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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของกำลังคนที่มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการ
ยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพ่ื อใช้
คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและ
เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้กำหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบไปด้วย 

๑. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
๒. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ 
๓. มาตรฐานอาชีพ 

• การจัดทำมาตรฐานอาชีพ 
• การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

๔. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
๕. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

• การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

• มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 
o กระบวนการแนะนำและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 
• มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

๖. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 
๗. ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิ

วิชาชีพ 
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ        
(ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ) 

 

มาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคล 
ตามมาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

กรอบการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ 
ในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดทำขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่กำหนดโดยระดับ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ 
และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และ
ระดับความยากง่ายของการทำงาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่
กำหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่หรือวิธีการในการทำงานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง  

เกณฑ์และคำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต
ที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการทำงานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
อาชีพใดอาชีพหนึ่งเพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนากำลั งคนของประเทศให้สามารถแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือ
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่กำหนดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับประเทศและสากล 
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ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ระดับ (Level) คำอธิบายท่ัวไป (Description) 

Professional Qualification 
Level 1 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจำขั้นพ้ืนฐานในบริบทการทำงานให้บรรลุตามคำสั่ง ภายใต้
การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญกับการทำงาน 

Professional Qualification 
Level 2 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว แก้ไข
ปัญหาที่พบเป็นประจำ ภายใต้การแนะแนวและช้ีแนะของหัวหน้างาน 

Professional Qualification 
Level 3 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของ
งานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การ
แนะแนวของหัวหน้างาน 

Professional Qualification 
Level 4 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทท่ีคาดการณป์ัญหาได ้
ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 
ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน 

Professional Qualification 
Level 5 

มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป 
สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จั ดการ
ผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผน
ได้ 

Professional Qualification 
Level 6 

ผู ้ม ีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที ่ม ีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้
คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานท่ีมีความชำนาญ 

Professional Qualification 
Level 7 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการพัฒนา
องค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

Professional Qualification 
Level 8 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่นำเสนอแนวความคิดการ
แก้ปัญหาในบริบทที ่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที ่โดดเด่น มี
วิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้คำปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อ
สังคมด้วยวิจารณญาณ ความชำนาญและความรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ : คำที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นคำอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 
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คำอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 (Professional Qualification Level 1) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบตัิงานประจำขั้นพื้นฐานในบริบทการทำงานให้บรรลุตามคำสั่ง ภายใต้
การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคญักับการทำงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในงานอาชีพท่ี
ใช้ในการปฏิบัติงานประจำ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งงานท่ี
ง่ายและไม่ซับซ้อน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการทำงานตามคำสัง่งาน มีขอบเขตงาน
ชัดเจน ภายใต้การควบคุมอยา่งใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความสำคญัตอ่งานในหน้าท่ี ส่งมอบงานตรงเวลา และปฏิบตัิตน

ตามกฎระเบยีบ 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 (Professional Qualification Level 2) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะฝมีือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว แก้ไข
ปัญหาท่ีพบเป็นประจำ ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในข้อเท็จจริงหรือหลักการที่นำไปใช้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีพบประจำในการทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะฝีมือในการทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้
ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด 
ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความสำคญัตอ่งานในหน้าท่ีของตนที่ได้รับมอบหมาย 
- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัตงิานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 (Professional Qualification Level 3) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธบิายสาระสำคัญของ
งานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การ
แนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในการเชือ่มโยงหลักการปฏิบติังานและผลการ
วิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อใช้ตัดสินใจทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะทางเทคนิคในการทำงานเลือกใช้หลักการและ
เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการปรับวิธีทำงานตามแบบแผน
ข้อกำหนดหรือมาตรฐานการทำงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และตดัสินใจแก้ปัญหา
หน้างาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความสำคญัตอ่งานในหน้าท่ี 
- ให้การสนับสนนุผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน 
- รายงานผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 (Professional Qualification Level 4) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลมุงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหา
ได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง 
ประสานการทำงานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญในงานอาชีพเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการ
ควบคุมงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยตนเอง 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อการกำกบัดูแลควบคุมกระบวนการทำงาน 
- ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 (Professional Qualification Level 5) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจดัการแก้ไขปญัหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ 
จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงาน
ตามแผนได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลกัการที่ซับซ้อนในงานอาชีพ
เพื่อพัฒนาผลิตภาพการทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในการทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมลู วางแผน 
เพ่ือแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการตัดสนิใจและลงมือแก้ปัญหางานที่
ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแล

ผู้ร่วมงาน 
• ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย  
• เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 (Professional Qualification Level 6) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน 
ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้
ศาสตร์ที่หลากหลาย 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และ

แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มี
ประสบการณ์และความชำนาญ 

• เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
สาขา e-Learning   หน้า 13 
 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 7 (Professional Qualification Level 7) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไมส่ามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการ
พัฒนาองค์การหรือกลุ่มวสิาหกิจอย่างเป็นระบบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินจิฉัยปัญหาเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกจิ 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์

ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ 
• เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 8 (Professional Qualification Level 8) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่นำเสนอแนวความคิด
การแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที่โดดเด่น มี
วิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้คำปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อ
สังคมด้วยวิจารณญาณ ความชำนาญและความรับผิดชอบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามกีารสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่นใน
งานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะขั้นสูงสุดในการทำงานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการ
หรือแนวความคิดใหมใ่นวงการอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือ
วิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อความเป็นแบบอย่างความสำเร็จเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์หรือ

แนวความคิดท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ  
• เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3)  ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรม 
  
แนวโน้มของสภาวะอุตสาหกรรมระดับโลก 
 ในปัจจุบันดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของผู้คนและองค์กร แต่จากวิถีการใช้
ชีวิตในปัจจุบันทำให้ดิจิทัลกลายเป็นสิ่งหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และเปลี่ยนโครงสร้างของรูปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการ ทางสังคม รวมถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง แนวโน้มของอุตสาหกรรมดิจิทัลในระดับโลกจึงมีศักยภาพสูงมากใน
โครงสร้างอุตสาหกรรม 4.0 ของโลก โดยเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้าไปเกี่ยวข้องและครอบคลุมอุตสาหกรรมที่
จะต้องใช้เครื่องมือดังสรุปได้ในรูปที่ 1.1 
 

 
รูปที่ 1.1 ภาพรวมของเครื่องมือหลักในอุตสาหกรรม 4.0 ของโลกท่ีเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลย ี

 
 ในโครงสร้างอุตสาหกรรม 4.0 ของโลกเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้าไปเกี ่ยวข้องและครอบคลุมอยู ่ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (Mobile Devices) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of 
Things: IoT) เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการบอกตำแหน่งที่อยู่ (Location Detection Technologies) อุปกรณ์
ชั้นสูงที่เชื่อมต่อกับคน (Advance Human-Machine Interfaces) การปูองกันการทุจริต (Authentication 
and Fraud Detection) การพิมพ์สามมิติ (3D Printing) สมาร์ตเซ็นเซอร์ (Smart Sensors) การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย Big Data และการใช้สูตรขั ้นสูงการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหลายระดับ และโปรไฟล์ของลูกค้า 
(Multilevel Customer Interaction and Customer Profiling) เทคโนโลยีใหม่ที่ผสานเอาโลกแห่งความ
เป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน (Augmented Reality: AR) และ VR (Virtual Reality) และระบบประมวลผลแบบ
คลาวด์ (Cloud Computing) ทั้งนี้สภาวการณ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล จะเติบโตอย่าง
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รวดเร็วเนื่องจากวิถีในการดำเนินชีวิตของคนปัจจุบัน และการเติบโตของของการตลาดดิจิทัลของโลกจากความ
นิยมในการถ่ายทอดสด (Life Platforms) Chatbots Immersive Video และ Digital VDO 
 จากรายงานประจำปี 2559 ของ PwC IAB Internet Advertising Revenue Report พบว่า Digital 
Video ได้รับความนิยมสูงมากโดยเฉพาะ Digital Video ใน Mobile กระแสการบริโภควิดีโอ (Video) มีมูลค่า
สูงถึง 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 178 
 
แนวโน้มของสภาวะอุตสาหกรรมระดับประเทศ  
 ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื ่องมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการลงทุน 
และพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล การจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดทำแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัล และอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นอุตสาหกรรม
พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต เพื่อใช้ในการเปลี่ยนผ่านประเทศและการ
ปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ
ไทยตามนโยบายของรัฐบาล 
 แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ คือ ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสาร การผลิต การ
อุปโภคบริโภค การใช้สอย การจำหน่ายจ่ายแจก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การคมนาคมขนส่ง การโลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการ
ลงทุน การภาษีอากร การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนใด หรือการ
ใดๆ ที่มีกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และการบริหารคลื่นความถี่ โดย
อาศัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แบ่งเป็น 4 ระยะ ให้สอดคล้องกับการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังรูปที่ 1.2 
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รูปที่ 1.2 ภาพรวมการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปี 

 
1. ระยะที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยโครงการ

ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ และยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศไทยให้เชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก 

2. ระยะที่ 2 การรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติโดยเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน และเน้นให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจเป็นผู้นำการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และภาครัฐจะเป็นผู้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมสนับสนุนภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐด้วยดิจิทัล 

3. ระยะที่ 3 การใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างก้าวกระโดด 

4. ระยะที่ 4 การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศผู้นำในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล ทั้งทางด้านสั งคม 
และเศรษฐกิจ 

 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมดิจิทัล  
 เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่นำไปสู่การเพิ่มคุณประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาสังคม จากรายงานของ World Economic Forum ปี 2016 มีการคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะถูก
นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในระหว่างปี 2015-2025 และสามารถสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม และต่อ
สังคม ประเมินมีมูลค่าถึง 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 ประมาณการมูลค่าของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปสร้างคุณประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

 
 

จากตารางที่ 1.1 พบว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลจะส่งผลอย่างมากต่อ 4 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้องกับผู ้บริโภค โดยคาดว่า 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค มีมูลค่าสูงถึง 10,279 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค  

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และการ
ควบคุมด้านโลจิสติกส์ การขนส่งในเมืองและการขนส่งในหนึ่งวัน การแบ่งปันความสามารถในการเก็บสินค้า 
โกดังสินค้าและการขนส่ง การพิมพ์ 3 มิติ อากาศยานไร้คนขับ  

อุตสาหกรรมยานยนต์มีการนำเอาเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลไปใช้ในการสร้างข้อมูลเพื ่อการบันเทิง
(Infotainment) การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การบูรณาการการเชื่อมต่อชิ้นส่วนภายใน
รถยนต์  
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการเก็บพลังงาน การบริหาร และจัด
การพลังงาน การสร้างระบบอุปสงค์ และอุปทานแบบตามจริง (Real Time Demand Supply Platform) 
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รูปที่ 1.3 แผนภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมดิจิทัลในภาพรวม 

 
ในประเทศไทยยังไม่มีการคาดการณ์มูลค่าของการเติบโตของอุตสาหกรรมหลักที ่มีการนำเอา

เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีรายงานของไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการ
ผลิต ดิจิทัล คอนเทนต์ ในประเทศไทยจะมีมูลค่ารวมสูงถึงกว่า 4 แสนล้านบาท ในปี 2561 ซึ ่งถือเป็น
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ และมีศักยภาพสูงมากในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทั้งในส่วนของรายได้
หลักจากการผลิตคอนเทนต์ และรายได้รองที ่จะมาจากอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื ่อง และเนื่องจาก
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ มีมูลค่ารวมสูงถึง 4 แสนล้านบาท จึงเป็นอุตสาหกรรมที่ภาครัฐบาล และสถาบัน
การเงินให้การสนับสนุนการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ อินเทอร์เน็ตทั้งใน
ส่วนมีสาย และไร้สายเพื่อให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของดิจิทัลคอนเทนต์
ทั้งในประเทศ และเพื่อดึงดูดการลงทุน และนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้นจากการ
ขยายลงทุนในระบบโครงข่ายภายในประเทศ  
 ซึ ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่าในปี 2558-2559 มีมูลค่าการลงทุนในโครงข่ายบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต ทั้งแบบมีสายและไร้สายทั้งจากภาครัฐ และเอกชนกว่า 111 ,200 ล้านบาท ขณะที่การลงทุนใน
ส่วนของโครงข่ายแบบไร้สายบนเทคโนโลยี 3G และ 4G อยู่ที่ประมาณ 62,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า
รวมที่ 173,200 ล้านบาท พร้อมทั้งคาดว่าจำนวนผู้ใช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตโดยภาพรวมทั้งแบบมีสาย 
และไร้สายในปี 2558 จะเพ่ิมข้ึนเป็น 34.6-36.0 ล้านคน หรือคิดเป็นการขยายตัวกว่าร้อยละ 19.3-24.1 จาก
ปี 2557  
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 แผนงานเร่งด่วนของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 
 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Hard Infrastructure) ประกอบด้วยโครงข่าย และ
โครงสร้างโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต รวมถึงการจัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการ (Service Infrastructure) เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
(Application) ให้สามารถครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น  

3. โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย (Soft Infrastructure) เพ่ือ
สร้างความมั่นใจให้กับการทำธุรกิจ ซึ่งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) 
ขานรับนโยบายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

4. การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา อาทิ 
ดิจิทัลคอนเทนต์ที่สามารถต่อยอดให้งานได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดธุรกิจหลัก และธุรกิจ
รองที่จะสร้างงานสร้างอาชีพได้เป็นจำนวนมาก  

5. การส่งเสริมสังคมดิจิทัล (Digital Society Promotion) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างกลไกการ
เรียนรู้ในระยะยาว (Lifelong Learning) ให้กับสังคม  
 
