
 

 

 
 
 
 
 
 
 

คู่มือหลักเกณฑ์ 
การดำเนินงานสำหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพ กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อ-โรคอุบัติใหม่   
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการโดย  
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คู่มือหลักเกณฑ ์
การดำเนินงานสำหรับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ-โรคอุบัตใิหม ่
 

บทนำ 
ตามท่ีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ สคช. ประจำปีงบประมาณ 

2565 และได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ (1) กลุ่มองค์กรที่มี
หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (2) กลุ่มผู้เข้ารับการประเมินในปีงบประมาณ 2564  
(3) กลุ่มตัวแทนคนในอาชีพ (4) กลุ่มเจ้าหน้าที่สอบ และ (5) กลุ่มผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ 
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว สคช. ได้นำมาจัดทำแผนการดำเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจใน 
การให้บริการของ สคช. ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยเป็นแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) สคช. ได้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การดำเนินงานสำหรับองค์กรรับรองฯ กรณีเกิดสถานการณ์ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ-โรคอุบัติใหม่ และประกาศให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ทราบ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติและแนวทางการขยายระยะเวลาจัดการประเมินฯ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ-โรคอุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases) หมายถึง โรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ ที่มี
รายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา หรือ โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่ จะพบมากขึ้นในอนาคต
อันใกล้ รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพิ่งจะแพร่ระบาดเข้าไปสู่อีกที่หนึ่ง และยังรวมถึง
โรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่เกิดการดื้อยา ตัวอย่างโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โรคเอดส์ ไข้หวัดใหญ่ สัตว์ปีกหรือไข้หวัดนก และวัณโรคดื้อยา เป็นต้น (ข้อมูลจาก : สำนัก
โรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข) เพื่อให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ รับทราบและ 
ถือปฏิบัติได้ตรงกัน 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื ่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานสำหรับองค์กรที่มีหน้าที ่รับรองสมรรถนะของบุคคล 

ตามมาตรฐานอาชีพ กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ-โรคอุบัติใหม่รับทราบ 
2. เพ่ือให้องค์กรที ่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบัติงาน กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ-โรคอุบัติใหม่ถือปฏิบัติได้ตรงกัน 
 



 

 

หลักเกณฑ์การพิจารณา 
ปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อ-โรคอุบัติใหม่ (Emerging Infectious 

Diseases) หมายถึง โรคติดเชื้อชนิดใหม่ๆ ที่มีรายงานผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นในระยะประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา หรือ โรค
ติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพิ่งจะ
แพร่ระบาดเข้าไปสู่อีกที่หนึ่ง และยังรวมถึงโรคติดเชื้อที่เคยควบคุมได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่เกิดการดื้อยา 
ตัวอย่างโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคเอดส์ ไข้หวัดใหญ่ สัตว์ปีกหรือไข้หวัด
นก และวัณโรคดื้อยา เป็นต้น ทำให้การจัดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพไม่สามารถ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามแผนหรือระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การใช้งบประมาณสนับสนุนขององค์กรที่มี
หน้าที่รับรองฯ ล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาปกติ สคช. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานสำหรับองค์กร 
ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพ่ือรองรับกรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ-โรคอุบัติใหม่ รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ 
รับทราบหลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอนการพิจารณาการขยายระยะเวลาในการจัดการประเมินฯ เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการพิจารณาการขยายระยะเวลาในการ
จัดการประเมินฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ-โรคอุบัติใหม่ รวมถึงโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

1. มีประกาศจากส่วนราชการส่วนกลาง หรือส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อ-โรคอุบัติใหม่ รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศตามข้อกำหนดแห่งพระราช
กำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับพื้นที่ควบคุม และเงื่อนไขในการจัดกิจกรรมที่มีผลกระทบกับการจัดการ
ประเมินสมรรถนถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  

2. เป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดการประเมินฯ ตามแผน/กำหนดการที่แจ้งไว้กับ สคช.  
3. ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแผนการจัดการประเมินฯ เป็นแบบการประเมินออนไลน์ทดแทนได้ 
4. มีกำหนดการ/แผนจัดการประเมินในช่วงระยะเวลาที่ขอขยายออกไปอย่างชัดเจน  
 

ขั้นตอนการดำเนินการ 
เพื่อให้การจัดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ-โรคอุบัติใหม่ รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สคช. จึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

1. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพพิจารณา วิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ-โรคอุบัติใหม่ รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
แล้วพบว่าไม่สามารถจัดการประเมินฯ หรือปรับแผนการจัดการประเมินฯ ได้ตามแผนงานและกำหนดการที่ได้
แจ้งไว้กับ สคช. 
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2. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ จัดทำหนังสือแจ้งมายัง สคช.อย่างเป็นทางการ พร้อมระบุเหตุผลและ
ความจำเป็นของการขอขยายเวลา และกำหนดการ/แผนจัดการประเมินในช่วงระยะเวลาที่ขอขยายออกไป  

3. สคช. พิจารณาความเหมาะสม สอดคล้องกันของระยะเวลาการขยายเวลา จำนวนผู้เข้ารับการ
ประเมินฯ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ-โรคอุบัติใหม่ รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยระยะเวลาที่ขอขยายต้องไมเ่กิน 45 วัน ผลการพิจารณาจาก สคช.ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. สคช.แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ-โรคอุบัติใหม่ไปยังองค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ  

5. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ดำเนินการจัดการประเมินฯ ตามกำหนดการ/แผนงานที่ ได้รับการ
อนุมัติขยายระยะเวลา 

6. สคช. กำกับ ติดตาม สังเกตการณ์จัดการประเมินฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพกำหนดและ
เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ-โรคอุบัติใหม่ รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

 
หมายเหตุ :  สคช.ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

แบบออนไลน์ ตามเอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิเคราะห ์พิจารณา ประเมินสถานการณ์ 

แจ้งหนังสืออย่างเป็นทางการ พร้อมระบุเหตุผลและ
ความจำเป็น และกำหนดการ/แผนจัดการประเมิน 

พิจารณาความเหมาะสมสอดคลอ้งของระยะเวลา 
จำนวนผู้เข้ารับการประเมินฯ และมาตรการป้องกัน 

แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลา 

จัดการประเมินฯ ตามกำหนดการ/แผนงานที่ได้รับ
การอนุมัติขยายระยะเวลา 

กำกับ ติดตาม สังเกตการณ์จัดการประเมินฯ 

องค์กรรับรองฯ 
 

องค์กรรับรองฯ 
 

สคช. 

สคช. 

องค์กรรับรองฯ 
 

สคช. 

สคช. 
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เอกสารแนบ 
แนวทางปฏิบัติการจัดการประเมินสมรรถนะของบุคคล 

ตามมาตรฐานอาชีพแบบออนไลน์ 
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