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โดย

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

ผู้จัดทา

นางสาวจุลลดา มีจุล

ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ

17/03/65

ผู้ทบทวน

นายสุรพล พลอยสุข

ผู้อานวยการสถาบัน

21/03/65

ผู้อนุมัติ

นายสุรพล พลอยสุข

ผู้อานวยการสถาบัน

21/03/65
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บันทึกการแก้ไข
แก้ไขครั้งที่
00

วันที่แก้ไข
15/03/2558

01

15/03/2558

อ้างอิงเอกสารในระบบให้ครบถ้วน
แก้ไขผังกระบวนการ (Business Process)

กรรณิการ์

02

22/09/2558

ปรับผังกระบวนการให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างผังองค์กรใหม่

กรรณิการ์

03

30/05/2560

ปรับปรุงทั้งเล่มให้สอดคล้องกับ ISO9001:2015

นันทยา
(แทน QMR)

04

30/07/2562

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรในปัจจุบัน

ศศิภา
(แทน QMR)

05

25/06/2563

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อมูลการทางานในปัจจุบัน

ศศิภา
(แทน QMR)

06

23/07/2563

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อมูลการทางาน
(วัตถุประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาตร์)

ศศิภา
(แทน QMR)

07

20/05/2564

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับตามประกาศโครงสร้างสถาบัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ศศิภา
(แทน QMR)

08

17/03/2565

ปรับปรุงให้สอดคล้องกับตามประกาศโครงสร้างสถาบัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ศศิภา
(แทน QMR)
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บทที่ 1
บทนา
คู่มือคุณภาพฉบับนี้ คือ เอกสารที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทาขึ้น เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของฝ่าย
บริหารในการกาหนดนโยบายคุณภาพ การนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพไปปฏิบัติ เพื่อให้การดาเนินงานมีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน ตลอดจนมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็น หน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การกากับของนายกรัฐมนตรี เป็น องค์กรหลักที่
รับผิดชอบการจัดทามาตรฐานอาชีพ และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยในการดาเนินการจัดทามาตรฐานอาชีพ สถาบันฯ ได้
ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ป ระกอบการภาคอุ ต สาหกรรมและภาคบริ ก ารในการศึ ก ษาข้ อ มู ล ความเป็ น ไปได้ และความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานเพื่อนามาพัฒนาเป็นมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา โดยสถาบันฯ จะระบุระดับสมรรถนะตั้งแต่ ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้น
เชี่ยวชาญในแต่ละมาตรฐานอาชีพ ซึ่งวัดได้จากการประยุกต์ใช้ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการประกอบอาชีพนั้นๆ และ
สาหรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้กับบุคคล สถาบันฯ จะสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคลและทา
หน้าที่ในการประเมินศูนย์ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ยกระดับการบริหารจัดการให้ก้าวสู่ระดับ
มาตรฐานสากล รวมไปถึงทาให้องค์กรมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
ช่วยให้การควบคุมจัดการ ลดปัญหาและผลกระทบในกระบวนการดาเนินงานของสถาบันฯ ทางผู้บริหารสถาบันฯ มีนโยบายที่จะ
พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพภายในองค์กรให้ก้าวสู่ระดับสากลจึงนาเอาระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 มา
เป็นกลไกในการบริหารจัดการคุณภาพ ซึ่งจะทาให้องค์กรมีความน่าเชื่อมากยิ่งขึ้น
คู่มือคุณภาพฉบับนี้ ได้บรรยายถึงระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ซึ่งได้จัดทาไว้เป็นเอกสารแสดงขึ้น ตอนการดาเนินงาน และวิธี
ปฏิบัติงานตามข้อกาหนด ISO 9001:2015 ครบถ้วนทุกประการ
คู่มือคุณภาพฉบับนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เท่านั้น ห้ามคัดลอกและถ่ายสาเนาโดย
ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อเป็นสาเนา และแจกจ่ายไปยังผู้ครอบครองเอกสารโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท
1. สาเนาควบคุม (Controlled Copy) เป็นสาเนาที่ผู้ถือครองเอกสารจะได้รับการแจกจ่ายฉบับนี้ ใหม่ถ้ามี ก าร
เปลี่ยนแปลงฉบับเดิม ซึ่งจะมีการประทับตรา “เอกสารควบคุม”
2. สาเนาไม่ควบคุม (Uncontrolled Copy) เป็นสาเนาที่ผู้ควบคุมเอกสารจะไม่ได้รับการแจกจ่ายฉบับใหม่ ถ้ามี
การเปลี่ยนแปลงต้นฉบับเดิม ซึ่งจะมีการประทับตรา “เอกสารไม่ควบคุม” และให้ผู้แทนฝ่ายบริหารอนุมัติ ในการ
จัดทาคู่มือคุณภาพฉบับนี้ ไม่สามารถนาไปใช้ได้ถ้ามีหน้าใดหน้าหนึ่งขาดหายไปและไม่มีการประทับตรา “เอกสาร
ควบคุม” หน้าแรก
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บทที่ 2
ประวัติองค์กร
2.1 ประวัติความเป็นมาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์การมหาชน โดยเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การกากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ถูกจัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2544 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
30 มีนาคม 2544 มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทามาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนใน
อาชี พ และการให้ ก ารรั บ รองสมรรถนะเพื่ อ ย้ าความเป็ น มื อ อาชี พ ที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานก าหนด เป็ น การสร้ า งโอกาส
ความก้าวหน้าในการทางาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแนวทางที่เป็นสากล รวมถึงเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากาลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ สนับสนุนกลุ่มอาชีพในการจัดทามาตรฐานอาชีพให้ได้
มาตรฐานสากล การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมถึงเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิชาชีพ (องค์การมหาชน)
พ.ศ.2565-2570
ปัจจุบันมีนายนคร ศิลปอาชา เป็นประธานกรรมการสถาบัน และมีนายสุรพล พลอยสุข ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบันฯ โดยมีสานักงานตั้งอยู่ที่สานักงานตั้งอยู่ที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขต
พญาไท กรุงเทพ 10400
2.2 วัตถุประสงค์ของสถาบัน
1) ดาเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทามาตรฐานอาชีพ
3) รับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศและนามาใช้เป็นมาตรฐานอาชีพตามพระราชกฤษฎีกา
4) รับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
5) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
6) ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
7) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ
และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้มีการเผยแพร่และการใช้ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและการจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ
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2.3 พันธกิจของสถาบัน
1) พัฒนามาตรฐานอาชีพ ในภาคเศรษฐกิจที่สาคัญโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนและผลักดันการใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน
อาชีพในการพัฒนากาลังคนของประเทศ
2) พัฒนาองค์กรรับรองสมรรถนะพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้วยนวัตกรรม
3) พัฒนาระบบการเทียบโอนสมรรถนะที่เกิดจากประสบการณ์ทางานสู่คุณวุฒิวิชาชีพและสู่คุณวุฒิการศึกษาเพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4) พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะและเทียบโอนประสบการณ์ตามมาตรฐานอาชีพให้มีมาตรฐานในระดับสากล
5) ศูนย์กลางระบบฐานข้อมูล เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
เพื่อการพัฒนากาลังคนของประเทศทุกช่วงวัย
6) สร้างระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกาลังคนและการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประเทศไทย
2.4 ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565-2570
ยุทธศาตร์ที่ 1 ทบทวนและจัดทามาตรฐานอาชีพที่สอดรับกับบริบทและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเพื่อการพัฒนากาลังคน
ยุทธศาตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ยุทธศาตร์ที่ 3 การเทียบโอนระบบคุณคุณวุฒิวิชาชีพกับระบบคุณวุฒิเพื่อการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
ยุทธศาตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณค่าในมาตรฐานอาชีพสู่ความเป็นมืออาชีพ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ยุทธศาตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2.5 นโยบายคุณภาพของสถาบัน
“เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ
ในการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางข้อมูลระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชีพที่เชื่อถือได้ ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส
เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล”
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หน้าที่ 5

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ที่ตั้งของสถาบัน
สานักงานตั้งอยู่ที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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หน้าที่ 6