 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การผลักดัน การพัฒนา และการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต
ดิจิทัล คอนเทนต์จะไม่เพียงมุ ่งเน้นไปที ่ตลาดหลัก เช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมเพลง 
อุตสาหกรรมการผลิตแอนิเมชั่น หรือเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพียงอย่างเดียว หากแต่จะครอบคลุมตลาดรอง
ที่มีความเกี่ยวเนื่องอันทรงพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่ม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการโรงแรม ให้มีการเติบโต และพร้อมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นไป
พร้อมกัน  
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีการคาดการณ์ว่าตลาดไทยเที่ยวไทย ภายในปี 2558 จะมีเงินสะพัดประมาณ 7.72 
แสนล้านบาท ในขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติมีตัวเลขการเติบโตร้อยละ 15.0 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ 
ส่วนธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวน่าจะมีเงินสะพัดในปี 2558 ประมาณ 513 ,000-527,000 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1-10.0 จากปี 2557 ซึ่งหากการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งในส่วนของตลาดหลัก 
และตลาดรอง ตามแผนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปได้ดี มูลค่าการตลาด และรายได้ของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องน่าจะมีการขยายตัวได้สูงกว่าที่มีการประเมินไว้อย่างมหาศาล 
 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พบว่า ในปี 2558 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ไทย มีมูลค่ากว่า 2.24 ล้านล้าน
บาท ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ประเภทธุรกิจขายให้กับธุรกิจ (B2B) 1.33 
ล้านล้านบาท มูลค่าขายที่ธุรกิจขายให้กับผู้บริโภค (B2C) ประมาณ 0.51 ล้านล้านบาท และมูลค่าขายที่ธุรกิจ
ขายให้กับภาครัฐ (B2G) ประมาณ 0.40 ล้านล้านบาท พร้อมคาดการณ์ปี 2559 จะเติบโตแบบก้าวกระโดด 
12.42% มูลค่ารวมสูงถึง 2.52 ล้านล้านบาท  
 ข้อมูลจาก IDC พยากรณ์ เปิดเผยว่าตลาดจะมีการเติบโตในปี 2016-2017 ที่ 3.9% จากเศรษฐกิจฐาน
ดิจิทัล ในขณะที่ GDP จะมีการเติบโตเพียง 3.2% ซึ่งคาดการณ์กันว่าประเทศไทยจะมีการใช้จ่ายที่ 400 ,000 
ล้านบาท ในปี 2560 ข้อมูลการเติบโตปีต่อปี จนถึงปี 2563 จะอยู่ที่ 5% ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าการใช้จ่ายอยู่ที่ 
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500,000 ล้านบาท การขับเคลื ่อน Thailand 4.0 จะเร ิ ่มทำให้เห็นการเปลี ่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
อุตสาหกรรมการเงิน สาธารณสุข และการผลิต โดยที่ข้อมูลคาดการณ์ในปี 2560 คือ ตลาดอุปกรณ์อยู่ที่ 
230,000 ล้านบาท ตลาดบริการไอซีทีอยู่ที่ 85,000 ล้านบาท ตลาดโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่ 62,500 ล้านบาท 
ตลาดซอฟต์แวร์อยู่ที่ 37,500 ล้านบาท 
 
ตารางที่ 1.2 พยากรณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัล (ล้านบาท) 

 
 
ตารางที่ 1.3 มูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2557 (ล้านบาท) 
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ตารางที่ 1.4 มูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์และบริการ (ล้านบาท) 

 
 
 หากนำข้อมูลมาพยากรณ์ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยดังกล่าว จะได้ตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่1.5 ข้อมูลพยากรณ์ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยของซอฟต์แวร์ (ล้านบาท) 

 
 
 สำหรับมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในแต่ละประเภท หากนำข้อมูลของสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มาพยากรณ์เพิ่มเติมจากอัตราการเติบโตที่ได้ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ จะได้
ตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที ่1.6 การนำข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มาพยากรณ ์(ล้านบาท) 

 
 
 ข้อมูลจากธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธุรกิจดิจิทัล โดยเฉพาะด้านธุรกิจโทรคมนาคมประกอบด้วย ธุรกิจ
สมาร ์ตโฟน (Smart Phone) ธ ุรก ิจพาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส์  (E-commerce) และธ ุรก ิจร ับชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) มีแนวโน้มที่จะเติบโต แต่กำไรจะอยู่ในระดับต่ำจากการแข่งขันที่สูงศูนย์วิจัย
กสิกรไทย กล่าวว่ามูลค่าการลงทุนในโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ทั้งแบบมีสายและไร้สายทั้งภาครัฐและ
เอกชน จะมีมูลค่ามากกว่า 111,200 ล้านบาท ไม่รวมส่วนการลงทุนใน 3G และ 4G อยู่ที่ประมาณ 62,000 
ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีผู ้ใช้งานบรอดแบนด์ราว 36 ล้านคน โดยมีนโยบายภาครัฐสนับสนุนการเข้าสู่
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 5 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (โครงข่าย อินเทอร์เน็ต 
คลื่นความถี่) การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ (การพัฒนาแอปพลิเคชัน) โครงสร้างพื้นฐานด้าน
กฎระเบียบ มาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย (ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล (คอน
เทนต์ มาตรฐาน คุณภาพ ในแต่ละอุตสาหกรรม) และการส่งเสริมสังคมดิจิทัล (กลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
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จากรายงานของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์ จะมีมูลค่าสูงกว่า 
400,000 ล้านบาท ในปี 2560 ครอบคลุมตั้งแต่ อุตสาหกรรมอนิเมชัน เกมออนไลน์ เพลง ภาพยนตร์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และอ่ืนๆ 
 อุตสาหกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มดิจิทัล ได้แก่ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เทคโนโลยีด้าน
การเงิน (Fintech) เทคโนโลยีด้านการศึกษา (Edtech) ตัวกลางตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) การ
ยกระดับบริการ (Service Enhancement) การประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับแอปพลิเคชัน (Application 
Cloud Computing) อินเทอร์เน็ตสำหรับการสื่อสารกันระหว่างสิ่งของอุปกรณ์ (Internet of Things) โดยที่
ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) น่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตมากที่สุด เพราะครอบคลุมส่วนของเพลง 
ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ตลาดดิจิทัลไทย ได้รับการขับเคลื่อนจากการเติบโตของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
สมาร์ตโฟน และโครงข่ายไร้สายความเร็วสูง ทำให้ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) มีการเติบโตอย่างมาก 
ซึ่งแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ที่ใช้คอนเทนต์ในการนำเสนอไปยังมุมต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เกิด
อุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่ เสื้อผ้า แฟชั่น เครื่องสำอาง อาหาร ท่องเที่ยว และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทั้งนี้รัฐบาล
พึงจับตามองกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัลที่เป็นหนึ่งเดียว (Digital Single Market Strategy) ที่จะทำให้โลก
ของอุตสาหกรรมดจิิทัล ไร้พรมแดน สามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลภายใต้มาตรฐาน และสภาพแวดล้อมเดียวกัน 
 
 



 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
สาขา e-Learning   หน้า 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

สาขา e-Learning 
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มาตรฐานอาชีพ 

1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ  
   สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาอาชีพ e-Learning 

อาชีพนักออกแบบเนื้อหา (Content Designer) 
อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ (Courseware Developer) 
อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System Developer)  
 

2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน  
ไม่มี 

3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)  
ไม่มี 

4. ข้อมูลเบื้องต้น มาตรฐานสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาอาชีพ 
e-Learning มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอาชีพ ให้มีสมรรถนะตรงความต้องการของผู้ว่าจ้าง 
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหาร
จัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถออกแบบ
บทเรียนให้ตรงตามความต้องการและกระบวนการเรียนรู้ได้ สร้างบทเรียน ประเมินบทเรียน สามารถอบรมและ
ฝึกฝนบุคคลอื่นได้ มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และมีภาวะผู้นำ ให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง  

การทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ ครั้งที่ 1 
6. การทบทวน ครั้งท่ี 1    (ปี พุทธศักราช 2563) 
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 

การทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
- ทบทวนคุณลักษณะผลการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ  
- ทบทวนการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ  
- ทบทวนสมรรถนะอาชีพ (หน่วยสมรรถนะ หน่วยสมรรถนะย่อย เกณฑ์การปฏิบัติงาน และรายละเอียด

หน่วยสมรรถนะ)  
- ทบทวนเครื่องมือประเมิน กระบวนการประเมิน คู่มือการประเมิน สัดส่วนคะแนน เกณฑ์การผ่านการ

ประเมิน 
กรอบคุณวุฒิ 7 ชั้น 

จำนวน 3 อาชีพ 7 ชั้นคุณวุฒิ 23 หน่วยสมรรถนะ 

กรอบคุณวุฒิ 8 ระดับ 

จำนวน 3 อาชีพ 10 ระดับคุณวุฒิ 27 หน่วยสมรรถนะ 

1. นักออกแบบเนื้อหา ชั้น 4 - 5 1. นักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4 - 6 

2. นักพัฒนาคอร์สแวร์ ชั้น 3 - 5 2. นักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 3 – 6 

3. นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ชั้น 4 - 5 3. นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระดับ 4 – 6  
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7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)  

    สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning  มีคุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพ ดังนี้ 

7.1 นักออกแบบเนื้อหา      ระดับ 4, 5, 6 
7.2 นักพัฒนาคอร์สแวร์      ระดับ 3, 4, 5, 6 
7.3 นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้   ระดับ 4, 5, 6 

 
8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)  

 ไม่มี 
 
9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ (List of ALL Units of competence within This 
Occupational Standards) 

51101 รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
51102 วิเคราะห์เนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
51103 เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ 
51201 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning 
51202 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
51203 เขียนสตอรีบอร์ด 
51204 ออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน 
51205 ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ 
51301 สร้างภาพนิ่งเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
51302 สร้างภาพเคลื่อนไหวเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
51303 สร้างเสียงเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ 
51304 ถ่ายทำวิดีโอเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
51305 ตัดต่อวีดิโอเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
51401    เตรียมการพัฒนาบทเรียน 
51402 สร้างส่วนเนื้อหาด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน  
51403 สร้างส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 
51404 ทดสอบการทำงานของบทเรียน 
51501 รวบรวมปัญหาและความต้องการระบบ  
51502    วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  
51503 ออกแบบระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  
51504 สร้างระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
51505 ติดตั้งระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
51506 ประเมินระบบจัดการการเรียนรู้ 
51601 ทดลองใช้บทเรียนกับผู้ใช้บทเรียน 
51602 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้บทเรียน 
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51603 ศึกษาผลการใช้บทเรียน 
51604 ประเมินผลการใช้บทเรียน 
52101 บริหารโครงการตามเป้าหมาย  
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10 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขา e-Learning  

 อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4  
 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้ที่สามารถด้านการออกแบบเนื้อหา โดยมีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาใน

บริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 
ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน มีสมรรถนะด้านการรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์เนื้อหา
ที่เกี่ยวข้อง เขียนสตอรี่บอร์ด การออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน และออกแบบการจัดการข้อมูล
สื่อการเรียนรู้ 

 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4  

 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบเนื้อหา อย่างน้อย 3 ปี หรือ 
 - ผู้สำเร็จการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) สาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหา 

หรือเทียบเท่า 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4  
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4 จำนวน 5 

หน่วยสมรรถนะ 
3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ

เจ้าหน้าที่สอบ 
  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
 นักออกแบบเนื้อหาบทเรียน นักการศึกษา ครู อาจารย์ 
 
หมายเหตุ :  ไม่มี 
 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
 51101 รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 51102 วิเคราะห์เนื้อหาที่เก่ียวข้อง  
 51203 เขียนสตอรีบอร์ด 
 51204 ออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน 
 51205 ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ 
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10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขา e-Learning  
 อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 5 
 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีความสามารถด้านการออกแบบเนื้อหา โดยมีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาใน
บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ 
จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้  มีสมรรถนะ
ทางด้านการวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี ่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning  การออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ การกำหนดลักษณะสื่อที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ 

 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 5 

 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบเนื้อหา อย่างน้อย 3 ปี หรือ 
 - ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เก่ียวกับการออกแบบเนื้อหา 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา  

e-Learning อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 5 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 5 จำนวน 3 

หน่วยสมรรถนะ 
3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ

เจ้าหน้าที่สอบ 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
 นักออกแบบเนื้อหา นักการศึกษา ครู อาจารย์ 
 
หมายเหตุ : ไม่มี 
 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
 51103 เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ 
 51201 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning 
 51202 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้  
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10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา e-Learning  
 อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 6 
 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีความสามารถด้านการออกแบบเนื้อหา โดยมีสมรรถนะด้านบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใช้ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์ 
และความชำนาญผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทำงาน ต้องใช้ทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และบริหาร
จัดการ มีสมรรถนะทางด้านการทดลองใช้บทเรียนกับผู้ใช้บทเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้บทเรียน
การศึกษาผลการใช้บทเรียน การประเมินผลการใช้บทเรียน และการบริหารโครงการตามเป้าหมาย  

 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 6 

 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบเนื้อหา อย่างน้อย 3 ปี หรือ 
 - ผู้สำเร็จการระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เก่ียวกับการออกแบบเนื้อหา  
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา 

e-Learning อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 5 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 6 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 6 จำนวน 5   

หน่วยสมรรถนะ  
3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ

เจ้าหน้าที่สอบ 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
 นักออกแบบเนื้อหา นักการศึกษา ครู อาจารย์ 
 
หมายเหตุ : ไม่มี 
 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
 51601 ทดลองใช้บทเรียนกับผู้ใช้บทเรียน 
 51602 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้บทเรียน 
 51603 ศึกษาผลการใช้บทเรียน 
 51604 ประเมินผลการใช้บทเรียน 
 52101 บริหารโครงการตามเป้าหมาย 
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10.4 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขา e-Learning  
  อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 3 
 
 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Learning Outcomes) 
 เป็นผู้มีความสามารถด้านการพัฒนาคอร์สแวร์ โดยมีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ 
เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู ่มือ เข้าใจและอธิบาย
สาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของ
หัวหน้างาน มีสมรรถนะทางด้านการสร้างภาพนิ่ง การสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ การสร้าง
เสียง การถ่ายทำ และการตัดต่อวีดิโอเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 3 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาคอร์สแวร์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
 - ผู้สำเร็จการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เก่ียวกับการพัฒนาคอร์ส

แวร์  
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 3 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบเนื้อหา ระดับ 3 จำนวน 5 

หน่วยสมรรถนะ 
3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ

เจ้าหน้าที่สอบ 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 นักพัฒนาคอร์สแวร์ ช่างศิลป์ ช่างภาพ นักออกแบบภาพประกอบ นักตัดต่อภาพเคลื่อนไหว 
 
