนวทำงกิจกรรมปງำหมำยทีไ
กีไยวขຌองกับกำรพัฒนำกำลังคนของประทศมีรำยละอียดดังตอเปนีๅ
(1) ดຌำนครงสรຌำงพืๅนฐำน
กำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนละระบบลจิสติกส์จะมีควำมสอดคลຌองกับกำรชืไอมยงประทศ฿นภูมิภำค
ละกำรสนับสนุนกำรพัฒนำขตศรษฐกิจพิศษทวำย กลำวคือ ครงสรຌำงพืๅนฐำนถือปຓนรำกฐำนทีไสำคัญตอกำร
ชืไอมยงละตอยอดศรษฐกิจอำเวຌดຌวยกัน พืไอ฿หຌกิดผลสำรใจจึงเดຌมีกำรจัดทำผนพัฒนำระะบบลจิสติกส์ของ
ประทศเทย ฉบับทีไ 2 (พ.ศ.2556-2560) ซึไงมุงหวัง฿หຌกิด กำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรคຌำละกำรจัดกำรซ
อุปทำนพืไอควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน อันมีนวทำงกำรพัฒนำทีไชัดจนภำย฿ตຌกรอบผนยุทธศำสตร์กำรลงทุนดຌำน
ครงสรຌำงพืๅนฐำนขนสงของประทศ (พ.ศ. 2558 – 2565) ดยบงออกปຓน 5 ผนงำนหลักทีไตຌองอำศัยกำลังคน฿น
ผนงำนดังกลำวหลำยสำขำควำมชีไยวชำญ฿นดຌำนตำงโ คือ
1. กำรพัฒนำครงขำยรถเฟระหวำงมือง: ตຌองอำศัยควำมชีไยวชำญละกำลังรงงำนทีไกีไยวขຌอง
ดຌำนระบบรำงอันนืไองมำจำกกำรกอสรຌำงรถเฟทำงสูทัไวประทศ รวมถึงปรับปรุงทำงรถเฟทีไมี
อยู฿หຌมีมำตรฐำน
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ครงกำรทบทวนละจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

2. กำรพัฒนำครงขำยขนสงสำธำรณะพืไอกຌเขปัญหำกำรจรำจร฿นกรุงทพละปริมณฑล: ตຌอง
อำศัยควำมชีไยวชำญละกำลังรงงำนทีไกีไยวขຌองกับระบบขนสง฿นมือง฿หญ รวมถึงจำนวน
ผูຌขับรถสำธำรณะทีไ฿หຌบริกำร
3. กำรพิไมขีดควำมสำมำรถทำงหลวงพืไอชืไอมยงพืๅนทีไของประทศละชืไอมกับประทศพืไอนบຌำน:
ตຌองอำศัยควำมชีไยวชำญละกำลังรงงำนทีไกีไยวขຌอง฿นกำรพัฒนำครงขำยกำรชืไอมยง฿น
ดຌำนคมนำคม
4. กำรพัฒนำครงกำรขำยกำรขนสงทำงนๅำ: ตຌองอำศัยควำมชีไยวชำญละกำลังรงงำนทีไกีไยวขຌอง
฿นกำรพัฒนำทำรือนๅำลึกละทำรือชำยฝัດง
5. กำรพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำร฿หຌบริกำรขนสงทำงอำกำศ: ตຌองอำศัยควำมชีไยวชำญละกำลังรงงำน
ทีไกีไยวขຌองกำรบริกำรสนำมบิน รวมถึงจรำจรทำงอำกำศ
(2) ขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษ
ขตพั ฒ นำศรษฐกิ จ พิ  ศษบ ง ออกปຓ น 2 ประภท คื อ (1) ขตพั ฒ นำศรษฐกิจ พิ ศษชำยดน
(Special Economic Zone: SEZ) ละ (2) ขตศรษฐกิจพิศษ฿นรูปบบคลัสตอร์นຌนอุตสำหกรรมหงอนำคต
(Super Cluster) ดยตละรูปบบมีปງำหมำยของกิจกรรมตกตำงกันเป คือ
 ขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษชำยดน (Special Economic Zone: SEZ) – มีปງำหมำยพืไอกำร
ชืไอมยงกำรคຌำ กำรลงทุน ละกำรผลิตกับประทศ฿นภูมิภำค ดย฿ชຌประยชน์จำกประชำคมอำซียน฿นกำรชวย
ยกระดับควำมปຓนอยูของประชำชน฿นพืๅนทีไ รวมถึงนຌนธุรกิจทีไ฿ชຌรงงำนจำนวนมำก ฿ชຌวัตถุดิบจำกทຌองถิไนบริวณ
ชำยดนหรือประทศพืไอนบຌำน ละธุรกิจดຌำนลจิสติกส์ ปัจจุบันบงพืๅนทีไ SEZ ออกปຓน 2 ระยะ รวมทัๅงสิๅน 10 จังหวัด
ประกอบเปดຌวย (1) ระยทีไ 1 จำนวน 5 จังหวัด จำกประกำศคณะกรรมกำรนยบำยขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษทีไ
1/2558 ลงวันทีไ 19 มกรำคม พ.ศ. 2558 รืไอง กำหนดพืๅนทีไขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษ ระยะทีไ 1 ฿นพืๅนทีไจังหวัดตำก
สระกຌว มุกดำหำร ตรำด ละสงขลำ ละ (2) ระยะทีไ 2 จำนวน 5 จังหวัด จำกประกำศคณะกรรมกำรนยบำยขต
พัฒนำศรษฐกิจพิศษทีไ 2/2558 ลงวันทีไ 24 มษำยน พ.ศ. 2558 รืไอง กำหนดพืๅนทีไขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษ ระยะ
ทีไ 2 ฿นพืๅนทีไจังหวัดหนองคำย นรำธิวำส ชียงรำย นครพนม ละกำญจนบุรี ดย฿นระยทีไ 1เดຌมีกำรกำหนดกลุมปງำ
฿นกิจกรรมทำงศรษฐกิจอยำงชัดจน ดยบงปຓน 7 หมวด รวม 13 กิจกำร ซึไงจังหวัดถือเดຌวำมีศักยภำพสูง คือ

(1) หมวด 1 : กษตรกรรมละผลิตผลจำกกำรกษตร ฿นกลุมอุตสำหกรรมกำรกษตร ประมงละ
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

กิจกำรทีไกีไยวขຌอง
หมวด 2 : กำรผลิตผลิตภัณฑ์ซรำมิก
หมวด 3 : อุตสำหกรรมบำ ฿นกลุม 4 กลุม คือ กลุมอุตสำหกรรมสิไงทอ ครืไองนุงหม ละครืไอง
หนัง กลุมอุตสำหกรรมกำรผลิตครืไองรือน กลุมอุตสำหกรรมอัญมณี ละครืไองประดับ กลุม
อุตสำหกรรมกำรผลิตครืไองมือพทย์
หมวด 4 : ผลิตภัณฑ์ลหะ ครืไองจักร ละอุปกรณ์ขนสง ฿นกลุมอุตสำหกรรมยำนยนต์
ครืไองจักร ละชิๅนสวน
หมวด 5 : อุตสำหกรรมครืไอง฿ชຌเฟฟງำละอิลใกทรอนิกส์ ฿นกลุมอุตสำหกรรมครืไอง฿ชຌเฟฟງำละ
อิลใกทรอนิกส์
หมวด 6 : คมีภัณฑ์ละพลำสติก ฿นกลุม 2 กลุม คือ ฿นกลุมอุตสำหกรรมกำรผลิตพลำสติก
กลุมอุตสำหกรรมกำรผลิตยำ
หมวด 7 : กิจกำรบริกำรละสำธำรณูปภค ฿นกลุม 3 กลุม คือ กลุมกิจกำรลจิสติกส์ กลุมนิคม
อุตสำหกรรมหรือขตอุตสำหกรรม ละ กิจกำรสนับสนุนกำรทองทีไยว

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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 ขตศรษฐกิจพิศษ฿นรูปบบคลัสตอร์นຌนอุตสำหกรรมหงอนำคต (Super Cluster) ริไมตຌนมำจำก
มติครม. ฿นวันทีไ 22 กันยำยน พ.ศ. 2558 ทีไมีมติหในชอบรืไองนยบำยขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษ฿นรูปบบคลัสตอร์ ดย
มอบหมำย฿หຌกระทรวงอุตสำหกรรมปຓ นหน วยงำนหลั ก฿นกำรรั บผิ ดชอบขับคลืไ อน฿หຌ ปຓ นรู ปธรรม ละปຓ นศูนย์
ประสำนงำนกำรพัฒนำตละคลัสตอร์ ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ (1) พืไอสรຌำงควำมขຌมขใงของหวงซมู ลคำ (Value
Chain) ละนำเปสูกำรสรຌำงอุตสำหกรรมหงอนำคต (2) พืไอสริมสรຌำงศักยภำพดຌำนกำรลงทุนของประทศเทย พืไอ
ดึงดูดกำรลงทุนทีไมีคุณคำทัๅงจำกนักลงทุนรำยดิมละรำย฿หม ละ (3) พืไอกระจำยควำมจริญเปสูภูมิภำคละทຌองถิไน
ตลอดจนสรຌำงอกำสทำงธุ รกิจ฿หຌกับผูຌ ประกอบกำร SMEs สำหรับหลักกำร฿นกำรกำหนดขตศรษฐกิจพิ ศษ฿น
รูปบบคลัสตอร์นัๅน จะคัดลือกพืๅนทีไทีไมีควำมหนำนนของอุตสำหกรรม อันกอ฿หຌกิดกำรจຌำงงำน สรຌำงรำยเดຌอันปຓน
สวนหนึไ งของกำรสริมสรຌำงควำมขຌมขใงทำงศรษฐกิจ฿นระดับพืๅนทีไละประทศ อีกทัๅ งพืๅนทีไ ดัง กลำวจะตຌองมีกำร
ชืไอมยงสถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันวิจัย฿นพืๅนทีไ ฿นระยะรกเดຌมีกำรกำหนดพืๅ นทีไ฿น 9 จังหวัด ประกอบเปดຌวย
พระนครศรีอยุธยำ ปทุมธำนี ชลบุรี ระยอง ฉะชิงทรำ ปรำจีนบุรี นครรำชสีมำ ชียง฿หม ละภูกใต ละคัดลือก
อุตสำหกรรมหลักโ 6 กลุม ดย 4 กลุมรกประกอบเปดຌวย (1) ยำนยนต์ละชิๅนสวน (2) ครืไอง฿ชຌเฟฟງำอิลใกทรอนิกส์
ละอุปกรณ์ทรคมนำคม (3) ปຂตรคมีละคมีภัณฑ์ทีไปຓนมิตรตอสิไงวดลຌอม (4) ดิจิทัล ละคลัสตอร์ปງำหมำยอีก
2 กลุม คือ (1) กษตรปรรูป จะบงออกปຓน 5 ภูมิภำคหลักของประทศ ตำมลักษณะพืๅนทีไของวัตถุดิบ ละ (2) สิไงทอ
ละครืไองนุงหม ดยจะชืไ อมยงหลงผลิต฿นประทศกลุม CLMV คือ มียนมำ฿นฝัດ งตะวันตก ละกัมพูชำ฿นฝัດ ง
ตะวันออก ดยอำจกำหนด฿หຌกรุงทพมหำนครจะปຓนศูนย์กลำงดຌำนกำรออกบบ กำรคຌำ ดยผูຌประกอบกำรทีไลงทุน
฿นคลัสตอร์ดังกลำวจะเดຌรับสิ ทธิพิศษตำงโ อำทิ กำรลดหยอนภำษี หรือกำรพิจำรณำถิไนทีไอยูถำวรสำหรับนักวิจัย
ตำงชำติ กำรกำหนดขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษ฿นรูปบบคลัสตอร์ ถือปຓนกำรสรຌำงภูมิคุຌมกันทำงศรษฐกิจอุตสำหกรรม
ทีไดีของประทศ ดยระบบภูมิคุຌมกันทีไดีนัๅนจำปຓนตຌองคำนึงถึงสวนประกอบครงสรຌำงทำงดຌำนหวงซมูลคำของกิจกรรม
ทำงศรษฐกิจนัๅน ตัๅงตระบบกระบวนกำรผลิต กำร฿ชຌทรัพยำกร ทุน ลดกำรพึไงพำศรษฐกิจจำกภำยนอก รวมถึงกำรจัด
กระบวนกำรสินคຌำ฿นรูปบบทีไพึไงพำตัวองละกำรรวมกลุม฿นกิจกรรมทำงศรษฐกิจทีไ฿กลຌคียงกัน อีกทัๅงคำนึงถึงควำม
ตຌองกำรของผูຌบริ ภคอันปຓนหนึไ ง฿นปั จจัยทีไ ส ำคัญ฿นกำรสรຌำงภูมิ คุຌมกัน นอกจำกนีๅ ลຌ วกำรพั ฒนำศรษฐกิจ฿น
รูปบบคลัสตอร์฿หຌควำมสำคัญกับกำรพิไมประสิทธิภำพรงงำนดย฿หຌควำมสำคัญกับกำรนำอำทคนลยี ละกำรวิจัย
ละพัฒนำ฿นกำรชวยยกระดับรงงำนของประทศ฿หຌปຓนผูຌชีไยวชำญ
(3) 10 อุตสำหกรรมปງำหมำย: กลเกขับคลืไอนศรษฐกิจพืไออนำคต (New Engine of Growth)
จำกมติครม. มืไอวันทีไ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 ทีไผำนมำเดຌหในชอบ฿นหลักกำรสำหรับขຌอสนอของ
กระทรวงอุตสำหกรรม฿นรืไอง W10 อุตสำหกรรมปງำหมำย: กลเกขับคลืไอนศรษฐกิจพืไออนำคตX พืไอปຓนมำตรกำร
ระยะยำวทีไจะกำหนดทิศทำง Wกำรปรับครงสรຌำงดຌำนกำรผลิต ทัๅงกษตร-อุตสำหกรรม-บริกำรX ของประทศ฿หຌมี
ประสิทธิภำพ มีควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน มีกำรสรຌำงงำนคุณภำพ ละมีกำรสนับสนุนศรษฐกิจภูมิภำคอยำงปຓน
ระบบ ตอนืไอง ละยัไงยืน ดยผลักดันกำรจริญติ บตทำงศรษฐกิจ (S-curve) เดຌ฿น 2 รูปบบ (ผนภำพทีไ 4.20)
เดຌก
รูปบบทีไ 1 คือ First S-Curve – กำรลงทุน฿นกลุมอุตสำหกรรมทีไมีอยูลຌว฿นประทศ หรืออีกนัยยะ
หนึไงคือ กำรตอยอดอุตสำหกรรมดิมทีไมีศักยภำพ พืไอพิไมประสิทธิภำพกำร฿ชຌปัจจัยผลิตดยกำรลงทุนชนิดนีๅจะสงผล
ตอกำรจริญติบตทำงศรษฐกิจ฿นระยะสัๅนละระยะกลำง ดย 5 อุตสำหกรรมดิมประกอบเปดຌวย (1) อุตสำหกรรม
ยำนยนต์ส มัย฿หม (Next – Generation Automotive) (2) อุตสำหกรรมอิลใกทรอนิกส์อัจ ฉริยะ (Smart
Electronics) (3) อุตสำหกรรมกำรทองทีไยวกลุมรำยเดຌดีละกำรทองทีไยวชิงสุขภำพ (Affluent, Medical and
Wellness Tourism) (4) กำรกษตรละทคนลยีชีวภำพ (Agriculture and Biotechnology) ละ (5)
อุตสำหกรรมกำรปรรูปอำหำร (Food for the Future) อยำงเรกใดีปัญหำหลักทีไพบคือ กลุมอุตสำหกรรม฿นปัจจุบัน
นัๅนเมพียงพอทีไจะทำ฿หຌศรษฐกิจของประทศเทยติบตเดຌอยำงกຌำวกระดด จึงจำปຓนตຌองมีกำรพัฒนำ S-curve ฿น
รูปบบทีไ 2 คือ New S-Curve ควบคูเป
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รูปบบทีไ 2 คือ New S-Curve – ปຓนรูปบบของกำรลงทุน฿นอุตสำหกรรม฿หม พืไอปลีไยนรูป บบ
สินคຌำละทคนลยี ดยอุตสำหกรรม฿หมหรืออุตสำหกรรมอนำคตหลำนีๅจะปຓนกลเกทีไสำคัญ฿นกำรขับคลืไอน
ศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประทศ อีกทัๅงปຓนกำรตอยอดอุตสำหกรรมดิมทีไจะสำมำรถพิไมรำยเดຌของ
ประชำกรเดຌ ป ระมำณ รຌ อ ยละ 70 จำกปງ ำ หมำย ส ว นอี ก รຌ อยละ 30 จะมำจำกอุ ต สำหกรรม฿หม กำรติ ม 5
อุตสำหกรรมอนำคต (New S-curve) ประกอบดຌวย (1) อุตสำหกรรมหุนยนต์ (Robotics) (2) อุตสำหกรรมกำรบิน
ละลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) (3) อุตสำหกรรมชืๅอพลิงชีวภำพละคมีชีวภำพ (Biofuels and
Biochemicals) (4) อุตสำหกรรมดิจิทัล (Digital) ละ (5) อุตสำหกรรมกำรพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
ดยอุตสำหกรรมดิมละอุตสำหกรรม฿หมจะปຓนอุตสำหกรรมกืๅอหนุนกัน฿นรูปบบตำงโกอ฿หຌกิดกำร
ชืไอมยงทำงศรษฐกิจของประทศ (ผนภำพทีไ 4.21) ดຌวยหตุนีๅ 10 อุตสำหกรรมดังกลำวปຓนอุตสำหกรรมทีไมี
ศักยภำพละปຓนทีไสน฿จของนักลงทุนทัไวลก ซึไงจะมีบทบำทสำคัญ฿นกำรผลักดันศรษฐกิจของเทย฿นอนำคต
ผนภาพทีไ 4.20 อุตสาหกรรม First S-Curve ละ New S-Curve

ทีไมำ: คณิต สงสุพรรณ. 2558. 10 อุตสำหกรรมปງำหมำยกลเกขับคลืไอนศรษฐกิจพืไออนำคต New Engine of Growth

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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ผนภาพทีไ 4.21 การพัฒนาอุตสาหกรรม฿หมทีไมีฐานรากสืบนืไองจากอุตสาหกรรมปัจจุบัน

ทีไมำ: คณิต สงสุพรรณ. 2558. 10 อุตสำหกรรมปງำหมำยกลเกขับคลืไอนศรษฐกิจพืไออนำคต New Engine of Growth

4.7.5 นวนຌมทิศทางศรษฐกิจกิจกรรมทางศรษฐกิจทีไมีศักยภาพ
กำรผลิตกำลังรงงำน฿นอดีตทีไผำนมำมักทีไเมตรงกับควำมตຌองกำรของผูຌประกอบกำรมำกนัก ทำ฿หຌผลิต
ภำพรงงำนของเทยเมพัฒนำละทำ฿หຌประทศเทยติดกับดักประทศทีไมีรำยเดຌปำนกลำงมำนำนกวำ 50 ป จำกอดีต
ประทศเทยมีกำรปรับมดลทำงศรษฐกิจมำลຌว 3 ครัๅง ริไมจำกมดลทีไนຌนทำงดຌำนกษตรกรรม หรือ Thailand
1.0 ตอมำปรับมดลปຓนอุตสำหกรรมบำ คือ มีกำรนำครืไองจักรขຌำมำ฿ชຌตกใยังนຌนกำร฿ชຌรงงำนรำคำถูกปຓนหลัก
ละปรับมำปຓนมดลอุตสำหกรรมหนักทีไมีกำรนำขຌำครืไองจัก รมำจำกตำงประทศมำ฿ชຌ฿นกำรผลิตพืไอสงออก
รียกวำ Thailand 3.0 ทีไสงผล฿หຌประทศเทยประสบปัญหำควำมหลืไอมลๅำละกับดักรำยเดຌปำนกลำงมำปຓนระยะ
วลำนำน รัฐบำลดຌวยกำรนำของทำนนำยกรัฐมลตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์อชำ จึงเดຌนำมดล Thailand 4.0 มำ฿ชຌ
พืไอกำจัดปัญหำทีไกิดจำก Thailand 3.0 ดยมีปງำหมำยพืไอนำประทศมุงสูควำมมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน อยำงปຓน
รูปธรรม มดล Thailand 4.0 ปຓนกำรขับคลืไอนศรษฐกิจดຌวยนวัตกรรม฿น 5 กลุมอุตสำหกรรมปງำหมำยตำม
ผนภำพทีไ 4.22
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ผนภาพทีไ 4.22 วิวัฒนาการของมดล Thailand 1.0 ถึง Thailand 4.0
อุตสาหกรรมหนัก
฿ชຌครืไองจักรจาก
ตางประทศ
Thailand 3.0

สังคมกษตรกรรม
Thailand 1.0

Thailand 2.0
อุตสาหกรรมบา
฿ชຌรงงานขຌมขຌน
ละรงงานราคาถูก
Thailand 3.0 สงผล฿หຌประทศเทยผชิญกับกับดักประทศรำยเดຌปำนกลำง
ปัญหำควำมหลืไอมลๅำดຌำนตำงโ ละควำมเมสมดุล฿นกำรพัฒนำ กำรปฏิรูป
ครงสรຌำงศรษฐกิจปຓน Thailand 4.0 พืไอกຌำวขຌำมกับดักจำก Thailand 3.0
ทีไมำ: คณะผูຌวิจัย

Thailand 4.0
ครงสรຌางศรษฐกิจ ทีไขบั คลืไอนดຌวย
นวัตกรรม
5 กลุมอุตสาหกรรมป้าหมาย
1.กลุมอาหาร กษตร ละทคนลยีชวี ภาพ
2.กลุมสาธารณสุข สุขภาพ
ละทคนลยีทางการพทย์
3.กลุมครืไองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุนยนต์
4.กลุมดิจิตอล ทคนลยีอินตอร์นใตทีไ
5.กลุมอุตสาหกรรมสรຌางสรรค์ วัฒนธรรม
ละบริการทีไมมี ูลคาสูง

กำรกำหนดกลุมอุตสำหกรรมปງำหมำย฿น Thailand 4.0 มีควำมสอดคลຌองกับกำรกำหนดอุตสำหกรรม฿หม
ทีไจะกิดขึๅน฿นอนำคต (New S-curve) ของคณะรัฐมนตรี เดຌก
1) อุตสำหกรรมหุนยนต์ (Robotics)
2) อุตสำหกรรมกำรบินละลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
3) อุตสำหกรรมชืๅอพลิงชีวภำพละคมีชีวภำพ (Biofuels and Biochemicals)
4) อุตสำหกรรมดิจิทัล (Digital)
5) อุตสำหกรรมกำรพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
ทัๅงนีๅผลกำรศึกษำครงกำรศึกษำพืไอทบทวนควำมตຌองกำรกำลั งคนพืไอ฿ชຌว ำงผนกำรผลิตละพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ของประทศ ดยสำนักงำนลขำธิกำรสภำกำรศึกษำเดຌมอบหมำย฿หຌ สถำบันวิจัยพืไอกำรพัฒนำ
ประทศเทยทำกำรศึกษำวิจัย ซึไงผลจำกกำรคำดประมำณรงงำน฿นสำขำทีไปຓนปງำหมำยหลัก฿นกำรพัฒนำประทศ
มีนวนຌมจำนวนรงงำนตำมผนภำพทีไ 4.23 ดย฿นป พ.ศ.2568 พบวำ รงงำน฿นอุตสำหกรรมหุนยนต์มีนวนຌม
ควำมตຌองกำรมำกทีไสุด รองลงมำเดຌก อุตสำหกรรมกำรกำรพทย์ครบวงจร กำรตรียมควำมพรຌอมของกำลังรงงำน
สำหรับรองรับอุตสำหกรรมทีไจะกิดขึๅมมำ฿หม฿นอนำคตปຓนรืไองรงดวนทีไตຌองดำนินกำร ดยรงงำนทีไจะขຌำสู
ตลำดรงงำนจะตຌองปຓนรงงำนทีไสำมำรถท ำงำนเดຌจ ริงละตรงกับควำมตຌองกำรของภำคอุตสำหกรร ม ดังนัๅ น
รงงำนทีไเดຌรับคุณวุฒิวิชำชีพตำมมำตรฐำนอำชีพจะปຓนกลเกสำคัญ฿นกำรยกระดับผลิตภำพของรงงำนเทย

กำรศึกษำรูปบบระบบคุณวุฒวิ ิชำชีพ฿นตำงประทศละทบทวนกลุมอุตสำหกรรมทีไมีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ
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ผนภาพทีไ 4.23 นวนຌมจานวนรงงานจานกตามอุตสาหกรรม฿หมทจีไ ะกิดขึๅน฿นอนาคต (New S-curve)
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อุตสำหกรรมหุนยนต์

อุตสำหกรรมกำรบินละลจิสติกส์

อุตสำหกรรมกำรพทย์ครบวงจร

อุตสำหกรรมชืๅอพลิงชีวภำพละคมีชีวภำพ

2568

อุตสำหกรรมดิจิตอล
ทีไมำ: สถำบันวิจยั พืไอกำรพัฒนำประทศเทย (2558)

นอกจำกนีๅครงกำรจัดทำผนมบทระบบสมรรถนะรงงำนตำมควำมตຌองกำรของประทศ ดยกรมพัฒนำ
ฝมือรงงำน มอบหมำย฿หຌมูลนิธิสถำบันวิจัยพืไอกำรพัฒนำประทศเทย ศึกษำวิจัยนวนຌมของกิจกรรมทำงศรษฐกิจ
ทีไมีศักยภำพภำย฿นอนำคต พบวำ ทิศทำงกิจกรรมทำงศรษฐกิจ฿นปัจจุบันจะสอดคลຌองกับทิศทำงกำรพัฒนำประทศ
฿นอนำคต ดยสำขำศรษฐกิจทีไมีผลิตภัณฑ์มวลรวมทีไทຌจริงสูงทีไสุด฿น 15 ลำดับรก ประกอบเปดຌวย (1) กำรขำยสง
กำรขำยปลีก กำรซอมซมยำนยนต์รถจักรยำนยนต์ ของ฿ชຌสวนบุคคล ละของ฿ชຌ฿นครัวรือน (2) กำรกษตร ลำสัตว์
ละปຆำเมຌ (3) กิจกำรดຌำนอสังหำริมทรัพย์ กำร฿หຌชำ ละกิจกรรมทำงธุรกิจ (4) กำรขนสง สถำนทีไกใบสินคຌำ ละ
กำรคมนำคม (5) กำรผลิตอำหำรละอำหำรสัตว์ (6) กำรปຓนตัวกลำงทำงกำรงิน (7) กำรศึกษำ (8) กำรผลิตเฟฟງำ
ละอิลกทรอนิกส์ (9) กำรทำหมืองรละหมืองหิน (10) รงรมละภัตตำคำร (11) กำรผลิตยำนยนต์ละชิๅนสวน
(12) กำรเฟฟງำ กຍำซ ละกำรประปำ (13) กอสรຌำง (14) กำรลีๅยงสัตว์บก สัตว์นๅำ ละกำรประมง ละ (15) สิไงทอ
ครืไองนุงหม ดยกิจกรรมทำงศรษฐกิจ หลำนีๅหำกมีกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพจะปຓนกำรชวยพิไมขีดควำมสำมำรถ
ของประทศเดຌชนดียวกัน

ดังนัๅนจำกกำรทบทวนทิศทำงสถำนกำรณ์กำลังรงงำนละศรษฐกิจของประทศละอุตสำหกรรมทีไ
มีศักยภำพ฿นกำรพัฒนำ฿นอนำคต ทำ฿หຌสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพมีกำรทบทวนกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพ฿หຌทัน
ตอกำรปลีไยนปลงพืไอยกระดับขีดควำมสำมำรถของประทศ ดยคำนึงถึงกำรวิครำะห์หวงซคุณคำของกิจกรรม
(Value Chain) ฿นกำรวิครำะห์ตำหนงงำนทีไหมำะสม นอกจำกนีๅควรรงจัดทำมำตรฐำนอำชีพทีไ รองรับนวนຌม
กำรขยำยตัวละควำมตຌองกำรรงงำนทีไพิไมขึๅน฿น Thailand 4.0 ทีไนຌนกำรขับคลืไอนศรษฐกิจดຌวยนวัตกรรม
พืไอ฿หຌกำลังคนของประทศมีสมรรถนะ฿นกำรทำงำน฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของผูຌประกอบกำร฿นกลุม
อุตสำหกรรม฿หม