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

บทที่ 3
ขอบเขตในการรับรองระบบคุณภาพ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กาหนดขอบเขตในการรับรองระบบบริหารคุณภาพคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001:2015 คื อ การพั ฒ นาระบบคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ของประเทศไทย (Development of Thailand Professional
Qualification System) โดยละเว้นข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015 ดังนี้
ข้อ 7.1.5 ทรัพยากรในการตรวจติดตามและตรวจวัดเนื่องจากสถาบัน ไม่ได้ใช้เครื่องมือติดตามและวัดผลใดๆ
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หน้าที่ 7

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

บทที่ 4
แผนผังระบบบริหารคุณภาพ (QMS Model)
และแผนผังกระบวนการธุรกิจ (Business Flowchart)
4.1 แผนผังระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System Model)

4.2 แผนผังกระบวนการธุรกิจ (Business Flowchart)
การสารวจความพึงพอใจเป็นไปตามการจ้างที่ปรึกษาภายใต้ในโครงการของสานักนโยบายและแผนยุทธศาตร์
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หน้าที่ 8

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ
ชื่อเรื่อง
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หน้าที่ 9

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565
คู่มือคุณภาพ

แก้ไขครั้งที่
08

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

บทที่ 5
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(TPQI’s Interested Parties)
เป็นการพิจารณาวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการประชุมในหลายภาคส่วนกับทางสถาบันฯทั้งภายในและภายนอก
ว่ามีข้อกาหนด ความต้องการ หรือความความคาดหวังกับทางสถาบันนั้นอย่างไร
ลาดับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงาน
ภายในสถาบันฯ
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกาหนด ความต้องการหรือความ
คาดหวัง

1

ที่ปรึกษาจัดทามาตรฐานอาชีพ

2

สมาคม สมาพันธ์ ชมรม มูลนิธิ
สภาวิชาชีพ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้แก่
ผู้ประกอบการ บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่ม
อาชีพ ภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง

3

คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ

มค

ทาหน้าที่ให้การรับรองมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
อาชีพนั้นๆ โดยคุณสมบัติมีความสอดคล้อง
ตามเกณฑ์พิจารณาของสถาบัน

4

คณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพ

มค

ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นสาขาอาชี พ
นั้ น ๆ ท าหน้ า ที่ ใ นการทบทวนมาตรฐาน
อาชีพโดยมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์
พิจารณาของสถาบัน
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มค

ทาหน้าที่ในการจัดทา ทบทวนมาตรฐาน
อาชีพและเครื่องมือประเมินได้อย่างมี
คุณภาพมีคุณสมบัติสอดคล้องตาม
รายละเอียดเงื่อนไข และขอบเขตการ
ดาเนินงานและสัญญาจ้าง

มค,รค,ทค,
นว,ภพ

คนในอาชีพได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา
ความต้องการจัดทามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพในสาขานั้นๆ ได้

หน้าที่ 10

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

หน่วยงานภายใน
ข้อกาหนด, ความต้องการหรือความ
ลาดับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถาบันฯ ที่
คาดหวัง
เกี่ยวข้อง
5 นิติบุคคลที่ต้องการขอการรับรองเป็นองค์กร
รค
ได้ เ ป็ น องค์ ก รรั บ รองที่ มี ห น้ า ที่ รั บ รอง
รับรอง
สมรรถนะของบุค คลตามมาตรฐานอาชี พ
โดยสามารถท าหน้ า ที่ สอดคล้ อ งตาม
ข้อกาหนดในการขึ้นทะเบียนองค์กรรับรอง
ของสถาบันฯ
6 วิ ท ยากรผู้ ใ ห้ ก ารฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รผู้ ต รวจ
นว
ได้ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า รั บ อบรม
ประเมิน (Accessor)
สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เป็ น ไปตามหลั ก สู ต รผู้ ต รว จปร ะ เ มิ น
(Accessor) ได้เป็นอย่างดี สอดคล้ องตาม
หลักสูตรของสถาบัน
7 ผู้เชี่ยวชาญตรวจประเมิน (Accessor)
นว
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพนั้นๆ ทาหน้าที่
ในการเข้าร่วมให้ความเห็น ในการรับรอง
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ ตามเกณฑ์พิจารณา
ของสถาบัน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจประเมิน และข้อกาหนดทั่วไป
ISO/IEC 17024:2012 สาหรับหน่วยรับรอง
บุคลากร
8 ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กรรับรองเพื่อการรับรอง
นว
นิ ติ บุ ค คล/บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะความ
ระบ ISO 17024
เชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติตามขอบเขตงาน
และระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของสถาบัน
คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาแก่
องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ
สามารถให้นาความรู้ที่ได้ สามารถปฏิบั ติได้
อย่างถูกต้องจนสู่การขอรับรองระบบ ISO
17024 ได้
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หน้าที่ 11

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

หน่วยงานภายใน
สถาบันฯ ที่เกี่ยวข้อง

ลาดับ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9

องค์ ก รรั บ รองสมรรถ น ะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

รค

10

วิ ท ยากรผู้ ใ ห้ ก ารฝึ ก อบรม
ห ลั ก สู ต ร เ จ้ า ห น้ า ที่ ส อ บ
(Examiner)

ภพ

11

เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

12

ผู้ขอรับการประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

13

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ทุกสานัก/ส่วนงาน

14

บุคคล/นิติบุคคลที่เป็นผู้ขาย/
ผู้ให้บริการ

ทุกส่วนงาน/สานัก

QM-TPQI-01 Rev.08

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

รค,ภพ
รค

หน้าที่ 12

ข้อกาหนด, ความต้องการหรือความคาดหวัง

นิ ติ บุ ค คลที่ ส ามารถท าหน้ า ที่ ด าเนิ น การจั ด การ
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพได้ ตาม
องค์กรรับรองที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
ท า ห น้ า ที่ ถ่ า ย ท อ ด ห ลั ก สู ต ร เ จ้ า ห น้ า ที่ ส อ บ
(Examiner) สอดคล้ อ งตามหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การ
รับรองจากสถาบันฯและทาหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้า
รับอบรม สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
สามารถทาหน้าที่ดาเนิน การประเมินเพื่อการรับรอง
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อยู่บนพื้นฐาน
ความเข้าใจในมาตรฐานอาชีพและเครื่องมือประเมิน
ได้รับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ และคุณวุฒิ วิช าชีพ และผู้ ที่ผ่ านการประเมิน
สามารถนาใบรับรองสามารถนาประโยชน์ในการต่อ
ยอดในการทางานได้
สามารถทางานร่วมกับภารกิจของสถาบันตามภารกิจ
ของสถาบันและตามแผนยุทธศาสตร์
ได้ ท างานสอดคล้ อ งตามตามขอบเขตงานและ
ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

บทที่ 6 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการในระบบบริหารคุณภาพของสคช.
ลาดั บที่

สานัก/กลุม่
งาน

1

ผอ.สคช.

2

นผ

ข้ อมู ลป้อนเข้ า (Input)
กระบวนการ

ข้ อมู ลสารสนเทศ (Information)

การนาเสนอ กลัน่ กรอง เอกสารที่นา ประกาศ คาสัง่ และงานด้านกฎหมายและ
เสอต่อผูอ้ านวยการสถาบันคุณวุฒิ การบริหารงานบุคคล
วิชาชีพ
งานจัดซือ้ จัดจ้าง
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
การเบิกจ่าย Subsidize
งานเอกสารอืน่ ๆ

การจัดทาและทบทวนยุทธศาสตร์
ของสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ
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ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายผูบ้ ริหาร
สถาบัน รายงานวิจัยและพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวชิ าชีพ

แหล่งที่มา (Source)

ข้ อมู ลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)

-กลุม่ งานพัฒนากฎหมาย/ เอกสารได้รบั การอนุ มตั ิ
กลุม่ งานสัญญาและการ
ระงับข้อพิพาท สานั ก
กฎหมายและการบริหารงาน
บุคคล
-สานั กบร :กลุม่ งานพัสดุและ
บริการ
-สานั กนโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์
-การเบิกจ่าย Subsidize
งานเอกสารอืน่ ๆ
- สานั กงบประมาณ กพร. แผนยุทธศาสตร์ สคช.
หน่ วยงานรัฐที่เกีย่ วข้อง
-คณะกรรมการบริหาร
สถาบันส่วน
-งานวิจัยและพัฒนา
-ตัวแทนผูม้ สี ่วนได้เสีย

