รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ขอมูลทั่วไป
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) เปนหนวยงานของรัฐประเภทองคการมหาชนที่จัดตั้ง
โดยพระราชกฤษฎีกาเมือ่ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้เพื่อใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการรับรองเปนองคกรที่มีหนาที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
1.2 วัตถุประสงคการจัดตั้ง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 กําหนดวัตถุประสงค
การจัดตั้งไว ดังนี้
1) ดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
2) สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานอาชีพ
3) ใหการรับรององคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
4) เปนศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
5) ติดตามและประเมินผลองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพือ่ ใหการดําเนินการเปนไปดวยความโปรงใสและยุติธรรม
6) สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือกับสถานศึกษา ศูนยหรือสถาบันฝกอบรม
สถานประกอบการ หนวยงานของรัฐ และองคกรเอกชนในการเผยแพรระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
1.3 รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา : นายกรัฐมนตรีมอบรองนายกรัฐมนตรี
นายสันติ พรอมพัฒน
1.4 ผูอํานวยการ : นายวีระชัย ศรีขจร
1.5 รายชื่อคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
คณะกรรมการ
1) พลเอก เลิศรัตน รัตนวานิช
2) นายถาวร ชลัษเฐียร
3) นางอัญชลี ชวนิชย

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมการ
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ปลัดกระทรวงแรงงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ประธานสมาคมธนาคารไทย
ผูอํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ตําแหนง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

1.6 โครงสรางและอัตรากําลัง

เจาหนาที่ 58 อัตรา
1.7 เงินงบประมาณที่ไดรับ (เงินอุดหนุน) 245,910,000 บาท
1.8 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
วิสัยทัศน
“เปนสถาบันหลักในการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบคุณวุฒิวิช าชีพและมาตรฐานอาชีพให
ไดรับการยอมรับทั้งในและตางประเทศ”
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พันธกิจ
1) กําหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา ตามมาตรฐานสากล
2) กําหนดองคกรเพื่อรับรองสมรรถนะตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและติดตามประเมินผล
3) สนั บ สนุ น พั ฒ นาสมรรถนะผู ป ระกอบอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น
ระดับประเทศ
4) เปนศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร
1) พัฒนาระบบคุ ณวุฒิ วิช าชี พและมาตรฐานอาชี พให ส อดคล องกับ ทิ ศทางความต องการทาง
เศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ
2) สงเสริมใหระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเปนที่รูจักและยอมรับทั้งในและตางประเทศ
3) เสริมสรางและบูรณาการความรวมมือในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ
4) พัฒนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใหเปนหนวยงานหลักในการขับเคลือ่ นงานระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ
5) เพิ่มประสิทธิภาพขององคกรใหเปนองคกรหลักในดานการบริหารจัดการที่ดี

2. สรุปผลในภาพรวม
ผลการปฏิบั ติง านตามคํ ารับรองการปฏิบั ติง านของสถาบั นคุ ณวุ ฒิวิ ชาชีพ (องคการมหาชน)
หรือ สคช. ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในภาพรวม ไดคะแนน 4.1481 ซึ่งอยูในระดับดีกวาเปาหมายที่
กําหนดไว โดยเฉพาะผลการปฏิบัติงานในมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ทีไ่ ดคะแนน 4.5680 รองลงมา ไดแก
มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ไดค ะแนน 4.3661 มิติที่ 1 ดานประสิท ธิผ ลของการปฏิบัติงานซึ่ง
เปนไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร ของ สคช. ไดคะแนน 4.1333 และมิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองคการ ไดคะแนน 3.7500 ตามลําดับ
2.1 ตารางสรุปคะแนนผลการปฏิบั ติงานตามคํารับรองการปฏิบั ติงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ผลประเมินแยกตามมิติ

น้ําหนัก

ผลคะแนน

มิติท ี่ 1 ประสิทธิผล
ของการปฏิบตั ิงาน

60%

4.1333

มิติท ี่ 2 คุณภาพการใหบริการ

10%

4.5680

ระดับคะแนน
5.0
4.0
3.0

มิติท ี่ 3 ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิงาน

14%

4.3661

มิติท ี่ 4 การกํา กับดูแลกิจการ
และการพัฒนาองคการ

16%

3.7500

100%

4.1481

2.0

รวมทุกมิติ

รวมทุกมิต ิ

1.0
0.0
มิติท ี่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติท ี่ 4

รวมทุกมิติ
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2.2 ตารางเปรีย บเที ยบผลการประเมินรายมิติของสถาบั นคุณวุ ฒิวิ ชาชีพ (องคก ารมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
คะแนน พ.ศ.
มิติที่ 1
มิติที่ 2
มิติที่ 3
มิติที่ 4
รวม
2554

-

-

-

-

-

2555

-

-

-

-

-

2556

-

-

-

-

-

2557

4.1333

4.5680

3.8000

3.7500

4.1481
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ตารางสรุปคะแนนผลการประเมินการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบตั งิ านของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

มิติที่ 1 มิติดานประสิท ธิผลของการปฏิบัติงาน
1.1
ตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาล
1.1 ระดับ ความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐานอาชีพ
ตามกลุมอุตสาหกรรมหรือกลุมอาชีพ
1.2 ระดับ ความสําเร็จในการพัฒนากรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
1.3 จํานวนมาตรฐานอาชีพตามกลุมอุตสาหกรรม
หรือกลุมอาชีพที่ดําเนินการพัฒนา
1.4 ระดับ ความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลคุณวุฒิวิชาชีพ
1.5 ระดับ ความสําเร็จในการจัดทําหลักเกณฑ วิธีการ
เงื่อนไขในการรับ รององคกรที่มีห นาที่รบั รอง
สมรรถนะของบุคคล
1.6 จํานวนหนวยงาน/องคกรที่ไ ดรบั การขึ้น
ทะเบีย นและรับ รองใหเปนศูนยทดสอบตาม
มาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ*
มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ
2.1 รอยละของระดับ ความพึงพอใจในการใหบ ริการ
มิติที่ 3 มิติดานประสิท ธิภาพของการปฏิบัติงาน
3.1 รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจา ยเงิน
3.2 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดจากความ
รวมมือในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (MOU)