หมายเหตุ :  ไม่มี 
 
หน่วยสมรรถนะ 
 51301 สร้างภาพนิ่งเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
 51302 สร้างภาพเคลื่อนไหวเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
 51303 สร้างเสียงเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ 
 51304 ถ่ายทำวิดีโอเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
 51305 ตัดต่อวีดิโอเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
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10.5 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขา e-Learning  
 อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 4 
 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Learning Outcomes) 

เป็นผู้มีความสามารถด้านการพัฒนาคอร์สแวร์ โดยมีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไข
ปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วย
ตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน มีสมรรถนะทางด้านการรวบรวมเนื้อหาที่เกี ่ยวข้อง 
การออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน การออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ เตรียมการพัฒนา
บทเรียน การสร้างส่วนเนื้อหาบทเรียน การสร้างส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน และ
ทดสอบการทำงานของบทเรียน 
 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 4 

 - มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาคอร์สแวร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้สำเร็จการระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เก่ียวกับการพัฒนาคอร์สแวร์ หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา 

e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 3 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 4 จำนวน 7 

หน่วยสมรรถนะ 
3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ

เจ้าหน้าที่สอบ 
 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 นักพัฒนาคอร์สแวร์ โปรแกรมเมอร์ 
 
หมายเหตุ :  ไม่มี 
 
หน่วยสมรรถนะ 
 51101 รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 51204 ออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน 
 51205 ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ 
 51401 เตรียมการพัฒนาบทเรียน  
 51402  สร้างส่วนเนื้อหาบทเรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 
 51403  สร้างส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 
 51404 ทดสอบการทำงานของบทเรียน 
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10.6 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขา e-Learning  
 อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 5 
 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Learning Outcomes) 
 เป็นผู้มีความสามารถด้านการพัฒนาคอร์สแวร์ โดยมีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหา
ในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ 
จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้  มีสมรรถนะ
ทางด้านการเรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู ้ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน  
e-Learning และการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 5 

 - มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาคอร์สแวร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้สำเร็จการระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เก่ียวกับการพัฒนาคอร์สแวร์ หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา 

e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 5 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 5 จำนวน 3 

หน่วยสมรรถนะ 
 3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ
เจ้าหน้าที่สอบ 
 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 นักพัฒนาคอร์สแวร์ โปรแกรมเมอร์ นักทัศนศิลป์  
หมายเหตุ :  ไม่มี 
 
หน่วยสมรรถนะ 
 51103 เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ 
 51201 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning 
 51202 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้  
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10.7 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขา e-Learning  
 อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 6 
 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Learning Outcomes) 
 เป็นผู้มีความสามารถด้านการพัฒนาคอร์สแวร์ โดยมีสมรรถนะด้านบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใช้ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์ 
และความชำนาญผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทำงาน ต้องใช้ทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และบริหาร
จัดการ มีสมรรถนะทางด้านการทดลองใช้บทเรียนกับผู้ใช้บทเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้บทเรียน 
การศึกษาผลการใช้บทเรียน และการประเมินผลการใช้บทเรียน 
 
  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 6 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาคอร์สแวร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้สำเร็จการระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เก่ียวกับการพัฒนาคอร์สแวร์ หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา 

e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 5 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดจิิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 6 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 6 จำนวน 4 

หน่วยสมรรถนะ 
 3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ
เจ้าหน้าที่สอบ 
 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 นักพัฒนาคอร์สแวร์ โปรแกรมเมอร์ นักทัศนศิลป์  
หมายเหตุ :  ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ 
 51601 ทดลองใช้บทเรียนกับผู้ใช้บทเรียน 
 51602 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้บทเรียน 
 51603 ศึกษาผลการใช้บทเรียน 
 51604 ประเมินผลการใช้บทเรียน  
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10.8 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขา e-Learning  
 อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  ระดับ 4 
 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Learning Outcomes) 

เป็นผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ โดยมีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพ
แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้
ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน มีสมรรถนะทางด้านการรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
การออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน การออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ การรวบรวม
ปัญหาและความต้องการระบบ การวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ และการติดตั ้งบทเรียนตาม
ข้อกำหนดของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  ระดับ 4 

 - มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้สำเร็จการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 

ระดับ 4 จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ 
 3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ
เจ้าหน้าที่สอบ 
 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเหตุ :  ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ 
 51101 รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 51204 ออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน 
 51205 ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ 
 51501 รวบรวมปัญหาและความต้องการระบบ  
 51502  วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
 51505 ติดตั้งบทเรียนตามข้อกำหนดของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน  
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10.9 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขา e-Learning  
 อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  ระดับ 5 
 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Learning Outcomes) 
 เป็นผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ โดยมีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไข
ปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความ
เป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ 
มีสมรรถนะทางด้านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning กำหนดลักษณะสื่อที่ใช้ในกระบวนการ
เรียนรู้ เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้  วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning 
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบและสร้างระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ และประเมินระบบจัดการการ
เรียนรู้ 
  
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  ระดับ 5 

 - มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้สำเร็จการระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการการ

เรียนรู้ หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา 

e-Learning อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  ระดับ 5 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ ระดับ 5 จำนวน 6 

หน่วยสมรรถนะ 
 3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ
เจ้าหน้าที่สอบ 
 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายเหตุ :  ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ 
 51103 เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ 
 51201 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning 
 51202 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
 51503 ออกแบบระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  
 51504 สร้างระบบบริหารจัดการการเรียนรู้   
 51506 ประเมินระบบจัดการการเรียนรู้  
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10.10 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขา e-Learning  
 อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  ระดับ 6 
 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Learning Outcomes) 
 เป็นผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการการเรียนรู้ โดยมีสมรรถนะด้านบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา
ที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ใช้ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วย
ประสบการณ์ และความชำนาญผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใช้เป็นองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทำงาน ต้องใช้ทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และ
บริหารจัดการ มีทักษะด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้บทเรียน การศึกษาผลการใช้บทเรียน และการศึกษา
ผลการใช้บทเรียน 
 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  ระดับ 6 

 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้สำเร็จการระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการการ

เรียนรู้ หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา 

e-Learning อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ระดับ 5 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการ

สื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ สาขา e-Learning อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  ระดับ 6 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  

ระดับ 6 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ 
 3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ
เจ้าหน้าที่สอบ 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
หมายเหตุ :  ไม่มี 
 

หน่วยสมรรถนะ 
 51601 ทดลองใช้บทเรียนกับผู้ใช้บทเรียน 
 51602 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้บทเรียน 
 51603  ศึกษาผลการใช้บทเรียน 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 
1. ตารางแสดงหน้าที่ 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าที่หลัก 
Key Function 

คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในสาขาอาชีพ
ดิจิทัลคอนเทนต์ ให้
สามารถแข่งขันและเป็น
ที่ยอมรับในอาเซียน 

5 1 
 

พัฒนา e-Learning ให้มี
ประสิทธิภาพ 

5 1 1 
 

วิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการเรียนรู้  

5 1 2 
 

ออกแบบการสอนสอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ 

5 1 3 
 

พัฒนามัลติมีเดียประกอบการ
เรียนรู้  

5 1 4 
 

พัฒนาบทเรียนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

5 1 5 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการการ
เรียนรู้ 

5 1 6 
 

นำไปใช้งานและประเมินผล
บทเรียน  

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 
1. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 
 
คำอธิบาย     

ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function) 
 
 
  

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าที่หลัก 
Key Function 

คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
 5 2 

 

บริหารจัดการโครงการ  
e-Learning  

5 2 1 
 

บริหารโครงการพัฒนา  
e-Learning  

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 
 
 
 

หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
5 1 1 

 

วิเคราะห์เนื้อหา
ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการ
เรียนรู ้

5 1 1 0  1 
 

รวบรวมเนื้อหาที่
เก่ียวข้อง 

5 1 1 0 1 0 1 
 

เตรียมหลักสูตรและ
แหล่งข้อมูลที่
เก่ียวข้อง 

5 1 1 0 1 0 2 
 

ค้นหาแหล่งข้อมูล
ของเนื้อหา 

5 1 1 0 1 0 3 
 

ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล
ของเนื้อหา 

5 1 1 0 1 0 4 
 

จัดทำเอกสารสรุป
การรวบรวมเนื้อหา
ที่เก่ียวข้อง 

  5 1 1 0  2 
 

วิเคราะห์เนื้อหาที่
เก่ียวข้อง 

5 1 1 0 2 0 1 
 

กำหนดรายการ
หัวข้อจากเนื้อหา 

5 1 1 0 2 0 2 
 

เขียนวัตถุประสงค์
การเรียนรู ้

5 1 1 0 2 0 3 
 

กำหนดแนวทางการ
วัดและประเมนิผล
การเรียนรู ้

5 1 1 0 2 0 4 
 

สรุปผลการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่
เก่ียวข้อง 

5 1 1 0 2 0 5 
 

สรุปกรอบแนว
ทางการพฒันา
เนื้อหา 

   
 

5 1 1 0  3 
 

เรียบเรียงเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการ
เรียนรู ้

 5 1 1 0 3 0 1  เขียนเนื้อหาตาม
หลักของงานเขียน
วิชาการ 

     5 1 1 0 3 0 2  ตรวจสอบความถูก
ต้องการเขียน
เนื้อหาตามหลักของ
งานเขียนวชิาการ 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
5 1 2 

 

ออกแบบการ
สอนสอดคล้อง
กับ
กระบวนการ
เรียนรู้  

5 1 2 0  1 
 

วิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐานการ
ใช้งาน  
e-Learning 

5 1 2 0 1 0 1 
 

วางแผนการใช้
เทคโนโลยีด้าน
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่
สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ 

5 1 2 0 1 0 2 
 

เลือก
ระบบปฏิบัติการ
และซอฟต์แวร์  ที่
สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ 

5 1 2 0 1 0 3 
 

เลือกระบบ
เครือข่าย ที่
สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ 

5 1 1 0 1 0 4 
 

จัดทำเอกสารสรุป
การรวบรวมเนื้อหา
ที่เก่ียวข้อง 

  5 1 2 0  2 
 

ออกแบบ
กระบวนการ
เรียนรู้ 

5 1 2 0 2 0 1 
 

ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 

5 1 2 0 2 0 2 
 

เขียนกิจกรรมการ
เรียนรู้ ในรูปแบบผัง
กระบวนการเรียนรู้  

5 1 2 0 2 0 3 
 

จัดทำเอกสาร 
รายงานการ
ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 

   5 1 2 0  3 
 

เขียนสตอรี่บอร์ด   5 1 2 0 3 0 1 
 

รวบรวมข้อมูลที่
จำเป็นในการเขียน
สตอรี่บอร์ด 

      5 1 2 0 3 0 2 
 

เขียนสตอรี่บอร์ด
ตามข้ันตอน
ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 

      5 1 2 0 3 0 3 
 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของสตอรี่บอร์ด
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ตามข้ันตอน
ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้
และปรับปรุงแก้ไข 

   5 1 2 0  4  ออกแบบการ
จัดการข้อมูลการ
เรียนการสอน 

 5 1 2 0 4 0 1  วิเคราะห์ความ
ต้องการการจัดการ
ข้อมูลการเรียนการ
สอน 

      5 1 2 0 4 0 2  ออกแบบการจัดการ
ข้อมูลการเรียนการ
สอนตามผลของการ
วิเคราะห์ 

      5 1 2 0 4 0 3  ตรวจสอบการ
ออกแบบการจัดการ
ข้อมูลการเรียนการ
สอน 

      5 1 2 0 4 0 4  จัดทำรายงานการ
ออกแบบการจัดการ
ข้อมูลการเรียนการ
สอน 
 

   5 1 2 0  5  ออกแบบการ
จัดการข้อมูลสื่อ
การเรียนรู้ 

 5 1 2 0 5 0 1  วิเคราะห์ความ
ต้องการการใช้สื่อ
และการจัดการ
ข้อมูลสื่อการเรียนรู้
ระบบการจัดเก็บสื่อ
เพ่ือนำมาใช้ซ้ำ  

      5 1 2 0 5 0 2  ออกแบบการจัดการ
ข้อมูลสื่อการเรียนรู้
ตามรายการ
วิเคราะห์ 

      5 1 2 0 5 0 3  จัดทำรายงานการ
ออกแบบการจัดการ
ข้อมูลสื่อการเรียนรู้
ระบบการจัดเก็บสื่อ
เพ่ือนำมาใช้ซ้ำ 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
5 1 3 

 

พัฒนามัลติมีเดีย
ประกอบการ
เรียนรู้ 
 

5 1 3 0  1 
 

สร้างภาพนิ่งเพ่ือ
ใช้ประกอบการ
เรียนรู้ 

5 1 3 0 1 0 1 
 

วางแผนเลือกใช้
ภาพนิ่งประกอบ
บทเรียน 

5 1 3 0 1 0 2 
 

ถ่ายภาพนิ่งโดยใช้
กล้องถ่ายภาพ 

5 1 3 0 1 0 3 
 

วาดภาพกราฟิก
ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

5 1 3 0 1 0 4 
 

ตรวจสอบและนำส่ง
ภาพไปใช้ได้
เหมาะสมกับงาน 

  5 1 3 0  2 
 

สร้างภาพ 
เคลื่อนไหว เพ่ือใช้
ประกอบการ
เรียนรู ้

5 1 3 0 2 0 1 
 

วางแผนผลิตภาพ
ภาพเคลื่อนไหว
ประกอบบทเรียน 

5 1 3 0 2 0 2 
 

สร้างภาพกราฟิก
เพ่ือเตรียม
เคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

5 1 3 0 2 0 3 
 

กำหนดลักษณะการ
เคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

     5 1 3 0 2 0 4  ตรวจสอบและนำส่ง
ภาพเคลื่อนไหวไป
ใช้ได้เหมาะสมกับ
งาน 
 

   5 1 3 0  3 
 

สร้างเสียงเพื่อใช้
ประกอบการ
เรียนรู้ 

 5 1 3 0 3 0 1 
 

วางแผนผลิตเสียง
ประกอบบทเรียน 

    5 1 3 0 3 0 2 
       
       

 

บันทึกเสียงด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 
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    5 1 3 0 3 0 3 
 

แต่งเสียงด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

      5 1 3 0 3 0 4  ตัดต่อผสมเสียงด้วย
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์   