หน้าที่ 13

ผู้รบั (Receiver)

เอกสารอางอิง (Reference
Document)

สนับสนุนข้ อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)

-ทุกสานั ก

-การนาเสนอ กลัน่ กรอง เอกสารที่
นาเสนอต่อผูอ้ านวยการสถาบัน
คุณวุฒิวชิ าชีพ

5
7
7.4
7.5

- ทุกสานั ก
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะอนุ กรรมการกลัน่ กรอง
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
- คณะผูบ้ ริหารสถาบัน

-การจัดทาแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
คุณวุฒิวชิ าชีพ
การติดตามและการรายงานผลตาม
ตัวชีว้ ดั
การบริหารงานวิจัยและพัฒนา

4.4
6.1
6.2
6.3
8.1
8.2
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

ลาดั บที่

สานัก/กลุม่
งาน

3

นผ

ข้ อมู ลสารสนเทศ (Information)

แหล่งที่มา (Source)

ลาดับความสาคัญในการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ สคช.
โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ รายงานวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
วิชาชีพ
การดาเนิ นงานวิจัยและพัฒนา
การบริหารโครงการงานวิจัยและพัฒนา

- นผ.
- งานวิจัยและพัฒนา
- ผลการประเมินความเสีย่ ง

QM-TPQI-01 Rev.08

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้ อมู ลป้อนเข้ า (Input)
กระบวนการ

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

หน้าที่ 14

ข้ อมู ลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
แผนโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวชิ าชีพ ประจาปีงบประมาณ

ผู้รบั (Receiver)
สานั กมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวชิ าชีพ (มค)

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
-การจัดทาแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
คุณวุฒิวชิ าชีพ
-การจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
-การจัดทาแผนปฏิบัตงิ านและ
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
การกันเงินเหลือ่ มปี
-การบริหารความเสีย่ ง
-การติดตามและรายงานผลการ
ดาเนิ นงานและเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
-การจัดทาคาของบประมาณจาก
กองทุน
-การติดตามและรายงานผลการ
ดาเนิ นงานและเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
-การจัดทาตัวชีว้ ดั ก.พ.ร.
-การกันเงินเหลือ่ มปี
-การดาเนิ นงานวิจัยและพัฒนา
-การบริหารโครงการงานวิจัยและ
พัฒนา

สนับสนุนข้ อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
8.1
8.2
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง
ลาดั บที่

สานัก/กลุม่
งาน

4

5

ข้ อมู ลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)

ข้ อมู ลสารสนเทศ (Information)

แหล่งที่มา (Source)

มค

การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ - ร่างแผนโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพ
มีส่วนได้เสีย ร่างแผนโครงการจัดทา และคุณวุฒิวชิ าชีพ
มาตรฐานอาชีพ
- รายชือ่ ผูม้ สี ่วนได้เสียในแต่ละโครงการ
มาตรฐานอาชีพ
-กลุม่ เป้าหมายที่สนใจยืน่ ข้อเสนอเป็นที่
ปรึกษาจัดทาโครงการฯ

-สานั ก มค
-สมาคม สมาพันธ์ ชมรม
มูลนิ ธิ สภาวิชาชีพ ผูม้ สี ่วน
เกีย่ วข้องทางภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาค
การศึกษา

- สรุปแผนโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพ -สานั กมค
และคุณวุฒิวชิ าชีพ ประจาปีงบประมาณ -คณะกรรมการบริหาร
-คณะผูบ้ ริหารสถาบัน

มค
บร:พัสดุ
กค

กระบวนการจัดหาที่ปรึกษาโครงการ - แผนโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพและ
จัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
คุณวุฒิวชิ าชีพ
วิชาชีพ
- แบบจัดหา
- TOR (ร่าง)
- ร่างรายชือ่ คณะกรรมการจัดจ้าง ราคา
กลาง และตรวจรับการจ้าง
- ข้อเสนอทางด้านเทคนิ ค
- ข้อเสนอทางด้านการเงิน
- ร่างรายชือ่ คณะทางาน

- มค
- ที่ปรึกษา
- คณะกรรมการจัดจ้าง

ที่ปรึกษาผูร้ บั ผิดชอบแต่ละโครงการจัดทา
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ ตาม
แผนโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพฯ
ประจาปี

QM-TPQI-01 Rev.08

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้ อมู ลป้อนเข้ า (Input)
กระบวนการ

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

หน้าที่ 15

ผู้รบั (Receiver)

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
-การจัดทาและทบทวนมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ/
มาตรฐานสมรรถนะ (แบบจ้างที่
ปรึกษา)
- การจัดทามาตรฐานอาชีพ-แบบไม่
จ้างที่ปรึกษา

-สัญญาจ้าง
-กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างและการ
-TOR
บริหารพัสดุ
-รายชือ่ คณะกรรม การจัดจ้าง
ราคากลาง และตรวจรับการ
จ้าง
- รายงานผลการคัดจัดหาที่
ปรึกษาโครงการจัดทา
มาตรฐานอาชีพฯ

สนับสนุนข้ อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
8.1
8.3
9.1
10.1
10.2
10.3
4.4
6.1
6.2
6.3
8.1
8.4
8.7
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

ลาดั บที่

สานัก/กลุม่
งาน

6

มค

7

ข้ อมู ลสารสนเทศ (Information)

แหล่งที่มา (Source)

กระบวนการโครงการจัดทา/ทบทวน สัญญาจ้าง
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ แผนโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพ และ
คุณวุฒิวชิ าชีพ ประจาปีงบประมาณ

- สานั ก มค
(ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ)
- ที่ปรึกษา
- คณะทางาน
- ผูเ้ ชีย่ วชาญประเมิน
เครือ่ งมือประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- คนในอาชีพผูเ้ ข้ารับการ
ทดลองเครือ่ งมือประเมิน

คณะรับรอง กระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิ
มาตรฐาน โดยคณะรับรอง
อาชีพและ
คุณวุฒิวชิ าชีพ

QM-TPQI-01 Rev.08

- มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
- เครือ่ งมือประเมิน
- หนั งสือเชิญ กาหนดการ และแบบตอบ
รับเข้าร่วมประชุมพิจารณาอนุ มตั โิ ดยคณะ
รับรองฯ

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้ อมู ลป้อนเข้ า (Input)
กระบวนการ

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

- ที่ปรึกษาโครงการฯ
- คณะรับรอง (องค์ประกอบ
ตามTOR และสัญญาจ้างที่
ปรึกษา)
- สานั ก มค

หน้าที่ 16

ข้ อมู ลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
- มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
- เครือ่ งมือประเมิน
- รายงานเบื้องต้น (Inception Report )
- รายงานความก้าวหน้ า และผลการ
ดาเนิ นการโครงการฯ แต่ละงวดงาน และ
เอกสาร รายงานหลักฐานอืน่ ๆประกอบ
การเบิกจ่ายตามสัญญา

ผู้รบั (Receiver)

เอกสารอางอิง (Reference
Document)

- คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ -TOR และสัญญาจ้าง
- คณะกรรมการตรวจรับการ - ข้อเสนอทางด้านการเงิน
จ้างฯ
- ข้อเสนอทางด้านเทคนิ ค
- รายงานผลเบื้องต้น (Inception
Report)

- รายงานการประชุม และผลการลงมติ -ที่ปรึกษามาตรฐานอาชีพและ
จากคณะรายนามคณะรับรอง
คุณวุฒิวชิ าชีพ
- หลักฐานลงนามร่วมประชุม
- มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ และ
เครือ่ งมือประเมินที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์

-การส่งเสริมสนั บสนุ นให้จัดทา
คุณวุฒิวชิ าชีพและมาตรฐานอาชีพฯ
-การส่งเสริมสนั บสนุ นให้จัดทา
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
มาตรฐานสมรรถนะ (แบบไม่จ้างที่
ปรึกษา)

