
การเทียบโอนประสบการณ์การท างานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

(Recognition of Existing Skills and Knowledge : RESK) 



การเทียบโอนประสบการณ์ท างานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
แนวคิด

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ มีจุดมุ่งหมายในการเชื่อมโยงการพัฒนาก าลังคนจากภาคผู้ใช้

ก าลังคนสู่ภาคผู้ผลิตก าลังคน และให้การรับรองสมรรถนะของก าลังคนที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการยอมรับใน
ความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ ทั้งผู้ที่ก าลังท างานอยู่ใน
อาชีพและผู้ที่จะเข้าสู่อาชีพ โดยจะมีวุฒิทางการศึกษา หรือไม่มีวุฒิทางการศึกษาก็สามารถขอรับการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพได้



วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เป็นสถาบันที่พัฒนาและขับเคลื่อนระบบคณุวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับ Thailand 4.0

เพื่อยกระดับสมรรถนะก าลังคนอย่างน้อย 310,000 คน ภายในปี 2564

1. ส่งเสริมและสร้างการรับรู้ประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และผลักดันให้มีการน าไปใช้
เพื่อความก้าวหน้า

2. สนับสนุนให้เกิดการน าคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ในพิจารณาสิทธิประโยชน์ รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

3. ผลักดันให้มีการน ามาตรฐานอาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มีการเทียบโอนประสบการณ์
เพื่อยกระดับความก้าวหน้าในอาชีพ

4. ปรับปรุงกระบวนการให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และ
บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง 

5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้สนบัสนุนบริการระบบคณุวุฒิวิชาชีพ

พันธกิจ



ก าหนดอาชีพ

กลุ่มคนในอาชีพเป็น
คณะท างาน/คณะรับรองฯ

ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ประชาพิเคราะห์

ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
และทิศทางการพัฒนาประเทศ

ขึ้นทะเบียนองค์กรท่ีมีหน้าท่ี
รับรองสมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานอาชีพ

ประเมินสมรรถนะ       
ตามมาตรฐานอาชีพ

หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ +
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวชิาชีพ

ฝึกอบรมเพ่ิมเติม

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ภาค
การศึกษา

ภาคสถาน
ประกอบการ

In-house Training

สถาบันการศึกษาในระบบ
Curriculum/Program

• แผนการเรียน
• แผนการสอน/รายวิชา
• แผนการฝึก/งานมอบหมาย
• แผนการประเมิน
• แผนการฝึกประสบการณ์

การศึกษาตามอัธยาศัย
➢ Training package
➢ Module training

เทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพ สู่คุณวุฒิการศึกษา
RPL (Recognition of Prior Learning)

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

ผลิตก าลังคน
ที่สอดคล้อง
กับความ

ต้องการของ
สถาน

ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้
คลังหน่วยกิต (Credit bank)

มาตรฐานสมรรถนะมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ

RESK



การเทียบโอนประสบการณ์ท างานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

ประเมินสมรรถนะ
ตาม

มาตรฐานอาชีพ

องค์กรรับรองฯ

ตรวจสอบ
คุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่
สอบ

• ข้อสอบข้อเขียน
• สัมภาษณ์
• สาธิตการปฏิบัติงาน

ประเมิน
สมรรถนะ

• ผ่าน
• ไม่ผ่าน

ตัดสินผล
การ

ประเมิน
ผ่าน

แจ้งผล
การ

ประเมิน

รับคุณวุฒิ
วิชาชีพ

• หนังสือรับรอง
• VDO ปฏิบัติงาน
• Portfolio
• สัมภาษณ์เพิ่มเติม
• อื่น ๆ

เจ้าหน้าที่สอบ
ประเมิน
หลักฐาน

• ผ่าน
• ไม่ผ่าน

ตัดสินผล
การ

ประเมิน
ผ่าน

แจ้งผล
การ

ประเมิน

รับคุณวุฒิ
วิชาชีพ

Recognition of Existing Skills and 
Knowledge (RESK)

มาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขา

วิชาชีพ..............        
อาชีพ................

กระบวนการประเมินด้วยวิธีปกติ

1

2



การสะสมหน่วยกิตเพือ่เทยีบโอนคุณวุฒิวิชาชีพสูคุ่ณวุฒิทางการศึกษา

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ
มีคุณวุฒิวิชาชีพ 4 ระดับ

สร้างความร่วมมือกับภาคการศึกษา เพ่ือเทียบเคียงหน่วย
สมรรถนะในแต่ละระดับคุณวุฒิวิชาชีพกับรายวิชาทางด้าน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และจ านวนหน่วยกิตในแต่ละรายวิชา

Credit Bank

ขอรับการเทียบโอน
กับสถานศึกษา

สร้างความร่วมมือกับโครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สังกัด
กระทรวง อว. รองรับผู้เรียนผ่าน
ระบบออนไลน์

หลักสูตรป.ตรี 145 หน่วยกิต

สภาการพยาบาลก าหนดให้
15 ชั่วโมงการเรียนรู้ เท่ากับ 
1 หน่วยกิต



แนวคิดระบบการสะสมผลลัพธ์การเรียนรู้และประสบการณ์ (Credit bank)



การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สอบเขียน 

สอบสัมภาษณ์ 
สาธิต

การปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพ
บรรเทาสาธารณภัย
อาชีพนักดับเพลิง



สัญลักษณ์ “มืออาชีพ” ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ



การเทียบโอนประสบการณ์ท างานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ



ท าไมต้อง RESK ?
ท าให้คนท างานที่สั่งสมประสบการณ์มานาน สามารถได้รับ
การรับรองอย่างเป็นทางการและเป็นระบบ ในความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ที่ผู้ประกอบอาชีพคนนั้นมีมาก่อน