      5 1 3 0 3 0 5  ตรวจสอบและนำส่ง
เสียงไปใช้ได้
เหมาะสมกับงาน 

   5 1 3 0  4  ถ่ายทำวิดีโอเพ่ือ
ใช้ประกอบการ
เรียนรู้ 

 5 1 3 0 4 0 1  เลือกผลิตวิดีโอ
ประกอบบทเรียน 

      5 1 3 0 4 0 2  ถ่ายทำวิดีโอ 

      5 1 3 0 4 0 3  ตรวจสอบวิดีโอ 
สำหรับไปใช้งาน 

   5 1 3 0  5  ตัดต่อวิดีโอเพ่ือ
ใช้ประกอบการ
เรียนรู้ 

 5 1 3 0 5 0 1  วางแผนเลือกใช้
ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง วิดีโอ มาตัด
ต่อ 

      5 1 3 0 5 0 2  ตัดต่อวิดีโอ 

      5 1 3 0 5 0 3  ใส่เทคนิคพิเศษ
วิดีโอ 

      5 1 3 0 5 0 4  ตรวจสอบและนำส่ง
วิดีโอไปใช้ได้
เหมาะสมกับงาน 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
5 1 4 

 

พัฒนาบทเรียน
สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

5 1 4 0  1 
 

เตรียมการพัฒนา
บทเรียน 

5 1 4 0 1 0 1 
 

เลือกระบบนิพนธ์
บทเรียน 

5 1 4 0 1 0 2 
 

ติดตั้งระบบนิพนธ์
บทเรียน 

5 1 4 0 1 0 3 
 

เรียงลำดับสื่อตาม
สตอรี่บอร์ด 

5 1 3 0 1 0 4 
 

ตรวจสอบและนำส่ง
ภาพไปใช้ได้
เหมาะสมกับงาน 

  5 1 4 0  2 
 

สร้างสว่นเนื้อหา
บทเรียนดว้ย
ระบบนิพนธ์
บทเรียน 

5 1 4 0 2 0 1 
 

พัฒนาบทเรียนด้วย
ระบบนิพนธ์
บทเรียน 

5 1 4 0 2 0 2 
 

ตรวจสอบ
เรียงลำดับสื่อตาม
สตอรี่บอร์ดด้วย
ระบบนิพนธ์
บทเรียน 

5 1 4 0 2 0 3 
 

นำส่งบทเรียนไปใช้ 
      5 1 3 0 2 0 4  ตรวจสอบและนำส่ง

ภาพเคลื่อนไหวไป
ใช้ได้เหมาะสมกับ
งาน 

   5 1 4 0  3 
 

สร้างส่วนการ
ประเมินผล
ผู้เรียนด้วยระบบ
นิพนธ์บทเรียน 

 5 1 4 0 3 0 1 
 

สร้างข้อสอบตาม 
สตอรี่บอร์ด 

      5 1 4 0 3 0 2 
 

ตรวจสอบข้อสอบ
ตามสตอรี่บอร์ด 

      5 1 4 0 3 0 3 
 

นำส่งข้อสอบไปใช้ 

   5 1 4 0  4  ทดสอบการ
ทำงานของ
บทเรียน 

 5 1 4 0 4 0 1  วางแผนการทดสอบ
การทำงานของ
บทเรียน 
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    5 1 4 0 4 0 2  ทดสอบการทำงาน
ในแต่ละส่วนของ
บทเรียน 

      5 1 4 0 4 0 3  จัดทำสรุปรายงาน
ผลการทดสอบ 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
5 1 5 

 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
การเรียนรู้ 
 

5 1 5 0  1 
 

รวบรวมปัญหา
และความ
ต้องการระบบ 

5 1 5 0 1 0 1 
 

รวบรวมปัญหาของ
การใช้งานระบบ 

5 1 5 0 1 0 2 
 

จัดทำผลรายงาน
ความต้องการใช้
งานระบบ 

  5 1 5 0  2 
 

วิเคราะห์ระบบ
บริหารจดัการการ
เรียนรู ้

5 1 5 0 2 0 1 
 

ศึกษาความเป็นไป
ได้ 

5 1 5 0 2 0 2 
 

วิเคราะห์ความ
ต้องการของระบบ 

   5 1 5 0  3 
 

ออกแบบระบบ
บริหารจัดการ
การเรียนรู้ 

 5 1 5 0 3 0 1 
 

วิเคราะห์ปัจจัย 
พ้ืนฐานที่สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของระบบ 

      5 1 5 0 3 0 2 
 

ออกแบบเชิงตรรกะ
ของระบบ  

      5 1 5 0 3 0 3 
 

ออกแบบเชิง
กายภาพ  

   5 1 5 0  4  สร้างระบบ
บริหารการ
จัดการการเรียนรู้ 

 5 1 5 0 4 0 1  พัฒนาระบบบริหาร
การจัดการการ
เรียนรู้ตามความ
ต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

    5 1 5 0 4 0 2  ทดสอบการทำงาน
ของระบบบริหาร
การจัดการการ
เรียนรู้ 

    5 1 5 0 4 0 3  จัดทำเอกสารการใช้
งานระบบบริหาร
การจัดการการ
เรียนรู้ 

   5 1 5 0  5  ติดตั้งระบบ
บริหารการ
จัดการการเรียนรู้ 

 5 1 5 0 5 0 1  เตรียมการติดตั้ง
บทเรียน 
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      5 1 5 0 5 0 2  ติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการบน
เครื่องแม่ข่าย 

      5 1 5 0 5 0 3  ติดตั้งโปรแกรม
อำนวยความสะดวก
บนเครื่องแม่ข่าย 

      5 1 5 0 5 0 4  ติดตั้งระบบบริหาร
การจัดการการ
เรียนรู้ 

   5 1 5 0  6  ประเมินระบบ
บริหารการ
จัดการการเรียนรู้ 

 5 1 5 0 6 0 1  รวบรวมผลการใช้
งานระบบบริหาร
การจัดการการ
เรียนรู้ 

      5 1 5 0 6 0 2  เปรียบเทียบผลการ
ทำงาน 

      5 1 5 0 6 0 3  รายงานปัญหาและ
อุปสรรคของระบบ 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
5 1 6 

 

นำไปใช้งานและ
ประเมินผล
บทเรียน 

5 1 6 0  1 
 

ทดลองใช้
บทเรียน 

5 1 6 0 1 0 1 
 

เตรียมการทดลอง
ใช้บทเรียนกับ
ผู้เรียน 

5 1 6 0 1 0 2 
 

ทดลองใช้บทเรียน
กับกลุ่มย่อย 

5 1 6 0 1 0 3  จัดทำรายงานการ
ทดลองใช้บทเรียน
กับกลุ่มย่อย 

  5 1 6 0  2 
 

เก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการใช้
บทเรียน 

5 1 6 0 2 0 1 
 

เตรียมการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

5 1 6 0 2 0 2 
 

เก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการทดสอบการ
ใช้บทเรียนกับผู้ใช้
จริง 

      5 1 6 0 2 0 3 
 

จัดทำรายงานการ
เก็บข้อมูลทดสอบ
การใช้บทเรียนกับ
ผู้ใช้จริง 

   5 1 6 0  3  ศึกษาผลการใช้
บทเรียน 

 5 1 6 0 3 0 1 
 

กำหนดวิธีการ
วิเคราะห์ผลการใช้
บทเรียน 

      5 1 6 0 3 0 2 
 

วิเคราะห์
ประสิทธิภาพของ
บทเรียน 

      5 1 6 0 3 0 3 
 

วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

      5 1 6 0 3 0 4 
 

วิเคราะห์
พัฒนาการทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

      5 1 6 0 3 0 5 
 

หาค่าความพึง
พอใจและความ
คิดเห็นของผู้เรียน 
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   5 1 6 0  4  ประเมินผลการ
ใช้บทเรียน 

 5 1 6 0 4 0 1  กำหนดวิธีการ
ประเมินผล 

      5 1 6 0 4 0 2  หาค่าผลสัมฤทธิ์
ของการใช้บทเรียน 

      5 1 6 0 4 0 3  ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการ 
เรียนตามตาม
วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

5 1 6 0 4 0 4  ประเมินพัฒนาการ
ทางการ 
เรียนรู้ของผู้เรียน 

5 1 6 0 4 0 5  ประเมินความพึง
พอใจและความ
คิดเห็นของผู้เรียน 
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คำอธิบาย 
 ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ (ต่อ) เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานหลังจากได้หน้าที่หลัก (Key Function)เพ่ือให้
ได้ หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) และ หน่วยสมรรถะย่อย (Element of Competence) 

หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
5 2 1 

 

บริหารโครงการ
พัฒนา e-
Learning  

5 2 1 0  1 
 

บริหารโครงการ
ตามเป้าหมาย  

5 2 1 0 1 0 1 
 

แบ่งสายงานการ
ทำงาน 
 

5 2 1 0 1 0 2 
 

กำหนดทีมทำงาน 

5 2 1 0 1 0 3  วางแผนจัดการด้าน
ทรัพยากร 
 

5 2 1 0 1 0 4  จัดทำเอกสารและ 
นำเสนองาน  
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รายช่ือหน่วยสมรรถนะหลักที่ใช้กับแต่ละอาชีพ 
 

หน่วยสมรรถนะหลัก 
(Unit of Competency) 

อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ อาชีพนักออกแบบเนื้อหา 
อาชีพนักพัฒนาระบบ

บริหารจัดการการเรียนรู้ 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
6 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
6 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับ 
6 

51101 รวบรวมเนื้อหาที่เก่ียวข้อง   ⚫     ⚫   ⚫   
51102 วิเคราะห์เนื้อหาที่เก่ียวข้อง     ⚫      

51103 เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้    ⚫    ⚫   ⚫  
51201 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning   ⚫   ⚫   ⚫  

51202 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้   ⚫   ⚫   ⚫  
51203 เขียนสตอรีบอร์ด     ⚫      

51204 ออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน  ⚫   ⚫   ⚫   
51205 ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้  ⚫   ⚫   ⚫   

51301 สร้างภาพนิ่งเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ ⚫          
51302 สร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ ⚫          

51303 สร้างเสียงเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ ⚫          
51304 ถ่ายทำวิดีโอเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ ⚫          

51305 ตัดต่อวีดิโอเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ ⚫          

51401 เตรียมการพัฒนาบทเรียน   ⚫         
51402 สร้างส่วนเนื้อหาบทเรียนด้วยระบบนพินธบ์ทเรียน  ⚫         
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หน่วยสมรรถนะหลัก 
(Unit of Competency) 

อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ อาชีพนักออกแบบเนื้อหา 
อาชีพนักพัฒนาระบบ

บริหารจัดการการเรียนรู้ 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
ระดับ 

6 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
ระดับ 

6 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
ระดับ 

6 

51403 สร้างส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์
บทเรียน 

 ⚫   
      

51404 ทดสอบการทำงานของบทเรียน  ⚫         
51501 รวบรวมปัญหาและความต้องการระบบ         ⚫   

51502 วิเคราะห์ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้         ⚫   

51503 ออกแบบระบบบริหารจดัการการเรียนรู้          ⚫  
51504 สร้างระบบบริหารจัดการการเรียนรู้         ⚫  

51505 ติดตั้งระบบบริหารจัดการการเรียนรู้        ⚫   
51506 ประเมินระบบจัดการการเรียนรู้         ⚫  

51601 ทดลองใช้บทเรียนกับผู้ใช้บทเรียน    ⚫   ⚫   ⚫ 
51602 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้บทเรียน    ⚫   ⚫   ⚫ 
51603 ศึกษาผลการใชบ้ทเรียน    ⚫   ⚫   ⚫ 
51604 ประเมินผลการใช้บทเรียน    ⚫   ⚫    

52101 บริหารโครงการตามเป้าหมาย       ⚫    
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51101   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักออกแบบเนื้อหา     
 อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์     
 อาชีพนักพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้    
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
  เป็นผู้ที่สามารถเตรียมหลักสูตรและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำการรวบรวมเนื้อหา เพ่ือพัฒนาเนื้อหา ให้
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีกระบวนการในการเตรียมหลักสูตร ค้นหาแหล่งข้อมูล และ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และรวบรวมเนื้อหา ออกมาเป็นเอกสารหลักสูตร 
  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  นักออกแบบเนื้อหา นักพัฒนาคอร์สแวร์ นักพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ ครู อาจารย์ นักการศึกษา 
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     



 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
สาขา e-Learning   หน้า 56 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

51101.01 เตรียมหลักสูตรและ 
 แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

1.1 กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการและ
เหมาะสมกับช่วงวัยของกลุ่มผู้เรียน
เป้าหมาย 
1.2 กำหนดกรอบโครงสร้างขอบเขต 
หัวข้อและเนื้อหาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน 

2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51101.02 ค้นหาแหล่งข้อมูล 
ของเนื้อหา  

2.1 ค้นหาข้อมูล ตามโครงสร้างที่ได้
ออกแบบไว้ในขั้นเตรียมหลักสูตร ให้
ครอบคลุมหัวข้อและกิจกรรมตาม
โครงสร้างและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนด 
2.2 รวบรวมเทคนิคและกิจกรรมใน
การเรียนรู้จากครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ
ในเนื้อหา 
2.3 รวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
แหล่งการเรียนรู้แบบ e - Learning 
และสามารถนำมาใช้ได้ถูกกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51101.03 ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลของเนื้อหา 
  

3.1 ระบุวิธีการตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล 
 3.2 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลของเนื้อหา    

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51101.04 จัดทำเอกสารสรุป
การรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  

4.1 สรุปข้อมูลที่เหมาะสมเพ่ือนำมา
พัฒนาเนื้อหาบทเรียน คัดเลือกเนื้อหา
จากจุดที่ควรค่าต่อการเรียนด้วยตนเอง 
4.2 จัดทำรายงานข้อสรุปโครงการ
สร้างหลักสูตร พร้อมระบุแหล่งอ้างอิง
ที่มา 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน  การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถกำหนดเป้าหมายและเขียนวัตถุประสงค์ของวิธีการจัดการเรียนรู้ 
2. สามารถกำหนดกรอบโครงสร้างขอบเขต หัวข้อและเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่

 กำหนด 
 3. สามารถค้นหาข้อมูลให้ครอบคลุมหัวข้อและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
4. สามารถรวบรวมเทคนิคและกิจกรรมในการเรียนรู้ 
5. สามารถรวบรวมสื่อท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียน 
 6. สามารถระบุวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลของเนื้อหา  
7. สามารถบอกแหล่งอ้างอิงของข้อมูล 
 8. สามารถสรุปโครงสร้างหลักสูตร  
9. สามารถจัดทำรายงานผลการรวบรวมเนื้อหา 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย 
2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนวัตถุประสงค์  
 3. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างเนื้อหา 
 4. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีจัดการเรียนรู้ 