สนับสนุนข้ อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
8.1
8.2
8.3
9.1
10.1
10.2
10.3
4.4
6.1
6.2
6.3
8.1
8.2
8.3
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

ลาดั บที่

สานัก/กลุม่
งาน

8

มค

กระบวนการตรวจรับการจ้างงาน

QM-TPQI-01 Rev.08

ข้ อมู ลสารสนเทศ (Information)
- มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
- เครือ่ งมือประเมิน
- รายงานเบื้องต้น (Inception Report )
- หนั งสือนาส่งงาน
- รายงานความก้าวหน้ า และผลการ
ดาเนิ นการโครงการฯ แต่ละงวดงาน และ
เอกสาร รายงานหลักฐานอืน่ ๆประกอบ
การเบิกจ่ายตามสัญญา

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้ อมู ลป้อนเข้ า (Input)
กระบวนการ

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แหล่งที่มา (Source)
- ที่ปรึกษาโครงการฯ

หน้าที่ 17

ข้ อมู ลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ ที่ค าดว่าจะได้ รบั
ผู้รบั (Receiver)
(Intended Outcome)
- บันทึกรายการตรวจรับแต่ละงวดงาน
- คณะกรรมการตรวจรับการ
ตามสัญญา (Check List) โดยผูจ้ ัดการ
จ้างงาน (ผูจ้ ัดการโครงการ/
โครงการ :สานั ก มค
สานั ก มค เป็นเลขานุ การ
-รายงานการประชุมตรวจรับการจ้างฯ
คณะตรวจรับการจ้าง)
-บันทึกรายงานผลการตรวจรับการจ้าง
-บันทึกรายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
-หนั งสือแจ้งผลการตรวจรับการจ้างงาน
- มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพฉบับ
สมบรูณ์
- เครือ่ งมือประเมินฉบับสมบรูณ์
- คูม่ อื ใช้งานมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ
- คูม่ อื ผูป้ ระเมินและแนวทางคาตอบ
- คูม่ อื ผูร้ บั การประเมิน
- การเก็บรักษาเครือ่ งมือประเมินและ
คูม่ อื ผูป้ ระเมินพร้อมแนวทางคาตอบ

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
-TOR และสัญญาจ้าง
-แบบประเมินที่ปรึกษา
- ข้อเสนอทางด้านการเงิน
- ข้อเสนอทางด้านเทคนิ ค
- รายงานผลเบื้องต้น
(Inception Report)

สนับสนุนข้ อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
8.1
8.2
8.3
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง
ลาดั บที่
9

10

กระบวนการ

บริหารงาน กระบวนการเบิกจ่ายเงิน
กลาง
ให้แก่ที่ปรึกษาโครงการฯ
:การเงินบัญชี

มค

กระบวนการพิจารณาอนุ มตั ิ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
โดยคณะกรรมการบริหารสถาบัน

QM-TPQI-01 Rev.08

ข้ อมู ลสารสนเทศ (Information)
- บันทึกรายการตรวจรับแต่ละงวดงาน
ตามสัญญา (Check List) โดยผูจ้ ัดการ
โครงการ (บค.)
-รายงานการประชุมตรวจรับการจ้างฯ
-บันทึกรายงานผลการตรวจรับการจ้าง
และขออนุ มตั เิ บิกจ่าย
-บันทึกรายนามผูเ้ ข้าร่วมประชุม
-หนั งสือแจ้งผลการตรวจรับการจ้างงาน

-ร่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
ฉบับสมบรูณ์
-เครือ่ งมือประเมินฉบับสมบรูณ์

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้ อมู ลป้อนเข้ า (Input)

สานัก/กลุม่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

ข้ อมู ลที่ได้ รบั (Output)

ผลลัพธ์ ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
สานั ก มค
- หลักฐานการดาเนิ นการโครงการฯ และ
(เลขาคณะกรรมการตรวจรับ เอกสาร รายงาน หลักฐานอืน่ ๆ
การจ้างฯ)
ประกอบการเบิกจ่ายตามกรอบระยะเวลา
ส่งมอบแต่ละงวดงานในสัญญาถูกต้อง
ครบถ้วน
- เบิกจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาโครงการตาม
สัญญา
แหล่งที่มา (Source)

ผู้รบั (Receiver)
- สานั ก บร./การเงิน
- สานั ก นผ

ที่ปรึกษา
- รายงานการประชุม
- คณะกรรมการบริหาร
สานั ก มค
- หลักฐานลงนามร่วมประชุม
สถาบัน
(เลขาคณะกรรมการตรวจรับ - มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
การจ้างฯ)
ฉบับสมบรูณ์
- เครือ่ งมือประเมินฉบับสมบรูณ์ ในระบบ
TPQI-NET

หน้าที่ 18

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
-TOR และสัญญาจ้าง
- ระเบียบและข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง
สถาบัน
-กระบวนการเบิกจ่ายเงิน

การประชุมคณะอนุ กรรมการ
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ

สนับสนุนข้ อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
9.1
10.1
10.2
4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง
สานัก/กลุม่
งาน

11

กค

กระบวนการประกาศรายชือ่
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
ในประกาศราชกิจจานุ เบกษา

12

มค

กระบวนการนามาตรฐานอาชีพและ - มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพฉบับ
คุณวุฒิวชิ าชีพ และเครือ่ งมือประเมิน สมบรูณ์
เข้าสูร่ ะบบฐานข้อมูลพร้อมให้สานั ก - เครือ่ งมือประเมินฉบับสมบรูณ์
และหน่ วยงานภายนอกที่เกีย่ วข้อง
นาไปใช้งาน

กระบวนการ

QM-TPQI-01 Rev.08

ข้ อมู ลสารสนเทศ (Information)
- มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพฉบับ
สมบรูณ์
- เครือ่ งมือประเมินฉบับสมบรูณ์

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้ อมู ลป้อนเข้ า (Input)

ลาดั บที่

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

ข้ อมู ลที่ได้ รบั (Output)

ผลลัพธ์ ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
คณะกรรมการบริหารสถาบัน - รายชือ่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพในประกาศราชกิจจานุ เบกษา
แหล่งที่มา (Source)

มค
- มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพฉบับ
(เลขาคณะกรรมการตรวจรับ สมบรูณ์
การจ้างฯ)
- เครือ่ งมือประเมินฉบับสมบรูณ์ - คูม่ อื ใช้
งานมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
- คูม่ อื ผูป้ ระเมิน
- คูม่ อื ผูร้ บั การประเมิน
- การเทียบโอนคุณวุฒิวชิ าชีพสูค่ ณ
ุ วุฒิทาง
การศึกษาการจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ในสถานศึกษา

หน้าที่ 19

ผู้รบั (Receiver)

เอกสารอางอิง (Reference
Document)

สานั ก มค, รค, นผ., สอ., บร., -รายชือ่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
ทส, ภพ, นว
วิชาชีพในประกาศราชกิจจานุ เบกษา
-กระบวนการจัดทา ปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบประกาศและ
คาสัง่ ของสถาบัน

รค , นว , ภพ , สอ ,
ทส

การนาเข้าข้อมูลมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวชิ าชีพเข้าระบบ
ฐานข้อมูล
สถานศึกษาที่มกี ารนาไปทา
หลักสูตรสมรรถนะ

สนับสนุนข้ อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
9.1
10.1
10.2
10.3
4.4
6.1
6.2
6.3
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

13

นว

กระบวนการ
การคัดเลือกและอบรมผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตรวจประเมินองค์กรรับรอง (อร.)