หนวยวัด

น้ําหนัก
(รอยละ)

1

2

เกณฑการใหคะแนน
3
4

5

3

4

5

3

3.0000

0.6000

60

ผลการดําเนินงาน
ผลการ
คาคะแนน คะแนน
ดําเนินงาน
ที่ได ถวงน้ําหนัก
4.1333

ระดับ

20

ระดับ

8

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.4000

จํานวน

8

6

7

8

9

10

10

5.0000

0.4000

ระดับ

8

1

-

3

4

5

5

5.0000

0.4000

ระดับ

8

1

-

3

-

5

5

5.0000

0.4000

จํานวน

8

8

9

10

11

12

14

3.5000

0.2800

70

75

80

85

90

87.84

80
2

85
4

90
6

95
8

100
10

85.21
10

4.5680
4.5680
4.3661
2.0420
5.0000

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

3
5

3.7500
3.0000
5.0000

รอยละ
รอยละ
จํานวน

10
10
14
3
11

มิติที่ 4 มิติดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ
4.1 ระดับ การพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ
ระดับ
4.2 ระดับ ความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนา
ระดับ
มาตรฐานอาชีพตามกลุมอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป

16
10
6

น้ําหนักรวม

100

0.4568
0.0613
0.5500

0.3000
0.3000

คาคะแนนที่ได 4.1481

หมายเหตุ : * ถูกปรับลดคะแนนเชิงคุณภาพ

3. ผลการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
3.1 มิติที่1 ดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ60) คาคะแนนที่ได 4.1333
สถาบัน คุณวุฒิ วิช าชี พ (องคการมหาชน) (สคช.)มีการกํ าหนดตัวชี้วัดที่ เป นผลการดําเนิ นงานเชิ ง
ผลผลิตทีส่ อดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของ สคช. ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุป ดังนี้
3.1.1 ผลสําเร็จ ตามนโยบายรัฐบาล: เพิ่มขีด ความสามารถของทรัพยากรมนุษ ย เพื่อรองรับ
การเปดเสรีประชาคมอาเซียน โดยรวมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิต และพัฒนา
กําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคลองตามความตองการของภาคการผลิต และบริการ เรงรัดการ
จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัด ทํามาตรฐานฝมือ
แรงงานใหครบทุกอุตสาหกรรมเพือ่ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน
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สคช. ได ส นั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด ทํ า มาตรฐานอาชี พ โดยร ว มกั บ ตั ว แทนสมาคม กลุ ม
ผูประกอบการ และหนวยงานสําคัญในแตละสาขาวิชาชีพ จัดทํามาตรฐานอาชีพ โดยมีผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา
วิชาชีพเขามาทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการวิเคราะหและรวบรวม และเรียบเรียงจัดทํามาตรฐานอาชีพและระบบ
ประเมิน โดยมีเกณฑในการพิจารณาจากยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉ บับที่ 11 และ
กลุ ม อาชี พ เพื่ อ เตรี ย มพร อ มเมื่ อ เข า สู ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น ผ า นกระบวนการมี ส ว นร ว มของกลุ ม
ผูป ระกอบการ และหนว ยงานต างๆ ที่ เกี่ยวของ ไดแ ก กรมพัฒนาฝ มือแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรม เปนตน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีส าขาวิชาชีพที่ไดจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิช าชีพ
แลวเสร็จและไดดําเนินการจัดทําประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) เรื่องมาตรฐานเพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพในการใหไดรับประกาศนีย บัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐาน
อาชีพ จํานวน 7 สาขาวิชาชีพ ไดแก
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาผูประกอบอาหารไทย
สาขาวิชาชีพขนสงชุมชน อาชีพผูขับขี่รถยนตโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุงหม สาขาตัดเย็บเสื้อผา