  5. ความรู้เกี่ยวกับการเทคนิคการสืบค้นและการอ้างอิงทางวิชาการ 
6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ 
7. ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางปัญญา 
8. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูล 
9. ความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนาหลักสูตร 

10. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการรวบรวมเนื้อหา 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารการบันทึกรายงานผลกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
2. เอกสารการแสดงโครงสร้างบทเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ 
3. เอกสารการบันทึกการตรวจสอบเนื้อหา 
4. เอกสารรายงานสรุปผลการรวบรวมเนื้อหา 
5. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง

กับปฏิบัติการทางด้านการจัดเตรียมหลักสูตรและแหล่งข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง การรวบรวม  เนื้อหาที่นำไปพัฒนา
บทเรียน e-Learning 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมหลักสูตรและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมเนื้อหาที่นำไปพัฒนา
บทเรียน e-Learning 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
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หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

 1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (ง) วิธีการประเมิน 
 1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 

 2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 (ก) คำแนะนำ  
ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงรายงานผลการประเมินความต้องการ คุณลักษณะของผู้เรียน โครงร่างของ

เนื้อหา 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด  
1. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Determine Goals and Objectives) คือการตั้งเป้าหมายว่า

ผู้เรียนจะสามารถใช้บทเรียนเพื่อศึกษาในเรื่องใดและในลักษณะใดเป็นบทเรียนหลัก บทเรียนเสริม แบบฝึกหัด
เพ่ิมเติม เป็นต้น วัตถุประสงค์ คือ เมื่อผู้เรียนเรียนจบแล้ว จะสามารถทำอะไรได้บ้าง ในการกำหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

2. กำหนดกรอบโครงสร้างขอบเขต หัวข้อและเนื้อหาสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ได้แก่การ
กำหนดจากงานที่ผู้เรียนต้องทำ การจากพฤติกรรมที่ต้องการให้แสดงออก 

3. ค้นหาแหล่งข้อมูลของเนื้อหา หมายถึง การค้นหาส่วนเนื้อหา เช่น หนังสือเอกสารทางวิชาการ การ
พัฒนาและออกแบบบทเรียน เช่น หนังสือแบบเรียน และสื่อในการนำเสนอบทเรียน สื่อสำหรับการทำกราฟิก 
โดยต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา 

4. การรวบรวมเทคนิคและกิจกรรมในการเรียนรู ้จากครู อาจารย์ ผู ้เชี ่ยวชาญในเนื้อหา ได้แก่การ
สัมภาษณ์ การถอดองค์ความรู้ในเรื่องวิธีการสอนครบทุกหัวข้อ 

5. การตรวจความน่าเชื่อถือ ได้แก่ ความทันสมัยของเนื้อหา การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้เขียน 
ตรวจสอบการอ้างอิง 

6. จัดทำเอกสารสรุปการรวบรวมเนื้อหาที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ การระบุเป้าหมาย หัวข้อเรื ่องที่ต้องการ 
โครงสร้างของเนื้อหา เอกสารของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ระบุสื่อที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบในการสร้างบทเรียน 
และแหล่งอ้างอิงประกอบ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้   
 เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 
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1. สมรรถนะย่อย 51101.01 เตรียมหลักสูตรและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้
การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51101.02 ค้นหาแหล่งข้อมูลของเนื้อหา ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51101.03 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลของเนื้อหา ให้ทำการทดสอบความรู้
โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่ งงาน และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน 

4. สมรรถนะย่อย 51101.04 จัดทำเอกสารสรุปการรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการทดสอบความรู้
โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51102   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเคราะห์เนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักออกแบบเนื้อหา     
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถดำเนินการจัดเตรียมหลักสูตรและแหล่งข้อมูลที่เกี ่ยวข้อง ค้นหาแหล่งข้อมูลของเนื้อหา 
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลของเนื้อหา จัดทำเอกสารสรุปการรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 นักออกแบบเนื้อหา ครู อาจารย์ นักการศึกษา   
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

51102.01 กำหนดรายการ
หัวข้อจากเนื้อหา  

1.1 นำเนื้อหาทั้งหมด มาจัดลำดับ 
ก่อนหลังเป็นหมวดหมู่ 
1.2 ประเมินความสำคัญของหัวข้อจาก
เนื้อหา 
1.3 จัดโครงสร้างหลักสูตรวิชาตาม
มาตรฐานของหน่วยงาน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน 

2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การ
สัมภาษณ์ และพิจารณาจาก
แฟ้มสะสมผลงาน 

51102.02 เขียนวัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้  

2.1 กำหนดวัตถุประสงค์ได้สอดคล้อง
กับสภาพความต้องการขององค์กร 
หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของบทเรียน 
2.2 กำหนดวัตถุประสงค์ครอบคลุม 
ด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย 
2.3 ประเมินวัตถุประสงค์ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51102.03 กำหนดแนวทางการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  

3.1 ระบุแนวทางการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 3.2 ออกแบบวิธีประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51102.04 สรุปผลการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
 

 
  

4.1 วิเคราะห์จำแนกเนื้อหาตาม
โครงสร้างหลักสูตรให้ได้ใจความ และ
ปริมาณแต่ละเฟรมที่เหมาะสมกับ
รูปแบบการนำเสนอผ่านหน้าจอของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กำหนด 
4.2 วิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดความคิดต่อยอดใน
การนำความรู้ไปใช้ หรือได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน 

2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
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สมรรถนะย่อย  
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

51102.05 สรุปกรอบแนว
ทางการพัฒนาเนื้อหา 

5.1 จัดทำตารางสรุปผลการวิเคราะห์
เนื้อหาในรูปแบบ Platform ที่แสดง
ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้หัวข้อ เนื้อหา กิจกรรม รูปแบบ
สื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ และกิจกรรมตาม
ความเหมาะสมรวมถึงแหล่งข้อมูลใน
การเรียนรู้เพ่ิมเติม 
5.2 ประมาณระยะเวลาในการใช้สื่อ
เพื ่อเรียนรู ้ให้เป็นไปตามพฤติกรรม
ผู้เรียนกับการใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ  

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 1.  สามารถจัดลำดับเนื้อหาก่อนหลังเป็นหมวดหมู่ 
 2.  สามารถประเมินความสำคัญของหัวข้อจากเนื้อหา 
 3.  สามารถจัดโครงสร้างหลักสูตรวิชาตามมาตรฐานของหน่วยงาน 
 4.  สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ได้สอดคล้องกับสภาพความต้องการขององค์กร 
 5.  สามารถเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 6.  สามารถประเมินวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 7.  สามารถระบุแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 8.  สามารถออกแบบวิธีประเมินผลการเรียนรู้ 
 9.  สามารถวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
 10.  สามารถจัดทำตารางสรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาในรูปแบบ Platform ที่แสดงความสัมพันธ์ของ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 11. สามารถประมาณระยะเวลาในการใช้สื่อเพ่ือเรียนรู้ให้เป็นไปตามพฤติกรรมผู้เรียนกับการใช้งานผ่าน

อุปกรณ์ต่าง ๆ 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

 1.  ความรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับเนื้อหา  
 2.  ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความสำคัญของเนื้อหา 
 3.  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  
 4.  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 5.  ความรู้เกี่ยวกับการประเมินวัตถุประสงค์ 
 6.  ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การประเมินผล  
 7. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวัดและประเมินผล 



 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
สาขา e-Learning   หน้า 63 

 8. ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกเนื้อหา 
 9. ความรู้เกี่ยวกับการประมาณระยะเวลาในการใช้สื่อ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1.  เอกสารการบันทึกรายงานรายการหัวข้อจากเนื้อหา 
 2.  เอกสารการบันทึกรายงานวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
 3.  เอกสารการบันทึกรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาที่เก่ียวข้อง 
 4.  เอกสารการบันทึกรายงานแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.  เอกสารการสรุปกรอบแนวทางการพัฒนาเนื้อหา 
 6.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ

ปฏิบัติการทางด้านการด้านการวิเคราะห์เนื้อหา 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการด้านการวิเคราะห์เนื้อหา 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      (ง) วิธีการประเมิน 
 1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 

 2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

 (ก) คำแนะนำ  
ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงกำหนดรายการหัวข้อจากเนื้อหา เขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กำหนด

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  สรุปกรอบแนวทางการพัฒนาเนื้อหา 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด  

 1. กำหนดรายการหัวข้อจากเนื้อหา โดยใช้เกณฑ์การกำหนดเนื้อหา ได้แก่ นำเนื้อหาทั้ งหมด มาจัดลำดับ
ก่อนหลังเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วยผังแสดงลำดับเนื้อหา 
 2. ประเมินความสำคัญของหัวข้อจากเนื้อหาโดยพิจารณาจากหัวข้อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา
ในการเรียน ส่งเสริมทักษะในการทำงาน และส่งเสริมเจตคติท่ีดี 
 3. จัดโครงสร้างหลักสูตรวิชาตามมาตรฐานของหน่วยงาน ได้แก่ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ หัวข้อการเรียน
การสอน กิจกรรมการสอน  คุณสมบัติผู้เรียน เป็นต้น 
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 4. เขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ มีขอบเขตดังนี ้  ว ัตถุประสงค์ทั ่วไป วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 5.  กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  มีขอบเขตดังนี้ การประเมินประสิทธิภาพการเข้าถึง
สื่อ การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ เป็นต้น 
 6.  สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตรวจสอบความเชื่อมโยงของเนื้อหากิจกรรม และการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
 7. สรุปกรอบแนวทางการพัฒนาเนื้อหา ได้แก่ กรอบแนวทางที่ออกแบบจะถูกประเมินความเหมาะสมกับ
บุคลากรที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร ตอบสนองต่อเป้าหมายของหน่วยงานได้ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51102.01 กำหนดรายการหัวข้อจากเนื้อหา ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51102.02 เขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51102.03 กำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ทำการทดสอบความรู้
โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน 

4. สมรรถนะย่อย 51102.04 สรุปผลการวิเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

5. สมรรถนะย่อย 51102.05 สรุปกรอบแนวทางการพัฒนาเนื้อหา ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51103   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  เรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักออกแบบเนื้อหา     
 อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์     
 อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้   
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที่สามารถเขียนเนื้อหาตามหลักของงานเขียนวิชาการและตรวจสอบความถูกต้องการเขียนเนื้อหาตาม
หลักของงานเขียนวิชาการ 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  นักออกแบบเนื้อหา ครู อาจารย์ นักการศึกษา   
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51103.01 เขียนเนื้อหาตาม
หลักของงานเขียนวิชาการ 

1.1 ระบุส่วนประกอบของงานเขียน
วิชาการ 
1.2 จัดลำดับการเขียนงานวิชาการ 
1.3 เขียนเนื้อหา 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51103.02 ตรวจสอบความถูก
ต้องการเขียนเนื้อหาตามหลัก
ของงานเขียนวิชาการ 

2.1 สร้างแบบประเมินเพ่ือการ
ตรวจสอบ 
2.2 ประเมินความเที่ยงตรงระหว่าง
วัตถุประสงค์กับเนื้อหา 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 1.  สามารถระบุส่วนประกอบของงานเขียนวิชาการ 
 2.  สามารถจัดลำดับการเขียนงานวิชาการ 
 3.  สามารถเขียนเนื้อหาตามหลักวิชาการ 
 4.  สามารถตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้ในเนื้อหา 
     (ข) ความต้องการด้านความรู้ 

 1.  ความรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับการเขียนงานวิชาการเพ่ือสร้างใบเนื้อหา 
 2.  ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของงานเขียนวิชาการเพ่ือสร้างใบเนื้อหา  
 3.  ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการเขียนงานวิชาการเพ่ือสร้างใบเนื้อหา 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1.  เอกสารใบเนื้อหา 
 2.  เอกสารคำสอน 
 3.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ

ปฏิบัติการทางด้านการเรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
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 1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การอบรมความรู้เกี่ยวกับการเรียบเรียงเนื้อหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

 1.  ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
 2.  กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3.  ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
        (ง) วิธีการประเมิน 

 1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
 2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
      ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงระบุส่วนประกอบของงานเขียนวิชาการ จัดลำดับการเขียนงานวิชาการ 
เขียนเนื้อหาตามหลักวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้ในเนื้อหา 
     (ข) คำอธิบายรายละเอียด  
 1. กำหนดรายการหัวข้อจากเนื้อหา โดยใช้เกณฑ์การกำหนดเนื้อหา ได้แก่ นำเนื้อหาทั้ งหมด มาจัดลำดับ
ก่อนหลังเป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วยผังแสดงลำดับเนื้อหา การสร้างใบเนื้อหา 
 2. การตรวจสอบความถูกต้องได้แก่ ตรวจความเที่ยงตรงระหว่างเนื้อหาสอดคล้องวัตถุประสงค์ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย  

1. สมรรถนะย่อย 51103.01 เขียนเนื้อหาตามหลักของงานเขียนวิชาการ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้
การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51103.02 ตรวจสอบความถูกต้องการเขียนเนื้อหาตามหลักของงานเขียนวิชาการให้
ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้
ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51201   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานการใช้งาน e-Learning 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักออกแบบเนื้อหา      
 อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์     
 อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้   
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที่สามารถดำเนินการจัดเตรียมหลักสูตรและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ค้นหาแหล่งข้อมูลของเนื้อหา ให้
ผู้รับการทดสอบ วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการใช้งาน e-Learning ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู ้ใช้และสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู ้ท ี ่กำหนดให้ โดยต้องวิเคราะห์ปัจจัยพื ้นฐานด้าน ฮาร์ดแวร์ 
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ รวมทั้งระบบเครือข่าย หลังจากนั้นต้องจัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีและรายงาน
การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ  

 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  นักออกแบบเนื้อหา ครู อาจารย์ นักการศึกษา   
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51201.01 วางแผนการใช้
เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ ที่สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ 

1.1 วิเคราะห์ต้นทุนด้านอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ ที่สอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการ 
1.2 ระบุรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  
และประมาณราคาที่สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ 
1.3 จัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีด้าน
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที่สอดคล้องกับ
กระบวน การเรียนรู้ได้ตามมาตรฐาน
ของการจัดทำแผน 
1.4 ประเมินแผนการใช้เทคโนโลยี
ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51201.02 เลือก
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ 
ที่สอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ 