QM-TPQI-01 Rev.08

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)
รายชือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญในอาชีพ

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้อมูลป้อนเข้า (Input)

สานัก/กลุม่
ลาดั บที่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แหล่งที่มา (Source)
ที่ปรึกษา คณะทางาน
สมาคม สมาพันธ์ ชมรม มูลนิธิ
สภาวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สอบ
ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกภาคส่วน

หน้าที่ 20

ข้อมูลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
บัญชีรายชือ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญในระบบ TPQI-NET

ผู้รบั (Receiver)
รค

เอกสารอางอิง (Reference
Document)

สนับสนุนข้อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)

การเป็นผูต้ รวจประเมิน (Assessor) 4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.6
8.6
8.7
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

14

รค

กระบวนการ

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

แหล่งที่มา (Source)

ข้อมูลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)

กระบวนการรับรององค์กรที่มหี น้าที่ เอกสารประกอบการสมัครขึน้ ทะเบียน นิตบิ ุคคลที่สนใจและมีความ เอกสารประกอบการรับสมัครและ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
เป็นองค์กรรับรองอ้างอิงตามระเบียบและ พร้อมเป็นองค์กรรับรองฯ คุณสมบัตถิ ูกต้องครบถ้วน
มาตรฐานอาชีพและหน่วยประเมิน ตามข้อบังคับของสถาบัน
สมรรถนะ

QM-TPQI-01 Rev.08
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แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้อมูลป้อนเข้า (Input)

สานัก/กลุม่
ลาดั บที่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

ผู้รบั (Receiver)
รค

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
กระบวนการรับรององค์กรที่มหี น้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
แบบยืน่ คาขอเป็นองค์กรที่มหี น้าที่
รับรองฯ
แบบรายการตรวจสอบแบบคาขอ

สนับสนุนข้อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.6
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

15

รค

กระบวนการ

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

กระบวนการเตรียมความพร้อมการ เอกสารประกอบการรับสมัครและ
ประเมินและการเข้าร่วมสังเกตการณ์ คุณสมบัตถิ ูกต้องครบถ้วน
การประเมินสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ

QM-TPQI-01 Rev.08

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้อมูลป้อนเข้า (Input)

สานัก/กลุม่
ลาดั บที่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แหล่งที่มา (Source)

ข้อมูลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)

นิตบิ ุคคลที่สนใจและมีความ นิตบิ ุคคลที่สนใจและมีความพร้อมเป็น
พร้อมเป็นองค์กรรับรองฯ องค์กรรับรองฯมีความพร้อมในการรับการ
ตรวจประเมินองค์กรรับรองฯ

หน้าที่ 22

ผู้รบั (Receiver)
รค

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
กระบวนการรับรององค์กรที่มหี น้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและหน่วยประเมิน
สมรรถนะ

สนับสนุนข้อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.6
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

16

รค

กระบวนการ

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

กระบวนการรับรององค์กรที่มหี น้าที่ - หนังสือเชิญ กาหนดการ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
- แผนและกาหนดการตรวจประเมิน
มาตรฐานอาชีพ

QM-TPQI-01 Rev.08

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้อมูลป้อนเข้า (Input)

สานัก/กลุม่
ลาดั บที่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แหล่งที่มา (Source)
บัญชีรายชือ่ ผูต้ รวจประเมิน
องค์กรรับรอง
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
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ข้อมูลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
- รายงานผลการตรวจประเมิน ขึน้
ทะเบียนองค์กรรับรอง
- บันทึกรายการตรวจประเมิน
- ประเด็นที่ไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด
(NC) หรือข้อสังเกตุ (OB) หรือโอกาสใน
การปรับปรุง (OFI) (หากมี)
- รายงานและบันทึกสถานะติดตาม/ปิด
NC (หากมี)

ผู้รบั (Receiver)

เอกสารอางอิง (Reference
Document)

รค
กระบวนการรับรององค์กรที่มหี น้าที่
คณะผูต้ รวจประเมินองค์กร รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
รับรอง
มาตรฐานอาชีพ
กระบวนการการจัดประเมิน
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพนอกพืน้ ที่ (Mobile Unit)

สนับสนุนข้อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.6
8.6
8.7
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

17

รค

กระบวนการ

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

กระบวนการพิจารณาอนุมตั กิ ารขึน้ รายงานการตรวจประเมินองค์กร (หัวหน้า
ทะเบียนองค์กรรับรอง โดย
ผูต้ รวจประเมิน , ผูต้ รวจประเมิน )
คณะกรรมการบริหารสถาบัน
สรุปการตรวจประเมินองค์กร
ร่างรายชือ่ ขึน้ ทะเบียนองค์กรรับรอง

QM-TPQI-01 Rev.08

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้อมูลป้อนเข้า (Input)

สานัก/กลุม่
ลาดั บที่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แหล่งที่มา (Source)

ข้อมูลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)

มติที่ประชุมผูบ้ ริหาร
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม
หลักฐานลงนามร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการรับรอง
บัญชีรายชือ่ ขึน้ ทะเบียนองค์กรรับรอง
คุณวุฒิวชิ าชีพและสมรรถนะ

หน้าที่ 24

ผู้รบั (Receiver)

เอกสารอางอิง (Reference
Document)

สนับสนุนข้อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)

คณะกรรมการบริหารสถาบัน กระบวนการรับรององค์กรที่มหี น้าที่ 4.4
รค , ทค , ทส , นผ
รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
6.1
มาตรฐานอาชีพ
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.6
8.6
8.7
9.1

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

ลาดั บที่

สานัก/กลุม่
งาน

18

รค

กระบวนการออกหนั งสือรับรอง
ให้แก่องค์กรรับรอง

QM-TPQI-01 Rev.08

ข้ อมู ลสารสนเทศ (Information)
รายชือ่ ขึน้ ทะเบียนองค์กรรับรอง

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้ อมู ลป้อนเข้ า (Input)
กระบวนการ

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แหล่งที่มา (Source)

ข้ อมู ลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)

- คณะอนุ กรรมการรับรอง หนั งสือรับรองให้แก่องค์กรรับรอง
คุณวุฒิวชิ าชีพและสมรรถนะ
-คณะกรรมการบริหารสถาบัน
- เลขาที่ประชุม
คณะกรรมการสถาบัน
- รค

หน้าที่ 25

ผู้รบั (Receiver)
องค์กรรับรอง ฯ

เอกสารอางอิง (Reference
Document)

สนับสนุนข้ อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)

กระบวนการรับรององค์กรที่มหี น้ าที่ 4.4
รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
6.1
มาตรฐานอาชีพ
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.6
8.6
8.7
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

ลาดั บที่

สานัก/กลุม่
งาน
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ภพ , กค

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

กระบวนการพิจารณาพักใช้ เพิกถอน - ข้อมูลการร้องเรียน
การรับรอง
- รายงานผลการตรวจติดตามก่อนหน้า
- รายงานผลตรวจประเมินเพือ่ ต่ออายุ
หนังสือรับรองทุกๆ 3 ปี
- รายงานผลการสังเกตการณ์
กระบวนการประเมินบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ

QM-TPQI-01 Rev.08

หน้าที่ 26

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้อมูลป้อนเข้า (Input)
กระบวนการ

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

ข้อมูลที่ได้ รบั (Output)

แหล่งที่มา (Source)
สอ, รค ,ภพ

ผลลัพธ์ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)

ผู้รบั (Receiver)

ผลการพิจารณาพักใช้ เพิกถอน การรับรอง องค์กรรับรองฯ

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
-ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขใน
การออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2557
-ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขการ
ให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวชิ าชีพ ฯ
พ.ศ. 2562
-กระบวนการให้บริการข้อมูลในการ
ส่งเสริมระบบคุณวุฒิวชิ าชีพ และ
แจ้งเรือ่ งร้องเรียน (Call Center)
-การจัดการกับสิง่ ที่ไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดและการปฏิบัตกิ ารแก้ไข
-ทะเบียนสรุปข้อมูล
-ใบรับเรือ่ ง
-ใบแจ้งดาเนินการแก้ไข ป้องกัน
- Website สคช , TPQI-NET

สนับสนุนข้อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.6
8.6
8.7
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง
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รค

กระบวนการ
กระบวนการตรวจติดตามประเมิน
องค์กรรับรองฯ อย่างน้อย 1 ครัง้ /ปี
และการตรวจประเมินเพือ่ ต่อ
หนังสือรับรององค์กรรับรองฯทุกๆ 3
ปี

QM-TPQI-01 Rev.08

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)
- ข้อมูลการร้องเรียน
- รายงานผลการตรวจติดตามก่อนหน้า
- รายงานผลตรวจประเมินเพือ่ ต่ออายุ
หนังสือรับรองทุกๆ 3 ปีก่อนหน้า
- รายงานผลการสังเกตุการณ์
กระบวนการประเมินบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ

หน้าที่ 27

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้อมูลป้อนเข้า (Input)