ช่วยจัดล าดับการเรียนรู้และการพัฒนาสมรรถนะที่ไม่ซ้ าซ้อน  
รู้ว่าเราต้องเริ่มที่ไหนและจะไปตรงไหนต่อ

น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้อย่างเป็นระบบ

ลดการออกนอกระบบของการจ้างงาน เช่น แรงงานไม่ต้องออกมาศึกษาเล่าเรียน
เพิ่มเติม แต่ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในตนเอง มาเข้าสู่กระบวนการเทียบโอนประสบการณ์

กระบวนการเทียบโอนประสบการณ์จะช่วยท าให้คนท างานสามารถตระหนักถึงทักษะที่
ตนเองมี และไม่มี ดังนั้น หน่วยฝึกอบรมสามารถที่จะสร้างหลักสูตรพัฒนาทักษะและ
ความรู้ที่ตรงกับความต้องการได้



ประโยชน์ของการประเมินแบบ RESK

• บุคลากรที่มีประสบการณ์ แต่ขาดการรับรองอย่างมีระบบ สามารถได้รับการรับรองด้วย
คุณวุฒิวิชาชีพ

• บุคลากรที่ต้องการได้คุณวุฒิวิชาชีพที่บ่งบอกถึงการมีสมรรถนะ เพ่ือเปิดประตูเข้าสู่โลก
แห่งการท างานหรือการพัฒนาตนเอง

• เปิดโอกาสโลกการท างานและการพัฒนาอาชีพของตนเอง

• สร้างความภาคภูมิใจในตนเอง 

• ประเมินตนเอง สร้างแรงกระตุ้นและสิ่งจูงใจให้กับตนเอง



ประโยชน์ของการประเมินแบบ RESK (ต่อ)

• บ่มเพาะนิสัยในการเก็บผลงาน สร้าง portfolio และเก็บเอกสารหลักฐานที่ส าคัญใน
อาชีพตนเอง

• แสดงถึงศักยภาพในการท างานและสร้างความพึงพอใจต่อนายจ้าง 

• ผู้สมัครประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แต่ได้คุณวุฒิวิชาชีพเช่นกัน

• นายจ้างได้คนท างานที่มีสมรรถนะตามความต้องการ 



หลักฐานที่น ามาแสดง
• VALID (ถูกต้อง สมบูรณ์ 

สอดคล้องตามหน่วย
สมรรถนะในมาตรฐานอาชีพ)

• SUFFICIENT (เพียงพอ)
• CURRENT (เป็นปัจจุบัน)
• AUTHENTIC (เป็นของจริง)

เจ้าหน้าที่สอบ

RESK



องค์ประกอบของการเทียบโอนประสบการณก์ารท างานเพื่อการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ 

“คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ”
องค์กรที่มีหน้าที่รับรอง
สมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ

อบรมเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบ
โอนประสบการณ์การท างานเพื่อ

การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

(เจ้าหน้าท่ีสอบ RESK)

ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

ในรูปแบบ RESK



องค์กรรับรองฯ
(เดิม) 

ขอบข่ายคงเดิม

มี MOU

แจ้ง ด าเนินการประเมินมาที่ 
สคช. พร้อมแนบรายชื่อ

เจ้าหน้าที่สอบ 

สคช. แจ้งผลให้
ด าเนินการประเมิน

องค์กรรับรองฯ 
(เดิม)

ขยายขอบข่าย

อร. แจ้งความประสงค์ 
ขยายขอบข่ายแบบ 
RESK พร้อมรายชื่อ

เจ้าหน้าที่สอบ

สคช. ตรวจสอบ
รายชื่อเจ้าหน้าที่
สอบ และน าเข้า
อนุนโยบายฯ 

น าเข้า 
คกก.สคช. 

ให้การ
รับรอง

องค์กรรับรองฯ 
(ใหม่)

อร. สมัครเป็น 
อร. แบบ RESK 
พร้อมรายชื่อ
เจ้าหน้าที่สอบ

สคช. ตรวจสอบ
รายชื่อเจ้าหน้าที่
สอบ และน าเข้า
อนุนโยบายฯ 

น าเข้า 
คกก.สคช. ให้
การรับรอง



อร. ได้รับการขึ้น
ทะเบียนแบบ RESK

สร้างใบ Pay-in
จ่ายค่าสมัคร 250 บาท

ตรวจสอบใบสมัคร และ
เอกสารหลักฐานเบื้องต้น
ของผู้เข้ารับการประเมิน

สคช. พิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมประเมินสมรรถนะ  
(รอประกาศอัตราค่าธรรมเนียมฯ จากทางสคช.)

ท าหนังสือถึงสคช. และส่ง 
ส.1 ประเมิน RESK

Key ชื่อผู้เข้ารับการ
ประเมิน สคช.จ่าย

ร้อยละ 40
***แบบ RESK

ท าการยืนยันผลและปิดรอบ
การประเมิน สคช.จ่ายค่า
ด าเนินการทั้งหมด (ตาม

จ านวนผู้เข้ารับการประเมิน
ที่จัดได้จริง) 

ด าเนินการประเมินแบบ RESK
เจ้าหน้าที่สอบตรวจสอบหลักฐาน

รายงานผลในระบบ 
TPQI-NET

***แบบ RESK

สคช. ออกใบ
ประกาศแบบ

เดียวกันกับการ
ประเมินแบบ

ปกติ

เปิดรอบการประเมินสมรรถนะ 
ในระบบ TPQI-NET

สคช. แจ้งผลอนุมัติโครงการ

รายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการตัดสินรับรองผลแจ้งผลการประเมินต่อผู้ขอรับ

การรับรอง