เพื่อให มีก ารนํ า มาตรฐานอาชี พและคุ ณวุ ฒิวิ ช าชี พที่ ไดจัด ทํ า แล วเสร็จไปใช งานให เ กิ ด
ประโยชน สคช. ไดดําเนินการใหการรับ รององคกรที่มีห นาที่รับ รองสมรรถนะของบุค คลตามมาตรฐานอาชีพใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 15 แหง เพื่อใหผูประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพตางๆ ไดเขามาสมัครเพื่อขอเขา
รับการประเมินสมรรถนะ
นอกจากนั้น สคช. ยังไดสงมอบมาตรฐานอาชีพใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เพื่อนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตรการเรีย นการสอนและฝกอบรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีส มรรถนะสอดคลองกับ
ความตองการของผูประกอบการหรือทิศ ทางการพัฒนาประเทศ จํานวน 6 สาขาวิชาชีพ ประกอบดวย สาขา
วิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม สาขาวิชาชีพการผลิต อาหารและเครื่อ งดื่ม สาขาผูป ระกอบอาหารไทย สาขาวิช าชี พ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส สาขาวิชาชีพโลจิสติกส
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุงหม และสาขาตัดเย็บเสื้อผา
สาขาวิ ชาชีพ ที่เ หลื อคื ออาชี พผู ขับ ขี่รถยนต โดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) ไมส ามารถนําส ง
สถาบันการศึกษาไดเนื่องจากยังไมมีหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาชีพดังกลาว
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ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได 3.0000
3.1.2 ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคการจัดตั้ง:
 ดานการศึก ษาวิ จัยและพัฒ นาระบบคุณวุฒิวิ ชาชีพ: สคช. ไดจัด ทํากรอบคุ ณวุฒิวิช าชี พ
แบงออกเปน 7 ชั้นตามสมรรถนะและไดรับการยอมรับ โดยผานการประชาพิเคราะห และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเปนเครื่องกําหนดระดับการประยุกตใชความรู ทักษะและขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ของอาชีพตางๆ รวมทั้งใชเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแหงชาติและกรอบคุณวุฒิอาเซียน เพื่อใหกําลังคนไดรับการ
ยอมรับในการเคลื่อนยายแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียน และสามารถเทีย บเคีย งกับคุณวุฒิก ารศึกษาและ
มาตรฐานฝมือแรงงานผานกรอบคุณวุฒิแหงชาติไดในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ศึกษาวิจัยกรอบคุณวุฒิแหงชาติของประเทศที่มแี นวทางปฏิบัตเิ ปนเลิศ เพื่อวิเคราะหหลักการ
และกระบวนการจั ดทํากรอบคุณวุฒิวิ ชาชีพ โดยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เ กี่ยวของกับ กรอบคุณวุฒิและ
วิชาชีพทั้งภายในและตางประเทศ
 National Qualifications Framework (Thailand NQF)
 ASEAN Qualifications Reference Framework ( AQRF)
 European Qualifications framework (EQF)
 National Qualifications Framework (England, Northern Ireland, and Wales)
 German Qualifications Framework for Lifelong Learning
 Australian Qualifications Framework (AQF)และ Training package
 Qualifications Framework (Hong Kong)
 Philippine Qualifications Framework (PQF)
 Workforce Skills Qualifications (WSQ) frameworks
 Malaysia Qualifications Framework (MQF)
2) นําผลการศึกษาวิเคราะหมาจัดทํารางกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยเพื่อกําหนดระดับ
การประยุก ตไชค วามรู ความสามารถ สมรรถนะในการปฏิบัติ งานในแต ล ะอาชีพเปน 7 ชั้น และมีคําบรรยาย
คุณลั ก ษณะเกี่ย วกั บ ความรู ทั กษะ ทั ศ นคติ ขอบข า ยการประยุ ก ต ค วามรู แ ละทัก ษะ รวมถึ ง ขอบเขตความ
รับผิดชอบของแตละชั้น
3) นําเสนอรางกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในการประชาพิเคราะหกับอุตสาหกรรมกลุมตางๆ สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฯลฯ และนําความเห็นมาปรับแกใหกรอบคุณวุฒิวิชาชีพมีความเหมาะสมกับ บริบท
ประเทศไทยและไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวนโดยนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร สคช. ครั้งที่ 12/2556
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4) ประกาศใช กรอบคุ ณวุฒิวิ ชาชี พในราชกิจจานุเบกษาตามข อบั งคับ สถาบั นคุ ณวุฒิ วิช าชี พ
(องคการมหาชน) วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหคุณวุฒิวิช าชีพ พ.ศ.2557 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หนา 21 เลม 131 ตอนพิเศษ 40 ง 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2557
5) สรางความรูความเขาใจใหกับผูเกี่ยวของในการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อ
นํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพไปใชไดอยางถูกตอง อีกทั้งในการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิช าชีพยังกําหนดให
ตัวแทนอุตสาหกรรมและผูประกอบอาชีพหารือรวมกันในการกําหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
6) เชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพกับกรอบคุณวุฒิแ หงชาติ และทํางานรวมกับสภาการศึกษาใน
การเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิอาเซียน
สคช. มีผลการดําเนินงานครบถวนสูงกวาเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนนตามที่กําหนดไวใน
คํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก คาคะแนนที่ได 5.0000
 ดานสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพในการจัดทํามาตรฐานอาชีพ: สคช.
สนับสนุนใหมีการจัดทํามาตรฐานอาชีพตามกลุมอุต สาหกรรมหรือกลุมอาชีพ เพื่อใหไดมาตรฐานอาชีพที่เปนไป
ตามความตองการของผูประกอบการ และสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานอาชีพของกลุมประเทศสมาชิกอาเซีย น
และนานาประเทศในสาขาวิชาชีพเดียวกัน และยังสงตอใหสถาบันการศึกษาสามารถนําไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนและฝกอบรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการหรือ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ กระบวนการดํ าเนินงานจึ งต องอาศั ยการมีส วนรวมจากทุก ภาคสว นที่เ กี่ย วของทั้ ง
ภาครัฐและเอกชน โดยที่ผานมา สคช. ไดรวมกับตัวแทนสมาคม กลุมผูประกอบการ และหนวยงานสําคัญในแตละ
สาขาวิชาชีพ จัด ทํามาตรฐานอาชีพ โดยมีผูเชี่ยวชาญในแตล ะสาขาวิช าชีพเขามาทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในการ
วิเคราะหและรวบรวม และเรียบเรียงจัดทํามาตรฐานอาชีพและระบบประเมิน โดยไดดําเนินการลงนามสัญญาจาง
ที่ปรึกษาจัดทํามาตรฐานอาชีพจํานวน 10 สาขาวิชาชีพดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
อาหาร)