สานัก/กลุม่
ลาดั บที่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

ข้อมูลที่ได้ รบั (Output)

แหล่งที่มา (Source)
รค,ภพ

ผลลัพธ์ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
หนังสือรับรองให้แก่องค์กรรับรอง

ผู้รบั (Receiver)
องค์กรรับรองฯ

เอกสารอางอิง (Reference
Document)

สนับสนุนข้อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)

กระบวนการรับรององค์กรที่มหี น้าที่ 4.4
รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
6.1
มาตรฐานอาชีพ
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.6
8.6
8.7
9.1
10.1

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง
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ภพ
รค

กระบวนการ

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

กระบวนการการทาหน้าที่เจ้าหน้าที่ เอกสารประกอบการสมัครขึน้ ทะเบียนเป็น
สอบ (Examiner)
เจ้าหน้าที่สอบอ้างอิงตามระเบียบและ
ข้อบังคับของสถาบันของเจ้าหน้าที่สอบ
สังกัดองค์กรรับรอง
ใบประวัติ เจ้าหน้าที่สอบ คณะกรรมการ
ตัดสินและเอกสารประกอบ

QM-TPQI-01 Rev.08

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้อมูลป้อนเข้า (Input)

สานัก/กลุม่
ลาดั บที่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แหล่งที่มา (Source)

ข้อมูลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)

ผู้รบั (Receiver)

บุคคลในอาชีพ
รายชือ่ ผูม้ คี ณุ สมบัตติ ามประกาศสถาบันฯ ผูส้ มัครที่มคี ณุ สมบัตเิ ป็น
สมาคม สมาพันธ์ ชมรม มูลนิธิ และผ่านอบรมเป็นเจ้าหน้าที่สอบ
เจ้าหน้าที่สอบ
สภาวิชาชีพ ผูม้ สี ่วน
(Examiner)
เกีย่ วข้องทุกภาคส่วนผูส้ นใจ
สมัครเป็นเจ้าหน้าที่สอบ
สังกัดองค์กรรับรอง

หน้าที่ 28

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
กระบวนการจัดอบรมเจ้าหน้าที่สอบ
(Examiner)
ประกาศสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ
(องค์การมหาชน) เรือ่ งมาตรฐาน
การปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่สอบ
ขององค์กรที่มหี น้าที่รบั รอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ
2564

สนับสนุนข้อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.6
8.7
9.1
10.1
10.2

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง
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ภพ
รค

กระบวนการ
กระบวนการคัดเลือกและอบรม
เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

QM-TPQI-01 Rev.08

ข้อมูลที่ได้ รบั (Output)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

แหล่งที่มา (Source)

รายชือ่ ผูม้ คี ณุ สมบัติ
ตามประกาศสถาบันฯ
ใบประวัติ เจ้าหน้าที่สอบ คณะกรรมการ
ตัดสินและเอกสารประกอบ , TPQI-NET

ภพ,รค

หน้าที่ 29

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้อมูลป้อนเข้า (Input)

สานัก/กลุม่
ลาดั บที่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

ผลลัพธ์ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
รายชือ่ เจ้าที่สอบที่ได้รบั การอบรมเป็นไป
ประกาศสถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ(องค์การ
มหาชน) เรือ่ งมาตรฐานการปฏิบัตงิ านของ
เจ้าหน้าที่สอบขององค์กรที่มหี น้าที่รบั รอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ 2564

ผู้รบั (Receiver)
ภพ

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
การจัดอบรมมาตรฐานการ
ปฏิบัตงิ านเจ้าหน้าที่สอบ
(Examiner)
รวมถึงการบันทึกผลเพือ่ จัดทาแบบ
ประกาศนียบัตรและบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่สอบ

สนับสนุนข้อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.6
8.7
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

ลาดั บที่

สานัก/กลุม่
งาน

23

อร.

ข้ อมู ลสารสนเทศ (Information)

กระบวนการรับสมัครและคัดกรอง
-ใบสมัครรับการประเมินฯ และเอกสาร
คุณสมบัตผิ ขู้ อรับการประเมิน
ประกอบการสมัครของผูข้ อรับการประเมิน
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อ้างอิงตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ

QM-TPQI-01 Rev.08

หน้าที่ 30

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้ อมู ลป้อนเข้ า (Input)
กระบวนการ

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แหล่งที่มา (Source)
ผูข้ อรับการประเมิน

ข้ อมู ลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
- ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ิทธิร์ บั การประเมิน
- ผูข้ อรับการประเมินได้ศกึ ษาคูม่ อื ผูร้ บั
การประเมินก่อนเข้ารับการประเมิน

ผู้รบั (Receiver)
ผูข้ อรับการประเมิน

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไขในการออก
หนั งสือรับรอง พ.ศ. 2557
ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงื่อนไขการให้
ประกาศนี ยบัตรคุณวุฒิวชิ าชีพ ฯ
พ.ศ. 2562
การเตรียมความพร้อมการจัด
ประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพครัง้ แรกขององค์กร
ที่มหี น้ าที่รบั รองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
การเข้าร่วมสังเกตการณ์การ
ประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
การป้องกันข้อสอบรัว่ ไหลและการ
ป้องกันการนาข้อสอบเก่ามาใช้ใน
กระบวนการประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สนับสนุนข้ อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.6
8.6
8.7
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง
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รค

กระบวนการ
กระบวนการนาเครือ่ งมือประเมิน
ตามมาตรฐานอาชีพจากระบบ
TPQI-NET

QM-TPQI-01 Rev.08

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)
- เครือ่ งมือประเมิน ตามมาตรฐานอาชีพ
จากระบบฐานข้อมูล
- รหัสผูใ้ ช้งาน (User) และรหัสป้องกัน
(Pass word)

หน้าที่ 31

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้อมูลป้อนเข้า (Input)

สานัก/กลุม่
ลาดั บที่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

ข้อมูลที่ได้ รบั (Output)

แหล่งที่มา (Source)
รค ,ทส

ผลลัพธ์ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
- การ Upload เครือ่ งมือประเมินตาม
มาตรฐานอาชีพ เข้าระบบฐานข้อมูล

ผู้รบั (Receiver)

เอกสารอางอิง (Reference
Document)

ผูท้ ีมหี น้าที่รบั ผิดชอบของอร. การส่งมอบเครือ่ งมือประเมิน
การส่งมอบแบบบันทึกหลักฐาน
สาหรับการเทียบโอนประสบการณ์
การทางานเพือ่ รับรองคุณวุฒิวชิ าชีพ
การปรับปรุงมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวชิ าชีพในระบบฐานข้อมูล

สนับสนุนข้อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.5
8.1
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.6
8.6
8.7
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

25

รค

กระบวนการ
กระบวนการเตรียมความพร้อม
กระบวนการประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้กับ
องค์กรรับรองสาหรับการประเมิน
ครัง้ แรก

QM-TPQI-01 Rev.08

ข้อมูลที่ได้ รบั (Output)

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

แหล่งที่มา (Source)

- มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพที่ทา
การประเมิน
- เครือ่ งมือประเมิน (ข้อสอบวัดความรู้
ข้อสอบสัมภาษณ์ ข้อสอบปฏิบัติ อืน่ ๆ
พร้อมแบบบันทึกผลการประเมิน)
- รายการตรวจสอบ (Check list) เตรียม
ความพร้อมกระบวนการประเมินฯ
- แผนการประเมินสมรรถนะบุคคล
- สถานที่ ห้อง และเครือ่ งมืออุปกรณ์ใน
การประเมินตามมาตรฐานอาชีพ

รค ,ทส ,อร.