2.1 วิเคราะห์ความต้องการระบบ 
ปฏิบัติการของบทเรียน e-Learning 
ได้สอดคล้องกับความต้องการ และ
กระบวนการเรียนรู้ 
2.2 กำหนดวัตถุประสงค์ครอบคลุม 
ด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัยและจิตพิสัย 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51201.03 กำหนดแนวทางการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
  

3.1 คำนวณปริมาณข้อมูลของบทเรียน 
e-Learning ที่จัดทำข้ึน 
3.2 ว ิเคราะห์ความต้องการการใช้
เคร ือข ่าย ได ้สอดคล ้องก ับความ
ต้องการของผู้ใช้ 
3.3 เลือกระบบเครือข่ายได้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้และ
กระบวนการเรียนรู้ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ไม่มี  
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. สามารถเลือกรายการฮาร์ดแวร์ e-Learning ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 
2. สามารถจัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  
3. สามารถวิเคราะห์ความต้องการระบบปฏิบัติการของบทเรียน e-Learning 
4. สามารถวิเคราะห์ความต้องการการใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาบทเรียน      
5. สามารถคำนวณปริมาณข้อมูลของสื่อ e-Learning ที่จัดทำข้ึน 
6. สามารถวิเคราะห์ความต้องการการใช้เครือข่าย (Network)  
7. สามารถเลือกระบบเครือข่ายได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 

      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนสินค้า 
  2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
  3. ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคารายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
  4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 
  5. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของบทเรียน e-Learning 
   6. ความรู้เกี่ยวกับซอฟแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียน 
   7. ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณปริมาณข้อมูลของสื่อ e-Learning 
   8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การใช้งานเครือข่าย 
   9. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกเครือข่ายที่เหมาะสมระบบเครือข่าย 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
   1. เอกสารการจัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีด้านปัจจัยพื้นฐาน 
   2. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่  
เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางด้านจัดทำแผนการใช้เทคโนโลยี 
      (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

   1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้เทคโนโลยี 
 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

 1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      (ง) วิธีการประเมิน 
 1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 

 2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
  ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงเลือกรายการฮาร์ดแวร์ e-Learning ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 
จัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ วิเคราะห์ความต้องการระบบปฏิบัติการของบทเรียน  
e-Learning วิเคราะห์ความต้องการการใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาบทเรียน คำนวณปริมาณข้ อมูลของสื่อ  
e-Learning ที่จัดทำข้ึน วิเคราะห์ความต้องการการใช้เครือข่าย (Network) เลือกระบบเครือข่ายได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้ 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 
 1. วิเคราะห์ต้นทุนด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ ต้นทุนด้านคอมพิวเตอร์ เครื่องมือด้านมัลติมีเดีย และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ต้องนำมาใช้กับการเรียนรู้ทั้งในแง่เจ้าของโครงการและผู้ใช้งาน 
 2. จัดทำแผนการใช้เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ประกอบไปด้วย จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ความ
คุ้มค่าและเหมาะสมต่อการพัฒนารวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการ 
 3.  การวิเคราะห์ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ เป็นการวิเคราะห์คุณสมบัติการนำไปใช้งานของบทเรียน 
e-Learning ว่าจะนำไปใช้กับระบบปฏิบัติการใด มีซอฟต์แวร์ประยุกต์ใดที่ต้องใช้ประกอบบทเรียน โดยพิจารณา
ในแง่ความเหมาะสม ความคุ้มค่า ความทันสมัย และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
 4. การวิเคราะห์การใช้งานเครือข่าย ได้แก่ การกำหนดเงื ่อนไขความต้องการของผู้ใช้ในการพัฒนา  
e-Learning ในองค์กรหรือสถานศึกษา โดยมีเงื ่อนไขด้านการใช้ระบบปฏิบัติการ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่ายที่
หลากหลาย เช่น WBI CAI m-Learning เป็นต้น 
 5. คำนวณปริมาณข้อมูลของสื่อ e-Learning หมายถึงการคำนวณจำนวนข้อมูล ขนาดของข้อมูลที่จะ
นำมาใช้กับฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่าย 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51201.01 วางแผนการใช้เทคโนโลยีด ้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ที ่สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะ
การปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51201.02 เลือกระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์  ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้  
ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้
ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51201.03 เลือกระบบเครือข่าย ที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และ
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51202   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักออกแบบเนื้อหา      
 อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์     
 อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้   
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ทีต่้องวิเคราะห์กระบวนการ และกิจกรรมการเรียนรู้แล้วออกแบบให้เหมาะสมต่อเงื่อนไขที่กำหนดให้ 
หลังจากนั้นต้องเขียนแผนผังกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมอย่างสวยงาม และจัดพิมพ์เอกสาร
แผนผังกระบวนการเรียนรู้ออกมา เช่น หลักสูตร อายุ ระดับ สภาพแวดล้อมการใช้งาน e-Learning  

 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 นักออกแบบเนื้อหา นักพัฒนาคอร์สแวร์ นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    



 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
สาขา e-Learning   หน้า 73 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51202.01 ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 

1.1 รวบรวมข้อมูลการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 
1.2 วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมที่เหมาะสมตามผลการ
วิเคราะห์โดยใช้หลักจิตวิทยาการศึกษา 
1.3 จัดทำรายงานการออกแบบออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่
เหมาะสมตามผลการวิเคราะห์ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบขอ้เขียน 
2. ทดสอบทักษะการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การ
สัมภาษณ์ และพิจารณาจาก
แฟ้มสะสมผลงาน 

51202.02 เขียนกิจกรรมการ
เรียนรู้ ในรูปแบบผังกระบวน 
การเรียนรู้ 

2.1 เตรียมเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการใช้
ในการเขียนผังกระบวนการเรียนรู้ 
2.2 เขียนผังกระบวนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รายงานการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม 
2.3 พิมพ์ผังกระบวนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รายงานการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้
ออกทางเครื่องพิมพ์ 
2.4 ตรวจสอบผังกระบวนการเรียนรู้และ
ปรับปรุงแก้ไข 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การ
สัมภาษณ์ และพิจารณาจาก
แฟ้มสะสมผลงาน 

51202.03 จัดทำ
เอกสารรายงานการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 
  

3.1 เตรียมข้อมูลในการจัดทำ
เอกสารรายงานการออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ 
3.2 จัดทำรายงานการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 
3.3 ตรวจสอบรายงานการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้และแก้ไข 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การ
สัมภาษณ์ และพิจารณาจาก
แฟ้มสะสมผลงาน 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้ครบถ้วน 
2. สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
3. สามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการเขียนแผนผังกระบวนการเรียนรู้ (Lesson Flowchart) 
4. สามารถจัดทำรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 

      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน 
  2. ความรู้เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
  3. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียน e-Learning ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน 
  4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน 
  5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนแผนผังกระบวนการเรียนรู้ 
   6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
   1.  เอกสารที่เก่ียวข้องในการออกแบบกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ 
   2.  เอกสารผลงานการเขียนแผนผังกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปฏิบัติการทางด้านการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนด้วยบทเรียน e-Learning 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้วยบทเรียน e-Learning 
 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

 1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
     (ง) วิธีการประเมิน 
 1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
 2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
  ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงการรวบรวมข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้ 
ออกแบบกระบวนการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับกลุ ่มเป้าหมาย ใช้เครื ่องมือที ่เหมาะสมในการเขียนแผนผัง
กระบวนการเรียนรู้ (Lesson Flowchart) จัดทำรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 
 1. แนวทางการออกแบบกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน เช่น รายวิชา ระดับ
ระดับ อายุผู้เรียน ความพร้อมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นต้น 
 2. การออกแบบกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมที่เหมาะสมต่อผู ้เรียนโดยอ้างอิงทฤษฎีต่าง  ๆ เช่น 
กระบวนการเรียนรู้แบบ MAIP และ/หรือ Robert Gagne รวมทั้งหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นต้น 
 3. การเขียนแผนผังกระบวนการเรียนรู้ ต้องมีรูปแบบ สัญลักษณ์มาตรฐาน การร่างสามารถร่างในกระดาษ 
แต่การเขียนในขั้นสุดท้าย เขียนด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรม MS Visio MS Word หรือโปรแกรมช่วย
เขียนผังกระบวนการเรียนรู้อ่ืน ๆ เป็นต้น 
 4. การจัดทำเอกสารรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของการสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ผลการวิเคราะห์ระดับผู้เรียน กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้บนบทเรียน e-Learning เป็นต้น 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51202.01 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51202.02 เขียนกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบผังกระบวนการ ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และ
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51202.03 จัดทำเอกสารรายงานการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และ
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  



 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
สาขา e-Learning   หน้า 76 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51203   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  เขียนสตอรี่บอร์ด 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักออกแบบเนื้อหา      
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที ่สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนสตอรี่บอร์ดให้ถูกต้อง เหมาะสมตามกระบวนการและ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ระบุไว้ในแผนผังกระบวนการเรียนรู้ โดยต้องมีรายละเอียดและความชัดเจนเพื่อให้ผู้พัฒนา
สามารถดำเนินการพัฒนาได้ตรงตามความคิดของผู้เขียน                     

 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 นักออกแบบเนื้อหา นักพัฒนาคอร์สแวร์ นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51203.01 รวบรวมข้อมูลที่
จำเป็นในการเขียนสตอรี่บอร์ด 

1.1 เตรียมการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น
ในการเขียนสตอรี่บอร์ด 
1.2 รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการ
เขียนสตอรี่บอร์ด 
1.3 ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นในการ
เขียนสตอรี่บอร์ด 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51203.02 เขียนสตอรี่บอร์ด
ตามข้ันตอนออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ 

2.1 เตรียมเครื่องมือที่เหมาะสมในการ
เขียนสตอรี่บอร์ดตามขั้นตอน
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
2.2 ออกแบบหน้าจอที่เหมาะสมต่อ
กระบวนการเรียนรู้ 
2.3 เขียนสตอรี่บอร์ดตามขั้นตอน
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้วย
เครื่องมือที่เหมาะสมตามรูปแบบ 
2.4 จัดพิมพ์สตอรี่บอร์ดให้อยู่ใน
รูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือให้ผู้ใช้
ตรวจสอบ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51203.03 ตรวจสอบความถูก
ต้องของสตอรี่บอร์ดตาม
ขั้นตอนออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข 

3.1 เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการ
ตรวจสอบสตอรี่บอร์ดตามข้ันตอน
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของสตอรี่
บอร์ดตามขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนตนเอง และแก้ไข 
3.3 จัดทำเอกสารเสนอสตอรี่บอร์ดให้
ผู้ใช้/ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
3.4 แก้ไขสตอรี่บอร์ดตามความเห็น
ของผู้ใช้ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเขียนสตอรี่บอร์ด 
2. สามารถเขียนสตอรี่บอร์ดตามผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
3. สามารถใช้เครื่องมือในการเขียนสตอรี่บอร์ดได้เหมาะสม 
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      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของสตรี่บอร์ดที่ดี 
  2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนและรูปแบบของสตอรี่บอร์ด 
  3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหน้าจอให้เหมาะสมกับข้อกำหนด 
  4. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทบรรยายให้เหมาะสมกับข้อกำหนด 
  5. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสตอรี่บอร์ดให้เหมาะสมกับผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
  6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียนสตอรี่บอร์ดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
   1. เอกสารผลงานการเขียนสตอรี่บอร์ด 
   2. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่
 เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางด้านการออกแบบสตอรี่บอร์ด 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
   1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสตอรี่บอร์ด 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
 1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      (ง) วิธีการประเมิน 
 1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
 2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
  ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเขียนสตอรี่บอร์ด เขียนสตอรี่บอร์ดตาม
ผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ ใช้เครื่องมือในการเขียนสตอรี่บอร์ดได้เหมาะสม 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 
 1. สตอรี่บอร์ด เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดของสิ่งที่จะแสดงออกมาทางหน้าจอของบทเรียน       e-
Learning ประกอบด้วย ขนาดหน้าจอ รายละเอียดของสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่น ข้อความที่ปรากฏ รายละเอียด
ของเสียงบรรยาย ลักษณะของวีดิโอ ลักษณะการนำเสนอ เป็นต้น กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดประเมินผล 
 2. รูปแบบของสตอรี ่บอร์ดมีหลายรูปแบบ สามารถเขียนโดยรูปแบบใด ๆ ที ่เหมาะสม แต่ต้องมี
ส่วนประกอบครบและมีความสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 
 3. ภาษาท่ีใช้ในสตอรี่บอร์ด ต้องเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย  
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 4. การเขียนสตอรี่บอร์ดสามารถทำด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียน 
เป็นต้น 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51203.01 รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการเขียนสตอรี่บอร์ด ให้ทำการทดสอบความรู้
โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51203.02 เขียนสตอรี่บอร์ดตามขั้นตอนออกแบบกระบวนการเรียนรู ้ ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51203.03 ตรวจสอบความถูกต้องของสตอรี่บอร์ดตามขั้นตอนออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้และปรับปรุงแก้ไข ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51204   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักออกแบบเนื้อหา  
  อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์  
 อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
  เป็นผู้ที ่สามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ตามเงื ่อนไข แล้วออกแบบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับบริบทของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการติดตามสถานะ ความก้าวหน้าทางการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  รวมทั้งการรายงานผลการเรียน 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 นักออกแบบเนื้อหา นักพัฒนาคอร์สแวร์ นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51204.01 วิเคราะห์ความ
ต้องการการจัดการข้อมูลการ
เรียนการสอน 

1.1 รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการ
จัดการข้อมูลการเรียนการสอน 
1.2 วิเคราะห์ความต้องการการจัด
ข้อมูลการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับความต้องการ 
1.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดการเรียนการสอน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51204.02 ออกแบบการ
จัดการข้อมูลการเรียนการสอน
ตามผลของการวิเคราะห์ 

2.1 เตรียมข้อมูลออกแบบการจัดการ
ข้อมูลการเรียนการสอนตามผลของ
การวิเคราะห์ 
2.2 ออกแบบการจัดการข้อมูลการ
เรียนการสอนตามผลของการ
วิเคราะห์ 
2.3 จัดทำเอกสารออกแบบการจัดการ
ข้อมูลการเรียนการสอนตามผลของ
การวิเคราะห์ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51204.03 ตรวจสอบการ
ออกแบบการจัดการข้อมูลการ
เรียนการสอน 
  