บททีไ 5
ผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
สำหรับ กำรจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564 นอกจำกกำรทบทวนสภำพ
ปัญหำ อุปสรรค จุดขใง จุดออน ทัๅงจำกปัจจัยภำย฿นละสภำพวดลຌอมภำยนอกรอบดຌำนทัๅง฿นละตำงประทศ
เดຌก ศรษฐกิจ สังคม กำรมือง ทคนลยี รวมทัๅงกำรศึกษำทบทวนนยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประทศ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำลังคนของประทศ นวทำงผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ฉบับทีไ 12 ผนมบท
ระดับชำติทีไกีไยวขຌอง ละผนยุทธศำสตร์อืไนโ ของหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง฿นดຌำนกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ทีไมีผล
ตอกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ซึไงเดຌสรุปผลละวิครำะห์เวຌลຌว฿นบททีไ 2 ละบททีไ 3 ทัๅงนีๅขຌอมูล฿นสวนดังกลำว
จะนำผลกำรประชุมระดมควำมคิดหใน จำกกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย ทัๅงสวนกลำงละภูมิภำค ตลอดจนขຌอคิดหในละ
ขຌอสนอนะจำกหนวยงำนตำงโ มำวิครำะห์พิไมติม ซึไงผลจำกกำรประชุมทัๅงหมดสำมำรถสรุปป็นประดในสำคัญ
ละนำเปสูกำรกำหนดสภำวะวดลຌอมทีไมีผลกำรดำนินกำรจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564
ดังนัๅนกำรนำสนอ฿นบทนีๅจะบงออกป็น 3 สวน สวนรกป็นผลจำกกำรประชุมระดมควำมคิดหใน ทัๅง฿นสวนกลำง
ละภูมิภำค รวมทัๅงผลประชุมประชำพิจำรณ์รำงผนยุทธศำสตร์ยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564
สวนทีไสองป็นกำรสรุปสภำวะวดลຌอมทีไมีผลตอกำรดำนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ สวนทีไ สำมป็นกำรกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศำสตร์ ผนงำนละครงกำรทีไรองรับกำรดำนินงำนของผนยุทธศำสตร์สถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564 ฿น 5 ปขຌำงหนຌำ ดังนีๅ
5.1 การวิคราะห์ผลจากการประชุม
5.1.1 ประดในสาคัญจากการระดมความคิดหในพืไอนาเปสูการวิคราะห์สภาวะวดลຌอม
การประชุม฿นสวนกลาง
 ประดในปัญหำสำคัญ฿นกำรดำนินงำนทีไผำนมำของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ คือ สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพยัง
เมป็นทีไรูຌจักสำหรับผูຌประกอบอำชีพละสถำนประกอบกำร จึงควรพิไมผนกำรประชำสัมพันธ์฿หຌ มำกขึๅนพืไอ฿หຌ
ผูຌประกอบกำรหในควำมสำคัญของกำรประมินมำตรฐำนวิชำชีพ฿นกำรรับรงงำนขຌำทำงำน ละนຌนประชำสัมพันธ์
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ดยกำรสรຌำงกำรรับรูຌ฿หຌมำกขึๅน ดยอำจรวมมือกับหนวยงำนตำงโ ทัๅงนีๅควรมีกำรประชำสัมพันธ์
฿หຌลงถึงระดับพืๅนทีไตำมภูมิภำคตำงโ ดຌวย
 ฿นกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพมี กำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพลຌว สรใจกวำ 500
อำชีพ ตผูຌประกอบอำชีพยังเมทรำบวำจะเปทดสอบมำตรฐำนอำชีพเดຌ ทีไ ฿ด ดังนัๅน สถำบัน คุ ณวุฒิวิชำชีพ ควรมี
ครือขำยของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ฿นพืๅนทีไละนຌนกำรประชำสัมพันธ์หนวยทดสอบ฿นพืๅนทีไ฿หຌมำกขึๅน
 กำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพป็นหนึไง฿นภำรกิจหลักของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ดังนัๅนกำรดำนินกำรจัดทำ
มำตรฐำนอำชีพควรจัดทำตำมกลุมอุตสำหกรรม First S-curve ละ New S-curve ละตำมยุทธศำตร์ชำติ ดยนຌน
กำรลือกทำป็น กลุมลใกโ ป็นตຌนบบกอน นืไองจำกขຌอจำกัดของทรัพยำกร ดยทำป็น Road Map ฿หຌชัด
ซึไงกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพเมจำป็นตຌองทำ฿นจำนวนทีไมำก ดยนຌนกำรจัดทำมำตรฐำนวิชำชีพทีไมีควำมจำป็น฿น
ปัจจุบันละมำตรฐำนวิชำชีพทีไป็นปງำหมำย฿นอนำคต ชน สำขำอำชีพ฿นอุตสำหกรรม 4.0 พืไอ฿หຌตรงกับควำม
ตຌองกำรของผูຌประกอบกำรมำกทีไสุด นอกจำกนีๅควรกำหนดปງำหมำยทีไชัดจนสำหรับกลุมอำชีพทีไขຌำรับกำรประมิน
พรำะกลุมอำชีพทีไอยู฿นอุตสำหกรรมขนำดลใกอำจเมตຌองกำรรงงำนทีไผำนกำรประมินมำตรฐำนวิชำชีพ พรำะเม
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หมำะสมกับงำนทีไทำละป็นกำรพิไมตຌนทุนกำรผลิต฿หຌกับผูຌประกอบกำร ทัๅงนีๅกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพควรคำนึงถึง
กำรทบทวนละพัฒนำมำตรฐำนอำชีพ฿หຌทันตอกำรปลีไยนปลงทำงดຌำนทคนลยีดຌวย
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ควรป็นสถำบันหลักทีไดำนินกำรรืไองมำตรฐำนอำชีพ฿หຌสอดคลຌองกับนวนຌม
ของลก฿นปัจจุบันทีไ฿หຌควำมสำคัญดຌำนมำตรฐำนดຌำนอำชีพมำกกวำดຌำนวุฒิกำรศึกษำ ดยสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพตຌอง
มีควำมชัดจน฿นกำรดำนินงำนละกำรบูรณำกำรควำมรวมมือกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง พรำะกีไยวขຌองกับกรอบ
มำตรฐำนตำงโ เดຌก กรอบคุณวุฒิหงชำติ ภำย฿ตຌกำรดูลของกระทรวงศึกษำธิกำร มำตรฐำนฝมือรงงำนหงชำติ
ภำย฿ตຌกำรดูละของกระทรวงรงงำน พืไอลดปัญหำควำมสับสน
 กำรดำนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรชืไอมตอระหวำงหนวยงำนภำครัฐละผูຌประกอบกำรเดຌ
อยำงทຌจริง นอกจำกจำกนีๅสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ควรอำศัยครือขำยหลำนีๅ฿นกำรดำนินกำรประมินมำตรฐำน
อำชีพ พืไอควำมรวดรใว฿นกำรดำนินงำน฿หຌกิดประสิทธิภำพ
 สำหรับกำรบูรณำกำรกำรทำงำนกับสมำคมวิชำชีพตำงโ ควรทำงำนรวมกับ สภำอุตสำหกรรม หรือ
สมำคมวิชำชีพ฿นอุตสำหกรรมนัๅนโ ป็นผูຌกำหนดจำนวนคนชิงปริมำณ ละควรมีหนวยฝຄกอบรมพืไอฝຄกอบรม฿หຌก
บุคลำกรกอนทีไจะขຌำมำทดสอบกับสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ซึไงป็นกำรชวย฿หຌมีผูຌมำทดสอบพิไมมำกขึๅน
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรกำหนดบทบำทหนຌำทีไกำรทำงำน฿หຌชัดจน ดยสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรป็น
หนวยงำนกลำงสำหรับกำรประมินคุณวุฒิวิชำชีพของประทศ สำหรับกำรประมินมำตรฐำนอำชีพควรมีกำรประมิน
ผำนทำงอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์พืไอ฿หຌประชำชนขຌำถึงเดຌงำย นอกจำกนีๅ กำรประมินมำตรฐำนอำชีพควรมีกำร
ประมินสมรรถนะรวมของทุกตำหนง฿นสำยวิชำชีพ (Common Competency)
 กำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพควรนຌนทัๅง Supply side ละ Demand side ดย Supply side ควร
สงตอมำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพเปยังสถำนศึกษำพืไอเปปรับหลักสูตรละทียบคุณวุฒิ฿นสถำนศึกษำ สวน
Supply side ควรมีมำตรกำรจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบกำรนำอำมำตรฐำนอำชีพละระบบคุณวุฒิวิชำชีพนำเป฿ชຌบริหำร
จัดกำรฝຆำยบุคคล (HR) ขององค์กร พรำะมืไอผูຌประกอบอำชีพหในวำผูຌประกอบกำรเมเดຌนำรืไองฐำนสมรรถนะเป
฿ชຌ จึงนຌนเปทีไคุณวุฒิทำงกำรศึกษำพียงอยำงดียว จนเมสน฿จ฿นกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
 นืไองจำกสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพป็นองค์กำรมหำชน ทำ฿หຌกำรดำนินงำนสวน฿หญตຌองคำนึงถึงนยบำย
ทำงกำรมือง ดังนัๅนยุทธศำสตร์ตຌองมีควำมชัดจนละสอดคลຌองกับนยบำยของรัฐบำล
 กำรทีไจะทำ฿หຌระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ละมำตรฐำนวิชำชีพป็นทีไยอมรับ ควรมีกำรกำหนดรืไองกำรพิไม
จำนวนขຌอสอบ฿นชิงปริมำณละคุณภำพ ละปรับครงสรຌำงกำรบริหำรวำ หนวยงำนทีไทำหนຌำทีไรับรองสมรรถนะ
บุคคล ควรจะมีรืไองกำรประกันคุณภำพ กำรวัดละกำรประมินผล
 นืไ อ งจำกกำรทดสอบนั ก รี ย น/นั ก ศึ ก ษำยั ง มี ผูຌ ส อบผ ำ นนຌ อ ย อำจกิ ด จำกคุ ณ ภำพของกำรสอน
พรำะฉะนัๅนควรรงสงตอมำตรฐำนอำชีพขຌำเปสูสถำบันกำรศึกษำพืไอปรับปรุงหลักสูตร
การจัดประชุม฿นสวนภูมิภาค
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรมีกำรประชำสัมพันธ์ ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ฿หຌทุกภำคสวนรับรูຌมำกขึๅน ทัๅง฿น
สวนกลำงละสวนภูมิภำค วำระบบคุณวุฒิวิชำชีพคืออะเรละมีประยชน์กสถำนประกอบกำรละบุคลำกรอยำงเร
ดยกำร฿หຌควำมรูຌกสถำนประกอบกำร฿หຌ หในถึงควำมสำคัญของกำร฿ชຌบุคลำกรทีไมีมำตรฐำนอำชีพ มีสมรรถนะ฿น
กำรทำงำน จะป็ น ประยชน์ อย ำ งเร ทัๅ ง นีๅ สถำบัน คุณ วุฒิ วิ ชำชี พจ ำป็น ตຌ อง฿หຌควำมรูຌ ละประชำสั มพั น ธ์อย ำ ง
กวຌำงขวำงมำกขึๅนดຌว ย ดยฉพำะอยำงยิไงกับภำคอำชีวศึกษำ นืไองจำกอำชีวศึกษำป็นหนวยงำนทีไสนับสนุน
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ภำคอุตสำหกรรม ละควรมุงนຌนควำมรวมมือกับอำจำรย์฿หຌมำกขึๅน พืไอกระตุຌน฿หຌมีมุมมอง มีทัศนคติทีไดี ละขຌำ฿จ
อยำงชัดจนกีไยวกับมำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพพืไอตอบสนองควำมตຌองกำรของสถำนประกอบกำรละ
ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำ฿นระดับอำชีวศึกษำ
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรมีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนรวมกับหนวยงำนภำครัฐละภำคอกชน฿นรืไอง
ควำมตຌองกำรคุณวุฒิ฿นกำรทำงำน พืไอ฿หຌสำมำรถพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพรวมกันเดຌ ดยนຌนกำรบูรณำกำร฿นทุก
ภำคสวน ทัๅงนีๅ฿นระดับภูมิภำคควรนຌน ควำมรวมมือกับรงงำนจังหวัดละสถำนศึกษำพืไอสรຌำงควำมรูຌควำมขຌำ฿จ
ตัๅงต฿นระดับมัธยมศึกษำ฿นรืไองกำรนะนวอำชีพ฿หຌมีทัศนคติทีไดีตอลกกำรทำงำน
 ผูຌประกอบอำชีพ ละหน วยงำนตำงโ ยัง มีควำมสับสนระหวำงมำตรฐำนฝมื อรงงำนหงชำติของ
กรมพัฒนำฝมือรงงำนละมำตรฐำนอำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ดังนัๅนควรมีกำรกำหนดบทบำทกำรทำงำน฿หຌ
ชัดจน฿นยุทธศำสตร์ของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ฿นป พ.ศ. 25560-2564 หรือมีกำรบูรณำกำรรวมกันมำกขึๅน
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ นຌน฿หຌผูຌประกอบอำชีพขຌำมำมีสวนรวม฿นกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพ ดยบำง
อำชีพมีกำรผูกขำด หรือมีสมำคมทีไมีควำมขຌมขใง฿นกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพ ต฿นบำงสมำคมหรือกลุมอำชีพเมมี
ควำมขຌมขใงมำกนัก ซึไงทำ฿หຌมีฉพำะบำงกลุมทีไเดຌขຌำมำรวมยกรำงมำตรฐำนอำชีพ ดังนัๅนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
จำป็นตຌองมีกำรกระจำยกำรมีสวนรวม฿หຌชัดจนมำกยิไงขึๅน นอกจำกนีๅควรจัดทำมำตรฐำนอำชีพ฿หมโ ทีไสำคัญรวมถึง
กำรทบทวนจำนวนระดับชัๅนของคุณวุฒิ ชน ดຌำนลจิสติกส์ ละกำรสืไอสำรทรคมนำคม
 กำรทบทวนมำตรฐำนอำชีพป็นสิไงจำป็นทีไตຌองรงดำนินกำรดยดวน พืไอ฿หຌกิดควำมนำชืไอถือ ละ
฿นกำรทดสอบตຌองรงดำนินกำรจัดตรียมครืไองมือทดสอบดยรใว รวมทัๅงสนุบสนุนดຌำนงบประมำณดຌวย ทัๅงนีๅหนวย
ทดสอบหรือองค์กรรับรองควรมีกำรวำงกลยุทธ์ทีไชัดจน ดยนຌนรืไองคุณภำพ฿หຌมำกขึๅน
 องค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ยัง มีสถำนทีไ฿นกำรทดสอบเมพียงพอ
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ จำป็นตຌองมีกำรวำงผนพืไอตรียมควำมพรຌอม฿นระยะยำวสำหรับ฿นสำขำอำชีพตำงโ ละ
ผนรองรับสำหรับนักรียนละนักศึกษำทีไสำรใจกำรศึกษำจำนวนมำก฿นตละป
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรนำมำตรฐำนอำชีพสงตอ฿หຌภำคกำรศึกษำ นืไองจำก฿นระดับอำชีวศึกษำกำลัง
ตรียมยกรำงหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ดยพิจำรณำจำกมำตรฐำนทีไกีไยวขຌองขຌำเปบรรจุ฿นกลุมของรำยวิชำ ทักษะ฿น
วิชำชีพทัๅงหมด พืไอ฿หຌดใกทีไจบมำสำมำรถทียบคียงกับ Certificated เดຌ ดังนัๅนควรมีกำรศึกษำนวทำง฿หຌสถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ สถำบันกำรศึกษำ ละกรมพัฒนำฝมือรงงำน สำมำรถผลิตคนออกมำ฿หຌเดຌตำมหลักสูตรละทียบคียง
กันเดຌ
 นืไองจำกบริบ ทวดลຌอมมีกำรปลีไยนปลงตลอดวลำ ดยฉพำะกำรปลีไยนปลงทำงทคนลยี
ดังนัๅนระบบคุณวุฒิวิชำชีพควรจะมีกำรปรับปลีไยน฿หຌป็นเปตำมบริบททีไปลีไยนปลงเป อำจมีกำรปรับกຌเขทุกโ
3 ป หรือทุกปฉพำะสำขำอำชีพทีไมีกำรปลีไยนปลงอยำงรวดรใว รวมเปถึง กำรพิจำรณำสวนประกอบตำงโ ของ
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพทีไควรจะตຌองมีกำรปรับปลีไยน฿หຌทันสมัย
 กำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพ ควรมองจำกควำมตຌองกำรของผูຌประกอบกำรป็นหลักวำตຌองกำรมำตรฐำน
อำชีพอะเร ลຌวจึงนำมำจัดทำมำตรฐำนอำชีพละสงตอเป฿หຌสถำบันกำรศึกษำ พืไอ฿หຌกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพตรง
กับอุตสำหกรรม ดยคำนึง วำสถำนประกอบกำรละภำคอุตสำหกรรม รวมทัๅงสถำบันกำรศึ กษำ จะเดຌประยชน์
อยำงเรทีไสอดคลຌองกัน
 ปัจจุบันมีควำมคำดหวังวำสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจะสำมำรถปลีไยนทัศนคติ฿นรืไองกำรรียนเดຌ กลำวคือ
มืไ อนั กรีย น/นักศึกษำสำมำรถสอบประมิ นมำตรฐำนอำชี พ ละเดຌ฿บรับรองคุณ วุฒิ ลຌ วจะป็น กำรบ งบอกถึง
สมรรถนะของผูຌจบกำรศึกษำ อันจะสะทຌอนถึงงินดือนทีไควรจะเดຌรับ ถึงมຌสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจะเมมีอำนำจทำง
กฎหมำย฿นกำรปลีไยนปลงงินดือนของรงงำน ตควรมีกำรชืไอมยงกับหนวยงำนอืไนโ ทีไจะทำ฿หຌงินดือนของ
รงงำนขึๅนอยูกับสมรรถนะของรงงำน
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5.1.2 ประดในละขຌอสนอนะจากการประชุมประชาพิจารณ์ (ราง) ผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
คณะวิจัยเดຌนำผลจำกกำรประชุมระดมควำมคิดหใน ทัๅงจำกผูຌมีสวนเดຌสียละผูຌบริหำร รวมทัๅงบุคลำกรของ
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ มำยก (รำง) ผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564 ละเดຌนำรำงผน
ยุทธศำสตร์ขຌำประชุมประชำพิจำรณ์พืไอรับฟังขຌอคิดหใน ดยรำงยุทธศำสตร์ทัๅง 5 ยุทธศำสตร์ทีไนำสนอ มีดังนีๅ
1. บูรณำกำรควำมรวมมือกับหนวยงำนทุกภำคสวน ฿นกำรประชำสัมพันธ์ละสรຌำงกำรรับรูຌกีไยวกับระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจัก ละผลักดัน฿หຌมีกำรนำเป฿ชຌประยชน์
2. จัดทำละทบทวนมำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพทีไสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของภำคศรษฐกิ จ
ละทียบคียงมำตรฐำนสำกล
3. ผลักดัน฿หຌมีกำรนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพเปสูกำรตอยอดกับหนวยงำนดຌำนกำรศึกษำ
รงงำนละผูຌประกอบกำร นำเป฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรพัฒนำสมรรถนะพืไอป็นครืไองมือ฿นกำรสรຌำงควำมกຌำวหนຌำ฿น
อำชีพ฿หຌกับกำลังคน รวมถึงผูຌทีไขำดอกำส฿นกำรขຌำสูระบบกำรศึกษำ
4. พัฒนำระบบกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพทีไสอดคลຌองกับมำตรฐำนสำกล ละ
ผลักดัน฿หຌกำลังคนเดຌรับกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ฿หຌครอบคลุมทุกสำขำวิชำชีพ
5. นำระบบศูนย์กลำงครือขำยขຌอมูลสำรสนทศละกำรบริกำรกีไยวกับคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ
เป฿ชຌสนับสนุน฿นกำรบริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพตำมนวทำงรัฐบำลอิลใกทรอนิกส์ (E-Government) เดຌอยำงมี
ประสิทธิภำพ
ผลจำกกำรประชุมประชำพิจำรณ์สวน฿หญหในดຌวยกับรำงยุทธศำสตร์ทัๅง 5 ยุทธศำสตร์ ทีไเดຌมีกำรนำสนอ
ดยกลำววำผนยุทธศำสตร์ฉบับนีๅมีควำมชัดจนมำกขึๅน สำหรับประดในทีไผูຌขຌำรวมประชุมเดຌ฿หຌขຌอสนอนะคอนขຌำง
สอดคลຌองละบรรจุอยู฿นทัๅง 5 ยุทธศำสตร์ลຌว สวนขຌอสนอนะพิไมติมอืไนโ จะป็นประดใน฿นดຌำนกำรทำงำนของ
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ รวมทัๅงกลเก฿นกำรขับคลืไอนผนเปสูกำรปฏิบัติ ทัๅงนีๅผลจำกกำรประชุมประชำพิจำรณ์ (รำง)
ผนยุ ท ธศำสตร์ ดั ง กล ำ ว สำมำรถสรุป ป็ น ประดใ น ขຌ อสนอนะทีไ ส ำคัญ ละสอดคลຌ องกับ รำ งยุ ท ธศำสตร์ทัๅ ง
5 ยุทธศำสตร์ ดังนีๅ
ยุทธศำสตร์ทีไ 1 บูรณำกำรควำมรวมมือกับหนวยงำนทุกภำคสวน ฿นกำรประชำสัมพันธ์ละสรຌำงกำรรับรูຌ
กีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจัก ละผลักดัน฿หຌมีกำรนำเป฿ชຌประยชน์
 กำรจัดทำมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพ ของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ควรทำงำนรวมกับกระทรวงศึกษำธิกำร
พรำะป็นครืไองมือทีไสำคัญทีไจะชืไอมภำคกำรศึกษำกับอุตสำหกรรม พืไอ฿หຌภำคกำรศึกษำสำมำรถผลิตบัณฑิตเดຌตรง
กับควำมตຌองกำรของอุตสำหกรรมละควรมีกำรชืไอมตอ (Linkage) ทีไชัดจนมำกขึๅน นอกจำกนีๅควรชืไอมยงกำร
จัดทำมำตรฐำนฝมือรงงำนกับกรมพัฒนำฝมือรงงำน ละสถำบันกำรศึกษำ฿นตละระดับชัๅนของตละสำขำอำชีพ
 ดຌำนกำรประชำสัมพันธ์ของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์฿หຌตรงกับกลุมปງำหมำย ซึไง
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพมี (Certification Body: CB) อยูป็นจำนวนมำก ดังนัๅนกำรประชำสัมพันธ์ อำจจะนຌน฿หຌ CB
ชวยประชำสัม พันธ์ พืไอ฿หຌกำรประชำสัม พันธ์ตรงกับกลุ มปງำหมำยของตละสำขำอำชีพอยำงทຌ จริง ทัๅงนีๅกำร
ประชำสัมพันธ์฿ หຌมีผูຌรับรูຌกีไยวกับกำรดำนินงำนของสถำบันพิไมขึๅน 3 ลຌำนคน ป็นประดในทีไทຌำทำยมำก ดังนัๅน
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรหำคูคຌำทีไสำคัญ ( Key Partners) ทีไมีควำมชีไยวชำญดຌำนกำรประชำสัมพันธ์ ชน สมำคม
หรือรัฐวิ สำหกิจ มำชวย฿นกำรจัดท ำผนประชำสัม พันธ์ ดยนຌ นตำมลำดับ ควำมสำคัญ (Priority) ละมีกำรท ำ
ขຌอควำมสำคัญ (Key Message) ตำงโ พืไอกำรสืไอสำรประชำสัมพันธ์฿หຌตรงกลุมปງำหมำย หรือประชำสัมพันธ์ดย
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กำรสรຌำงตຌนบบผูຌทีไประสบควำมสำรใจ฿นสำยอำชีพนัๅนโ วำมืไอมีคุณวุฒิวิชำชีพลຌวสำมำรถมีงินดือนพิไมเดຌ
อยำงเร พืไอ฿หຌผูຌประกอบอำชีพหในประยชน์ของกำรเดຌรับกำรรับรองคุณวุฒิวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ทีไ 2 จัดทำละทบทวนมำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพทีไสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของภำค
ศรษฐกิจละทียบคียงมำตรฐำนสำกล
 สถำบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ ควรทบทวนกำรจั ด มำตรฐำนอำชี พ นืไ อ งจำกปั จ จุ บั น มี ก ำรกล ำ วถึ ง รืไ อ ง
อุตสำหกรรม 4.0 กันมำก ตทุกอุตสำหกรรมเมสำมำรถเปถึง อุตสำหกรรม 4.0 เดຌ ดังนัๅนกำรพัฒนำมำตรฐำนอำชีพ
สำหรับอุตสำหกรรม 4.0 ควรริไมจำกอุตสำหกรรมทีไมีควำมพรຌอมกอน
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรพิไมควำมรวมมือกับภำคอุตสำหกรรม (Industrial Partner) ดยนຌนกำรดึง
ภำคอุตสำหกรรมขຌำมำป็นพันธมิตร฿หຌชัดจน จะทำ฿หຌกำรขับคลืไอนมำตรฐำนอำชีพกิดกำรนำเป฿ชຌจริง ดยมี KPI
ดຌำน Industrial Partner Endorse ชน มีกำรทำ MOU ระหวำงอุตสำหกรรมขนำด฿หญหรือบริษัทขนำด฿หญ พืไอ฿หຌ
บริษัทรับรอง (Endorse) มำตรฐำนทีไกำหนดขึๅนมำ ทำ฿หຌกิดควำมชัดจนละกิดควำมขຌำ฿จมำกขึๅนวำกำรทีไดใกสอบ
เดຌมำตรฐำนอำชีพจะเดຌรับกำรยอมรับจำกภำคอุตสำหกรรม พรำะปัจจุบันยังเมมีควำมชัดจนของภำคอุตสำหกรรมทีไ
จะขຌำมำมีสวนรวมทำงำนกับสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
ยุทธศำตร์ทีไ 3 ผลักดัน฿หຌมีกำรนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพเปสูกำรตอยอดกับหนวยงำนดຌำน
กำรศึกษำ รงงำน ละผูຌประกอบกำร นำเป฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรพัฒนำสมรรถนะพืไอป็นครืไองมือ฿นกำรสรຌำง
ควำมกຌำวหนຌำ฿นอำชีพ฿หຌกับกำลังคน รวมถึงผูຌทีไขำดอกำส฿นกำรขຌำสูระบบกำรศึกษำ
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพควรผลักดัน฿หຌภำคกำรศึกษำนำมำตรฐำนอำชีพทีไจัดทำออกมำลຌว เปปรับกำร
รียนกำรสอน฿นวิชำทีไกีไยวขຌอง ถຌำหำกเมมีกำรนำเป฿ชຌควรตຌองมีคุณวุฒิวิชำชีพรวมอยู฿นกำรออกบบหลักสูตร กำร
ทดสอบมำตรฐำนอำชีพควรทำควบคูกันระหวำงคนทีไกำลังทำงำนอยูละคนทีไกำลังจะออกมำทำงำน ทัๅงนีๅหนวยงำน
ภำคกำรศึกษำองกใมีควำมพรຌอมละยินดี฿นกำรนำมำตรฐำนอำชีพเปพัฒนำหลักสูตรละชวยหลือ฿นดຌำนตำงโ พืไอ
ผลักดัน฿หຌกำลังคนเดຌรับกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ฿หຌครอบคลุมทุกสำขำวิชำชีพ
ยุทธศำสตร์ทีไ 4 พัฒนำระบบกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพทีไสอดคลຌองกับมำตรฐำนสำกล
ละผลักดัน฿หຌกำลังคนเดຌรับกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ฿หຌครอบคลุมทุกสำขำวิชำชีพ
 นืไองจำกสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพทำหนຌำทีไป็นทัๅง Accreditation Body ละ Certification Body ต฿น
ควำมป็นจริง Certification Body มหำวิทยำลัยทำหนຌำทีไป็นผูຌรับรอง สวน Accreditation Body หนวยงำน
ภำครัฐป็นผูຌรับรอง ทำ฿หຌกรงวำ Certification Body จะมีมำตรฐำนพียงพอหรือเม
 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพมีควำมพยำยำมจัดทำมำตรฐำนอำชีพพืไอสงตอเป฿หຌผูຌ฿ชຌ ตวิชำชีพตำงโ มีก ำร
ปลีไยนปลงตลอดวลำ สมำคมวิชำชีพตละสมำคม฿หຌควำมสำคัญ฿นตละอำชีพเมหมือนกัน ดังนัๅน สถำบันคุณวุฒิ
วิชำชีพควรมีกำรจัดทำมำตรฐำนทีไนຌนฉพำะ ทักษะ ควำมรูຌทีไป็น Generic ทีไสำคัญละถูกตຌอง ดຌวยกำรปຂดอกำส
฿หຌองค์กรทีไมีควำมสน฿จป็นองค์กรรับรอง (Certification Body) วิชำชีพตำงโ ดย฿หຌสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพป็น
ผูຌตรวจสอบละออก฿บอนุญำต ดยทำมำตรฐำนป็นคูมือ (Guide Line) ฿หຌกับองค์กรทีไจะนำเป฿ชຌ ดยสถำบัน
คุณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ ท ำหนຌ ำ ทีไ ฿นกำรตรวจสอบว ำ องค์กรหล ำ นัๅ น เดຌ ท ำกำรสอน กำรอบรม ละออก฿บรับ รองทีไ ป็ น
มำตรฐำนหรือเม
 กำรพิจำรณำกำรรับรองผูຌทีไจะป็น Certification Body จำกกำรประกำศมำตรฐำนอำชีพจำนวนมำก
สงผล฿หຌบุคลำกรของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ทีไออกเป฿หຌควำมรูຌละรับรอง฿นสิไงตำงโ ละผูຌชีไยวชำญทีไจะขຌำมำดูล
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หรือตัดสินมืไอกิดปัญหำเมพียงพอขึๅน ทำ฿หຌกรงวำสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจะเมสำมำรถควบคุมคุณภำพของสถำบันทีไ
฿หຌกำรรับรองเดຌ ละกำรทีไเดຌป็น Certification Body ควรติดตำมมำตรฐำนอยำงเร
ยุทธศำสตร์ทีไ 5 นำระบบศูนย์กลำงครือขำยขຌอมูลสำรสนทศละกำรบริกำรกีไยวกับคุณวุฒิวิชำชีพละ
มำตรฐำนอำชีพเป฿ชຌสนับสนุน฿นกำรบริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพตำมนวทำงรัฐบำลอิลใกทรอนิกส์ (E-Government)
เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
 กำร฿ชຌ ระบบทคนลยี ของสถำบั น คุณ วุ ฒิ วิช ำชี พ ยั ง เม อืๅออำนวย฿หຌหนว ยรับ รอง ( Certification
Body) ทำงำนเดຌงำยขึๅน ดังนัๅนควรปรับปรุงระบบพืไอ฿หຌกำรทำงำนกิดควำมรวดรใวมำกยิไงขึๅน
5.2 สรุปสภาวะวดลຌอมทีไมีผลตอการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
฿นสวนกำรสรุปสภำวะวดลຌอมทีไมีผลตอกำรดำนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌกำร
จัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564 เดຌมีกำรวิครำะห์ตำมหลักทำงวิชำกำรละมีควำม
สอดคลຌองกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ดยกำรสังครำะห์ สภำพสถำนกำรณ์จำกกำรประชุมระดมควำมคิดหใน ทัๅง฿น
สวนกลำงละภูมิภำค ประกอบเปดຌวยสวนของกำรวิครำะห์ปัจจัยภำยนอกละภำย฿น (SWOT) ทีไกีไยวขຌองกับ
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ พืไอวิครำะห์สภำพวดลຌอมละทิศทำง฿นอนำคต ทัๅงนีๅจำกกำรวิครำะห์
สำระสำคัญของสภำวะวดลຌอมจึงจำป็นละมีผลตอกำรดำนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ซึไงสำมำรถสรุปเดຌดังนีๅ
5.2.1 ประชาสัมพันธ์ละสรຌางการรับรูຌกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจัก
พืไอผลักดัน฿หຌมีการนาเป฿ชຌประยชน์
จำกกำรจัดประชุมระดมควำมหใน฿นภูมิภำคตำงโ รวมทัๅง กำรประชุม฿นสวนกลำง พบวำ ประทศเทยยัง
ขำดกำรรับรูຌ ละขำดควำมขຌำ฿จระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ รวมถึงประยชน์ทีไจะเดຌรับจำกกำรมี
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ นืไองจำกกำรประชำสัมพันธ์ละสรຌำงกำรรับรูຌกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ
ยังเมทัไวถึงทุกภำคสวน ละจำกกำรดำนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ฿นชวงทีไผำนมำ พบวำยังมีขຌอจำกัด฿นรืไอง
ของกำรรับรูຌสำหรับผูຌประกอบอำชีพ ละนักรียนนักศึกษำ รวมทัๅงหนวยงำนทีไกีไยวขຌองตำงโ วำประยชน์ของกำร
จัดทำมำตรฐำนอำชีพมีประยชน์กผูຌประกอบอำชีพละนักรียนนักศึกษำอยำงเร ดังนัๅน฿นกำรดำนินงำนตำมผน
ยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560–2564 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจึงมีควำมจำป็นตຌองปรับปรุงกระบวนกำร
ทำงำน฿หຌมีประสิทธิภำพ มีกำรจัดทำผนพัฒนำบุคลำกรทีไชัดจน มีระบบ฿นกำรพัฒนำบุคลำกร฿หຌมี ศักยภำพละ
สำมำรถทำงำนขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ ดยฉพำะกลุมของบุคลำกรทีไขຌำมำ฿หม ซึไงสวน฿หญ
ยังเมมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จกีไยวกับกฎหมำยละกฎระบียบทีไกีไยวขຌองกับสถำบัน ฯ พืไอ฿หຌบุคลำกรป็นผูຌชีไยวชำญ
ฉพำะสำขำมำกยิไงขึๅน มีพืๅนฐำนสมรรถนะพืไอป็นรงจูง฿จ฿นกำรดำนินงำนรงรัดกำรพัฒนำระบบฐำนขຌอมูลทีไ
กีไยวขຌองกับกำรดำนินงำน ละพืไอ฿หຌบุคลำกรทัๅงหนวยงำนสำมำรถป็นสืไอประชำสัมพันธ์ละสรຌำงกำรรับรูຌกีไยวกับ
ระบบคุณวุฒิ รวมทัๅงผลักดัน฿หຌภำคสวนตำงโ ทีไกีไยวขຌองนำเป฿ชຌประยชน์ เดຌ นอกจำกนีๅสถำบันฯ จำป็นอยำงยิไงทีไ
ตຌองสรຌำงควำมรวมมือกับหนวยงำนทุกภำคสวน฿หຌมีกำรทำงำนบบบูรณำกำร พืไอพิไมชองทำงกำรประชำสัมพันธ์
ละสรຌำงกำรรับรูຌกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจักอยำงกวຌำงขวำง ดยฉพำะอยำงยิไง
ภำคอกชนทีไป็นสวนสำคัญ฿นกำรขับคลืไอน (Demand Driven) ระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌประสบ
ควำมสำรใจ
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5.2.2 การจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพตຌองสอดคลຌองกับความตຌองการของภาคศรษฐกิจ
ละสามารถนาเปทียบคียงกับมาตรฐานสากลเดຌ
฿นชวงสิบกวำปทีไผำนมำผลิตภำพกำลังคนของเทยลดลงมำก ดยปัจจุบันอัตรำกำรติบตของผลิตภำพของ
กำลัง คนของเทยมี คำฉลีไ ยประมำณรຌอยละ 3 ละมี นวนຌม ลดลง ขณะทีไป ระทศ฿นประชำคมอำซี ยน อำทิ
วียดนำม มีอัตรำกำรติบตผลิตภำพของกำลังคนฉลีไยประมำณรຌอยละ 4 ละมีนวนຌมพิไมขึๅน ซึไงผลิตภำพกำลังคน
ทีไลดลงนีๅจะป็นอุปสรรคของประทศทำ฿หຌประทศยังคงติดกับดักรำยเดຌปำนกลำงละยังเมมี สัญญำณวำจะกຌำวขຌำม
เปเดຌ สงผล฿หຌประทศเทยตຌองคำนึงถึงทิศทำงกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิละมำตรฐำนอำชีพ พืไอพิไมผลิตภำพของ
กำลังคน ละสอดคลຌองกับกำรผลิต กำรคຌำ ละรูปบบกำรพัฒนำทีไปลีไยนปลงเป ทำ฿หຌประทศเทยตຌองมีกำร
ปรับปลีไยนนวทำงกำรพัฒนำ฿นดຌำนศรษฐกิจ฿หຌสอดคลຌองกับกำรปลีไยนปลง ดยฉพำะอยำงยิไงจำป็นตຌองนຌน
กำรผลิตพืไอพิไมนวัตกรรม ละอำศัยทคนลยีชัๅนสูง พืไอ฿หຌประทศเทยสำมำรถขงขันเดຌ฿นวทีลก สำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคมหงชำติ เดຌมีกำรกำหนดกิจกรรมทำงศรษฐกิจปງำหมำยของประทศ
มุงนຌนกำรผลิตพืไอสรຌำงมูลค ำของสินคຌำ ดยกำรกำหนดทิศทำงกิจกรรมทำงศรษฐกิจ฿นอนำคตของประทศเทย
ภำย฿ตຌกรอบนวคิดกำรปลีไยนปลงของประทศ ฿นกำรสรຌำงภูมิคุຌมกันละควำมสีไยงทีไประทศเทยตຌองผชิญ
ดยปງำหมำย฿นกำรพัฒนำนัๅนจำป็นตຌองตอบจทย์ขຌอจำกัด฿นประทศตำงโ ทีไกิดขึๅน นอกจำกนีๅนวนຌมกำรพัฒนำ
ละกำรปลีไย นปลงรูป บบศรษฐกิจลกบบ฿หมโ รวมถึง กำรปฏิวั ติอุต สำหกรรมจำกระยะทีไ 3 ทีไ ฿ชຌ ระบบ
คอมพิวตอร์ละระบบอัตนมัติ (Computer and Automation) ขຌำสูกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมระยะทีไ 4 (Industry
4.0 หรือ Forth Industrial Revolution) ป็นระบบ Cyber-Physical Systems หรือยุคทีไมีกำร฿ชຌอินตอร์นใตป็น
ครืไองมือหลัก฿นกำรขับคลืไอนศรษฐกิจ รวมทัๅงประทศเทยอยู฿นกำรรวมกลุมทัๅงระดับอนุภูมิภำค ละภูมิภำคถือเดຌ
วำมีควำมสำคัญละสงผลตอกำรพัฒนำศรษฐกิจของประทศ ซึไงกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพนอกจำกจะตຌองสอดคลຌอง
กับควำมตຌองกำรของภำคศรษฐกิจลຌว จำป็นตຌองสำมำรถนำเปทียบคียงกับมำตรฐำนสำกลเดຌอีกดຌวย
5.2.3 สงสริมสนับสนุนภาคการศึกษา นามาตรฐานอาชีพเปปรับปรุงกระบวนการรียนการสอน หรือ
นาเปป็นนวทาง฿นการสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน กำรรียนรูຌทัๅง฿นระบบละนอกระบบกำรศึกษำถือเดຌวำป็นหลงกำรผลิตกำลังคน
(Supply Side) ของประทศพืไอตอบสนองลกของกำรทำงำน (Demand Side) ตประทศเทยประสบปัญหำ
สำคัญ คือ กำรขำดคลนกำลัง คนทีไ มี สมรรถนะตำมทีไ ตຌ องกำร สำหตุ มำจำกกำรทีไ นักรีย น/นั กศึกษำมี ควำมรูຌ
(Knowledge) ตขำดทักษะ (Skills) ละคุณลักษณะ (Attributes) ฉพำะตำมทีไอุตสำหกรรมตຌองกำร ละเมมี
มำตรฐำนอำชีพ/มำตรฐำนสมรรถนะสำหรับ ฿หຌผูຌประกอบกำรสวน฿หญ฿ชຌป็นครืไ องมือ฿นกำรพัฒนำบุคลำกร฿น
องค์กร รวมทัๅงผูຌประกอบอำชีพทีไเมมีอกำสขຌำสูระบบกำรศึกษำ หรือผำนกำรศึกษำพียงบำงสวน ตขำดอกำส฿น
กำรพัฒนำหรือยกระดับตนอง฿นกำรประกอบอำชีพ ดังนัๅนระบบคุณวุฒิวิชำชีพ สำมำรถชืไอมยงลกของกำรรียนรูຌ
ทัๅง฿นระบบละนอกระบบกำรศึกษำละลกของกำรทำงำนขຌำดຌวยกัน ดยกำรผลักดันระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ละ
มำตรฐำนอำชี พ เปสู กำรต อยอด฿นภำคกำรศึกษำละภำคอุต สำหกรรมละน ำเป฿ชຌ ป็น นวทำง฿นกำรพั ฒ นำ
สมรรถนะพืไอสรຌำงทำงลือก฿นกำรสรຌำงควำมกຌำวหนຌำ฿นอำชีพ฿หຌกับกำลังคนทีไขำดอกำส ดยสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
สำมำรถรวมมือกับภำคอุตสำหกรรม฿นกำรสงสริม฿หຌ ผูຌประกอบกำรนำมำตรฐำนอำชีพ/มำตรฐำนสมรรถนะป็น
ครือไ งมือ฿นกำรพัฒนำบุคลำกร฿นองค์กร ละรวมมือกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง฿นกำรทียบอนระหวำงคุณวุฒิวิชำชีพ
กับคุณวุฒิกำรศึกษำพืไอ฿หຌผูຌประกอบอำชีพทีไเมมีอกำสขຌำสูระบบกำรศึกษำ หรือผำนกำรศึกษำพียงบำงสวน฿ชຌ
คุณวุฒิวิชำชีพป็นทำงลือก฿นกำรพัฒนำละยกระดับสมรรถนะ
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5.2.4 พัฒนากระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามอาชีพ ดยนຌน฿หຌมีมาตรฐานสากล รวมทัๅงตຌอง
ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบอาชีพเดຌรับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพครอบทุกสาขาอาชีพทีไ
สาคัญ
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ฿นฐำนะทีไป็น องค์กรหลัก฿นกำรสงสริม สนับสนุน ละพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
ละมำตรฐำนอำชีพ มืไอสถำบัน ฯ เดຌจัดทำมำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพทีไสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของภำค
ศรษฐกิจลຌวสรใจ สิไงจำป็นตำมวัตถุประสงค์ของสถำบัน ฯ คือ กำรพัฒนำกระบวนกำรรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตำมมำตรฐำนอำชี พ ซึไ ง ควรด ำนิ น กำรตำมนวทำงทีไ  ป็ น มำตรฐำนสำกล พืไ อ สรຌ ำ งควำมชืไ อ มัไ น ยกระดั บ
ควำมสำมำรถของบุคลำกร ละสรຌำงอกำสหง ควำมกຌำ วหนຌำ ฿หຌกับ บุคลำกรทีไเ ดຌรับกำรรับ รอง ซึไง กำรพั ฒนำ
กระบวนกำรรับรอง฿หຌมีประสิทธิ ภำพจะชวยสรຌำงควำมมัไน฿จ฿หຌกผูຌวำจຌำง ผูຌรับบริกำร ผูຌเดຌรับกำรรับรอง ละผูຌทีไ
กีไยวขຌองวำบุคคลทีไเดຌรับกำรรับรอง มีควำมสำมำรถป็นเปตำมขຌอกำหนด/มำตรฐำนของสำขำทีไเดຌรับกำรรับรอง
รวมทัๅงบุคลำกรเดຌรับกำรพัฒนำตนองอยำงตอนืไอง มีควำมพรຌอม฿นกำรลกปลีไยนกำลังคนทัๅง฿นประชำคมอำซียน
(AEC) ละตลำดลก฿นอนำคต ดยมำตรฐำนทีไนำมำ฿ชຌป็นนวทำง คือ ISO/IEC 17024 ซึไงป็นมำตรฐำน
ขຌอกำหนดทัไวเปสำหรับหนวยรับรองบุคลำกร฿นระดับสำกล พืไอ฿หຌกำรรับรองบุคลำกรวำมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถละ
ปฏิบัติงำนอยำงมืออำชีพตำมขຌอกำหนดของต ละสำขำ ดย฿หຌควำมสำคัญทีไควำมสำมำรถ (Competence-based)
กำรนำควำมรูຌละทักษะเปปฏิบัติทนกำรนຌนรืไองคุณสมบัติ (Qualification-based) ของบุคลำกร รวมถึงกำร
สงสริมละพิไมรงจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบอำชีพขຌำรับกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ฿หຌครอบคลุม
ทุกสำขำอำชีพตำมปງำหมำยทีไสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพเดຌกำหนดเวຌ
5.2.5 มีศูนย์กลางขຌอมูลกลางครือขายสารสนทศพืไอบริการขຌอมูลกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอนาเป
สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามนวทางรัฐบาล
ปัจจุบันกำรขຌำถึงขຌอมูลละกำร฿ชຌบริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพของภำคอกชนละ
ประชำชนยังเมป็นทีไพรหลำย สงผล฿หຌอกชนละประชำชนสวน฿หญยังเมขຌำ฿จกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละ
มำตรฐำนอำชีพ ดังนัๅนกำรสงสริมระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌประสบควำมสำรใจจะตຌองริไมตຌนจำก
กำรพั ฒ นำระบบครื อข ำ ยขຌ อมู ล สำรสนทศละกำรบริก ำรกีไย วกั บ ระบบคุณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ ละมำตรฐำนอำชี พ
฿หຌภำคอกชนละประชำชนเดຌรับกำรบริกำรทีไสะดวก รวดรใว ทัไวถึง ดยนำระบบทคนลยีสำรสนทศละกำร
สืไอสำรมำประยุกต์ ฿ชຌละชืไอมยง฿นรูปบบรัฐบำลอิลใกทรอนิกส์ หรือ e-Government
พืไ อรองรับกำร
ปลีไยนปลงอยำงรวดรใวของทคนลยีละพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรละระบบกำร฿หຌบริกำรของสถำบันคุณ
วุฒวิชำชีพ฿หຌมีประสิทธิภำพพิไมมำกขึๅน
อยำงเรกใตำมปัจจัยสำคัญของกำรพัฒนำระบบศูนย์กลำงครือขำยขຌอมูลสำรสนทศละกำรบริกำรกีไยวกับ
คุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌกิดกำรขับคลืไอนอยำงป็นรูปธรรม คือ ควำมรวมมืออยำง฿กลຌชิดละตใม฿จจำก
ทัๅง 3 ฝຆำย เดຌก ภำครัฐ ภำคธุรกิจ ละประชำชน
5.3 สรุปยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
5.3.1 วิสัยทัศน์
ภาพหมายประกอบวิสัยทัศน์
ประทศเทยตຌ องผชิ ญ กำรปลีไ ย นปลงทัๅ ง ปั จ จั ย ภำย฿นละภำยนอกประทศ ซึไ ง ปั จ จั ย ภำย฿นมี กำร
ปลีไยนปลงกำรมืองละสังคม อำทิ กำรปลีไยนปลงรัฐบำล สงผล฿หຌมีกำรกำหนดนยบำยรัฐบำล ยุทธศำสตร์
ประทศ ละยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ป รวมทัๅงมีกำรจัดทำนวทำงผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ฉบับทีไ
12 ซึไงจะริไมขับคลืไอน฿นป พ.ศ. 2560 สวนปัจจัยภำยนอก คือ กำรรับรองสมรรถนะรงงำนเทย฿หຌมีอกำส฿นกำร
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พัฒนำฝมือละกຌำวขຌำสูกำรป็นทีไยอมรับ฿นระดับ AEC ทำ฿หຌประทศเทยตຌองมีกำรปรับตัว฿หຌทันละสอดคลຌองกับ
กำรปลีไยนปลงพืไอรองรับกำรปลีไยนปลงทีไมุงนຌนกำรยกระดับทักษะ ควำมรูຌควำมสำมำรถกำลังคนของชำติ฿หຌมี
สมรรถนะ฿นกำรทำงำนสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของสถำนประกอบกำร รวมทัๅงมีกำรสรຌำงกรอบละหลักกณฑ์฿น
กำรพิจ ำรณำพืไอกำหนดคุณวุฒิวิ ชำชีพ ระดับ ตำงโ ฿หຌป็นมำตรฐำน฿นกำรบงชีๅ สมรรถนะของกำลั งคนของเทย
฿หຌสำมำรถตอบสนองเดຌตรงตำมควำมตຌองกำรของผูຌประกอบกำรละตอบสนองตอควำมตຌองกำรของประทศเดຌอยำง
ทຌจริง พืไอ฿หຌประทศกຌำวพຌนกับดักประทศรำยเดຌปำนกลำง
ประทศเทยมีประชำกร฿นวัยรงงำนจำนวน 55.3 ลຌำนคน ซึไง฿นจำนวนนีๅป็นผูຌทีไอยู฿นกำลังรงงำนรวม
จำนวน 38.8 ลຌำนคน ดยมีผูຌมีงำนทำ 38.3 ลຌำนคน คิดป็นอัตรำกำรมีสวนรวม฿นกำลังรงงำนทำกับรຌอยละ 70.0
ดยประชำกร฿นชวงป พ.ศ. 2547-2558 พบวำ จำนวนกำลังรงงำนรวมมีนวนຌมพิไมสูงขึๅนมำดยตลอด ต฿นป
พ.ศ. 2555 พบวำครงสรຌำงรงงำนมีกำลังรงงำนลดลงจำก 39.40 ลຌำนคน ฿นป พ.ศ. 2555 หลือ 38.57 ลຌำนคน
฿นป พ.ศ. 2557 สงผล฿หຌผูຌมีงำนทำ฿นประทศลดลง ดยผูຌมีงำนทำสวน฿หญสำรใจกำรศึกษำระดับประถมศึกษำถึงตไำกวำ
รองลงมำป็นระดับอุดมศึกษำ ซึไงตลอด 10 ปทีไผำนมำผูຌมีงำนทำทีไ สำรใจระดับอุดมศึกษำพิไมขึๅนดยฉลีไยรຌอยละ
5.14 ตอป ตมืไอพิจำรณำผลิตภำพรงงำนของเทยขยำยตัวอยู฿นระดับคอนขຌำงตไำละมีนวนຌมลดลง สะทຌอนวำ
เทยมุงนຌนปัจจัยดຌำนงินทุนละปริมำณรงงำนมำกกวำกำรพัฒนำคุณภำพรงงำน กลำวคือ พิไมขึๅนรຌอยละ 2.6 ซึไง
ป็นกำรพิไมขึๅนของภำคกำรผลิตป็นสำคัญ สวนผลิตภำพรงงำน฿นภำคกษตรมีอัตรำกำรติบตนຌอยมำก ดยมีอัตรำ
กำรติบตฉลีไยอยูทีไรຌอยละ 0.6 รวมทัๅงภำคทีไมิ฿ชภำคกษตรละภำคกำรผลิตมีผลิตภำพรงงำนลดลง
ดຌำนขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน ของประทศเทยมืไอปรียบทียบกับประทศตำงโ ฿นลก จำนวน 144
ประทศ ฿นป พ.ศ. 2557 ประทศเทยอยู฿นอันดับทีไ 31 ละมืไอยกตำมปัจจัยของกลุมสงสริมประสิทธิภำพ
ซึไ ง ประกอบดຌ ว ย กำรศึ ก ษำขัๅ น สู ง ละกำรฝຄ ก อบรม ควำมมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพของตลำดสิ น คຌ ำ ประสิ ท ธิ ภ ำพของ
ตลำดรงงำน ระดับกำรพัฒนำของตลำดงิน ควำมพรຌอมของทคนลยี ละขนำดของตลำด อยู฿นลำดับทีไ 39
นอกจำกนีๅ มืไอพิจำรณำกลุมนวัตกรรมละระดับกำรพัฒนำ อยู฿นลำดับทีไ 54 ลำดับลดลงมืไอทียบกับป พ.ศ. 2556
ละจำกผลกำรสำรวจควำมตຌองกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประชำกร พ.ศ. 2558 สำนักงำนสถิติหงชำติ พบวำ
ควำมตຌองกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประชำกรของผูຌทีไอยู฿นกำลังรงงำนละนอกกำลังรงงำน ซึไงป็นประชำกร
ทีไมีอำยุ 15 ปขึๅนเป มีประมำณ 55.0 ลຌำนคน ละมีประชำชนทีไตຌองกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถตนอง จำนวน 4.5
ลຌำนคน หรือคิดป็นรຌอยละ 8.2
จำกขຌอมูลทีไกลำวมำทำ฿หຌหในวำประทศเทยยังคงประสบปัญหำกำรยกระดับสมรรถนะของผูຌประกอบอำชีพ
ละคนทำงำนเดຌยำก ทำ฿หຌ ขำดคลนผูຌประกอบอำชีพทีไมีสมรรถนะป็นจำนวนมำก ซึไง฿นระยะยำวอำจสงผล฿หຌ
ประทศเทยตຌองสียปรียบดຌำนกำรขงขัน ดยฉพำะอยำงยิไงกับประทศ฿นภูมิภำคอำซียน ขีดควำมสำมำรถ฿นกำร
ขงขันของประทศดຌำนกำลังคนเมพียงพอตอกำรขงขัน฿นระดับภูมิภำค ละระดับลก รวมเปถึงกำรกຌำวเปสู
Thailand 4.0 ซึไงกำรประมินสมรรถนะบุคคลดยองค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองพืไอนำเปสูกำรสรຌำง Competitive
Workforce ซึไง ค.ร.ม. เดຌอนุมัติหลักกำร฿นกำรสนับสนุนคำ฿ชຌจำย฿นกำรประมินสมรรถนะบุคคล พืไอนำเปสูกำร
ยกระดับกำลังคน ดังนัๅนกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพจะตຌองสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรทำงศรษฐกิจพืไอป็นกำรพัฒนำ
ทักษะละสมรรถนะผูຌประกอบอำชีพทีไสำคัญละจำป็นอยำงทຌจริง ดยทักษะละสมรรถนะของผูຌประกอบอำชีพ
เทยควรทีไจะเดຌรับกำรพัฒนำ฿หຌทัดทียมกับประทศ฿นภูมิภำคดียวกัน ละพัฒนำกลเก฿นกำร฿หຌกำรรับรององค์กรทีไ
มีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพ พืไอ฿หຌผูຌประกอบกำรทัๅง฿นละตำงประทศสำมำรถชืไอมัไน฿นคุณภำพ
ของผูຌประกอบอำชีพเทย ซึไงกำรพัฒนำกลเก฿นกำรรับรองสมรรถนะละทักษะของผูຌประกอบอำชีพ ตຌองพัฒนำ฿หຌ
ครอบคลุมกลุมอำชีพทีไสำคัญ ผำนกระบวนกำรกำรมีสวนรวมของทุกภำคสวนดยฉพำะหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับกำร
พัฒนำสมรรถนะบุคคล
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สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ฿นฐำนะทีไป็นองค์กรหลัก฿นกำรสงสริม สนับสนุน ละพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพละ
มำตรฐำนอำชีพ ตຌองรงพัฒนำละขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ละมำตรฐำนอำชีพ พืไอยกระดับสมรรถนะกำลังคน
฿หຌสำมำรถขงขันเดຌ฿นระดับวทีลก ดยกำรทำงำนรวมกับครือข ำยทุกภำคสวน ดยฉพำะอยำงยิไงกับภำคอกชน
พืไอจัดมำตรฐำนอำชีพ฿หຌสอดคลຌองกับ Thailand 4.0 ละจะตຌองมีกำรผลักดัน฿หຌมีกำรจัดทำระบบคุณวุฒิวิชำชีพละ
มำตรฐำนอำชีพ฿หຌครอบคลุมกลุมอำชีพสำคัญทีไสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรทำงศรษฐกิจทัๅง฿นละตำงประทศ รวมทัๅง
ตຌองมีกำรปรับปรุงกลเกกำรทำงำน ดยฉพำะ฿นรืไองของกฎระบียบละภำระงำน
วิสัยทัศน์
ป็นสถำบันทีไพัฒนำละขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพทีไสอดคลຌองกับ Thailand 4.0
พืไอยกระดับสมรรถนะกำลังคนอยำงนຌอย 310,000 คนภำย฿นป 2564
พันธกิจ
ภาพหมายพันธกิจ
พืไอ฿หຌสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพสำมำรถบรรลุปງำหมำยของกำรป็นสถำบันทีไพัฒนำละขับคลืไอนระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพทีไสอดคลຌองกับ Thailand 4.0 พืไอยกระดับสมรรถนะกำลังคนอยำงนຌอย 310,000 คน
ภำย฿นป 2564 สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจำป็นตຌองมีกำรดำนินกำรดังนีๅ
กำรสรຌำงกำรรับรูຌตอระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจัก ละผลักดัน฿หຌกิดควำมตระหนัก
ถึงประยชน์ละมีกำรนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพเป฿ชຌ สิไงสำคัญทีไตຌองรงดำนินกำร เดຌก กำร
ประชำสัมพันธ์฿หຌผูຌประกอบกำรละผูຌประกอบอำชีพรวมทัๅงคนทำงำน พืไอ฿หຌขຌำ฿จถึงประยชน์ของระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ ดยกำรผลักดัน฿หຌกิดกำรจำยคำตอบทนตำมฐำนสมรรถนะ ละมีกำรพัฒนำกลเกทีไ
จะทำ฿หຌผูຌประกอบกำรละผูຌประกอบอำชีพตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพ มืไอทุกภำคสวนมี
ควำมขຌำ฿จ฿นประยชน์ละควำมสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ สำมำรถ
รวมมือกับทุกภำคสวน฿นกำรจัดทำระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌครอบคลุมกลุมอำชีพทีไสอดคลຌองกับ
ควำมตຌองกำรทำงศรษฐกิจ ละสนับสนุน฿หຌกลุมผูຌประกอบอำชีพมีสวนรวม฿นกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิ
วิชำชีพ฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศำสตร์ชำติ ละ Thailand 4.0 ดย฿นชวงระยะวลำของกำรดำนินตำมผนยุทธศำสตร์
ฉบั บนีๅ ตัๅ งปງ ำว ำ จะสำมำรถชว ยยกระดับ สมรรถนะกำลัง คนอยำ งนຌ อย 310,000 คน ซึไง กำรยกระดั บสมรรถนะ
กำลังคน ตຌองมีควำมรวมมือกับหนวยงำนหลักดຌวย ดยสถำบันฯ ตຌองสงสริม฿หຌมีกำรสงตอระบบคุณวุฒิวิชำชีพละ
มำตรฐำนอำชีพเป฿ชຌดยภำคกำรศึกษำพืไอปรับปรุงหลักสูตรฐำนสมรรรถนะ ละนำเปป็นหลักสูตรฝຄกอบรมพืไอ
พัฒนำสมรรถนะบุคลำกร฿นภำคอุตสำหกรรม รวมทัๅงสงสริม฿หຌมีกำรทียบอนคุณวุฒิพืไอยกระดับควำมกຌำวหนຌำของ
กำลังคน ซึไงป็นครืไองมือ฿นกำรชืไอมยงลกของกำรศึกษำละลกของกำรทำงำน ละป็นกำรตรียมควำมพรຌอม
฿หຌกผูຌทีไกำลังจะขຌำสูกำรทำงำนละผูຌทีไทำงำนมำนำนตเมมีวุฒิกำรศึกษำทีไสูง ขณะดียวกันป็นกำรปຂดอกำส฿หຌ
ผูຌทีไทำงำนอยูลຌว เดຌมีอกำสทดสอบฝมือหรือสมรรถนะผูຌประกอบอำชีพ หำกผูຌประกอบอำชีพมีควำมสน฿จ฿นระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพ สำมำรถหำขຌอมูลละควำมรูຌผำนระบบศูนย์กลำงครือขำยขຌอมูล สำรสนทศละกำรบริกำรกีไยวกับ
มำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพเดຌ ดยตຌองพัฒนำฐำนขຌอมูลกลำง฿หຌมีกำรชืไอมยงกับหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง
พืไอป็นขຌอมูลละนวทำง฿นกำรดำนินงำนดຌำนพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพของหนวยงำนทีไ
กีไยวขຌองพืไอสริมกำรดำนินงำนของสถำบันฯ ฿หຌป็นทีไรูຌจักอยำงพรหลำยมำกยิไงขึๅน
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฿นดຌำนกำรรับรององค์กรทีไมีหนຌำทีไ รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพพืไอประมินสมรรถนะ
ของบุคคล฿หຌครอบคลุมทุกสำขำอำชีพ จำป็นตຌองตรียมควำมพรຌอมดยฉพำะอยำงยิไงกำรป็นองค์กรทีไ฿หຌกำรรับรอง
หนวยงำนละองค์กรทีไ฿หຌกำรรับรองสมรรถนะผูຌประกอบอำชีพหรือคนทำงำน ดยมีกำรฝຄกอบรมละพัฒนำองค์
ควำมรูຌ฿หຌกผูຌประมิน฿หຌมีคุณภำพมีควำมรูຌควำมสำมำรถพียงพอ ละพัฒนำองค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะของ
บุคคล฿หຌขຌำสูมำตรฐำนสำกล (ISO/IEC 17024) พืไอสรຌำงควำมนำชืไอถือกผูຌขຌำรับกำรประมินสมรรถนะบุคคลตำม
มำตรฐำนอำชีพ฿หຌขຌำมำรับกำรประมินพิไมขึๅน รวมทัๅง ฿นดຌำนกำรบริหำรจัดกำรตຌองมีกำรตรียมควำมพรຌอมของ
บุคลำกร฿หຌพียงพอ ปรับกำรบริหำรบุคลำกรของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ฿หຌมีควำมสมดุลทัๅง฿นดຌำนปริมำณละคุณภำพ
นืไองจำกบุคลำกรทีไมีอยูบำงสวนขำดทักษะละควำมรูຌทีไกีไยวขຌองกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ ฿นผน
ยุ ท ธศำสตร์ฯ ฉบั บ นีๅ สถำบั น คุณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ ตຌ องมี กำรพั ฒ นำศักยภำพพืไ อกำรพั ฒ นำระบบคุณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ ละ
มำตรฐำนอำชีพ รวมถึงพิไมทักษะ฿นกำรทำงำนรวมกับครือขำยทุกภำคสวนละทุกสำขำอำชีพ ทัๅงนีๅพืไอรองรับกำร
ทบทวนละจัดทำมำตรฐำนอำชีพทีไ฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรทำงศรษฐกิจละครอบคลุมทุกกลุมอำชีพทีไสำคัญ
จำกภำพหมำยพันธกิจขຌำงตຌน นำมำสูกำรกำหนดพันธกิจกำรดำนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ดังนีๅ
พันธกิจ
1) สรຌำงกำรรับรูຌตอระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจัก ละผลักดัน฿หຌกิดควำมตระหนัก
ถึงประยชน์ละมีกำรนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพเป฿ชຌอยำงกวຌำงขวำง
2) สนับสนุน฿หຌกลุมผูຌประกอบอำชีพมีสวนรวม฿นกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพ฿หຌสอดคลຌอง
กับยุทธศำสตร์ชำติ ละ Thailand 4.0
3) สงสริม฿หຌนำระบบคุณวุฒิ วิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพเป฿ชຌ฿นกำรปรับปรุงหลักสูตรฐำนสมรรรถนะ
ดยภำคกำรศึกษำ ละหลักสูตรฝຄกอบรมพืไอพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร฿นภำคอุตสำหกรรม ละสงสริมพืไอ฿หຌมีกำร
ทียบอนคุณวุฒิพืไอยกระดับควำมกຌำวหนຌำของกำลังคน
4) ฿หຌกำรรับรององค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพพืไอประมินสมรรถนะ
ของบุคคล฿หຌครอบคลุมทุกสำขำวิชำชีพ ดยกระบวนกำรทีไสอดคลຌองกับมำตรฐำนสำกล ละบูรณำกำรควำมรวมมือ
กับกระทรวงรงงำนละหนวยงำนอืไนโ
5) นำระบบศูนย์กลำงครือขำยขຌอมูล สำรสนทศละกำรบริกำรกีไยวกับมำตรฐำนอำชีพละคุณวุ ฒิ
วิชำชีพเป฿ชຌสนับสนุนบริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
5.3.3 วัตถุประสงค์หลักละตัวชีๅวัด
1) พืไอ฿หຌ ร ะบบคุณ วุ ฒิวิช าชี พละมาตรฐานอาชี พป็ นทีไ รูຌจัก ละทุ กฝຆ า ยทีไ  กีไยวขຌองตระหนัก ถึ ง
คุณประยชน์อยางกวຌางขวาง
วัตถุประสงค์หลักประกำรหนึไงของกำรประชำสัมพันธ์ระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพของประทศ
คือ กำรทีไประชำชนมีควำมรูຌควำมขຌำ฿จ฿นระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพพิไมขึๅน ดยนຌนทีไกำรดำนินงำน
ของสถำบั น ฯ ฿หຌ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพละบุ ค ลำกรตຌ อ งมี ศั ก ยภำพพี ย งพอ฿นกำรผลั ก ดั น ฿หຌ มี ก ำรน ำระบบ
คุณวิชำชีพเป฿ชຌประยชน์
ตัวชีๅวัด
(1) จำนวนผูຌรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ
(2) รຌอยละควำมพึงพอ฿จตอกำร฿หຌบริกำร ควำมชืไอมัไนของผูຌรับบริกำรตอกำรดำนินงำนละควำม
ชืไอมัไนของผูຌประกอบกำรตอระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ
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(3) จำนวนครงกำรทบทวนผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
(4) จำนวนกำรประมินกำรดำนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
(5) รຌอยละของกำรพัฒนำกำรดำนินงำนละศักยภำพบุคลำกร
(6) รຌอยละของสมรรถนะของบุคลำกรตำม Competency ทีไเดຌรับกำรพัฒนำ
2) พืไอ฿หຌมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพสอดคลຌองกับความตຌองการดຌานกาลังคนละป็นทีไ
ยอมรับทัๅง฿นประทศละ฿นระดับสากล
กำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพของประทศเทย จำป็นตຌองมีระบบคุณวุฒิวิชำชีพละ
มำตรฐำนอำชีพทีไสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรดຌำนกำลังคนของผูຌประกอบกำรภำย฿นประทศละเดຌรับกำรยอมรับ฿น
ระดับ สำกล พืไ อ฿หຌผูຌ ประกอบอำชีพ หรือคนทำงำน฿นทุกกลุมอำชีพเดຌรับ กำรพั ฒนำสมรรถนะเปสู กำรยกระดั บ
ขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน ของประทศ นอกจำกนีๅกำรมี ระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ จะทำ฿หຌ
ผูຌประกอบกำรมีควำมชืไอมัไนละยอมรับ฿นสมรรถนะละศักยภำพของผูຌประกอบอำชีพเทย อันจะนำเปสูกำรจำย
คำตอบทนตำมระดับคุณวุฒิวิชำชีพ
ตัวชีๅวัด
(1) จำนวนสำขำอำชีพทีไมีกำรทบทวนมำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพ
(2) จำนวนสำขำอำชีพทีไมีกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพ
(3) จำนวนครืไองมือ/ตัวอยำงขຌอสอบ฿นกำรประมินสมรรถนะ
(4) จำนวนรำยงำนกำรพัฒนำละติดตำมกำรประกันคุณภำพ
(5) จำนวนรำยงำนกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพพืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภำคอำซียนละสำกล
(6) จำนวนสำขำอำชีพทีไมีกำรทียบคียงมำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพกับประทศสมำชิกอำซียน
3) พืไอสงตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพพืไอนาเป฿ชຌปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ดยภาคการศึกษาละภาครงงาน นาเป฿ชຌพัฒนาบุคลากรดยภาคอุตสาหกรรม (กษตร อุตสาหกรรม ละ
บริการ) ละนาเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับกาลังคนทีไขาดอกาส฿นการขຌาสู
ระบบการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิหงชาติ
กำรสงสริม สนับสนุน ละพัฒนำระบบคุณวุฒิละมำตรฐำนวิชำชีพ฿หຌป็นทีไยอมรับทัๅง฿นระดับประทศ
ละนำนำชำติจำป็นทีไจะตຌองประสำนควำมรวมมือกับหนวยงำนตำงโ ดยฉพำะอยำงยิไงหนวยงำนทีไทำหนຌำ ทีไ
กีไยวขຌองกับกำรพัฒนำละตรียมควำมพรຌอมสมรรถนะผูຌประกอบอำชีพ อำทิ ภำคกำรศึกษำ ภำครงงำน สถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพจำป็นตຌองสงตอระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพพืไอนำเป฿ชຌปรับปรุงหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
ดยภำคกำรศึกษำละภำครงงำน ละนำเป฿ชຌพัฒนำบุคลำกรดยภำคอุตสำหกรรม (กษตร อุตสำหกรรม ละ
บริกำร) ละนำเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำรสรຌำงควำมกຌำวหนຌำ฿นอำชีพ฿หຌกับกำลังคนทีไขำดอกำส฿นกำรขຌำสูระบบ
กำรศึกษำตำมกรอบคุณวุฒิหงชำติ อันจะนำเปสูกำรทียบคียงกับกรอบคุณวุฒิอຌำงอิงอำซียน
ตัวชีๅวัด
(1) จำนวนหลักสูตรนำรองกำรชืไอมยงระบบคุณวุฒิวิชำชีพสูระบบกำรศึกษำละฝຄกอบรมวิชำชีพ
(2) จำนวนผูຌทีไเดຌรับกำรถำยทอดควำมรูຌทำงวิชำกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ
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4) รับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพืไอประมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล ละผูຌประกอบอาชีพทีไเดຌรับการรับรองสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพ พึงเดຌรับคาตอบทนละสวัสดิการทีไหมาะสมกับระดับคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
วัตถุประสงค์หลักตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตัๅงสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. 2554 คือ กำร
รับรององค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ดังนัๅนองค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพถือป็นกลเกหลัก฿นกำรขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ ดยองค์กรทีไมี
หนຌำทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพพืไอประมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ตຌองมีกำร
พัฒนำทัๅงจຌำหนຌำทีไทดสอบ ครืไองมือ ดยมีกำรฝຄกอบรมละพัฒนำองค์ควำมรูຌ พืไอ฿หຌเดຌผูຌประมินทีไมีคุณภำพมี
ควำมรูຌควำมสำมำรถพียงพอ รวมทัๅงตຌองมีกำรควบคุมกระบวนกำรประมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ดຌวย
นอกจำกนีๅ฿นสวนของกำรพิไมจำนวนผูຌรับกำรประมินทีไจะขຌำมำทดสอบกับองค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพตຌองรงศึกษำวิจัยกำรคำนวณคำตอบทนละสวัสดิกำรทีไหมำะสม
กับระดับคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ พืไอพิไมรงจูง฿จ฿หຌมีจำนวนผูຌรับกำรประมินพิไมขึๅน
ตัวชีๅวัด
(1) องค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพทีไเดຌรับกำรสนับสนุน
(2) องค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลเดຌรับกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนอำชีพขຌำสูมำตรฐำนสำกล
(ISO/IEC 17024)
(3) จຌำหนຌำทีไสอบ (Examiner) ขององค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
เดຌรับกำรฝຄกอบรม
(4) จຌำหนຌำทีไสอบเดຌพัฒนำองค์ควำมรูຌ฿นกำรประมินสมรรถนะพืไอสรຌำงชุมชนนักปฏิบัติ (คน:สำขำ
อำชีพ)
(5) ผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ (Assessor) เดຌรับ
กำรฝຄกอบรม
(6) จำนวนองค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพทีไเดຌรับกำรประมินละ
ควบคุมกระบวนกำรประมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
(7) องค์กรทีไเดຌรับกำรสนับสนุนกำรประมินสมรรถนะบุคคลภำย฿ตຌระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
(8) รຌอยละของผูຌขຌำรับกำรประมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
(9) ผูຌทีไเดຌรับกำรพัฒนำสมรรถนะของผูຌประกอบอำชีพ
(10) อำชีพทีไคำนวณตຌนทุนกำรประมินสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพ
5) ระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูล สารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐาน
อาชีพถูกนาเป฿ชຌสนับสนุน฿นการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ระบบศูนย์กลำงครือขำยขຌอมูล สำรสนทศละกำรบริกำรกีไยวกับคุณวุฒิวิชำชีพ ป็นกลเกสำคัญ฿นกำร
฿หຌบริกำรดຌำนคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ พืไอ ป็นกำรขับคลืไอน฿หຌระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ
สำมำรถขຌำถึงเดຌงำย สะดวก ละรวดรใว นอกจำกนีๅยังสำมำรถชืไอมตอเปยังหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง อีกทัๅงป็นกำร
ชวยพิไมชองทำงสำหรับ กำรพัฒนำสมรรถนะบุคคลกอนขຌำสูกระบวนกำรประมินจริงดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ เดຌ
ดังนัๅนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจำป็นตຌองรงพัฒนำกำรทำหนຌำทีไป็นศูนย์กลำงกำรประสำนงำนพืไอ฿หຌกำรบริกำรดຌำน
คุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ
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ตัวชีๅวัด
(1) ระบบของศูนย์กลำงขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวชิ ำชีพละมำตรฐำนอำชีพทีไพฒ
ั นำ
(2) รຌอยละของกำรผยพรกำร฿ชຌงำนระบบฐำนขຌอมูลกำร฿หຌบริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
(3) ผนมบททคนลยีสำรสนทศสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ป พ.ศ. 2561-2565
(4) จำนวนผูຌรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชำชีพละผูຌจຌงรืไองรຌองรียนผำนทำงศูนย์บริกำร (Call Center)
(5) สำขำอำชีพทีไมีกำรพัฒนำสมรรถนะบุคคลกอนขຌำสูกระบวนกำรประมินจริงดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์
5.3.4 ปງาหมาย
1) มีผูຌรับรูຌกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ ละตระหนักถึงคุณประยชน์พิไมขึๅน
2) มีจำนวนระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพทีไเดຌจัดทำละพัฒนำสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรดຌำน
กำลังคนละป็นทีไยอมรับทัๅง฿นประทศละ฿นระดับสำกล
3) มีกำรนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ สงตอ฿หຌภำคกำรศึกษำนำเป฿ชຌปรับปรุงหลักสูตรฐำน
สมรรถนะละภำคอุตสำหกรรมนำเป฿ชຌพัฒนำบุคลำกร ละป็นครืไองมือ฿นกำรสรຌำงควำมกຌำวหนຌำ฿นอำชีพ฿หຌกับ
กำลังคนทีไขำดอกำส฿นกำรขຌำสูระบบกำรศึกษำตำมกรอบคุณวุฒิหงชำติ
4) มีกำรรับรององค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพพืไอประมินสมรรถนะของ
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพทีไสอดคลຌองกับมำตรฐำนสำกล ละมีกำรศึกษำคำตอบทนละสวัสดิกำรทีไ พึงเดຌรับตำม
ระดับคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ
5) มีระบบศูนย์กลำงครือขำยขຌอมูล สำรสนทศละกำรบริกำรกีไยวกับคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ
ทีไสนับสนุนกำรบริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
5.3.5 ยุทธศาสตร์
พืไ อ ฿หຌ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ขຌ ำ งตຌ น ฿นผนยุ ท ธศำสตร์ ส ถำบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ
พ.ศ. 2560 – 2564 จำป็นตຌองมีกำรดำนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 5 ยุทธศำสตร์ ดังนีๅ
ยุทธศาสตร์ทีไ 1 บูร ณาการความรวมมือกั บ หนวยงานทุ ก ภาคส วน฿นการประชาสัม พันธ์ ละสรຌ า ง
การรับรูຌกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจัก ละผลักดัน฿หຌมีการนาเป฿ชຌประยชน์
ผลกำรประชุมระดมควำมหใน฿นภูมิภำคตำงโ ละกำรประชุม฿นสวนกลำง พบวำ ประดในปัญหำสำคัญตอ
กำรดำนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ คือ ประทศเทยยังขำดกำรรับรูຌ ละขำดควำมขຌำ฿จ฿นระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
ละมำตรฐำนอำชีพ รวมถึงประยชน์ทีไจะเดຌรับจำกกำรมีระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ดังนัๅนกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
ละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌกิดควำมสำรใจ฿นกำรพัฒนำตຌองอำศัยกำรมีสวนรวมของทุกภำคสวน สำหรับประทศเทย
มຌ จ ะมี ก ำรจั ด ตัๅ ง คณะกรรมกำรร ว มระหว ำ งภำครั ฐ ละอกชนอยู ห ลำยคณะต ยั ง มี นຌ อ ยกลุ ม ท ำ฿หຌ ก ำร
ประชำสัมพันธ์ละสรຌำงกำรรับรูຌกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพยังเมทัไวถึงทุกภำคสวน สถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพจึงจำป็นอยำงยิไงทีไตຌองสรຌำงควำมรวมมือกับหนวยงำนทุกภำคสวน฿หຌมีกำรทำงำนบบบูรณำกำร พืไอ
พิไมชองทำงกำรประชำสัมพันธ์ละสรຌำงกำรรับรูຌกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌ ป็นทีไรูຌจักกัน
อยำงกวຌำงขวำง ดยฉพำะอยำงยิไงภำคอกชนทีไป็นสวนสำคัญ฿นกำรขับคลืไอน (Demand Driven) ระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌประสบควำมสำรใจดยกำรประชำสัมพันธ์บบผยพรขຌอมูลขำวสำร บทบำท ภำรกิจ
ละผลของกำรมีมำตรฐำนอำชีพ รวมทัๅงผยพรมำตรฐำนวิชำชีพตำงโ ดยผำนสืไอละชองทำงตำงโ อำทิ สืไอ
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หนังสือพิมพ์ ทรทัศน์ วิทยุ สืไออิลใกทรอนิกส์ ละสืไอมวลชนพืไอ฿หຌหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง ทัๅงภำครัฐ ภำคอกชน
ประชำชน กิดกำรรับรูຌ กิดควำมชืไอมัไน มีทัศนคติทีไดี มีควำมพึงพอ฿จ ตอมำตรฐำนวิชำชีพ ซึไงประกอบดຌวย
1) งำนผยพรขำวสำร
(1) ผยพรประชำสัมพันธ์ บทบำท ภำรกิจ ขຌอมูลขำวสำรกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำน
อำชีพผำนทำงสืไอมวลชนละชองทำงตำงโ อำทิ สืไอหนังสือพิมพ์ ทรทัศน์ วิทยุ อิลใกทรอนิกส์
ละสืไออืไนโ ตำมควำมหมำะสม
(2) กำรฆษณำพืไอกำรประชำสัมพันธ์฿นกำรสรຌำงภำพลักษณ์ ละทัศนคติทีไดีกับประชำชนทัไวเป ละ
สืไอมวลชน
(3) จัดกิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์฿นชิงรุก พืไอสรຌำงควำมตืไนตัวกประชำชนทัไวเปถึงกำรมีมำตรฐำน
วิชำชีพ
(4) จัดงำนสัมมนำปຂดอกำส฿หຌหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพรຌอมทัๅงประชำชนเดຌมีสวนรวม มีกำรสนอควำม
คิดหใน ละรับรูຌขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ
2) งำนสืไอมวลชนสัมพันธ์ ทำหนຌำทีไ
(1) ประสำนงำนละอำนวยควำมสะดวกกสืไอมวลชนทุกขนง฿นกำรขຌำพบผูຌบริหำร ผูຌทีไกีไยวขຌอง฿น
กำร฿หຌขຌอมูลขำวสำรกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ พืไอป็นสืไอกลำง฿นกำร
ผยพรกระจำยขำวสำรอยำงถูกตຌองละรวดรใว
(2) สรຌำงควำมสัมพันธ์อันดีกับสืไอมวลชนอยำงตอนืไอง ชน กำรจัดงำนสังสรรค์ จัดสัมมนำ จัดถลง
ขำว กำรอำนวยควำมสะดวก฿นกำร฿หຌสัมภำษณ์ของผูຌบริหำรหนวยงำนทีไกีไยวขຌองกับระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ พืไอ฿หຌกิดควำมขຌำ฿จทีไดีตอกันระหวำงสืไอมวลชนกับหนวยงำน
3) งำนสืไอประชำสัมพันธ์ทำหนຌำทีไ
(1) จัดทำ/ออกบบสืไอประชำสัมพันธ์ประภทสืไอวิทยุ ทรทัศน์ ละสืไออิลใกทรอนิกส์ตำงโ ดยฉพำะ
สืไออิลใกทรอนิกส์ประภท Website ตำงโ ซึไงกำลังป็ นทีไนิยมทัๅง฿นปัจจุบันละอนำคต พืไอ
ผยพรขำวสำรกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพผำนทำง Website รำชกำร ละ
Website สำธำรณะ อำทิ Facebook Twitter Line ป็นตຌน พืไอ฿หຌขำวสำรเปถึงกลุมปງำหมำยตำงโ
อำทิ กลุมยำวชน กลุมวัยทำงำน กลุมขຌำรำชกำร ละกลุมทัไวเป ตลอดจนหนวยงำนตำงโ ทัๅงภำครัฐ
ละอกชน เดຌรับขำวสำรอยำงถูกตຌอง รวดรใว ละถูกชองทำงตำมควำมนิยม฿ชຌกลุมปງำหมำย
(2) จัดทำ/ออกบบ สืไอประชำสัมพันธ์ ประภทสืไอสิไงพิมพ์รูปบบตำงโ อำทิ วำรสำร สำรสัมพันธ์
จดหมำยขำว ผนปลิว ปสตอร์ กำรจัดทำบทควำม บทสัมภำษณ์ ละขำวจก
สาระสาคัญ: สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพยังเม ป็นทีไรูຌจักมำกนัก ประยชน์ทีไจะเดຌรับจำกกำรมีระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพ ทำ฿หຌตຌองนຌนกำรประชำสัมพันธ์ละสรຌำงกำรรับรูຌกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ ฿หຌทัไวถึง
ทุกภำคสวน ละสถำบัน ฯ จำป็นอยำงยิไงทีไตຌองสรຌำงควำมรวมมือกับหนวยงำนทุกภำคสวน฿หຌมีกำรทำงำนบบ
บูรณำกำร พืไอพิไมชองทำงกำรประชำสัมพันธ์ละสรຌำงกำรรับรูຌกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌ
ป็นทีไรูຌจักกันอยำงกวຌำงขวำง ดยฉพำะอยำงยิไงภำคอกชนทีไป็นส วนสำคัญ฿นกำรขับคลืไอน (Demand Driven)
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌประสบควำมสำรใจ
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วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพป็นทีไรูຌจัก ละทุกฝຆำยทีไกีไยวขຌองตระหนักถึงคุณประยชน์อยำง
กวຌำงขวำง
ผนงาน
1) บูรณำกำรควำมรวมมือกับทุกภำคสวนละกำรสงสริมประชำสัมพันธ์
วัตถุประสงค์: พืไอ฿หຌกำรดำนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์฿นกำรป็นสถำบัน฿นกำรพัฒนำละขับคลืไอนระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพ ตสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพยังเมป็นทีไรูຌจักมำกนัก สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจึงตຌองรงกำรประชำสัมพันธ์ทีไ
หมำะสมสำหรับกลุมปງำหมำยละดำนินกำรประชำสัมพันธ์ผำนสืไอทุกชองทำง ละกำรบรูณำกำรควำมรวมมือกับ
ทุกภำคสวน ดยริไมจำกสำรวจควำมพึงพอ฿จตอกำร฿หຌบริกำร ควำมชืไอมัไนของผูຌรับบริกำรตอกำรดำนินงำนของ
สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพละควำมชืไอมัไนของผูຌประกอบกำรตอ ระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ พืไอนำมำ
ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน฿หຌสำมำรถบูรณำกำรเดຌทุกภำคสวนละป็นทีไยอมรับของหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง
สำหรับครงกำร/กิจกรรมทีไควรดำนินกำรภำย฿ตຌผนงำนนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม

ระยะวลาดานินการ
2560 2561 2562 2563 2564
1. ครงกำรสงสริมกำรรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชำชีพสูกลุมปງำหมำย
√
√
√
√
√
2. ครงกำรสำรวจควำมพึงพอ฿จตอกำร฿หຌบริกำร ควำมชืไอมัไนของผูຌรับบริกำรตอกำรดำนินงำน
√
√
√
√
√
ของสถำบั นคุ ณวุ ฒิวิช ำชี พ ละควำมชืไอ มัไน ของผูຌ ป ระกอบกำรตอ ระบบคุ ณวุ ฒิวิ ชำชีพ ละ
มำตรฐำนอำชีพ

2) พิไมประสิทธิภำพองค์กรพืไอสรຌำงควำมชืไอมัไน฿หຌกหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง
วัตถุประสงค์: พืไอ฿หຌสถำบันมีบุคลำกรทีไมีควำมรูຌควำมชีไยวชำญกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำน
อำชีพละมีควำมพรຌอม฿นกำรป็นตัวทนสถำบัน฿นกำรประชำสัมพันธ์กำรดำนินงำน พืไอ ป็นอีกกลเกหนึไง฿นกำร
ประสำนงำนทัๅงภำย฿นละภำยนอกพืไอขับคลืไอนงำนขององค์กร฿หຌสมกับป็น สถำบันทีไพัฒนำละขับคลืไอนระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพของประทศ
สำหรับครงกำร/กิจกรรมทีไควรดำนินกำรภำย฿ตຌผนงำนนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงกำรทบทวนผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
2. ครงกำรประมินผลกำรดำนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์ก ำร
มหำชน) ฿นรอบระยะวลำ 5 ป ละประมินควำมคุຌมคำครงกำรสำคัญ
3. ครงกำรพัฒนำกำรดำนินงำนละศักยภำพบุคลำกร
4. ครงกำรจัดทำสมรรถนะของบุคลำกรตำม Competency

2560
√
√
√
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563
√
√
√
√
√

√
√

√
√

2564
√
√
√

ยุทธศาสตร์ทีไ 2 จัดทาละทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ภาคศรษฐกิจ ละทียบคียงมาตรฐานสากล
นืไองจำกบริบทวดลຌอมตำงโ เดຌปลีไยนปลงเป ทัๅงยุทธศำสตร์ระยะ 20 ป มีประดในทีไป็นปัจจัยสำคัญตอ
กำรดำนินงำนของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ คือ 1) กำรพัฒนำศักยภำพของคนป็นหลัก กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอด
ชวงชีวิต฿หຌสนับสนุนกำรจริญติบตของประทศ ดยพัฒนำตลอดชวงชีวิต ละกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำกำร
รียนรูຌ฿หຌมีคุณภำพ 2) กำรสรຌำงควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน ดยกำรพัฒนำผูຌประกอบกำรละศรษฐกิจชุมชน ชน

ผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564
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พัฒนำทักษะละองค์ควำมรูຌ ยกระดับผลิตภำพรงงำน พัฒนำ SMEs ละกำรพัฒนำพืๅนทีไศรษฐกิจพิศษละมือง
กำรพัฒนำขตศรษฐกิจพิศษชำยดน ระบบมืองศูนย์กลำงควำมจริญของประทศ ละคลัสตอร์ทีไมีศักยภำพ฿น
กำรขับคลืไอนประทศ ฿นขณะทีไดือนตุลำคม พ.ศ. 2559 นีๅ ผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคมหงชำติ ฉบับทีไ 12 ริไมมี
ผลละมีกำรจัดทำยุทธศำสตร์ทีไสอดรับกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะยำว 20 ป ทัๅงยุทธศำสตร์ทีไ 1 กำรสริมสรຌำง
ละพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ละยุทธศำสตร์ทีไ 3 กำรสรຌำงควำมขຌมขใงทำงศรษฐกิจละขงขันเดຌอยำงยัไงยืน
รวมทัๅงยุทธศำสตร์ประชำรัฐของรัฐบำล คสช. เดຌมีกำรตัๅงคณะทำงำนทีไกีไยวขຌองกับดຌำนกำลังคน ดยป็นคณะทำงำน
ดຌำนกำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพอำชีวศึกษำ พืไอ฿หຌสำมำรถขงขันเดຌ฿นตลำดลกอีกทัๅงขณะนีๅภำครัฐ฿หຌควำมสำคัญ
กับกำรยกระดับผลิตภำพกำรผลิต ควบคูเปกับกำรพัฒนำ฿หຌกิดกำรลงทุนดຌำนนวัตกรรม฿หม ทัๅงนยบำย Super
Cluster อุตสำหกรรม First S-Curve ละ New S-Curve ละอุตสำหกรรม 4.0
นอกจำกนีๅ ประดใน รืไองสิไง วดลຌอมทีไมี กำรปลีไย นปลง฿นดຌำนสภำวะอำกำศ ท ำ฿หຌทิศทำงกำรคຌำลก
ปลีไยนปลงเปนຌนศรษฐกิจสีขียว กำรมีบทบำทรวมกับชุมชน (Social Enterprises) พิไมขึๅน บทบำทกำรคຌำ กำร
ลงทุนจึงหันเป฿หຌควำมสำคัญกับนวทำงกำรจัดกำรบบเม฿ชลักษณะชิงภำษี (Non-Tariff Barrier) อีกทัๅงอุปสรรค
รืไองกับดักรำยเดຌปำนกลำงทีไประทศเทยยังเมมีสัญญำณวำจะกຌำวขຌำมผำน฿นรใววัน สิไงตำงโ หลำนีๅทำ฿หຌประทศ
เทยเมสำมำรถพัฒนำสมรรถนะ฿นรูปบบดิม
อยำงเรกใตำมประทศเทยอยู฿นรูปบบกำรรวมกลุมทัๅงระดับอนุภูมิภำคละภูมิภำคถือเดຌวำมีควำมสำคัญ
ละสงผลตอกำรพัฒนำศรษฐกิจของประทศ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ดังกลำวขຌำงตຌนทำ฿หຌประทศตຌองกำร
บุคลำกรทีไมีควำมรูຌ สมรรถนะ ควำมชำนำญ฿นสำขำอำชีพตำงโ มำกยิไงขึๅน ดຌวยหตุนีๅผูຌประกอบอำชีพละหนวยงำน
ทีไกีไยวขຌองมีควำมจำป็นทีไจะตຌองปรับตัว ดยฉพำะอยำงยิไงตຌองพัฒนำสมรรถนะละศักยภำพ฿หຌสอดคลຌองกับ
ทิศทำงศรษฐกิจ ดังนัๅนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ฿นฐำนะทีไป็นสถำบัน฿นกำรขับคลืไอนงำนดຌำนกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพ พืไอพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของประทศ ควรรงดำนินกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพละ
มำตรฐำนอำชีพทีไสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรทำงศรษฐกิจทีไปลีไยนปลงเปละทียบคียงมำตรฐำนสำกลเดຌ
สาระสาคัญ: ฿นยุทธศำสตร์ทีไ 2 มุงนຌนทบทวนละกำรจั ดทำมำตรฐำนอำชีพทีไสำคัญตำมควำมตຌองกำร
ทำงศรษฐกิจทีไปลีไยนปลงเป จำกกำรกำหนดนยบำยละนวทำงกำรพัฒนำประทศทีไนຌนกำรสงสริมกำร฿ชຌ
นวัตกรรมละอำชีพ฿หมโ ทำ฿หຌตຌองมีกำรทบทวนมำตรฐำนอำชีพดิมละจัดทำมำตรฐำนอำชีพ฿หมโ ทีไสำคัญตอกำร
พัฒนำประทศ฿หຌครอบคลุมทุกอำชีพ
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. พืไอ฿หຌระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรดຌำนกำลั งคนละป็นทีไ
ยอมรับทัๅง฿นประทศละ฿นระดับสำกล
ผนงาน
1) พัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿นประทศครอบคลุมทุกกลุมอำชีพทีไสำคัญ
วัตถุประสงค์: สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจะตຌองมีกำรศึกษำ วิครำะห์ สังครำะห์ ขຌอมูล ปัจจัยทีไกีไยวขຌองกับ
นยบำยรั ฐ บำล ผนพั ฒ นำพั ฒ นำศรษฐกิจ ละสั ง คมห ง ชำติ ละกลุ ม อุ ต สำหกรรมปງ ำ หมำยตำมนวคิ ด
Thailand 4.0 ทีไขับคลืไอนดຌวยนวัตกรรม พืไอพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿นประทศครอบคลุม
ทุกกลุมอำชีพทีไสำคัญ รวมทัๅงตຌองมีกำรจัดประชุมรวมกับหนวยงำนตำงโ พืไอสรุปหำนวทำงกำรทบทวนมำตรฐำน
อำชีพ฿หຌทันตอสถำนกำรณ์ทีไปลีไยนปลง รวมถึงอำชีพ สำคัญ฿หมทีไตຌองมีกำรจัดมำตรฐำนอำชีพพืไอรองรับนว
ทำงกำรพั ฒนำ฿นอนำคต นอกจำกนีๅ ตຌองมีกำรพัฒ นำระบบคุณ วุฒิ วิช ำชีพ ละมำตรฐำนอำชีพ ฿หຌสอดคลຌ องกับ
มำตรฐำนสำกล ดยมีกำรศึกษำวิจัยละปรียบทียบระบบคุณวุฒิวิชำชีพของประทศเทยกับตำงประทศ
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ครงกำรทบทวนละจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

สำหรับครงกำร/กิจกรรมทีไควรดำนินกำรภำย฿ตຌผนงำนนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงกำรทบทวนมำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพ
2. ครงกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพพืไอรองรับ Thailand
4.0
3. ครงกำรจั ด ทำครืไอ งมือ ประมินสมรรถนะมำตรฐำนควำมสำมำรถ
ภำษำอังกฤษ
4. ครงกำรพัฒนำละติดตำมกำรประกันคุณภำพพืไอระบบคุณวุฒิวิชำชีพ

2560
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563
√
√
√
√
√
√

2564
√
√

√
√

√

√

√

√

2) ขยำยควำมรวมมือกับภำคีครือขำย฿นตำงประทศ
วัตถุประสงค์: พืไอขยำยครือขำยกับตำงประทศ ละนำมำ฿ชຌประกอบ฿นกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
ละมำตรฐำนอำชีพของประทศเทย฿หຌชืไอมยงสูระดับภูมิภำคอำซียนละสำกล ดยนຌนอำชีพ฿นอุตสำหกรรมทีไ
สำคัญ
สำหรับครงกำร/กิจกรรมทีไควรดำนินกำรภำย฿ตຌผนงำนนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงกำรสงสริมละพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพพืไอชืไอมยงสูระดับ
ภูมิภำคอำซียนละสำกล
2. ครงกำรสงสริมกำรทีย บคียงมำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพ
ระหวำงอุตสำหกรรมเทยละประทศสมำชิกอำซียน