หน้าที่ 32

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้อมูลป้อนเข้า (Input)

สานัก/กลุม่
ลาดั บที่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
- กระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพถูกต้องครบถ้วน
น่าเชือ่ ถือ โปร่งใส่ ยุตธิ รรม
- เจ้าหน้าที่ขององค์กรรับรองมีความ
เข้าใจขัน้ ตอนกระบวนการประเมินถูกต้อง
ตรงกัน
- เจ้าหน้าที่สอบศึกษาเครือ่ งมือประเมิน
ได้อย่างเข้าใจและนาไปประเมินได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
- รายการตรวจสอบ (Check list) การ
เตรียมความพร้อมกระบวนการประเมินฯ

ผู้รบั (Receiver)
อร.
รค

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
การเตรียมความพร้อมการจัด
ประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพครัง้ แรกขององค์กร
ที่มหี น้าที่รบั รองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สนับสนุนข้อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.6
8.6
8.7
9.1
10.1

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

ลาดั บที่

สานัก/กลุม่
งาน

26

รค

กระบวนการประเมินสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

QM-TPQI-01 Rev.08

ข้ อมู ลสารสนเทศ (Information)

แหล่งที่มา (Source)

- คูม่ อื ผูเ้ ข้ารับการประเมิน
- เครือ่ งมือประเมิน (ข้อสอบวัดความรู้
ข้อสอบสัมภาษณ์ ข้อสอบปฏิบัติ อืน่ ๆ
พร้อมแบบบันทึกผลการประเมิน )
- แผนการประเมินสมรรถนะบุคคล
- จานวนและ รายชือ่ ผูข้ อรับการประเมิน
แต่ละชัน้ คุณวุฒิ
- จานวนและรายชือ่ เจ้าหน้ าที่สอบ
- แผนผังสถานที่สอบ
- กาหนดการประเมินข้อเขียน/สัมภาษณ์/
สังเกตการปฏฺบัต/ิ ...(ทุกรูปแบบการ
ประเมิน)

อร.
รค, ทส,
เจ้าหน้ าที่สอบและ
คณะกรรมการตัดสินและ
รับรองผล ,
ภพ

หน้าที่ 33

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้ อมู ลป้อนเข้ า (Input)
กระบวนการ

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

ข้ อมู ลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
- รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพถูกต้องครบถ้วน
น่ าเชือ่ ถือ โปร่งใส่ ยุตธิ รรม
- เครือ่ งมือประเมิน (ข้อสอบวัดความรู้
ข้อสอบสัมภาษณ์ ข้อสอบปฏิบัติ อืน่ ๆ
พร้อมบันทึกผลการประเมิน )
- ผลการตัดสินผลการประเมินสมรรถนะ
บุคคลโดยจ้าหน้ าที่สอบและ
คณะกรรมการตัดสินและรับรองผล
- รายงานสังเกตการณ์

ผู้รบั (Receiver)
ผูเ้ ข้ารับการประเมิน
สมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
อร.
รค , ทส ,นว,ภพ

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
การเข้าร่วมสังเกตการณ์การ
ประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

สนับสนุนข้ อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.6
8.6
8.7

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

27

รค
ภพ

กระบวนการ

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

กระบวนสังเกตการณ์การประเมิน - คูม่ อื ผูร้ บั การประเมิน
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ - เครือ่ งมือประเมิน (ข้อสอบวัดความรู้
ข้อสอบสัมภาษณ์ ข้อสอบปฏิบัติ อืน่ ๆ
พร้อมแบบบันทึกผลการประเมิน)
- แผนการประเมินสมรรถนะบุคคล
- จานวนและ รายชือ่ ผูข้ อรับการประเมิน
แต่ละชัน้ คุณวุฒิ
- จานวนและรายชือ่ เจ้าหน้าที่สอบ
- แผนผังสถานที่สอบ
- กาหนดการประเมินข้อเขียน/สัมภาษณ์/
สังเกตุการปฏฺบัต/ิ ...
- แบบฟอร์มรายการสังเกตุการณ์
กระบวนการประเมินฯ

QM-TPQI-01 Rev.08

หน้าที่ 34

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้อมูลป้อนเข้า (Input)

สานัก/กลุม่
ลาดั บที่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

ข้อมูลที่ได้ รบั (Output)

แหล่งที่มา (Source)
อร.

ผลลัพธ์ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
- รายงานผลการสังเกตการประเมินฯ
กระบวนการประเมิน (Check List)
- รายงานผลการสังเกตกระบวนการ
ประเมินฯ เพือ่ เป็นข้อมูลทบทวนปรับปรุง
มาตรฐานอาชีพ
- รายงานผลการสังเกตกระบวนการ
ประเมินฯ อร. เพือ่ เป็นข้อมูลในการ
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการประเมินฯ
(กรณีมขี ้อปรับปรุง/แก้ไข)

ผู้รบั (Receiver)
ผูบ้ ริหารสถาบัน
รค, ภพ,อร.

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
การเข้าร่วมสังเกตการณ์การ
ประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

สนับสนุนข้อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.6
8.6
8.7
9.1
10.1

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

28

อร,รค
ทส.

กระบวนการ

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

กระบวนการรายงานผลการประเมิน - ข้อมูลผูร้ บั การประเมิน และเอกสาร
ฯเข้าสูร่ ะบบฐานข้อมูล
อืน่ ๆที่เกีย่ วข้อง
- รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐาน

QM-TPQI-01 Rev.08

หน้าที่ 35

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้อมูลป้อนเข้า (Input)

สานัก/กลุม่
ลาดั บที่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

ข้อมูลที่ได้ รบั (Output)

แหล่งที่มา (Source)
อร.

ผลลัพธ์ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
- ป้อนข้อมูลผูร้ บั การประเมิน และ
เอกสารอืน่ ๆที่เกีย่ วข้องและผลการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ ได้ถูกต้องครบถ้วน

ผู้รบั (Receiver)
อร,รค,
ทส,สอ

เอกสารอางอิง (Reference
Document)

สนับสนุนข้อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)

การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล 4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.6
8.6
8.7
9.1

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง
ลาดั บที่

สานัก/กลุม่
งาน

29

สอ

กระบวนการออกประกาศนี ยบัตร
และหนั งสือรับรองมาตรฐานอาชีพ

QM-TPQI-01 Rev.08

ข้ อมู ลสารสนเทศ (Information)
- ข้อมูลผูผ้ ่านการประเมิน และเอกสาร
อืน่ ๆที่เกีย่ วข้องและผลการประเมิน
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนี ยมใบ
ประกาศนี ยบัตรให้แก่สถาบัน

หน้าที่ 36

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้ อมู ลป้อนเข้ า (Input)
กระบวนการ

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

ข้ อมู ลที่ได้ รบั (Output)

แหล่งที่มา (Source)
ทส. ,รค ,
บร./การเงิน

ผลลัพธ์ ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
ส่งมอบหนั งสือรับรองมาตรฐานอาชีพ และ
ใบประกาศนี ยบัตรคุณวุฒิวชิ าชีพ ให้กับผู้
ผ่านการประเมินฯ ได้ถูกต้อง
-หลักฐานการส่งมอบหนั งสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพ และใบประกาศนี ยบัตร
คุณวุฒิวชิ าชีพ ตามรายชือ่ ผู้ ่านการประเมิน
จาก สคช.-อร.
- หลักฐานการรับมอบหนั งสือรับรอง
มาตรฐานอาชีพ และใบประกาศนี ยบัตร
คุณวุฒิวชิ าชีพ,เข็มกลัดมืออาชีพ ตาม
รายชือ่ ผูผ้ ่านการประเมิน
จาก อร.-ผูผ้ ่านการประเมิน

ผู้รบั (Receiver)
อร.
รค , สอ
ผูผ้ ่านการประเมิน

เอกสารอางอิง (Reference
Document)

สนับสนุนข้ อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)

กระบวนการออกประกาศนี ยบัตร 4.4
และหนั งสือรับรองมาตรฐานอาชีพพ 6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.6
8.6
8.7
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

ลาดั บที่

สานัก/กลุม่
งาน

30

มค

ข้ อมู ลที่ได้ รบั (Output)

ผลลัพธ์ ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
กระบวนการทบทวนมาตรฐานอาชีพ - รายงานผลการสังเกตกระบวนการ
รค , ภพ ,นผ กค ,ทส , บร มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพและ
และเครือ่ งมือประเมิน
ประเมินฯ เพือ่ เป็นข้อมูลทบทวนปรับปรุง - อนุ กรรมการมาตรฐานอาชีพ เครือ่ งมือประเมินที่ได้รบั การทบทวน และ
มาตรฐานอาชีพ
กลุม่ คนในอาชีพให้การยอมรับ
- รายงานการประชุมอนุ กรรมการ
มาตรฐานอาชีพ
- รายงานประชุมผลการทบทวน
- ยุทธศาสตร์ สคช.
มาตรฐานอาชีพ และเครือ่ งมือประเมิน
- อืน่ ๆ ตามระเบียบและประกาศคาสัง่ ที่
เกีย่ วข้องของสถาบัน