สาขาวิชาชีพชางทําผม
สาขาวิชาชีพอนุรักษงานพื้นบานและศิลปหัตถกรรม
สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑยางพารา อุตสาหกรรมยางลอและชิ้นสวนยานพาหนะและวิศวกรรม
สาขาวิชาชีพการทองเที่ยว การโรงแรม และภัตตาคาร สาขามัคคุเทศก
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส
สาขาวิชาชีพขนสงชุมชนอาชีพผูขับขี่รถยนตโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพดูแลผูสูงอายุ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย
สาขาวิชาชีพแมบาน (ผูชวยดูแลงานบาน)
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อาชีพนักวิทยาศาสตรอาหาร (ดานความปลอดภัย
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สคช. มีผลการดําเนินงานครบถวนสูงกวาเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนนตามที่กําหนดไวใน
คํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก คาคะแนนที่ได 5.0000
 ดานการเปนศูนยก ลางขอ มูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ: สถาบัน
คุณวุฒิวิช าชีพฯ มีหนาที่สําคัญขอหนึ่ง คือการเปนศูนยกลางขอมูล เกี่ย วกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ เพื่อใหประชาชนและบุคคลทั่วไปไดรับรูและเขาใจถึงบทบาท ภาระหนาที่ ของหนวยงาน
ระบบฐานข อ มู ล การให บ ริก ารระบบคุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พ เป นระบบให บ ริ การผู มี สว นได เ สี ย
(Stakeholder) กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การดําเนินงานทั้งหมดใชเวลา 5 ป
1) ระยะที่ 1 มุงเนนการพัฒนาระบบเพื่อใหส ามารถรับรองการจัด ทํามาตรฐานอาชีพ และ
คุณวุฒิวิชาชีพ ขอมูลในสวนนี้เปนขอมูลตัง้ ตนการดําเนินงานตามภารกิจ ไดแก การรับรององคกรที่มีหนาที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคล การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การใหคุณวุฒิวิชาชีพ
2) ระยะที่ 2 มุงเนนการสร างมูล คาเพิ่มให กับระบบ และการพัฒ นาส วนเสริม เพื่อใหการ
บริการขอมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสามารถทํางานไดสมบูรณมากยิ่งขึ้น
3) ระยะที่ 3 มุงเนนการพัฒนาระบบที่เกี่ยวของกับการประเมิน อาทิเชน การประเมินตนเอง
และการจัดทําคลังเครื่องมือประเมินเปนตน
4) ระยะที่ 4 – 5 การพัฒนาศักยภาพของระบบใหมีเสถียรภาพ และมีความปลอดภัย มาก
ยิ่งขึ้น เหมาะสําหรับการเปนระบบศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพระดับชาติ
การพัฒนาระบบฐานขอมูลการใหบริการระบบคุณวุฒิวิช าชีพ ไดใชหลักแนวคิด Plan Do
Check Act และ การ Agile ในการพัฒนาระบบตามหลัก Software Engineering เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
รวดเร็ว และ ทันตอความเปลี่ยนแปลง ตอความตองการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยการดําเนินงานในระยะที่ 1 สคช.
มีกระบวนการดําเนินงานดังนี้
- จัดจางที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร ดําเนินการพัฒนาแผนแมบทระยะ 5 ป
- พัฒนาซอฟตแวรตามแผนแมบท
- จัด หาเครื่องมือและอุป กรณ พรอ มติ ด ตั้ งระบบตามแผนแมบ ทโครงการพัฒ นาระบบ
ฐานขอมูล
- ติ ด ตามการนํา เข า ข อมู ล มาตรฐานอาชี พ และคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ที่ ได ดํ า เนิ นการเสร็จ
เรียบรอยแลว เขาสูระบบฐานขอมูลการใหบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 14 สาขาวิชาชีพ
สคช. มีผลการดําเนินงานครบถวนสูงกวาเปาหมายตามเกณฑการใหค ะแนนตามที่กําหนดไว
ในคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก คาคะแนนที่ได 5.0000 รายละเอียดตอไปนี้
1) จัดทําแผนแมบทโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการให บริการระบบคุณวุฒิวิช าชีพใน
ระยะ 5 ปโดยจัดทําเปนรูปเลม “รายงานฉบับสมบูรณ แผนที่นําทางและแผนปฏิบัติการแมบท 2556 – 2560 โครงการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลการใหบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”
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2) พัฒนาซอฟต แวรตามแผนแม บทในขอ 1 ให บริการที่ เว็บ ไซต : tpqi-net.tpqi.go.th
ระยะที่ 1 มีหมวดการดําเนินการ ดังตอไปนี้
- ระบบบริหารจัดการเปนระบบที่ สคช. ใชในการบริหารจัด การ การรับสมัคร และ
ประเมินองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ระบบบริหารจัดการใบรับรอง เปนระบบที่ สคช. ใชในการบริหารจัดการใบรับรอง
ตาง ๆ อาทิ ใบรับรององคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ใบรับรองคุณวุฒิวิช าชีพ
ใบรับรองสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ
- ระบบรับรองสมรรถนะบุคคล เปนระบบที่องคกรรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ ใชในการ รับสมัคร ประเมิน เก็บหลักฐาน และ รายงานผลการประเมินสมรรถนะบุคคลสคช.
- ระบบบริห ารจั ด การมาตรฐานอาชี พ เป นระบบสํา หรับ สคช. ใช ในการนําเข า
ขอมูลมาตรฐานอาชีพ และ คุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเผยแพร ตอสาธารณะชน และ ใชเปนขอมูลตั้งตนใหแกสคช. และ
องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ในรับสมัครองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุคคล และ บุคคลทั่วไป
ในการขอรับการรับรองสมรรถนะบุคคล
3) ดําเนินการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ พรอมติดตั้งระบบตามแผนแมบทโครงการพัฒนา
ระบบฐานขอมูล ระยะที่ 1 ปที่ 1 โดยมีการจัดซื้อเครื่องแมขาย และเชาใชบริการ Internet Data Center ที่มี
คุณภาพ
4) ติดตามการนําเขาขอมูลมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพทีไ่ ดดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลวเขาสูระบบฐานขอมูลการใหบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จํานวน 14 สาขาวิชาชีพไดแ ก บริการยานยนต จัด
ดอกไม สาขาผู ป ระกอบอาหารไทย เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โลจิ ส ติ ก ส แมคคาทรอนิ ก ส
อุตสาหกรรมการผลิตแมพิมพ ธุรกิจภาพถาย อุตสาหกรรมการพิมพ อาชีพขับขี่รถยนตโดยสาร สปา ตัดเย็บเสื้อผา
รถไฟความเร็วสูงและระบบราง และอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี
 ดานการติดตามและประเมินผลองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดว ยความโปรงใส: สคช. ไดจัด ทําขอบังคับ
สคช. วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับ รองแกองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557 ซึ่งประกอบดวยหลักเกณฑการประเมินความพรอมขององคกรรับรองฯ 7 ขอ
(ขอบังคับฯ ขอที่ 5) วิธีการ กําหนดระยะเวลา เงื่อนไขในการรับรององคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ (ขอบังคับฯ ขอที่ 9) ตลอดจนวิธีการในการติดตาม (ขอบังคับฯ ขอที่ 10) จรรยาบรรณของ
บุคลากรขององคกรรับรองฯ เงื่อนไขการยกเลิกหรือพักใชหนังสือรับรองฯ การตออายุ และกระบวนการรายงาน
ผลการดําเนินการ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองใหความเห็นและจัด ทํารางหลักเกณฑ
ระเบียบ ขอบังคับ สคช. ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 และคณะกรรมการบริหาร สคช. แลว จึงไดมีการประกาศ
ขอ บั งคับ สคช. วาด วยหลั กเกณฑ วิธี การ และเงื่ อนไขในการออกหนังสื อรับรองแก องคกรที่ มีห น าที่รับ รอง
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สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557 ในราชกิจจานุเบกษา หนา 41 เลม 131 ตอนพิเศษ 40 ง 28
กุมภาพันธ 2557 ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2557
ผลการดํา เนิ น งานครบถ ว นสู งกว า เป า หมายตามเกณฑ ก ารให ค ะแนนตามที่ กํ า หนดไว ใ น
คํารับรองการปฏิบัติงานในระดับดีมาก คาคะแนนที่ได 5.0000
 ดานการรับรององคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ: สคช. ได
ประสานกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในการขอความรวมมือในการ
สมัครเขารวมเปนองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโดยในปงบประมาณ พ.ศ.2557
มีจํานวนมาตรฐานอาชีพที่แลวเสร็จจํานวน 7 สาขาวิชาชีพ ไดแก
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาผูประกอบอาหารไทย
สาขาวิชาชีพขนสงชุมชน อาชีพผูข ับขี่รถยนตโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจติ อลคอนเทนต
สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครือ่ งนุงหม สาขาตัดเย็บเสื้อผา