3.1 เตรียมข้อมูลตรวจสอบการ
ออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียน
การสอน 
3.2 ตรวจสอบเอกสารการออกแบบ
การจัดการข้อมูลการเรียนการสอน 
3.3 แก้ไขเอกสารการออกแบบการ
จัดการข้อมูลการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51204.04 จัดทำรายงานการ
ออกแบบการจัดการข้อมูลการ
เรียนการสอน 

4.1 เตรียมข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ
รายงานการออกแบบการจัดการ
ข้อมูลการเรียนการสอน 
4.2 จัดทำรายงานการออกแบบการ
จัดการข้อมูลการเรียนการสอนและ
แก้ไขให้ถูกต้อง 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน  
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน 
2. สามารถออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด 
3. สามารถทำรายงานการออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน 

      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน 

  2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน 
  3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน 
  4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำรายงานการจัดการข้อมูลการเรียนการสอนและวิธีการแก้ไขให้สอดคล้อง
กับข้อมูลการสอน 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
  1. เอกสารรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน 
  2. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง
กับปฏิบัติการทางด้านการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
   1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
 1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 

 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      (ง) วิธีการประเมิน 
 1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
 2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน  
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

 ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน ออกแบบ
การจัดการข้อมูลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับข้อกำหนด สามารถทำรายงานการออกแบบการจัดการข้อมูล
การเรียนการสอน 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 
 1. การจัดการข้อมูลการเรียนการสอนเป็นการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน e-Learning ในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ โดยให้มีเงื่อนไขด้านต่าง ๆ เช่น กระบวนการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ การทดสอบ การรายงานข้อมูลผู้เรียน การติดตามกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Tracking) 
เป็นต้น 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ต้องพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนตั้ งแต่ต้นจนถึงการ
รายงานผลการเรียน รวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับคุณภาพของบทเรียน e-Learning เช่น ผลการ
ทดสอบก่อนเรียน คะแนนแบบฝึกหัด การทดสอบหลังเรียน เป็นต้น 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51204.01 วิเคราะห์ความต้องการการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51204.02 ออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอนตามผลของการวิเคราะห์ ให้
ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้
ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51204.03 ตรวจสอบการออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

4. สมรรถนะย่อย 51204.04 จัดทำรายงานการออกแบบการจัดการข้อมูลการเรียนการสอน ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51205   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักออกแบบเนื้อหา  
  อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์  
 อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที่สามารถทำการวิเคราะห์และออกแบบการใช้สื่อและการจัดเก็บข้อมูลสื่อการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ซ้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน มีโครงสร้างการเก็บข้อมูลชัดเจน เพ่ือให้การใช้และการจัดเก็บสื่อเป็นระบบ 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 นักออกแบบเนื้อหา นักพัฒนาคอร์สแวร์ นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51205.01 วิเคราะห์ความ
ต้องการการใช้สื่อและการ
จัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้
ระบบการจัดเก็บสื่อเพ่ือ
นำมาใช้ซ้ำ 

1.1 เตรียมข้อมูลการวิเคราะห์ความ
ต้องการและการจัดการข้อมูลสื่อการ
เรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพ่ือนำมา 
ใช้ซ้ำ   
1.2 วิเคราะห์แนวทางการจัดการ
ข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบการจัดเก็บ
สื่อเพ่ือนำมาใช้ซ้ำที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของบทเรียน e-Learning  
1.3 จัดทำรายงานการวิเคราะห์การใช้
สื่อและจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้
ระบบการจัดเก็บสื่อเพ่ือนำมาใช้ซ้ำ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51205.02 ออกแบบการ
จัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ตาม
รายการวิเคราะห์ 

2.1 เตรียมข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ
การจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ 
2.2 ออกแบบการจัดการสื่อการเรียนรู้
ตามรายงานการวิเคราะห์การใช้สื่อ 
2.3 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการ
ออกแบบการจัดการสื่อการเรียนรู้ตาม
รายงานการวิเคราะห์การใช้สื่อ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51205.03 จัดทำรายงานการ
ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อ
การเรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อ
เพ่ือนำมาใช้ซ้ำ    
  

3.1 เตรียมเครื่องมือจัดทำรายงานการ
ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการ
เรียนรู้ระบบการจัดเก็บสื่อเพ่ือ
นำมาใช้ซ้ำ 
3.2 เขียนรายงานการออกแบบการ
จัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบการ
จัดเก็บสื่อเพ่ือนำมาใช้ซ้ำ 
3.3 ตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุง
แก้ไขการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้
ระบบการจัดเก็บสื่อเพ่ือนำมาใช้ซ้ำ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบการใช้และการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ 
2. สามารถทำรายงานการออกแบบการใช้และการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ 

      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการการใช้สื่อ 
  2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิธีการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ซ้ำ 
  3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างของแหล่งเก็บข้อมูลสื่อในคอมพิวเตอร์ 
  4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดทำรายงานความต้องการใช้สื่อและออกแบบการจัดการการใช้สื่อ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปฏิบัติการทางด้านการออกแบบการใช้และการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการใช้และการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ 
      (ง) วิธีการประเมิน 
 1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
 2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
  ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการใช้และการจัดการข้อมูล
สื่อการเรียนรู้ การทำรายงานการออกแบบการใช้และการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

 1. การออกแบบใช้สื่อและการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ซ้ำเป็นการวิเคราะห์และออกแบบ
การใช้สื่อ และการนำสื่อมาใช้ซ้ำ เพื่อให้การจัดเก็บสื่อมีโครงสร้างที่ชัดเจน สะดวกต่อการนำมาใช้ในการแก้ไข 
ปรับปรุงข้อมูลภายในบทเรียน เช่น การใช้สื่อมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับความต้องการของบทเรียน การปรับปรุงสื่อ
ให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน เป็นต้น 
 2. การวิเคราะห์เพื่อออกแบบการใช้สื่อที่เหมาะสมกับบทเรียน เช่น ต้องการนำเสนอการทำงานภายของ
เครื่องมือตัวหนึ่งต้องใช้สื่อประเภทใดจึงเหมาะสม เป็นต้น  
 3. การออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ซ้ำ เช่น ควรสร้าง Folder และตั้งชื ่อไฟล์
อย่างไร เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้เก็บและนำออกมาใช้ เป็นต้น 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51205.01 วิเคราะห์ความต้องการการใช้สื่อและการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ระบบ
การจัดเก็บสื่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการ
ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51205.02 ออกแบบการจัดการข้อมูลสื่อการเรียนรู้ตามรายการวิเคราะห์ ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51205.03 จัดทำรายงานการออกแบบการจัดการข้อมูล สื่อการเรียนรู้ระบบการ
จัดเก็บสื่อเพื่อนำมาใช้ซ้ำ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหสัหน่วยสมรรถนะ  51301   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สร้างภาพนิ่งเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
  อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์   
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที่สามารถวางแผน ถ่ายภาพ และสร้างภาพนิ่งจากคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ได้
ตามสตอรี่บอร์ด 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน e-learning 
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ✓      
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51301.01 วางแผนผลิต
ภาพนิ่งประกอบบทเรียน 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากสตอรี่บอร์ดท่ี
เกี่ยวข้องกับสื่อภาพนิ่ง 
1.2 วางแผนการใช้สื่อภาพนิ่ง
ประกอบการเรียนรู้ ได้ตรงตามสตอรี่
บอร์ด 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน   การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51301.02 ถ่ายภาพนิ่งโดยใช้
กล้องถ่ายภาพ 

2.1 วางแผนการถ่ายภาพนิ่ง 
2.2 ถ่ายภาพนิ่ง  

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51301.03 วาดภาพกราฟิก
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  

3.1 วางแผนวาดภาพกราฟิกด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3.2 ปฏิบัติการวาดภาพกราฟิกด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51301.04 ตรวจสอบและนำส่ง
ภาพไปใช้ได้เหมาะสมกับงาน 

4.1 เลือกลักษณะไฟล์นำส่งงานภาพ 
4.2 ตรวจสอบภาพและนำส่งภาพไป
ใช้งาน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 



 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
สาขา e-Learning   หน้า 90 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อ  
 2. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
    1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากสตอรี่บอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสื่อภาพนิ่ง 
    2. สามารถวางแผนการใช้สื่อภาพนิ่งประกอบการเรียนรู้  
    3. สามารถวางแผนการถ่ายภาพนิ่ง 
    4. สามารถถ่ายภาพนิ่ง 
    5. สามารถวางแผนวาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    6. สามารถปฏิบัติการวาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
    7. สามารถเลือกลักษณะไฟล์นำส่งงานภาพ 
    8. สามารถตรวจสอบภาพและนำส่งภาพไปใช้งาน 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากสตอรี่บอร์ด 
 2. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการใช้สื่อภาพนิ่งประกอบการเรียนรู้  
 3. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการถ่ายภาพนิ่ง 
 4. ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่ง 
 5. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนวาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 6. ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 7. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกลักษณะไฟล์นำส่งงานภาพ 
 8. ความรู้เกี่ยวกับตรวจสอบภาพและนำส่งภาพไปใช้งาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
     1. เอกสารการวิเคราะห์สื่อภาพนิ่ง 
            2. ผลงานภาพถ่ายประกอบสื่อการเรียนรู้ 
            3. ผลงานภาพกราฟิก 
    4. ผลงานการนำส่งไฟล์ภาพสำหรับการใช้งาน 
     5. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะ 

 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

     1. การทำแบบทดสอบภาคทฤษฎี 
            2. การบันทึกการสัมภาษณ์ 
    3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
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     หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
    1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
    2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
    3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      (ง) วิธีการประเมิน 
 1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
 2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
    ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงการวางแผน กระบวนการ และผลลัพธ์ในการพัฒนาภาพนิ่งประกอบการ
เรียนรู้ 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. วางแผนผลิตภาพนิ่ง ได้แก่ การวิเคราะห์สตอรี่บอร์ด แล้วจัดทำแผนผลิตภาพนิ่งเพื่อใช้ประกอบการ
เรียนรู้ 

2. การถ่ายภาพนิ่ง ได้แก่ ทักษะการใช้กล้องถ่ายภาพ และเทคนิคการถ่ายภาพที่เหมาะสมเพื ่อใช้
ประกอบการเรียนรู้ 

3. วาดภาพกราฟิก ได้แก่ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการสร้าง ตัดต่อ ตกแต่งภาพ เพื่อใช้
ประกอบการเรียนรู้ 

4. ตรวจสอบและนำส่งภาพ ได้แก่ การตรวจสอบลักษณะของภาพนิ่ง นามสกุลภาพ เพื่อให้สามารถ
นำไปใช้ประกอบการเรียนรู้ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
  50204     ออกแบบตัวละครและเสื้อผ้า* 
  50206     ออกแบบกราฟิก*   
 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 Animation  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51301.01 วางแผนผลิตภาพนิ่งประกอบบทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51301.02 ถ่ายภาพนิ่งโดยใช้กล้องถ่ายภาพ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
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3. สมรรถนะย่อย 51301.03 วาดภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้
การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

4. สมรรถนะย่อย 51301.04 ตรวจสอบและนำส่งภาพไปใช้ได้เหมาะสมกับงาน ให้ทำการทดสอบความรู้
โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51302   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สร้างภาพเคลื่อนไหวเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ 
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
  เป็นผู ้ที ่สามารถวางแผน สร้าง และกำหนดภาพเคลื ่อนไหว โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื ่อใช้
ประกอบการเรียนรู้ได้ตามสตอรี่บอร์ด 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน e-learning 
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ✓      
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
51302.01 วางแผนผลิตภาพ
ภาพเคลื่อนไหวประกอบ
บทเรียน 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากสตอรี่บอร์ดท่ี
เกี่ยวข้องกับสื่อภาพเคลื่อนไหว 
1.2 วางแผนการใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว
ประกอบการเรียนรู้ ได้ตรงตามสตอรี่
บอร์ด 

1. ทดสอบความรู ้โดยใช ้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51302.02 สร้างภาพกราฟิก
เพ่ือเตรียมเคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2.1 วางแผนการสร้างภาพกราฟิกเพ่ือ
เตรียมเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
2.2 สร้างภาพกราฟิกเพ่ือเตรียม
เคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1. ทดสอบความรู ้โดยใช ้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51302.03 กำหนดลักษณะการ
เคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
  

3.1 วางแผนวาดภาพกราฟิกด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3.2 ปฏิบัติการวาดภาพกราฟิกด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1. ทดสอบความรู ้โดยใช ้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51302.04 ตรวจสอบและนำส่ง
ภาพเคลื่อนไหวไปใช้ได้
เหมาะสมกับงาน 

4.1 เลือกลักษณะไฟล์นำส่งงานภาพ
ภาพเคลื่อนไหวได้เหมาะสมกับงาน 
4.2 ตรวจสอบภาพและนำส่ง
ภาพเคลื่อนไหวไปใช้งาน 

1. ทดสอบความรู ้โดยใช ้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
     1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อ  
     2. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 

   3. หลักทฤษฎีการทำภาพเคลื่อนไหว 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
      (ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากสตอรี่บอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสื่อภาพเคลื่อนไหว 
2. สามารถวางแผนการใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนรู้  
3. สามารถวางแผนการสร้างภาพกราฟิกเพ่ือเตรียมเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. สามารถสร้างภาพกราฟิกเพ่ือเตรียมเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5. สามารถวางแผนการกำหนดลักษณะการเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6. สามารถกำหนดลักษณะการเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
7. สามารถเลือกลักษณะไฟล์นำส่งงานภาพภาพเคลื่อนไหวได้ 
8. สามารถตรวจสอบภาพและนำส่งภาพเคลื่อนไหวไปใช้งานได้ 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
   1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากสตอรี่บอร์ดที่เกี่ยวข้องกับภาพเคลื่อนไหว 
   2. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการใช้สื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนรู้  
   3. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการสร้างภาพกราฟิกเพ่ือเตรียมเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   4. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพกราฟิกเพ่ือเตรียมเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 
   5. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการกำหนดลักษณะการเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   6. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดลักษณะการเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   7. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกลักษณะไฟล์นำส่งงานภาพภาพเคลื่อนไหว 
   8. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภาพและนำส่งภาพเคลื่อนไหวไปใช้งาน 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
     1. เอกสารการวิเคราะห์สื่อภาพเคลื่อนไหว 
    2. ผลงานการสร้างภาพกราฟิกเพ่ือเตรียมเคลื่อนไหว 
            3. ผลงานการทำภาพเคลื่อนไหว 
 4. ผลงานการนำส่งไฟล์ภาพสำหรับการใช้งาน 
  5. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
     1. การทำแบบทดสอบภาคทฤษฎี 
            2. การบันทึกการสัมภาษณ์ 
    3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
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     หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
    1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
    2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
    3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
     ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงการวางแผน กระบวนการ และผลลัพธ์ในการพัฒนาภาพนิ่ง ประกอบการ
เรียนรู้ 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. วางแผนผลิตภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ การวิเคราะห์สตอรี่บอร์ด แล้วจัดทำแผนผลิตภาพเคลื่อนไหวเพ่ือ
ใช้ประกอบการเรียนรู้ 