QM-TPQI-01 Rev.08

ข้ อมู ลสารสนเทศ (Information)

หน้าที่ 37

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้ อมู ลป้อนเข้ า (Input)
กระบวนการ

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แหล่งที่มา (Source)

ผู้รบั (Receiver)

เอกสารอางอิง (Reference
Document)

รค , ภพ ,นผ กม ,ทส ,บร การส่งเสริมสนั บสนุ นให้จัดทา
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
มาตรฐานสมรรถนะ

สนับสนุนข้ อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.5
8.5.6
8.6
8.7
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

ลาดั บที่
31

สอ
ภพ
นว

กระบวนการ

ข้ อมู ลสารสนเทศ (Information)

กระบวนการสือ่ สารองค์กร
- มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพที่
ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้
เสร็จแล้ว
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ
- ยุทธศาสตร์ สคช.
ให้แก่กลุม่ คนในอาชีพ ผูป้ ระกอบการ
และทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
และส่งเสริมการเทียบโอนคุณวุฒิ
วิชาชีพสูค่ ณ
ุ วุฒิทางการศึกษา
การจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
การจัดอบรมออนไลน์ ตามมาตรฐาน
อาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ
การจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
การส่งเสริมการเทียบโอนคุณวุฒิ
วิชาชีพสูค่ ณ
ุ วุฒิทางการศึกษา

QM-TPQI-01 Rev.08

หน้าที่ 38

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้ อมู ลป้อนเข้ า (Input)

สานัก/กลุม่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แหล่งที่มา (Source)
- รค, นผ, มค,นว ,นผ

ข้ อมู ลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ ที่ค าดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
กลุม่ คนในอาชีพ ผูป้ ระกอบการ และทุก
ภาคส่วนที่เกีย่ วข้องได้รบั รูถ้ ึงระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ และ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ

ผู้รบั (Receiver)
บุคคลในอาชีพ
สมาคม สมาพันธ์ ชมรม มูลนิ ธิ
สภาวิชาชีพ ผูป้ ระกอบการ
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
และหน่ วยงานรัฐที่เกีย่ วข้อง
และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกภาค
ส่วน

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
กระบวนการดาเนิ นงาน
ประชาสัมพันธ์
การส่งมอบมาตรฐานอาชีพให้แก่
สถานศึกษาและหน่ วยงานสถาน
ประกอบการเพือ่ นาไปใช้ประโยชน์
การส่งเสริมการเทียบโอนคุณวุฒิ
วิชาชีพสูค่ ณ
ุ วุฒิทางการศึกษา
การจัดทาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
การจัดอบรมออนไลน์ ตามมาตรฐาน
อาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ
(TPQI Virtual Classroom)

สนับสนุนข้ อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.5
8.5.6
8.6
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง

ลาดั บที่

สานัก/กลุม่
งาน
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ภพ

กระบวนการประสานความร่วมมือ
สร้างการรับรู้ พัฒนาระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพสูส่ ากล และเทียบเคียง
มาตรฐานอาชีพกับต่างประเทศ

QM-TPQI-01 Rev.08

ข้ อมู ลสารสนเทศ (Information)
- โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพที่เสร็จแล้ว
- ยุทธศาสตร์สคช.
- บันทึกความร่วมมือต่างๆ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณวุฒิวชิ าชีพ
เพือ่ เชือ่ มโยงสูร่ ะดับภูมภิ าคอาเซียนและ
สากล

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้ อมู ลป้อนเข้ า (Input)
กระบวนการ

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แหล่งที่มา (Source)
- มค , รค ,ทส ,สอ, นผ

หน้าที่ 39

ข้ อมู ลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ ที่ค าดว่าจะได้ รบั
ผู้รบั (Receiver)
(Intended Outcome)
- รายงานการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
- คณะกรรมการบริหาร
คุณวุฒิวชิ าชีพเพือ่ เชือ่ มโยงสูร่ ะดับภูมภิ าค สถาบัน
อาเซียนและสากล
มค , รค , สอ ,ทส,นผ ,

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
การให้บริการข้อมูลระบบคุณวุฒิ ,
คุณวุฒิวชิ าชีพต่างประเทศ
การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การดาเนิ นการโครงการ และ
กิจกรรมความร่วมมือกับหน่ วยงาน
ต่างประเทศ

สนับสนุนข้ อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.5
8.5.6
8.6
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง
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นผ

กระบวนการ
การบริหารงานวิจัยและพัฒนา
วิเคราะห์ความต้องการและจัดลาดับ
ความสาคัญโครงการจัดทามาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพ ตาม
งบประมาณประจาปี

QM-TPQI-01 Rev.08

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)
- ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายภาครัฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
-นโยบายผูบ้ ริหารสถาบัน
- ยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ

หน้าที่ 40

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้อมูลป้อนเข้า (Input)

สานัก/กลุม่
ลาดั บที่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

ข้อมูลที่ได้ รบั (Output)

แหล่งที่มา (Source)
นผ,มค,รค,มค,ภพ

ผลลัพธ์ที่ค าดว่าจะได้ รบั
ผู้รบั (Receiver)
(Intended Outcome)
ผลการวิจัยพัฒนาระบบคุณวุฒิวชิ าชีพ
- คณะกรรมการบริหาร
วิเคราะห์ความต้องการและจัดลาดับ
สถาบัน
ความสาคัญโครงการจัดทามาตรฐานอาชีพ นผ,มค,รค,มค,ภพ ,สอ
และคุณวุฒิวชิ าชีพ ตามงบประมาณ
ประจาปี

เอกสารอางอิง (Reference
Document)
การบริหารงานวิจัยและพัฒนา
การจัดทาคาของบประมาณจาก
กองทุน
การบริหารความเสีย่ ง

สนับสนุนข้อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.5
8.5.6
9.1
10.1
10.2
10.3

ประเภทเอกสาร
คู่มือคุณภาพ

หมายเลขเอกสาร
QM-TPQI-01

ชื่อเรื่อง
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สอ

กระบวนการ

ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

กระบวนการส่งมอบมาตรฐานอาชีพ - โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
และคุณวุฒิวชิ าชีพ ที่เส็จแล้วให้แก่ วิชาชีพที่เสร็จแล้ว
ภาคการศึกษาและหน่วยงานอืน่ ๆที่ - ยุทธศาสตร์สคช.
เกีย่ วข้อง

QM-TPQI-01 Rev.08

แก้ไขครั้งที่
08

คู่มือคุณภาพ

ข้อมูลป้อนเข้า (Input)

สานัก/กลุม่
ลาดั บที่
งาน

วันที่มีผลบังคับใช้
24/03/2565

แหล่งที่มา (Source)
นผ,มค,รค, ทค ,ภพ ,ทส

หน้าที่ 41

ข้อมูลที่ได้ รบั (Output)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ รบั
(Intended Outcome)
- หน่วยงานภาคการศึกษาได้รบั มาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวชิ าชีพและนาไป
ทบทวนและปรับหลักสูตรการศึกษาให้
ตรงกับความต้องการตลาด
- หน่วยงานอืน่ ๆที่ได้รบั มาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวชิ าชีพ

ผู้รบั (Receiver)

เอกสารอางอิง (Reference
Document)

บุคคลในอาชีพ
การส่งมอบมาตรฐานอาชีพให้แก่
สมาคม สมาพันธ์ ชมรม มูลนิธิ สถานศึกษาและหน่วยงานสถาน
สภาวิชาชีพ ผูป้ ระกอบการ ประกอบการเพือ่ นาไปใช้ประโยชน์
ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
และหน่วยงานรัฐที่เกีย่ วข้อง
และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกภาค
ส่วน

สนับสนุนข้อกาหนด ISO
9001:2015
(Requirements)
4.4
6.1
6.2
6.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.5.1
8.5.2
8.5.5
8.5.6
9.1
10.1
10.2
10.3