มีหนว ยงานตางๆ สนใจสมัค รขอรับ การรั บรองเพื่อ เปนองคกรที่มีห นาที่ รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จํานวน 14 แหง 7 สาขาวิชาชีพ โดย สคช. ไดดําเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน
รวมกับผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาชีพเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการออก
หนังสือรับรองแกองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2557 และเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเพื่อใหการรับรององคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุค คลตามมาตรฐานอาชีพ
และเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร สคช. ในการใหการรับรององคกรที่มีหนาที่รับ รองสมรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และออกหนังสือรับรองใหองคกรรับรองฯ ทั้ง 14 แหง 7 สาขาวิชาชีพ ดังนี้
สาขาวิชาชีพ
1. โลจิสติกส

2. ผูประกอบอาหารไทย

1.
2.
3.
4.
5.

องคกรที่มหี นาที่รับรองสมรรถนะ
สมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกสไทย
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
วิทยาลัยดุสติ ธานีกรุงเทพฯ
วิทยาลัยดุสติ ธานีวิทยาเขตพัทยา

3. เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารและ 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ดิจิตอลคอนเทนต
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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สาขาวิชาชีพ

4. แมคคาทรอนิกส

5. ธุรกิจจัดดอกไม
6. สิ่งทอและเครื่องนุงหม สาขาตัดเย็บเสื้อผา
7. สาขาวิชาชีพขนสงชุมชน อาชีพผูข ับขี่รถยนต
โดยสารสาธารณะ (แท็กซี)่

องคกรที่มหี นาที่รับรองสมรรถนะ
8. บริษัท เอซิสโปรเฟสชันนัล เซ็นเตอร จํากัด
9. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวรไทย
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
12. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13. มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
14. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ

ผลการดํ า เนิ น งานครบถ ว นสู ง กว า เป า หมายตามเกณฑ ก ารให ค ะแนนตามที่ กํ า หนดไว ใ น
คํารับรองการปฏิ บั ติ งานในระดั บดี มาก ค าคะแนนที่ได 5.0000 แตอย างไรก็ ตาม สคช.ถู กปรับลดคะแนนกลุม
อุตสาหกรรมที่ไมมีหนวยงานเปนศูนยทดสอบ กลุมอุตสาหกรรมละ 0.5 คะแนน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในคํารับรอง
การปฏิบัติงานของ สคช.ซึ่งมีจํานวน 3 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม สาขาวิชาชีพขนสง
ชุมชน และสาชาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุงหม คาคะแนนที่ไดจึงเปน 3.5000
3.2 มิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ 10) คาคะแนนที่ได 4.5680
3.2.1 การสํารวจความพึงพอใจในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สคช.ไดดําเนินการจัดจางที่ป รึกษา
จากบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ คุณภาพการใหบริการของสถาบัน
คุณวุฒิวิช าชีพ (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความ
พึงพอใจขององคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุค คลตามมาตรฐานอาชีพ โดยวิธีจัด เก็บขอมูล จากการสัมภาษณ
เจาะลึกรายบุคคล สําหรับองคกรรับรองฯ จํานวน 15 องคกร ใน 7 สาขาวิชาชีพ ครอบคลุมประเด็นสําคัญ 5 ดาน
ดังนี้
(1) ความพึงพอใจตอกระบวนการตอกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
(2) ความพึงพอใจตอเจาหนาทีห่ รือบุคลากรทีใ่ หบริการ
(3) ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
(4) ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
(5) ความพึงพอใจตองานบริการ
ผลการสํารวจ พบวา ผูใชบริการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับ คะแนน 4.3919
หรือคิดเปนรอยละ 87.84 คาคะแนนที่ได 4.5680
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ประเด็น
ความพึงพอใจตอเจาหนาทีห่ รือบุคลากรที่ใหบริการ
ความพึงพอใจตอกระบวนการตอกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ
ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ
ความพึงพอใจตองานบริการ

คะแนนความพึงพอใจ
4.5603
4.2519
4.1333
4.6222
4.3919

หากพิจารณาแยกรายกลุม อุตสาหกรรมพบวาองคกรที่มีหนาที่รับรองฯ แตล ะอุตสาหกรรมมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการของ สคช. แตละขั้นตอนการใหบริการ มีดังนี้

อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
อุตสาหกรรมเชพไทย
อุตสาหกรรมสปา
อุตสาหกรรมโลจิสติกส
อุตสาหกรรมแมคคาทรอนิกส
อุตสาหกรรมอื่นๆไดแกชางจัดดอกไม
ชางตัดเย็บเสื้อผา
รวม

คะแนนความพึงพอใจ
ขั้นตอนการตรวจ
ขั้นตอนการ ขั้นตอนการ
ประเมินและแจง
เชิญชวน
สมัคร
ผลการพิจารณา
4.1458
4.3889
4.5382
3.7917
4.1111
4.1458
4.2083
4.5833
4.5625
4.1389
4.9259
4.7315
3.8611
4.2592
4.5602
2.6667

2.8889

3.9167

3.9500

4.3593

4.4907

รวม
4.4940
4.3134
4.4722
4.6118
4.3583
3.4149

สําหรับขอเสนอแนะและขอคิดเห็นพบวา ประทับใจตอ สคช.ที่ทํางานเชิงรุก เจาหนาที่มีความเปน
มืออาชีพ มีความกระตือรือรน แตอยางไรก็ตามยังมีประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงการบริการในประเด็นดังนี้
- สคช.ควรมีแ ผนการสงเสริมสนับสนุนที่มีรายละเอี ยดที่ชั ดเจน เชน การสนับสนุนอุป กรณ การ
สนับสนุนงบประมาณ เปนตน
- สคช.ควรใหเวลาหนวยงานที่ขอสมัครเปนองคกรที่มีหนาที่รับรองฯ ในบางสาขาวิชาชีพไดเตรียมตัว
ลวงหนา
- เจาหนาที่ควรมีความรูค วามเขาใจตอมาตรฐานอาชีพ กระบวนการเครื่องมือและรูปแบบในการ
ทดสอบมาตรฐานนั้นๆ อยางเพียงพอ
- สคช.เปลี่ยนแปลงผูรับ ผิดชอบบอยครั้ง และมีทีมงานผูประสานงานหลายทีม ทําใหการสื่อสาร
ชี้แจงขอมูลและการตอบขอซักถามไมเปนในทิศทางเดียวกัน
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3.3 มิติที่ 3 ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 14) คาคะแนนที่ได 4.3661
3.3.1 การบริห ารงบประมาณของ สคช. งบประมาณที่ใช จายตามแผนการใช จา ยเงิ นของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริหาร สคช. อนุมัติแ ผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจายงบประมาณ
ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํ านวน 290,779,000 บาท มีผ ลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 จํานวน 247,766,098 บาท
เมื่อคํานวณตามเกณฑ รอยละของการเบิกจายตามแผนการใชจายเงิน คิดเปนรอยละ 85.21 ซึ่งผลการเบิกจายเงิน
ดังกลาวไมเปนไปตามคาเปาหมายตามเกณฑการใหคะแนนที่กําหนดไวในคํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได
2.0420 คะแนน
3.3.2 การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพของ สคช. ในปงบประมาณ สคช. ไดดําเนินงานรวมกับ
หนวยงานตางๆ 10 กิจกรรม ภายใตความรวมมือใน MOU จํานวน 7 ฉบับ ที่ สคช. ลงนามรวมกับหนวยงานที่จัดทํา
มาตรฐานอาชีพ ประเมินสมรรถนะ และรับผิด ชอบระบบคุณวุ ฒิวิช าชีพในประเทศที่มีแ นวปฏิบั ติเปนเลิศ โดย
มุงหวังพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพดานกระบวนการและระบบการประเมินสมรรถนะ รวมถึงดานการเปรีย บเทียบ
มาตรฐานอาชีพกับประเทศอืน่ เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณ ตลอดจนสรางความรวมมือ เพื่อใหระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพไทยมีความเขมแข็งขึ้นซึ่งผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในเกณฑ
การใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได 5.0000ดังนี้
กิจกรรม
MOU
1) Service IQ ส งผู เ ชี่ย วชาญมาเป นวิท ยากรในการประชุมเชิ ง
สคช.- Service IQ (สภาวิชาชีพการบิน
ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง "กระบวนการและเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น
ของนิวซีแลนด)
สมรรถนะ" สาขาการบิน
2)HRD Korea ส ง ผู เ ชี่ ย วชาญมาเปน วิ ท ยากรในการประชุ มเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง "กระบวนการและเครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น
สคช.-HRD Korea (หนวยงานกํากับ
สมรรถนะ" ดานกระบวนการจัดทํามาตรฐานอาชีพ
ดูแลระบบคุณวุฒิวิชาชีพเกาหลี)
3) ประชุมเชิ งปฏิบั ติการเรื่องระบบประเมินสมรรถนะและรับ รอง
คุณวุฒิวิชาชีพของเกาหลี
4) NZQA สงผูเชี่ยวชาญมาเปนวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ สคช. - NZQA (หนวยงานกํากับดูแล
เรื่อง "กระบวนการและเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ" สาขา ICT
ระบบคุณวุฒินิวซีแลนด)
5) IPAสงผูเชีย่ วชาญมาเปนวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"กระบวนการและเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ" สาขา ICT โดย
สคช.-สวทช.-IPA (หนวยงานทํา
มีตัวแทน สวทช. เขารวม
มาตรฐานอาชีพ ขอสอบ IT ของญี่ปุน)
6) ประชุมเชิงปฏิบัติการเปรีย บเทียบมาตรฐานอาชีพ ICT ของไทย
และญี่ปุน
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กิจกรรม
7) เปรียบเทียบมาตรฐานอาชีพ customs broker ของสองประเทศ