2560
√
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563
√
√
√
√

√

√

2564
√
√

ยุทธศาสตร์ทีไ 3 ผลั ก ดั น ฿หຌ มี ก ารน าระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พเปสู ก ารต อ ยอดกั บ
หนวยงานดຌา นการศึกษา รงงาน ละผูຌประกอบการ นาเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาสมรรถนะพืไอป็ น
ครืไองมือ฿นการสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับกาลังคน รวมถึงผูຌทีไขาดอกาส฿นการขຌาสูระบบการศึกษา
ลกของกำรรียนรูຌทัๅง฿นระบบละนอกระบบกำรศึกษำถือเดຌวำป็นหลงกำรผลิตกำลังกำลังคน (Supply
Side) ของประทศพืไอตอบสนองลกของกำรทำงำน (Demand Side) ดยปัญหำสำคัญทีไประทศเทยประสบ คือ
กำรขำดคลนกำลังคนทีไมีสมรรถนะตำมทีไตຌองกำร สำหตุมำจำก 1) นักรียน/นักศึกษำมีควำมรูຌ (Knowledge) ต
ขำดทักษะ (Skill) ละคุณลักษณะฉพำะตำมทีไอุตสำหกรรมตຌองกำร 2) เมมีมำตรฐำนอำชีพ/มำตรฐำนสมรรถนะ฿หຌ
ผูຌประกอบกำร฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำรพัฒนำบุคลำกร฿นองค์กร 3) ผูຌประกอบอำชีพทีไเมมีอกำสขຌำสูระบบกำรศึกษำ
หรือผำนกำรศึกษำพียงบำงสวน ละขำดอกำส฿นกำรพัฒนำหรือยกระดับตนอง฿นกำรประกอบอำชีพ ทัๅงนีๅ ระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพ สำมำรถชืไอมยงลกของกำรรียนรูຌทัๅง฿นระบบละนอกระบบกำรศึกษำละลกของกำรทำงำนขຌำ
ดຌวยกัน ดยสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจำป็นตຌองผลักดันระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพเปสูกำรตอยอด฿นภำค
กำรศึกษำละภำคอุตสำหกรรม ละนำเป฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรพัฒนำสมรรถนะพืไอสรຌำงทำงลือก฿นกำรสรຌำง
ควำมกຌำวหนຌำ฿นอำชีพ฿หຌกับกำลังคนทีไขำดอกำส฿นกำรขຌำสูระบบกำรศึกษำ ดยรวมมือกับภำคกำรศึกษำ฿นกำร
พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะพืไอ฿หຌนักรียน/นักศึกษำมีควำมรูຌ (Knowledge) มีทักษะ (Skill) ละคุณลักษณะ
ฉพำะตำมทีไอุตสำหกรรมตຌองกำร รวมมือกับภำคอุตสำหกรรม฿นกำรสงสริม฿หຌผูຌประกอบกำรนำมำตรฐำนอำชีพ/
มำตรฐำนสมรรถนะเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำรพัฒนำบุคลำกร฿นองค์กร ละรวมมือกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง฿นกำร
ทียบอนระหวำงคุณวุฒิวิชำชี พกับคุณวุฒิกำรศึกษำพืไอ฿หຌผูຌประกอบอำชีพทีไเมมีอกำสขຌำสูระบบกำรศึกษำ หรือ
ผำนกำรศึกษำพียงบำงสวน฿ชຌคุณวุฒิวิชำชีพป็นทำงลือก฿นกำรพัฒนำละยกระดับตนอง
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สาระสาคัญ: มำตรฐำนอำชีพควรมีกำรผลักดันเปสูกำรตอยอด฿นภำคกำรศึกษำละภำคอุตสำหกรรมละ
นำเป฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรพัฒนำสมรรถนะพืไอสรຌำงทำงลือก฿นกำรสรຌำงควำมกຌำวหนຌำ฿นอำชีพ฿หຌกับกำลังคนทีไขำด
อกำส฿นกำรขຌำสูระบบกำรศึกษำ ดยรวมมือกับภำคกำรศึกษำ฿นกำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะพืไอ฿หຌนักรียน/
นักศึกษำมีควำมรูຌ (Knowledge) มีทักษะ (Skill) ละคุณลักษณะฉพำะตำมทีไอุตสำหกรรมตຌองกำร รวมมือกับ
ภำคอุตสำหกรรม฿นกำรสงสริม฿หຌผูຌประกอบกำรนำมำตรฐำนอำชีพ/มำตรฐำนสมรรถนะเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำร
พัฒนำบุคลำกร฿นองค์กร ละรวมมือกับหนวยงำนทีไกีไยวขຌอง฿นกำรทียบอนระหวำงคุ ณวุฒิวิชำชีพกับคุณวุฒิ
กำรศึกษำพืไอ฿หຌผูຌประกอบอำชีพทีไเมมีอกำสขຌำสูระบบกำรศึกษำ หรือผำนกำรศึกษำพียงบำงสวน฿ชຌคุณวุฒิวิชำชีพ
ป็นทำงลือก฿นกำรพัฒนำละยกระดับตนอง
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. สงตอระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพพืไอนำเป฿ชຌปรับปรุ งหลักสูตรฐำนสมรรถนะดยภำค
กำรศึกษำละภำครงงำนนำเป฿ชຌพัฒนำบุคลำกรดยภำคอุตสำหกรรม (กษตร อุตสำหกรรม ละบริกำร) ละ
นำเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นกำรสรຌำงควำมกຌำวหนຌำ฿นอำชีพ฿หຌกับกำลังคนทีไขำดอกำส฿นกำรขຌำสูระบบกำรศึกษำตำม
กรอบคุณวุฒิหงชำติ
ผนงาน
1) ขยำยควำมรวมมือกับหนวยงำนหลัก฿นกำรพัฒนำมำตรฐำนอำชีพละระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
วัตถุประสงค์: พืไอป็นกำรนำรองกำรชืไอมยงระบบคุณวุฒิวิชำชีพสูระบบกำรศึกษำละฝຄกอบรมวิชำชีพ
พืไอพัฒนำกำลังคน ดยขยำยควำมรวมมือกับหนวยงำนทัๅงภำคกำรศึกษำ ละรงงำน฿นกำรนำมำตรฐำนอำชีพทีไ
ลຌวสรใจเปปรับปรุงหลักสูตรกำรรียน กำรสอน ละกำรฝຄกอบรม ฿หຌกำลังคนมีสมรรถนะสอดคลຌองกับมำตรฐำน
อำชีพ รวมทัๅงป็นชองทำงกำรสรຌำงควำมกຌำวหนຌำ฿นอำชีพ฿หຌกับกำลังคนทีไขำดอกำส฿นกำรขຌำสูระบบกำรศึกษำ
สำหรับครงกำร/กิจกรรมทีไควรดำนินกำรภำย฿ตຌผนงำนนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงกำรนำรองกำรชืไอมยงระบบคุณวุฒิวิชำชีพสูระบบกำรศึกษำละ
ฝຄกอบรมวิชำชีพพืไอพัฒนำกำลังคน

2560
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563
√
√
√

2564
√

2) สรຌำงกลเกกำรขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพสูกลุมปງำหมำย
วัตถุประสงค์: พืไอ฿หຌมีกำรขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชำชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจักละนำเป฿ชຌประยชน์มำกขึๅน ดยตຌอง
มีกำรถำยทอดควำมรูຌเปยังกลุมปງำหมำยพืไอ฿หຌกิดควำมรูຌควำมขຌำ฿จ
สำหรับครงกำร/กิจกรรมทีไควรดำนินกำรภำย฿ตຌผนงำนนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงกำรถ ำ ยทอดควำมรูຌท ำงวิ ชำกำรพืไ อ สรຌำ งกลเกสนั บ สนุ นละ
ขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ

2560
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563
√
√
√

2564
√
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ครงกำรทบทวนละจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

ยุทธศาสตร์ทีไ 4 พัฒ นาระบบการรับ รองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชี พ ทีไ ส อดคลຌ องกั บ
มาตรฐานสากล ละผลักดัน฿หຌกาลังคนเดຌรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ฿หຌครอบคลุม
ทุกสาขาวิชาชีพ
มืไอจัดทำมำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพทีไสอดคลຌองกับควำมตຌองกำรของภำคศรษฐกิจ ละทียบคียง
มำตรฐำนสำกลลຌว สิไงทีไจำป็นตຌองพัฒนำอยำงตอนืไองคูกับกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพ คือ กำร
พั ฒ นำกระบวนกำรรั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตำมมำตรฐำนอำชี พ ซึไ ง ควรด ำนิ น กำรตำมนวทำงทีไ  ป็ น
มำตรฐำนสำกล พืไอสรຌำงควำมชืไอมัไน ยกระดับควำมสำมำรถบุคลำกร ละสรຌำงอกำสควำมกຌำวหนຌำ฿หຌกับบุคลำกร
ทีไเดຌรับกำรรับรอง ละพืไอสรຌำงควำมมัไน฿จ฿หຌกผูຌวำจຌำง ผูຌรับบริกำร ผูຌเดຌรับกำรรับรอง ละผูຌทีไกีไยวขຌองวำบุคคลทีไ
เดຌรับกำรรับรอง มีควำมสำมำรถป็นเปตำมขຌอกำหนด/มำตรฐำนของสำขำทีไเดຌรับกำรรับรอง รวมทัๅงบุคลำกรเดຌรับ
กำรพัฒนำตนองอยำงตอนืไอง มีควำมพรຌอม฿นกำรลกปลีไยนกำลังคนทัๅง฿นประชำคมอำซียน (AEC) ละ
ตลำดลก฿นอนำคต ดยมำตรฐำนทีไจะ฿ชຌมำป็นนวทำง คือ ISO/IEC 17024 ซึไงป็นมำตรฐำนขຌอกำหนดทัไวเป
สำหรับหนวยรับรองบุคลำกร฿นระดับสำกล พืไอ฿หຌกำรรับรองบุคลำกรวำมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถละปฏิบัติงำนอยำง
มืออำชีพตำมขຌอกำหนดของตละสำขำ ดย฿หຌควำมสำคัญทีไค วำมสำมำรถ (Competence-based) กำรนำควำมรูຌ
ละทักษะเปปฏิบัติทนกำรนຌนรืไองคุณสมบัติ (Qualification-based) ของบุคลำกร รวมถึงกำรสงสริมละพิไม
รงจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบอำชีพขຌำรับกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ฿หຌครอบคลุมทุกสำขำอำชีพ
สาระสาคัญ: สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ฿นฐำนะทีไป็นองค์กรหลัก฿นกำรสงสริม สนับสนุนระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
จำป็นตຌองมีกำรพัฒนำกระบวนกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ซึไงดำนินกำรตำมนวทำงทีไป็น
มำตรฐำนสำกล฿หຌ  กิ ด ควำมชืไ อ มัไ น ฿นกำรยกระดั บ ควำมสำมำรถของผูຌ ป ระกอบอำชี พ ละสรຌ ำ งอกำสห ง
ควำมกຌำวหนຌำ฿หຌกับผูຌประกอบอำชีพทีไเดຌรับกำรรับรอง ดยนຌนกระบวนกำรประมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำน
อำชีพ฿หຌมปี ระสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. พืไอพิไมประสิทธิภำพขององค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ฿หຌสำมำรถ
ประมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพทีไสอดคลຌองกับมำตรฐำนสำกล ละผูຌประกอบอำชีพทีไเดຌรับกำร
รับรองสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพพึงเดຌรับคำตอบทนละสวัสดิกำรทีไหมำะสมกับระดับคุณวุฒิวิชำชีพละ
มำตรฐำนอำชีพ
ผนงาน
1) พัฒนำระบบกำรรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
วัตถุประสงค์ : พืไอ฿หຌมีองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ทีไมีคุณภำพ นำชืไอถือละ
สอดคลຌองกับมำตรฐำนสำกล นืไองจำกองค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะกำลังคนตำมมำตรฐำนอำชีพ จะป็นสิไงทีไ
สะทຌ อน฿หຌ หใน ภำพประสิ ท ธิ ภำพของสถำบั น ฿นกำรป็ น องค์กรหลั ก฿นกำรขั บ คลืไ อนระบบคุณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ ละ
มำตรฐำนอำชีพลຌว ประยชน์อีกประกำรหนึไงทีไมีควำมสำคัญยิไง เดຌก กำรสรຌำงควำมชืไอมัไน ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับ
คุณภำพของผูຌ ประกอบอำชีพ ทีไผำ นกำรรับรองจำกองค์กรรับ รองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ จะท ำ฿หຌ
ผูຌประกอบกำรชืไอมัไนวำผูຌประกอบอำชีพทีไเดຌรับกำรรับรองจำกองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ นัๅน
ป็นผูຌทีไมีคุณภำพ
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สำหรับครงกำร/กิจกรรมทีไควรดำนินกำรภำย฿ตຌผนงำนนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงกำรสนับสนุนกำรนำรององค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะบุคคล
ตำมมำตรฐำนอำชีพ
2. ครงกำรพัฒนำองค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำน
อำชีพขຌำสูมำตรฐำนสำกล (ISO/IEC 17024)
3. ครงกำรฝຄกอบรมจຌำหนຌำทีไสอบ (Examiner) ขององค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรอง
สมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
4. ครงกำรพัฒนำองค์ ควำมรูຌ฿นกำรประมิ นสมรรถนะพืไ อสรຌ ำงชุ มชนนั ก
ปฏิบัติของจຌำหนຌำทีไสอบ
5. ครงกำรฝຄกอบรมผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ (Assessor)
6. ครงกำรตรวจประมินพืไอ฿หຌกำรรับรององค์กรทีไมีหนຌำทีไรับรองสมรรถนะ
ของบุ คคลตำมมำตรฐำนอำชี พละควบคุมกระบวนกำรประมิ นสมรรถนะ
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ
7. ครงกำรติดตำมพืไอสนั บสนุ นกำรประมินสมรรถนะบุ คคลภำย฿ตຌระบบ
คุณวุฒิวิชำชีพ

2560
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563

2564

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2) สงสริม฿หຌกำลังคนเดຌรับกำรรับรองสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพ
วัตถุประสงค์: พืไอสงสริมละสรຌำงอกำส฿หຌผูຌประกอบอำชีพขຌำรับกำรประมินสมรรถนะของบุคคลตำม
มำตรฐำนอำชีพ พืไอ฿หຌเดຌรับกำรรับรองตำมคุณวุฒิวิชำชีพ
สำหรับครงกำร/กิจกรรมทีไควรดำนินกำรภำย฿ตຌผนงำนนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงกำรสงสริมพืไอ฿หຌ มีผูຌขຌำรับ กำรประมินสมรรถนะของบุคคลตำม
มำตรฐำนอำชีพ
2. ครงกำรกำรสรຌำงอกำส฿นกำรพัฒนำสมรรถนะของผูຌประกอบอำชีพ
3. ครงกำรกำรคำนวณตຌนทุนกำรประมินสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพ

2560
√

2561
√

√
√

√
√

ระยะวลาดานินการ
2562
2563
√
√
√
√

√
√

2564
√
√
√

ยุทธศาสตร์ทีไ 5 นาระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูลสารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชี พเป฿ชຌ ส นั บ สนุน ฿นการบริ ก ารระบบคุณ วุ ฒิ วิช าชี พ ตามนวทางรัฐ บาลอิ  ลใ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Government) เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันกำรกำรขຌำถึงขຌอมูลละกำร฿ชຌบริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพของภำคอกชนละ
ประชำชนยังเมป็นทีไพรหลำย สงผล฿หຌอกชนละประชำชนสวน฿หญยังเมขຌำ฿จกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพละ
มำตรฐำนอำชีพ กำรสงสริมระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌประสบควำมสำรใจจะตຌองริไมตຌนจำกกำร
พั ฒ นำระบบครื อ ข ำ ยขຌ อ มู ล สำรสนทศละกำรบริ ก ำรกีไ ย วกั บ ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช ำชี พ ละมำตรฐำนอำชี พ
฿หຌภำคอกชนละประชำชนเดຌรับกำรบริกำรทีไสะดวก รวดรใว ทัไวถึง ดຌวยกำรนำระบบทคนลยีสำรสนทศละกำร
สืไอสำรมำประยุกต์฿ชຌละชืไอมยง฿นรูปบบรั ฐบำลอิลใกทรอนิกส์ หรือ E-Government ซึไงหมำยถึงกำร฿หຌบริกำร
ของภำครัฐผำนครือขำยอิลใ กทรอนิกส์ พืไอพิไมประสิทธิภำพ พิไมกำรขຌำถึงบริกำรของภำครัฐ สริมสรຌำงควำม
ปรง฿สของกำรดำนินงำนของภำครัฐ สนับสนุนกำรมีสวนรวมของประชำชน ละทำ฿หຌหนวยงำนของรัฐรับผิ ดชอบ
ต อ ประชำชนมำกขึๅ น ป็ น นวคิ ด ส ำคั ญ ทีไ ส อดคลຌ อ งกั บ กำรจั ด กำรภำครั ฐ นว฿หม หรื อ New
Public
Administration (NPA) ป็นกำรปรับปรุงบริกำรภำครัฐดยนำนวคิดกำร฿หຌควำมสำคัญกับลูกคຌำหรือประชำชน

5-22

ครงกำรทบทวนละจัดทำผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

ผูຌมำรับบริกำรป็นหลั ก (Customer Driven) มำ฿ชຌ ดยนำอำทคนลยีมำ฿ชຌป็ นครืไองมือพืไอรองรับกำร
ปลีไยนปลงอยำงรวดรใวของทคนลยี ละพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรละระบบกำร฿หຌบริกำรของสถำบัน
คุณวุฒิวิชำชีพ฿หຌมีประสิทธิภำพพิไมมำกขึๅน ปัจจัยสำคัญของกำรพัฒนำระบบศูนย์กลำงครือขำยขຌอมูลสำรสนทศ
ละกำรบริกำรกีไยวกับคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชีพ฿หຌกิดกำรขับคลืไอนอยำงป็นรูปธรรม คือ ควำมรวมมือ
อย ำ ง฿กลຌ ชิ ด ละตใ ม ฿จจำกทัๅ ง 3 ฝຆ ำ ย เดຌ  ก ภำครัฐ ภำคธุ รกิ จ อกชนละประชำชน ดยมี กำรบ ง กลุ ม ตำม
ผูຌรับบริกำรของ E-Government เดຌดังนีๅ
1) รัฐ กับ ประชำชน (G2C) ป็นกำร฿หຌบริกำรของรัฐสูประชำชนดยตรง ดยทีไบริกำรดังกลำวประชำชน
จะสำมำรถดำนินธุรกรรมดยผำนครือขำยสำรสนทศของรัฐ ชน กำรชำระภำษี กำรจดทะบียน กำรจำยคำปรับ
กำรรับฟังควำมคิดหในของประชำชน กำรมีปฏิสัมพันธ์ระหวำงตัวทนประชำชนกับผูຌลงคะนนสียงละกำรคຌนหำ
ขຌอมูลของรัฐทีไดำนินกำร฿หຌบริ กำรขຌอมูลผำนวใบเซต์ ป็นตຌน ดยทีไกำรดำนินกำรตำงโ นัๅนจะตຌองป็นกำรทำงำน
บบ Online ละ Real Time มีกำรรับรองละกำรตຌตอบทีไมีปฏิสัมพันธ์
2) รัฐ กับ อกชน (G2B) ป็นกำร฿หຌบริกำรภำคธุรกิจอกชน ดยทีไรัฐจะอำนวยควำมสะดวกตอภำคธุรกิจ
ละอุตสำหกรรม฿หຌสำมำรถข งขันกันดยควำมรใวสูง มีประสิทธิภำพ ละมีขຌอมูลทีไถูกตຌองอยำงป็นธรรมละ
ปรง฿ส ชน กำรจดทะบียนทำงกำรคຌำ กำรลงทุน ละกำรสงสริมกำรลงทุน กำรจัดซืๅอจัดจຌำงทำงอิลใกทรอนิกส์
กำรสงออกละนำขຌำ กำรชำระภำษี ละกำรชวยหลือผูຌประกอบกำรขนำดกลำงละลใก ป็นตຌน
3) รัฐ กับ รัฐ (G2G) ป็นรูปบบกำรทำงำนทีไปลีไยนปลงเปมำกของหนวยรำชกำร ทีไกำรติดตอสืไอสำร
ระหวำงกันดยกระดำษละลำยซใน฿นระบบรำชกำรบบดิม จะมีกำรปลีไยนปลงเปดຌวยกำร฿ชຌระบบครือขำย
สำรสนทศ ละ ลำยมือชืไออิลใกทรอนิกส์ป็นครืไองมือ฿นกำรลกปลีไยนขຌอมูลอยำงป็นทำงกำรพืไอพิไมควำมรใว฿น
กำรดำนินกำร (Economy of Speed) ลดระยะวลำ฿นกำรสงอกสำรละขຌอมูลระหวำงกัน นอกจำกนัๅนยังป็น
กำรบูรณำกำรกำร฿หຌบริกำรระหวำงหนวยงำนภำครัฐดยกำร฿ชຌกำรชืไอมตอครงขำยสำรสนทศพืไออืๅอ฿หຌกิดกำร
ทำงำนรวมกัน (Collaboration) ละกำรลกปลีไยนขຌอมูลระหวำงกัน (Government Data Exchange) ทัๅงนีๅรวมเป
ถึงกำรชืไอมยงกับรัฐบำลของตำงชำติ ละองค์กรปกครองทຌองถิไนอีกดຌวย ระบบงำนตำงโ ทีไ฿ชຌ฿นรืไองนีๅ เดຌก
ระบบงำน Back Office ตำง โ ชน ระบบงำนสำรบรรณอิลใกทรอนิกส์ ระบบบัญชีละกำรงินระบบจัดซืๅอจัดจຌำง
ดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ป็นตຌน อยำงเรกใดี จะตຌองมีกระบวนกำร฿นกำรลดรงตอตຌำนของบุคลำกรทีไคุຌนคยกับกำรทำงำน
฿นระบบดิม
4) รั ฐ กั บ ขຌ ำ รำชกำรละพนั ก งำนของรั ฐ (G2E) ป็ น กำร฿หຌ บ ริ ก ำรทีไ จ ำป็ น ของพนั ก งำนของรั ฐ
(Employee) กับรัฐบำล ดยทีไจะสรຌำงระบบพืไอชวย฿หຌกิดครืไองมือทีไจำป็น฿นกำรปฏิบัติงำน ละกำรดำรงชีวิต
ชน ระบบสวัสดิกำร ระบบทีไปรึกษำทำงกฎหมำย ละขຌอบังคับ฿นกำรปฏิบัติรำชกำร ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร
ภำครัฐ ป็นตຌน
กำรสรຌำงอกำส฿หຌประชำชนทุกคนเดຌลือก฿ชຌบริกำรทีไหลำกหลำยผำนอินทอร์นใต พืไอรับบริกำรจำกรัฐทีไดีขึๅน
มนยำขึๅน สะดวกขึๅน สียวลำกับรัฐนຌอยลง ดยกำรพิไมชองทำงบริกำร ชน ศูนย์บริกำรทำงทรศัพท์ (Call Center)
บริกำรทำงวใบเซต์ กำร฿ชຌอินทอร์นใตผำนมือถือ (WAP) ป็นตຌน มืไอรัฐ฿หຌขຌอมูลกับประชำชนเดຌมำกขึๅน ลดควำม
ยุงยำกของกฎกณฑ์ จะทำ฿หຌกิดควำมปรง฿ส฿นกำรทำงำน คำ฿ชຌจำย฿นกำรประกอบกำรทีไลดลงละคຌำขำยกับรัฐคลองขึๅน
สาระสาคัญ: สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจำป็นตຌองมีกำรพัฒนำฐำนขຌอมูลละสำรสนทศคุณวุฒิวิชำชีพ พืไอป็น
ฐำนขຌอมูลองค์ควำมรูຌ฿หຌกผูຌทีไมีควำมสน฿จทีไจะนำมำ฿ชຌละนำเปพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ขณะดียวกันจะตຌอง
พัฒนำฐำนขຌอมูลกลำงทีไมีกำรชืไอมยงจำกหนวยงำนอืไนโ ทีไกีไยวขຌอง พืไอป็นขຌอมูลละนวทำง฿นกำรดำนินงำน
ดຌำนพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำนอำชี พของหนวยงำนทีไกีไยวขຌองพืไอสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ของสถำบันฯ
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วัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์
1. พืไอ฿หຌระบบศูนย์กลำงครือขำยขຌอมูลสำรสนทศละกำรบริกำรกีไยวกับคุณวุฒิวิชำชีพละมำตรฐำน
อำชีพถูกนำเป฿ชຌสนับสนุน฿นกำรบริกำรระบบคุณวุฒิวิชำชีพเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ
ผนงาน
1) พัฒนำระบบฐำนขຌอมูลคุณวุฒิวิชำชีพทีไครอบคลุมทุกกลุมอำชีพ
วัตถุประสงค์: พืไอดำนินงำนศึกษำวิจัยพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ดยป็นฐำนขຌอมูลองค์ควำมรูຌ฿หຌกผูຌทีไมี
ควำมสน฿จทีไจะนำมำ฿ชຌละนำเปพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ดยตຌองมีกำรศึกษำ วิครำะห์ สังครำะห์ ขຌอมูล ปัจจัย
ทีไกีไยวขຌองกับทิศทำงกำรพัฒนำศรษฐกิจ ละจัดประชุมรวมกับหนวยงำนตำงโ พืไอสรุปหำนวทำง฿นกำรพัฒนำ
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ฿หຌครอบคลุมทุกกลุมอำชีพ
สำหรับครงกำร/กิจกรรมทีไควรดำนินกำรภำย฿ตຌผนงำนนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงกำรพัฒนำศูนย์ก ลำงขຌอ มูลกีไย วกับ ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ละ
มำตรฐำนอำชีพ
2. ครงกำรผยพรกำร฿ชຌงำนระบบฐำนขຌอมูลกำร฿หຌบริกำรระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพ
3. ครงกำรจัดทำผนมบททคนลยีสำรสนทศสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
ป 2561-2565

2560
√
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563
√
√
√
√

√

√

2564
√
√

√

2) จัดตัๅงศูนย์ขຌอมูลกลำง฿นกำรชืไอมประสำนระหวำงหนวยงำนทีไทำหนຌำทีไ฿นกำรพัฒนำสมรรถนะบุคคล
ตำมมำตรฐำนอำชีพ
วัตถุประสงค์: พืไอพัฒนำ฿หຌสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพป็นองค์กรหงกำรรียนรูຌ มีสิไงอำนวยควำมสะดวก฿หຌ
บุคลำกรศึกษำรียนรูຌเดຌตลอดวลำ ทัๅงนีๅจำป็นตຌองพัฒนำระบบกำรสรຌำงกลเกกำรป็นองค์กรหงกำรรียนรูຌ ชน
จัด฿หຌมีกำรพัฒนำบุคลำกรอยำงตอนืไองพืไอ฿หຌป็นบุคลำกรทีไมีสมรรถนะสูง฿นกำรปฏิบัติงำน
สำหรับครงกำร/กิจกรรมทีไควรดำนินกำรภำย฿ตຌผนงำนนีๅเดຌก
ครงการ/กิจกรรม
1. ครงกำรจัดตัๅงศูนย์บริกำรขຌอมูลกำรรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชำชีพละจຌง
รืไองรຌองรียนผำนทำงศูนย์บริกำร (Call Center)
2. ครงกำรพัฒนำสมรรถนะบุคคลกอนขຌำสูกระบวนกำรประมินจริงดຌวย
ระบบอิลใกทรอนิกส์ (e-Training System for Competency
Development)

2560
√
√

ระยะวลาดานินการ
2561
2562
2563
√
√
√
√

√

√

2564
√
√

ผนยุทธศำสตร์สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ พ.ศ. 2560-2564

5-24

ผนภาพทีไ 5.1 ความสอดคลຌองระหวางวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก ยุทธศาสตร์ ละผนงานของผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
Thailand 4.0
310,000
1

2

2564
3

4

5

Thailand
4.0

2

1

4

3

5

.

(EGovernment)

1.

1.

1.

2.

2.

2.

ทีไมำ: คณะผูຌวิจัย

1.

1.

2.

2.
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ผนภาพทีไ 5.2 Strategic Map ยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564
:

Thailand 4.0

310,000

2564
.

(

.

)

.

(E-Government)

MOU

ทีไมำ: คณะผูຌวิจัย
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บททีไ 6
ผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
6.1 หลักการละหตุผล
ผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 ป็นผนปฏิบัติการ฿นผน
ยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564 ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿ชຌป็นกรอบละนวทาง฿นการปฏิบัติงาน
รวมถึงป็นนวทาง฿นการบริหารงบประมาณรายจายประจาป ดังนัๅนผนปฏิบัติการฉบับนีๅจึงป็นผนปฏิบัติการทีไมี
ระยะวลาละปງาหมายดานินการของงาน/ครงการ/กิจกรรม ทีไตຌองดานินงาน฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564
฿นการจัดทาผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนีๅเดຌคานึงถึงหลั กของทฤษฎีการปลีไยนปลงทีไมี การชืไอม
ปัจจัยนาขຌา กระบวนการ ผลผลิตละผลลัพธ์ (Input, Process, Output, Outcome and Impact) ซึไงหตุผลของ
การนาหลักทฤษฎีการปลีไยนปลงมา฿ชຌ นืไองจากการชืไอมยงปัจจัยตางโ ตัๅงตตຌนทางเปจนกระทัไงถึงปງาหมายจะ
ทา฿หຌการดานินงาน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณตามผนงานของยุทธศาสตร์ขององค์กรสามารถทีไจะดานินการเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ
6.2 วัตถุประสงค์
1) พืไ อ ฿หຌ  ต ล ะหน ว ยงานของสถาบั น คุณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ สามารถน ากรอบทิ ศทางตามผนยุ ท ธศาสตร์
ผนงาน ครงการ ละกิจกรรมตามผนยุทธศาสตร์เปปรับ฿ชຌจัดทาผนปฏิบัติการของหนวยงานเดຌอยางบูรณาการ
ละสอดคลຌองรองรับกัน
2) พืไอ฿หຌมีการจัดทาผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ทีไสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 ละป็นประยชน์ตอการกาหนดผนงาน ครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์อยางชัดจน
ซึไงจะทา฿หຌการนาเปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ
สาหรับรายละอียดของผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถ
สรุปเดຌดังนีๅ
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 1 บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานทุกภาคสวน ฿นการประชาสัมพันธ์ละสรຌางการรับรูຌ
กีไย วกับ ระบบคุณ วุ ฒิ วิช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พ ฿หຌป็ น ทีไ รูຌจั ก ละผลั กดั น ฿หຌมี การ
นาเป฿ชຌประยชน์
ป้าประสงค์

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพป็นทีไรูຌจัก ละทุกฝຆายทีไกีไยวขຌองตระหนักถึง
คุณประยชน์อยางกวຌางขวาง

ป้าหมาย

1. ประชาชนทีไมีความรูຌความขຌา฿จ฿นระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพพิไมขึๅน
2. การดานินงานของสถาบันมีประสิทธิภาพละบุคลากรมีศักยภาพ฿นการผลักดัน฿หຌมี
การนาระบบคุณวิชาชีพเป฿ชຌประยชน์

ตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์

1. จานวนผูຌรับรูรຌ ะบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
2. รຌอยละความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ ความชืไอมัไนของผูຌรับบริการตอการดานินงาน
ละความชืไอมัไนของผูຌประกอบการตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
3. จานวนครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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4. จานวนการประมินการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
5. รຌอยละของการพัฒนาการดานินงานละศักยภาพบุคลากร
6. รຌอยละของสมรรถนะของบุคลากรตาม Competency ทีไเดຌรับการพัฒนา
สรุปตัวชีๅวัดละป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชีๅวดั
1. จานวนผูຌรับรูຌระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพ
2. รຌอยละความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ
ความชืไอมัไนของผูຌรับบริการตอการ
ดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
3. จานวนครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
4. จานวนการประมินการดานินงานของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
5. รຌอยละของการพัฒนาการดานินงานละ
ศักยภาพบุคลากร
6. รຌอยละของสมรรถนะของบุคลากรตาม
Competency ทีไเดຌรับการพัฒนา

ค่าป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

3

7

7

9

9

3/200

4/350

5/500

7/600

8/700

90

90

90

90

90

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
ทีไ

ผนงาน/นวทาง

กิจกรรม/ครงการ

ตัวชีๅวดั ครงการ (หน่วย)
2560

1.

2.

ค่าป้าหมาย
2561 2562 2563

2564
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนละการสงสริม 1. ครงการส ง สริ ม การรั บ รูຌ ร ะบบคุ ณ วุ ฒิ จ านวนผูຌ ทีไ มี ค วามรูຌ ค วามขຌ า ฿จ฿น
3
7
7
9
9
ประชาสัมพันธ์
วิชาชีพสูกลุมปງาหมาย
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ละมาตรฐาน
อาชีพ (ลຌานคน/องค์กร)
3/200 4/350 5/500 7/600 8/700
2. ครงการส ารวจความพึง พอ฿จตอ การ รຌอยละความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ 90
90
90
90
90
฿หຌบริการ ความชืไอมัไนของผูຌรับบริการตอการ ทีไ มี ต อ ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละ
ด านิ น งานของสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละ มาตรฐานอาชีพ ละการ฿หຌ บริการ
ความชืไ อ มัไ น ของผูຌ ป ระกอบการต อ ระบบ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
คุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ

พก.

พิไมประสิทธิภาพองค์กรพืไอสรຌางความชืไอมัไน฿หຌก 1. ครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบัน จานวนชุดครงการทบทวนผน
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
คุณวุฒิวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(ชุด)

นผ.

1

1

1

1

1

นผ.

2. ครงการประมินผลการดานินงานของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ฿น
รอบระยะวลา 5 ป ละประมินความคุຌมคา
ครงการสาคัญ
3. ครงการพัฒนาการดานินงานละ
ศักยภาพบุคลากร

จานวนชุดการประมินการ
1
ดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(ชุด)

-

-

-

-

นผ.

รຌอยละของการพัฒนาการดานินงาน 100
ละศักยภาพบุคลากร

100

100

100

100

บร.

4. ครงการจัดทาสมรรถนะของบุคลากรตาม
Competency

รຌอ ยละของสมรรถนะของบุ คลากร 100
ตาม Competency ทีไเ ดຌ รับ การ
พัฒนา

100

100

100

100

บร.
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 2 จัดทาละทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ภาคศรษฐกิจ ละทียบคียงมาตรฐานสากล
ป้าประสงค์

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพสอดคลຌองกับความตຌองการดຌานกาลังคนละป็น
ทีไยอมรับทัๅง฿นประทศละ฿นระดับสากล

ป้าหมาย

1. พืไอทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของภาค
ศรษฐกิจ
2. พืไอจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของภาค
ศรษฐกิจ

ตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์

1. จานวนสาขาอาชีพทีไมีการทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
2. จานวนสาขาอาชีพทีไมีการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
3. จานวนครืไองมือ/ตัวอยางขຌอสอบ฿นการประมินสมรรถนะ
4. จานวนรายงานการพัฒนาละติดตามการประกันคุณภาพ
5. จานวนรายงานการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียนละ
สากล
6. จานวนสาขาอาชีพทีไมีการทียบคียงมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ กับประทศ
สมาชิกอาซียน

สรุปตัวชีๅวัดละป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชีๅวดั
1. จ านวนสาขาอาชี พ ทีไ มี ก ารทบทวน
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ

ค่าป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

20

15

15

10

10

10

10

5

5

2. จ า นว นสา ข าอ า ชี พ ทีไ มี ก ารจั ดท า
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
3. จานวนครืไองมือ/ตัวอยางขຌอสอบ฿น
การประมินสมรรถนะ

5/5

-

-

-

-

4. จานวนรายงานการพัฒนาละติดตาม
การประกันคุณภาพ

110

170

230

230

230

5. จ านวนรายงานพั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ
วิ ช าชี พ พืไ อ ชืไ อ มยงสู ร ะดั บ ภู มิ ภ าค
อาซียนละสากล

5

3

3

3

3

6. จ านวนสาขาอาชี พ ทีไ มี ก ารทีย บคีย ง
มาตรฐานอาชีพ ละคุณวุฒิวิชาชีพ กับ
ประทศสมาชิกอาซียน

5

3

3

3

3

ผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
ทีไ
1.

2.

ผนงาน/นวทาง

กิจกรรม/ครงการ

1. พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿น 1. ครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพละ
ประทศครอบคลุมทุกกลุมอาชีพทีไสาคัญ
คุณวุฒิวิชาชีพ
2. ครงการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ
วิชาชีพพืไอรองรับ Thailand 4.0
3. ครงการจัดทาครืไองมือประมินสมรรถนะ
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
4. ครงการพัฒนาละติดตามการประกัน
คุณภาพพืไอระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพ
ขยายความรวมมือกับภาคีครือขาย฿นตางประทศ
1. ครงการสงสริมละพัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ พืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซีย น
ละสากล
2. ครงการสงสริมการทียบคียงมาตรฐาน
อาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพระหวางอุตสาหกรรม
เทยละประทศสมาชิกอาซียน

ตัวชีๅวดั ครงการ (หน่วย)
จานวนสาขาวิชาชีพทีไมีการทบทวน
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
จ านวนสาขาวิ ช าชี พ ทีไ มี ก ารจั ด ท า
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
จานวนครืไองมือ/ตัวอยางขຌอสอบ฿น
การประมินสมรรถนะ
จานวนรายงานการพัฒนาละ
ติดตามการประกันคุณภาพ
รายงานพั ฒนาระบบคุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พ
พืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียน
ละสากล
จานวนสาขาอาชีพทีไมีการทียบคียง
มาตรฐานอาชีพ ละคุณวุฒิวิชาชีพ
กับประทศสมาชิกอาซียน

2560
20

ค่าป้าหมาย
2561 2562 2563

6-5

2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

15

15

10

10

บค.

10

10

5

5

บค.

5/5

-

-

-

-

ผอ.

110

170

230

230

230

ผอ.

5

3

3

3

3

ผอ.

5

3

3

3

3

ผอ.
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3 น าระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พ เปสู ก ารต อ ยอด฿นภาคการศึ ก ษาละ
ภาคอุตสาหกรรม ละนาเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาสมรรถนะพืไอสรຌางทางลือก฿น
การสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับกาลังคนทีไขาดอกาส฿นการขຌาสูระบบการศึกษา
ป้าประสงค์

สงตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพพืไอนาเป฿ชຌปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ดยภาคการศึกษาละภาครงงาน นาเป฿ชຌพัฒนาบุคลากรดยภาคอุตสาหกรรม (กษตร
อุตสาหกรรม ละบริการ) ละนาเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ
฿หຌกับกาลังคนทีไขาดอกาส฿นการขຌาสูระบบการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิหงชาติ

ป้าหมาย

1. พืไอนารองการชืไอมยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูระบบการศึกษาละฝຄกอบรมวิชาชีพ
2. พืไอถายทอดความรูຌทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ

ตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์

1. จานวนหลั กสูต รน ารองการชืไ อมยงระบบคุณ วุ ฒิ วิ ชาชี พ สู ระบบการศึกษาละ
ฝຄกอบรมวิชาชีพ
2. จานวนผูຌทีไเดຌรับการถายทอดความรูຌทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐาน
อาชีพ

สรุปตัวชีๅวัดละป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชีๅวดั
1. จ านวนหลั ก สู ต รน าร อ งการชืไ อ มยง
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูระบบการศึกษา
ละฝຄกอบรมวิชาชีพ
2. จานวนผูຌทีไเดຌรับการถายทอดความรูຌทาง
วิ ช าการระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละ
มาตรฐานอาชีพ

ค่าป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

25/5

25/5

25/5

25/5

25/5

100

200

250

300

400

2,800

3,250

3,450

3,650

3,850

ผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
ทีไ
1.

2.

ผนงาน/นวทาง

กิจกรรม/ครงการ

ตัวชีๅวดั ครงการ (หน่วย)

ขยายความรวมมือกับหนวยงานหลัก฿นการพัฒนา 1. ครงการนารองการชืไอมยงระบบคุณวุ ฒิ จานวนหลักสูตรนารองการชืไอมยง
มาตรฐานอาชีพละระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
วิชาชีพสูระบบการศึกษาละฝຄกอบรมวิชาชีพ ร ะ บ บ คุ ณ วุ ฒิ วิ ช า ชี พ สู ร ะ บ บ
พืไอพัฒนากาลังคน
การศึกษาละฝຄกอบรมวิชาชีพ
สรຌางกลเกการขับคลืไอนระบบคุณวุฒิ วิชาชีพละ 2. ครงการถายทอดความรูຌทางวิชาการพืไอ จานวนผูຌทีไเดຌรับการถายทอดความรูຌ
มาตรฐานอาชีพสูกลุมปງาหมาย
สรຌ า งกลเกสนั บ สนุ น ละขั บ คลืไ อ นระบบ ทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
คุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพ

ค่าป้าหมาย
2562 2563

6-7

2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

25/5

25/5

ผอ.

250

300

400

3,450

3,650

3,850

2560

2561

25/5

25/5

25/5

100

200

2,800

3,250

พก.
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 4 พัฒนากระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามนวทางทีไป็น
มาตรฐานสากล ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบอาชีพเดຌรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ฿หຌครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพตามปງาหมาย
ป้าประสงค์
รับ รององค์กรทีไมี หนຌ าทีไ รับ รองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชี พพืไอประมิ น
สมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ ทีไ ส อดคลຌ อ งกั บ มาตรฐานสากล ละ
ผูຌประกอบอาชีพทีไเดຌรับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ พึงเดຌรับคาตอบทน
ละสวัสดิการทีไหมาะสมกับระดับคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
ป้าหมาย
1. พืไอรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์

2. พืไอประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล
ละผูຌประกอบอาชีพทีไเดຌรับการรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
1. องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไเดຌรับการสนับสนุน
2. องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลเดຌรับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพขຌา
สูมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
3. จຌาหนຌาทีไสอบ (Examiner) ขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพเดຌรับการฝຄกอบรม
4. จຌาหนຌาทีไสอบทีไเดຌพัฒนาองค์ความรูຌ฿นการประมินสมรรถนะพืไอสรຌางชุมชนนัก
ปฏิบัติ (คน:สาขาอาชีพ)
5. ผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(Assessor) เดຌรับการฝຄกอบรม
6. จานวนองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทีไเดຌรับการ
ประมินละควบคุมกระบวนการประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
7. องค์กรทีไเดຌรับการสนับสนุนการประมินสมรรถนะบุคคลภาย฿ตຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
8. รຌอยละของผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

9. ผูຌทีไเดຌรับการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ
10. อาชีพทีไคานวณตຌนทุนการประมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
สรุปตัวชีๅวัดละป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชีๅวดั
1. องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพทีไเดຌรับการสนับสนุน
2. องค์ก รทีไมีห นຌา ทีไรับรองสมรรถนะของ
บุ ค คลเดຌ รับ การพั ฒ นาตามมาตรฐาน
อาชี พ ขຌ า สู ม าตรฐานสากล (ISO/IEC
17024)
3. จຌาหนຌาทีไสอบ (Examiner) ขององค์กร
ทีไมีห นຌา ทีไรับ รองสมรรถนะของบุ คคล
ตามมาตรฐานอาชีพเดຌรับการฝຄกอบรม

ค่าป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

20

-

-

-

-

50

50

50

30

30

1,040

1,040

1,040

600

600

ผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
ตัวชีๅวดั
4. จຌาหนຌาทีไสอบทีไเดຌพัฒนาองค์ความรูຌ฿น
การประมินสมรรถนะพืไอสรຌางชุมชน
นักปฏิบัติ(คน/สาขาอาชีพ)
5. ผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรอง
สมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐาน
อาชีพ (Assessor) ทีไเดຌรับการฝຄกอบรม
6. จ า น ว น อ ง ค์ ก ร ทีไ มี ห นຌ า ทีไ รั บ ร อ ง
สมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐาน
อาชีพ ทีไเดຌรับ การประมินละควบคุม
กระบวนการประมินสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
7. องค์กรทีไเดຌรับการสนับสนุนการประมิน
สมรรถนะบุ ค คลภาย฿ตຌ ร ะบบคุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพ
8. รຌอยละของผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
9. ผูຌ ทีไ เ ดຌ รั บ การพั ฒ นาสมรรถนะของ
ผูຌประกอบอาชีพ
10. อาชี พ ทีไ ค านวณตຌ น ทุ น การประมิ น
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

6-9

ค่าป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

350/7

500/10

750/15

1,000/20

1,000/20

700

700

700

420

420

50

50

50

30

30

102

152

202

232

262

60

70

80

80

80

25,000

50,000

75,000

80,000

80,000

68

70

70

70

69

6-10
ทีไ
1.

ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
ผนงาน/นวทาง

กิจกรรม/ครงการ

พัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุ คคล 1. ครงการสนับ สนุนการน ารอ งองค์ก รทีไ มี
ตามมาตรฐานอาชีพ
หนຌาทีไรับ รองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
2.ครงการพั ฒ นาองค์ ก รทีไ มี ห นຌ า ทีไ รั บ รอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพขຌาสู
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
3. ครงการฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไสอบ (Examiner)
ขององค์ ก รทีไ มี ห นຌ า ทีไ รั บ รองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
4. ครงการพัฒนาองค์ความรูຌ฿นการประมิน
สมรรถนะพืไ อ สรຌ า งชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ข อง
จຌาหนຌาทีไสอบ
5. ครงการฝຄกอบรมผูຌตรวจประมินองค์กรทีไ
มี ห นຌ า ทีไ รั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตาม
มาตรฐานอาชีพ (Assessor)
6. ครงการตรวจประมินพืไอ฿หຌ การรับ รอง
องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพละควบคุมกระบวนการ
ประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
7. ครงการติดตามพืไอสนับสนุนการประมิน
สมรรถนะบุคคลภาย฿ตຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ตัวชีๅวดั ครงการ (หน่วย)
องค์ ก รทีไ มี ห นຌ าทีไ รั บรองสมรรถนะ
บุ คคลตามมาตรฐานอาชี พ ทีไ เดຌ รั บ
การสนับสนุน
องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะ
ของบุคคลเดຌรับการพัฒนาตาม
มาตรฐานอาชีพขຌาสู
มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
จຌ า หนຌา ทีไส อบ (Examiner) ของ
องค์กรทีไมีหนຌา ทีไรับ รองสมรรถนะ
ของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ
เดຌรับการฝຄกอบรม
จຌ า หนຌ า ทีไ ส อบทีไ เ ดຌ พั ฒ นาองค์
ความรูຌ ฿ นการประมิ น สมรรถนะ
พืไอสรຌางชุมชนนักปฏิบัติ (คน/สาขา
อาชีพ)
ผูຌ ต รวจประมิ น องค์ ก รทีไ มี ห นຌ า ทีไ
รั บ รองสมรรถนะของบุ ค คลตาม
มาตรฐานอาชี พ (Assessor) ทีไ
เดຌรับการฝຄกอบรม
จ านวนองค์ ก รทีไ มี ห นຌ า ทีไ รั บ รอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชี พ ทีไ เ ดຌ รั บ การประมิ น ละ
ควบคุ ม กระบว นกา รประมิ น
สมรรถนะบุ ค คลตามมาตรฐาน
อาชีพ
องค์ ก รทีไ เ ดຌ รั บ การสนั บ สนุ น การ
ประมิ น สมรรถนะบุ ค คลภาย฿ตຌ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ค่าป้าหมาย
2562
2563

2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2560

2561

20

-

-

-

-

50

50

50

30

30

รค.

1,040

1,040

1,040

600

600

ปส.

350/7

500/10

750/15

1000/20

1000/20

ปส.

700

700

700

420

420

รค.

50

50

50

30

30

รค.

102

152

202

232

262

ปส.

ผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
ทีไ
2.

ผนงาน/นวทาง

กิจกรรม/ครงการ

สงสริม฿หຌกาลังคนเดຌรับการรับรองสมรรถนะ 1. ครงการส งสริมพืไอ ฿หຌ มีผูຌ ขຌ า รั บ การ
ตามมาตรฐานอาชีพ
ประมินสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
2. ครงการ สรຌ า งอก าส฿นการพั ฒ นา
สมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ
3. ครงการการคานวณตຌนทุ นการประมิ น
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

ตัวชีๅวดั ครงการ (หน่วย)
รຌ อ ยละของผูຌ  ขຌ า รั บ การประมิ น
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
ผูຌทีไเดຌรับ การพัฒนาสมรรถนะของ
ผูຌประกอบอาชีพ
อาชีพทีไคานวณตຌนทุนการประมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

ค่าป้าหมาย
2562
2563

6-11

2560

2561

60

70

80

80

80

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
พก.

25,000

50,000

75,000

80,000

80,000

ปส.

68

70

70

70

69

บร.

2564
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 5 นาระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูลสารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพเป฿ชຌสนับสนุน฿นการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามนวทางรัฐบาล
อิลใกทรอนิกส์ (E-Government) เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ป้าประสงค์

ระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูล สารสนทศละการบริก ารกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชี พ ถู ก น าเป฿ชຌ ส นั บ สนุ น ฿นการบริ ก ารระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เดຌ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ

ป้าหมาย

1. พืไอ฿หຌมีระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูล สารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิ
วิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
2. พืไอ฿หຌมีการนาระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูล สารสนทศเป฿ชຌสนับสนุน฿นการ
บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์

1. ระบบของศู น ย์ ก ลางขຌ อ มู ล กีไ ย วกั บ ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พ
ทีไพัฒนา
2. รຌอยละของการผยพรการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. ผนมบททคนลยีสารสนทศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ป พ.ศ. 2561-2565
4. จานวนผูຌ รับรูຌระบบคุณวุ ฒิ วิ ชาชี พละจຌ งรืไองรຌองรียนผ านทางศูนย์ บริการ (Call
Center)
5. สาขาอาชีพทีไมีการพัฒนาสมรรถนะบุคคลกอนขຌาสูกระบวนการประมินจริงดຌวย
ระบบอิลใกทรอนิกส์

สรุปตัวชีๅวัดละป้าหมายยุทธศาสตร์
ตัวชีๅวดั
1. ระบบของศู น ย์ ก ลางขຌ อ มู ล กีไ ย วกั บ
ร ะ บ บ คุ ณ วุ ฒิ พั ฒ น า วิ ช า ชี พ  ล ะ
มาตรฐานอาชีพทีไพัฒนา
2. รຌ อ ยละของการผยพร ก าร฿ชຌ ง าน
ระบบฐานขຌ อ มู ล การ฿หຌ บ ริ ก ารระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
3. ผนมบททคนลยีสารสนทศสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ป พ.ศ. 2561-2565
4. จานวนผูຌรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
จຌงรืไองรຌองรียนผานทางศูนย์บริการ
(Call Center)
5. สาขาอาชี พ ทีไ มี ก ารพั ฒ นาสมรรถนะ
บุคคลกอ นขຌา สูก ระบวนการประมิน
จริงดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์

ค่าป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

1

1

1

1

1

80

80

80

80

80

-

1

-

-

-

5,000

7,000

10,000

13,000

16,000

11

20

25

25

20

ผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 - 2564
ทีไ
1.

2.

ผนงาน/นวทาง

กิจกรรม/ครงการ

ตัวชีๅวดั ครงการ (หน่วย)

พั ฒ นาระบบฐานขຌ อ มู ล คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ทีไ 1. ครงการพั ฒนาศู นย์ ก ลางขຌ อ มู ลกีไ ย วกั บ ระบบของศูนย์กลางขຌอมูลกีไยวกับ
ครอบคลุมทุกกลุมอาชีพ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
ระบบคุ ณ วุ ฒิ พั ฒ นาวิ ช าชี พ ละ
มาตรฐานอาชีพทีไพัฒนา
2. ครงการผยพรการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูล รຌอยละของการผยพรการ฿ชຌงาน
การ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ระบบฐานขຌ อ มู ล การ฿หຌ บ ริ ก าร
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. ครงการจั ด ท าผนม บ ททคนลยี ผนม บ ททคนลยีสารสนทศ
สารสนทศสถาบั นคุณวุฒิวิชาชีพ ป 2561- สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ป 25612565
2565
จั ด ตัๅ ง ศู นย์ ขຌ อ มู ล กลาง฿นการชืไ อ มประสาน 1. ครงการจัดตัๅงศูนย์บริการขຌอมูลการรับรูຌ จานวนผูຌรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ระหว า งหน ว ยงานทีไ ท าหนຌ า ทีไ ฿ นการพั ฒ นา ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ละจຌ งรืไอ งรຌอ งรีย น ละจຌ ง รืไ อ งรຌ อ งรี ย นผ า นทาง
ผานทางศูนย์บริการ (Call Center)
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ศูนย์บริการ (Call Center)
2. ครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลกอนขຌาสู สาขาอาชีพทีไมีการพัฒนา
กระบวนการประมินจริงดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์ สมรรถนะบุคคลกอนขຌาสู
(e-Training System for Competency กระบวนการประมินจริงดຌวยระบบ
อิลใกทรอนิกส์
Development)

2560

2561

ค่าป้าหมาย
2562 2563

1

1

1

1

1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ศท.

80

80

80

80

80

ศท.

-

1

-

-

-

ศท.

5,000

7,000

10,000

13,000

16,000

พก.

11

20

25

25

20

บค.

2564
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บททีไ 7
สรุปผลการดานินงานละขຌอสนอนะ
7.1 สรุปผลการดานินงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เดຌจัดตัๅงมาตัๅงตป 2554 มีการดานินการมากกวา 4 ป ทีไผานมา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการปรับครงสรຌางองค์กร฿หຌมีความสอดคลຌองกับการดานินงาน พืไอ รองรับการป็นสถาบัน
หลั ก฿นการส ง สริม สนั บ สนุ น พั ฒ นาระบบคุณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พ ฿หຌ เ ดຌ รับ การยอมรับ ทัๅ ง ฿นละ
ตางประทศ ดยมีป้าหมาย คือ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอยางมี
มาตรฐานละป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล ดย฿นระยะดังกลาว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดຌประกาศมาตรฐานอาชีพเป
ลຌว 72 สาขาวิชาชีพ ละมีอาชีพทีไอยูภาย฿นตละสาขาวิชาชีพมากกวา 500 อาชีพ ตามทีไมีการปฏิบัติงานจริง฿น
ภาคอุตสาหกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดຌสนับสนุน฿หຌมีการจัดทามาตรฐานอาชีพพืไอนาเป฿ชຌ฿นการกาหนดละ
ประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พืไอ฿หຌเดຌมาตรฐานอาชีพทีไป็นเปตามความตຌองการของผูຌประกอบการ
ละสามารถทียบคียงกับมาตรฐานอาชีพของกลุมประทศสมาชิกอาซียน ละนานาประทศ฿นสาขาวิชาชีพดียวกัน
฿นชวง 3 ปทีไผานมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดຌดานินการพัฒนามาตรฐานอาชีพจานวน 61 สาขาวิชาชีพ รวมกับ
ตัวทนสมาคม กลุมผูຌประกอบการ ละหนวยงานสาคัญ฿นตละสาขาวิชาชีพจัดทามาตรฐานอาชีพละการประมิน
สมรรถนะ ซึไงมีสาขาวิชาชีพลຌวสรใจละพรຌอม฿หຌการประมินสมรรถนะ 29 สาขาวิชาชีพ มากกวาป้าหมายทีไ
กาหนดเวຌ 18 สาขาวิชาชีพ ดย฿นจานวนนีๅป็นมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับนยบายการพัฒนาศรษฐกิจ฿นการ
สงสริมละสนับสนุนกลุมอุตสาหกรรม Super Cluster จานกป็นอุตสาหกรรมปัจจุบัน (First-S-Curve) จานวน
5 กลุมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอนาคต (New-S-Curve) จานวน 5 กลุมอุตสาหกรรม ละกลุมอุตสาหกรรมคลัส
ตอร์อืไนโ จานวน 4 กลุมอุตสาหกรรม ตจานวนรຌอยละของมาตรฐานอาชีพทีไถูกนาเป฿ชຌประยชน์฿นการทดสอบ
ละออก฿บรับรองคุณวุฒิวิชาชีพพืไอพัฒนาละยกระดับทักษะยังมีสัดสวนทีไนຌอย
ดຌานการดานินงานรวมกั บภาคการศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดຌมีสวนรวม฿นการผลักดันกระบวนการ
ปฏิ รูป การศึ กษาพืไ อยกระดั บคุณภาพอาชี วศึกษา ดยเดຌ ลงนาม MOU รว มกับส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีว ศึกษา มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลทัไวประทศ ละหน วยงานดຌานการศึกษาต างโ เดຌก สานั กงาน
คณะกรรมการสงสริมการศึกษาอกชน สมาคม รงรียนอาชีวศึกษาอกชน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาอกชนหง
ประทศเทย สมาคมวิท ยาลั ยทคนลยี ละอาชี ว ศึกษาอกชนหงประทศเทย สานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สานักงานสงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย มหาวิทยาลัยตางโ รวมถึงหนวยงาน฿น
ตางประทศ ฿นการรวมผลักดัน฿หຌมีการนามาตรฐานอาชีพทีไดานินการจัดทาลຌวเปปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ละอบรมบุคลากรดຌานการศึกษา พืไอผลิตบุคลากรทีไมีความรูຌความสามารถ ละจตคติทีไตรงตามความตຌองการของ
ผูຌประกอบการ รวมถึงการทียบอนคุณวุ ฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิการศึกษาผานกรอบคุณวุฒิหงชาติ ซึไงเดຌมีการจัดสง
มาตรฐานอาชีพ฿หຌหนวยงานดຌานการศึกษากวา 33 หงนาเปพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะละหลักสูตรฝຄกอบรม
ลຌว 19 สาขาวิชาชีพ ตจานวนนีๅสูงกวาป้าหมายทีไตัๅงป้าหมาย ดยเดຌดานินการเปลຌว 25 สาขาวิชาชีพ ละ฿น
สวนของการนามาตรฐานอาชีพเปทียบคียงกับกรอบคุณวุฒิของประทศอาซียน เดຌมีจานวนมาตรฐานอาชีพทีไมีการ
ทียบคียงดานินการลຌวสรใจ 3 มาตรฐานอาชีพ ดยยังเมบรรลุป้าหมายทีไตัๅงเวຌทีไ 4 มาตรฐานอาชีพ
การสรຌางการรับรูຌตอประชาชน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เดຌสรຌางการรับรูຌละผยพรระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
รวมกับครือขายความรวมมือพืไอสงสริม฿หຌประชาชนมาขຌารับการประมิน฿หຌครอบคลุมทุกอาชีพ ดยมีการจัด
กิจกรรมพืไอสรຌางการรับรูຌละพัฒนาครืไองมือ฿นการผยพรความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

กระบวนการประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ผานสืไอตางโ ทีไขຌาถึงกลุมป้าหมาย ละรวมกับองค์กรทีไมี
หนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จัดกิจกรรมปຂดตัวองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะฯ (Open
House) พืไอกระตุຌน฿หຌกลุมป้าหมาย฿นพืๅนทีไมีความรูຌ ความขຌา฿จ ละหในความสาคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
สน฿จสมัครขอขຌารับการประมินสมรรถนะฯ รวมถึงกระตุຌน฿หຌกลุมผูຌประกอบการสงบุคลากรของตนองขຌารับการ
ประมินสมรรถนะฯ ฿นพืๅนทีไตางโ ดยมีผน฿นการจัดกิจกรรม Open House ควบคูเปกับการทดสอบรวมกับองค์กร
ทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะฯ ตผลของการผยพรระบบคุณวุฒิวิชาชีพยังเม หในผลมากนัก หในเดຌจากจานวนผูຌทีไ
สน฿จขຌารวมรับการประมินละเดຌรับการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพละประกาศนียบัตรคุณวุฒิ
วิชาชีพยังตไากวาป้าหมายอีกมาก
นืไองจากนยบายรัฐบาลมุงนຌน฿หຌหนวยงานตางโ กิดการบูรณาการการทางานรวมกัน สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพเดຌมีการดานินงานพืไอ฿หຌป็นเปตามยุทธศาสตร์ขຌอนีๅ ละสอดคลຌองกับนยบายรัฐ ดยสรຌางความรวมมือกับ
สานักงานลขาธิการสภาการศึกษา฿นการทียบคียงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพกับกรอบคุณวุฒิหงชาติ (NQF) ละเดຌรวม
พัฒนากรอบคุณวุฒิทียบคียงอาซียน (AQRF) กับอีก 9 ประทศ฿นอาซียน พืไอสรຌางอกาส฿หຌกับบุคลากร฿นอาชีพ
ทัๅงทีไมีคุณวุฒิการศึกษาละเมมีคุณวุฒิการศึกษา ฿นการสรຌางรายเดຌละสรຌางความกຌาวหนຌา฿นสายอาชีพ฿หຌกับตนอง
ดยบุ คลากรทีไ ขาดอกาสทางการศึ ก ษาสามารถที ย บอนประสบการณ์ สู ก ารรับ รองคุ ณ วุ ฒิ ท างการศึก ษาเดຌ
ดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเดຌลงนามความรวมมือ (MOU) พืไอรวมป็นสวนหนึไง฿นคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
ดຌานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) ซึไงป็นการรวมพลังระหวางภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
ละภาครัฐ พืไ อ ยกระดั บ คุณ ภาพอาชี ว ศึ กษา฿หຌ ส ามารถขง ขั น เดຌ ฿นตลาดลก ดยมุ ง นຌ น ผลประยชน์ ข อง
ประทศชาติป็นหลัก ดยความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ เดຌก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม
ละกระทรวงรงงาน รวมกับหนวยงานภาคอกชน
ดຌานการบริการขຌอมูล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมุงนຌนการป็นศูนย์กลางขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชี พ ดยสถาบั น ฯ เดຌ พั ฒ นาระบบฐานขຌอมู ล การ฿หຌบ ริการระบบคุณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (http://tpqinet.tpqi.go.th) ฿หຌมีคลังขຌอมูลมาตรฐานอาชีพละขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง฿นตละสาขาวิชาชีพ ดยการดานินการพัฒนา
ระบบฯ บงออกป็น 5 ระยะ ซึไงปัจจุบันเดຌดานินการ฿นระยะทีไ 3 รียบรຌอยลຌว ละอยูระหวางการดานินการ
ระยะทีไ 4 ส ว น฿นดຌ า นการ฿หຌ การรับ รององค์ก รทีไ มี หนຌ า ทีไ รับ รองสมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ เดຌ
ดานินการเปลຌว 52 หง 14 สาขาวิชาชีพ ครอบคลุมทัไวทุกภาคของประทศตามความหมาะสมของอุตสาหกรรม
สาคัญ฿นตละพืๅนทีไ
นอกหนือจากผลการดานินงานตามยุทธศาสตร์ทีไผานมาลຌว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอยูระหวางกระบวนการ
บูรณาการรวมกับภาคการศึกษาพืไอพัฒนากาลังคนของประทศ ดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทาหนຌาทีไป็นหนวยงาน
กลางประสานความรวมมือระหวางภาคการศึกษาละภาคอกชนพืไอ฿หຌมีนวทางการดานินงานทีไบรรลุป้าหมาย
ดี ย วกัน ฿นประดใ น ส าคัญ ต างโ อาทิ การประชุ ม ชิ งปฏิบั ติ การพืไอการขับ คลืไ อนกรอบคุณ วุ ฒิ หง ชาติ ละ
ทียบคียงกรอบอຌางอิงคุณวุฒิอาซียนรวมกับสานักงานลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พืไอรองรับการคลืไอนยຌาย
กาลังคน ละรงงานขຌามชาติ (Work Force Mobility) การนามาตรฐานอาชีพเป฿ชຌ฿นการพัฒนาสมรรถนะ฿น
ภาคอุตสาหกรรมรวมกับคณะกรรมการรวมภาครัฐละอกชนพืไอพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) การ
สนับสนุนการทา฿หຌวิทยาลัยอาชีวศึกษามีความป็นลิศฉพาะดຌาน อาทิ ดຌานปຂตรคมี ระบบราง ละอืไนโ ป็นตຌน
การจัดทามาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) การสนับสนุนการผลิตกาลังคน฿หຌ
ทันกับความตຌองการของประทศ ดยนารองสาขาชางซอมอากาศยาน การจัดทามาตรฐานสมรรถนะดຌานเอทีของผูຌ฿ชຌ
ทัไวเปพืไอรองรับระบบศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาสมรรถนะครูผูຌสอนตามกรอบนวทางการปฏิรูปพืไอพัฒนาคนอยาง
ยัไงยืน พ.ศ.2558 – 2564 ละผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษา ละการรียนรูຌตลอดชีวิต ดยมีการนา
มาตรฐานอาชีพทีไ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเดຌจัดทามา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุดรวมกับภาคการศึกษา฿นสาขาวิชาชีพตาม

สรุปผลการดานินงานละขຌอสนอนะ
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อุตสาหกรรมซุปปอร์คลัสตอร์ เดຌก ซอมอากาศยาน ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร มคคาทรอนิกส์ บริการ
ยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตมพิมพ์ ผูຌสอนภาษาอังกฤษ ละผูຌ฿ชຌภาษาอังกฤษ รถเฟความรใวสูงละระบบ ราง
ลจิสติกส์ ละปຂตรลียมละปຂตรคมี
7.2 ขຌอสนอนะชิงนยบาย
ผลการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทีไผา นมานับเดຌวามีการดานินการเปคอนขຌางมาก ตสาหรับการ
ดานินงาน฿นอนาคตของสถาบั นคุณวุฒิวิชาชีพ ยังมีประดในทีไ สาคัญ ทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตຌองรงดานินการ
นืไองจากทีไผานมามຌวาจะมีการประกาศมาตรฐานอาชีพเปลຌว 72 สาขาอาชีพ ตยัง มีจานวนผูຌทดสอบเมมาก
นืไองจากสถาบัน คุณวุฒิ วิชาชีพ ยัง เมป็ นทีไรูຌจั กมากนัก รวมทัๅ งผูຌประกอบอาชีพ ละผูຌประกอบการองยังเมหใน
ประยชน์จากการเดຌ ฿บรับรองคุณวุฒิ วิชาชี พ รวมทัๅงองค์กรรับรองยัง เมพียงพอ ละผูຌ ทีไ จะขຌามาทดสอบหรือ
ผูຌประกอบอาชีพยังขาดความชืไอมัไนกับองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ละครืไองมือยังเมทันสมัย
ซึไงภารกิจการรับรององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ถือป็นภารกิจหลักทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ตຌองรงดานินการพืไอบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตัๅงองค์การมหาชนหงนีๅขึๅนตามพระราชกฤษฎีกา (พรฏ.) ดังนัๅน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรมุงนຌนเปทีไระบบคุณวุฒิวิชาชีพละสรຌางการรับรูຌ฿หຌมากขึๅนพราะคุณวุฒิวิชาชีพยังเมป็นทีไ
รูຌจักมากนัก ดยทีไผานมาจานวนรຌอยละของมาตรฐานอาชีพทีไถูกนาเป฿ชຌประยชน์฿นการทดสอบละออก฿บรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพพืไอพัฒนาละยกระดับทักษะยังมีสัดสวนทีไนຌอย นืไองจากผูຌประกอบอาชีพยังขาดความชืไอมัไนละ
ชืไอถือ฿นกระบวนการรับรองวามีมาตรฐานพียงพอหรือเม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรมีนยบายการปรับปรุงขัๅนตอน
กระบวนการ฿หຌมีมาตรฐานทุกขัๅนตอน รวมทัๅงทีไผานมาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เมมีอานาจ฿นการอบรม พืไอ฿หຌผูຌมา
ทดสอบสามารถผานกระบวนการทดสอบเดຌ สงผล฿หຌมีผูຌ สน฿จมาทดสอบนຌอย ดังนัๅน฿นอนาคตอาจจะมีการปรับปรุง
กฎหมาย฿หຌสามารถฝຄกอบรมเดຌ หรือบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานทีไมีอานาจ฿นการฝຄกอบรม ชน กรมพัฒนา
ฝมือรงงาน ดยการสงมาตรฐานอาชีพทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดทาเป฿หຌทางกรมพัฒนาฝมือรงงานนาเปฝຄกอบรม
ประดในสาคัญอีกประการหนึไง คือ ความสับสนระหวางการจัดทามาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิ ชาชีพ
ละของกรมพัฒนาฝมือรงงานยังคงมีอยู หในเดຌจากการประชุมระดมความหในทัๅง฿นสวนกลางละภูมิภาค ดังนัๅน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ควรมีนวทาง฿นการกຌเขปัญหาความสับสนดังกลาว พืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จละคานึงถึง
ประยชน์ของการทดสอบมาตรฐานอาชีพมากขึๅน ดยมีนวทาง คือ
1) น ามาตรฐานอาชี พ ทีไ จั ด ท าลຌ ว ฿นระดั บ ล า ง฿หຌ ก รมพั ฒ นาฝ มื อ รงงานจั ด ท าการฝຄ ก อบรมละ
ประชาสัมพันธ์
2) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรนຌนการทดสอบ฿นสาขาอาชีพทีไ฿ชຌทักษะระดับสูง
3) รงประชาสัมพันธ์ ระดับมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิช าชีพวาอาชีพ฿ดตຌองทาการทดสอบกับ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพละอาชีพ฿ดตຌองทดสอบกับกรมพั ฒนาฝมือรงงาน พืไอป็นการบงบอกความชัดจน
ขององค์กรละป้องกันความสับสนของผูຌประกอบอาชีพ
นอกจากนีๅ ประดในปัญหาทีไผานมาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คือ อานาจตามกฎหมายคอนขຌางนຌอยกวา
พระราชบัญญัติ (พรบ.) รวมทัๅงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเมมีอานาจทางกฎหมาย฿นการกาหนดคาตอบทนตามคุณวุฒิ
วิชาชีพระดับตางโ ดังนัๅนนวทางกຌเขบืๅองตຌนควรมีการชืไอมยงกับหนวยงานอืไนโ พืไอพิจารณาปรับงินดือนของ
รงงาน฿หຌขึๅนอยูกับสมรรถนะของรงงาน ซึไงผูຌทีไจบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. อาจเดຌรับงินดือนสูงกวาผูຌทีไจบ
การศึกษาระดับปริญาตรี หากมีสมรรถนะทีไดีกวา ทา฿หຌชองวางของผูຌจบการศึกษาสายสามัญละสายอาชีวศึกษาคบลง
ทัๅงนีๅ฿นอนาคตควรมีการพิจารณาปรับปรุงกຌเข หรือยกระดับกฎหมาย฿หຌครอบคลุมการทางานทัๅงระบบ หรือ มีการ
ศึกษาวิจัยพืไอพิจารณายกระดับพระราชกฤษฎีกาป็นพระราชบัญญัติ พืไอ฿หຌอานาจกสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฿นการ
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กาหนดอัตราผลตอบทนตามระดับคุณวุฒิเดຌ ซึไงอาจจะป็นการกาหนดคาจຌางรงงานระดับสูง พืไอป็นรงจูง฿จ฿หຌผูຌ
ประกอบอาชีพมาทดสอบพืไอยกระดับความสามารถของตนอง฿หຌสูงขึๅน ประดในนีๅจะป็นการชวยสงสริม฿หຌกาลังคน
หรือผูຌประกอบอาชีพหในคุณประยชน์ของมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพมากขึๅน อีกทัๅง ยังป็นการชวย฿หຌสถาบัน
ป็นทีไรูຌจักเดຌอยางรวดรใวขึๅน
จากประดในปัญหาขຌางตຌน พืไอ฿หຌสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีบทบาททีไชัดจน฿นการพัฒนาละขับคลืไอนระบบ
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พ ละป็ น หน ว ยงานกลางส าหรับ การประมิ น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ของประทศ
ควรดานินการ ดังนีๅ
1) รงประชาสัมพันธ์สถาบันละระดับมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ ทีไสถาบันจัดทามาตรฐาน
อาชี พ ว า อาชี พ ฿ดตຌ อ งท าการทดสอบกั บ สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ดยหาพั น ธมิ ต รทีไ มี ค วามชีไ ย วชาญดຌ า นการ
ประชาสัมพันธ์ ชน สมาคมหรือรัฐวิสาหกิจทีไมีความสามารถดຌานการประชาสัมพันธ์ ละมีการทาผนประชาสัมพันธ์
ดยนຌนรืไองการทาป็นขຌอความทีไสาคัญ (Key Message) หรือมีการสรຌางตຌนบบทีไประสบความสารใจ( Idol) ขึๅนมา
พืไอประชาสัมพันธ์วามืไอมีการพัฒนาตนองลຌวการเดຌ฿บรับรองมาตรฐานอาชีพกใอาจจะทา฿หຌเดຌงินดือนสูงขึๅน ละ
ควรประชาสัมพันธ์฿หຌลงถึงระดับพืๅนทีไ฿นภูมิภาคตางโ ดຌวย
2) ทบทวนละจัด ท ามาตรฐานอาชีพละคุณ วุ ฒิ วิช าชี พทีไ มีความส าคัญ ละสอดคลຌ องกับ ความ
ตຌองการของภาคอุตสาหกรรมอยางทຌจริง ดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเดຌยึดหลัก฿นการกาหนดประภทของมาตรฐาน
อาชีพละคุณวุฒิทีไสอดคลຌองกับนวทางของนยบายรัฐบาล ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 12 ต
การดานินงานจัดทามาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เมเดຌป็นผูຌดานินการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิ
วิชาชีพอง นืไองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังมีจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
จานวนเมมาก อีกทัๅงยังเมมีจຌาหนຌาทีไทีไมีความชีไยวชาญฉพาะสาขาอาชีพพียงพอ ดังนัๅนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควร
ทบทวนมาตรฐานอาชีพทีไเดຌจัดทามาตรฐานอาชีพเปลຌวละศึกษาวิจัย พืไอจัดทามาตรฐานอาชีพทีไป็นทีไตຌองการ฿น
อนาคตอยางทຌจริง ทัๅงนีๅควรนຌนจัดทาฉพาะมาตรฐานอาชีพทีไมีศักยภาพ฿นการพัฒนา นืไองจากบางอาชีพตຌอง
พัฒนาทุกปนืไองจากมีการพัฒนาทางดຌานทคนลยีทีไรวดรใว นอกจากนีๅมืไอมีการจัดทามาตรฐานอาชีพขึๅนมาลຌว
ควรมีนวทางการบังคับ฿ชຌ พราะผูຌประกอบการยังเมหในถึงประยชน์
3) พัฒ นาองค์ก รทีไ มีห นຌาทีไ รับ รองสมรรถนะของบุ คคลตามมาตรฐานอาชี พ ละศูน ย์ ทดสอบ฿หຌ มี
คุณภาพละเดຌรับการรับรองตามมาตรฐานสากล สถาบันจาป็นทีไจะตຌองมีการปรับปรุงการดานินงานของศูนย์
ทดสอบ ดยฉพาะอยางยิไงกระบวนการ฿นการจัดการทดสอบ ทีไตຌองสอดคลຌองกับกระบวนการของมาตรฐานสากล
นอกจากนีๅส ถาบั นจ าป็น ตຌอ งรว มมื อกับ หนว ยงานภาครัฐ ละภาคอกชน พืไ อรว มกัน ปรับ ปรุง ละพั ฒนาการ
ดานินงานของศูนย์ทดสอบ รวมถึ งขยายศูนย์ทดสอบพืไอ฿หຌสามารถรองรับผูຌประกอบอาชีพจากทุกกลุมอาชีพ ละ
ควรพิไมจานวนขຌอสอบ฿นชิงปริมาณละคุณภาพ รวมทัๅงตຌองมีการติดตามละประมินผล ละปรับครงสรຌางการ
บริหารดย฿หຌหนวยงานทีไรับรองสมรรถนะบุคคล฿หຌมีการประกันคุณภาพ ดยการวัดละการประมินผลรวมดຌวย
หรืออาจนຌนการสรຌางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกทีไมีขีดความสามารถ฿นการป็นตัวทนพืไ อประมินคุณวุฒิ
วิชาชีพทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกาลังดานินการอยู
4) สรຌางความชัดจน฿นรืไองของการชืไอมตอกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ดยการชืไอมตอกันระหวาง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หนวยงานภาครัฐละผูຌประกอบการจะตຌองชืไอมตอกันเดຌจริง ดยอาจบงป็น 2 กลุม คือ
1) กลุมทีไอยู฿นระดับมัธยมละทางานลຌว 2) กลุมกาลังรงงาน฿หม นืไองจากสภาพศรษฐกิจปัจจุบันมีผูຌทีไหารายเดຌ
฿หຌกับครอบครัวมีจานวนมาก หากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสามารถยกระดับละสรຌางความมัไน฿จ฿หຌคนกลุมนีๅวาภาย฿น
3 ป มืไอคนหลานีๅเดຌรับคุณวุฒิวิชาชีพลຌวสามารถนาเป฿ชຌประยชน์เดຌอยางเร จากดิมทีไกาลังคนกลุมนีๅมองวาตัวอง
เมมีอกาส พราะกาลังคนกลุมนีๅมีตัๅงตอายุนຌอยเปจนถึงอายุมาก ดังนัๅนควรทารืไองการยกระดับละสรຌางความ
มัไน฿จ฿หຌชัดจนมากขึๅน

สรุปผลการดานินงานละขຌอสนอนะ
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5) การบูรณาการกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿หຌมีการฝึกอบรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ควรบูรณาการการ
ทางานกับสมาคมวิชาชีพตางโ ดยฉพาะสภาอุตสาหกรรม ซึไงอาจ฿หຌสมาคมวิชาชีพ฿นสภาอุตสาหกรรมนัๅนกาหนด
จานวนคนชิงปริมาณ รวมทัๅงตຌองมีหนวยฝຄกอบรม ดยนามาตรฐานละขัๅนตอนหนวยงานตางโ เปทาการฝຄกอบรม
กับบุ คลากรกอนทีไจ ะขຌามาทดสอบกับ สถาบั นคุณวุฒิ วิช าชี พ จะชว ยพิไม จานวน฿หຌมีผูຌ ทดสอบมากขึๅน ซึไ ง฿น
ตางประทศการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพตຌองผานกระบวนการฝຄกอบรมมากอน สวนนักศึกษาทีไยังสอบผานนຌอยอาจกิด
จากคุณภาพของการสอน พราะฉะนัๅนควรรงสงตอมาตรฐานอาชีพขຌาเปสูสถาบันการศึกษาพืไอปรับปรุงหลักสูตร
6) การพิจารณาปรับปรุงกຌเข หรือยกระดับกฎหมาย฿หຌครอบคลุมการทางานทัๅงระบบ หรือศึกษาวิจัย
พืไอพิจารณายกระดับ พรฎ. ป็น พรบ. พืไอ฿หຌอานาจกสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฿นการกาหนดอัตราผลตอบทนตาม
ระดับคุณวุฒิเดຌ ดยอาจจะป็นการกาหนดคาจຌางรงงานระดับสูง พืไอป็นรงจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบอาชีพมาทดสอบ
พืไอยกระดับความสามารถของตนอง฿หຌสูงขึๅน ซึไงประดในนีๅจะป็นการชวยสงสริม฿หຌกาลังคนหรือผูຌประกอบอาชีพ
หในคุณประยชน์ของมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพมากขึๅน อีกทัๅง ยังป็นการชวย฿หຌสถาบันป็นทีไรูຌ จักเดຌอยาง
รวดรใวขึๅน ตถึงมຌสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะเมมีอานาจทางกฎหมาย฿นการปลีไยนปลงงินดือนของรงงาน อาจมี
การชืไอมยงกับหนวยงานอืไนโ ทีไจะทา฿หຌงินดือนของรงงานขึๅนอยูกับสมรรถนะของรงงาน ดยผูຌทีไจบการศึกษา
ระดับ ปวช. หรือ ปวส. อาจเดຌรับงินดือนสูงกวาผูຌทีไจบการศึกษาระดับปริญาตรี หากขามีสมรรถนะทีไดีกวา ซึไงจะทา
฿หຌชองวางของผูຌจบการศึกษาสายสามัญละสายอาชีวศึกษาคบลง
7) การพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ นืไองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังมีขຌอจากัด฿นดຌานของ
บุคลากร งบประมาณ ระยะวลา ละประสิทธิภาพ฿นการดานินงาน อีกทัๅงยังมีอุ ปสรรค฿นความสมบูรณ์ของระบบ
ฐานขຌอมูล ซึไงสงผล฿หຌการดานินงานเมป็นเปตามป้าหมายทาทีไควร ดังนัๅน ควรปรับปรุงกระบวนการทางาน฿หຌมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดทาผนพัฒนาบุคลากรทีไชัดจน มีระบบ฿นการพัฒนาบุคลากร฿หຌป็นบุคลากรทีไมีศักยภาพละ
สามารถทางานขับคลืไอนระบบคุณวุ ฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ดยฉพาะกลุมของบุคลากรทีไขຌามา฿หมซึไงสวน
฿หญยังเมมีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับกฎหมายละกฎระบียบทีไกีไยวขຌองกับสถาบัน ละจาป็นตຌองมีการพัฒนา
บุคลากร฿หຌป็นผูຌชีไยวชาญฉพาะสาขามากยิไงขึๅน มีการวิคราะห์ภาระงานทีไหมาะสม ละมีการจัดทาสຌนทางอาชีพ
(Career Path) ทีไตัๅงอยูบนพืๅนฐานสมรรถนะพืไอป็นรงจูง฿จ฿นการดานินงาน ดยตຌองมีการจัดทาระบบประมินผล
การดานินงานของบุคลากรทีไมีความป็นธรรม นอกจากนีๅตຌองปຂดอกาส฿หຌบุคลากรของสถาบันเดຌมีอกาส฿นการวาง
ทิศทางการดานินงานของสถาบันรวมกับผูຌบริหารของสถาบัน
7.3 กลเกการขับคลืไอนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 ละการติดตามละประมินผล
7.3.1 กลเกการขับคลืไอนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2560 – 2564
พืไอ฿หຌบรรลุป้าหมายของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ฿นการ ป็นสถาบันทีไพัฒนาละขับคลืไอนระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพละมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับ Thailand 4.0 พืไอยกระดับสมรรถนะกาลังคนอยางนຌอย 310,000 คน
ภาย฿นป 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจาป็น ตຌองมีการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดย฿หຌ
ความสาคัญกับการประสานละบูรณาการการทางานรวมกับภาคีครือขายทีไกีไยวขຌ องทัๅงภาครัฐละภาคอกชน
พืไอ฿หຌการดานินการภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ทัๅง 5 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน
การขับคลืไอนยุทธศาสตร์ละภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นัๅน มีหนวยงานหลักทีไกีไยวขຌองกับการ
ดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบดຌวย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ละภาคีครือขายทุกภาคสวน ซึไง฿นตละกระทรวงละภาคีครือขายกใมีหนวยงานทีไรับผิดชอบหลัก฿นตละดຌานทีไ
กีไยวขຌองกับการดานินการตามยุทธศาสตร์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดังนัๅนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนีๅ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพตຌองรงประสานละบูรณาการการทางานรวมกับหนวยงานหลักหลานีๅ ดยสามารถสรุปนวทางการทางาน
รวมกัน ดังนีๅ
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

1) สานักงานลขาธิการสภาการศึกษา ป็นหนวยงานระดับนยบายทาหนຌาทีไหลัก฿นการจัดทากรอบคุณวุฒิ
หงชาติละขับคลืไอนกรอบคุณวุฒิหงชาติ ดังนัๅนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอาจขຌาเปมีสวนรวมกับ
สานักงานลขาธิการสภาการศึกษา ดยการนารองมาตรฐานอาชีพทีไสาคัญเปทียบคียงกับกรอบคุณวุฒิ
อຌางอิงอาซียน ละศึกษานวทางการปรับระดับคุณวุฒิป็น 8 ระดับ ตามกรอบคุณวุฒิอຌางอิงอาซียน
2) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ละสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ป็นหนวยงาน
ภาคการศึกษาทีไจัดการรียนการสอนละพัฒนาหลักสูตร฿หຌสอดคลຌองกับ ความตຌองการของภาคอกชน
ดังนัๅนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ควรนຌนรืไองของการสงตอมาตรฐานอาชีพเปสูการปรับปรุงหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ทัๅงนีๅสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตຌองมีกระบวนการของความรวมมือทีไลึกซึๅงละชัดจนกวาการสง
ตอเปยังภาคการศึกษาพียงอยางดียว กลาวคือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอาจจะมีคณะทางานรวม฿นการ
พัฒนาหลักสูตร ดยมีการสงผูຌชีไยวชาญดຌานการทามาตรฐานอาชีพเปทางานรวมกับอาชีว ศึกษา฿นการ
ปรับปรุงละพัฒนาหลักสูตร฿หຌ฿กลຌคียงกับมาตรฐานอาชีพ หรืออาจมี ชองทาง฿นการประสานงานกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ทีไป็นหลัก฿นการนามาตรฐานอาชีพนัๅนโ สงตอ฿หຌกับภาคการศึกษา รวมทัๅง
สถาบั นคุณวุ ฒิวิช าชีพ ตຌ องมี นวทาง฿นการลือกมาตรฐานอาชีพ ทีไจะส งตอ฿หຌภาคการศึกษานาเป
ปรับปรุงหลักสูตรวามีหลักกณฑ์ละนวทาง฿นการลือกอยางเร
3) กรมพัฒนาฝมือรงงาน ป็นหนวยงานหลัก฿นการจัดทามาตรฐานฝมือรงงานหงชาติพืไอป็นการวัด
สมรรถนะของบุ ค คลตามอาชี พ มี  ป้ า หมายของการจั ด ท ามาตรฐานพืไ อ ป็ น การยกระดั บ ขี ด
ความสามารถของกาลังคนชนดียวกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดังนัๅนทัๅงสองหนวยงานนีๅจาป็นตຌองมี
ขຌอตกลงรืไองการบงงานกันทา฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพ อาจจะอาศัยนวทางทีไคณะกรรมการสาน
พลังประชารัฐ ดຌานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) สนอรืไองของการบง
งานกันทาวามาตรฐานระดับ 1-5 ควรรับผิดชอบดยกรมพัฒนาฝมือรงงาน สวนมาตรฐานระดับ 1-8
ควรรับผิดชอบดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อยางเรกใตามนวทางการบงงานกันทานีๅจะชวย฿หຌกิดความ
ชัดจน฿นการทางานละกຌปัญหาการจัดทามาตรฐานอาชีพทีไคลຌายกัน ทัๅงนีๅสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพละ
กรมพัฒ นาฝ มื อรงงาน ควรมีการตัๅ ง คณะท างานรว มพืไ อพิ จารณาว ามาตรฐานอาชี พทีไ มี ลักษณะ
คลຌายกันจะทาอยางเร ละหนวยงาน฿ดควรป็นผูຌรับผิดชอบ หรืออาจจะมีชองทางการจราจาสาหรับ
อาชีพทีไทัๅงสองหนวยงานทาเดຌ วา฿ครทาเดຌหรือทาเมเดຌ ละ฿ครควรป็นผูຌดานินการจัดทาตอเป
4) สถานประกอบการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรมีความรวมมือกับสถานประกอบการทีไมีความชีไยวชาญ฿น
อาชีพนัๅนโ ดยการสรຌางความรวมมือกับผูຌประกอบการละครือขายสมาคมวิชาชีพ พืไอรวมกันจัดทา
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ละมาตรฐานอาขีพทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของกลุมอาชีพ ทัๅงนีๅอาจมีการ
จัดตัๅงคณะอนุกรรมการของตละกลุมอาชีพ พืไอรวมกันพิจารณาละจัดทาระบบคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพ
อยางเรกใตาม ประดในสาคัญทีไจะตຌองรงขับคลืไอน฿นยุทธศาสตร์นีๅ คือ รืไองฐานขຌอมูล สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพควรมีการตัๅงหนวยงานคลังขຌอมูลหรือคลังผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสาขาวิชาชีพตางโ พืไอป็นขຌอมูล฿นการนาเป฿ชຌ
ประยชน์ตอเป ละพืไอป็นการติมตใมความตอนืไอง฿หຌกับบุคลากรขององค์กรทีไมีอยู฿หຌสามารถปรับปรุงอาชีพทีไ
ทันสมัยตอการปลีไยนปลง นืไองจากประดในการขับคลืไอนการทางานละการปรับปรุงมาตรฐานอาชีพมีประดใน
ปัญหาจากการทีไพลวัติตางโ มีการปลีไยนปลงดยตลอด ดังนัๅนระบบสมรรถนะจะตຌองมีการปรับปรุง฿หຌทันสมัย ดย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตຌองมีการศึก ษาวิจัยพืไอพัฒนาวิจัยพืไอพัฒนาระบบละวิคราะห์พืไอลือกอาชีพ฿หมโ ละ
ตาหนง ทีไ กิด ขึๅน ฿หม ต ามหว งซ คุณคา (Value chain) ของอุตสาหกรรมทีไมี ศักยภาพ฿นการพั ฒ นา อาทิ
อุตสาหกรรมครืไองนุงหม สืๅอผຌาฟชัไน ทีไมีการปลีไยนปลงอยางรวดรใว

สรุปผลการดานินงานละขຌอสนอนะ
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7.3.2 การติดตามละประมินผล
การติดตามละประมินผลมีบทบาทสาคัญสาหรับการบริหารจัดการละการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ นืไองจากป็นกิจกรรมทีไทา฿หຌผูຌทีไมีความกีไยวขຌองสามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ละปัญหาอุปสรรคทีไกิดระหวาง
การขับคลืไอนยุทธศาสตร์ รวมถึงสามารถประมินนวทาง฿นการกຌเขปัญหา ปรับปรุงผนละวิธีการดานินงาน฿น
กรอบระยะวลาทีไหลือเดຌอยางมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน ดังนัๅนการขับคลืไอนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.
2560 – 2564 จาป็นอยางยิไงทีไตຌองมีกลเกละกระบวนการ฿นการติดตามละประมินผลการดานินงาน พืไอ฿หຌการ
ดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสามารถทีไจะบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ ป็นสถาบันทีไพัฒนาละขับคลืไอน
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับ Thailand 4.0 พืไอยกระดับสมรรถนะกาลังคนอยางนຌอย
310,000 คน ภาย฿นป 2564
สาหรับวัตถุประสงค์ของการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2560 – 2564
ประกอบดຌวย
1. พืไอรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์สถาบั นคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 ดย
พิจารณาจากงืไอนเขวลาทีไควรปฏิบัติละสัมฤทธิ์ ผลตามป้าหมายชิงปริมาณละคุณภาพ หรือ
ครงการตางโ ฿นตละประดในยุทธศาสตร์
2. พืไอทราบประดในปัญหาอุปสรรคการดานินงานป็นระยะโ ละนาเปสูการปรับปรุงยุทธศาสตร์
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 ฿นชวงวลาทีไหมาะสม
3. พืไอตຌองการทราบสัมฤทธิ์ ผลดยรวมของการปฏิ บัติงานตามยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
พ.ศ. 2560 – 2564 พืไอนาเป฿ชຌประยชน์฿นการจัดทายุทธศาสตร์ตอเป
1) กรอบนวคิด฿นการติดตามละประมินผล
สาหรับนวทาง฿นการประมินผล นืไองจากการบริหารยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฿ชຌรูปบบการบริหาร
บบมุงนຌนผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management)1 ตามผนภาพทีไ 7.1 ซึไงป็นกระบวนการทีไมุงนຌน฿หຌการบริหาร
ยุทธศาสตร์ละภารกิจขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ละป้าหมายทีไตัๅงเวຌ ดังนัๅนนวทาง฿นการประมินจะนຌนทีไ
การวัดผลการดานินงานตามครืไองชีๅวัดความสารใจหลักทีไเดຌกาหนดเวຌ฿นการจัดทาผนปฏิบัติการ (ผนภาพทีไ 7.2) ซึไง
ประกอบดຌวยครืไองชีๅวัดความสารใจหลัก฿น 3 ระดับ เดຌก ครืไองชีๅวัดความสารใจของการบรรลุวัตถุประสงค์หลักระดับ
องค์กร การบรรลุป้าหมายของยุทธศาสตร์ ละการบรรลุป้าหมาย฿นระดับครงการ

1

การบริหารบบมุงนຌนผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) คือ นวทางหนึไง฿นการบริหารจัดการทีไมุงนຌนผลการปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌ
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ละป้าหมาย ทัๅงนีๅ฿นการบริหารบบมุงนຌนผลสัมฤทธิ์มุงนຌน฿หຌบุคลากร฿นองค์กรตຌองมีสวนรวม฿นทุกขัๅนตอนของการ
ขับคลืไอนภารกิจขององค์กร ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌภารกิจขององค์กรสามารถขับคลืไอนเดຌอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล การบริหารบบมุงนຌ น
ประกอบดຌ ว ย 3 กระบวนการหลัก 1) การวางผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) 2) การปลงยุท ธศาสตร์สู ก ารปฏิ บั ติ (Strategic
Implementation) ละ 3) การประมินผล (Result Based Measurement) สาหรับปัจจัยของการบริหารบบมุงนຌนผลสัมฤทธิ์ ประกอบดຌวย
1) ปัจจัยหลักหงความสารใจ (Critical Success Factor-CSF) ละตัวชีๅวัดผลการดานินงานหลัก (Key Performance Indicator-KPI) ทัๅงนีๅหาก
การประมินปัจจัยทัๅงสองดຌานลຌวพบวาผลงานยังเมป็นเปตามป้าหมายละวัตถุประสงค์ องค์กรจาป็นทีไจะตຌองมีการปรับปลีไยนนวทาง฿นการ
บริหารยุทธศาสตร์พืไอ฿หຌหมาะสมกับสถานการณ์
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ผนภาพทีไ 7.1 กรอบนวคิดรืไองการบริหารบบมุงผลสัมฤทธิ์

ทีไมา: ดัดปลงจาก http://landinfo1.mnre.go.th/km/Download/PM_01a.pdf

ผนภาพทีไ 7.2 ภาพรวมของการประมินระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์

ทีไมา: ดัดปลงจาก http://landinfo1.mnre.go.th/km/Download/PM_01a.pdf

ประภทตัวชีๅวัด
1. ตัวชีๅวัดประภทสาหตุ (Lead Indicators) ซึไงป็นการประมินปัจจัยนาขຌา หรือ ทรัพยากรทีไนามา฿ชຌ
฿นการดานินงานตามยุทธศาสตร์ (อาทิ บุคลากร งบประมาณ)
2. ตัวชีๅวัดประภทผล (Lag Indicators) ซึไงป็นการประมินผลผลิตละผลลัพธ์จากการดานินงานตาม
ยุทธศาสตร์

สรุปผลการดานินงานละขຌอสนอนะ
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การติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 ตຌองมีการดานินงาน
฿น 3 ระดับ ประกอบดຌวย การประมินภาพรวมของยุทธศาสตร์ การติดตามละประมินผลระดับยุทธศาสตร์ ละ
การติดตามการดานินงานตามมาตรการละนวทาง ซึไง฿นตละระดับจาป็นทีไจะตຌองมีตัวชีๅวัดทีไสามารถสะทຌอน฿หຌ
หในผลกระทบตามนวทางของดัชนีชีๅวัดความสมดุล หรือ Balanced Scorecard ซึไงกลาวมาลຌว฿นขຌางตຌน
2) กลเกดຌานวลา฿นการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์
฿นการติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 กาหนดกลเกดຌานวลา฿น
การติดตามละประมินผลยุทธศาสตร์ ออกป็น 3 ระยะ เดຌก การติดตามละประมินผลกอนการนายุทธศาสตร์เป
ปฏิบัติ (Ex-ante Phase) การติดตามละประมินขณะการดานินงาน (Ongoing Phase) ละการประมินมืไอสิๅนสุด
ผน (Ex-post Phase) ซึไงการติดตามละประมินผล฿นตละระยะสามารถทีไจะสรุปนวทาง฿นการดานินงาน ดังนีๅ
การติดตามละประมินผลกอนการนายุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ พ.ศ.2560 – 2564 เปปฏิบัติ
(Ex-ante Phase) สาหรับการติดตามละประมินผล฿นระยะทีไ 1 นีๅสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจาป็นตຌองทบทวนภารกิจ
ของสถาบัน ดยตຌองพิจารณาวายุทธศาสตร์ทีไจะดานินการนัๅน มีความสอดคลຌองกับการดานินงานของสถาบัน หรือ
สามารถทีไจะสงสริมการทางานทีไมีประสิทธิภาพของสถาบันหรือเม นอกจากนีๅจาป็นตຌองพิจารณาความหมาะสมของ
ทรัพยากรทีไจาป็นสาหรับการดานินงานตามยุทธศาสตร์ รวมถึงการกาหนดขัๅนตอนการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ทีไ
หมาะสม พืไอ฿หຌการขับคลืไอนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564 สามารถดานินการเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ
การติดตามละประมินผลขณะดานินงาน (Ongoing Phase) ป็นการประมินความสารใจ฿นระหวาง
ทางของการขับคลืไอนยุทธศาสตร์ ดยวัตถุประสงค์สาคัญของการติดตามละประมินผล฿นระยะนีๅคือ การประมิน
สถานการณ์ความสารใจละอุปสรรคระหวางการดานินการตามยุทธศาสตร์ พืไอ฿หຌสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพสามารถ
ปรับปลีไยนทิศทางหรือรูปบบการดานินงานพืไอ฿หຌบรรลุป้าหมายละวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์เดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึไง฿นการติดตามละประมินผล฿นระยะนีๅควรดานินการอยางนຌอยปละหนึไงครัๅง
การติดตามละประมินผลมืไอสิๅนสุดผน (Ex-post Phase) ป็นการประมินมืไอสิๅนสุดการดานินงาน
ตามผนยุทธศาสตร์ ซึไงการประมินมืไอสิๅนสุดผนจาป็นตຌองพิจารณา฿น 2 ระดับ เดຌก
1) การบรรลุผลสารใจ฿นภาพรวมของการดานินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
2) การบรรลุผลสารใจตามยุทธศาสตร์
การติดตามละประมินผลการดานินงาน฿นภาพรวมของยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564
การติดตามละประมินผลการดานินงาน฿นภาพรวมตามยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560 – 2564
ป็นการประมินดย฿ชຌตัวชีๅวัดของวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ มีตัวชีๅวัดทีไตຌองดานินการติดตามละประมินผล
฿นภาพรวม ดังนีๅ
วัตถุประสงค์หลักทีไ 1 พืไอ฿หຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพป็นทีไรูຌจัก ละทุกฝ่ายทีไกีไยวขຌอง
ตระหนักถึงคุณประยชน์อยางกวຌางขวาง
ตัวชีๅวัด
(1) จานวนผูຌรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
(2) รຌอยละความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ ความชืไอมัไนของผูຌรับบริการตอการดานินงานละความ
ชืไอมัไนของผูຌประกอบการตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

(3) จานวนครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(4) จานวนการประมินการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(5) รຌอยละของการพัฒนาการดานินงานละศักยภาพบุคลากร
(6) รຌอยละของสมรรถนะของบุคลากรตาม Competency ทีไเดຌรับการพัฒนา
วัตถุประสงค์หลักทีไ 2 พืไอ฿หຌมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพสอดคลຌองกับความตຌองการดຌาน
กาลังคนละป็นทีไยอมรับทัๅง฿นประทศ ละ฿นระดับสากล
ตัวชีๅวัด
(1) จานวนสาขาอาชีพทีไมีการทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
(2) จานวนสาขาอาชีพทีไมีการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
(3) จานวนครืไองมือ/ตัวอยางขຌอสอบ฿นการประมินสมรรถนะ
(4) จานวนรายงานการพัฒนาละติดตามการประกันคุณภาพ
(5) จานวนรายงานการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียนละสากล
(6) จานวนสาขาอาชีพทีไมีการทียบคียงมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพกับประทศสมาชิกอาซียน
วัตถุประสงค์หลักทีไ 3 พืไอสงตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพพืไอนาเป฿ชຌปรับปรุงหลักสูตร
ฐานสมรรถนะดยภาคการศึก ษาละภาครงงาน นาเป฿ชຌ พัฒ นาบุ ค ลากรดยภาคอุ ต สาหกรรม (กษตร
อุตสาหกรรม ละบริการ) ละนาเป฿ชຌป็นครืไองมือ฿นการสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับกาลังคนทีไขาด
อกาส฿นการขຌาสูระบบการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิหงชาติ
ตัวชีๅวัด
(1) จานวนหลักสูตรนารองการชืไอมยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูระบบการศึกษาละฝຄกอบรมวิชาชีพ
(2) จานวนผูຌทีไเดຌรับการถายทอดความรูຌทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
วัต ถุป ระสงค์ห ลัก ทีไ 4 รับรององค์ก รทีไ มีหนຌาทีไ รับ รองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชี พพืไอ
ประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล ละผูຌประกอบอาชีพทีไเดຌรับการ
รับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ พึงเดຌรับคาตอบทนละสวัสดิการทีไหมาะสมกับระดับคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพ
ตัวชีๅวัด
(1) องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไเดຌรับการสนับสนุน
(2) องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลเดຌรับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพขຌาสูมาตรฐานสากล
(ISO/IEC 17024)
(3) จຌาหนຌาทีไสอบ (Examiner) ขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
เดຌรับการฝຄกอบรม
(4) จຌาหนຌาทีไสอบทีไเดຌพัฒนาองค์ความรูຌ฿นการประมินสมรรถนะพืไอสรຌางชุมชนนักปฏิบัติ (คน:สาขา
อาชีพ)
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(5) ผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) เดຌรับ
การฝຄกอบรม
(6) จานวนองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไเดຌรับการประมินละ
ควบคุมกระบวนการประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(7) องค์กรทีไเดຌรับการสนับสนุนการประมินสมรรถนะบุคคลภาย฿ตຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
(8) รຌอยละของผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(9) ผูຌทีไเดຌรับการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ
(10) อาชีพทีไคานวณตຌนทุนการประมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
วัตถุประสงค์หลักทีไ 5 ระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูล สารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานอาชีพถูกนาเป฿ชຌสนับสนุน฿นการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชีๅวัด
(1) ระบบของศูนย์กลางขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิวชิ าชีพละมาตรฐานอาชีพทีไพฒ
ั นา
(2) รຌอยละของการผยพรการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
(3) ผนมบททคนลยีสารสนทศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ป พ.ศ. 2561-2565
(4) จานวนผูຌรับรูຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพละผูຌจຌงรืไองรຌองรียนผานทางศูนย์บริการ (Call Center)
(5) สาขาอาชีพทีไมีการพัฒนาสมรรถนะบุคคลกอนขຌาสูกระบวนการประมินจริงดຌวยระบบอิลใกทรอนิกส์
การติดตามละประมินผลการดานินงาน฿นระดับยุทธศาสตร์
สาหรับการติดตามละประมินผลการดานินงาน฿นระดับยุทธศาสตร์ ประกอบดຌวยตัวชีๅวัด ดังนีๅ
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 1 บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานทุกภาคสวน ฿นการประชาสัมพันธ์ละสรຌางการรับรูຌ
กีไย วกับ ระบบคุณ วุ ฒิ วิช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พ ฿หຌป็ น ทีไ รูຌจั ก ละผลั กดั น ฿หຌมี การ
นาเป฿ชຌประยชน์
ตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์
1. จานวนผูຌรับรูรຌ ะบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
2. รຌอยละความพึงพอ฿จตอการ฿หຌบริการ ความชืไอมัไนของผูຌรับบริการตอการดานินงาน
ละความชืไอมัไนของผูຌประกอบการตอระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
3. จานวนครงการทบทวนผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
4. จานวนการประมินการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
5. รຌอยละของการพัฒนาการดานินงานละศักยภาพบุคลากร
6. รຌอยละของสมรรถนะของบุคลากรตาม Competency ทีไเดຌรับการพัฒนา
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 2 จัดทาละทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพทีไสอดคลຌองกับความตຌองการของ
ภาคศรษฐกิจ ละทียบคียงมาตรฐานสากล
ตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์
1. จานวนสาขาอาชีพทีไมีการทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
2. จานวนสาขาอาชีพทีไมีการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ

7-12

ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

3. จานวนครืไองมือ /ตัวอยางขຌอสอบ฿นการประมินสมรรถนะ
4. จานวนรายงานการพัฒนาละติดตามการประกันคุณภาพ
5. รายงานการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพพืไอชืไอมยงสูระดับภูมิภาคอาซียนละสากล
6. จานวนสาขาอาชีพทีไมีการทียบคียงมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ กับประทศ
สมาชิกอาซียน
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 3 น าระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ละมาตรฐานอาชี พ เปสู ก ารต อ ยอด฿นภาคการศึก ษาละ
ภาคอุตสาหกรรม ละนาเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาสมรรถนะพืไอสรຌางทางลือก฿น
การสรຌางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ฿หຌกับกาลังคนทีไขาดอกาส฿นการขຌาสูระบบการศึกษา
ตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์
1. จานวนหลั กสูต รน ารองการชืไ อมยงระบบคุณ วุ ฒิ วิ ชาชี พ สู ระบบการศึกษาละ
ฝຄกอบรมวิชาชีพ
2. จานวนผูຌทีไเดຌรับการถายทอดความรูຌทางวิชาการระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 4 พัฒนากระบวนการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพตามนวทางทีไป็น
มาตรฐานสากล ละผลักดัน฿หຌผูຌประกอบอาชีพเดຌรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ฿หຌครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพตามป้าหมาย
ตัวชีๅวัดยุทธศาสตร์
1. องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไเดຌรับการสนับสนุน
2. องค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลเดຌรับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพขຌา
สูมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)
3. จຌาหนຌาทีไสอบ (Examiner) ขององค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพเดຌรับการฝຄกอบรม
4. จຌาหนຌาทีไสอบทีไเดຌพัฒนาองค์ความรูຌ฿นการประมินสมรรถนะพืไอสรຌางชุมชนนัก
ปฏิบัติ (คน:สาขาอาชีพ)
5. ผูຌตรวจประมินองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
(Assessor) เดຌรับการฝຄกอบรม
6. จานวนองค์กรทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทีไเดຌรับการ
ประมินละควบคุมกระบวนการประมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
7. องค์กรทีไเดຌรับการสนับสนุนการประมินสมรรถนะบุคคลภาย฿ตຌระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
8. รຌอยละของผูຌขຌารับการประมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
9. ผูຌทีไเดຌรับการพัฒนาสมรรถนะของผูຌประกอบอาชีพ
10. อาชีพทีไคานวณตຌนทุนการประมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
ประดในยุทธศาสตร์ทีไ 5 นาระบบศูนย์กลางครือขายขຌอมูลสารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพละ
มาตรฐานอาชีพเป฿ชຌสนับสนุน฿นการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพตามนวทางรัฐบาล
อิลใกทรอนิกส์ (E-Government) เดຌอยางมีประสิทธิภาพ
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1. ระบบของศูนย์กลางขຌอมูลกีไยวกับระบบคุณวุฒิพัฒนาวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ
ทีไพัฒนา
2. รຌอยละของการผยพรการ฿ชຌงานระบบฐานขຌอมูลการ฿หຌบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
3. ผนมบททคนลยีสารสนทศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ป พ.ศ. 2561-2565
4. จานวนผูຌ รับรูຌระบบคุณวุ ฒิ วิ ชาชี พละจຌ งรืไองรຌองรียนผ านทางศูนย์ บริการ (Call
Center)
5. สาขาอาชีพทีไมีการพัฒนารสมรรถนะบุคคลกอนขຌาสูกระบวนการประมินจริงดຌวย
ระบบอิลใกทรอนิกส์

บรรณานุกรม
อกสารภาษาเทย
กรมทองทีไยว.อานาจหนຌาทีไกรมทองทีไยว. ขຌาถึงมืไอวันทีไ 27 พ.ค.2559 จาก
http://www.tourism.go.th/home/details/11/17/391
กระทรวงทองทีไยวละกีฬา .ครงสรຌางละผูຌบริหารกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา. ขຌาถึงมืไอวันทีไ 27 พ.ค.2559
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งบประมาณ พ.ศ. 2559. ขຌาถึงมืไอวันทีไ 26 พ.ค.2559 จาก
http://www.most.go.th/main/index.php/about-us/policy-most/2560/6245.html
กระทรวงรงงาน. 2554. นยบาย / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ. ขຌาถึงเดຌจาก
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กระทรวงอุตสาหกรรม. 2554. ผนมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมเทย พ.ศ. 2555-2574. กรุงทพฯ
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http://www.mots.go.th/ewt_news.php?nid=258
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 2554. ผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับทีไ 11
พ.ศ. 2555 – 2559. ขຌาถึงเดຌจาก http://www.pld.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=210
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ. 2550. การคาดประมาณประชากรของประทศเทย
2543 – 2573. กรุงทพฯ.
_________________. 2554. ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559). ขຌาถึง
เดຌทีไ http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/plan11.pdf
_________________. 2558. ทิศทางของผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับทีไ 12 . อกสาร฿ชຌ
ประกอบการประชุมระดมความคิดหในทิศทางของผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 ของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคสวน. ขຌาถึงเดຌทhีไ ttp://www.nesdb.go.th/article_attach/Book_Plan12.pdf
สํานักงานลขาธิการสภาการศึกษา. 2553. รายงานการวิจัยกรอบคุณวุฒิหงชาติ (National Qualification
Framework): กรณีศึกษากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของตางประทศ. กรุงทพฯ: พริกหวานกราฟฟຂก.
สํานักงานลขาธิการสภาการศึกษา. (เมปรากฏป).การพัฒนากรอบคุณวุฒิหงชาติสูกรอบประชาคมอาซียน.
ขຌาถึงเดຌจาก http://onec.go.th/onec_backoffice/uploads/Book/1389-file.pdf.
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ภาคผนวก ก
การประชุมผูຌบริหารละบุคลากรพืไอวิคราะห์ SWOT
การประชุมระดมความคิดหในผูຌบริหารละบุคลากร ครัๅงทีไ 1
ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
วันพุธทีไ 22 มิถุนายน 2559 วลา 9.00 – 12.30 น.
ณ หຌองประชุมบอร์ด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาคารซันทาววอร์สบี ชัๅน 17
 ปัจจุบัน สคช. มีการดานินงานทีไปลีไยนเปจากระยะริไมตຌนมาก ดยภาพรวมการดานินงานของ สคช.
฿นปัจจุบันเดຌนຌนเปทางดຌานการศึกษาละการสงตอมาตรฐานอาชีพพืไอนาเปปรับปรุงหลักสูตร
 สคช. มีการจัดทามาตรฐานอาชีพตามผนดิม ละนຌนการจัดกลุมาตรฐานอาชีพตาม First S-Curve ละ
New S-Curve ดยสาขาอาชีพทีไมีการจัดทามาตรฐานอาชีพลຌวสามารถนาเป฿ชຌเดຌ ชน สาขาลจิสติกส์ มคคาทรอนิกส์
ทา฿หຌกิดความตอนืไอง
 ฿นชวง 6 ดือนทีไผานมา สคช. เดຌมีครงการนารอง฿นการจัดทาหลักสูตร พืไอตอบจทย์ตอยอดกลุม
อุตสาหกรรม S-curve ฿หຌมีความตอนืไอง ดยรวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาละมหาวิทยาลัย ดยมีสาขาอาชีพ
นารอง อาทิ มาตรฐานอาชีพการบิน มคคาทรอนิกส์ ละระบบราง
 ทีไผานมา สคช. เดຌรวมมือกับหนวยงานของกระทรวงการศึกษาธิการมากขึๅน ดยฉพาะอาชีวศึกษาวาทา
อยางเรจึงจะเดຌรับ฿บประกาศคุณวุฒิวิชาชีพ เปลยมืไอสารใจการศึกษา ดยทาป็นครงการนารองกับสถานศึกษา
ตางโ อาทิ วิทยาลัยสัตหีบ วิทยาลัยทคนิคอุบลราชธานี ป็นตຌน พืไอสนับสนุนการจัดทาหลักสูตร พืไอ฿หຌสอดคลຌอง
กับทีไสถาบันเดຌรับอนุมัติหลักการ การสนับสนุนคา฿ชຌจาย฿นการทดสอบ ฿น 5 ปขຌางหนຌา สาหรับนักศึกษาจบ฿หม ทา
฿หຌการดานินงาน฿นปัจจุบันของ สคช. นຌนเปทีไภาคการศึกษาคอนขຌางมาก ละทีไหในเดຌชัดละคาดวาจะมีประยชน์
ป็นอยางมาก คือ การจัดทามาตรฐานอาชีพภาษาอังกฤษ ซึไง฿นอนาคตดใกจะตຌองมีการผานการทดสอบภาษาอังกฤษ
 ปัจจุบัน สคช. รวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ดยฉพาะอาชีวศึกษา ฿นคณะทางาน E2 ของประชารัฐ
ดย฿นอนาคต สคช. จะป็นผูຌจัดทามาตรฐาน ตถຌาป็นดຌาน Skill กรมพัฒนาฝมือรงงานจะป็นผูຌจัดทา ต฿นทาง
ปฏิบัติตຌองมีการหารือกันอีกครัๅง
 ปัจจุบันมีการ฿ชຌกาลังคนทีไจบสาย S &T หรือ STEM มากขึๅน สวน฿หญป็นดຌานการศึกษา ดังนัๅน สคช.
จะมีการจัดทามาตรฐานทีไจะสงตอเป฿หຌภาคการศึกษาสายนีๅอยางเร
 ดຌานการจัดทามาตรฐานอาชีพ จะนຌนตามสานักงานสถิติหงชาติป็นหลัก ตจะมีอาชีพรงดวนทีไอยู
นอกหนืออยูบຌาง นอกจากนีๅสถาบันเดຌมีการจัดทามาตรฐานอาชีพตาม First S-Curve ละ New S-Curve ละทา
ตาม New S-Curve อีก 5-6 สาขา ตการจัดทาบางสาขาอาชีพ ยังเมครบตามสาขาอาชีพ สวนอาชีพทีไมี พ.ร.บ.
สคช. จะเมมีการจัดทามาตรฐานอาชีพนัๅน
 อยาก฿หຌริไมมีการมอบ฿บประกาศคุณวุฒิวิชาชีพทีไสถาบันอาชีวศึกษาสามารถรับเดຌลย ละคาดวาเมมี
ความทับซຌอนกับของกรมพัฒนาฝมือรงงาน ละหากมีการทับซຌอนจะเดຌกຌปัญหา สวนรงงานระดับลาง ทางกรม
พัฒนาฝมือรงงานจัดทาอยู ชน ชางเฟฟງา
 นวทางกຌปัญหาการทับซຌอนของการจัดทามาตรฐานอาชีพของกรมพัฒนาฝมือรงงาน กับ สคช. ควร
นามาตรฐานอาชีพนัๅนมาดูวาสามารถสงตอเปยังภาคการศึกษาเดຌหรือเม ดังนัๅนตຌองดูกรอบมาตรฐานอาชีพทัๅงหมด
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป เดຌมีมีการวิคราะห์ SWOT จากขຌอทใจจริง ดังนัๅนการดานินงานของ สคช. ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป คาดวาเมนาจะมีการปลีไยนปลงมาก นอกจากนีๅตຌองมีการพิไมติมสาขาทีไสาคัญ฿นปัจจุบันดຌวย
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ปัจจัยภายนอก
สภาพวดลຌอม
ภายนอก (PESLT)
1. การมือง (P)

2. ศรษฐกิจ (E)

Opportunities (+)

Threat (-)

1.รัฐบาล฿หຌการสนับสนุน ละอยูภาย฿ตຌการกากับดูลของ
สานั กนายกรั ฐมนตรี ทา฿หຌ มีความคล องตัว฿นการดานิ น
นยบายละการปฏิบัติงาน
2.นยบายรัฐบาลละการกาหนดขตศรษฐกิจ รงดวน
ชวยผลักดัน฿หຌตຌองมีการพัฒนาคนรองรับ
3.นยบาย/ยุทธศาสตร์/ภารกิจของกระทรวง/หนวยงานทีไ
กีไยวขຌองกับการพัฒนาศรษฐกิจ ละการพัฒนากาลังคนทีไ
อืๅอตอพันธกิจมีความกีไยวขຌองละอืๅอตอการทางานรวมกัน
4.รัฐบาลชุดปั จจุ บั น มีความคลองตัว ฿นการสัไงการละ
บริหารจัดการเดຌรวดรใว
5.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ละผนพัฒนา ศรษฐกิจละ
สังคมหง ชาติ ฉบับ ทีไ 12 ฿หຌ ความสาคัญกับ การพัฒนา
ป็นอยางมากตรงกับวัตถุประสงค์ของ สคช.
6.สถานภาพการเมสังกัดกระทรวง฿ด ทา฿หຌ ผลงานของ
สคช.ป็นทีไยอมรับจากกลุม
7. ความสน฿จของฝຆายการมือง/ฝຆายบริหาร ฿นการสงสริม
การ฿หຌการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ฿นวงกวຌาง ป็นรงสนับสนุน
฿หຌการดานินกิจการของสถาบันฯ สามารถดานินเปเดຌ
8.รัฐบาล฿หຌ ความสาคัญกับ ปั ญหาดຌา นรงงานจึ ง มีก าร
สงสริม฿หຌบุคคลมีมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
9.นยบายสงสริมการลงทุน First S-Curve ละ New
S-Curve
10.นวนຌมของลกทีไมุงเปสู Industry 4.0 (ขຌอ 1 ละ
ขຌอ 2) ทา฿หຌกิดการพัฒนากาลังคนประภท฿หมโ สาหรับ
ประทศเทย ทา฿หຌ สคช. สามารถกาหนดมาตรฐานอาชีพ
ละคุณวุฒิวิชาชีพเดຌ
1.การรวมกลุ ม ประชาคมอาซี ย นป็ น ปั จ จั ย ทีไ ช ว ย
สนับสนุนการสรຌางระบบคุณวุฒิวิขาชีพ พืไอชวยคัดกรอง
คุณภาพรงงานทีไจะมีการคลืไอนยຌายระหวางประทศ ทา
฿หຌบุคคลมีการจัดระดับสมรรถนะอาชีพ
2. การปຂ ด AEC จะทา฿หຌ ผูຌประกอบอาชีพ มีอกาส
คลืไอนยຌายงานสูสากลเดຌงายขึๅน ละกระตุຌนการจຌางงาน
฿หຌกับผูຌมีมาตรฐานอาชีพ
3.อัตราคาจຌางรงงานระหวางประทศทีไมีความทຌาทายตอ
การพัฒนากาลังคน฿หຌสอดคลຌองกับคาจຌาง
4.การลงทุ น ฿นการพั ฒ นาอั ต รา ก าลั ง คนมี ก าร฿หຌ
ความสาคัญละมีสัดสวนทีไพิไมขึๅน
5.สภาพศรษฐกิจ฿นบางสาขาทีไซบซา สงผล฿หຌ ปริมาณ
งานลดลง พิไมวลา฿หຌบุคลากรผูຌประกอบอาชีพขຌารับการ
ประมินพืไอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอความกຌาวหนຌา฿น
การประกอบอาชีพ
6.การกีดกันทางการคຌา ฿นรูป บบทีไเม ฿ชຌ มาตรการทาง
ภาษี (Non-Tariff Barrier) ของประทศตางโ จะชวย฿หຌ
กิดการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิ ชาชีพ ของประทศ พืไอ฿ชຌ
ป็นครืไองมือหนึไง฿นการกีดกันทางการคຌา
7.การจัดทามาตรฐานอาชีพ ทีไตรงกับความตຌอ งการของ
กลุมอาชีพจะขวย฿หຌกลุมอุตสาหกรรมขຌมขใง นืไองจาก
จะเดຌคนทีไมีสมรรถนะทีไตรงตามความตຌองการ

1. การปลีไ ย นปลงทางการมื อ งอาจมี ผ ล฿หຌ มี ก าร
ปลีไยนปลงดຌานนยบาย ละทา฿หຌขาดความตอนืไอง฿น
การดานินงาน
2. นยบายมีการปลีไยนปลงละปรับปลีไยนตลอดวลา
เมป็นเปตามรอบของการทบทวนนยบาย ทา฿หຌหนวยงาน
ทีไกีไยวขຌองเมสามารถคาดการ฿นการตัๅงรับเดຌทัน
3. นยบาย/ยุทธศาสตร์ของตละกระทรวงทีไกีไยวขຌองมี
ความคาบกีไยวละอาจซๅาซຌอนกัน ทา฿หຌตละหนวยงานเม
สามารถวางบทบาทของตนองเดຌอยางถูกตຌอง
4. ความซๅาซຌอนของภารกิจของหนวยงานตางโ อาจกิด
ความสีไยง฿นการยุบ รวม/ควบรวม หนวยงานทีไมี ภ ารกิจ
คลຌายกัน
5.การตัๅ งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ฿นหนวยงานต า งโ
ของภาครัฐ พืไอดานินการ฿นรืไองตางโ มีจานวนมาก หรือ
ซๅาซຌอน อาจทา฿หຌสียวลาละเมมีประสิทธิภาพ

1.การปลีไย นปลงทางศรษฐกิจ ท า฿หຌ กิ ดอาชี พ ฿หม โ
พิไมขึๅน หรือทา฿หຌบางอาชีพลดความสาคัญลง
2.ความสามารถ฿นการดึ งดู ดการลงทุ นลดลง นืไอ งจาก
หลายประทศลือ กทีไจ ะเปลงทุน฿นประทศทีไมีตຌนทุนตไา
กวาทา฿หຌบางอาชีพลดความสาคัญลง
3.การคลืไอนยຌายรงงานทา฿หຌประทศเทยขาดรงงาน
4.ความหลืไอ มลๅาของอั ตราคา จຌา งรงงานทา฿หຌกิดการ
ขงขันกันอยางรุนรง ทัๅงปัจจัยผลักดันละบัจจัยดึงดูด
5.งบลงทุน฿นการพัฒนาอัตรากาลังคนมีสัดสวนคอนขຌางสูง
ตอัตราผลตอบทนกลับ (Payback period) ป็นระยะ
ยาว อาจมองภาพความคุຌมคากับการลงทุนเดຌเมชัดจน
6. การทีย บคีย งมาตรฐานอาชีพ กับ สากลดยฉพาะ฿น
อาซียน฿หຌมีมาตรฐานละยอมรับ การยຌา ยงานยังเมป็ น
รูปธรรม

การประชุมผูຌบริหารละบุคลากรพืไอวิคราะห์ SWOT
สภาพวดลຌอม
ภายนอก (PESLT)
3. สังคม (S)
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Opportunities (+)

Threat (-)

1. ระบบคุณวุฒิวิ ชาชีพ ป็ นครืไอ งมือทีไ ชว ย฿หຌ กิดการ
ปฏิบัติงาน฿นอาชีพเดຌอยางถูกตຌอง มีประสิทธิภาพ ทา฿หຌ
ลดการกิดอุ บั ติหตุ ลดการ฿ชຌทรัพ ยากร อันจะนาเปสู
ปัญหาสังคมเดຌ
2. กาลังคนของประทศทีไตຌองการการพัฒนาพืไอรองรับ
ภาคการผลิตละการ฿หຌบริการมีจานวนมาก
3.การมี ม าตรฐานอาชี พ ท า฿หຌ  รงงานทีไ ข าดวุ ฒิ ท าง
การศึกษาสามารถทียบคียงคุณวฒิเดຌ สงผล฿หຌสังคมดย
ภาพรวมทีไดีขึๅน
4. มุมมองความชืไอของผูຌประกอบการละกาลังรงงานมี
นวนຌม฿นการปลีไยนปลงเปสูการวัดความสามารถของ
บุคคลจากสมรรถนะอาชีพมากขึๅน
5.การพัฒนาระบบการศึกษาทัๅงระบบพืไอชืไอมยงละมุง
ตรงเปทีไการพัฒนาคน฿หຌ ตอบสนองตอ การพัฒนากาลัง
รงงานของประทศมากยิไงขึๅนละป็นรูปธรรมพิไมมาก
ขึๅน
6.ส าหรั บ ภาคการศึ ก ษา คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ จะมี ส ว นช ว ย
สนั บ สนุ น ฿หຌ ผูຌ ทีไ อ ยู ฿ นภาคการศึ ก ษาเดຌ รั บ การรั บ รอง
สมรรถนะของตนทันทีทีไจบการศึกษา
7.มาตรฐานอาชีพทีไสงตอ฿หຌภาคการศึกษาละนาเปปรับ
หลักสูตร฿หຌป็นฐานสมรรถนะ จะทา฿หຌผลิตกาลังคนทีไตรง
กับความตຌองการของผูຌประกอบการ

1.ค า นิ ย มของสั ง คมละวั ฒ นธรรม ส ว น฿หญ ยั งหใ น
ความส าคั ญ ของระดั บ การศึ ก ษามากกว า การพั ฒ นา
สมรรถนะ
2.สคช.ยังเมป็นทีไรูຌจักของสังคมมากนัก ละภาคอกชนยัง
เมหในความสาคัญ ซึไงตຌองมีการประชาสัมพันธ์฿หຌมากขึๅน
3.สั ง คมเทยนຌ น การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาท า฿หຌ ข าด
บุคลากร ละการพิไมขึๅนของสถาบันอุดมศึกษา ทัๅงของรัฐ
ละอกซน ทีไปຂดการรียนการสอนระดับ ปริญญา฿นดຌาน
วิชาชีพ สริมสรຌางคา นิย มการยอมรับ ฿น฿บปริญญาบั ตร
มากกวาการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
4.มุมมอง ความชืไอของผูຌประกอบการ ละกาลังรงงาน฿ชຌ
ป็นงืไอนเข฿นการรับคนขຌา ทางาน ประมินความสามารถ
สาหรับการลืไอนตาหนงมากขึๅน อาจป็นปัจจัย฿หຌกิดการ
ปลีไยนงานบอย ละมีอัตราการวางงานพิไมมากขึๅน
5.ยังเมมีการวางผนการพัฒนาระบบการศึกษาทัๅงระบบ
พืไอรองรับการปลีไยนปลงการมุงนຌนการพัฒนาคนขຌาสู
อาชี พ ท า฿หຌ ค วามพรຌ อ มดຌ า นบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ครงสรຌ า งหลั ก สู ต ร ครงสรຌ า งพืๅ น ฐานส าหรั บ การจั ด
การศึกษายังเมพรຌอมรับตอการปลีไยนปลง หรืออาจตຌอง
฿ชຌวลา฿นการปรับปลีไยน
6.หนว ยงานการศึก ษาบางหนว ย อาจยังเม ขຌ า ฿จระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพอยางลึกซึๅง ทา฿หຌอาจเม฿หຌการสนับสนุน
7.การยอมรับ฿นมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพขึๅนอยู
กั บ กลุ ม อาชี พ ทีไ  ขຌ ม ขใ ง ซึไ ง ฿นหลายกลุ ม อาชี พ ยั ง เม มี
หนวยงานทีไป็นกลุมอาชีพทีไขຌมขใงละเดຌรับการยอมรับ
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

สภาพวดลຌอม
ภายนอก (PESLT)
4. กฎหมาย/
กฎระบียบ (L)

Opportunities (+)

Threat (-)

1. การออกกฎหมาย พ.ร.บ. หรือ กฎหมายอืไ นโ ทีไป็ น
การฉพาะทาง฿นปัจจุบันสามารถดานินการเดຌรวดรใวขึๅน
ทันตอหตุการณ์
2. การออกกฎหมาย/กฎระบี ย บดยภาพรวมของ
ประทศมีอกาส฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวมมากขึๅน
3.การทีไ ภ าครั ฐ ริไ ม ออกกฎหมาย/กฎระบี ย บพืไ อ
ควบคุม /จั ด ระบี ย บการประกอบอาชีพ ป็ นอกาส฿หຌ
สถาบั น ฯ สามารถส ง สริ ม ละผลั ก ดั น ฿หຌ ก ารรั บ รอง
คุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ ป็นคุณสมบัติบืๅองตຌน
฿นการประกอบอาชีพ
4.ภาครัฐสามารถ฿ชຌก ลเกของการรับ รองคุณวุฒิ วิชาชีพ
ทดทนการออกกฎหมายสภาวิช าชี พ ต า งโ นืไ อ งจาก
กลเกระบบคุณวุฒิวิชาชีพสามารถดานินการทดทนการ
สรຌางกฎหมายสภาวิชาชีพ
5.พรฎ. กาหนดบทบาทละนวทางปฏิบัติทีไชัดจน ละ
฿หຌ อ านาจการออกหนั ง สือ รั บ รองมาตรฐานอาชีพ ละ
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพละมีกฎหมายทีไชัดจนอืๅอ
ตอการดานินงาน
6. มีความคลองตัว฿นการบริหารดຌวยความป็ นองค์การ
มหาชน