MOU
สคช.- Professional Regulation
Commission (หนวยงานรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพและออกใบอนุญาต
ประกอบอาชีพของฟลปิ ปนส)

8) BIBBจัด การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทํามาตรฐานอาชีพ
แมคคาทรอนิกสในประเทศไทยและเวียดนาม เพื่ออบรมตัวแทน สคช. สคช. - BIBB (Federal Institute for
สอศ. และตัวแทนจากเวียดนาม
Vocational Education and
9) BIBBสง ผูเชี่ยวชาญมาเปนวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิ บัติการ Training)- สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.)
เรื่อง "กระบวนการและเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ" สาขาแมค
คาทรอนิกส
สคช. - Pakpasak Technical
10) เผยแพรมาตรฐานอาชีพผูประกอบอาหารไทย
College (ลาว)
3.4 มิติที่ 4 ดานการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ(น้ํ าหนักรอยละ 16) คาคะแนนที่ได
3.7500
มีตัวชี้วัดที่สําคัญ 2 ตัว ไดแก ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาดานการกํากับดูแลกิจการ (น้ําหนักรอยละ 10)
คาคะแนนที่ได 3.0000 และระดับความสําเร็จของการจัด ทําแผนพัฒนามาตรฐานอาชีพตามกลุมอุต สาหกรรม
ระยะ 5 ป (น้ําหนักรอยละ 6) ไดคะแนนที่ 5.0000 ดังนี้
3.4.1 ดานการกํากับดูแลกิจการ
การประเมินระดับ การพัฒนาดานการกํากับดูแ ลกิจการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางมาก
ของการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชน ผลการประเมินจะแสดงใหเห็น
วาองคการสามารถเติบโตอยางยั่งยืน ไดรับการวางรากฐานใหมีศักยภาพในการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม มิใชเพื่อการบรรลุเปาหมายระยะ
สั้นเทานั้น
การประเมินในที่นี้ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแ ล
ตนเองที่ ดี โดยพิจารณาจากกระบวนการส ง เสริมใหมี การกํา กับ ดู แ ลที่ดี แ ละการสนับ สนุนให ค ณะกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบอยางครบถวนและมีประสิท ธิผ ล โดยสามารถจําแนกผลการประเมินตาม
ประเด็นการประเมินผลยอยไดดังนี้
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ประเด็นการประเมิน
1.1 คณะกรรมการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจําป
ภายในเวลาที่กําหนด
1.2 บทบาทของคณะกรรมการในการติดตามผลการดําเนินงานขององคการมหาชนราย
ไตรมาส
1.3 การรายงานผลการดําเนินงานตอรั ฐมนตรี ที่กํากับดูแลองคการมหาชน
1.4 การเขาร วมการประชุมของคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
1.5 การเปดเผยขอมูลและความโปร งใส
2.1 มีการเปดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการร วมแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติหนาที่
2.2 มีการจัดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถของคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการ

น้ําหนัก
2

ผลประเมิน
4.0000

1.75

2.1429

0.5
1
1.75
2

5.0000
5.0000
4.4286
1.0000

1

1.0000

ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญดานการกํากับดูแลกิจการ ดังนี้
1) บทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริหารใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําปใน
การประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 โดยมีเนื้อหาครบถวนตามประเด็นที่กําหนดไว
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- ดานการรายงานผลระบบการบริหารจัดการองคการมหาชนที่สําคัญ พบวา สคช. สามารถ
รายงานผลระบบการบริหารจัดการที่สําคัญคือ มีการรายงานการดานการเงิน และการรายงานดานภารกิจหลัก จํานวน
2 ระบบ ไดในทุกไตรมาสครบถวนตามเกณฑ
- การรายงานผลการดํ า เนิ นงานแก รั ฐมนตรี ที่ กํ ากั บ ดู แ ล สคช. ได จัด ทํ าสรุ ป ผลการ
ดําเนินงานซึ่งประกอบไปดวยสารจากประธานคณะกรรมการบริหาร สคช. ผลการดําเนินงานที่ผานมารายโครงการ/
ตามวั ตถุ ประสงคการจัดตั้ ง และแผนการดํ าเนิ นงานในระยะต อไป เพื่อรายงานตอหั วหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ และรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล รวม 3 ครั้ง ดังนี้
 ครั้งที่ 1 รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต 1 ต.ค. 2556 –
30 มิ.ย. 2557 และแผนการดําเนินงานในระยะตอไป เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 ครั้งที่ 2 รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต 1 ต.ค. 2556 –
30 มิ.ย. 2557 และแผนการดําเนินงานในระยะ 1 ป พรอมทั้งกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัด ผลสําเร็จ ในรอบ 3
เดือน เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
 ครั้งที่ 3 รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต 1 ต.ค. 2556 – 30
ก.ย. 2557 และแผนการดําเนินงานพรอมคาเปาหมายการดําเนินงานในระยะตอไป เมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557
- คณะกรรมการบริหารมีส วนร วมในการเข าประชุมในระดับสู ง ซึ่งในการประชุมจํานวน
ทั้งหมด 12 ครั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี 11 ครั้งของการประชุมที่มจี ํานวนคณะกรรมการเขารวมประชุมไม
นอยกวารอยละ 80 ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด
- สคช. มีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งในดานการเงินและไมใชการเงิน (ดาน
ภารกิจหลัก) อยางถู กต องเชื่อถื อได ในรายงานประจําป 2556 และในเว็บไซต ของ สคช. เชน ประวัติ ข องคณะ
กรรมการบริหาร การเขาประชุม โครงสรางของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สําคัญ ภารกิจหลัก แผนการ
ปฏิบัติงาน กลยุทธ เปาหมายประจําป ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนขอบังคับ
และระเบียบ เปนตน
2) อยางไรก็ดียังมีบางประเด็นที่คณะกรรมการบริหาร ควรใหความสําคัญ ไดแก
- การติด ตามผลการดํ าเนินงานขององค ก ารมหาชนรายไตรมาส ในระบบการบริ ห าร
จัดการองคการมหาชนทีส่ ําคัญใหครบถวน ทั้ง 5 ระบบ
- การเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญทั้งการเงินและไมใชการเงิน โดยมีการเผยแพร
ขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญขององคการ ในรายงานประจําป และใน Website อยางครบถวน
- การเป ดเผยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการในที่ ประชุมคณะกรรมการโดย
คณะกรรมการรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินและกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบั ติห นาที่ รวมทั้ง จั ดใหมีกิจกรรมเพื่อพัฒ นาความรู ค วามสามารถของคณะกรรมการในการปฏิบั ติห นาที่
กรรมการตามเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
3.4.2 ดานการพัฒนามาตรฐานอาชีพตามกลุมอุตสาหกรรม
สคช. จางที่ปรึกษาจาก TDRI มารวมในการจัด ทําแผนยุทธศาสตร สคช. พ.ศ.2558 – 2562
ผานกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็ นจากหน วยงานทั้งภายนอกทั่วทุก ภูมิภาคและจากหนวยงานภายใน
องคกร เพื่อวิเคราะห SWOT และเสนอแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร สคช. ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร สคช.
พ.ศ.2558 – 2562 ประกอบไปดวยสาระสําคัญ ดังนี้
- ผลการวิเคราะห SWOT
- ทิศทางการพัฒนาประเทศ
- ขอมูลสําคัญของหนวยงานผูมีสวนไดสวนเสีย
- ขอมูลสําคัญของหนวยงานในตางประเทศ
- เกณฑในการคัดเลือก/จัดลําดับความสําคัญของมาตรฐานอาชีพที่จะพัฒนา
- แผนการจัดทํามาตรฐานอาชีพ ระยะ 5 ป
- หนวยงาน/องคกรเปาหมายในการเปนองคกรรับรองฯ ระยะ 5 ป
- เปาหมายประชากรในแตละสาขาวิชาชีพและผูไดรับการรับรองในแตละมาตรฐานอาชีพ/
กลุมอุตสาหกรรม(ปรากฏคาเปาหมายรวมในแผนยุทธศาสตร สคช. และปรากฏคาเปาหมายรายสาขาวิชาชีพใน
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใตโครงการสนับสนุนผูเขารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ)
ทั้งนี้ สคช. ไดจัดสงแผนยุทธศาสตร สคช. พ.ศ.2558 – 2562 และแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหกับรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2557
ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีมาก สูงกวาเปาหมายที่กําหนดไวในเกณฑการใหคะแนนตาม
คํารับรองการปฏิบัติงาน คาคะแนนที่ได 5.0000

4. จุดเดน / พัฒนาการที่ดี ขององคการมหาชน
1) ผูบริหารมีค วามใสใจในการใหแ นวทางการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบาย ภารกิจหลัก
องคกร รวมทั้งเจาหนาที่มีความมุงมั่นตั้งใจในการทํางาน ถึงแมวาเปนการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานเปนปแรก
2) มีการประสานงาน รวมมือในการดําเนินงาน รวมทั้งการถายทอดองคความรู ตามตัวชี้วัดได
อยางรวดเร็วและถูกตอง
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5. ขอสังเกตเพื่อการปรับปรุง
1) สคช. ควรเรง ดําเนินการสรางภาพลัก ษณก ารเปนสถาบั นหลั กในการสง เสริม สนั บสนุน
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพใหไดรับการยอมรับทั้งในและตางประเทศ
2) สคช.ควรเรงดําเนินการจัด ตั้งองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะบุค คลตามมาตรฐานอาชีพ
และสามารถดําเนินการประเมินมาตรฐานอาชีพได
3) คณะกรรมการบริหาร สคช. ควรเรงดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการ ของ สคช. เพื่อใหมี
ผลการดําเนินงานเปนตามเกณฑการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับทีด่ ียิ่งขึ้นไป
........................................