1. สคช. เมมี อ านาจ฿นการบั งคับ ฿ชຌหมือ นกั บ กฎหมาย
พ.ร.บ. หรือบทบัญญัติอืไนทีไมีผลบังคับป็นการทัไวเป ตຌองอิง
กั บ กฎระบี ย บของทางราชการ ท า฿หຌ ล า ชຌ า ฿นการ
ปฏิบัติงานเมป็นเปตามปງาประสงค์
2. สคช. เม มี อ านาจ฿นการจู ง ฿จก ป ระชาชนหรื อ
ผูຌประกอบการ ฿นดຌานการหักลดหยอนภาษี ประจาป ดย
฿หຌ ป ระชาชน หรือ บุ คลากรภาย฿นองค์ ก รขຌ า มาทดสอบ
สมรรถนะของบุ ค คลตามมาตรฐานอาชี พ ส าหรั บ ผูຌ ทีไ มี
คุณวุฒิวิชาชีพ฿นปนัๅนโ
3. สคช.เมมีอานาจ฿นการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ อาจสงผล฿หຌการทดสอบสมรรถนะล าชຌา
เมป็นเปตามผนงานละยุทธศาสตร์฿นการดานินงาน
4. สคช.เมมีอานาจ฿นการบังคับ฿หຌสวนราชการ กระทรวง
ทบวง กรม หรือหนวยงาน ของรัฐทีไกีไยวขຌองตຌองปรับปรุ ง
คุณวุฒิ หลักสูตรการรียนการสอนกนักรียนนักศึกษา
5.การออกกฎหมาย/กฎระบียบดยภาพรวมของประทศมี
อกาส฿หຌป ระชาชนขຌ ามามีสวนรวมมากขึๅน บางครัๅงกิด
ความล า ชຌา เมทั นตอ สถานการณ์ ปลีไย นปลง หรือ รใ ว
กินเปจนอาจกิดปัญหาการยอมรับจากประชาชน
6.การจัดตัๅง สคช. ดย พรฎ. ทา฿หຌ สคช. ขาดอานาจ ฿ชຌ
บังคับ ยั งคงตຌอ งมีก ารตีความดຌา นกฎหมายละระบี ย บ
ขຌอบังคับของสถาบัน฿นหลายโ ดຌาน
7.การขาดกฎหมาย/กฎระบี ย บทีไ ชั ด จน กีไ ย วกั บ การ
กากับ/ติดตาม/ดูล/ควบคุมการปฏิบัติงาน/สัไงการ/฿หຌการ
สนั บ สนุ น /ส ง สริ ม / พั ฒ นาองค์ ก รทีไ มี ห นຌ า ทีไ รั บ รอง
สมรรถนะฯ สถาบั น ฯ ตຌ อ งด านิ น งานดยอาศั ย ความ
รวมมือขององค์กรทีไมหี นຌาทีไรับรองฯ
8.การขาดสถานะทางกฎหมายทีไ ชั ด จนขององค์ ก รทีไ มี
หนຌาทีไรับรองฯ ทา฿หຌรูปบบการบริหารจัดการขององค์กร
รับรองตละหนวยงานมีความตกตางกัน
7.ปัจจุบัน กฎหมาย กฎระบียบตางโ เมเดຌอืๅอ฿หຌกิดความ
ป็นจຌาของ฿นมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพทีไจัดทาขึนๅ
฿นกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย
8. ก.พ. ยังกาหนดการรับบุคลากรขຌาทางานจากหลักฐาน
การศึกษาทนทีไจะป็นหลักฐานทางสมรรถนะ
9. ผูຌประกอบการยังเมหในถึงความสาคัญของการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ
10. สานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน (ก.พ.) ยัง
กาหนดการรับบุคลากรขຌาทางานจากหลักฐานการศึกษา
ทนทีไจะป็นหลักฐานทางสมรรถนะ
11.ผูຌประกอบการยังเมหในถึงความสาคัญของการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ

การประชุมผูຌบริหารละบุคลากรพืไอวิคราะห์ SWOT
สภาพวดลຌอม
ภายนอก (PESLT)
5. ทคนลยี (T)
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Opportunities (+)

Threat (-)

1.ความกຌาวหนຌาทางทคนลยีทา฿หຌขຌาถึงกลุมปງาหมาย
เดຌงายขึๅน
2.มี ก ารปຂ ด รั บ การปลีไ ย นปลงของทคนลยี ทุ ก
ประภท฿นกระบวนการผลิต การคຌา การบริการ ละการ
พั ฒ นาอั ต ราก าลั ง คนอย า งกวຌ า งขวางท า฿หຌ  กิ ด ความ
กระตือรือรຌน฿นการกຌาว฿หຌทันทคนลยี
3.การน าขຌ า นวคิ ด /ครืไ อ งจั ก ร ทคนลยี จ าก
ตางประทศทา฿หຌคนเทยมีอกาส฿นการรียนรูຌทคนลยี
฿หมโ พิไมขีดความสามารถ฿นการขงขัน
ลดตຌนทุนการพัฒนาอัตรากาลังคน
4.ความกຌา วหนຌาทางทคนลยีทา฿หຌ มีความครอบคลุม
การ฿ชຌอิ นทอร์ นใต มากขึๅ น สงผล฿หຌ คนสว น฿หญ ขຌ า ถึ ง
หรือรับขຌอมูลขาวสารเดຌงายขึๅน ทา฿หຌงายตอการผยพร
ขຌอมูล

1.ประชาชนบางกลุมอาจยังเมมีทักษะทางดຌานทคนลยี
2.การปรับตัว฿หຌทันตอการปลีไยนปลงทคนลยีทีไทันสมัย
ยัง฿ชຌวลานาน ฿ชຌความพรຌอมละความรวมมือกับทุกภาค
สวนทีไกีไยวขຌอง
3.อาจกิดความหลืไอมลๅา฿นการขຌาถึงทคนลยีละความ
ตกตา งอั น ป็ นงืไอ นเขหรื อ ชอ งว า ง฿นการพัฒนาอั ตรา
กาลังคน ละงืไอนเข฿นการรับคนขຌาทางาน
4.ทคนลยีทีไพิไมขึๅนอาจป็นการพิไมตຌนทุน การผลิตทางดຌาน
ปัจจัยพืๅนฐาน ตตຌนทุนการพัฒนาคนอาจสวนทางกัน
5.ระ บบ ฐา นขຌ อมู ลยั ง เม ส ามารถ฿ชຌ ก า รเดຌ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพดีพอ
6. องค์กรรับรองฯ บางหง ยังขาดจຌาหนຌาทีไ ทีไมีความรูຌ
ความขຌา฿จกับระบบฐานขຌอมูล
7. ผูปຌ ระกอบอาชีพบางอาชีพ ยังขຌาเมถึงการ฿ชຌทคนลยี
คอมพิวตอร์
8. ยังเมมีการ฿ชຌทคนลยีทีไ ชืไอมยงหนวยงานตางโ ฿น
ภาครัฐ พืไอลกปลีไยนบงปันขຌอมูลระหวางกัน
9.ชองทางการขຌาถึงกลุมปງาหมายยังเมพียงพอ
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ปัจจัยภาย฿น
สภาพวดลຌอม
Strengths(+)
ภาย฿น
(7s McKinsey)
1.ระบบบริหาร 1.ผูຌบริหารมีการกาหนดนยบายทีไชัดจน
2.มีระบบบริหารงานทีไดี เมซับซຌอน องค์กรเมมีชัๅนลาดับการ
(System)
บริหารมากทา฿หຌขัๅนตอนการขออนุมัติ฿นหลักการเมยุงยากมาก
มืไอทียบกับสวนราชการ ทา฿หຌการดานินการตางโ รวดรใว
3.มีการปรับปรุงระบบการบริหารอยางตอนืไอง ละกระจาย
ความสีไยง฿นการบริหารบบนวระนาบ
4. มีทีไปรึกษาชวย฿นการทางานพืไอกระจายความสีไยงภารกิจ
ทีไขาดความชีไยวชาญ
5.มีการปรับปลีไยนระบบครงสรຌางการบริหารงาน฿หຌทันสมัย
ตลอดวลา พืไอ฿หຌกิดความชัดจนตอผูຌปฏิบัติงานมากยิไงขึๅน
6.การมอบหมายงานมีรูป บบการตงตัๅงคณะทางานชวย฿หຌ
กิดความรวมมือกันจากหลายฝຆาย฿นสถาบัน ละกิดผลงาน
อยางตอนืไอง
7.สามารถปรับรูปบบการบริหารงานละระบียบขຌอบังคับเดຌ
งายกวาระบบราชการ
8.มีการนาระบบการบริหารจัดการทีไป็นมาตรฐานสากลมาป็น
นวทางหลัก฿นการบริหารจัดการทัๅงระบบ (ISO/IEC17011,
ISO/IEC17024)
9.มีการนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ (e-office) มา฿ชຌ฿น
การบริหารงานซึไงนาจะป็นผลดี฿นระยะยาว
10.เดຌรับ การรับรอง ISO9001 ทา฿หຌ มีก ระบวนการบริหารทีไ
ป็นมาตรฐาน
11.มีระบบ e-office ชวย฿นการบริหารจัดการขຌอมูล (ต flow
฿นการปฏิบัติงานยังเมชัดจนจึงอาจสงผลตอระบบ)
12. ระบบการจัดทามาตรฐานอาชีพ฿ชຌรูปบบจากสากล ละมี
การพัฒนามาอยางตอนืไอง

Weaknesses(-)
1.การออกนยบายละการกຌเขปัญหายังเมมีการบูรณาการกับหนวยงานทีไ
กีไยวขຌองทาทีไควร
2.กระบวนการสืไอสารระหวางระดับนยบายกับระดับปฏิบัติการเมมีความ
ชัดจน
3.ขาดการประสานงานบบ Two-way communication ละเมสามารถ
สืไอ สารจากลา งขึๅ น บนเดຌ ขาดการรับ ฟั ง ความหใ น เม  คยมี ก ารประชุ ม
จຌาหนຌาทีไรวมกัน ทา฿หຌเมทราบปัญหาอุปสรรคการดานินงานของตละฝຆาย
ทา฿หຌขาดการทางานป็นทีม
4.ยั ง เม มี  นวทางหรื อ บบอย า งทีไ ดี ฿ นการด านิ น การ ท า฿หຌ  กิ ด การ
ปลีไยนปลงกระบวนการดานินงานบอยพืไอคຌนหานวทางทีไดี
5.เมมีการสรຌางความขຌา฿จระหวางระดับผูຌบริหารละระดับปฏิบัติการ ทา฿หຌ
เมมีความขຌา฿จ฿นวัตถุประสงค์฿นการดานินงานหรือการดานินกิจกรรม
6.การมอบหมายงานตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชายั ง เม ชั ด จน ละมี ก าร
มอบหมายงานขຌามสายการบังคับบัญชา
7.การปรับปลีไยนครงสรຌางการบริหารงานเมเดຌดานินการ฿นรูปบบของการ
มีสวนรวมของบุคลากรทุกสวน ทา฿หຌอาจกิดความเมขຌา฿จ ละความลาชຌา
฿นการปฏิบัติงาน
8.การมอบหมายงาน฿นรูป บบการต ง ตัๅ งคณะทางานช ว ย฿หຌ  กิ ดความ
รวมมือกันจากหลายฝຆาย฿นสถาบันตทับซຌอนกับภาระงานหลักของบุ คลากร
นัๅนโ (Job description)
9.การบริห ารอั ตราคาตอบทนเมหมาะสมทา฿หຌ สีย ทรัพ ยากรบุ คคลทีไมี
ความรูຌความสามารถ
10.มีคาดหวังผลงาน฿นระดับสูง ต฿หຌงบประมาณละกาลังคน฿นระดับตไา
11.กลเกการควบคุมการบริหารจัดการตามมาตรฐานยังเมสามารถดานินการ
เดຌตใมรูปบบนืไองจากการขาดความขຌา฿จ฿นระบบมาตรฐาน
12.ขาดกระบวนการจัดทานยบาย฿หຌป็นนวทางปฏิบัติ
13. กฎระบียบยังติดกรอบระบียบราชการ
14.ระบบ e-office ยังมีจุดออน ละตຌองทาควบคูกับระบบอกสารดิม ทา
฿หຌ กิดความสับ สนละลา ชຌา ยังตຌอ งปรับ ปรุงระบบละระบี ยบขຌอ บังคับ
ตางโ ทีไเดຌถูกวางเวຌกอนทีไสถาบันถูกจัดตัๅงขึๅนมา฿หຌหมาะสมกับสภาวะการ
ปัจจุบันมากขึๅน ชน ระบียบการงิน ระบียบบุคคล ป็นตຌน
15. ระบบบริหารจัดการ การประมินบุคลากร ยังมีระบบอุปถัมภ์มากละ
ขาดความยุติธรรม
16.มีระบบการจัดการอกสารทีไลาชຌามาก ขัๅนตอนการดานินงานมากกวา
ระบบราชการละมีกระบวนการดຌานอกสารซๅาซຌอนมาก เมคลองตัวอยาง
ทຌจริงตามวัตถุประสงค์องค์การมหาชน ทา฿หຌมีการจัดซืๅอบิกจายลาชຌา
17. ขาดระบบประมินผลทีไป็นธรรม เมมีการประมินภาวะผูຌนาของผูຌบริหาร
จากทีมงาน ทา฿หຌผูຌบริหารขาดการพัฒนาความรูຌความสามารถละเมมีการ
ปรับตัว
18.การบริหารจัดการบางงานป็นการสัไงการดຌวยคาสัไงทีไเมป็นลายลักษณ์
อักษร ทา฿หຌกิดความคลาดคลืไอนทางการสืไอสาร
19.ผูຌบริหารสว น฿หญขาดทักษะการบริหารจัดการ ทัๅงคนละงานเมทุมท
ขาดภาวะผูຌนาละความสียสละ

การประชุมผูຌบริหารละบุคลากรพืไอวิคราะห์ SWOT
สภาพวดลຌอม
ภาย฿น
(7s McKinsey)

Strengths(+)
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Weaknesses(-)
20.งบประมาณทีไเดຌรับ เมเดຌนามาจัดสรรป็นสวัสดิการทีไดี฿หຌกบุคลากรตาม
สมควร
21.ขาดการ Orientation จຌ า หนຌ า ทีไ อ ย า งต อ นืไ อ ง ท า฿หຌ เ ม  ขຌ า ฿จ฿น
กระบวนการทางาน ละระบียบขຌอบังคับ
22.มีการ฿ชຌงินงบประมาณบบยังขาดประสิทธิภาพละประสิทธิผล
รวมทัๅงขาดความคลองตัว฿นการบิกจายงบประมาณ฿นการทางาน
23. ขัๅนตอนการดินอกสาร ขัๅนตอนการอนุมัติ เมมีความคลองตัว
24. ระบบบริหารงานบุคคลขาดประสิทธิภาพ เมมีจຌาหนຌาทีไฝຆายบุคคลทีไมี
ความรูຌความชีไยวชาญ฿นดຌานการบริหารงานบุคคล ดยฉพาะงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
25. ระบบประมินผลเมมุงนຌน ผลสัมฤทธิ์ ดย฿ชຌระบบ Bell Curve ซึไงเม
หมาะกับองค์กรวิชาการ ละระบบทีไมีการทางานป็น Team ละขาดการ
นามา฿ชຌ฿นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพืไอ฿หຌเดຌรับการประมินทีไดีขึๅน
26.เมมีระบบจูง฿จ฿นการทางาน ขาดระบบ Reward ทีไป็นธรรม
27.ผูຌบริหารยังเมขຌา฿จนืๅอหางาน฿นบริบทของเทย ฿หຌความสาคัญตระบบ
ของตางประทศทา฿หຌสียวลา฿นการพัฒนางาน
28.ผูຌ บ ริ ห ารขาดการติ ด ตามผล ละประมิ น ผลการด านิ น งานต ล ะ
ครงการ ทา฿หຌงบประมาณหลือจายจานวนมาก ละผลงานออกมา฿นชิง
ปริมาณตขาดคุณภาพ
29.ขาดการสงสริมบุ คลากรทีไมีศัก ยภาพภาย฿นองค์กรพืไ อ฿หຌมีตาหนงทีไ
สูงขึๅนมีรายเดຌมากขึๅน
30.การสรรหาบุคลากรจากภายนอก฿นตาหนงระดับบริหารซึไ งตຌองขຌามา
ศึกษางานกัน฿หมละเมสามารถบริหารงานเดຌ เมมี Career Path ทา฿หຌเมมี
ระบบจูง฿จ฿นการพัฒนางาน ละทา฿หຌคนขาดความทุมท฿นการปฏิบัติงาน
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สภาพวดลຌอม
Strengths(+)
ภาย฿น
(7s McKinsey)
2. จຌาหนຌาทีไ
1. จຌาหนຌาทีไสวน฿หญมีความรูຌ ละประสบการณ์มาก สวน฿หญ
(Staff)
มีประสบการณ์การทางานมาลຌวทา฿หຌสามารถ฿ชຌประสบการณ์
มาพัฒนางานทีไทา
2.จຌ า หนຌ า ทีไ ส ว น฿หญ มี ค วามตัๅ ง ฿จ ละมี อุ ด มการณ์ ฿ นการ
ทางานพืไอพัฒนาประทศ
3. สัดสว นอายุข องจຌ า หนຌา ทีไ฿นหนว ยงานเมสูงมาก เมป็ น
องค์กรทีไชราภาพ
4. องค์กรปຂดอกาส฿หຌมีการหมุนวียนงาน
5.จຌาหนຌาทีไมีจานวนครบถຌวนสอดคลຌองตามครงสรຌางองค์กร
ละครงสรຌางการบริหารงาน
6. ปຂดอกาส฿หຌจຌาหนຌาทีไเดຌรับการฝຄกอบรมเดຌอยางตอนืไอง
7. จຌา หนຌาทีไมีความตัๅง฿จทางานพืไอ฿หຌบ รรลุปງาหมายของ
สถาบันฯ
8.จຌ า หนຌ า ทีไ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาทีไ ดี ละประสบการณ์ ทีไ
หมาะสมพียงพอตอการปฏิบัติงานสามารถพัฒนาตอยอดองค์
ความรูຌเดຌงาย
9. บุคลากรมีความรูຌความชีไยวชาญ฿นงาน ละมีประสบการณ์
฿นการทางานดຌานสมรรถนะ
10.จຌ า หนຌ า ทีไ มี ความ flexible ฿นการท างาน (ท างานเดຌ
หลากหลายหนຌาทีไ)
11.จຌาหนຌาทีไมีอิสระ฿นการทางานทีไจะทางาน฿หຌบรรลุปງาหมาย
เดຌ
12.จຌ า หนຌ า ทีไ มี ค วาม฿ส ฿ จรั บ ผิ ด ชอบ มุ ง มัไ น ตามบทบาททีไ
รับผิดชอบ
13.สวน฿หญมีความรวมมือ฿นการทางานรวมกัน

Weaknesses(-)
1.มีอัตราการขຌาออกบอยทา฿หຌขาดความตอนืไอง฿นการปฏิบัติงาน
2.บุ คลากรมีคุณวุฒิก ารศึก ษาดี ตขาดความสามารถ฿นการปฏิบั ติงานทีไ
รับผิดชอบดยฉพาะ฿นระดับอาวุส)
3.เมมีคูมือการดานินงานทา฿หຌก ารดานินงานมีความหลากหลายตามต
ประสบการณ์ของตละบุคคล
4. จ านวนจຌ า หนຌ า ทีไ มี นຌ อ ยเม ส อดคลຌ อ งกั บ ภาระงานทีไ ด านิ น การอยู
นืไองจากเมมีการวิคราะห์คางานทีไหมาะสม
5. เมมีการคานวณหาภาระคางานทีไหมาะสมทຌจริง
6.สัดสวนของจຌาหนຌาทีไตามครงสรຌางองค์กร ละครงสรຌางการบริหารงาน
อาจมีความสมดุลละเมสมดุลบຌาง฿นบางสวนงาน
7.฿นการรั บ คนขຌ า ท างาน฿นบางต าหน ง อาจเม เ ดຌ ค นทีไ มี ทั ก ษะหรื อ
สมรรถนะตรงกับลักษณะงาน นืไองจากรืไองนีๅป็นรืไอง฿หมสาหรับประทศ
เทย
8.ภาระงานของจຌาหนຌาทีไตอคนตใมวลาการปฏิบัติงาน เมปຂดอกาส฿หຌมีการ
พั ฒ นาความรูຌ / ความสามารถ฿นการท างาน ช น การลาศึ ก ษาต อ /การ
ฝຄกอบรมพิไมติม
9.จຌาหนຌาทีไเมมีความขຌา฿จ฿นระบบงานภาย฿นองค์กรฯ ตຌองสนับสนุน฿หຌมี
การ OJT (On the Job Training) ฿นการทางาน
10.จานวนจຌาหนຌาทีไยังเมพียงพอ มีการยกยຌายบอย ละเมมีความชัดจน
฿นการทางาน
11.เมมี Job Description ทีไชัดจน฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ บางสานักมีความซๅา
ซຌอน ควรยกรายละอียดดยอຌางอิงนืๅองานทีไชัดจนตามตาหนงหนຌาทีไ
12.บางคนขาดการทางานดຌานวิชาชีพทีไตรงสายงาน ทา฿หຌขาดความขຌา฿จ
วิธีการทางานของสถาบันฯ
13.ขาดบุคลากร฿นสายงานทีไจาป็น เมมีการจัดหาบุคลากร฿นสายงานทีไขาด
อยางรงดวน
14.การทางานของจຌาหนຌาทีไขาดความตอนืไอง
15.บุ คลากรเมเดຌรับ การอบรมอยา งตอ นืไ อ ง฿นหลัก สูตรขัๅ นสูง นืไอ งจาก
งบประมาณ
16.จຌาหนຌาทีไฝຆายบุคคลเมมีความรูຌความสามารถ฿นรืไองการบริหารงานบุคคล
ทา฿หຌกระบวนการสรรหาละประมินลຌมหลว สถาบันจึงมักเดຌบุคลากรทีไป็น
ปัญหาของหนวยงานอืไนมาปฏิบัติงาน
17.ยังเมมีการวิคราะห์ละจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพภาย฿นสถาบันอง
18.บุคลากรทีไมีความชีไยวชาญ฿นสายงานมีจานวนนຌอยมากประมาณ 20%
ของบุคลากรทัๅงหมด
19.ยังเมมีก ารจั ดทาผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาบุ คลากร ละเมมีก ารทา
Training Needs ระบบการอบรมป็ นลั ก ษณะตามการรຌ อ งขอ เม มี
กระบวนการวิคราะห์หลักสูตรอบรมทีไจาป็น
20.บุคลากรเมมีความรูຌความสามารถ฿นงานทีไทา ดยฉพาะ Core Function
21.จຌาหนຌาทีไฝຆายสนับสนุน ชน การงิน บัญชี พัสดุ ยังเมมี ความชีไยวชาญ
฿นการดานินงานละการกຌปງญหาพืไอสนับสนุนการดานินงาน
22.จຌาหนຌาทีไทุกสวนงานเมตระหนัก฿นความสาคัญ฿นการ฿ชຌระบบ e-office
พืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพ฿นการ฿ชຌงานของระบบ

การประชุมผูຌบริหารละบุคลากรพืไอวิคราะห์ SWOT
สภาพวดลຌอม
Strengths(+)
ภาย฿น
(7s McKinsey)
3. ทักษะ(Skill) 1.มีการพิไมทักษะ฿หຌกับบุคลากร ชน การอบรม
2. จຌาหนຌาทีไสวน฿หญมีความสามารถบบองค์กรสมรรถนะสูง
(High Performance Organization)
3.บุ ค ลากรมี ทั ก ษะ฿นการปฏิ บั ติ ง านเดຌ ห ลายระดั บ ละมี
ความสามารถทางานฉพาะทางเดຌป็นอยางดี
4.งบประมาณสนับ สนุนการพั ฒนาทัก ษะบุ คลากร ฿หຌ มี ก าร
พัฒนาทักษะการทางานอยางตอนืไอง฿นรูปบบของ OJT
5.จຌาหนຌาทีไมีทักษะทีไตรงกับงานทีไเดຌรับมอบหมาย จึงทา฿หຌมี
ผลงานออกมาดีละรวดรใว
6.จຌาหนຌาทีไมีทักษะละความชีไยวชาญ฿นการทางาน
7 บุคลากรมีประสบการณ์฿นการปฏิบัติงานทีไหลากหลาย
8.การท างานมี ลั ก ษณะทีไ  ลกปลีไ ย นประสบการณ์ ท า฿หຌ มี
ความรูຌ ทักษะกวຌางขึๅน
9.การทางานรวมกับหลายโ หนวยงานทัๅงภาครัฐ ละอกชน
ทา฿หຌกิดการทางานทีไมีความขຌา฿จกระบวนการรวมถึงปัญหา
ละอุปสรรค฿นกระบวนการ
10.บุ ค ลากรมี ทั ก ษะหมาะสมกั บ วิ ช าชี พ ทีไ จั ด ท ามาตรฐาน
อาชีพ
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Weaknesses(-)
1.จຌาหนຌาทีไบางสวนยังขาดทักษะทางดຌานทคนลยีสารสนทศหรือการ฿ชຌ
ครืไองมือ ทา฿หຌเมสามารถ฿ชຌครืไองมือทีไมีอยางตใมประสิทธิภาพ
2.การก าหนดทัก ษะทีไจ าป็นตอ การดานินงาน฿นตละสวนงาน฿นตละ
ระดับเมสอดคลຌองกับความป็นจริง
3.ขาดการสนับสนุนอกาสการอบรม ละทักษะ฿นการ฿ชຌงานครืไองมือตางโ
4.ทักษะบางประภทมืไอเดຌอบรมรียนรูຌลຌวกใขาดกระบวนการนามา฿ชຌงาน
จริง
5.ทักษะบุคลากรเมตรงกับหนຌาทีไงานทีไเดຌรับ
6.ขาดการทา Skill Mapping ทา฿หຌเมสามารถพัฒนาบุคลากรละกาหนด
ภาระงานบุคลากรเดຌตรงตามทักษะทีไควรจะป็น
7.สัดสวนการ฿ชຌงบประมาณพัฒนาบุคลากรยังมีจานวนเมมากนัก
8.ยังเมมีการประมินชัไวมงการฝຄกอบรมพืไอ฿ชຌ฿นการวิคราะห์การพัฒนา
ทักษะบุคลากรตอเป
9.การ OJT ยังเมมีรูปบบชัดจน ละยังเมมีการรวบรวมจัดทาป็นรายงาน
พืไอการวิคราะห์ประมินผล พืไอพัฒนาประสิทธิภาพ
10. ผูຌบริหารบางทานยังขาดทักษะ฿นการบริหารงาน
11. ระบบคุณวุฒิวิชาชีพป็นรืไอง฿หมสาหรับประทศเทย จึงตຌอง฿ชຌวลาทีไจะ
฿หຌ  จຌ า หนຌ า ทีไ มี ค วามรูຌ ห รื อ ทั ก ษะทีไ ต รง นืไ อ งจากบางต าหน ง งานยั ง มี
ประสบการณ์นຌอย
12.การพั ฒ นาทัก ษะเดຌ รับ เม ทัไ ว ถึ ง เมมี ก ารพั ฒนาทั ก ษะบุ ค ลากรอย า ง
ตอนืไอง ละเมมีการทา Training Needs
13.มี ก ารอบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรบบเม มี  ปງ า หมายทีไ ชั ด จน มี ก าร฿ชຌ
งบประมาณบบเมมีประสิทธิภาพ฿นการอบรม
14.ขาดบุคลากรทีไมีความรูຌดຌาน HRD มีพียงฝຆายบุคคลทีไทาหนຌาทีไป็นพียง
ธุรการ
15.บุคลากรสวน฿หญขาดทักษะ฿นการทางานป็นทีม การประสานงานละ
การขียนบทความ รายงาน ยังเมเดຌรับการพัฒนา
16.บุ ค ลากรทีไ มี ป ระสบการณ์ ทีไ ห ลากหลายต ข าดความชั ด จน฿น
กระบวนการปฏิบั ติงานทีไชัดจน สงผล฿หຌ เมสามารถปฏิบั ติงานเดຌอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ
17.เมมีการถายทอดทักษะอยางป็นระบบ ตຌองอาศัยความ฿ฝຆรียนของบุคคล
18.การประยุกต์฿ชຌทักษะของบุคลากรยังเมสัมพันธ์กับระบบการทางาน

ก-10

ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

สภาพวดลຌอม
Strengths(+)
ภาย฿น
(7s McKinsey)
4. ครงสรຌาง
1.ป็นหนวยงานทีไเดຌรับการสนับสนุน฿หຌกิดขึๅนละขึๅนตรงตอ
นายกรัฐมนตรี
(Structure)
2.นืไองจากป็นองค์กร฿หมครงสรຌางยังเมซับซຌอน
3.ครงสรຌางมีความยืดหยุนดຌวยนวทางการ฿ชຌคณะทางาน฿น
การดานินงานกับภารกิจ฿หมโ ทีไขຌามาอยูป็นประจา
4.ครงสรຌา งการบริห ารงานมีการก าหนดผูຌบ ริห าร ระดับ ตຌน
ระดับกลาง ละระดับสูง
5.ครงสรຌางองค์ก รมีก ารก าหนดภาระงานเวຌป็ นลายลัก ษณ์
อักษร
6.มี ก ารบ ง หน ว ยงานพืไ อ ฿หຌ ส อดคลຌ อ งกั บ การท างานของ
สถาบันฯ ป็นอยางดี
7. หากครงสรຌางปรับปลีไยนอยางเร บุคลากรสามารถปรับตัว
฿หຌขຌากับครงสรຌาง฿หมเดຌ
8. มีการมอบหมายการกระจายอานาจการบริหารงานทา฿หຌ
กิดความคลองตัว฿นการบริหารงาน
9.ครงสรຌางคอนขຌางมีความยืดหยุน สายการบังคับบัญชาสัๅน
ครงสรຌ า งคอ นขຌ า ง Flat สอดคลຌ อ งกั บ ภาระงานทีไ เ ดຌ รั บ
มอบหมายตามนยบายอยางตอนืไอง
10. มีครงสรຌางขององค์กร฿นระดับทีไดี ละหากตຌองการปรับ
ครงสรຌางกใสามารถทาเดຌงาย
11.ครงสรຌางขององค์กรทีไมี พรฎ. จัดตัๅง ทา฿หຌมีบทบาทหนຌาทีไ
ละนวทางปฏิบัติทีไชัดจน฿นการทางานของตละสานัก
12. organization chart รองรับตอภารกิจของ สถาบันฯ

Weaknesses(-)
1.ครงสรຌางองค์กรยังเมครอบคลุมการทางานทัๅงหมด
2.อัตราสวนครงสรຌางนຌอยขัๅนกินเปทา฿หຌระดับ ผอ.สานัก เมสามารถดูลเดຌ
ทัไวถึง
3.ขาดการออกบบการชืไอมยงผลผลิต ละทรัพ ยากรทีไหมาะสม ละ
จาป็นตอการดานินงาน฿นตละหนวยงาน
4.ครงสรຌางหนวยงานยังเมสามารถประสานงานเดຌอยางตใมทีไ
5.ครงสรຌางองค์กรมีการกาหนดภาระงานเวຌ ป็นลายลักษณ์อักษรต฿นทาง
ปฏิบัติมีภาระงานทีไทับซຌอนละคาบกีไยวกันพอสมควร
6.บทบาทหนຌาทีไของตละระดับ ยังเมมีการสืไอสาร฿หຌ พนั ก งานเดຌรับทราบ
พืไอ฿หຌปฏิบัติงานรวมกันอยางตอนืไอง
7. ครงสรຌาง฿นปัจจุบันยังเมสมบูรณ์ตใมทีไ อาจตຌองมีการปรับครงสรຌางตาม
สภาวะการทีไปลีไยนปลงเป
8.ยังขาดการกระจายอานาจลงสูผูຌบริหารระดับถัดลงเป
9.เมมีหนวยงานทีไมีหนຌาทีไรับผิดขอบ฿นการสริมสรຌางการยอมรับ฿นมาตรฐาน
อาชีพทีไจัดทาขึๅนสรใจสิๅนดยทຌจริง การผลักดัน฿หຌกิดการยอมรับขึๅนอยูกับ
กลุมอาชีพทีไป็นผูຌผลักดันอง
10.การตัดสิน฿จยังรวมอยูทีไผูຌบริหารระดับสูง ทา฿หຌเมมีความคลองตัว ละ฿ชຌ
วลานาน฿นการทางาน
11.มีการปลีไยนปลงครงสรຌางสถาบันฯ ทา฿หຌตຌองมีการปรับปรุงขัๅนตอน
การดานินงานพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับครงสรຌาง
12.ปรับปรุงครงสรຌางบอยตขาดความชัดจน
13.เมมีหลักการทีไดี฿นการวางครงสรຌางสถาบันฯ
14.มีก ารปรับ ปลีไย นครงสรຌา งบ อ ยครัๅง อาจสงผลกระทบตอ บุ คลากรถึ ง
ความกຌา วหนຌา ฿นอาชีพ หรือ สายงาน ตຌอ งสรรหาบุ คลากรมาศึก ษารีย นรูຌ
พืไอ฿หຌมีความขຌา฿จ฿นสายงานทีไตຌองปฏิบัติอยูสมอ
15.ขาดความชั ด จน฿นการบ ง ภารกิ จ ของต ล ะส านั ก พืไ อ ฿หຌ บ รรลุ
วัตถุประสงค์จัดตัๅง ละขาดการบูรณาการ฿นการดานินงาน
16.มีการปรับครงการสรຌางหลายครัๅง ดยฉพาะตาหนงรอง ผอ.สคช. ซึไง฿น
การบริหารงานจริง เมมีความจาป็นตຌองมีจานวนมาก ทา฿หຌการสนองานมี
ขัๅนตอนมากขึๅน
17.มีการปลีไยนปลงครงสรຌางการบริหารงานบอยมาก สงผลตอภาพลักษณ์
การบริหารงานทีไเรຌวิสัย ทัศน์ ละสงผลตอ ความตอ นืไอ ง฿นการทางาน฿หຌ
บรรลุปງาหมายตละป
18.ขาดการศึกษารืไอง Job Analysis ละ Job Evaluation สงผล฿หຌขาด
การวิ  คราะห์ ค า งาน พืไ อ การวิ  คราะห์  รืไ อ งอั ต ราก าลั ง ละงิ น ดื อ นทีไ
หมาะสม฿นตละสานัก สงผล฿หຌเมมีกรอบอัตรากาลังทีไชัดจน฿นตละระดับ
จຌ า หนຌ า ทีไ ว า ควรจะมี  จຌ า หนຌ า ทีไ  ต ล ะระดั บ กีไ ต าหน ง จึ ง มี ก ารขอพิไ ม
อัตรากาลังจากบอร์ดหลายครัๅง สงผลตอความนาชืไอถือจากหนวยงานตางโ
19. เมมีครงสรຌางอัตรากาลังคน มีตผังครงสรຌางทา฿หຌการบงอัตรากาลัง
ขึๅนอยูกับดุลยพินิจพียงอยางดียว
20. ครงสรຌางองค์กรยังขาดการทบทวนถึงประสิทธิภาพอยางป็นระบบ
ทา฿หຌขาดอกาส฿นการปรับปรุง
21.การท างานยัง ป็ น รูป บบการบริห ารงานบบกึไงรั ฐบาล พืๅ นทีไ฿ นการ
ทางานยังเมรับการจัดสรรทีไดีตอการปฏิบัติงาน

การประชุมผูຌบริหารละบุคลากรพืไอวิคราะห์ SWOT
สภาพวดลຌอม
Strengths(+)
ภาย฿น
(7s McKinsey)
5. รูปบบ
1. ป็นองค์กรทีไป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล นืไองจากประทศ
(Style)
ทัไวลกทีไมีการพัฒนากาลังคนลຌวลຌวนมีองค์กรลักษณะนีๅ
2. มีทิศทางการพัฒนาละสงสริมวิชาชีพทีไชัดจน มี Partner
ทีไดีกับสถาบันฯ ทีไพรຌอมรับการปลีไยนปลง฿หม
3.มีการผสมผสานการทางานบบเทยกับบบมาตรฐานสากลทีไ
นຌนรืไองการมีสมรรถนะ฿นการทางาน ละ Outcome
4.มีวัฒนธรรมการทางานทีไหลากหลาย มีบุคลากรมาจากหลาย
หลงทา฿หຌ ขຌ า฿จชุดความคิด฿หมโ ละพรຌอ มรับ ความหใ น
฿หมโ พืไอปรับปรุงอยูสมอ นืไองจากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มี
นวทาง฿นการด านิ น การต า งเป฿นต ล ะบริ บ ทของต ล ะ
ประทศ
5.สรຌางองค์ก ร฿หຌ ป็นองค์กรทีไมีความทันสมัย มีความป็นมือ
อาชีพรวดรใวละปรง฿ส
6.ปຂดอกาส฿หຌจຌาหนຌาทีไสดงความคิดหใน฿นการปฏิบัติงานเดຌ
อยางตใมทีไ
7.มีก ารทางานทีไมีรูป บบป็ นของตนองตามพันธกิจ มีก าร
กระจายอานาจการบริหารจัดการ
8.มี ร ะบบการท างานทีไ รั ด กุ ม มี ร ะบบการตรวจสอบ มี ก าร
ชืไอมยงละการควบคุมงานระหวางสานัก พืไอ฿หຌงานมีความ
ถูกตຌอง มนยา
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Weaknesses(-)
1. การดานินการบบ Conservative เมสอดคลຌองกับบริบทการดานิน
ธุรกิจ฿นปัจจุบันเมสอดคลຌองกับ Company Identity
2. การพยายาม฿หຌ เดຌผลลัพ ธ์ บบอกชน ดยยังคงติด฿นกรอบระบี ย บ
กฎหมายของบิกจายของราชการ ทา฿หຌเมกิดความคลองตัวละดานินการ
เดຌชຌาละมีความสีไยง
3. การสืไอสารระหวางบุคคลละองค์กรทัๅงภายนอกละภาย฿น ยังเมสามารถ
ทา฿หຌกิดประสิทธิภาพเดຌ
4. ยังขาดประสิทธิภาพ฿นการปรับปรุงขຌอมูลละการสืไอสารภาย฿น฿หຌมีความ
ทันสมัย
5. จຌาหนຌาทีไตຌองผลักดันงานของตัวองป็นหลัก มากกวามองงาน฿นภาพรวม
ทัๅง฿นระดับบุคคล สานัก ละสถาบันฯ
6. ขาดการประยุกต์฿ชຌหลักการทางวิชาการ ทฤษฎี ขຌอทใจจริง ขຌอกาหนด
หรือหลักปฏิบัติทีไดีทีไป็นสากลมา฿ชຌตามวัตถุประสงค์ของ สคช.
7. นวทางการทางานยังอยูทีไก ารสัไงงานจากระดับ สูงลงสูระดับลางมาก
กินเป ทา฿หຌจຌาหนຌาทีไมีสวนรวมนຌอยมาก
8. จຌาหนຌาทีไมีอิสระ฿นการทางาน ขาดการควบคุม ตอาจสงผลสียตองาน
สาหรับจຌาหนຌาทีไทีไขาดความรับผิดชอบ
9. การทางานบางรืไองเมคลองตัว รูปบบการทางานสวน฿หญมีงานดวนนอก
ผนการละระบบเมอืๅอ฿หຌดานินการเดຌอยางรวดรใว
10.รูปบบการบริหารจัดการองค์กรป็นทางการมาก ฿ชຌอกสารจานวนมาก
ละอกสารตຌองผานหลายขัๅนตอน เมมีความคลองตัว
11. ขาดการบูรณาการ฿นการทางานรวมกัน ดยฉพาะ฿นภารกิจหลักของ
องค์ก ร ตัๅงตการจั ดทามาตรฐาน การตรีย มการรืไององค์ก รรับรอง การ
วางผนการทดสอบ
12.นຌน การรับ ฟังฉพาะกลุมผูຌ บ ริห าร จึ ง ทา฿หຌ ป ระดใน฿นการประชุ มเม
สมบูรณ์
13.รู ป บบการบริ ห ารบบรวมศู น ย์ อ านาจ ตั ด สิ น ละด านิ น งานดย
ผูຌอานวยการละผูຌบริหาร
14.ขาดการวางระบบส ง มอบงาน ท า฿หຌ ผูຌ ม าปฏิ บั ติ ง าน฿หม เ ม ส ามารถ
ดานินงาน฿หຌตอนืไอง
15.มีระบบการลือ กปฏิบั ติ (Double Standard) ขาดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานละขัๅนตอนการทางานมีความเมคลองตัว
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

สภาพวดลຌอม
Strengths(+)
ภาย฿น
(7s McKinsey)
6. กลยุทธ์
1.มีการวางผนละวางกลยุทธ์ตางโ ฿นการขับคลืไอน ทา฿หຌมี
(Strategy)
นวทางการปฏิบัติงาน
2.การปຂดตัวมาตรฐานบบปูพรม ทา฿หຌขຌาถึงผูຌประกอบการ฿น
วงกวຌาง
3.นຌน฿หຌ Demand Side ป็ นผูຌก าหนดทิศ ทางของการ
ดานินงาน฿นตละมาตรฐานอาชีพ
4. สรຌ า งพั น ธมิ ต รจากการสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษา พืไ อ สรຌ า ง
องค์กรรับรอง
5. การรวมกับหนวยงานทีไมีภารกิจคลຌายกัน฿นประทศตางโ
ทา฿หຌ สคช. มีพันธมิตร ป็นทีไรูຌจัก ลดวลา฿นการพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ
6. มีการกาหนดกลยุทธ์เวຌป็นลายลักษณ์อักษรละประกาศ฿หຌ
พนักงานเดຌรับทราบ
7. มีการกาหนดผนยุทธศาสตร์ทีไชัดจน มีการวางกลยุทธ์ทีไดี
ละชัดจน
8. มีการวางกลยุทธ์ระยะยาว฿นภาพกวຌาง ละกลยุทธ์หลักของ
สถาบันเมมีการปลีไยนปลงบอย
9.มีกลยุทธ์฿นระดับนยบาย
10.฿ชຌ  นวทางกลยุ ท ธ์ ทีไ ชืไ อ มยงกั บ รั ฐ บาล ท า฿หຌ ง านของ
สถาบันฯ ดานินการเดຌอยางตอนืไอง
11. สามารถทบทวนละกาหนดยุทธศาสตร์ เดຌอง ดยเมตຌอง
ผานยุทธศาสตร์กระทรวง
12. ป็นองค์กรทีไมีการพัฒนาอยางตอนืไอง฿นการพัฒนาละ
กຌาวขຌาสูระดับสากล (มี Partner กับตางประทศ) ตอบรับตอ
การป็นศูนย์กลางทางดຌานธุรกิจของประทศ ทัๅงระบบ
ลจิสติกส์ ระบบราง ฯลฯ
13.มีการกาหนดขอบขตนวทางการจัดทามาตรฐานอาชีพทีไ
ชัดจนละป็นทีไยอมรับ฿นระดับสากล
14.มีการประชาสัมพันธ์การจัดทามาตรฐานอาชีพ ละขัๅนตอน
การจัดทามาตรฐานมีความชัดจน

Weaknesses(-)
1. มีการจัดทาผนยุทธศาสตร์ดยนຌนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาค
สวน ตยังขาดความขຌา฿จ฿นภารกิจขององค์กรละการนาเปสูการปฏิบัติ
2. ยังขาดความชัดจนชิงกลยุทธ์วาตຌองการชิงคุณภาพหรือปริมาณ ต
จาป็นตຌองผลักดันชิงปริมาณพืไอ฿หຌเดຌยอดตามปງาหมาย ก.พ.ร.
3. การดานินงานบบหยียบรือสองคม อาจทา฿หຌภาพลักษณ์ สถาบันฯ
สียหาย ละกิดความเมชืไอมัไน฿นการดานินงาน
4. การนຌนทากอนลຌวคอยกຌเขทีหลัง กอ฿หຌกิดปัญหาระยะยาว
5. มีทีไปรึกษาทีไดี ตเม฿ชຌทีไปรึกษาอยางตใมประสิทธิภาพ
6.ขาดการนากลยุทธ์มาปรับ฿ชຌ฿หຌลงเปสูภารกิจของตละสานัก ฝຆายงาน ละ
ภาระงานของพนั ก งานต ล ะคน ท า฿หຌ ก ารวั ดผลยຌ อ นกลั บ มาตอบ
วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ยังเมชัดจน
7. มีการจัดทายุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ มาตรการ/ผนการ
ดานินงาน ละครงการ฿นระดับบริหาร ทา฿หຌบุคลากรบางสวนยังเมขຌา฿จ
การทางานภาย฿ตຌกลยุทธ์ขององค์กร
8.ยัง ขาดการรั บ ฟั ง ความคิ ด หใ นจากผูຌ มี สว นเดຌ  สี ย ครบทุ ก อุ ตสาหกรรม
บางครัๅงการลือกทามาตรฐานอาชีพ฿นบางอาชีพ เมเดຌศึกษากลยุทธ์อยาง
ลึกซึๅง
9.จຌาหนຌาทีไสวน฿หญยังขาดการรับรูຌ฿นกลยุทธ์ของสถาบันฯ
10.ยังขาดารวางกลยุทธ์฿นตละสวนงาน ละยังขาดกลยุทธ์ทีไดี฿นการจัดการ
องค์กร
11.การทางานสวน฿หญทาตามยุทธศาสตร์เมนຌนกลยุทธ์
12.ยังขาดการวางผนกลยุทธ์ทีไตอนืไองละขาดกลยุทธ์การทางานรวมกับ
Stakeholder
13. การจัดทามาตรฐานอาชีพตละอาชีพ ยังเมกิดจากความตຌองการของ
กลุมผูຌป ระกอบการ หรือ หนว ยงานทีไกีไย วขຌ อ งอย า งทຌจ ริง สงผล฿หຌ บ าง
มาตรฐานอาชีพยังเมเดຌรับความรวมมือละสน฿จจากคน฿นอาชีพทาทีไควร
14.การจัดทามาตรฐานอาชีพทีไกิดจากการมีสวนรวมของคน฿นอาชีพยังมี
ตัวทนคน฿นอาชีพทีไมารวมกาหนดเมหลากหลายละครอบคลุม
สงผล฿หຌกิดการเมยอมรับละเมชืไอมัไน฿นระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
15.เมมีก ลยุทธ์ทางการตลาดละกลยุทธ์฿นการประชาสัมพันธ์ ป็ นพีย ง
ผยพรขาวสารทานัๅน
16.ขาดทิศทาง฿นการดานินงานทีไป็นรูปธรรม ทา฿หຌการผยพรภาพลักษณ์
ของสถาบันยังเมชัดจน
17.ยังเมชัดจน฿นนยบาย กลยุทธ์ละผนการดานินงานระยะยาว ทัๅงรืไอง
ผนการจั ด ท ามาตรฐานอาชี พ ผนการส ง สริ ม ละครื อ ข า ยมี ก าร
ปลีไย นปลงอยูสมอ ทา฿หຌก ารดานินงานลา ชຌาเมทันตามผนละสรຌา ง
ความสับสน฿หຌหลายฝຆาย
18.เมมีกระบวนการจัดการกับองค์กรรับรองฯ ทีไเมจัดการประมินสมรรถนะ
ละมีนวทาง฿นการผลักดันชวยคนทีไสอบเมผาน฿นบางหนวยสมรรถนะ
19.การดานินการตามผนยุท ธศาสตร์ ละปรับปรุงผนยุทธศาสตร์อยาง
ตอนืไอง ยังทาเดຌเมดีพอ
20.การประชาสัมพันธ์฿หຌบุคลากร฿นอาชีพรูຌจักองค์กรยังเมทัไวถึง ละขาด
ความตอนืไอง฿นการประชาสัมพันธ์มาตรฐานอาชีพทีไลຌวสรใจ
21.การคัดกรองทีไป รึก ษาทีไป็ นผูຌขຌ า ฿จละมีความชานาญดຌา นการจั ดทา
มาตรฐานอาชีพทีไออกมาป็นรูปธรรมยังเมพียงพอ

การประชุมผูຌบริหารละบุคลากรพืไอวิคราะห์ SWOT
สภาพวดลຌอม
Strengths(+)
ภาย฿น
(7s McKinsey)
7. คานิยมรวม
1. มีคานิย มรวมทีไดี ฿นการป็นกลเก฿นการสรຌา งความจริญ
(Shared value) ระดับประทศ
2. มีการกาหนด TPQI Core Value ของสถาบั น ละ
ประชาสัมพันธ์฿หຌพนักงานเดຌรับทราบ฿นการปฐมนิทศ
3.มีการสืไอสารผานสืไอประชาสัมพันธ์ ละ KM
4.คานิยมองค์กรสอดคลຌองกับวัตถุ ประสงค์การดานินงานของ
สคช.
5.มีความปรง฿ส มีความป็นมืออาชีพ มีความซืไอสัตย์ ละมี
ความอืๅออาทรตอกัน

ภาพการประชุมผูຌบริหารละบุคลากร
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Weaknesses(-)
1. Core Value มຌมีการประชาสัมพันธ์ ตเมมีความขຌา฿จ ละขาดการ
สงสริม฿หຌปฏิบัติละการนามา฿ชຌจริง
2. ขาดการมีสวนรวม฿นการกาหนด TPQI Core Value ทา฿หຌความตระหนัก
กิดขึๅนเดຌยาก
3.ยังเมมีคานิยมรวมทีไชัดจน ตຌองสรຌางความสามัคคี฿นองค์กร
4.เมมีการกระตุนຌ ฿หຌกิดคานิยมองค์กรทีไดี ขาดวัฒนธรรมองค์กร
5.บุคลากรทีไ ขຌามา฿หมเมขຌา฿จการมีคานิยมรวมกัน฿นองค์กร
6.จຌาหนຌาทีไ HR เมมีความรูຌความขຌา฿จรืไองคานิยมรวม จึงขาดการสงสริม
หรือ จัดกิจกรรมสงสริม รวมถึ งการคัดลือกบุ คลากรซึไ งตຌอ ง฿ชຌคา นิย มมา
ประกอบการคัดลือกดຌวย จึงทา฿หຌอัตราการลาออกสูง
7. สคช. เมมีระบบจูง฿จ เมมีรืไองขวัญละกาลัง฿จ฿นการปฏิบัติงาน
8. ผูຌบริหารขาดผนงานทีไชัดจน฿นการปฏิบัติงาน การดานินงานจึงป็ น
ลักษณะคิดอะเรเดຌกใทา
9. ขาดการสรຌ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รทีไ ชั ด จน ท า฿หຌ ร ะบบบริ ห าร จั ด การ
ลຌมหลว ละสงผลตอการดานินงานของสถาบันฯ
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ตารางสรุป TOWS Analysis

อกาส (O)
1. รัฐบาล฿หຌการสนับสนุน ละอยูภาย฿ตຌสานักนายกรัฐมนตรีทา฿หຌมีความ
คลองตัว฿นการดานินนยบายละการปฏิบัติงาน
2. การรวมกลุมประชาคมอาซี ย นป็ นปั จ จั ย ทีไชว ยสนับ สนุน การสรຌา ง
ระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ พืไ อ ช ว ยคั ด กรองคุ ณ ภาพรงงานทีไ จ ะมี ก าร
คลืไอนยຌายระหวางประทศ ทา฿หຌบุคคลมีการจัดระดับสมรรถนะอาชีพ
3. รัฐบาล฿หຌความสาคัญกับปัญหาดຌานรงงานจึงมีการสงสริม฿หຌบุคคลมี
มาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ
4. มุ ม มองของผูຌ ป ระกอบการละก าลั ง รงงานมี  นวนຌ ม ฿นการ
ปลีไยนปลงเปสูการวัดความสามารถของบุคคลจากสมรรถนะอาชีพ
มากขึๅน
5. ความกຌาวหนຌาทางทคนลยีทา฿หຌมีความครอบคลุมการ฿ชຌอินทอร์นใต
มากขึๅน สงผล฿หຌคนสวน฿หญขຌาถึงหรือรับขຌอมูลขาวสารเดຌงายขึๅน ทา
฿หຌงายตอการผยพรขຌอมูล
6. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ละผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติฉบับ
ทีไ 12 ฿หຌความสาคัญกับการพัฒนาป็นอยางมากตรงกับวัตถุประสงค์
ของ สคช.
7. มาตรฐานอาชีพทีไสงตอ฿หຌภาคการศึกษาละนาเปปรับหลักสูตร฿หຌป็น
ฐานสมรรถนะ จะท า฿หຌ ผ ลิ ต ก าลั ง คนทีไ ต รงกั บ ความตຌ อ งการของ
ผูຌประกอบการ
8. พรฎ. กาหนดบทบาทละนวทางปฏิบัติทีไชัดจน ละ฿หຌอานาจการ
ออกหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพละประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมีกฎหมายทีไชัดจนอืๅอตอการดานินงาน

อุปสรรค (T)
1. การปลีไ ย นปลงทางการมื อ งอาจมี ผ ล฿หຌ มี ก ารปลีไ ย นปลงดຌ า น
นยบาย ละทา฿หຌขาดความตอนืไอง฿นการดานินงาน
2. มุมมอง ความชืไอของผูຌประกอบการ ละกาลังรงงาน฿ชຌป็นงืไอนเข฿น
การรับคนขຌาทางาน ประมินความสามารถสาหรับการลืไอนตาหนง
มากขึๅ น อาจป็ นปั จ จัย ฿หຌ กิดการปลีไย นงานบ อ ย ละมีอั ตราการ
วางงานพิไมมากขึๅน
3. สคช.เม มี อ านาจ฿นการบั ง คั บ ฿ชຌ  หมื อ นกั บ กฎหมาย พ.ร.บ. หรื อ
บทบัญญัติอืไนทีไมีผลบังคับป็นการทัไวเป ตຌองอิงกับกฎระบียบของทาง
ราชการ ทา฿หຌลาชຌา฿นการปฏิบัติงานเมป็นเปตามปງาประสงค์
4. การปรับตัว฿หຌทันตอการปลีไยนปลงทคนลยีทีไทันสมัย ยังอาจตຌอง฿ชຌ
วลานาน ละประชาชนบางกลุมอาจยังเมมีทักษะทางดຌานทคนลยี
5. สคช.ยั ง เม  ป็ น ทีไ รูຌ จั ก ของสั ง คมมากนั ก ละภาคอกชนยั ง เม  หใ น
ความสาคัญ ซึไงตຌองมีการประชาสัมพันธ์฿หຌมากขึๅน
6. สคช.เมมีอานาจ฿นการจูง฿จกประชาชนหรือผูຌประกอบการ ฿นดຌาน
การหักลดหยอนภาษี ประจาป ดย฿หຌประชาชน หรือบุคลากรภาย฿น
องค์กรขຌามาทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาหรับผูຌ
ทีไมีคุณวุฒิวิชาชีพ฿นปนัๅนโ
7. สคช.เมมีอานาจ฿นการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
อาจสงผล฿หຌ การทดสอบสมรรถนะลา ชຌาเมป็ นเปตามผนงานละ
ยุทธศาสตร์฿นการดานินงาน
8. งบลงทุน ฿นการพั ฒ นาอั ต ราก าลั ง คนมี สั ด ส ว นค อ นขຌ า งสู ง ต อั ต รา
ผลตอบทนกลับ (Payback Period) ป็นระยะยาว อาจมองภาพความ
คุຌมคากับการลงทุนเดຌเมชัดจน
จุดขใง (S)
กลยุทธ์ SO (Maxi – Maxi Strategy)
กลยุทธ์ ST (Maxi-Mini Strategy)
1. มีการกาหนดผนยุทธศาสตร์ทีไชัดจน ละมีการวางกลยุทธ์ตางโ ฿นการ 1. รงจัดทาละทบทวนมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพทีไสอดคลຌองกับ 1. สรຌางการรับรูຌกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌป็นทีไ
ขับคลืไอน ทา฿หຌมีนวทางการปฏิบัติงาน
ความตຌองการของภาคศรษฐกิจ (S1,S2,S5 O1,O3,O6)
รูຌจัก ละผลักดัน฿หຌมีการนาเป฿ชຌประยชน์ (S2, S7,T2, T6)
2. จຌาหนຌาทีไสวน฿หญ มีความรูຌ ละประสบการณ์มาก ดยมีประสบการณ์การ 2. พัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศละการบริการกีไยวกับคุณวุฒิวิชาชีพ 2. ผลักดัน฿หຌผูຌประกอบอาชีพเดຌรับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
ทางานมาลຌวทา฿หຌสามารถ฿ชຌประสบการณ์มาพัฒนางานทีไทา ละยอด
ละมาตรฐานอาชีพเป฿ชຌสนับสนุน฿นการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
มาตรฐานอาชีพ฿หຌครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ (S1,S2, T6,T7,T8)
องค์ความรูຌเดຌ
(S7, O4,O5)
3. ครงสรຌางคอนขຌางมีความยืดหยุน สายการบังคับบัญชาสัๅน ครงสรຌางคอนขຌาง 3. สนับสนุน฿หຌมีการนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ละมาตรฐานอาชีพเปสูการ
Flat สอดคลຌองกับภาระงานทีไเดຌรับมอบหมายตามนยบายอยางตอนืไอง
ตอยอดกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง (S1,O7,O8)

ก-20

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

จุดขใง (S)
กลยุทธ์ SO (Maxi – Maxi Strategy)
กลยุทธ์ ST (Maxi-Mini Strategy)
ครงสรຌางขององค์กรทีไมี พรฎ. จัดตัๅง ทา฿หຌมีบทบาทหนຌาทีไละนวทาง 4. บู รณาการความรวมมือกั บหน วยงานทุก ภาคสวน พืไอ สรຌา งการรับ รูຌ
ปฏิบัติทีไชัดจน฿นการทางานของตละสานัก
กีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานอาชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจัก (S1, O7)
บุ คลากรมีทัก ษะ฿นการปฏิบั ติงานเดຌห ลายระดับ ละมีความสามารถ
ทางานฉพาะทาง ละมีความชีไยวชาญ
ระบบบริหารงานทีไดี เมซับซຌอน องค์กรเมมีลาดับชัๅนการบริหารมาก ทา฿หຌ
ขัๅนตอนการขออนุมัติ฿นหลักการ เมยุงยากมากมืไอทียบกับสวนราชการ ทา
฿หຌการดานินการตางโ รวดรใว
มีการนาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ (e-office) มา฿ชຌ฿นการ
บริหารงานซึไงนาจะป็นผลดี฿นระยะยาว
ความปรง฿ส มีความป็นมืออาชีพ มีความซืไอสัตย์ละมีความอืๅออาทรตอกัน
การทางานทีไมีรูปบบป็นของตนองตามพันธกิจ มีการกระจายอานาจ
การบริหารจัดการ
จุดออน (W)
กลยุทธ์ WO (Mini – Maxi Strategy)
กลยุทธ์ WT (Mini – Mini Strategy)
การพั ฒ นาทั ก ษะเดຌ รั บ เม ทัไ ว ถึ ง เม มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะบุ ค ลากรอย า ง 1. พัฒนาระบบสารสนทศละชຌอ มูลทีไมีค วามทันสมัย ละครอบคลุ ม 1. สงสริมประชาสัมพันธ์ละสรຌางการรับรูຌกีไยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ตอนืไอง ละเมมีการทา Training Needs
(W11, O2, O5)
ละมาตรฐานอาชีพ฿หຌป็นทีไรูຌจัก (W11,T2 T5 ,T6)
2. ปรับปรุงกระบวนการบริหาร฿หຌหมาะสมกับการดานินงานของสถาบัน 2. ปรับปรุงระบบสารสนทศ฿หຌมีประสิทธิภาพ (W4,T4)
อัตราการขຌาออกบอยทา฿หຌขาดความตอนืไอง฿นการปฏิบัติงาน
พืไอพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพทีไ
กระบวนการสืไอสารระหวางระดับนยบายกับระดับปฏิบัติการเมมีความ
(W1, W3, W7,O3,O7,O8)
ชัดจน ละการมอบหมายงานตามสายการบังคับบัญชายังเมชัดจน
ระบบ e-office ยังมีจุดออน ละตຌองทาควบคูกับระบบอกสารดิม ทา฿หຌ
กิดความสับสนละลาชຌา ยังตຌองปรับปรุงระบบละระบียบขຌอบังคับตางโ
ขาดการทา Skill Mapping ทา฿หຌเมสามารถพัฒนาบุคลากรละกาหนด
ภาระงานบุคลากรเดຌตรงตามทักษะทีไควรจะป็น
ขาดการมีสวนรวม฿นการกาหนด TPQI Core Value ทา฿หຌความตระหนัก
กิดขึๅนเดຌยาก
ผูຌบริหารขาดการติดตามผล ละประมินผลการดานินงานตละครงการ
ทา฿หຌงบประมาณหลือจายจานวนมาก ละผลงานออกมา฿นชิงปริมาณ
ตขาดคุณภาพ
บุคลากรเมมีความรูຌความสามารถ฿นงานทีไทา ดยฉพาะ Core Function
บางคนขาดการทางานดຌานวิชาชีพทีไตรงสายงาน ทา฿หຌข าดความขຌา฿จ
วิธีการทางานของสถาบันฯ
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9.
10.
11.
12.
13.

จุดออน (W)
การ OJT ยังเมมีรูปบบชัดจน ละยังเมมีการรวบรวมจัดทาป็นรายงาน
พืไอการวิคราะห์ประมินผล รวมถึงการประยุกต์฿ชຌทักษะของบุคลากรยังเม
สัมพันธ์กับระบบการทางาน
มีการปรับปลีไยนครงสรຌางบอยครัๅง อาจสงผลกระทบตอความกຌาวหนຌา฿น
อาชีพหรือสายงาน ละตຌองมีการสรรหาบุคลากรมาศึกษารียนรูຌพืไอ฿หຌมี
ความขຌา฿จ฿นสายงานทีไตຌองปฏิบัติอยูสมอ
ยังขาดการวางผนกลยุทธ์ทีไตอนืไองละขาดกลยุทธ์การทางานรวมกับ
Stakeholder ดยยังขาดการรับฟังความคิดหในจากผูຌมีสวนเดຌสีย฿หຌครบ
ทุกอุตสาหกรรม
ขาดการนากลยุทธ์มาปรับ฿ชຌ฿หຌลงเปสูภารกิจของตละสานัก ฝຆายงาน
ละภาระงานของพนัก งานตละคน ทา฿หຌก ารวัดผลยຌอนกลับมาตอบ
วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ยังเมชัดจน
ยังขาดประสิทธิภาพ฿นการปรับปรุงขຌอมูลละการสืไอสารภาย฿น฿หຌมีความ
ทันสมัย

กลยุทธ์ WO (Mini – Maxi Strategy)

กลยุทธ์ WT (Mini – Mini Strategy)
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ภาคผนวก ข
การประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสียสวนกลาง
สรุปผลการประชุมระดมความคิด ครัๅงทีไ 1
ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
วันพฤหัสบดีทีไ 30 มิถุนายน 2559 วลา 8.-30 – 12.30 น.
ณ หຌองประชุมพานรามา 1 ชัๅน 14 รงรมดิอมมอรัลด์ กรุงทพฯ
กลาวนะนาละรายงานผลการดานินงานทีไสาคัญของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ:
นายวีระชัย ศรีขจร ผูຌอานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ผูຌนาสนอผลการศึกษา:
รศ.ดร. ยงยุทธ ฉลຌมวงษ์ ผูຌอานวยการดຌานการพัฒนารงงาน มูลนิธิสถาบันวิจัยพืไอการพัฒนาประทศเทย
ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะ:
 ปัจจุบันประทศ฿นกลุมอาซียนมีการจัดทามาตรฐานอาชีพ ดยจะควบคุมมาตรฐานอาชีพของคนทีไอยู฿น
ประทศ กลุมประทศ฿นอาซียนเดຌมีการดานินการจัดทามาตรฐานวิชาชีพพืไอ฿ชຌปຓน฿บรับรองมาตรฐานประกอบการ
จຌางรงงาน ดังนัๅน฿นอนาคตหากรงงานของประทศเทยเมมี฿บรับรองมาตรฐานวิชาชีพจะเมสามารถขຌามาทางาน฿น
ประทศหลานีๅเดຌ ซึไงการจัดทามาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ควรปຓนสถาบันหลักทีไดานินการรืไอง
สมรรถนะอาชีพ/มาตรฐานวิชาชีพ ฿หຌสอดคลຌองกับนวนຌมของลก฿นปัจจุบันทีไ ฿หຌความสาคัญดຌานมาตรฐานดຌาน
อาชีพมากกวาดຌานวุฒิการศึกษา
 การควบคุมมาตรฐานประกอบดຌวยการควบคุมสวนสาคัญ 3 สวน คือ 1) การควบคุมทคนลยี 2) การ
ควบคุมกระบวนการ ละ 3) การควบคุณภาพของผูຌปฏิบัติงาน ซึไงการควบคุมคุณภาพของผูຌปฏิบัติงานนัๅนสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพปຓนหนวยงานทีไดูล฿หຌปຓนมาตรฐานดียวกันทัๅงรงงานเทยละรงงานตางประทศทีไจะขຌามาทางาน
฿นประทศเทย พืไอปຓนการควบคุมการคลืไอนยຌายรงงานบบสรีของกลุมประทศอาซียน นอกจากการกาหนด
คุณวุฒิดຌานการศึกษาของรงงานพียงอยางดียว
 การกาหนดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพปຓนสิไ งสาคัญสาหรับประทศเทย ดังนัๅน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตຌองกาหนด
บทบาทหนຌาทีไการทางาน฿หຌชัดจน สาหรับขຌอสนอนะกีไยวกับบทบาทหนຌาทีไของสถาบันพัฒนาคุณวุฒิวชิ าชีพ มีดังนีๅ
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรปຓนหนวยงานกลางสาหรับการประมินคุณวุฒิวิชาชีพของประทศ
 การประมินมาตรฐานวิชาชีพควรมีการประมินผานทางอุปกรณ์ อิลใกทรอนิกส์พืไอ฿หຌประชาชนขຌาถึง
เดຌงาย
 การประมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ควรมี ก ารประมิ น สมรรถนะร ว มของทุ ก ต าหน ง ฿นสายวิ ช าชี พ
(Common Competency) อาทิ การประมินทางดຌานภาษาอังกฤษ ละการประมินดຌานความ
ปลอดภัย฿นการทางาน
 อาชีพดຌานลจิสติกส์ปຓนอาชีพทีไมีความจาปຓนทีไตຌองมีมาตรฐานอาชีพพราะปຓนงานดຌานการบริการทีไจะตຌอง
฿ชຌรงงานปຓนปัจจัยสาคัญ฿นการขับคลืไอน
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 สถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ ควรพิจารณาอาชีพทีไอยู฿นอุตสาหกรรมหลัก฿นการพัฒนาประทศมาทาหลักสูตร
ทดสอบสมรรถนะกอนละกาหนดปງาหมาย฿หຌชัดจน ดຌานหลักสูตรการทดสอบควรมีการปรับปรุงหลักสูตร฿หຌทันสมัย
ตลอดวลา ชน มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 1 ป ปຓนตຌน
 การชืไอมตอกันระหวางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หนวยงานภาครัฐละผูຌประกอบการจะตຌองชืไอมตอกันเดຌจริง
ตามผนภาพดຌานลาง

 การประมินมาตรฐานวิชาชีพ สถาบันวุฒิวิชาชีพควรอาศัยครือขาย฿นการดานินงาน ชน กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงรงงาน พืไอความรวดรใว฿นการดานินงานละ฿หຌกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 ดຌานคุณภาพของการประมินมาตรฐานวิชาชีพตຌองปຓนทีไยอมรับสาหรับผูຌประกอบการละบุคคลทัไวเปละ
ศูนย์ทดสอบควรมีการประมินคุณภาพพืไอพิไมความชืไอมัไน
 ควรมีการผลักดัน฿หຌทุกภาคสวนมีสวนรวมสาหรับการกาหนดมาตรฐานวิชาชีพ
 ควรมีการกาหนดปງาหมายทีไสามารถปฏิบัติเดຌจริง ดยการกาหนดปງาหมายของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควร
กาหนด฿หຌสอดคลຌองกับสถานการณ์จริงพืไอ฿หຌสามารถปฏิบัติเดຌจริง ชน พนักงานทีไทางานสวน฿หญประมาณรຌอยละ
50-60 มีมาตรฐานวิชาชีพระดับ 1-3 ดังนัๅน ผนการพัฒนาตຌองตัๅงปງาหมาย฿หຌสอดคลຌองกับรงงานกลุมนีๅ
 ประสบการณ์ทางานควรมีสวนสาคัญสาหรับการประมินมาตรฐานวิชาชีพ
 การวางยุ ท ธศาสตร์ดຌ า นการส ง สริ ม การประมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ควรมุ ง นຌ น เปทีไ อุต สาหกรรมทีไ ปຓ น
ปງาหมายหลัก฿นการพัฒนาประทศ฿นอนาคต นืไองจาก฿นอนาคตบางสาขาอาชีพอาจหายเป ชน อุตสาหกรรมดຌาน
อิลใกทรอนิกส์ ทีไปัจจุบันประทศเทยยังขาดคลนบุคลากรกลุมนีๅอยูมาก มืไอมีการสงสริมดຌานมาตรฐานวิชาชีพตาม
อุตสาหกรรมปງาหมาย หนวยงานดຌานการศึกษากใตຌองปรับการรียนการสอน฿หຌสอดคลຌองกับยุทธศาสตร์การสงสริม
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สงผล฿หຌรงงานทีไจบการศึกษาละผานการประมินมาตรฐานวิชาชีพเมตกงาน อยางเรกใ
ตาม นอกจากการประมินมาตรฐานวิชาชีพลຌวรืไองการประมินจิตสานึก฿นการทางานของตละบุคคลปຓ นสิไงทีไ
สาคัญทีไควรมีการพิไม฿นผนยุทธศาสตร์
 การประมินมาตรฐานวิชาชีพดຌาน Information Communication Technology (ICT) ยังเมปຓนทีไยอมรับ
พราะรงงานบางสวนทีไผานการประมินอาจจะเมสามารถทางานเดຌจริงตามความคาดหวังของผูຌประกอบการ ดังนัๅน
การกาหนดนยบายสงสริม฿หຌผูຌประกอบการดຌาน ICT มีการยอมรับผลการประมินมาตรฐานวิชาชีพพิไมมากขึๅนปຓน
สิไงสาคัญทีไจะทา฿หຌยุทธศาสตร์ประสบความสารใจตามปງาหมายทีไตัๅงเวຌ
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 การจัดทามาตรฐานวิชาชีพทีไมีความจาปຓน฿นปัจจุบันละมาตรฐานวิชาชีพทีไปຓนปງาหมาย฿นอนาคต ละมี
ปງาหมายทีไชัดจนสาหรับกลุมอาชีพทีไขຌารับการประมิน พราะกลุมอาชีพทีไอยู฿นอุตสาหกรรมขนาดลใกอาจเม
ตຌองการรงงานทีไผานการประมินมาตรฐานวิชาชีพ พราะอาจเมหมาะสมกับงานทีไทาละปຓนการพิไมตຌนทุนการ
ผลิต฿หຌกับผูຌประกอบการ
 การดานินงานตามกลุมอุตสาหกรรม First S-curve ละ New S-curve ตามยุทธศาตร์ชาติ ควรลือกนຌน
ทากลุมลใกโ ปຓนตຌนบบกอน นืไองจากขຌอจากัดของทรัพยากร ละทา Road Map ฿หຌชัด
 ควรนຌนสาขาอาชีพ฿นอุตสาหกรรม 4.0 ดยการจัดทามาตรฐานอาชีพเมจาปຓนตຌองทา฿นจานวนทีไมาก
 บทบาทของสถาบันควรสงสริม฿หຌผูຌประมินมีประสิทธิภาพดຌวย ดยควรมี การประมินละควบคุมคุณภาพ
ของผูຌประมิน฿หຌมีมาตรฐานละปຓนทีไยอมรับ
 การวางผนยุทธศาสตร์ตรงกับความตຌองการของกลุมปງาหมายมากทีไสุด
 ผนยุทธศาสตร์ดຌานงบประมาณ฿นการพัฒนากระบวนการประมินมาตรฐานวิชาชีพละการประชาสัมพันธ์
ควรมีการวางผนงบประมาณ฿หຌตอนืไอง ละพิไมผนการประชาสัมพันธ์฿หຌพิไมมากขึๅนพืไอ฿หຌผูຌประกอบการหใน
ความสาคัญของการประมินมาตรฐานวิชาชีพ฿นการรับรงงานขຌาทางาน
 ควรมีการชืไอมยงระหวางมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานรงงาน฿หຌชัดจน ละควรมีการกาหนด Career path
ของกลุมอาชีพตางโ ทีไชัดจน การทับซຌอนกันของขຌอกฎหมายปຓนอุปสรรคสาคัญตอการดานินการตามยุทธศาสตร์
ชน พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 กาหนดคุณสมบัติผูຌปฏิบัติงานตຌองจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตຌนละตຌองเดຌรับการฝຄกอบรม 40 ชัไวมง ซึไงเมสามารถนาผลการประมินมาตรฐานวิชาชีพมา฿ชຌพืไอ
รับพนักงานขຌาทางานเดຌทันที
 การกาหนดมาตรฐานวิชาชีพทีไเดຌมาตรฐานละปຓนทีไยอมรับสามารถทา฿หຌนักรียนทีไจบสาขาทีไ฿กลຌคียงกัน
สามารถขຌามาประมินมาตรฐานวิชาชีพดียวกันเดຌ ชน นักรียนทีไจบสาขากษตรทีไผานการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ผูຌปฏิบัติการงานดຌานสนามกอล์ฟเดຌ ดยเมจาปຓนตຌองจบสาขาทีไกีไยวขຌองกับการดูลสนามกอล์ฟ ดยตรง
 การวางผนยุทธศาสตร์ตຌองคานึงถึงความตຌองการรงงาน (Labor Demand) ละจานวนรงงานทีไมีอยู฿น
ตลาดรงงาน (Labor Supply) ดຌวย
 มาตรฐานวิชาชีพบางอาชีพมีความกีไยวขຌองกับอนุสัญญาระหวางประทศ ชน อาชีพนักการดินรือกีไยวขຌอง
กับ อนุ สั ญ ญาการดิ น รื อระหว างประทศขององค์ การทางทะลระหว า งประทศ (International Maritime
Organization) การจัดหลักสูตรสาหรับการศึกษาควรคานึงถึงอนุสัญญาระหวางประทศดຌวย รวมทัๅงพิไมหลักสูตรการ
ประมินมาตรฐานวิชาชีพดຌานพาณิชย์นาวี ชน การดินรือละคนประจารือ ครืไองกลรือ การตอรือหลใกละรือเมຌ
 ขัๅนตอนการดานินการคัดลือกองค์กรทีไรับรองมาตรฐานตຌองมี ดัชนีชีๅวัดผลงาน (KPI) ฿หຌชัดจนละมีการ
อธิบายรายละอียด฿หຌชัดจน ชนดียวกันกับผูຌประมินตຌองมี KPI พืไอยกระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพ
 ระดับมาตรฐานวิชาชีพของประทศเทยควรมี 8 ระดับ ฿หຌตรงกันกับมาตรฐานวิชาชีพของอาซียน พืไอ฿หຌ
สะดวกตอการทียบคียงละเม฿หຌกิดความสับสน
 ควร฿ชຌมาตรการดຌานภาษีพืไอกระตุຌนผูຌประกอบการ฿หຌกิดความสน฿จรืไองการประมินมาตรฐานวิชาชีพ
 ควรมีการบูรณาการระหวางมาตรฐานวิชาชี พละมาตรฐานรงงานละตาหนงงาน พืไอ฿หຌหในภาพทีไ
ชัดจนละงายตอการทาความขຌา฿จของบุคคลทัไวเป
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สรุปผลการประชุมระดมความคิด ครัๅงทีไ 2
ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
วันศุกร์ทีไ 26 สิงหาคม 2559 วลา 8.-30 – 12.30 น.
ณ หຌองประชุมพานรามา 1 ชัๅน 14 รงรมดิอมมอรัลด์ กรุงทพฯ
--------------------------------------กลาวตຌอนรับ
ดย

นายอภิวัฒน์ อัคนิทัต รองผูຌอานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

นาสนอผลการประชุมระดมความคิด ทีไเดຌมีการประชุมเปลຌว฿นครัๅงทีไ 1 พืไอยืนยัน ปัญหาละอุปสรรคทัๅง฿นสวนทีไ
ปຓนบริบทวดลຌอมภาย฿นละภายนอกอีกครัๅง ละพืไอรับฟังขຌอสนอนะพิไมติม
ดย
ประทศเทย

รศ.ดร. ยงยุทธ ฉลຌมวงษ์ ผูຌอานวยการดຌานการพัฒนารงงาน มูลนิธิสถาบันวิจัยพืไอการพัฒนา

ผูຌทนประธานสมาพันธ์ลจิสติกเทย
 ควรพิไ ม ติ ม ฿หຌ ชั ด จน฿นรืไอ งของการชืไ อ มต อกั บ หน ว ยงานทีไ  กีไย วขຌ องว า สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ จะมี
ยุทธศาสตร์฿นการพัฒนา฿หຌกิดการชืไอมยง฿หຌชัดจนเดຌ ซึไงบงปຓน 2 กลุม คือ 1) กลุมทีไอยู฿นระดับมัธยมละ
ทางานลຌว 2) กลุมกาลังรงงาน฿หม นืไองจากสภาพศรษฐกิจปัจจุบัน มีผูຌทีไหารายเดຌ฿หຌกับครอบครัวมีจานวนมาก
ถຌาหากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสามารถยกระดับละสรຌางความมัไน฿จ฿หຌคนกลุมนีๅวาภาย฿น 3 ปนีๅ มืไอคนหลานีๅเดຌรับ
คุณวุฒิวิชาชีพลຌวสามารถนาเป฿ชຌประยชน์เดຌอยางเร จากดิมทีไกาลังคนกลุมนีๅ มองวาตัวองเมมีอกาส พราะ
กาลังคนกลุมนีๅมีตัๅงตอายุนຌอยเปจนถึงอายุมาก ดังนัๅนควรทารืไองการยกระดับละสรຌางความมัไน฿จ฿หຌชัดจนมากขึๅน
ผูຌทนมหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลธัญญบุรี
 หในดຌวยกับยุทธศาสตร์ดิมทีไสนอเวຌทัๅง 4 ดຌาน ดย฿นภาพรวมหในดຌวยกับการจัดทาสมรรถนะหรือการ
จัดทามาตรฐานอาชีพ ละเมควรมองวาปຓนรืไองของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพียงหนวยงานดียว ตควรจะมองปຓน
รืไองของประทศชาติทน ดังนัๅนจึงตຌองวิคราะห์กอนวาจุดออนของรงงานเทยคืออะเร หรือมาตรฐานอาชีพทีไสาคัญ
ละควรจัดทากอนคือมาตรฐานอาชีพอะเร นอกจากนีๅการมองวามาตรฐานฝมือรงงานกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
ตางกันถือปຓนจุดออนของประทศ ควรมอง฿หຌปຓนรืไองดียวกัน รวมทัๅงมืไอมีการจัดทามาตรฐานอาชีพลຌว ยังตຌองมี
การกากับดูลละสรຌางฝมือรงงานหลานัๅนดຌวย
 มืไอมีการจัดทามาตรฐานอาชีพขึๅนมาลຌว ควรมีนวทางบังคับ฿หຌภาคอกชนยอมรับ฿นมาตรฐานดຌวย ชน
ประทศยอรมันมีหอการคຌานานาชาติหงรัฐบรนดนบวร์กฝัດงตะวันออก (International Handelskammer) หรือ
IHK สามารถบังคับ฿หຌบริษัทอกชนทุกหงขຌามาปຓนสมาชิก IHK มีบทบาทการสรຌางคนตามอาชีพ ละมืไอคนหลานีๅ
เดຌรับ฿บรับรองหรือ฿บประกาศนียบัตร จะมีงินดือนมากกวาคนทีไเมมี฿บรับรองถึง 2 ทา ต฿นขณะทีไประทศเทย
ภาคอุตสาหกรรมยังเมอยาก฿หຌขึๅนคารง ตหากมองอีกมุมหนึไงจะพบวาปัจจุบันนีๅรงงานกาลัง฿ชຌครืไองจักร฿นการ
ผลิตพิไมมากขึๅน สดงวาผูຌประกอบการตຌองการรงงานทีไมีความสามารถ มีทักษะจริงโ ฿นการทางานกับครืไองจักร
นัๅนเดຌ ดังนัๅนการพิไมคารงเม฿ชปัญหาสาคัญ นืไองจากชืไอวาทางดຌานภาคอุตสาหกรรมสามารถมีกาลังจายเดຌ
 ดยสรุป฿นการจัดทามาตรฐานอาชีพมีประดในทีไสาคัญทีไสนอนะ คือ 1) ควรมีหนวยงานดูลมาตรฐาน
ดูลอาชีพพียงหนวยงานดียว 2) ตຌองมีศักยภาพ฿นการพัฒนา พราะบางอาชีพตຌองพัฒนาทุกปนืไองจากทคนลยีทีไ
รวดรใว ละ 3) ควรมีการบังคับ฿ชຌ ถຌาทามาตรฐานอาชีพมาลຌวเมมีการบังคับ฿ชຌกใจะปลาประยชน์
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ผูຌทนสมาคมทคนลยีสารสนทศหงประทศเทย
 วิสัยทัศน์ดิมของสถาบันทีไกาหนดวา ปຓนสถาบันหลัก฿นการสงสริมสนับสนุน฿นการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ
ละมาตรฐานทีไสอดคลຌองกับทิศทางความตຌองการของประทศ ละ ปຓนทีไยอมรับ฿นสากล อยาก฿หຌปลีไยนปຓนสู
สากลหรือระดับสากล
 ครงสรຌางจะสัมพันธ์กับ SWOT ดังนัๅนควรวิคราะห์ SWOT ดย฿ชຌทฤษฏี 7s McKinsey ละ PEST
Analysis ฿นการวิคราะห์ ยกตัวอยางการวิคราะห์ 7s McKinsey ชน
- บุคลากร(Staff) มีบุคลากรทีไมีศักยภาพพัฒนาตอนืไอง มีจุดขใง คือ พัฒนาตอนืไอง ละมีจุดออน คือ
มีจຌาหนຌาทีไนຌอย พัฒนาหลายดຌาน
- ทักษะ(Skill) มีทักษะความชีไยวชาญหรือเม มีความปຓนมืออาชีพหรือเม ซึไง฿นสาขาตละสาขาเมมี
ผูຌชีไยวชาญทีไจะดูล
- รูปบบการบริหาร (Style) ผูຌบริหารมีรูปบบการบริหารละการทางานปຓนบบเหน ชน สัไงการ
ควบคุม จูง฿จ ซึไงจะสะทຌอนถึงวัฒนธรรมองค์กร
- คานิยมรวม (Share value) มีคานิยมรวมกันหรือเม ละมีจติ ฿จ฿นการ฿หຌบริการ (Service mind)
หรือเม
- ระบบ (System) กระบวนการทางานปຓนอยางเร ยกตัวอยางชน ทีไผานมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะมี
turn over สูงมาก ประดในนีๅอาจจะกีไยวกับระบบละครงสรຌาง ซึไงหากมีการนาทคนลยีมา฿ชຌ
อาจจะดีขึๅน สวนการวิคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST Analysis ควรยก฿หຌออกวาอะเรคือ ปัจจัยดຌาน
การมือง ศรษฐกิจ สังคม ทคนลยี ละวัฒนธรรม
 ควรนຌนพิจารณารืไองครงสรຌางขององค์กร พราะถຌาทาปຓน function มากกินเปจะทา฿หຌเมกิดการบูรณาการ
ผูຌทนสมาคมสมาพันธ์ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารหงประทศเทย
 ปัจจุบันมีกรอบทีไกีไยวขຌองกับ รงงาน 3 กรอบ คือ กรอบมาตรฐานรงงาน กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ละ
อาชีพควบคุมทางกฎหมาย สาหรับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพทาทีไทราบขຌอมูล คือ ปຓนรืไองของความสมัคร฿จเมเดຌบังคับ
วาผูຌทีไประกอบอาชีพนีๅตຌองมี฿บรับรอง ถຌาหากเมมี฿บรับรองวิชาชีพกใสามารถทางานเดຌ ตบางอาชีพปຓนอาชีพควบคุม
ชน พทย์ พยาบาล วิศ วกร จะตຌองมี฿บประกอบวิชาชีพถึงจะสามารถประกอบวิชาชีพเดຌ ซึไง ยังมองเมหในวา฿น
3 กรอบนีๅ จะมีการยอมรับซึไงกันละกันมากนຌอยพียง฿ดทีไจะสามารถดานินการเปดຌวยกันหรือชืไอมยงกันเดຌ
 หากพิจารณาตามผนยุทธศาสตร์ดิมจะมุงนຌนดຌานตຌนนๅา คือ รืไองการผลิตบุคลากร฿นอาชีพตางโ ดยการ
นามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวชิ าชีพ เปปรับหลักสูตรละทียบคุณวุฒิ฿นสถานศึกษา ตจริงโ ลຌว฿นบางกลุมอาชีพ
ผูຌประกอบอาชีพเมเดຌรับคุณวุฒิทางดຌานการศึกษานัๅนโ มา ต฿ชຌประสบการณ์฿นการเดຌมา ชน ทางดຌาน ICT มี
รงงานกวาครึไงหนึไงทีไทางานดຌาน ICT ตเมเดຌจบ ICT ดยตรง พราะฉะนัๅนหากนຌนทีไสถาบันการศึกษาทีไปຓนตຌนนๅา
อาจจะขาดรงงานหลานีๅเป ซึไงปຓนการนຌนทีไ Supply Side ตมักละลยรืไองของ Demand side ของ
ตลาดรงงานคือผูຌประกอบการ ดังนัๅนควรมีมาตรการจูง฿จ฿หຌผูຌประกอบการนาอามาตรฐานอาชีพละระบบคุณ วุฒิ
วิชาชีพอยู฿นผนยุทธศาตร์ นาเป฿ชຌบริหารจัดการฝຆายบุคคล (HR) ขององค์กร พืไอ฿หຌทัๅง Supply Side ละ
Demand Side เปดຌวยกัน เมชนนัๅนจะขาดดຌาน Demand Side เป พราะผูຌประกอบอาชีพหในวาผูຌประกอบการ
เมเดຌนารืไองฐานสมรรถนะเป฿ชຌ จึงนຌนเปทีไ คุณวุฒิทางการศึ กษาพียงอยางดียว ทา฿หຌการพัฒนา฿นสวนระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพนีๅอาจดຌอยลงเป

การประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย
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 ครงสรຌางองค์กรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ คาวา ผูຌชีไยวชาญ ควรปลีไยนปຓน สานักวิชาการ
 ขอสนอ฿หຌสภาหอการคຌาเทยชวย฿นรืไองสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฿นรืไองของการเดຌงินดือนพิไมสาหรับผูຌทีไเดຌ
฿บรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ผูຌทนสถาบันสงสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยละสภาพวดลຌอม฿นการทางาน
 นืไองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพปຓนองค์การมหาชน ซึไงนยบายทางการมืองตรงกับนวทางทีไสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพตຌองดานินการ ตทีไผานมาผูຌบริหารประทศเม คอยหในความสาคัญขององค์การมหาชนมากทา฿ดนัก ดังนัๅน
ควรปรับยุทธศาสตร์ละนาสนอ฿หຌหในความชัดจนของยุทธศาสตร์ทีไสอดคลຌองนยบายของรัฐบาลจริงโ
 ฿นงกฎหมายคอนขຌางมีความกังวลกับการวิคราะห์ทีไบอกวามีความซๅาซຌอนระหวางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
กับกรมพัฒนาฝมือรงงาน นืไองจากตัๅงตป 2542 ทีไออกปຓนพระราชบัณญัติจะเมนากังวลทาเหร พราะมีมาตรา 8
บอกวาถຌามีปัญหาหรือความซๅาซຌอนหรือคาบกีไยวกับการดานินงานของหนวยราชการองจะถือวาองค์การมหาชนปຓน
ลักษณะของกฎหมายทีไออกมาดยมีวัตถุประสงค์ฉพาะ ตตัๅงตดือนกุมภาพันธ์ของป 2559 ทีไผานมาเดຌมีการกຌ
มาตรานีๅเปลຌว พราะฉะนัๅนกังวลกับผลวิคราะห์วาถຌามีความซๅาซຌอนกับหนวยราชการ จะมี Super Board คือ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การมหาชนขຌามาวินิจฉัยละชีๅขาด ซึไงจากผลสรุปการศึกษาทีไกลาววามีความซๅาซຌอน
ผยพรออกเป อาจกิดผลกระทบกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพซึไงปຓนองค์การมหาชน
ผูຌทนกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา
 มีขຌอสนอนะ 2 ประดใน คือ ประดในทีไ 1 ผนยุทธศาสตร์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ.2560-2564
ตรงกับผนพัฒนาการทองทีไยว ฉบับทีไ 2 ป พ.ศ. 2560-2564 ซึไงกระทรวงการทองทีไยวละกีฬาเดຌจัดทาผน
ผนพัฒนาการทองทีไยว ฉบับทีไ 2 ขึๅนมา ซึไงมีรืไองของการพัฒนาบุคลากร ตทีไผานมา฿นผนยุทธศาสตร์ฉบับทีไ 1
฿นป พ.ศ. 2555-2559 เมมี฿นรืไองของการพัฒนาบุคลากร ดยผนฯ ฉบับทีไ 2 มี ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ
- ยุทธศาสตร์ทีไ 1 พัฒนาคุณภาพหงการทองทีไยว สินคຌาละบริการดຌานการทองทีไยว฿หຌกิดความสมดุล
ละยัไงยืน
- ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานละสิไงอานวยความสะดวกพืไอรองรับการขยายตัวของการ
ทองทีไยว
- ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การพัฒนาบุคลากรดຌานการทองทีไยว ละสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน฿นการ
พัฒนาการทองทีไยว
จะหในวา฿นยุทธศาสตร์ทีไ 3 สอดคลຌองกับรางผนยุทธศาสตร์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฿นรืไองของการบูร
ณาการรวมงานกันกับหนวยงานพืไอผลักดัน฿หຌระบบคุณวุฒิวิ ชาชีพละมาตรฐานอาชีพปຓนทีไยอมรับ฿นระดับสากล
ซึไงตรงนีๅอาจจะตຌองนຌนวาจะตຌองทาอยางเร฿หຌปຓนภาพทีไจับตຌองเดຌ ชน ฿นรืไองกฎหมาย พราะตละหนวยงานตาง
มีกฎหมายปຓนของตนอง นับวาปຓนรืไองทีไทຌาทายมากทีไจะทาอยางเร฿หຌมีความทาทียมกัน
 ประดในทีไ 2 ปัจจุบันกรอบคุณวุฒิหงชาติเดຌปรับ฿หຌมี 8 ระดับชัๅน ซึไงมติ ครม. ฿นวันทีไ 2 สิงหาคม 2559 ทีไ
ผานมา สานักงานลขาธิการสภาการศึกษาเดຌสนอขຌา ครม. ละ฿น 8 ระดับชัๅนนีๅ ตຌองนามาดูวาจะปรับอยางเร
พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับทางอาซียนดຌวย ซึไงประดในสิไงหลานีๅจะทา฿หຌปຓนรูปธรรมเดຌอยางเร
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ผูຌทนสมาคมขนสงสินคຌาละลจิสติกส์เทย
 ฿นอนาคตคนทีไขຌามาควบคุมดูลกิจการขนสงสินคຌาละลจิสติก ส์จะปຓนคนรุน฿หมทีไมาจากอาชีวศึกษาซึไง
มองปຓนลกของการศึกษา สวนคนรุนกาทีไทางานอยูลຌวจะปຓนลกของอาชีพ ซึไงทัๅงสองภาคสวนนีๅจะมนวคิด
ตางกัน พราะฉะนัๅนจะทาอยางเร฿หຌลกของการศึกษากับลกของอาชีพมีความขຌา฿จทีไตรงกัน ดังนัๅนกใควร฿หຌฝຆาย
อาชีวศึกษาละฝຆายผูຌประกอบการนามาตรฐานอาชีพเป฿ชຌทัๅง 2 ภาคสวน ละควรมีการผลักดัน฿หຌผูຌประกอบการขຌา
มามีสวนรวมมากขึๅนหรือชวยกันผลักดัน฿นสิไงทีไภาครัฐกาลังทา
ผูຌทนสานักงานลขาธิการสภาการศึกษา
 สานักงานลขาธิการสภาการศึกษาเดຌจัดประชุมชิงปฏิบัติการ (Workshop) เปลຌว 1 ครัๅง พืไอปรับกรอบ
คุณวุฒิหงชาติ (NQF) ฿หຌหลือ 8 ระดับ ฿หຌทียบทากับ The ASEAN Qualifications Reference Framework
(AQRF) ซึไงมี 8 ระดับ ละปัจจุบันอยูระหวางพิจารณารายละอียด฿นตละระดับวาจะมีการอธิบาย฿นตละระดับ
อยางเร พืไอชีๅ฿หຌหในถึงความตกตางกัน รวมทัๅงหนวยงานทีไกีไยวขຌองทีไตຌองปรับระดับ฿หຌขຌาสู NQF ทัๅงสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝมือรงงาน ละกระทรวงการทองทีไยวละกีฬา จะนามาทียบคียงกันเดຌอยางเร ทัๅงนีๅ
คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิหงชาติ เดຌผานมติ ครม. ลຌว จะรวมกันพิจารณามอง฿นภาพรวมทัๅงประทศ ทัๅงของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ละกรมพัฒนาฝมือรงงาน พืไอขຌาสูการทียบคียงกับอาซียนตอเป
ผูຌทนสานักงานปฏิรูปการศึกษาขึๅนพืๅนฐาน (สปฐ.)
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ควรนาผนยุทธศาสตร์เป฿หຌทางสานักงาน กพ. พิจารณา ดຌวย นืไองจาก กพ. ปຓน
ผูຌพิจารณารืไองคุณวุฒิทีไจะบรรจุ ชน สปฐ. มีการสอบบรรจุครูผูຌชวยถึง 100,000 คน ตมีปัญหารืไองคุณวุฒิอก
฿หมโ สาขา฿หมโ ทีไจบจากมหาวิทยาลัยตางโ ทีไผลิตสาขา฿หมโ จานวนมาก ซึไงคณะกรรมการพิจารณารับรอง
คุณวุฒิเมทัน ตกใรับเวຌกอน นอกจากนีๅองค์กรคุรุสภา จะดูลรืไองการออกวิชาชีพ฿หຌกับขຌาราชการครู ละครูของ
สถานศึกษาอกชน ซึไงมีตัๅ งตครูสอนวิชาสามัญถึง ระดับวิชาชี พ ชน ตาหนงครูสอนวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
รวมทัๅงทีไกีไยวขຌอง
ผูຌทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประดใน฿นรืไองวิสัยทัศน์คือรืไองการยอมรับระดับสากล ถຌาปลียไ น ปຓนมุงสูมาตรฐานระดับสากล จะดีกวา
 ควรมีการกาหนดตัวชีๅวัด฿นผนยุทธศาสตร์ วาตละปมีปງาหมายทาเหร ละ฿นตละปมีการประมินความ
คืบหนຌามากนຌอยคเหน ละการบรรลุยุทธศาสตร์ตຌองดูปງาหมายปຓนหลักดຌวยมืไอถึงป 2564 ทาเดຌทาเหร
ผูຌทนสานักงานสงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
 ยุท ธศาสตร์ ของสถาบั น คุณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ตรงกับ ความพยายามของ กศน.ทีไ พ ยายามพั ฒ นาหลั กสู ต รละ
พยายามชืไอมยงกับคุณวุฒิวิชาชีพ ดยมืไอพิจารณาจากยุทธศาสตร์ดิมนัๅนปຓนยุทธศาสตร์ทีไพัฒนาตัวระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือพัฒนาสถาบันอง ตเมมียุทธศาสตร์ทีไจะขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌถูกนาเป฿ชຌ พราะวาจากผล
การด านิ น งานป 2559 เดຌ มี ก ารพั ฒ นาคุณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ เป 125 คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ต ถู ก ส ง ต อ สู ส ถานศึก ษาพี ย ง
19 คุณวุฒิวิชาชีพ ดย฿นป 2559 ตัๅงปງาหมายเวຌวาจะมีคนขຌามาทดสอบมาตรฐานวิชาชี พพืไอ฿หຌเดຌคุณวุฒิวิชาชีพ
16,000 คน ซึไงหลืออีกดือนดียวทีไจะมีผูຌมารับบริการอีกประมาณ 6,000 คน ตรงนีๅจึงปຓนจุดทีไควรพัฒนาของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดยควรกาหนดปຓนยุทธศาสตร์วา ทาอยางเรจึงจะขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพสูการปฏิบัติ
 สานักงาน กศน. จัดการศึกษา฿หຌกับคนทุกวัย สวน฿หญจะมีคนทีไมีอายุนຌอยมากโ ฿นวัยรงงาน 15-59 ป มี
ถึงประมาณ 700,000 คน ทีไมารียน กศน. จึงมองวามืไอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีการพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพลຌว
฿นกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 1 ระดับ มี 1 สมรรถนะวิชาชีพ ซึไงนาจะมาปรับ฿ชຌกับหลักสูตร กศน. เดຌ
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 รืไองของการจัดการศึกษา เดຌขຌาเปคุย฿นพืๅนทีไตางจังหวัดวา ปัจจุบันมีการจัดทามาตรฐานอาชีพลຌว ชน
คนขับทใกซีไ มบຌาน ตผูຌประกอบอาชีพยังเมทราบวาจะเปทดสอบมาตรฐานอาชีพเดຌทีไ เหน ดังนัๅน สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ ควรมีครือขายของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฿นพืๅนทีไ ละควรประชาสัมพันธ์฿หຌมากขึๅน อาจจะมารวมมือกับ
หนวยงานตางโ ลຌวกใประชาสัมพันธ์฿หຌลงถึงระดับพืๅนทีไ อยาทาคฉพาะ฿นสวนกลาง ควรลงเปตามภูมิภาคดຌวย
ผูຌทนสมาคมผูຌตรวจสอบละกรมอบรมสารสนทศ
 ควรพิจารณารืไองประสิทธิผล ศักยภาพการ฿หຌบริการวาจะปรับตัวอยางเร นืไองจากยังเมหใน฿นนวลึกวา
ผลักดันเปถึงตรงเหน ลຌวจะขับคลืไอนอยางเร฿นงของการสรຌางกระบวนการ ฿น 4 มิติของ Balanced Scorecard
(BSC) ดยประมินความพึงพอ฿จของผูຌรับบริการ฿นมิติของยุทธศาสตร์รก ทาอยางเร฿นการสรຌางความพึงพอ฿จสาหรับ
หนวยงานทีไมาอยู฿นบริการหลานีๅ฿นงของสรຌางบุคลากรทีไมีอาชีพกวา 70 สาขาอาชีพ ซึไงปຓนตัวชีๅวัด฿นชิงปริมาณ ต
มืไอมอง฿นงคุณภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ. มีกระบวนการทีไดีขนาดเหน฿นมิติภาย฿น มีกีไกระบวนการ฿นองค์กรของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทีไ฿หຌจะบริการกับภาคสวนตางโ ฿นสาขาวิชาชีพ ฿นงของมิติของการวัดความพึงพอ฿จ
 ถຌาพิจารณา฿นมิติของการบริการ฿นภาคอกชน ภาคอกชนถือวาความพึงพอ฿จของผูຌทีไกีไยวขຌองปຓนตัวชีๅวัด
ทีไสาคัญ฿นมิติของ Balanced Scorecard ดังนัๅน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตຌองนຌนรืไองตัวลข Demand ละ Supply
พราะปัจจุบันขຌอมูลยังเมดีพอ ละทีไสาคัญตຌองมีการปรับปรุงครงการอยางตอนืไอง
มหาวิทยาลัยพระจอมกลຌาพระนครหนือ
 การวัดละการประมินผลของบุคลากรทีไจะขຌามาทาการทดสอบ มองวาระดับการวัดละประมินผลทบ
ทุกอาชีพมีจานวนขຌอสอบคอนขຌางนຌอย ดังนัๅนจะทาอยางเร฿นการพิไมจานวนขຌอสอบ฿นชิงปริมาณละคุณภาพ สวน
฿นรืไองชิงคุณภาพมองวา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังเมมีการติดตามละประมินผล พราะฉะนัๅน ควรสะทຌอนกลับเปทีไ
ยุทธศาสตร์ทีไ 2 ระบบคุณวุฒิวิชาชีพละมาตรฐานวิชาชีพปຓนทีไยอมรับ ดยกาหนดรืไองการพิไมจานวนขຌอสอบ฿นชิง
ปริมาณละคุณภาพ ปຓนตัวชีๅวัดเดຌหรือเม ละปรับครงสรຌางการบริหารวา฿นหนวยทีไรับรองสมรรถนะทางบุคคล
ควรจะมีรืไองการประกันคุณภาพ การวัดละการประมินผล
 จากการทดสอบ ผูຌผานการทดสอบสมรรถนะบุคคลความสามารถทางอาชีพของ IT ผานเมกินรຌอยละ 50
พราะฉะนัๅนมืไอมาพิจารณา฿นรายละอียด พบวาผูຌทีไมาสอบมี 2 กลุม คือ กลุมนักศึกษา ละผูຌประกอบอาชีพ ดังนัๅน
ควรพิจารณาวาจะทาอยางเร฿หຌผูຌทีไผานการทดสอบทัๅง 2 กลุม ผานการทดสอบ฿หຌเดຌรຌอยละ 80
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอาจจะบูรณาการการทางานกับสมาคมวิชาชีพตางโ ดยฉพาะสภาอุตสาหกรรม ดย
อาจจะ฿หຌสมาคมวิชาชีพ฿นสภาอุตสาหกรรมนัๅนกาหนดจานวนคนชิงปริมาณ ละตຌองมีหนวยฝຄกอบรม ละนา
มาตรฐานของขัๅนตอนหนวยงานตางโ เปทาการฝຄกอบรมกับบุคลากร กอนทีไจะขຌามาทดสอบกับ สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพจะชวยพิไมจานวน฿หຌ มีผูຌทดสอบมากขึๅน ซึไง฿นตางประทศการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพตຌองผานกระบวนการ
ฝຄกอบรมมากอน สวนนักศึกษาทีไยังสอบผา นนຌอย อาจจะกิดจากคุณภาพของการสอน พราะฉะนัๅน ควรรงสงตอ
มาตรฐานอาชีพขຌาเปสูสถาบันการศึกษาพืไอปรับปรุงหลักสูตร ดังนัๅนจึงอยาก฿หຌพิไม฿นยุทธศาสตร์ทีไ 3 ปຓนการ
บูรณาการกับสมาคมวิชาชีพ฿หຌมีการฝຄกอบรม
ผูຌทนสานักงบประมาณ
 รืไองวิสัยทัศน์ทีไกาหนดวา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพปຓนสถาบันหลัก฿นการสงสริม สนับสนุน ละปຓนทีไ
ยอมรับ฿นระดับสากล ซึไงตามขຌอทใจจริงยังเมปຓนสถาบันหลักจริงโ ละยังเมปຓนทีไยอมรับสากล ดังนันๅ อาจจะ฿ชຌคา
วา สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพปຓนสถาบัน฿นการสงสริม สนับสนุน พัฒนาระบบคุณวุฒิ ละมาตรฐานอาชีพทีไสอดคลຌอง
กับทิศทางผนพัฒนาศรษฐกิจฉบับทีไ 12
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 พันธกิจ ควรมุงนຌนเปทีไระบบคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌมาก ละควรสรຌางการรับรูຌ฿หຌมากขึๅน พราะคุณวุฒิวิชาชีพยัง
เมปຓนทีไรูຌจักมากนัก
ผูຌทนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์กษม
 การจะเปสูระดับสากลเดຌหรือเมเดຌนัๅนตຌองประมินจากผยุทธศาสตร์ พอประมินเดຌกใมองทีไครงสรຌางของ
ผนยุทธศาสตร์ ละกาหนดกลยุทธ์฿หຌชัดจน ซึไงการทีไจะบอกวาปຓนสากลเดຌหรือเมสากลตຌองพิจารณาจากตอนทีไ
ประมินผนยุทธศาสตร์
ผูຌทน สวทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์
 ประดในรางพันธกิจทีไทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีรืไองของการสนับสนุน฿หຌจัดทามาตรฐานอาชีพ ละมีการ
กาหนดมาตรฐานคุณวุฒิ฿หຌสอดคลຌองกับคุณวุฒิการศึกษา ควรทา฿หຌมีความชัดจนมากขึๅน฿นรืไองของการควบคุม
มาตรฐานการออกคุณวุฒิวิชาชีพวาบทบาทนีๅจะยังอยูทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือวาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะผลักดัน
฿หຌหนวยงานอืไนทาหนຌาทีไรับผิดชอบ ตถຌาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดานินการองอาจจะมีความทຌาทาย฿นรืไองของ
ปริมาณงานทีไมากกินเป ละเมน฿จวาจะปຓนเปเดຌวาสถาบั นคุณวุฒิวิชาชีพจะมีผูຌชีไยวชาญ฿นทุกสายอาชีพอยู฿น
หนวยงานของตนอง หรืออาจจะกินกาลังกับทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดังนัๅนควรมีพันธกิจ฿นรืไองของผลักดัน฿หຌ
กิดการกากับดูลกสาขาอาชีพ฿นอนาคต
ผูຌทนมหาวิทยาลัยพระจอมกลຌาจຌาคุณทหารลาดกระบัง
 ฿นรางพันธกิจขຌอทีไ 3 ปຓนการประสานละบูรณาการรวมกับกลุมอาชีพสอดรับกับครูสอนสายอาชีพ ซึไงทาง
ลาดกระบังกใมีคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ครูสอนสายอาชีพ ประดในคือวา เดຌมีการพูดคุยวาถຌาปຓนครูสอนสายอาชีพ
มีองค์กรวิชาชีพทีไกีไยวขຌองดยตรงคือ คุรุสภา ละ สกอ. ดຌวย ตຌองมีมาตรฐานกีไยวกับหลักสูตรกีไยวกับครูผูຌสอน ต
ทางลาดกระบังผลิตครูทีไจะสอนกีไยวกับสายอาชีพ อาชีวศึกษา ตปรากฏวายังเมเดຌมีการประสานรวมมือ ถຌา฿นสวน
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดทาขึๅนมา เมทราบวาจะตຌองมาสอบ฿บรับรองอีกหรือเมสาหรับครูทีไเมสอนสายอาชีพ
ผูຌทนสภาอุตสาหกรรม
 ปัจจุบันสภาอุตสาหกรรมเดຌรวมมือกับทางลาดกระบังละธนบุรีดຌวย สวนประดในทีไอยาก฿หຌมีคนสอบผาน
ตຌองมีวิธีการบอกเปยังผูຌทีไตຌองการมาสอบวาตຌองมีการตรีมตัวอยางเร มีคูมือ฿นการนะนา฿หຌกับผูຌขຌาสอบ เม฿ชอยูโ
ตัๅงหลักสูตรมาลຌว฿หຌผูຌสอบมาสอบผานลยครัๅงดียว

การประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย

ภาพการประชุมระดมความคิดหใน ครัๅงทีไ 2
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ภาคผนวก ค
การประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย฿นภูมิภาค
฿นการศึกษาทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564 พืไอนาเปกาหนด
ทิศทางการดานินงานตามภารกิจของสถาบัน฿หຌสอดคลຌองผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ 12 ฿หຌมี
ความชัดจนละป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองนยบายรัฐบาลละยุทธศาสตรຏชาติ ละกิดประยชนຏสูงสุด เดຌมี
การจัดประชุมรับฟังความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย ฿นภูมิภาคตางโ รวมทัๅงหมด 5 ครัๅง ซึไงผลการประชุมป็นเป
ตามหลักวิชาการพืไอนามาวิคราะหຏสภาพวดลຌอม (SWOT Analysis) ทัๅง฿นสวนทีไป็นบริบทวดลຌอมภาย฿นละ
ภายนอก พืไอนาผลการวิคราะหຏทัๅงหมดมาทบทวนจัดทาวิสัยทัศนຏ พันธกิจ ปງาประสงคຏ ละยุทธศาสตรຏ ละจัดทา
(ราง) ผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564 ดย฿นทุกภูมิภาคทีไจัดประชุมระดมความคิดหใน
เดຌรับกียรติจากรองผูຌอานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ทาการบรรยายละนะนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพละการ
จัดทามาตรฐานคุณวุฒิอาชีพของทางสถาบัน พืไอ฿หຌผูຌขຌารวมประชุมเดຌรูຌจักละขຌา฿จบทบาทละหนຌาทีไของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ ละสถาบันวิจัยพืไอการพัฒนาประทศเทย฿นฐานะทีไปรึกษาเดຌบรรยายหลักการละขัๅนตอน฿นการ
จัดทาผนยุทธศาสตรຏของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พืไอขอขຌอคิดหในจากผูຌขຌารวมประชุม อันป็นประยชนຏ฿นการนา
ขຌอคิดหในหลานีๅเป฿ชຌ฿นการวางผนยุทธศาสตรຏของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดยสามารถสรุปประดในความคิดหในจาก
ผูຌขຌาประชุมเดຌดังตอเปนีๅ
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สรุปการประชุมระดมความคิดหในผูຌมีสวนเดຌสีย ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)
วันอังคารทีไ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 วลา 8.30-12.30 น.
ณ หຌองบอทอง รงรมชลอินตอร์ จังหวัดชลบุรี
-----------------------------------------ประธานชมรมผูຌบริหารงานบุคคลหลมฉบัง
การยกระดับฝมือรงงานมีหนวยงานหลักทีไกีไยวขຌอง คือ กรมพัฒนาฝมือรงงานกีไยวขຌองกับมาตรฐานกับ
การพัฒนารงงาน฿นสาขาตางโ สวนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) นัๅนมีการทางานทีไหมือนหรือตกตางกันอยางเร
รวมถึงหลักสูตรของสมรรถนะทางอาชีพ สคช. ป็นผูຌกาหนดองหรือมี นวทาง฿นการดานินงานอยางเร นืไองจาก
สคช.ยังเมป็นทีไรูຌจักมากนัก
฿นอนาคตประทศเทยละสังคมลกกาลังขຌาสูสังคมผูຌสูงอายุ ซึไง฿นภาคอุตสาหกรรม ทัๅงสถานประกอบการ
รงงานตางโ ละบริษัทขຌามชาติทีไขຌามาลงทุน฿นประทศเทย ฿หຌพนักงานกษียณอายุ 55 ป ตนืไองจาก฿นปัจจุบัน
สังคมเดຌปลีไยนปลงเป อยากสนอนะ฿หຌมีการทาวิจัยกีไยวกับรืไองกษียณอายุ 55 ป ปลีไยนป็น อายุ 60 ป ต
หากบุคคล฿ดพรຌอมกษียณอายุ 55 ป กใ฿หຌป็นกรณี Ealry Retired จึงอยากสนอนะ฿หຌ สคช. นาประดในนีๅมารวม
พิจารณา฿นการดานินงานดຌวย นืไองจาก฿นภาคอุตสาหกรรม ควรปรับปลีไยนละขยายชวงอายุการทางานนืไองจาก
บุคคลหลานีๅมีความชีไยวชาญละทักษะ฿นการทางานสูง อาจจะชวย฿นประดในรืไองอัตรากาลังคน฿นการทางานเดຌ
฿นสวนของอีสทิรຏนซีบอรຏด ฿นทารือมีความตຌองการดຌานการขนสงจานวนมาก มืไอสังกต฿นการขนสงของ
รถบรรทุกขนาด฿หญ เมมีการติดอุปกรณຏรืไองความปลอดภัย ดังนัๅน หาก สคช. สามารถทามาตรฐานวิชาชีพขับ
รถบรรทุกทีไควรตຌองมีจรรยาบรรณ฿นรืไองความปลอดภัย ละ฿หຌผูຌประกอบการมีจิตสานึก฿นรืไองความปลอดภัย กใจะ
ทา฿หຌผูຌประกอบวิชาชีพมีความปลอดภัย฿นการทางานมากขึๅนละป็นการตระหนักตอความปลอดภัยของสังคมดຌวย
ประดในรืไองคุณภาพ฿นวิชาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ฿นประทศเทยมีจานวนมาก ตขาดมาตรฐานทีไ
ขຌมงวดละรัดกุมมืไอปรียบทียบกับตางประทศทีไมีมาตรฐานทีไชัดจนละตรวจสอบอยางมีระบบ ชน การปຂด
รຌานอาหาร ผูຌประกอบอาหาร ป็นตຌน ซึไงขาดมาตรฐาน฿นการประกอบอาชีพตางโ อาจจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของ
คน฿นสังคมเดຌ
นืไองจากมีประสบการณຏทีไทางานกีไยวขຌองการทรัพยากรบุคคล สิไงสาคัญทีไรงงาน/สถานประกอบการ
ตຌองการ฿หຌบุคคลทีไขຌามาทางานปรับปรุง คือ นิสัย฿นการทางาน ละผลการทางาน ซึไง฿นทีไประชุมนีๅมีอาจารยຏ จาก
หลายสถาบันมาประชุมดຌวยจึงตຌองการฝากประดในหลานีๅดຌวย
การจั ดการการปลีไ ยนปลงจ าป็ นตຌองปลีไ ยนทั ศนคติ ขององคຏกร ทัๅ งผูຌป ระกอบการอง พนั กงานหรือ
บุคลากร฿นองคຏกร ฿นการพัฒนาทักษะป็นรืไองทีไจาป็นละพืไอพิไมประสิทธิภาพละประสิทธิผล฿นการทางานพืไอ
สามารถขงขันเดຌ ละตຌองปรับปลีไยนนวคิด฿หຌพัฒนาตนอง฿หຌมีทักษะทีไหลากหลาย พืไอ฿หຌมีคาจຌางทีไดีขึๅนเดຌ ละ
สคช. สามารถชืไอมยงสมรรถนะ฿นวิชาชีพกับคาจຌางหรือผลตอบทนเดຌ จะป็นรงจูง฿จ฿นการพัฒนาทักษะการ
ทางานละการทาสมรรถนะวิชาชีพมากขึๅน ซึไง฿นปัจจุบันวิธีการจายคาจຌางของสถานประกอบการ฿ชຌพิจารณา คือ
1) วุฒิการศึ กษามาทีย บป็ นล าดับ รกละจา ยคา จຌางตามวุฒิ การศึกษา 2) พืๅนทีไ /ท าล 3) ประภทของธุ รกิจ
4) ความสามารถ฿นการจายของนายจຌาง
ดังนัๅน การพัฒนาองคຏกรละคน฿นองคຏกรป็นสิไงทีไสาคัญ นืไองจากมิ฿ชฉพาะการขงขันฉพาะภาย฿น
องคຏกร ตตຌองขงขันกับภายนอกองคຏกรทัๅง฿นประทศละทัไวลก ฿นอนาคตอุตสาหกรรมพืๅนฐานจะยຌายฐานการ
ผลิตออกจากประทศเทยพราะคารงทีไพงขึๅนยຌายเปทีไประทศกัมพูชา สปป.ลาว ละวียดนามทน ซึไง฿นอนาคต
ประทศเทยจาป็นตຌองนຌนการวิจัยละพัฒนา (R&D) ฿หຌมากขึๅน ดย฿หຌรัฐบาลสงสริมละสนับสนุน฿หຌรงงาน/
สถานประกอบการทา R&D ละสามารถ฿หຌหักภาษีเดຌ

การประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย฿นภูมิภาค
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฿นตัวอยางของตางประทศ ชน ประทศคนาดา มืไอขຌาสูการทางาน฿นตละตาหนงมี฿บวุฒิการศึกษา
จะมีการตรวจสอบ/ประมินวายังขาดคุณสมบัติ฿ดละสามารถเปอบรมพิไมติม เดຌ ดยเดຌกาหนดวาตຌองอบรมทีไ
สถานทีไ/สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย อยางชัดจน จึงอยากสนอ฿หຌมีระบบนีๅ฿นประทศเทยดຌวย
ลขาธิการหอการคຌาจังหวัดชลบุรี
เดຌสนอนวคิดพืไอ฿หຌการดานินงานขับคลืไอนตอเปเดຌอยางมีประสิทธิภาพ คือ
1) กรมพัฒนาฝมือรงงาน สนอนวคิด฿หຌปลีไยนชืไอกรมป็น กรมพัฒนาอาชีพ นืไองจากมองวา
พัฒนาฝมือรงงาน ป็นพียงสวนหนึไงของการพัฒนาอาชีพ หากปลีไยนชืไอเมเดຌกใอาจจาป็นตຌองตัๅงอีกกรมทีไทา
หนຌาทีไ฿นการพัฒนาอาชีพทน
ทัๅงนีๅ สคช. มีการตัๅงปງามาตรฐานของอาชีพตละอาชีพละเดຌดานิ นการจัดทามาตรฐานอาชีพ฿นหลาย
อาชีพเปลຌว ซึไงหในดຌวยวาควรรงทาละดานินการจัดทามาตรฐานของอาชีพ ตัวอยาง มาตรฐานสปา
2) มาตรฐานทีไหนึไงดียว : ฿นมุมมองของทางการคຌา ขอยกตัวอยางการเปขอสินชืไอกับธนาคารหรือสถาบัน
ทางการงิน คานิยามคาวา SMEs ของตละหนวยงานเมหมือนกันทา฿หຌมีปัญหา สถานประกอบการหลายรายเม
สามารถขຌาถึงหลงงินทุน เดຌ ดังนัๅน ควรนຌนคานิยามของสานักงานสงสริมวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม
(สสว.) ป็นหลักหมือนกันทัไวประทศพืไอความป็นหนึไงดียวกัน ชนดียวกับมาตรฐานอาชีพกใควรป็นมาตรฐานทีไ
ป็นหนึไงดียวกัน
วิทยาลัยทคนิคปราจีนบุรี
฿นสวนของสถานศึกษายังมีปัญหารืไองมาตรฐานชนกัน มีความกังวลกีไยวกับนักรียนทีไสารใจการศึกษา ชน
กรมพัฒนาฝมือรงงานเดຌประกาศกีไยวมาตรฐานละกฎหมายชางเฟฟງา ฿นดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ซึไงผูຌทีไจบดຌานนีๅ
จะทางานเดຌตຌองมี฿บอนุญาตของกรมพัฒนาฝมือรงงาน ฿นขณะดียวกับสถาบันคุณวุฒิกใเดຌขຌารวมทามาตรฐานการ
จัดการรียนการสอนกับสถานศึกษาดຌวย ทา฿หຌกิดความสับสนละกังวลวา฿นอนาคตนักรียนทีไศึกษา฿นวิทยาลัยตຌอง
เปสอบมาตรฐานทัๅงของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพละของสถาบันพัฒนาฝมือรงงานดຌวยหรือเม ดังนัๅน ควรจั ดนวทาง
หรือวิธีการ฿หຌมีมาตรฐานดียวละ฿หຌป็นสากล พราะ฿นสวนของวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษากใจะตຌอง฿นการทา
มาตรฐานการจัดการรียนการสอนรวมกันอยางนนอนซึไงจะป็นประยชนຏกผูຌสารใจการศึกษา฿นอนาคตเดຌ
฿นดຌานอุปสงคຏของกาลังคน ฿นฐานะทีไป็นลขาอนุกรรมการ กรอ.อศ. กลุมเฟฟງาละอิลใกทรอนิกสຏ เดຌ
ด านิ น งามาร ว ม 1 ป  ลຌ ว กใ ยั ง เม ส ามารถทราบถึ ง ขຌ อ มู ล อุ ป สงคຏ ข องก าลั ง คน ดั ง นัๅ น การผลิ ต ผูຌ  รี ย นของ
สถาบั น การศึ กษาจึ ง มี นຌ อ ยหง มากทีไ ผ ลิ ต ตรงตามความตຌ องการ฿นดຌ า นอุ ป สงคຏอย า งทຌ จริง ยั ง ป็ น การผลิ ต ทีไ
ตอบสนองความตຌองการของผูຌรียนเมเดຌผลิตตามความตຌองการของสถานประกอบการ
สวนประดในรืไองทักษะละทัศนคติ฿นการทางานมีปัจจัยหลายอยางทีไกีไยวขຌอง ซึไงปัจจัยจากสถานศึกษา
คือ รืไองการพัฒนาครู ครืไองจักรละอุปกรณຏเมทันสมัยละเมพียงพอซึไ งภาครัฐกใเมสามารถทีไจะสนับสนุน฿หຌกับ
สถานศึกษาเดຌ ดังนัๅน การรียนระบบทวิภาคีถือเดຌวาป็นอีกชองทางหนึไงทีไสามารถชวยลดภาระของคา฿ชຌจายของ
สถานประกอบการเดຌ ตนืไองจากระบบทวิภาคีป็นระบบสมัคร฿จ เมมีกฎหมายบังคับ ทา฿หຌบางสถานประกอบการ
เม฿หຌความสาคัญหรือ฿หຌความรวมมือกับสถานศึกษามากนัก ซึไงรูปบบทวิภาคีจะมีประยชนຏอยางสูงกับบริษัท/สถาน
ประกอบการละนักรียน/นักศึกษา ละอีกปัจจัยคือ คา฿ชຌจาย ซึไงป็นปัจจัยทีไมีสวน฿นการพัฒนาดใกนักรียนละครู
รวมถึงปัจจัยดຌานคานิยมทีไดใกนักรียนนิยมรียน฿นระดับปริญญาตรีม ากกวาอาชีวศึกษา ซึไงอาจหมายถึงคานิยมของ
ผูຌปกครองทีไเมเดຌมองวาการรียนพืไอ฿หຌมีงานทาตป็นการรียนพืไอ฿หຌเดຌ฿บปริญญาจึงสงผลตอการตัดสิน฿จ฿นการ
รียนสายสามัญมากกวาสายอาชีวศึกษา ละตัวดใกทีไมารียนอาชีวศึกษาองสวนหนึไงขຌามารียนดยเมมีปງาหมาย
ละป็นนักรียนทีไมาจากรงรียนขยายอกาสทา฿หຌทักษะความรูຌพืๅนฐานคอนขຌางออนจึงป็นปัจจัยทีไทา฿หຌการพัฒนา
ทักษะละทัศนคติ฿นการรียนหรือการทางานอาจจะเมมีศักยภาพมากทาทีไควร
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

สถาบันเทย-ยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
สถาบันเทย-ยอรมันเดຌรวมงานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดยป็นองคຏกรรับรอง (CB) ฿นสาขามคคาทรอนิกสຏ
ละกาลังจะปຂด฿นสาขามพิมพຏ เดຌสนอขຌอคิดหในทีไกีไยวขຌองกับการพัฒนายุทธศาสตรຏของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
฿นป พ.ศ. 25560-2564 ดังนีๅ
- ความสับสนระหวางมาตรฐานอาชีพของกรมพัฒนาฝมือรงงานละของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ควรป็น
ประดในทีไตຌองรง฿หຌมีความชัดจน
- ความนาชืไอถือของการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ซึไงมีองคຏประกอบหลายประการ ชน 1) มาตรฐานอาชีพ
ซึไงยอมรับวา สคช. ดานินการจัดทามาตรฐานอาชีพเดຌอยางรวดรใว฿นระยะวลาพียง 3 ป มีมาตรฐานอาชีพถึง 70
กวาสาขาละมีปງาหมายทีไจะทา฿หຌถึง 500 สาขา การจัดทามาตรฐานอาชีพตละอาชีพเดຌจัดดຌวยระยะวลาอันสัๅน
ดังนัๅนการทบทวนมาตรฐานอาชีพ จึงจาป็นตຌองดานินการรงดวนดຌวยชนกันพืไอ฿หຌกิดความนาชืไอถือมากขึๅ น
2) การทดสอบ เดຌก ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการทดสอบตຌองดานินการอยางรวดรใวซึไงควรมีงบประมาณสนับสนุนดຌวย
3) หนวยทดสอบหรือองคຏกรรับรองควรวางกลยุทธຏทีไชัดจน ละควรพิไม/นຌนรืไองคุณภาพ฿หຌมากขึๅน ป็นตຌน
- ประดในการตัๅงปງาหมาย 500 อาชีพ จาป็นทีไตຌองมีการจัดหมวดหมูทีไชัดจนหรือบงป็นคลัสตอรຏ ซึไง
สถาบั นคุณวุ ฒิวิชาชีพอาจจะตຌองท าการขยายหนว ยงาน฿นสว นภูมิ ภาค/พืๅนทีไดຌ วย การมี หนวยงานอยูฉพาะ฿น
กรุงทพมหานครอาจจะเมพียงพออีกตอเป ชน ภาคตะวันออกนຌนการทองทีไยวหรืออุตสาหกรรม ป็นตຌน
- ผูຌมีสวนรวม฿นการยกรางมาตรฐานอาชีพ ซึไงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเดຌนຌน฿หຌผูຌประกอบอาชีพขຌามามี
สวน฿นการยกรางดังกลาว ขຌอสังกต฿นบางอาชีพอาจจะมีการผูกขาด (ลใกโ) หากสมาคมทีไมีความขຌมขใงสามารถ
ดานินการเดຌดี ต฿นบางสมาคมหรือกลุมอาชีพเมมีความขຌมขใงมากนักอาจจะมีฉพาะบางกลุมทีไเดຌขຌามารวมยก
รางมาตรฐาน ดังนัๅนจึงจาป็นตຌองมีการกระจายการมีสวนรวม฿หຌชัดจนละมากขึๅน
- การประชาสัมพันธຏทีไป็นรูปธรรม ดยการสรຌาง Success Story จากการดานินงาน฿น 3 ปทีไผานมา
ชน ยกตัวอยางมาตรฐานอาชีพทีไจัดทาละมีการทดสอบลຌว ผูຌประกอบอาชี พ พนักงาน ผูຌขຌารวมการทดสอบ หรือ
ภาคสังคมเดຌรับประยชนຏจากการทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพหลานีๅป็นทีไชัดจนละป็นรูปธรรม ป็นตຌน
นืไองจากสถานประกอบการ/ผูຌประกอบการยัง฿หຌความสาคัญ฿นการสงคนมาทดสอบนຌอยอยูมาก
รองลขาธิการสภาหอการคຌาจังหวัดชลบุรี
การพัฒนาบุคลากรหรือการพิไมคุณภาพของวิชาชีพ สิไงสาคัญ คือ ควรสรຌางนวัตกรรม฿หຌกับผูຌประกอบการ
ละผูຌผลิตบุคลากร (สถาบันการศึกษา) หากผูຌประกอบการเมมีนวัตกรรมทางความคิด฿นการพัฒนาสิไงตางโ ฿นองคຏกร
กใจะเมสามารถรับบุคลากรทีไมีคุณภาพขຌามาเดຌ ขณะดียวกันหากสถาบันการศึกษาเดຌรับทราบนวัตกรรมขององคຏกร
ละความตຌองการ฿นภาคธุรกิจกใจะสามารถผลิตบุคลากรทีไสามารถตอบสนองเดຌ ชน ประสบการณຏความรวมมือจัดทา
ทวิภาคีกับสถาบันอาชีวศึกษา ละมีอกาสเปบรรยาย฿นสถานศึกษา฿หຌกับนักศึกษาละครู อาจารยຏ พบวาเมประสบ
ความสารใจทาทีไควร นืไองจากขาดความชืไอมยงละตอนืไอง การสงนักศึกษาขຌามาสัปดาหຏละ 1-2 วัน หรือวันวຌนวัน
ซึไงการดานินการทางธุรกิจจาป็นตຌองมีความตอนืไอง ดังนัๅน หากจะ฿ชຌระบบทวิภาคี฿หຌประสบผลสารใจ จาป็นตຌอง
หารือละปรับนวทาง฿นการดานินจึงจะสามารถบรรลุเดຌตามปງาหมายทีไวางเวຌเดຌ ป็นตຌน ละยังขาดการทา
กิจกรรมหรือครงการมีสรຌางนวัตกรรม฿หมทางทคนลยีพืไอพิไมประสิทธิภาพหรือลดตຌนทุนบางประการของสถาน
ประกอบการซึไงจะป็นสิไงทีไจะทา฿หຌกิดมูลคาพิไมละสามารถพัฒนาทักษะ฿นการคิดละการทางาน฿นอนาคตเดຌ
ตอเป ซึไงจะชืไอมยงกับคาตอบทนทีไผูຌประกอบการกใสามารถจาย฿หຌสูงขึๅนเดຌมืไอมี฿ชຌทคนลยีหรือนวัตกรรมทีไสูงขึนๅ
จาป็นตຌอง฿ชຌบุคลากรทีไมีคุณวุฒิวิชาชีพทีไมีมาตรฐานสูงขึๅนดຌวยชนกัน

การประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย฿นภูมิภาค

ค-5

วิทยาลัยทคนิคระยอง
ปัจจุบันการพัฒนาระบบทวิภาคีเดຌมีการปรับ฿หຌมีความยืดหยุนมากขึๅน พืไอ฿หຌประสิทธิผลทีไดีกผูຌมีสวน
กีไย วขຌอง฿นทุกฝຆาย ส วนประดใน ทีไกีไยวขຌองกับมาตรฐานอาชีพ ของสถาบัน คุณวุ ฒิวิ ชาชี พนัๅ น ขอสนอ฿หຌมี การ
ประชาสัมพันธຏมากขึๅน ดยฉพาะยิไงกับภาคอาชีวศึกษา นืไองจากอาชีวศึ กษาป็นหนวยทีไสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
ละนຌนกับอาจารยຏดຌวย พืไอกระตุຌน฿หຌมีมุมมอง ทัศนคติทีไดีละขຌา฿จอยางชัดจนกีไยวกับมาตรฐานละคุณวุฒิ
วิชาชีพพืไอตอบสนองความตຌองการตอของสถานประกอบการอยางมีมาตรฐานละยกระดับมาตรฐานการศึกษาของ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาดຌวยชนกัน
การจัดตัๅงองคຏกรรับรองสมรรถนะ ฉพาะ฿นกรณีของอาชีวศึกษามีนักรียน นักศึกษาทีไสารใจการศึกษา฿นต
ละปมีจานวนมาก ชน฿น สาขาเฟฟງานืไองจากมีกฎหมายบังคับ มีสถานทีไ฿นการทดสอบมาพียงพอหรือเม ป็นตຌน
จาป็นตຌองมีการวางผนพืไอตรียมความพรຌอม฿นระยะยาวซึไง฿นสาขาอาชีพอืไนโ กใชนดียวกัน
มหาวิทยาลัยทคนลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ปัจจัยทีไสาคัญ฿นการสงสริมคุณภาพการศึกษาละกาลังคน ประกอบดຌวย
1) นยบายการศึกษาของชาติ การขับคลืไอนนยบาย฿หຌกิดผลสัมฤทธิ์จาป็นตຌองอาศัยความรวมมือจาก
หลายภาคสวน
2) องคຏความรูຌทีไสาคัญ฿นกระบวนการจัดการศึกษาทัๅงระดับอุดมศึกษาละ฿นระดับอืไนโพืไอ฿หຌเดຌมาตรฐาน
฿นวิชาชีพ ซึไงวิธีการสอน฿นการรียนพืไอจาอาจจจะเมพียงพออีกตอเปลຌว ตຌองปลีไยนป็นการรียนพืไอ฿หຌกิดทักษะ
ดยการฝຄกฝน฿นทักษะวิชาชีพพืไอ฿หຌสามารถปฏิบัติเดຌ ซึไง จาป็นตຌองมีการสนับสนุนการสรຌางครือขายความรวมมือ
ระหว า งภาครั ฐ ธุ ร กิ จ ละอกชน ซึไ ง ธุ ร กิ จ ละอกชนควร฿หຌ ค วามร ว มมื อ ละสนั บ สนุ น ฿นการฝຄ ก ปฏิ บั ติ ฿ น
ภาคอุตสาหกรรม฿หຌพิไมมากขึๅน ดยภาครัฐควร฿หຌนวนยบายวาอกชนควรมีบทบาททีไกีไยวขຌองอยางชัดจนอยางเร
มาประกอบดຌวย จะชวยสงสริม฿หຌความรวมมือ฿นการทางานกิดประสิทธิผล
3) ผูຌสอน฿นระบบการศึกษาควรสรຌางละหลอหลอม฿หຌนักรียนนักศึกษามีการรียนรูຌละคิดชิงระบบซึไง
ตຌองมีความขຌา฿จละสามารถมอง฿นหลายมิติเดຌมิ฿ชคทักษะ฿นการประกอบวิชาชีพทานัๅนควรมีการสรຌางวิธีคิดละ
นวคิด฿นชิงธุรกิจควบคูกันเปดຌวย ความสามารถ฿นดຌาน ICT ดຌานภาษา รวมทัๅง Core Competency ละดຌาน
คุณธรรมจริยธรรมประกอบขຌาดຌวยกัน
สมาคมผูຌประกอบการขนสงหลมฉบังชลบุรี
การพัฒนามาตรฐานการศึกษาละการรียนการสอนพืไอสรຌางมาตรฐาน฿หຌกับบุคลากรมืไอสารใจการศึกษา
ละ฿หຌผูຌประกอบการ฿ชຌงาน ซึไงการสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสงผลทีไป็นประยชนຏกับดใกนักรียน
นักศึกษาอยางนนอน ตมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒินัๅนคุณภาพยังเม ตรงละยังเมพียงพอ ชน ลจิสติกสຏ
มีระดับคุณวุฒิ 3 ระดับ ยังเมมี฿นระดับทีไสูงกวานัๅนละ฿นหลักสูตรการศึกษาคาดวากใยังเมมีดຌวยชนกัน ป็นตຌน ฿น
ฐานะทีไป็นผูຌ฿ชຌงานจึงยังเมชืไอมัไนกับการยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงการทดสอบของ CB ดຌวย ชน หาก
จะทาการทดสอบผูຌขับรถหัวลากซึไงตຌองพัฒนาจากผูຌทีไขับรถบรรทุกหกลຌอขึๅนเป การทดสอบจะตຌองประกอบดຌวย (1)
รถ ละ (2) สถานทีไ ตຌองมีความพรຌอมละมืไอทดสอบลຌวจะป็นระดับพียง 1-3 ทานัๅน หรือสามารถ฿หຌเดຌถึงระดับ
4-7 ซึไ ง ตຌ อ งการ฿หຌ มี ม าตรฐานละคุ ณ ภาพพืไ อ สรຌ า งความมัไ น ฿จ฿หຌ กั บ ผูຌ ป ระกอบการเดຌ อ ย า งทຌ จ ริ ง ทัๅ ง นีๅ
ผูຌประกอบการขนสงยังขาดคลนผูຌขับรถทีไมีมาตรฐานอาชีพขับรถ หากตຌองการพัฒนามาตรฐานอาชีพดังกลาววิธีการ
ดานินการละการขຌามามีสวนรวมมีนวทางอยางเรบຌาง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอาจจะจาป็นทีไตຌอง฿หຌความรูຌละ
ประชาสัมพันธຏอยางกวຌางขวางมากขึๅนดຌวย

ค-6

ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ภาพการประชุมระดมความคิดหในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี

การประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย฿นภูมิภาค
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
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ค-15

สรุปการประชุมระดมความคิดหในภาคหนือ (จังหวัดชียง฿หม)
วันพฤหัสบดีทีไ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 วลา 8.30-12.30 น.
ณ หຌองดอยหลวง ชัๅน 24 รงรมดวงตะวัน จ. ชียง฿หม
-------------------------------------ผูຌทนสถาบันพัฒนาฝีมือรงงาน ภาค 10 ลาปาง
กระทรวงรงงานมีมาตรฐานรงงานอยูสามมาตรฐานหลัก มาตรฐานรก คือ มาตรฐานรงงาน ผูຌดูลหลัก
คือกรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน ป็นมาตรฐานทีไวาดຌวยสถานประกอบการตางโ ตຌองพัฒนามาตรฐานอะเรบຌาง
สองคือมาตรฐานอาชีพ ดูลดยกรมการจัดหางาน มาตรฐานทีไสามคือมาตรฐานฝมือรงงาน มีกรมพัฒนาฝมือ
รงงานดูลอยู สองมาตรฐานหลังนีๅป็นมาตรฐานทีไมีความกีไยวพันกับงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กลาวคือ ฿น
สวนของมาตรฐานอาชีพทีไดูลดยกรมการจัดหางานจะกีไยวขຌองวาตละอาชีพมีลักษณะงานอยางเร รวมถึงทักษะ
งาน ซึไงผยพรมาตัๅงตป พ.ศ. 2512 ป็นมาตรฐานอาชีพทีไป็นเปตามหลักการมาตรฐานอาชีพสากล ตอมาปพ.ศ
2544 มีการปรับปรุง฿หม฿หຌป็นลขรหัส฿หຌชัดจนขึๅน ซึไงดูหมือนวาคาทีไ฿ชຌหมือนกันกับทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ฿ชຌ ต
นืๅอรืไองกับเมหมือนกันทัๅงหมด
ดังนัๅนทาอยางเรทีไจะทา฿หຌผูຌกีไยวขຌองเมสับสน พราะ฿ชຌคาวามาตรฐานอาชีพหมือนกัน ดยคานีๅป็นคาทีไ
กรมการจัดหางานเดຌ฿ชຌมากอน ฿นขณะทีไงานของสถาบันสถาบันคุณวุฒิวชาชีพ฿ชຌคาหมือนกัน ตนืๅอหางานเป
กีไยวขຌองกับสมรรถนะของผูຌปฏิบัติงาน พอพูดถึงรืไองสมรรถนะรงงาน กใจะเปกีไยวขຌองกับมาตรฐานฝมือรงงาน
(มาตรฐานทีไมีกรมพัฒนาฝมือรงงานดูลอยู ) ซึไงประกอบดຌวยรืไองความรูຌ ทักษะ ละประสบการณຏ วาคนทีไทางาน
฿นรืไองนัๅนโ ตຌองมีสมรรถนะอะเรบຌาง ดังนัๅนจึงตຌองทา฿หຌคนขຌา฿จละทา฿หຌกิดความชัดจนกวานีๅ พราะทัๅงคาละ
ความหมายลຌวนกีไยวขຌองละทับซຌอนกันอยู
หในดຌวยกับความหในจากผูຌทนจากอาชีวศึกษา ฿นประดใน ทีไวาทาอยางเรจึงป็นมาตรฐานอาชีพดียวละ
ครบทุกอยาง ทัๅงนีๅคิดวาทางอาชีวศึกษาองเมเดຌมีปัญหามาก฿นการทีไจะทดสอบมาตรฐานฝมือรงงาน รวมเปถึง
กฎหมาย฿หมตามพระราชบัญ ญัติสง สริม การพั ฒนาฝ มือรงงาน ฉบับ ทีไ 2 วาดຌว ยรืไองอาชี พทีไป็ นอันตรายต อ
สาธารณะ ฿นวันทีไ 26 ต.ค. 59 นีๅจาป็นจะตຌองรับรองความรูຌความสามารถ ผูຌปฏิบัติงานดินสายเฟ฿นอาคาร จะ
ปฏิบัติงานดยเมมี฿บอนุญาต (License) เมเดຌ สถาบันอาชีวศึกษาหลายหงริไมป็นศูนยຏท ดสอบมาตรฐานฝมือ
รงงานลຌว ดังนัๅนตຌองคิดวาทาอยางเรจึงจะรวมมกันเดຌพืไอลดความซับซຌอน
อีกประการหนึไงคือ฿นรืไองของกฎหมายทีไบังคับ฿ชຌอยูอาจจะทา฿หຌสะดุด คือป็นการประมินความสามารถ
ตามกฎหมาย฿หม ชน สาขาเฟฟງา ปนีๅริไมตຌนทีไชางเฟภาย฿นอาคาร ตหลายงานทีไป็นงานอันตราย ปตอเปกใจะป็น
สาขาอืไนซึไงจะมีการประกาศพิไมขึๅนเปรืไอยโ ตรงนีๅป็นการผนวกรวม 3 รืไองขຌาดຌวยกันคือ 1) ตຌองมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานฝมือรงงาน 2) ตຌองมีประสบการณຏ 3) ตຌองมีคุณลักษณะตามทีไจะประกอบสาขาอาชีพนัๅนโ เดຌ สวนนีๅควร
จะยกออกมาพราะป็นกฎหมายทีไมีบทลงทษ ซึไงป็นการผูกเวຌกับคนละ พ.ร.บ. รืไองมาตรฐานฝมือรงงานอง฿น
ปัจจุบันกใเปกีไยวกับคาจຌางขัๅนตไาอีก พอจะทา฿หຌทุกรืไองป็นรืไองดียวกันลยคอนขຌางยาก
นอกจากนีๅ฿นสวนของผูຌประกอบการ กรมพัฒนาฝมือรงงานมีครืไองมือทีไ ดี คือ พ.ร.บ. การสงสริมการ
พัฒนาฝมือรงงานฉบับป พ.ศ. 2545 ฿นมาตรา 26 วาดຌวยรืไองการสงสริม฿หຌมีการจัดทามาตรฐารฝมือรงงงาน
ฉพาะ ฿นมาตรฐานรงงาน 3 ตัว คือ 1) มาตรฐานฝมือรงงานหงชาติ 2) มาตรฐานรงงานสาหรับเปทางาน
ต า งประทศ 3) มาตรฐานฝ มื อ รงงานส าหรั บ สถานประกอบการ ซึไ ง ฿นตั ว ทีไ ส ามคื อ มาตรฐานทีไ ตຌ อ งการ฿หຌ
ผูຌประกอบการทราบวา หากเมมีมาตรฐานรงงานตามทีไ ตຌองการ สถานประกอบการสามารถกาหนดมาตรฐานฝมือ
รงงานฉพาะเดຌตามความตຌองการของสถานประกอบการเดຌ ซึไงจะมีจຌาหนຌาทีไ ของกรมพัฒนาฝมือรงงานเปชวย
วิคราะหຏ฿หຌวาสมรรถนะทีไจาป็น฿นงานของทานคืออะเร ซึไงสามารถนาเปสู การกาหนดมาตรฐานฝมือรงงานฉพาะเดຌ

ค-16

ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

ละสามารถนาเปกาหนดป็นหลักสูตรพืไอ฿ชຌอบรม฿หຌคนทีไจะขຌาสูมาตรฐานฉพาะนีๅพืไอ฿หຌทางาน฿หຌผูຌประกอบการ
เดຌ ซึไงป็นครืไองมือสาคัญทีไจะนาเป฿ชຌเดຌ
ผูຌทนศูนย์สงสริมละพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคหนือ
ผูຌทีไขຌามารียน฿นระบบอาชีวศึกษาทัๅงหมด เมวา ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรีกใดี กอนจบการศึกษานัๅน
จะตຌองสอบมาตรฐานอาชีพ ซึไงถึงมຌจะรียนครบละเดຌกรดสีไทุกวิชา ตหากสอบเมผานมาตรฐานอาชีพนัๅนโ กใเม
สามารถจบเดຌ พราะฉะนัๅนมืไอดใกเดຌวุฒิการศึกษาละจบจากอาชี วศึกษาลຌว ยังตຌองเปสอบของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือของกรมพัฒนาฝมือรงงานอีก พืไอทีไจะเดຌ Certificated ณ วันนีๅทางอาชีวศึกษา กาลังตรียมยกราง
หลักสูตรทีไป็นฐานสมรรถนะ ซึไงเดຌชิญผูຌทนจากหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ขຌาเปบรรจุ฿นกลุมของรายวิชา ทักษะ฿น
วิชาชีพทัๅงหมด พืไอทีไวาทาอยางเรดใกทีไจบมาถึงจะเปทียบคียงกับ Certificated หลานัๅนเดຌ พราะดใกบางคนกใ
เมเดຌเปสอบ ดังนัๅนควรมีนวทางทีไทัๅงอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพละกรมพัฒนาฝมือรงงาน สามารถผลิตคน
ออกมา฿หຌเดຌตามหลักสูตรละทียบคียงกันเดຌ ซึไงจะทียบคียงเดຌระดับ฿ดกใลຌวต ตขอ฿หຌมีการทารืไองนีๅ ดีกวาดใก
บางคนเมเดຌสอบลຌวกลายป็นวาตกหลนจากระบบ
ปัจจุบันดใกอาชีวศึกษามีจานวนมาก ตจะตຌองสอบอีกพืไอสดงวาดใ กคนนีๅสุดยอด ทัๅงทีไบางครัๅงเมจาป็น
หลายคนกใทางานเดຌมาตรฐานอยูลຌว ซึไงทางอาชีวศึกษากใอยากทางานรวมกับทางสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ ดยสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพอาจนาหลักสูตรมา฿ส฿นหลักสูตรของอาชีวศึกษา พืไอการทีไจะทียบคียงกันเดຌตอเป นอกจากนีๅควรมี
การทียบวุฒิของคนทีไอาจจะเมเดຌจบอาชีวศึกษา ชน จบตไากวามัธยมศึกษาปทีไ 3 จะป็นเปเดຌหรือเมวาคนทีไมี
ประสบการณຏจะทียบวุฒิ ซึไงควร฿สเวຌ฿นผนยุทธศาสตรຏของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดຌวย
ผูຌทนสนามกอล์ฟรีสอร์ท ภาคหนือ
฿นสวนของงานสนามกอลຏฟ ผูຌประกอบการอยากเดຌคนทีไทางานเดຌลย หากผูຌประกอบการหใน฿บรับรอง
คุณวุฒิ ลຌวชืไอมัไนเดຌวาทางานเดຌจริงโ กใพรຌอมจาย ซึไงดีกวาอาคนมาฝຄก฿หຌเปสูระดับทีไสูงพราะมีตຌนทุน฿นการ
ฝຄกอบรมตรงนีๅคอนขຌางมาก การฝຄกตຌอง฿ชຌวลา 2-3 ป ยกตัวอยางตาหนงงานผูຌลสนามกอลຏฟ ซึไงตຌองดูลหญຌาละงาน
อืไนโ ฿นสนามกอลຏฟ ปัจจุบันตຌองนาขຌาคนมาจากตางประทศ ตຌองจຌางชาวตางชาติ งินดือนตกอยูราวโ สามสนบาท
ผูຌประกอบกใพยายามจะฝຄกคนเทย สวนหนึไงเดຌทางานสหกิจศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยมจຌ ดยรับดใกจากทางมหา
วิทยลัยมจຌมาฝຄกงาน ละพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ทัๅงนีๅพราะลใงหในวาหตุ฿ดจึงตຌองจຌางพนักงานตางชาติทัๅงทีไดใก
฿นภาคกษตร฿นประทศเทยตางกใมีความรูຌรืไองหญຌา รืไองรค รืไองวัชพืช ทัๅงนีๅป็นพราะดใกยังขຌาเมถึงวิชาชีพละ
งาน฿นสนามกอลຏฟ จากการทางานรวมกับมหาวิทยาลัย มจຌ ฿นชวงทีไผานมา ทา฿หຌสามารถรับดใกปริญญาตรีขຌามา
ทางานเดຌดย฿หຌคาตอบทนสามหมืไนบาท (จากทีไตຌองจຌางตางชาติราวโ สามสนบาท)
ทัๅงนีๅหในวาหากทางสถาบัน คุณวุฒิวิชาชีพ สามารถวัดประมินเดຌละเดຌคนตรงกับทีไผูຌประกอบการตຌองการ
จะป็นประยชนຏกับผูຌประกอบการทีไจะสามารถดึงคนมาทางานเดຌลย ผูຌประกอบการกใอยากเดຌคนทีไมีคุณภาพ ทัๅงนีๅ
หในวาทัๅง Attribute ละ Attitude ป็นรืไองทีไสาคัญ ดังนัๅนมาตรฐานอาชีพทีไจะจัดทาขึๅนละมืไอเดຌ ฿บรับรองลຌว
สามารถประกันคนนีๅสามารถจຌางเดຌลย ซึไงชืไอวาผูຌประกอบการพรຌอมทีไจะจาย
ผูຌทนบริษัท ฮลท์ ลຌานนา จากัด
บริษัทเดຌทางานรับรองบุคลากรวิชาชีพ฿นสายสปาของจังหวัดชียง฿หม ปัจจุบันเดຌรับรองสมรรถนะ฿น 5 สาขา
เดຌก 1. Spa Attendance 2. Spa Therapist 3. Spa Receptionist 4. Spa Trainer 5. Spa Manager ฿นสวนงาน
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฿นปัจจุบัน คิดวารืไองงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังติดอยูรืไองดียว คือ ประชาชนเม
รูຌจักสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พราะวาเมคยเดຌยินชืไอ ดังนัๅนจึงควรมีการประชาสัมพันธຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฿หຌป็นทีไ
รูຌจักมากขึๅน พืไอป็นประยชนຏกับสถานประกอบการละกับบุคลากร ทัๅงนีๅอยาก฿หຌคนหในความสาคัญวาถຌาบุคลากรมี

การประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย฿นภูมิภาค
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มาตรฐาน มีสมรรถนะ฿นการทางาน กใจะป็นประยชนຏพราะพนักงานมีความรูຌความสามารถ มีทักษะ ซึไงสิไงหลานีๅ
ป็นหนຌาป็นตา฿หຌกับบริษัทละป็นประยชนຏกับตัวพนักงานอง ทุกคนจึงควรหในความสาคัญของการเดຌสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพนัๅนโ
ทัๅงนีๅยังมีสิไงสาคัญอีกสิไงหนึไง คือ รืไองของคาตอบทน ฿นสวนของสปานัๅนถຌาสามารถสอบผานเดຌกใจะปรับ
ค า จຌ า ง฿หຌ ต ามความสามารถ ต บ ริษั ท อืไ น โปรั บ ฿หຌ ห รื อ เม ต รงนีๅ เ ม ท ราบทัๅ ง หมด ทีไ ผ า นมา บริ ษั ท เดຌ ส อบ Spa
Attendance ระดับ 3 ละ 2 เปลຌว จ านวน 450 คน ละบริษัท พยายามทาการประชาสัม พันธຏ ละอยาก
ประสานงานกับทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพืไอรวมกันทาผน ทัๅงนีๅอยาก฿หຌทุกคนหในความสาคัญพราะป็นรืไองทีไมี
ประยชนຏกับทุกฝຆาย
ผูຌทนสถาบันพัฒนาฝีมือรงงานนานาชาติ ชียงสน
฿นสวนของการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพนัๅน มองวาคนทีไจบจากอาชีวศึกษา เมนาป็นหวงมากทาเหรนัก พราะ
วัตถุประสงคຏของสถาบัน คือตຌองการรองรับดใกทีไจบ฿หຌเปสอบพืไอ฿หຌเดຌมาตรฐานตรงกับความตຌองการของตลาด
อยางเรกใตาม เม฿ชรงงานทัๅงหมดทีไเดຌรับการศึกษา฿นระบบ รงงานหลานีๅจึงตຌองสอบมาตรฐานตามทีไกรมพัฒนา
ฝมือรงงาน กระทรวงรงงานเดຌดานินการอยู ดังนัๅนผนยุทธศาสตรຏตามทีไสถาบัน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพกาลังจะ
จัดทาของป พ.ศ 2560-2564 นัๅน ควรมีประดในวาจะทาอยางเรทีไจะ฿หຌกลุมรงงานทีไเมเดຌจบ ปวช. ปวส หรือ ป.ตรี
฿หຌมีสวนรวมละเดຌประยชนຏจากงานของทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพดຌวย พราะหในวายังมีรงงานกลุมนีๅอยูมาก
ผูຌทนสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคหนือ
การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ป็นสิไงทีไ ดี จากขຌอมูลทีไเดຌจากทางอาชีวศึกษาละจากทางกรมพัฒนาฝมื อ
รงงาน ทัๅงนีๅหในวากลุมทีไจะขຌามารับการรับรองจะป็นกลุมหรือผูຌทีไกีไยวขຌองกับทัๅงสององคຏกร ต ยังมีผูຌรับจຌางทีไอยู
฿นสถานประกอบการตางโ ชน รຌานซอมตางโ ทาอยางเร฿หຌคนหลานัๅนสามารถขຌามาสูระบบการประมินนีๅเดຌ กลุม
คนหลานีๅคงเมมีอกาสรับรูຌขຌอมูลการประมินของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึไงหากปຂดอกาส฿หຌจะป็นการสงสริม
ความกຌาวหนຌา฿นอาชีพละป็นประยชนຏตอ สถานประกอบการดຌวย อีกประการหนึไงคืออยาก฿หຌหนวยงานทีไทางาน
ดຌานการรับรองมาตรฐานอาชีพ มีมาตรฐานดียวกัน คือเมวาจะผานการรับรองจากสถาบัน฿ดกใควรเดຌคาตอบทน
ทากัน ละมีศักดิ์ศรีทากัน
ผูຌทนหอการคຌาจังหวัดชียง฿หม
เดຌมีอกาสขຌารวมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนารงงานละประสานงานการฝຄกอาชีพหงชาติ (กพร.ปช)
ซึไงทารืไองคลຌายโ กัน ละคณะกรรมการพัฒนารงงานละประสานงานการฝຄกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ) ซึไงจังหวัด
ชียง฿หมเดຌกาหนดอุตสาหกรรมกเวຌ 4 กลุมดຌวยกัน คือ 1. การทองทีไยวละการบริการ 2. สิไงทอ 3.อุตสาหกรรมปร
รูปละนวัตกรรม 4.ลจิสติก สຏ ซึไงสถาบันตุณวุฒิวิชาชีพควรทายุทธศาสตรຏควบคูเปกับ กพร.ปจ.ของตละจังหวัด
พราะตละจังหวัดจะตกตางกัน ละ฿น 4 กลุม฿หญขຌางตຌ นนัๅน สามารถจัดกลุมยอยป็น 1) Health and
Wellness 2) Long stay ทัๅงนีๅอยาก฿หຌยกระดับคนทางาน฿นสองกลุมรก฿หຌมากพราะป็นกลุมทีไ ชียง฿หมมีความ
ตຌองการมาก ถຌาจังหวัดมีผูຌชีไยวชาญ฿นการดูลผูຌสูงอายุมากขึๅนกใจะดี 3) Aviation ฿นอนาคตจะมีสนามบินขึๅนมาอีก
ความตຌองการรงงาน฿นการซอมบารุงรวมถึงรงงานอืไนโ ฿นสนามบินยังมีอยู 4) Food Valley ชียง฿หมมีความดด
ดนดຌานกษตรละกษตรปรรูป ดยฉพาะประภทออรຏกนิค ฿นดຌานกาลังทีไกีไยวขຌองคิดวายั งเมพอ ดยฉพาะ
ดຌาน Food Valley ตຌองทางานรวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรຏ ซึไงการจะป็น Food Innopolish จะตຌองอานวัตกรรม
มา฿ส฿นอาหารมากนຌอยคเหนมีการกาหนดอยู ชียง฿หมผลิตบุคคลากรเดຌ ตยังตຌองการ Certificated อยูพอสมควร
5) ดຌานการทองทีไยวดยฉพาะรืไอง Mice ป็นอีกดຌานทีไยังตຌองการ Certificated อยู นืไองจากมืไอจังหวัดชียง฿หม
จัดงาน฿หญ ตຌองเปดึง Organizer มาจากกรุงทพ จึงควรทีไจะยกระดับบุคลากรดຌานนีๅดຌวย 6) Industry 4.0 สวนนีๅจะ
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กีไยวขຌองกับกระทรวงพาณิชยຏละกระทรวงอุตสาหกรรม ป็นสวนทีไชียง฿หมมีความตຌองการบุคลากรมาก ชียง฿หม
กาลังจะลงทุนทีไอาภอมออน พืไอป็นศูนยຏกลางนักซอฟวรຏ ผลิต application ตางโ ละ Software ฿หมโ ดຌานนีๅ
กใป็นอีกดຌานทีไตຌองการ Certificated รับรอง ทีไกลาวมาทัๅงหมดคือกลุมของ Super Cluster ฿นชียง฿หม รวมถึงป็น
S-Curve ทีไตຌองการตอยอดดຌวย
ทัๅงนีๅหากพัฒนาเดຌตามนวนีๅกใจะปຂดการพิไม GPP ฿หຌจังหวัด ซึไงนนอนวาการพัฒนาตຌอง฿ชຌ กาลังคน ดย
ยุทธศาสตรຏของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรตຌองอิงกับ กพร.ปจ ป็นสาคัญ ถຌาทาเดຌทุกจังหวัดกใจะป็นการพิไม GDP ฿หຌ
ประทศดຌวย
การประชุมระดมความคิดหในภาคหนือ จังหวัดชียง฿หม
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สรุปการประชุมระดมความคิดหในภาคตะวันออกฉียงหนือ (จังหวัดขอนกน)
วันอังคาร์ทีไ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 วลา 8.30-12.30 น.
ณ หຌองออคิด บอลรูม ชัๅน 2 รงรมพูลมน จ. ขอนกน
--------------------------------------ผูຌทนหอการคຌาจังหวัดขอนกน
ประดในของวิสาหกิจพืไอสังคม (Social Enterprise) มีขຌอตกตางกับธุรกิจอืไนโ ทีไมุงนຌนกาเรสูงสุด
ตธุรกิจบบกิจการพืไอสังคมจะนຌนลดความยากจน ซึไงประดในนีๅสามารถชืไอมยงเปยังมาตรฐานอาชีพเดຌ นืไองจาก
ขຌอมูล฿นปัจจุบัน พบวา ผูຌสารใจการศึกษาระดับอุดมศึกษามีมากขึๅน ดยมองวา฿หຌกลุมบุคคลหลานีๅทีไเดຌรับคุณวุฒิ
กลับมาป็นผูຌประกอบการองบบธุรกิจ SMEs ชน ธุรกิจรຌานกาฟ ธุรกิจรับซืๅอขยะ ดยมีการจຌางงานรงงานทีไ
ยากจนพืไ อ ช ว ยลดความยากจน นอกจากนีๅ บ ริ บ ทสิไ ง วดลຌ อ มมี ก ารปลีไ ย นปลงตลอดวลา ดยฉพาะการ
ปลีไยนปลงทางทคนลยี จึงจาป็นตຌองมีความรูຌชุด฿หม ดังนัๅนระบบคุณวุฒิวิชาชีพควรจะมีการปรับปลีไยน฿หຌ
ป็นเปตามบริบททีไปลีไยนปลงเป อาจมีการปรับกຌเขทุกโ 3 ป หรือ ทุกปฉพาะ฿นสาขาอาชีพทีไมีการปลีไยนปลง
อยางรวดรใว รวมเปถึงสวนประกอบตางโ ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพทีไควรจะตຌองมีการปรับปลีไยน฿หຌทันสมัย ซึไงจทยຏ
ยากสาหรับการจัดทามาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ คือ การนาเปผูกกับสังคมลก
ผูຌทนวิทยาลัยทคนิคอุดรธานี
ปัจจุบันพบปัญหานักรียนทีไจบชัๅนมัธยมศึกษาปทีไ 3 มีคุณภาพลดลง ดยมองวาพืๅนฐานครอบครัวป็นรืไอง
สาคัญ จึงอยาก฿หຌมียุทธศาสตรຏทีไระบุ฿หຌครอบครัวตຌองมีหนຌาทีไ฿นการอบรมลีๅยงดูบุตร พราะการสอนรืไองระบียบ
วินัย฿นชวงระยะวลาพียงค 1 - 2 ป ป็นรืไองทีไยาก ดยการทีไดใกป็นคนดี มีระบียบวินัย มีความรับผิดชอบ จะ
นามาซึไงความกง อีกทัๅงมีความคาดหวังวาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะสามารถปลีไยนทัศนคติ฿นรืไองการรียน฿นสังคม
คือ มืไ อสามารถสอบประมินมาตรฐานอาชี พเดຌ จ ะทา฿หຌ฿บรับรองคุณวุ ฒิป็ นการบงบอกถึงสมรรถนะของผูຌจ บ
การศึกษา อันจะสะทຌอนถึงงินดือนทีไควรจะเดຌรับ ถึงมຌสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะเมมีอานาจทางกฎหมาย฿นการ
ปลีไยนปลงงินดือนของรงงาน ตควรมีการชืไอมยงกับหนวยงานอืไนโ ทีไจะทา฿หຌงินดือนของรงงานขึๅนอยูกั บ
สมรรถนะของรงงาน ดยผูຌทีไจบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. อาจเดຌรับงินดือนสูงกวาผูຌทีไจบการศึกษาระดับ
ปริญาตรี หากมีสมรรถนะทีไดีกวา ซึไงจะทา฿หຌชองวางของผูຌจบการศึกษาสายสามัญละสายอาชีวศึกษาคบลง
นอกจากนีๅ ฿นฐานะทีไ ป็ น สมาชิ กคณะกรรมการรว มภาครัฐ ละอกชนพืไ อพัฒ นากาลั ง คนอาชี ว ศึกษา
เดຌสนอวิธีการ฿นการกຌเขปัญหาการขาดคลนรงงานทีไมีทักษะตรงตามความตຌองการของผูຌประกอบการ ดย฿น
ระยะสัๅนสามารถกຌปัญหาเดຌจากการทีไ฿หຌผูຌประกอบการรวมกลุมกัน ลຌวนารงงานทีไมีขຌามาพัฒนาทักษะ ผานการ
ประสานงานกั บ วิ ท ยาลั ย ฿นสั ง กั ด อาชี ว ศึ ก ษา฿หຌ จั ด การอบรมระยะสัๅ น ฿หຌ ส ว นการกຌ ปั ญ หา฿นระยะกลาง
ผูຌประกอบการอาจมีผนการรับพนักงาน฿นอนาคต ลຌว฿หຌสถานการศึกษาปຂดอบรมทักษะทีไป็นทีไตຌองการของ
ผูຌประกอบการ฿หຌกผูຌทีไสน฿จ มืไอจบการฝຄกอบรมกใปຂดรับสมัครงาน฿นตาหนงทีไตຌองการ สวนการกຌเขปัญหา฿น
ระยะยาว คือ การกຌหลักสูตรการศึกษา
ผูຌทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนกน ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
จากทีไคยเดຌรวมงานประชาสัมพันธຏของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ฿นฐานะนักวิชาชีพบริหารงานบุคคลรูຌสึก
คาดหวังละดี฿จทีไทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ฿หຌความสน฿จ฿นระดับภูมิภาค ดยจะ฿หຌมีศูนยຏกลางการทดสอบนัก
บริหารงานบุคคลทีไมหาวิทยาลัยขอนกน ตจากระยะวลาทีไผานมายังหในวามีการประชาสัมพันธຏ฿หຌขຌาเปทดสอบทีไ
ศูนยຏสวนกลาง ดังนัๅนจึงอยากทราบความคืบหนຌาของศูนยຏทดสอบระดับภูมิภาค นืไองจากการดินทางขຌาเปทดสอบทีไ
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ศูนยຏสวนกลางคอนขຌางจะลาบาก ทัๅงนีๅรองผูຌอานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเดຌป็นผูຌตอบขຌอซักถามดังกลาว ดย
กลาววา ณ ขณะนีๅศูนยຏทดสอบฝຆายบริหารงานบุคคลทีไกรุงทพมีของ PMAT ละทีไปัญญาภิวัฒนຏ ฿นขณะดียวกันนีๅ
ทาง PMAT กาลังขยายป็นศูนยຏการทดสอบเป฿นภูมิภาคตามหัวมือง฿หญ ซึไงคาดวาประมาณดือนกันยายนปนีๅทีไจะ
ริไมการขยายศูนยຏทดสอบดังกลาว
ผูຌทนจากศูนย์พัฒนาฝีมือรงงาน จังหวัดอุดรธานี
ปัจจุบันมีผูຌทีไลือกรียนสายสามัญจานวนมากกินเป สวนทางกับความตຌองการของตลาดรงงาน ทา฿หຌมีผูຌทีไ
รียนจบปริญญาตรีตกงานป็นจานวนมาก ดังนัๅนควรมีการนากลุม คนหลานีๅขຌามาสูกระบวนการปรับปลีไยนอาชีพ
พืไอขຌาสูตลาดรงงานอีกครัๅง ดยผานองคຏกรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทีไจะชืไอมยงองคຏกรมาตรฐานฝมือรงงาน
หงชาติกับองคຏกรมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ อีกประดในหนึไง คือ รืไองของการบริหารรงงาน฿นประทศทีไผานมานัๅน
บริหารรงงานดย฿ชຌคารงขัๅนตไา ซึไงกอ฿หຌกิดปัญหากนายจຌางทีไตຌองขึๅนคารง฿หຌกรงงานทุกคน ตถຌาสามารถ
ปรับปลีไยนการบริหารรงงานดย฿ชຌคุณวุฒิวิชาชีพหรือสมรรถนะรงงาน จะทา฿หຌสถานประกอบการลดคา฿ชຌจาย
ดຌานรงงานลงละเดຌรงงานทีไมีศักยภาพพรຌอมทีไจะขงขันกับตางประทศ
ผูຌทนจากสมาคมธุรกิจทองทีไยวละการรงรม
ปัจจุบันรงรม฿นพืๅนทีไ จังหวัดขอนกน ขาดคลนรงงานทีไจบการศึกษาดຌานการรงรม สวนมากป็น
รงงานทีไจบสายสังคมศึกษาหรือมนุษยศาสตรຏ ทัๅงทีไมีสถาบันการศึกษาทีไสอนการรงรม฿นพืๅนทีไ ตวาเมสามารถหา
พนักงานทีไชีไยวชาญดยตรงมาทางานเดຌ จาป็นตຌองอารงงานทีไจบการศึกษาจากสาขาอืไนขຌามาทางาน ซึไงป็น
ปัญหาพอสมควร฿นการพัฒนาทักษะ฿นดຌานตางโ ทัๅงนีๅสาหตุสวนหนึไงมาจากนักศึกษาทีไจบการศึกษาดຌานการรงรม
สวนมากมักจะลงเปทางาน฿นภาค฿ตຌหรือภาคตะวันออก พราะวาเดຌรับรายเดຌสูงกวาการทางาน฿นภาคของอีสาน
ผูຌทนจากบริษัท สามมิตรกรีนพาววอร์ ลจิสติกส์ จากัด
บริษัท สามมิตรกรีนพาววอรຏ ลจิสติกสຏ จากัด ประกอบการธุรกิจ฿นการขนสงวัตถุอันตราย ต฿นปัจจุบัน
ทางบริ ษั ท หาประสบปั ญ หา฿นการหาพนั ก งานขั บ รถ นืไ อ งจากพนั ก งานขั บ รถตຌ อ ง฿ชຌ ฿ บขั บ ขีไป ระภททีไ 4 ซึไ ง
ตลาดรงงานกลุมนีๅมีการขงขันสูงละมีบุคลากรนຌอย อีกทัๅง฿นรืไองคุณวุฒิของพนักงานขับรถ ทางบริษัทจะรับ
คุณวุฒิขัๅนตไาตามกฎหมาย ละจะมีการสอบถามทัศนคติ฿นการขับรถ ซึไงกลุมคนทีไขຌามาสมัครงานมักจะป็นกลุมคน
ทีไอยู฿นวดวงการขับรถอยูลຌว ชน ครอบครัวอาจคยขับรถขนดิน ขนกຍาซ ป็นตຌน ตประสบปัญหาตรงทีไทางบริษัท
อยากเดຌพนักงานขับรถทีไจบการศึกษา฿นระดับปริญาตรี ต฿นทางกฎหมายจะอนุญาต฿หຌบุคคลตัๅงตอายุ 25 ป ขึๅนเป
ทีไสามารถสอบ฿บขับขีไประภททีไ 4 เดຌ ทา฿หຌคนทีไจบการศึกษาระดับปริญาตรีเมสามารถสมัครงานเดຌ จึงอยากสนอ฿หຌ
มีการปรับกຌกฎหมาย ละตຌองการ฿หຌภาครัฐชวยสนับสนุนการฝຄกอบรม฿หຌมากขึๅน ดย฿นปัจจุบันทางบริษัท฿ชຌระบบ
จຌางครูฝຄกทีไมี฿บรับรองขຌามาฝຄกอบรม฿หຌพนักงาน ทัๅงนีๅรองผูຌอานวยการสถาบันคุณวุฒิเดຌกลาววา฿นขณะนีๅสาขา
อาชีพลจิสติกสຏ฿นกลุมวัตถุอันตรายอยู฿นฟสทีไ 2 ทีไกาลังดานินการ ดยเดຌมีหลายสมาคมขຌามาชวย ดยฉพาะ฿น
รืไองของการฝຄกอบรม สวน฿นรืไองของการจัดทามาตรฐานอาชีพจะกีไยวกับสามสวนเดຌก ภาคปฏิบัติ ความรูຌ จตคติ
ซึไงตอเป฿นอนาคตอัน฿กลຌจะเดຌพนักงานขับรถทีไมีคุณภาพมากขึๅนขຌาสูตลาดขนสงวัตถุอันตราย
ผูຌทนประธานหอการคຌาจังหวัดขอนกน
คุณภาพฝมือรงงานป็นสิไงทีไกิดปัญหาอยูตลอดวลา ทัๅงนีๅตัวบุคคลป็นสิไงสาคัญ฿นการปรับปลีไยนตัวองวา
จะเดຌรับการจຌางงานหรือเม หรือมຌกระทัไงการทางาน฿นปัจจุบัน฿หຌดี มຌวารงงานจบการศึกษามาเมตรงกับสายงาน
ตถຌามี฿จรัก฿นการทางาน จะสามารถทางานเดຌดี พียงมีความคิดทีไจะรียนรูຌสิไง฿หมโ อีกประดในหนึไง฿นกรณีทีไสง
รงงานเปฝຄกอบรม พัฒนาทักษะรียบรຌอยลຌวจะมีตัวชีๅวัดอยางเรวารงงานทีไผานการฝຄกอบรมหลานีๅจะสามารถ
ทางานเดຌตรงตามความตຌองการของนายจຌาง ละมีความอดทน฿นการทางาน ทัๅงนีๅผูຌทนจากศูนยຏพัฒนาฝมือรงงาน
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เดຌสดงความคิดหในตอประดในดัง กลาววา ฿นปัจจุบันจานวนกลุมคนทีไขຌามาฝຄกอบรมกอนขຌาสูตลาดรงงานมี
จานวนนຌอย รุนหนึไงเมกิน 5 คน ต฿นกรณีทีไผูຌประกอบการป็นคนสงรงงานขຌามาฝຄกอบรม ศูนยຏพัฒนาฝมือ
รงงานจะมีนืๅอหาการฝຄกอบรมตัๅงตทักษะระดับพืๅนฐานจนถึงทักษะทีไผูຌประกอบการตຌองการ ละหลังการฝຄกอบรม
จะมีการทดสอบมาตรฐานฝมือรงงานอีกครัๅงหนึไง อยางเรกใตามความอดทน฿นการทางานของรงงานนัๅนขึๅนอยูกับ
ลักษณะสวนบุคคลของรงงาน ละองคຏประกอบอืไนโ ชน รงจูง฿จ฿นการทางาน ป็นตຌน
ผูຌทนลขาหอการคຌาจังหวัดขอนกน
ขຌอสนอนะกรณีทีไนักรียนลือกรียนสายสามัญมากกวาสายอาชีวศึกษาอาจจะกิดจากการทีไดใกนักรียนมี
บุคคลตຌนบบทีไศึกษาตอ฿นสายสามัญ ประกอบกับการนะนวการศึกษาตอของรงรียนสวน฿หญจะมุงนຌนเปทีไสาย
สามัญมากกวาสายอาชีวศึกษา ดังนัๅนการกຌเขนวทางหนึไง คือ การประชาสัมพันธຏละการสรຌางภาพลักษณຏทีไ ดีของ
การศึกษาสายอาชีวศึกษา
ผูຌทนจากสานักงานรงงาน จังหวัดขอนกน
฿นการจัด ทาผนยุ ทธศาสตรຏดຌ านรงงานจะมีอนุกรรมการหลายส วนมาทางานรวมกัน ละเดຌ มีความ
พยายามทีไจะปรับหลักสูตร฿หຌสายสามัญสามารถรียนควบคูเปกับสายอาชีพเดຌ (ทวิศึกษา) พืไอลดปัญหาการขาดคลน
รงงานสายอาชีวศึกษา

การประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย฿นภูมิภาค

ภาพการประชุมระดมความคิดหในภาคตะวันออกฉียงหนือ จังหวัดขอนกน
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สรุปการประชุมระดมความคิดหในภาค฿ตຌ (จังหวัดสงขลา)
มืไอวันศุกร์ทีไ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 วลา 8.30-12.30 น.
ณ หຌองจันผา ชัๅน 2 รงรมบุรีศรีภู บูติกฮตใล จ. สงขลา
----------------------------------------ผูຌทนนายกสมาคมขนสงละลจิสติกส์ภาค฿ตຌ สงขลา
บริษัทหรือผูຌประกอบการทีไอยู฿นสมาคมขนสงละลจิสติกสຏภาค฿ตຌมีจานวนรถบรรทุกจานวนมาก ต฿น
ปัจจุบันประสบปัญหา คือ ขาดคลนพนักงานขับรถ ผูຌประกอบการ฿นสมาคมเดຌมีการสรรหาพนักงาน฿นตาหนงนีๅ
ตลอดมา ตพบวาจานวนคนเมพียงพอตอความตຌองการของตลาด ทา฿หຌทุกบริษัทมีจานวนรถทีไยังหลืออยูจึงเดຌ
จัดทาครงการฯ พืไอลดการขาดคลนกาลังคน฿นดຌานนีๅ ดยสถาบันพัฒนาฝมือรงงานภาค 12 สงขลา เดຌจัดอบรม
พนักงานขับรถบรรทุก นืไองจากทางจังหวัดสงขลามีงบประมาณ฿นการพัฒนาดຌานลจิสติกสຏ ดยรุนรกเดຌจัดการ
อบรม จานวน 20 คน ซึไงผลการจากอบรมยังเมประสบผลสารใจทาทีไควร นืไองจากการฝຄกอบรมยังขาดการขຌา฿จทีไ
ตรงกัน ของครงการฯ นืไองจากปງา หมายของการฝຄกอบรมตຌ องการอบรมละพั ฒนาพนักงานขับ รถบรรทุ กทีไ มี
มาตรฐาน ต฿นการอบรมทีไผานมา ผูຌทีไมาอบรมเมเดຌมีพืๅนฐานของการขับรถบรรทุกมากอน มืไอมาอบรมกใยังขาด
ความรูຌความขຌา฿จละประสบการณຏทีไถูกตຌอง มืไอเดຌรับการอบรมลຌว กใเมสามารถทางานเดຌตรงสายทา฿หຌคนทีไขຌามา
อบรมกใยังเมสามารถขับรถบรรทุกเดຌอยางมีมาตรฐาน ดังนัๅน จึงเดຌสรุปวาจาป็นตຌองมีการบูรณาการ฿นการทางาน
รวมกัน฿นรืไองความตຌองการคุณวุฒิ฿นการทางาน ละจะสามารถพัฒนาเปรวมกันเดຌอยางเร สิไง฿ดทีไภาคอกชนละ
ภาครัฐควรสงสริม฿หຌมากขึๅน ดยนຌนการบูรณาการ฿นทุกภาคสวน เมชนนัๅน พนักงาน฿นดຌานลจิสติกสຏกใจะมีความ
ขาดคลนชนนีๅตอเป
สวนการยกระดับพนักงานขับรถบรรทุก จะชวยพิไมกียรติละศักดิ์ศรีทางสังคมของคนขับรถบรรทุกภาครัฐ
ละอกชนสามารถทางานสง สริมดຌ วยกันเดຌ ฿นระยะริไมตຌ นภาครัฐอาจจะป็ นผูຌ ชวยป็ นรงผลักดั น฿หຌกิดขึๅน
นืไองจาก฿นอดีตภาพอาจจะติดลบ฿นสายตาของสังคมเทย
฿นปัจจุบันทางสมาคมขนสงละลจิสติกสຏภาค฿ตຌ จังหวัดสงขลา ยังเมมีความรวมมือกับสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ มีพียงความรวมมือกับสถาบันพัฒนาฝมือรงงานภาค 12 สงขลา ดังนัๅน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเดຌรับประดใน
ความคิดหในกีไยวกับการยกระดับอาชีพผานทางการมีคุณวุฒิวิชาชีพพืไอ฿หຌป็นทีไยอมรับ฿นสังคมมากขึๅน ซึไ งตรงกับ
ปງาหมายของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ละ฿นอนาคตอาจจะเดຌมีความรวมมือกับ สมาคมขนสงละลจิสติกสຏภาค฿ตຌ
สงขลาตอเป
ผูຌทนศูนย์ขาวสารรงงงานจัดสงขลา
ทัศนคติละคานิยม฿นการประกอบอาชีพของคน฿นภาค฿ตຌ พบวา ภาพลักษณຏของอาชีพป็นปัจจัยทีไมีผลตอ
การลื อกทางาน ช น บางคนรีย นจบการศึกษาระดับ ปวส. หากท างานดຌ านลจิ สตຏติกทีไ ป็นคนขับหัวรถลากทีไ
คลืไอนยຌายสินคຌาระหวางประทศ สังคมกใยังรียกวา คนขับรถสิบลຌอ ทา฿หຌรูຌสึกดຌอยคาลง สงผล฿หຌเมตຌองการ
ทางาน฿นอาชีพนีๅ ป็นตຌน จึงหในวาควรมีการปรับชืไออาชีพหรือประชาสัมพันธຏ฿หม฿หຌป็นชืไอทีไสังคมยอมรับ ละสรຌาง
฿หຌสัง คมตระหนัก รับรูຌละขຌา ฿จเดຌ วา ป็ นอาชี พทีไ ครอบครัวสามารถพึไ งพาเดຌ ละอาจจะป็ นปั จจั ยหนึไง ทีไช ว ย
สนับสนุน฿หຌคนขຌามาทางาน฿นอาชีพนีๅจานวนมากขึๅน ดยการสรຌางคานิยม฿หมอาจจะสรຌางดยผานสืไอหลัก ทัๅงบบ
ทางวิชาการ การสืไอสารอยางสรຌางสรรคຏ ละ฿หຌขຌอมูลศักยภาพของการทางาน฿นตละอาชีพ รวมทัๅงคาตอบทน฿น
ตละอาชีพ ดังนัๅน ควรมีความรวมมือกับรงงานจังหวัดละสถานศึกษา สรຌางความรูຌความขຌา฿จตัๅงต฿นระดับ
มัธยมศึกษา฿นรืไองการนะนวอาชีพนัๅน ถือวามีความสาคัญป็นอยางยิไง฿นการสรຌางทัศนคติตอลกการทางาน
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นอกจากนีๅทีไตຌองการสนอนะพิไมติม คือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังเมป็นทีไรูຌจัก ควรมีการประชาสัมพันธຏ฿น
สวนของภูมิภาค฿หຌมากขึๅนกวานีๅ ซึไงทางศูนยຏขຌอมูลรงงานยินดีป็นศูนยຏประสานงาน฿หຌสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กับ
ประชาชนพืไอทราบความรูຌละขຌอมูลทีไป็นประยชนຏตอเป
ผูຌทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
฿นประดในของกาลังรงงานดຌานลจิสติกสຏ ควรกาหนดวุฒิขัๅนตไาป็นผูຌทีไจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
อนุปริญญา พราะอยางนຌอยการรียนรูຌมาป็นระยะวลา 4 ป จะมีการรียนรูຌรืไ องความรับผิดชอบตามมาดຌวย ละ
฿หຌสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพรางหลักกณฑຏสรรถนะของวิชาชีพดຌานนีๅ ละสรຌางมาตรฐานอาชีพตัๅงตรืไองของครืไองบบ
บุคลิกลักษณะ ละอาศัยสืไอชองทางหลัก฿นการสงสริมอาชีพ฿นการสรຌางคานิยม฿หม ชน ผานละครตัวอก฿หຌมี
บทบาทสาคัญ฿นสถานีทรทัศนຏตางโ ละ฿หຌปลีไยนชืไอรียกป็นพนักงานขับรถลจิสติกสຏ ป็นตຌน
฿นสวนของภาคอุตสาหกรรม พบวา มีความตຌองการละขาดคลน จຌาหนຌาทีไความปลอดภัย฿นการทางาน
ระดั บ วิ ช าชี พ (จป.วิ ช าชี พ ) ประดใ น นีๅ ท างสภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สงขลาสนอ เดຌ มี ก ารสนอต อ ทีไ ป ระชุ ม
คณะกรรมการรวมภาครัฐบาลละอกชนจังหวัด (กรอ.จังหวัด) พราะกีไยวขຌองกับกฎหมายของกระทรวงรงงานทีไเม
มี ก ารจั ด อบรมพิไ ม ก ค นทีไ จ บวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ปวช. ปวส. ซึไ ง ตຌ อ งรั บ คนทีไ จ บการศึก ษาสาขาอาชี ว อนามั ย จาก
มหาวิทยาลัยทานัๅน สงผล฿หຌตຌนทุนของภาครงงานอุตสาหกรรม฿นสวนนีๅพิไมสูงขึๅน หากสามารถปรับกฎหมาย฿นสวน
นีๅเดຌอาจจะสามารถลดการตึงตัวของการขาดคลนกาลังคนดຌานนีๅเดຌ จึงอยาก฿หຌพิจารณา฿นประดในนีๅดຌวย
สานักงานศรษฐกิจการกษตรทีไ 9 สงขลา
กระทรวงกษตรละสหกรณຏตຌองดูลกาลังคน฿นภาคการกษตร ซึไงพืๅนฐานของคน฿นประทศมาจากภาค
กษตรป็นสวน฿หญ ละป็นหลงพักพิงหรือรองรับของรงงานมืไอภาวะศรษฐกิจตกตไา การออกมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพ สวน฿หญป็นภาคอุตสาหกรรมละบริการ ดังนัๅน ขอสนอ฿หຌจัดทามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพทางดຌานกษตร
ดຌวย ชน นຌนมาตรฐานอาชีพประมง฿หຌมากขึๅน นืไองจากมีความละอียดออนของการทาอาชีพหลานีๅ ป็นตຌน รวมทัๅง
฿หຌขຌอสนอนะพิไมติม ดังนีๅ
-

การนຌนพัฒนาสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ ควรนຌนความรวมมือกันสถานศึกษาดຌวย

การออก฿บรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ควรมีชวงรายเดຌประกอบ฿นคุณวุฒิตละระดับดຌวย พืไอพิไมรงจูง฿จ
฿นการขຌามาขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
-

สานักงานคุຌมครองรงงานละสวัสดิการสังคม
มืไอพิจารณาดຌานการประมงซึไงถือเดຌวามีความสาคัญ฿นพืๅนทีไภาค฿ตຌ ควรมีการจัดทาคุณวุฒิวิชาชีพ เตຌกຎง
รือ ฿หຌเดຌมาตรฐาน฿นการประกอบอาชีพ฿หຌมีมาตรฐานมากกวาปัจจุบันนีๅละ฿หຌมีการดานินงานกับ เตຌกຎงรือ ทีไ
เมมีมาตรฐานหรือเมสามารถประกอบวิชาชีพเดຌหากเมดานินงานตามมาตรฐานของวิชาชีพดังกลาว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ทีไผานมามีความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับการมีมาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพ มืไอผานมาตรฐาน หรือเดຌ฿บรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพจะสามารถนาเปทียบคียงพืไอ฿หຌสามารถเดຌงินดือนหรือคาตอบทนทีไดีเดຌ ซึไงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
มีนวทางหรือจตนารมณຏชนนัๅนหรือเม พราะ฿นการดานินงานหรือประชาสัมพันธຏ฿หຌนักรียน นักศึกษา ขຌาเป
ขอรับการทดสอบหรือตຌองสอบพืไอ฿หຌมีคุณวุฒิวิชาชีพดังกลาวกใตຌองมีรงจูง฿จทีไนาสน฿จดຌวย

การประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย฿นภูมิภาค
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หอการคຌาจังหวัดสงขลา
฿นพืๅนทีไภาค฿ตຌหรือจังหวัดสงขลาควรนຌนการทองทีไยว ดยฉพาะรืไองอาหารทีไมีธุรกิจตอนืไองหลากหลาย
ละขอสนอนะ฿หຌมีการทาวิสัยทัศนຏของตละวิชาชีพดຌวย ชน วิชาชีพดຌานอาหาร กาหนดวิสัยทัศนຏ ป็นทีไ 1 ของ
อาหารตะวันออก ซึไงจะทา฿หຌธุรกิจทีไกีไยวขຌองละธุรกิจตอนืไองสรຌางนวัตกรรมละคุณภาพอาหาร฿หຌเปถึงวิสัยทัศนຏ
ทีไกาหนดเวຌ฿หຌเดຌ
การตัๅงชืไอของอาชีพละวิชาชีพตางโ ควรมีการตัๅงชืไอทีไทันสมัยพืไอป็นการยกระดับอาชีพ ละหในถึง
ความสาคัญละบทบาทของอาชีพนัๅน ชน ฿นตางประทศ มีอาชีพ Funeral Management ซึไงคอย฿หຌบริการการจัด
งานศพอยางครบวงจรละมีประสิทธิภาพ กใจะทา฿หຌสามารถมีมาตรฐาน฿นการประกอบอาชีพอยางชัดจน ป็นตຌน
ประธานจຌาหนຌาทีไบริหาร Deevana Group (อุปนายกสมาคมรงรมเทยภาค฿ตຌ)
รืไองการป็นองคຏกรรับรองทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพนัๅน สมาคมรงรมเทย
ภาค฿ตຌมีความสน฿จกีไยวกับประดในนีๅ ดยสมาคมรงรมเทยภาค฿ตຌป็นการรวมตัวของสถานประกอบการทีไประกอบ
ธุรกิจดຌานรงรม ซึไงการป็นองคຏกรประมินนัๅนผูຌประมินตຌองมีสถานทีไประมินทีไพรຌอมละสามารถทาการประมินเดຌ
ดຌวย ดังนัๅน สมาคมรงรมเทยภาค฿ตຌกใตຌองหารงรมทีไสน฿จจะป็นองคຏกรรับรอง ปัญหาทีไพบคือ สถานทีไบางหง
ตຌองการทราบถึงงบประมาณหากตຌองปรับปรุงครัว฿หຌเดຌมาตรฐานพืไอป็นองคຏกรประมิน ฿นบืๅองตຌนจຌาหนຌาทีไ สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ. จຌงวา มีงบประมาณสนับสนุนครุภัณฑຏ 300,000 บาท ตมีงืไอนเขวาตຌองมีการจัดประมินกอน ละ
ตຌองมีผลงาน฿น 1 ป ละยังเมสามารถระบุเดຌอยางชัดจนวาจะเดຌรับงบประมาณสนับสนุนละครุภัณฑຏทีไเดຌรับการ
สนับสนุนถือวาเม฿ชทรัพยຏสินของรงรมมืไอสรใจภารกิจจะขอรียกกใบคืน ดังนัๅน จึงมีความหในวา สถานศึกษามีความ
หมาะสม฿นการป็นองคຏกรรับรองมากกวาทางสมาคมฯ หากสถาบันการศึกษาป็นองคຏกรรับรองกใสามารถ฿หຌคุณวุฒิกับ
ผูຌทีไสารใจการศึกษาเดຌ อีกทัๅงตลาดรงงานทางดຌานการรงรมมีความขาดคลน ทา฿หຌผูຌสารใจการศึกษา฿หมรียกรຌอง
คาตอบทนทียบทากับคนทีไป็นทางานมา 2-3 ป สงผล฿หຌรงรมระดับ 3 ดาว ตຌองจຌางรงงานดຌวยคาจຌางทีไสูงขึๅนมืไอ
ทียบกับความสามารถ฿นการทางาน ดังนัๅน หากนาอาคุณวุฒิวิชาชีพขຌาเปทียบคียงกับนักศึกษาอาชีวศึกษา วามี
ความสามารถ฿นการทางาน฿นระดับ฿ด กใสามารถป็นการรับรองคุณวุ ฒิทางอาชีพของผูຌสารใจการศึกษาเดຌอีกทางหนึไง
ละทางานยืไนสมัครกับรงรมกใเดຌคนมาทางานทีไมีคุณสมบัติพืๅนฐานทีไสามารถทางานเดຌจริง
ดังนัๅนสาหรับองคຏกรดຌานสาขารงรมนัๅน ควร฿หຌสถานศึกษาหรือสถาบันทีไสอนกีไยวกับการรงรมป็น
องคຏกรรับรอง นืไองจากปัจจัยรืไองสถานทีไละทรัพยากรตางโ ทัๅงดຌานบุคลากร นืไองจากรงรมมีความหมุนวียน
ขຌา -ออกของบุคลากรสู ง มืไอทีย บกับบุคลากร฿นสถานศึกษา อีกทัๅ งหากนักรียนนักศึกษาเดຌรับการรับรองวา มี
ความสามารถระดับทีไสูง ละมีการรับรองทีไมัไน฿จเดຌ สถานประกอบการกใสามารถรับบุคคลขຌาทางานเดຌละ฿หຌงิน
คาจຌาง฿นอัตราทีไสูงกวาผูຌทีไสารใจการศึกษา฿หมทัไวเป จึงสนับสนุน฿หຌสถานศึกษาป็นองคຏกรรับรองละทางสมาคมจะ
ป็นผูຌชีๅจงละ฿หຌความขຌา฿จกับสมาชิกของทางสมาคมตอเป
มหาวิยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
มหาวิยาลัยราชภัฎสุราษฎรຏธานีป็นสถาบันทีไมีการปຂดสอนดຌานการรงรม มีความยินดี฿หຌความรวมมือกับ
สถาบันคุณวฒิวิชาชีพละสมาคมรงรมเทยภาค฿ตຌ รวมทัๅงยินดีป็นองคຏกรรับรองทีไมีหนຌาทีไรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พืไอป็นประยชนຏตอนักศึกษาซึไงป็นผูຌทีไจะประกอบวิชาชีพ฿นอนาคต
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ภาพการประชุมระดมความคิดหในภาค฿ตຌ จังหวัดสงขลา
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สรุปการประชุมระดมความคิดหในภาคตะวันออกฉียงหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)
วันพุธทีไ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 วลา8.30-12.30 น.
ณ หຌองประชุมพิมาย ชัๅน 1 รงรมสีมาธานี จ. นครราชสีมา
-------------------------------ผูຌทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มาตรฐานอาชีพทีไทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดานินการยังเมประสบความสารใจทาทีไควร นืไองจากผูຌทีไเดຌรับ
รองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ยังเดຌรับงินดือนตามมาตรฐานจริงหรือเม ละปัจจุบันผูຌประกอบการตຌองการ
บุคลากรทีไมี฿บประกอบวิชาชีพ หรือ฿บรับรองจริงหรือเม ชน รงงาน฿นตางจังหวัดเมเดຌตຌองการผูຌทีไมี฿บประกอบ
วิชาชีพ จึงทา฿หຌกิดปัญหา฿นการพัฒนามาตรฐานอาชีพ฿หຌกิดขึๅน ซึไงทຌจริงลຌวผูຌประกอบการเมเดຌสน฿จมาตรฐาน
ชีพอาชีพตรงนีๅ พราะมืไอผูຌประกอบการเดຌรงงานทีไมี฿บประกอบวิชาชีพขຌามาทางานลຌวตຌองจ ายคาจຌางตามนัๅน
ผูຌประกอบการอาจจะมีปัญหา฿นรืไองคาจຌาง ทา฿หຌผูຌประกอบการมีตຌนทุนพิไมขึๅน จึงเมหในความสาคัญมากนัก ยกวຌน
ตวารงงานทีไทางานกีไยวกับรงงานทีไมีการสงออกสินคຌาเปตางประทศ
ปัจจุบันมีบางอาชีพทานัๅนทีไตຌองมี฿บประกอบวิชาชีพ ยกตัวอยางอาชีพทีไมีปัญหามากทีไสุด฿นตอนนีๅ คือ ชาง
เฟฟງาประจารงงาน ทีไจะตຌองมี฿บประกอบวิชาชีพ ตการสนับสนุนจากหนวยงานทีไจะ฿หຌ฿ชຌ฿บประกอบวิชาชีพกใเมมี
ขຌอมูลขาวสารทีไจຌงตอผูຌประกอบการวาจะ฿ชຌ รงงานทีไมี฿บประกอบวิชาชีพ฿นรงงานตาหนง ฿ดบຌาง ยังขาดการ
ประชาสัมพันธຏ ผูຌประกอบการทีไทราบจะป็นรงงานทีไมีการติดตามขาวสารทานัๅน ดังนัๅนจุดออนของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพจึงอยูทีไการสืไอสารละการหาครือขาย ทัๅงนีๅ฿นอนาคตมีผูຌชีไยวชาญตางประทศบอกวาประทศเทยจะมีอาชีพ
ประมาณ 500 อาชีพหายเปภาย฿น 10 ป ซึไงอาชีพทีไหในอยูปัจจุบันป็นอาชีพทีไเมคยมีมากอน หรือมีอยูนຌอยมาก
ดังนัๅนสถาบันการศึกษาตางโ ตຌองปรับตัวอยางมาก
ผูຌทนผูຌจัดการสานักงาน (สกท.) นครราชสีมา ทลคอม
การทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทาหนຌาทีไรับรององคຏกรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพถือวา ป็นขຌอดีทีไจะมี
องคຏกรมารับรองมาตรฐาน ต ยังเมคอยมัไน฿จวา นักศึกษาหรือบุคคล฿ดกใตามทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพลຌวละจะตรงกับความตຌองการของผูຌประกอบการหรือเม ละยังเมทราบรายละอียดของมาตรฐานอาชีพวา
มีอะเรบຌาง หลักกณฑຏป็นอยางเร
ประดในดຌานการสืไอสารทรคมนาคมจะมีการจัดทามาตรฐานละมี การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพดຌานนีๅหรือเม
ทัๅงนีๅการ฿ชຌทคนลยีต างโ ฿นการศึกษาเทยยั งเมมีครืไองมือวั ด ละการทีไจะ฿หຌสถานศึกษาป็นผูຌสอบ ละ฿หຌ
฿บรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ยังเมน฿จวาจะสามารถรับรองเดຌจริง นอกจากนีๅมาตรฐานอาชีพ฿นดຌานคมนาคมกใจะตຌองมี
ผูຌทนทีไมาจากบริษัท กสท ทรคมนาคม จากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอรຏปอรชัไน จากัด (มหาชน) ละบริษัท
อดวานซຏ อินฟรຏ ซอรຏวิส (มหาชน) ฯลฯ ดຌวย จะทา฿หຌมัไน฿จวามาตรฐานนีๅมาจากความตຌองการของผูຌประกอบการ
จริงโ วา฿นตละระดับชัๅนตຌองทาอะเรบຌาง ซึไงปัจจุบันมีองคຏกรรับรองพียงทีไดียว฿นประทศเทย คือ มหาวิทยาลัย
ทคนลยีพระจอมกลຌาธนบุรี (มจธ.) ละริไมมีการสอบลຌว 1-2 รุน ซึไงมาตรฐานอาชีพนีๅป็นอาชีพทีไมีคา฿ชຌจายสูง
มาก ประมาณ 9,000 กวาบาท ทา฿หຌผูຌทีไเปทดสอบสวน฿หญจะเม฿ชนักศึกษา นืไองจากยังเมเดຌนาหลักสูตรเปปรับ
ป็นหลักสูตรทางสมรรถนะ พราะฉะนัๅนคนทีไเปสอบ฿นสายชางการคมนาคมจะป็นชางจากบริษัทอดวานซຏ อินฟรຏ
ซอรຏวิส (มหาชน) ป็นสวน฿หญ ดังนัๅนการจะจัดทามาตรฐานอาชีพ฿ดนัๅนตຌองมาจากผูຌทีไอยู฿นอาชีพนัๅนจริงโ ละ
คณะกรรมการพิจารณากใตຌองป็นผูຌชีไยวชาญดຌานนัๅน หลังจากนัๅนตຌองนาเปวิพากยຏกอนทีไจะประกาศ฿ชຌป็นมาตรฐาน
อาชีพ ดยกระบวนการสอบมีอยู 3 สวน ประกอบดຌวย 1) สอบขຌอขียน 2) การสัมภาษณຏ 3) ภาคปฏิบัติ ซึไงองคຏกร
ทีไมีหนຌาทีไ รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ฿นตา งจัง หวั ดอาจจะมีปัญ หารืไองครืไองมือ ตกใจะมี
งบประมาณอีกจานวนหนึไงทีไจะสนับสนุน ถຌาหากพืๅนทีไนัๅนโ มีความตຌองการรงงานดຌานนีๅมากจริงโ

การประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย฿นภูมิภาค
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ผูຌทนอธิการบดีฝ่ายวางผน มหาวิทยาลัยทคนลยีสุรนารี
ปัจ จุบั น มหาวิ ทยาลัย ทคนลยี สุรนารีริไม น าระบบหลักสูต ร฿หมขຌา มารีย กวา ASEAN University
Network-Quality Assurance (AUN-QA) ซึไงปัจจุบันกาลังอยูระหวางการประมิน ดยวัตถุประสงคຏหลักของ
หลักสูตร คือ ตอบจทยຏผูຌประกอบการ ถຌาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีมาตรฐานวิชาชีพลຌวนารืไองมาตรฐานวิชาชีพขຌาเป
รวมกับหลักสูตร กใจะเดຌพัฒนาหลักสูตรรวมกันละมหาวิทยาลัยจะเดຌเมผลิตบัณฑิตทีไจบออกมาลຌววางงาน
นอกจากนีๅถຌาหลักสูตร฿ดป็นหลักสูตรทีไมีมาตรฐานอาชีพรองรับ หลักสูตรนัๅนจะคอนขຌางเมมีปัญหารืไองของ
ประกันคุณภาพ ตถຌาหลักสูตร฿ดเมมีมาตรฐานอาชีพ ชน ทคนลยีอาหาร (Food Technology) ซึไงมีความ
พยายามทามาตรฐานวิชาชีพมา 9 ปลຌว ตยังติดทีไ พ.ร.บ. ดังนัๅน อยาก฿หຌมีการจัดทามาตรฐานวิชาชีพของ
นักวิทยาศาสตรຏการอาหารดຌวย พราะนักวิทยาศาสตรຏการอาหารหลายสถาบันผลิตมามากตมีมาตรฐานเมหมือนกัน
มืไอผูຌประกอบการลือกจຌางงาน กใจะลือกจຌางดย฿หຌคารงขัๅนตไามากกวาจะจຌางคนทีไรียกคารงทีไสูง ผลทีไตามมาคือ
ทา฿หຌดใกเมมีความกระตือรือรຌนทีไจะสอบ฿หຌผาน ซึไงทคนลยีอาหารมีการสอบลຌว ดยสมาคมป็นผูຌจัดสอบ ตดใก
ยังเมกระตือรือรຌนทีไจะเปสอบ พราะสอบลຌวกใเมเดຌ฿ชຌ นืไองจากกฎหมายยังเมบังคับ฿ชຌ ละหากเมมี฿บรับรองกใขຌา
ท างานรงงานผลิ ต อาหารเดຌ จึ ง อยาก฿หຌ มี ก ารจั ด ท ามาตรฐานอาชี พ ละคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ทคนลยี อ าหาร
ดยมหาวิทยาลัยยินดี฿หຌความรวมมือทุกดຌาน
ผูຌทนดຌานวิศวกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ปัจจุบันดใก฿นจังหวัดนครราชสีมา มักจะทางานเมป็นละเมมีทักษะชีวิต จึงอยาก฿หຌมีการพัฒนากาลังคน
ระดับลาง ดย฿หຌพัฒนาฝมือรงงานละการพัฒนาการศึกษาอยางตอนืไอง พราะหากเมพัฒนาวิ ชาชีพจะทา฿หຌ
รงงานขาดคลน฿นบางชวง ชน ดือนรอมฎอนของอิสลาม
ผูຌทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ปัจจุบัน ลกปลีไยนปลงอยางรวดรใวตการกาหนดมาตรฐานอาชีพปลีไยนปลงชຌามาก ซึไงเมสามารถ
ปลีไยนมาตรฐานอาชีพตามสถานการณຏลกเดຌทัน นอกจากนีๅการ฿หຌผูຌชีไยวชาญ฿นสาขาอาชีพมาชวย฿นรืไองการ
รับรองมาตรฐาน ทาเมถึงเม฿หຌผูຌชีไยวชาญ฿นสาขาอาชีพนัๅนโ รับรอง฿หຌลย ถຌา฿หຌผูຌชีไยวชาญ฿นสาขาอาชีพรับรอง฿หຌ
ลยทาเมถึงตຌองมากຌรางหลักสูตรอีก ซึไงการปรับหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ นัๅน มหาวิทยาลัยกใจะมีกรอบของ
มหาวิทยาลัยอง ซึไงการทีไบอกวาถຌาทาตามกรอบนีๅลຌวดใกจะตຌองมีงานทาต฿นความป็นจริง มันป็นจริงบบนัๅน
หรือเม นืไองจากมืไอดใกขຌารียนป 1 กวาจะจบป 4 ลกกใปลีไยนเปมากลຌว
ประดในรืไองของ฿บรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เมน฿จวาทาเปพืไออะเรพราะเมมัไน฿จวาการทีไเดຌรับ฿บรับรอง฿บ
หนึไงลຌวจะทา฿หຌมีงานทา ชน ถຌารียนจบชางยนตຏมาทางานเปทางานทีไบริษัท ตยตຌา มอตอรຏ ประทศเทย จากัด
(ตยตຌา) กใ฿หຌบริษัทตยตຌารับรองลຌวสามารถเปทางานทีไเหนกใเดຌ ทาเมตຌอง฿หຌมหาวิทยาลัยรับรองอีก ซึไงถຌาตຌองการ
ทางานกใควร฿หຌสถาบันนัๅนโ กาหนด฿บรับรององ สถาบันทีไมีความชีไยวชาญดຌานอาชีพนัๅนโ ฿นประทศมีอยูจานวนมาก
ดังนัๅนควร฿หຌสถาบันทีไมีความชีไยวชาญหลานีๅ ป็นหนวยงานทีไกาหนดลยวามาตรฐานของอาชีพนัๅนโ จะป็นอยางเร
นอกจากนีๅยังเมมีความน฿จวามาตรฐานทีไมีการรับรองเปลຌวนัๅนรงงานจะสามารถทางานเดຌนานคเหน
ผูຌทนชมรมชฟขา฿หญ จังหวัดนครราชสีมา
ปัญหา฿นสวนของวิชาชีพ ผูຌประกอบอาหารเทยทีไพบคือ ยังมีความสับสนของการจัดทามาตรฐานอาชีพ
ผูຌประกอบอาหารของหลายสถาบันอยู ชน กรมพัฒนาฝมือรงงาน สถาบันอาหาร ละสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดยยัง
มีความสับสนวาสถาบัน ฿ดกันนทีไจะป็นองคຏกรทีไมีหนຌาทีไ รับรอง นืไองจากการทีไมีหลายหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับ
อาชีพผูຌประกอบอาหารเทยละเมเดຌทางานรวมกัน จึง ทา฿หຌเมกิดการพัฒนา฿นดຌานอาชีพ ซึไงการเดຌรับรงงานทีไมี
฿บรับรองถือป็นขຌอดี พราะเมตຌองสอนงานมาก ตกใตຌองดูดຌวยวา฿บรับรองมาจากทีไ฿ด พราะบางครัๅงการมี฿บรับรอง
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตรຏสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

กใเมเดຌปลวาทางานเดຌทุกอยาง พราะฉะนัๅนป็นปัญหาทีไตຌองกຌเขอยางรงดวน ดยการทีไจะมีสถาบันรับรองตຌอง
ป็นสถาบันทีไป็นทีไยอมรับจริงโ จึงสมควรพัฒนาอยางยิไงละพัฒนาอยางถูกทาง ละอยาก฿หຌพยายามสงสริม฿หຌ
ผูຌชีไยวชาญ฿นสาขาอาชีพมาป็นผูຌรับรองลย
ผูຌทนสานักงานการยธา ทีไ 5 นครราชสีมา
จากประสบการณຏทางานทีไผานมา มีขຌอ สังกตวาดใกรุนหลังทีไมาฝຄกงานกับหนวยงานหรือพนักงานทีไขຌา มา
ทางาน฿หมโ ฿ชຌวลาอยูกับสืไอละระบบสารสนทศป็นวลาหลายชัไวมง ละป็นการ฿ชຌผิดประภท เมตรงกับการ
ทางาน ซึไงปลีไยนปลงเปมากจากมืไอ 12 ปทีไลຌว ปัจจุบันคุณภาพของดใกนิสิต/นักศึกษาปลียไ นเปรืไอยโ ทา฿หຌดใก
ทีไจบ฿หมโ หรือกาลังจะจบมุงเปทางทคนลยีมากขึๅน ซึไงบางคนรียนมาคนละสาขาวิชา ตจุดหมายดียวกันหมด
จึงกิดการมุงปງาหมายทีไผิดทาง ทา฿หຌการ฿ชຌวลาสวนหนึไงเป฿ชຌสมาธิผดิ ทีไ ชน ทรศัพทຏ Line หรือ Facebook ตางโ
จึงควร฿หຌความ฿ส฿จกับวัยดใก฿หຌมากกอนทีไจะพัฒนามาป็นรงงาน฿นหนวยงานตางโ
ผูຌทนสานักงานกษตรละสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
฿นภาคอุตสาหกรรมประมงจะเมมีวิชาชีพชัๅนหัวหนຌา (ฟรຏมน) ตจะมีระดับสูงขึๅนเป คือ นักวิทยาศาสตรຏ
ซึไงสวน฿หญจบระดับปริญญาตรี ทา฿หຌกิดขาดคลนรงงานระดับหัวนຌางาน ละกิด การดึงรงงานตางชาติขຌามา
สงผล฿หຌรงงานเทยทีไทางานดຌานประมงถูกยงงาน นอกจากนีๅปัญหาทีไพบกันมาก คือ ภาคอุตสาหกรรม฿นจังหวัด
นครราชสีมาขาดคลนรงงานฝมือระดับ ปวช. ปวส. ตรงงานทีไมาสมัครงานสวน฿หญป็นวุฒิปริญาตรี ซึไงรงงาน
ทีไจบปริญญาตรีมาสมัครงานตเมเดຌงินดือนตามทีไตຌองการกใจะเมทา วุฒิตรงนีๅจึงถูกปลีไยนเป หากยຌอนกลับเปทีไ
ภาคการศึกษา มืไอรงงาน ปวช./ปวส. มีคนมารียนนຌอย นืไองจากคานิยมของครอบครัวมุงหวัง฿หຌลูกเปรียนระดับ
ปริญญาตรีจานวนมาก ทา฿หຌวิทยาลัยตางโ ทีไมีคนเปรียน฿นระดับ ปวช. ปวส. นຌอย กใพยายามปรับตัวขึๅนมา฿หຌป็น
ระดับปริญญาตรี พืไอเปขงขันกับมหาวิทยาลัย฿หญโ ทา฿หຌรงงานระดับ หัวหนຌางาน (ฟรຏมน) หายเปจนระดับ
หัวหนຌางานภาครัฐทบจะเมมีลຌว ตรงนีๅป็นปัญหาสาคัญ มืไอขຌาสูประชาคมอาซียน ภาคอุตสาหกรรมจะ฿ชຌรงงาน
ตางชาติขຌามา ปัญหาคือ ประทศเทยจะถูกประทศอาซียนยงงานทัๅงหมด รวมทัๅงมืไอเดຌเปศึกษางานวิจัยพบวา
รงงานพมาทีไขຌามารຌอย 10 จบปริญญาตรี ละริไมขຌามายงงานคนเทยทา ดยรงงานหลานีๅเมกีไยงคารง
พราะฉะนัๅนจะหในเดຌวาปัจจุบันรงงาน฿หญโ หัวหนຌางงาน (ฟรຏมน) จะป็นตางชาติหมด ดยมีคนเทยนຌอยมาก
ดังนัๅนจึงควรมีมาตรฐานวิชาชีพ฿นอุตสาหกรรมประมงจริงโ ตหากสืไอสารกันเมรูຌรืไองรงงานกใเมรับทางาน
ผูຌทนวิทยาลัยนครราชสีมา
หในดຌวยกับการมีมาตรฐานอาชีพละคุณวุฒิวิชาชีพ ซึไง฿นภาคการศึกษาของเทย ซึไงมี฿บประกอบวิชาชีพครู
ทีไดูลดยคุรุสภาพืไอบอกวาผูຌทีไมี฿บประกอบวิชาชีพครูจึงจะสามารถป็นครูเดຌ ต ยังเมหในวานาเป฿ชຌประยชนຏ
฿นทางการศึกษาเดຌจริงมากนัก ละระยะหลังโ มีการยกวຌนบางสาขาวิชาทีไ เมตຌองมี฿บประกอบวิชาชีพ ครูกใสามารถ
ป็นครูเดຌ จึงมองวาการทากรอบมาตรฐานตางโ ขึๅนมา สามารถนาเป฿ชຌเดຌจริงละมีผลประยชนຏมากนຌอยพียง฿ด
ผูຌทนสานักงานศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา
การยกระดับมาตรฐานอาชีพ฿หຌป็นสากล มีองคຏประกอบ 3 สวน คือ ผูຌประกอบวิชาชีพ สถาบันการศึกษา
ละผูຌประกอบการ ต฿น 3 องคຏประกอบทาอยางเร฿หຌมีความสมดุลกัน ซึไงทุกวันนีๅลกมีการปลีไยนปลงรใวมาก
ทัๅงนีๅริไมรกควรจะมองจากผูຌประกอบการ฿นการจะทามาตรฐานวิชาชีพวาสถานประกอบการตຌองการวิชาชีพอะเร
ลຌว จึงน ามาจัด ทามาตรฐานอาชีพละส งต อเป฿หຌส ถาบันการศึกษา ดั งนัๅน การจัด ทามาตรฐานอาชีพ฿หຌตรงกับ
อุตสาหกรรม ควรคานึงถึงวาสถานประกอบการละภาคอุตสาหกรรมจะเดຌอะเรขึๅนมาดຌวย รวมทัๅงสถาบันการศึกษา
ดຌวยจึงจะสอดคลຌองกัน

การประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย฿นภูมิภาค
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ดยสรุปลຌวประยชนຏของระบบคุณวุฒิวิชาชีพสวน฿หญจะป็นของผูຌทีไกาลังจะจบการศึกษา ละภาค
การศึกษาทีไจะผลิตนักศึกษาทีไตรงตามความตຌองการของผูຌประกอบการ ละอีกสวนหนึไงจะป็นประยชนຏกับผูຌทีไอยู฿น
อาชีพนัๅนโ อยูลຌวมาประมินตัวอง มาวัดระดับ฿หຌผูຌประกอบการรูຌวารงงานของตนมีความสามารถจริงละอยู฿น
ระดับเหน ฿นขณะดียวกันมาตรฐานอาชีพกใควรจะปลีไยนปลงเดຌตามสถานการณຏทีไปลีไยนปลงเป
ภาพการประชุมระดมความคิดหในภาคตะวันออกฉียงหนือ จังหวัดนครราชสีมา
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การประชุมระดมความคิดหในจากกลุมผูຌมีสวนเดຌสีย฿นภูมิภาค
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ภาคผนวก ง
การประชุมประชาพิจารณ์
สรุปผลการประชุมประชาพิจารณ์
ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564
วันพฤหัสบดีทีไ 29 กันยายน 2559 วลา 8.-30 – 12.30 น.
ณ หຌองบอลรูม 1 ชัๅน 3 รงรมดิอมมอรัลด์ กรุงทพฯ
กลาวนะนาละรายงานผลการดานินงานทีไสาคัญของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ:
นายวีระชัย ศรีขจร ผูຌอานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ผูຌนาสนอผลการศึกษา:
รศ.ดร. ยงยุทธ ฉลຌมวงษ์ ผูຌอานวยการดຌานการพัฒนารงงาน มูลนิธิสถาบันวิจัยพืไอการพัฒนาประทศเทย
ขຌอคิดหในละขຌอสนอนะ:
 รงงานทีไขຌามาทางานมีพืๅนฐานความรูຌ฿นการทางานตยังขาดคุณสมบัติทีไหมาะสมกับการทางาน ทา
฿หຌ บริษัทตຌองมีหนวยสาหรับการฝຄกอบรม฿หຌกับพนักงาน฿หม ดังนัๅน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสามารถ฿หຌการรับรอง
มาตรฐานการอบรมของบริษัทอกชนเดຌหรือเม ดยบริษัททีไปຓนมขายของสภาวิศวกร฿นการจัดอบรม กใจะสามารถ
ขຌาเปปຓน Continuing Professional Development Unit (CPDU) พืไอ฿หຌการรับรองวุฒิ฿หຌกับวิศวกรเดຌ ตนืไอง
การรับรองมาตรฐานการอบรมเมเดຌกีไยวขຌองกับสภาวิชาชีพ นืไองจากทางสภาวิชาชีพมีการรับรองสมรรถนะของ
ตละวิชาชีพอยูลຌว ดังนัๅนงานทีไนอกหนือจากงานของสภาวิชาชีพ ชน งานทางดຌานทคนิค การควบคุมงานกอสรຌาง
ทีไยังเมมีหนวยงานมารับรอง ถຌาบริษัทอกชนมีการจัดอบรมทางสถาบันคุณวุ ฒิวิชาชีพจะสามารถ฿หຌการรับรองเดຌ
หรือเม
 การจัดระดับมาตรฐานอาชีพ 7 ระดับ มีจานวนระดับชัๅนมากกินเปทา฿หຌกิดความสับสน ชน ฿น
ระดับสูงมีระดับผูຌชีไยวชาญ฿นอาชีพ ผูຌชีไยวชาญพิศษ฿นอาชีพ ผูຌทรงคุณวุฒิ฿นอาชีพ ผูຌทรงคุณวุฒิพิศษ฿นอาชีพ ซึไง
เมเดຌสดง฿หຌหในถึงความตกตางอยางชัดจน ดยปຓนปัญหาทีไคลຌายกับสภาวิศวกรทีไมีการบงปຓน 3 ระดับ คือ ภาคี
วิศวกร สามัญวิศวกร ละวุฒิวิศวกร ซึไงสามัญวิศวกรสามารถทางานเดຌทุกอยาง ละการระบุคานิยามระหวางวุฒิ
วิศวกรละสามัญวิศวกรทาเดຌยาก ต฿นระดับของสากลมีพียง 2 ระดับทานัๅน ทา฿หຌขຌอสงสัยวาหตุ฿ดจึงมีการจัด
ระดับมาตรฐานอาชีพยกยอยถึง 7 ระดับ ละการยกยอยของตละระดับสงผล฿หຌกิดประยชน์อยางเรบຌาง
ผูຌทนสมาคมขนสงสินคຌาละลจิสติกส์ไทย
สมาคมขนสงสินคຌาละลจิสติกส์เทยเดຌทางานรวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตัๅงตริไมตຌนทา฿หຌทรา บถึง
ปัญหาตางโ สาหรับการกาหนดยุทธศาสตร์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ฿นครัๅงนีๅมีความชัดจนมากกวาครัๅงทีไผานมา
ดยฉพาะการกาหนดป้าหมายจานวนคนทีไจะขຌามาทดสอบจานวน 310,000 คน ซึไงปຓนจานวนทีไสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพสามารถทาเดຌ ฿นขณะดียวกันสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังมีขຌอจากัดทางดຌานบุคลากร ดังนัๅนขอ฿หຌขຌอสนอนะทีไ
ปຓนประยชน์ตอการดานินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 3 ประดใน คือ
1) การ฿ชຌระบบ IT ของทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ยังเมเดຌอืๅออานวย฿หຌ หนวยรับรอง (Certification
Body: CB) ทางานเดຌงายขึๅน หากปຓนเปเดຌทางสมาคมฯ อยากจะมีสวนรวม฿นการปรับปรุงระบบพืไอ฿หຌการทางาน
กิดความรวดรใวมากยิไงขึๅน
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2) รืไองการประชาสัมพันธ์ ฿นระยะวลา 2 ป ทีไผานมา พบวา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีความพยายามทา
การประชาสัมพันธ์฿นวงกวຌางมากจนกินเป ทา฿หຌการประชาสัมพันธ์ยังเมตรงกับกลุมป้าหมาย นืไองจากสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพมี CB อยูปຓนจานวนมาก ดังนัๅนการประชาสัมพันธ์ควรปรับปรุง ดยนຌน฿หຌ CB ประชาสัมพันธ์ทน
พืไอ฿หຌการประชาสัมพันธ์ตรงกับกลุมป้าหมายของตละสาขาอาชีพอยางทຌจริง
3) รืไองขຌอสนอชิงนยบายของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทีไจะมีการทดสอบอาชีพ฿นระดับทีสไ ูง อาจจะมีความ
ปຓนเปเดຌ฿นบางสาขาอาชีพ ตสาหรับอาชีพดຌานการขนสงของเทยทีไยังปຓนการขนสงบบ 2.0 อยู ดังนัๅนการจะปรับ
ฐานขึๅนเป฿หຌปຓน 4.0 เดຌ จาปຓนตຌองยกระดับรงงาน฿นระดับ 2.0 หรือระดับลางขึๅนเปขຌางบน จึงควรพิจารณา
ทบทวน฿นประดในนีๅ
ผูຌทนผนกลยุทธ์ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
 ทีมทีไปรึกษาควรนายุทธศาสตร์ทีไสาคัญของประทศเปทางานรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ นืไองจาก
ปัจจุบันระบบการศึกษาของเทยลຌมหลว สาหตุกิดจากการศึกษาเมเดຌสอน฿หຌดใกรียนรูຌจากธรรมชาติ มีขຌอสังกต
จากนักวิทยาศาสตร์อกของลกปຓนผูຌฝ้ามองธรรมชาติละทาการตัๅงสมมติฐานละสรุปออกมาปຓนทฤษฎี การ
กຌปัญหาจะตຌองกຌตัๅงตฐานรากของการศึกษาดยทา฿หຌดใกขຌา฿จวาอาหาร บຌานรือนหรือพลังงานมาจากเหน ถຌา
ดใกขຌา฿จ฿นสวนนีๅดใกกใจะริไมรียนรูຌละทา฿หຌดใกสามารถตัดสิน฿จดຌวยตัวองเดຌวาจะลือกรียนสายสามัญหรือวา
รียนสายอาชีพ พราะ฿นปัจจุบันดใกทีไรียนสายอาชีพจะถูกมองวาปຓนดใกทีไรียนเมดีตลกั ษณะดใกทีไรียนดี฿นบริบท
ของประทศเทย คือ ดใกทีไมีความจาดี จึงทา฿หຌดใกทีไรียนสายอาชีพหรือดใกชางเมกิดความภาคภูมิ฿จ฿นสายอาชีพ
ของตนอง ดังนัๅน ถຌาดใกขຌา฿จจุดริไมตຌนวาพลังงานปຓนมวลสาร มวลสารปຓนพลังงาน ยกตัวอยางชน พลังงานจาก
ดวงอาทิตย์ทาเมปลีไยนมาปຓนพลังงานชีวมวล ประทศเทยกาลัง฿หຌความสน฿จรืไองพลังงานทดทน ซึไงปຓนชีวมวลเดຌ
ปຓนความรຌอนเดຌ ปຓนลมเดຌ ตดใกสวน฿หญเมมีความขຌา฿จทา฿หຌขຌาเมถึง ทา฿หຌดใก฿นปัจจุบันตຌองอาศัยการกวดวิชา
ดยริไมรียนตัๅงตอนุบาลจนขຌาประถมศึกษาปทีไ 1 ละประถมศึกษาปทีไ 6 กวดวิชาพืไอสอบขຌามัธยมศึกษาตอนตຌน
ปຓนตຌน ทา฿หຌสมองคนเทยลຌาสงผลตอการทางาน ถึงมຌวาจะรียนจบ฿นระดับทีไสูง การรียนทีไลาบากทา฿หຌการพัฒนา
ดຌาน Innovation ของประทศเทยเมมี ดังนัๅน ควรกาหนด฿นยุทธศาสตร์ของประทศอยางชัดจน พราะ฿นวทีลก
ระดับมหาลัยของประทศเทยตกอันดับลง ตประทศสิงคปร์กลับทีไ Top 3 ของลก
 ฿นรืไองบบทดสอบ ควรนาสวนของความจาออก฿หຌมากทีไสุด ละพิไม฿นสวนของความคิดชิงประยุกต์
฿หຌ฿ชຌหลักคิดลยพราะวาตอนนีๅกระทรวงศึกษาธิการเปนຌนรืไองลดวลารียนพิไมวลารูຌกใยังเมบรรลุป้าหมายทีไตัๅงเวຌ
ผูຌทนมหาวิทยาลัยบรูพา
 มีประดในคาถามกีไยวกับวิสัยทัศน์฿นรืไองการยกระดับสมรรถนะกาลังคน 310,000 คน ภาย฿นป พ.ศ.
2564 ดยการทดสอบ ชน การทดสอบภาษาอังกฤษครัๅงดี ยวละเมมีคา฿ชຌจ าย ถຌาเมมี การพัฒ นาจะสามารถ
ยกระดับเดຌอยางเร การทดสอบยังเมมีป้าหมายทีไชัดจน฿นการนาเป฿ชຌ ดังนัๅนการทดสอบควรจะนามาชืไอมยงกับ
ครงการพัฒนาผูຌทีไจะขຌาการทดสอบละเมสามารถทดสอบผานเดຌ ซึไงคนกลุมทีไมาทดสอบละเมผานจะเมสามรถ
ติดตามเดຌวาคนกลุมนีๅเดຌพัฒนาตนองพืไอกลับมาทดสอบ฿หมหรือเมกลับมาทดสอบอีกลย
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทาหนຌาทีไปຓนทัๅง Accreditation Body ละ Certification Body ฿นความปຓน
จริง Certification Body มหาวิทยาลัยทาหนຌาทีไปຓนผูຌรับรอง สวน Accreditation Body หนวยงานภาครัฐปຓน
ผูຌรับรอง ฿นตางประทศจะ฿หຌ ความสาคัญตอ Certification Body มาก พราะมีผลตอการพิไมขึๅน งินดือนละ
สามารถหางานทาเดຌงายขึๅน ฿นบางครัๅงกใกิดความเมน฿จวา Certification Body มีมาตรฐานหรือเม ทางองค์การ
ระหวางประทศวาดຌวยการมาตรฐาน (International Standards Organization: ISO) จึงเดຌทาการออกมาตรฐานนีๅ
ขึๅนมาละมีหนวยงานรับรอง ตเมเดຌ฿หຌรัฐบาลรับรอง พืไอ฿หຌผูຌทีไสนอหลักสูตรกิดการขงขันกันดย฿หຌตัวรงงาน
ปຓนผูຌลือกวาองค์กรเหนปຓนทีไยอมรับมากทีไสุด ถຌาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพปຓนทัๅง Accreditation Body ละ
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Certification Body ทาหนຌาทีไรับรองละตรวจสอบอง จึงมีขຌอสนอนะวาวิธีทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทาอยูคือ
พยายามจัดทามาตรฐานอาชีพพืไอสงตอเป฿หຌผูຌ฿ชຌ ตวิชาชีพตางโ มีการปลีไยนปลงตลอดวลา สมาคมวิชาชีพตละ
สมาคม฿หຌความสาคัญ฿นตละอาชีพเมหมือนกัน ดังนัๅนควรมีการจัดทามาตรฐานทีไนຌนฉพาะ ทักษะ ความรูຌทีไปຓน
Generic ทีไสาคัญละถูกตຌอง ดຌวยการปຂดอกาส฿หຌองค์กรทีไมีความสน฿จปຓน องค์กรรับรอง (Certification Body)
วิชาชีพตางโ ดย฿หຌสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพปຓนผูຌตรวจสอบละออก฿บอนุญาต ดยทามาตรฐานปຓนคูมือ(GuideLine)
฿หຌกับองค์กรทีไจะนาเป฿ชຌ ซึไงองค์กรหลานัๅนสามารถทีไจะพิไมติมสวนทีไตกตางเดຌ ตสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตຌองทา
การตรวจสอบวาองค์กรหลานัๅนเดຌทาการสอน การอบรม ละออก฿บรับรองทีไปຓนมาตรฐาน ทา฿หຌชวยลดภาระงาน
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเดຌสวนหนึไง
 การพัฒนา Competency Skill ละ Knowledge ฿หຌปຓน Modular Concept คือ Skill อยาง
ดียวกัน฿หຌสามารถนาเป฿ชຌเดຌ฿นหลายสาขาวิชาชีพ เมจาปຓนตຌองเปพัฒนามาตรฐานอาชีพตัๅงตระดับ 0 ขึๅนเป฿หม
ถຌาปຓนบบ Modular ชน มาตรฐานอาชีพดຌาน Computer อยางนຌอยจะตຌองมี Computer 1 อยูดຌวย หรือการสรຌาง
บຌานทีไปຓนบบ Modular Concept สามารถทาเดຌรใวละควบคุมคุณภาพเดຌงาย
ผูຌทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 การทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพขึๅนมาปຓนสิไงทีไดี พราะปຓนครืไองมือทีไ
สาคัญทีไจะชืไอมภาคการศึกษากับอุตสาหกรรม ฿หຌภาคการศึกษาสามารถผลิตบัณฑิตเดຌตรงกับความตຌองการของ
อุตสาหกรรมละมีการชืไอมตอ (Linkage) ทีไชัดจนขึๅน
 ภาพสะพานขวนทีไนาสนอสดง฿หຌหในถึงการกຌปัญหาการชืไอมยงของหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ดยทาง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพละกระทรวงรงงานเดຌมีการพูดคุยละกຌเขปัญหารวมกัน ซึไงจะปຓนจุดปลีไยนทีไสาคัญ
 ประดใ น รืไ อ งยุ ท ธศาสตร์ หากปຓ น เปเดຌ ค วรจะพิไ ม รืไ อ งของพั น ธมิ ต รอุต สาหกรรม (Industrial
Partner) คือ การ฿หຌความสาคัญหรือนຌ นการดึงภาคอุตสาหกรรมขຌามาปຓนพันธมิตร฿หຌชัดจน นืไองจากสังกตวา
ปຓนประดในยอยโ ฿นจุดตางโ ตยังเมมีความชัดจน฿นรืไองนีๅ ถຌารืไองนีๅชัดจนจะทา฿หຌการขับคลืไอนมาตรฐานอาชีพ
กิดการนาเป฿ชຌจริง จึงมีความจาปຓนอยางยิไงทีไจะตຌองมีพันธมิตรจากภาคอุตสาหกรรม นืไองจากทางมหาวิทยาลัยมี
หลายสาขาวิ ช าชี พ ละเดຌ พู ด คุย กับ ภาคอุต สาหกรรมต า งโ ฿นต ล ะวิ ช าชี พ มาก รวมทัๅ ง มหาวิ ท ยาลั ย กใมี การ
ตัๅงป้าหมาย฿นการผลิตบัณฑิต฿หຌตรงกับความตຌองการของภาคอุตสาหกรรม ละมีบางอุตสาหกรรมสนับสนุน฿นมิตินีๅ
อย า งชั ด จน ต มี บ างอุ ต สาหกรรมมี ค วามปຓ น ห ว ง ละบางอุ ต สาหกรรมคิ ด ว า เม ดี ซึไ ง ความคิ ด หใ น ของ
ภาคอุตสาหกรรมมีหลากหลายมิติ ถຌาหากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังเมมีภาคอุตสาหกรรมขຌามาปຓน Partner จะทา฿หຌ
การขับคลืไอนรืไองมาตรฐานอาชีพคอนขຌางลาบาก
 ประดในพิไมติมรืไองพันธมิตรอุตสาหกรรม (Industrial Partner) ควรมุงเปทีไประดในยุทธศาสตร์ถຌามี
KPI ดຌาน Industrial Partner Endorse ชน มีการทา MOU ระหวางอุตสาหกรรมขนาด฿หญหรือบริษัทขนาด฿หญ฿น
ปรก 300 บริษัท Endorse มาตรฐานทีไกาหนดขึๅนมา พืไอทา฿หຌกิดความชัดจนละคน฿นประทศกิดความขຌา฿จ
มากขึๅนวาการทีไดใกสอบเดຌมาตรฐานอาชีพละเดຌรับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมอยางชัดจนละปຓนตัวชีๅวัดทีไ
ชัดจน พราะปัจจุบันยังเมมีความชัดจนวาภาคอุตสาหกรรมขຌามามีสวนรวมทางานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ผูຌทนการทองทีไยวหงประทศไทย
 ภาคอุตสาหกรรมทีไสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทาการขับคลืไอนการบริการปຓนสวนหนึไงทีจไ ะนຌน รวมถึงดຌาน
การทองทีไยว อุตสาหกรรมทองทีไยวของเทยมຌวาจะติดอันดับ 1 ฿น 10 ของลก ตกใประสบปัญหาสาคัญ คือ การทีไ
มีคนตางดຌาวขຌามาทางาน฿นอุตสาหกรรมการทองทีไยวละอุตสาหกรรมการทองทีไยวมาก ยังปຓนอุตสาหกรรมบบ
Labour Intensive ถຌาตຌองการรักษางาน฿หຌกับคน฿นประทศตຌองรงผลิตผูຌทีไปຓน Basic Skill ฿นดຌานการทองทีไยวซึไง
เมตຌองมีทักษะอะเรมาก ทีไจะดูล฿นรืไอง House Clipping ละดูล฿นสวนตางโ ปຓนเปเดຌหรือเมวาจะมีนยบาย
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รงดวน฿นการสริมสรຌางบุคลากรของเทยทีไอยู฿นระดับลาง฿หຌมีความสามารถขຌามาทางาน฿นธุรกิจทองทีไยวเดຌดย
ดวน ดຌวยการสริมความสามารถบบ Informal Education คือ การศึกษานอกระบบ
 ขຌอสนอนะ฿นยุทธศาสตร์ทีไ 1 รืไองการประชาสัมพันธ์฿นตัวชีๅวัดบอกวามีผูຌรับรูຌถึง 3 ลຌานคน ซึไงปຓน
ประดในทีไทຌาทายมาก ถຌาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ทางานพียงหนวยงานดียวคงเมเดຌ อยาก฿หຌหา Key Partner ทีไกง
ดຌานการประชาสัมพันธ์ ชน สมาคมหรือรัฐวิสาหกิจทีไมีความสามารถดຌานการประชาสัมพันธ์ ลຌวรืไองตัวชีๅวัดอืไนโ ฿น
In process ฿นรืไองการประชาสัมพันธ์ รืไองการทาผนประชาสัมพันธ์ รืไองการทา Key Message ตางโ ทีไตຌองนຌน
ตามลาดับความสาคัญ (Priority)
ผูຌทนสมาคมอุตสาหกรรมมพิมพ์ไทย
 คาวาคุณวุฒิวิชาชีพจะตຌองริไมตຌนจาก Knowledge Base กอน ถຌาเมมีสวนนีๅจะเมสามารถพัฒนา Skill
เดຌ ลย จึงมีประดในคาถามวาหตุ฿ดสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเมขຌาเปรวมมือกับสถานศึกษา อยางนຌอยการจะพัฒนา
คุณวุฒิวิชาชีพสถาบันการศึกษาจะตຌองขຌามารวมมือพืไอสรຌาง Knowledge Base ฿หຌขຌมขใงกอน ชนดียวกันกับ
ธุรกิจอุตสาหกรรมมพิมพ์฿นอดีตทีไผานมาเมมีสาขาวิชาชีพ เมมีสาขา฿นมหาลัยทีไสอนรืไองของมพิมพ์ ฿นปัจจุบัน
สาขามพิมพ์มีการปຂดสอนกันอยางพรหลาย ดยฉพาะ฿นระดับอาชีวะทีไทางสมาคมฯขຌามาชวยดูล ดังนัๅนถຌา
ผูຌทีไมาทดสอบเมมี Knowledge Base ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดทดสอบอยางเรกใเมปຓนผล ดยหในเดຌจากผลลัพธ์
จากการทีไคยจัดทามาตรฐานอาชีพดຌานมพิมพ์ทีไรวมมือกับสถาบันเทย-ยอรมัน พบวา การสอบมาตรฐานลาดับ 1
ถึง 5 ดยทีไภาคอุตสาหกรรมขຌามาสอบ สาขาดຌานทักษะวิชาชีพ ภาคทฤษฎีสอบตกหมดตภาคปฏิบัติ Excellent
ตดใกทีไจบจากภาคการศึกษาสอบภาคทฤษฎี Excellent สวนการสอบภาคปฏิบัติตกหมด ปัญหากิดจากภาค
การศึกษาเมขຌมขใง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ปຓนหนวยงานทีไดีตถຌาคนทีไขຌามาทดสอบเมมี Knowledge Base จะ
สอบกีไครัๅงกใเมผาน จึงจาปຓนอยางยิไงจัดการฝຄกอบรม฿หຌกับผูຌทีไขຌามาทดสอบ ชน ผูຌทดสอบทีไมาจากภาคการศึกษากใ
ควรมีการจัดอบรมดຌานการปฏิบัติ ละคนทีไมาจากภาคปฏิบัติ฿หຌอบรมรืไองความรูຌทางภาคทฤษฎี฿หຌมากขึๅน ดຌาน
มาตรฐานอาชีพดຌานมพิมพ์ทีไมีการจัดสอบมืไอผานมา 2 ป กใเดຌนามาปรับปรุง฿หຌดีขึๅน
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรมีการสรຌางตຌนบบทีไประสบความสารใจ (Idol) ขึๅนมา ถຌากิดเมมีการสรຌาง
ตຌนบบการเดຌ฿บรับรองมาตรฐานอาชีพอาจจะทา฿หຌเดຌงินดือนสูงขึๅนตเมทา฿หຌผูຌทีไมาทดสอบพัฒนาตนอง฿หຌสูงขึๅน
กวาดิมเดຌ ยกตัวอยาง การ฿ชຌครืไองจักร Computer Numerically Controlled (CNC) ทีไมีความสามารถทาเดຌตัๅงต
ของลนเปจนถึงอากาศยาน ตมีคาถามวาการทีไครืไองจักร CNC ทาเดຌถึงอากาศยานมี฿ครรูຌบຌางหรือเม พราะฉะนัๅน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีงบประมาณสาหรับการประชาสัมพันธ์ ตควรทีไจะสรຌางตຌนบบทีไประสบความสารใจวาถຌาคุณ
อยู฿นสายอาชีพนีๅลຌวจะสามารถเปเดຌสูงสุดทาเหร กอนหนຌานีๅมีรายการทีไชืไอวา อาชีวะสรຌางชาติ ละเมนานกใหายเป
ปัจจุบันมีรายการ Innovation ทีไออกอากาศทางชอง 9 ถຌารายการเมมีผูຌสนับสนุนเมนานกใจะทา฿หຌรายการหายเป
 ปัจจุบันมีการกลาวถึงรืไองอุตสาหกรรม 4.0 ตทุกอุตสาหกรรมเมสามารถเปถึง อุตสาหกรรม 4.0 เดຌ
ยกตัวอยาง ชน ถຌาทาคเมຌกวาดเมจาปຓนทีไจะตຌอง฿ชຌ 4.0 ตถຌาปຓนบริษัท CP ทีไมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดกใ
จาปຓนทีไจะตຌอง฿ชຌ 4.0 ดังนัๅนการพัฒนาอุตสาหกรรม ปຓน 4.0 ควรจะริไมจากอุตสาหกรรมทีไมีความพรຌอมกอน
 อกสารทีไผยพรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจຌงวามีระดับมาตรฐานอาชีพ 7 ระดับ ตทีไนาสนอวามี
8 ระดับ ซึไงการทีไจะทา฿หຌถึงระดับ 8 ปຓนความทຌาทายสาหรับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นืไองจากปัจจุบันมาตรฐาน
อาชีพมพิมพ์มีอยู 7 ระดับ ตการเป฿หຌถึงระดับทีไ 7 กใเม฿ชรืไองทีไงาย
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สถาบันอาชีวศึกษากรุงทพมหานคร
มีความยินดีถຌา฿นอนาคตมีการปรับ฿หຌมี 8 ระดับทากันทัๅงเทยละอาซียน ดยฝัດงอาชีวศึกษาจะผลิต
นักศึกษาคือฝัດงลกการศึกษาพืไอสงตอสูลกการทางาน มีความปຓนเปเดຌหรือเมวาดใกทีไจบออกมาจะสามารถ฿ชຌ฿บ
Certificate พียง฿บดียว พืไอ฿ชຌชืไอมตอทัๅงสามจุดจากรูปสะพานทีไนาสนอ
AIT School of Management
 สถาบัน AIT คยทาวิจัย฿หຌกับกระทรวงกระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ละมีการพูดถึง
รืไอง กาลังคน (Manpower) ดຌาน IT การมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนับวาปຓนสิไงทีไดี ละจากการทีไมีผูຌรวมประชุมพูดถึง
รืไอง ระบบฐานความรูຌ (Knowledge-based) สดง฿หຌหในวาประสิทธิผลทีไเดຌจากการทางานของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ นาจะเดຌกับกลุมทีไปຓน Technique Workforce ถຌาหากวาระบบการศึกษาปຂด฿หຌนักรียนสาย ปวส.ละ
ปวช. สามารถเปรียน฿นระดับอุดมศึกษาเดຌ จะทา฿หຌมีอกาสมีงานทาทีไพิไมขึๅน มีงินดือนทีไพิไมขึๅน
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะนຌนมาตรฐานอาชีพทางดຌาน Technique ปຓนสวน฿หญ ละสถาบันคุณวุฒิ
วิ ช าชี พ ตຌ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรมทีไ  ขຌ า มาลงทุ น ฿นประทศละกลุ ม นั ก ลงทุ น ทีไ จ ะเปลงทุ น ฿น
ตางประทศ จึงมีคาถามวาถຌารงงานทีไขຌามาจากตา งประทศสามารถขຌามารับบริการจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเดຌ
หรือเม พราะวาถຌาขาดคลนรงงานกใจะสามารถ฿ชຌรงงานทีไมาจากตางประทศทีไมีมาตรฐานหมือนกันกับของเทย
ละเมควรนຌนฉพาะดຌาน Technique อยางดียว ตเมวาจะปຓนดຌาน Technique หรือเม ประดในทีไสาคัญคือ
จะตຌองนຌน฿นรืไอง Code of Conduct ของพนักงานหรือของคนทีไจะเดຌ฿บประกอบวิชาชีพ ถຌาดใกนักรียนทีไจบ
การศึกษา฿นระดับปริญญาตรีละขຌามาสอบมาตรฐานอาชีพอยูปຓนระยะตามการปลีไยนปลงของทคนลยี จะปຓน
การกระตุຌน฿หຌกิด Organization Learning ภาย฿นองค์กร พราะพนักงานทีไจบออกมาลຌวจะเมหยุดการพัฒนา
ตัวองตจะปลีไยนมาปຓนการรียนรูຌอยางตอนืไอง ยกตัวอยางพนักงานธนาคารทีไขายประกันภัยกใตຌองมี฿บประกอบ
วิชาชีพทีไตຌองมีการเปทดสอบซึไงปຓนการกระตุຌนดຌานการรียนรูຌทีไดี฿นองค์กร
รองนายกสมาคมขนสงสินคຌาละลจิสติกส์ไทย
 สมาคมขนสงสินคຌาละลจิสติกส์เทยมีการสนับสนุนการทางานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอยางขຌมขใง
ละหในพัฒนาการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทัๅง฿นรืไองการจัดสอบ การหาองค์กรรับรอง (Certification Body: CB)
ทีไอยู฿นระดับทีไดีละตຌองมีการพัฒนา฿นรายละอียดตอเป
 ดຌานยุทธศาสตร์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรมีการพิไมรืไองการปลีไยนปลงของประทศเทย ชน
รืไองกาลังรงงานทีไจะลดลง ละการปลีไยนงานพืไอพิไมระดับงินดือน฿หຌสูงขึๅนทัๅงโ ทีไสมรรถนะทาดิม ดยอาศัย
อกาสจากการทีไคนทางานลดลง ซึไงปຓน จุดออน (Weaknesses) ละกใมีคนบางกลุมอาศัยอกาสจากหตุการณ์
ดังกลาวลาออกพืไอพิไมงินดือน ตปຓนการพิไมงินดือนทีไเมมัไนคง การพิไมงินดือนควรพิไมตามสมรรถนะซึไงจะมี
ความยัไงยืนมากกวา
 ฿นยุทธศาสตร์ทีไ 1 ละยุทธศาสตร์ทีไ 3 นຌน฿หຌรูຌจักวาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพคืออะเร ละ฿หຌตระหนักวา
สาคัญอยางเร ซึไงผูຌประกอบการทุกคนจะหในความสาคัญมืไอ ปຓนชิงพาณิชย์ (Commercial) ดยดใกทีไสอบผาน
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสามารถทางานเดຌจริง ละเมตຌองมีการฝຄกงาน฿หຌดใกทีไเดຌรับการรับรองอีก ดังนัๅนควรพิไมประดใน
นีๅขຌาเป฿นยุทธศาสตร์ ดย฿หຌมีการบังคับภาคการศึกษา฿หຌนามาตรฐานอาชีพทีไจัดทาออกมาลຌวตຌองมีสอน฿นวิชาทีไ
กีไยวขຌอง ถຌาเมมีการนาเป฿ชຌกใจะตຌองมีคุณวุฒิวิชาชีพรวมอยู฿นการออกบบหลักสูตร การทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ควรทาควบคูกันระหวางคนทีไกาลังทางานอยูละคนกาลังจะออกมาทางานนืไองจากกาลังรงงาน฿นปัจจุบันลดลง
 ถຌาคนทีไเดຌรับการรับรองมาตรฐานอาชีพลຌวสามารถทางานเดຌ เมวาจะรียนจบ฿นระดับตรี ปริญญาท
หรือปริญญาอก สาขาวิชาลจิสติกส์ มัไน฿จเดຌวาวันหนึไงสามารถเปปຓน Management หรือปຓนผูຌบริหารเดຌ พืไอเป
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ครงการทบทวนละจัดทาผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2560-2564

บริหารงานดใกทีไอยู฿นระดับทีไตไากวา ดใกจะมีความชืไอฟังพราะชืไอวาหัวหนຌามีความรูຌรืไองการทางานจริง ปัจจุบันมี
หตุการณ์ทีไดใกจบปริญญาทเปปຓนหัวหนຌาพนักงานทีไทางานมากอนจะทาการทดสอบหัวหนຌาจากประสบการณ์ทีไคย
ทางานมาถຌาหัวหนຌาเมสามารถกຌเขปัญหาเดຌกใจะเมเดຌรับความชืไอฟังจากพนักงาน
 สาหรับคนทีไทางานทีไอยากมีสຌนทางความกຌวหนຌา฿นอาชีพ (Career Path) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควร
รวมมือกับกระทรวงรงงาน สภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย สภาหอการคຌาหงประทศเทย ผลักดันรืไองคารง
ขัๅนตไา ชน ระดับทีไ 1 เดຌคารง 300 บาท ระดับทีไ 2 เดຌคารง 500 บาท ตตຌองติมคาวาสมรรถนะขຌาเป฿น
คารงงานขัๅนตไาดຌวยพืไอ฿หຌคนทัไวเปกิดความคุຌนคยวาคารง 1,200 บาท ตຌองมีสมรรถนะอะเรบຌาง ปຓนตຌน
ผูຌทนฝ่ายพัฒนาบุคคลากรของสมาคมผูຌผลิตชิๅนสวนยานยนต์ไทย
รืไองการพิจารณาการรับรองผูຌทีไจะปຓน (Certification Body: CB) จากการประกาศมาตรฐานอาชีพจานวน
มาก สงผล฿หຌบุคคลากรของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเมพียง฿นการออกเป฿หຌความรูຌละรับรอง฿นสิไงตางโ ประดในคือ
ผูຌชีไยวชาญทีไจะขຌามาดูลหรือตัดสินมืไอกิดปัญหาขึๅน เมพียงพอ สิไงทีไมีความกังวลเม฿ชรืไองของมาตรฐานอาชีพทีไ
ออกเป ตกลัววาจะเมสามารถควบคุมคุณภาพของสถาบันทีไ฿หຌการรับรอง ละการทีไปຓน CB ลຌวการทีไจะติดตาม
มาตรฐานควรทาอยางเร
คุณมานพ ทองสง
 ขอชืไนชม฿นสวนของวิสัยทัศน์ทีไจะกิดขึๅน฿นปตอโ เป วาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะปຓนสถาบันทีไพัฒนา
ละขับคลืไอนระบบคุณวุฒิวิชาชีพรวมทัๅงมีตัวชีๅวัดดຌวย ซึไงบางครัๅงปຓนพียงคผลลัพธ์ตยังเม หในวาผลกระทบหรือ
ผลผลิตจริงโ คืออะเร จานวนคน 310,000 คน จะปຓนพียงผูຌทีไขຌารับการทดสอบหรือเม หรือคุณภาพทีไผูຌขຌารับการ
ทดสอบวามีคุณภาพมากนຌอยคเหน
 ณ วันนีๅมีการกลาวถึงระบบคุณวุฒวิ ิชาชีพของคนทีไจะขຌาสูอุตสาหกรรมหรือขຌาสูตลาดรงงาน เมวาจะ
ปຓนสถาบันการศึกษาทีไกาลังจะตรียมคนวามาตรฐานอาชีพตรงนีวๅ าคืออะเร ละผูຌประกอบการจะอามาตรฐานตรงนีๅ
เป฿ชຌมืไอเหร ตเมมี฿ครพูดถึงผูຌ฿ชຌรงงาน฿หม ละมีคาถามวาผูຌประกอบการเดຌนามาตรฐานทีไมีอยูเป฿ชຌบຌางหรือยัง
ยกตัวอยาง ถຌาบอกวา รงงานเดຌระดับ 1,2,3 มี฿ครอาเป฿ชຌ฿นประกาศรับสมัครพนักงานหรือเม ดังนัๅน สถาน
ประกอบการควรนาเปลง฿นประกาศรับสมัครงาน ดย฿สระดับความสามารถทีไตຌองการ฿นการ฿บรับสมัคร พราะ฿น
อนาคตราจะเม฿ชຌคาวาคารงขัๅนตไา จะ฿ชຌคาวาคารงตามความสามารถ ซึไงหลายโ ทานยอมจายคาจຌาง฿หຌกับผูຌทีไมี
฿บรับรอง จึงตຌองปลีไยนคาพูด฿หม ถຌามองคนทีไกาลังจะจบการศึกษากใมองตามวุฒิตามความสามารถ ลຌวคนทีไอยู฿น
สถานประกอบการอยูลຌว จะรูຌหรือเมวาควรอยู฿นความสามารถระดับ฿ด มีอะเรรองรับ หรือเม ซึไง ณ วันนีๅจะเปมอง
คคนรุน฿หมทีไปຓนความหวัง฿นอนาคตนัๅน฿ชหรือเม ลຌวจะทาอยางเรกับคนปัจจุบัน
 คุณสมบัติของผูຌทาการประมินคนตຌองมีวุฒิมีความรูຌความสามารถสูงกวาคนขຌารับการประมิน ละ
ตຌองมีการตรียมความพรຌอม เม฿ช฿ครกใเดຌทีไจะเปสัมภาษณ์
 ทุกวันนีๅมีการพยายามทีไจะอาคนรุน฿หมมาชวยประชาสัมพันธ์฿หຌรูຌวา การทางานจะตຌองมี฿บรับรอง ซึไง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรพิจารณา฿นรืไองของการตรียมหนวยงานรับรองพราะรงงานมีปຓนจานวนมาก ซึไงตຌองมอง
เปอีก 5 ป อยามองควันนีๅ
ผูຌทนสานักงานสงสริมการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย
ควรจะมอง฿นสวนของกลเกการผลักดัน฿นสวนของยุทธศาสตร์มากกวามอง฿นสวนของขຌอความยุทธศาสตร์
พราะมีความคาดหวังคอนขຌางมากกับสถาบันคุณวิชาชีพ ดย฿หຌผลงานชิๅนนีๅปຓนการตอบจทย์ของประทศ ละมอง
วาผลงานนีๅนาจะปຓนอกาสผลักดัน฿หຌปຓนความจริงเดຌ ดยจะตຌองเปชืไอมตอกับสถาบันการศึกษา฿นตละสาขา฿นตละ
ระดับ ดยการกาหนดตัว KPI ทัๅง฿นสวนของ Knowledge , Skill ละ Attribute กใดี ตอบจทย์การวางงาน
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คลีไคลายรืไองของการรียนอาชีวศึกษา พราะคนรียนภาคการศึกษาตรงนีๅตลาดรงงานรองรับ อยากจะ฿หຌกาหนด
ปຓนจทย์วิจัยของสถาบันอุดมศึกษาตางโ อาจจะมีทุน฿หຌบຌาง พราะฉะนัๅนนาจะปຓนขຌอสนอ฿นชิงยุทธศาสตร์฿นสวน
ของงานชิๅนนีๅเดຌปຓนอยางดี ละสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพควรปຂดกวຌาง฿หຌมากกวานีๅ เมควรเปยึดติดกรอบกับ พรฎ.
ผูຌทนกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์
ดยภาพรวมลຌวหในดຌวยกับทัๅง 5 ยุทธศาสตร์ ตวามีอยูประดใน หนึไงทีไสน฿จมาก คือ การขຌามามีสวนรวม
ของภาคอุตสาหกรรม฿นยุค Thailand 4.0 วา฿นระดับการมีสวนรวมของภาคอุตสาหกรรมจะมีระดับเหนบຌาง ซึไง
อยาก฿หຌภาคอุตสาหกรรมขຌามามีสวนรวมมากกวานีๅ คือภาคอุตสาหกรรมขຌามาทีไสถานศึกษาดยตรง ละจຌงความ
ตຌองการรงงานประภทเหนกใสนับสนุนละปຂดหลักสูตรนัๅนโ ละ฿หຌอุปกรณ์มาพืไอประกอบการศึกษา มืไอจบเปกใ
สามารถเปทางานกับ ภาคอุตสาหกรรมนัๅน โ เดຌลย ซึไ งตอนนีๅ ถຌา ภาคอุ ต สาหกรรมเม ลุกขึๅนมา ละรอพึไ ง ระบบ
การศึกษาอยางดียวกใจะปຓนเปเดຌชຌามาก
ผูຌทนคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌาจຌาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันทคนลยีพระจอมกลຌาจຌาคุณทหารลาดกระบัง มีการปຂดสอนทัๅงปริญญาตรี ปริญญาท ละ
ปริญญาอก ละเดຌดูสาขาทีไมีการรับรองมาตรฐานอาชีพ ซึไงทางคณะละสถาบันนาจะมีสวนรวม฿นยุทธศาสตร์ทีไ 4
฿นดຌานองค์กรทีไจะชวย฿หຌสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพผลักดัน Certified สาขาตางโ ดยฉพาะสาขาดຌานเฟฟ้าละ
อิลใกทรอนิกส์ ทคนลยีสารสนทศ กษตร สถาปัตยกรรม ละผูຌฝຄก฿นสถานประกอบการ ทางพระจอมกลຌาจຌาคุณ
ทหารลาดกระบัง มี ความยิน ดีทีไจ ะ฿หຌความชว ยหลือพราะทางสถาบัน มีความถนัดทางดຌ านหลา นีๅ ละสถาบั น
พยายามจะทา Mapping ระหวางมาตรฐานอาชีพกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหงชาติ (มคอ.) พืไอดูวา
ระดับปริญญาท ปริญญาอก กับระดับมาตรฐานอาชีพ 6, 7, 8 สามารถ Map กันเดຌหรือเม พืไอทา฿หຌบัณฑิตทีไจบ
จากสถาบันมีคุณวุฒิ มคอ. ละเดຌผานมาตรฐานอาชีพเปพรຌอมกัน
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