2. สร้างภาพกราฟิกเตรียมเคลื่อนไหว ได้แก่ การวาดภาพ หรือสร้างภาพกราฟิกจากคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
เตรียมให้มาความเหมาะสมสำหรับการทำภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนรู้ 

3. กำหนดลักษณะเคลื่อนไหว ได้แก่ การทำภาพเคลื่อนไหวโดยใช้คอมพิวเตอร์ ในลักษณะ Frame by 
Frame และ In-between ได้อย่างเหมาะสมเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ 

4. ตรวจสอบและนำส่งภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ การตรวจสอบลักษณะของภาพเคลื่อนไหว นามสกุลภาพ 
เพ่ือให้สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 50301     สร้างภาพเคลื่อนไหว* 
 50305     รวมภาพเคลื่อนไหว* 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 Animation 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51302.01 วางแผนผลิตภาพภาพเคลื่อนไหวประกอบบทเรียน ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และ
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51302.02 สร้างภาพกราฟิกเพื่อเตรียมเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ทำ
การทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่ง
งาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51302.03 กำหนดลักษณะการเคลื ่อนไหวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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4. สมรรถนะย่อย 51302.04 ตรวจสอบและนำส่งภาพเคลื่อนไหวไปใช้ได้เหมาะสมกับงาน ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51303  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สร้างเสียงเพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์    
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
  เป็นผู้ที่สามารถวางแผน บันทึก ตกแต่ง และผสมเสียงโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน e-learning 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ✓      
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51303.01 วางแผนผลิตเสียง
ประกอบบทเรียน 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลการลิตสื่อเสียง
ตรงตามเนื้อหา 
1.2 วางแผนการใช้สื่อเสียง
ประกอบการเรียนรู้ ได้ตรงตามเนื้อหา 

1. ทดสอบความรู ้โดยใช ้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51303.02 บันทึกเสียงด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2.1 วางแผนการบันทึกเสียง 
2.2 บันทึกเสียง 

1. ทดสอบความรู ้โดยใช ้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51303.03 แต่งเสียงด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  

3.1 วางแผนการแต่งเสียง 
3.2 แต่งเสียง 

1. ทดสอบความรู ้โดยใช ้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51303.04 ตัดต่อผสมเสียงด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

4.1 วางแผนการตัดต่อผสมเสียง 
4.2 ตัดต่อผสมเสียง 

1. ทดสอบความรู ้โดยใช ้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51303.05 ตรวจสอบและนำส่ง
เสียงไปใช้ได้เหมาะสมกับงาน 

5.1 เลือกลักษณะไฟล์นำส่งงานเสียง 
5.2 ตรวจสอบเสียงและนำส่งเสียงไป
ใช้งาน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
   1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการของเสียง  

     2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์บันทึกเสียง 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
     1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตสื่อเสียง 
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     2. สามารถวางแผนการใช้สื่อเสียงประกอบการเรียนรู้  
     3. สามารถวางแผนการบันทึกเสียง 
     4. สามารถบันทึกเสียง 
     5. สามารถวางแผนการแต่งเสียง 
  6. สามารถแต่งเสียง 
  7. สามารถวางแผนการตัดต่อผสมเสียง 
  8. สามารถตัดต่อผสมเสียง 
  9. สามารถเลือกลักษณะไฟล์นำส่งงานเสียง 
  10. สามารถตรวจสอบเสียงและนำส่งเสียงไปใช้งาน 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
     1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการลิตสื่อเสียง 
     2. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการใช้สื่อเสียงประกอบการเรียนรู้  
     3. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการบันทึกเสียง 
     4. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกเสียง 
     5. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการแต่งเสียง 
  6.ความรู้เกี่ยวกับการแต่งเสียง 
  7. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการตัดต่อผสมเสียง 
  8. ความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อผสมเสียง 
  9. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกลักษณะไฟล์นำส่งงานเสียง 
  10. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเสียงและนำส่งเสียงไปใช้งาน 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
     1. เอกสารการวิเคราะห์สื่อเสียง 
            2. ผลงานไฟล์เสียงจากการบันทึก 
            3. ผลงานไฟล์เสียงที่ผ่านการแต่งเสียง 
    4. ผลงานไฟล์เสียงที่ผ่านการตัดต่อผสมเสียง 
    5. ผลงานการนำส่งไฟล์เสียงสำหรับการใช้งาน 
     6. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
     1. การทำแบบทดสอบภาคทฤษฎี 
            2. การบันทึกการสัมภาษณ์ 
    3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
     หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
    1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
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    2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
      3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
       ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงการวางแผน กระบวนการ และผลลัพธ์ในการพัฒนาภาพนิ่งประกอบการ
เรียนรู้ 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. วางแผนผลิตเสียง ได้แก่ การวิเคราะห์สคริปท์ แล้วจัดทำแผนผลิตภาพนิ่งเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
2. บันทึกเสียง ได้แก่ การใช้อุปกรณ์การบันทึกเสียง และใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกเสียงได้ตามสคริปท์ 
3. แต่งเสียง ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์การแต่งเสียง แต่งเสียงได้ตามสคริปท์ 
4. ตัดต่อผสมเสียง ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องผสมเสียง ตัดต่อผสมเสียงได้ตามสคริปท์ 
5. ตรวจสอบและนำส่งเสียง ได้แก่ การตรวจสอบลักษณะของเสียง นามสกุลเสียงเพ่ือให้สามารถนำไปใช้

ประกอบการเรียนรู้ 
 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 50404    ใส่เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว* 
 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 Animation 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51303.01 วางแผนผลิตเสียงประกอบบทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51303.02 บันทึกเสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51303.03 แต่งเสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

4. สมรรถนะย่อย 51303.04 ตัดต่อผสมเสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้
การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 
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5. สมรรถนะย่อย 51303.05 ตรวจสอบและนำส่งเสียงไปใช้ได้เหมาะสมกับงาน ให้ทำการทดสอบความรู้
โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51304  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ถ่ายทำวิดีโอเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์  
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที่สามารถผลิต ถ่ายทำ และตรวจสอบวิดีโอ เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ได้ตามสตอรี่บอร์ด 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน e-learning 
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ✓      
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51304.01 เลือกผลิตวิดีโอ
ประกอบบทเรียน 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากสตอรี่บอร์ดท่ี
เกี่ยวข้องกับสื่อวิดีโอ 
1.2 วางแผนการใช้สื่อวิดีโอได้ตรงตาม
สตอรี่บอร์ด 

1. ทดสอบความรู ้โดยใช ้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51304.02 ถ่ายทำวิดีโอ 2.1 วางแผนการถ่ายทำวิดีโอ 
2.2 ถ่ายภาพวิดีโอ 

1. ทดสอบความรู ้โดยใช ้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51304.03 ตรวจสอบวิดีโอ 
สำหรับไปใช้งาน 
  

3.1 เลือกลักษณะไฟล์นำส่งงานวิดีโอ 
3.2 ตรวจสอบและนำส่งวิดีโอไปใช้งาน 
  

1. ทดสอบความรู ้โดยใช ้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

         1. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของวิดีโอ 
         2. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

 (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
  1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากสตอรี่บอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสื่อวิดีโอ 
  2. สามารถวางแผนการใช้สื่อวิดีโอ 
  3. สามารถวางแผนการถ่ายทำวิดีโอ 
  4. สามารถถ่ายภาพวิดีโอ 
  5. สามารถเลือกลักษณะไฟล์นำส่งงานวิดีโอ 
  6. สามารถตรวจสอบและนำส่งวิดีโอไปใช้งาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากสตอรี่บอร์ด 
  2. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการใช้สื่อวิดีโอ 
  3. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการถ่ายทำวิดีโอ 
  4. ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพวิดีโอ 
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  5. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกลักษณะไฟล์นำส่งงานวิดีโอ 
  6. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและนำส่งวิดีโอไปใช้งาน 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
     1. เอกสารการวิเคราะห์สื่อวิดีโอ 
            2. ผลงานการถ่ายทำวิดีโอ 
    3. ผลงานการนำส่งไฟล์วิดีโอสำหรับการใช้งาน 
     4. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะ 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
     1. การทำแบบทดสอบภาคทฤษฎี 
            2. การบันทึกการสัมภาษณ์ 
    3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
     หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
    1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
    2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
        3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
        ในการปฎิบัต ิงานให้คำนึงถึงการวางแผน กระบวนการ และผลลัพธ์ในการพัฒนาภาพนิ่ง
ประกอบการเรียนรู้ 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. เลือกผลิตวิดีโอ ได้แก่ การวิเคราะห์สตอรี่บอร์ด แล้วจัดทำแผนผลิตวิดีโอเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
2. ถ่ายทำวิดีโอ ได้แก่ ทักษะการใช้กล้องถ่ายวิดีโอ และเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อให้สามารถนำไปใช้

ประกอบการเรียนรู้ 
3. ตรวจสอบเพื่อนำไปใช้งาน ได้แก่ การตรวจสอบลักษณะของวิดีโอ เพ่ือให้สามารถนำไปใช้ตัดต่อ หรือ

ประกอบการเรียนรู้ 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51304.01 เลือกผลิตวิดีโอประกอบบทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51304.02 ถ่ายทำวิดีโอ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการ
สัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51304.03 ตรวจสอบวิดีโอ สำหรับไปใช้งาน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51305  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ตัดต่อวิดีโอเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์    
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที่สามารถวางแผน ตัดต่อและใส่เทคนิคพิเศษวิดีโอจากคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อใช้ประกอบการ
เรียนรู้ได้ตามสตอรี่บอร์ด 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน e-learning 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ✓      
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51305.01 วางแผนผลิตใช้
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
วิดีโอ มาตัดต่อ 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากสตอรี่บอร์ดท่ี
เกี่ยวข้องกับการนำภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ  
มาตัดต่อ 
1.2 วางแผนการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ
วีดีโอ มาตัดต่อเป็นวิดีโอได้ตรงตาม
สตอรี่บอร์ด 

1. ทดสอบความรู ้โดยใช ้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน 

51305.02 ตัดต่อวิดีโอ 2.1 วางแผนการตัดต่อวิดีโอ 
2.2 ตัดต่อวิดีโอ 

1. ทดสอบความรู ้โดยใช ้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน 

51305.03 ใส่เทคนิคพิเศษ
วิดีโอ 
  

3.1 วางแผนการใส่เทคนิคพิเศษด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3.2 ปฏิบัติการใส่เทคนิคพิเศษด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1. ทดสอบความรู ้โดยใช ้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน 

51305.04 ตรวจสอบและนำส่ง
วิดีโอไปใช้ได้เหมาะสมกับงาน 

4.1 เลือกลักษณะไฟล์นำส่งงานวิดีโอ 
4.2 ตรวจสอบวิดีโอและนำส่งวิดีโอไป
ใช้งาน 

1. ทดสอบความรู ้โดยใช ้การ
สอบข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

         1. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของวิดีโอ 
         2. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ 
 
 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
  1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากสตอรี่บอร์ดที่เกี่ยวข้องกับการนำภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ               
     มาตัดต่อ 
  2. สามารถวางแผนการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ มาตัดต่อเป็นวิดีโอ
  3. สามารถวางแผนการตัดต่อวิดีโอ 
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  4. สามารถตัดต่อวิดีโอ 
  5. สามารถวางแผนการใส่เทคนิคพิเศษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  6. สามารถใส่เทคนิคพิเศษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  7. สามารถเลือกลักษณะไฟล์นำส่งงานวิดีโอ 
  8. สามารถตรวจสอบวิดีโอและนำส่งวิดีโอไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
  1. ความรู ้ เก ี ่ยวกับการสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากสตอรี ่บอร ์ดที ่ เก ี ่ยวข้องกับการนำภาพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ มาตัดต่อ 
  2. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการตัดต่อวิดีโอ โดยใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ มาตัดต่อ
เป็นวิดีโอ   
  3. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการตัดต่อวิดีโอ 
  4. ความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ 
  5. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการใส่เทคนิคพิเศษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  6. ความรู้เกี่ยวกับการใส่เทคนิคพิเศษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  7. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกลักษณะไฟล์นำส่งงานวิดีโอ 
  8. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบวิดีโอและนำส่งวิดีโอไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
  (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
     1. เอกสารการวิเคราะห์โดยนำภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ มาตัดต่อเป็นวิดีโอ              
    2. ผลงานการตัดต่อวิดีโอ 
            3. ผลงานวิดีโอที่ผ่านการใส่เทคนิคพิเศษ 
    4. ผลงานการนำส่งไฟล์วิดีโอสำหรับการใช้งาน 
     5. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะ 
 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
     1. การทำแบบทดสอบภาคทฤษฎี 
            2. การบันทึกการสัมภาษณ์ 
    3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
     หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
    1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
    2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
    3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
        (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
 ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงการวางแผน กระบวนการ และผลลัพธ์ในการพัฒนาภาพนิ่งประกอบการ
เรียนรู้ 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. วางแผนการตัดต่อ ได้แก่ การวิเคราะห์ที่จะใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ มาตัดต่อเพื่อใช้
ประกอบการเรียนรู้ 

2. ตัดต่อวิดีโอ ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการตัดต่อวิดีโอ  
3. ใส่เทคนิคพิเศษวิดีโอ ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ในการใส่เทคนิคพิเศษแบบ Transition และ Effect 

ให้กับวิดีโอ 
4. ตรวจสอบและนำส่งวิดีโอ ได้แก่ การตรวจสอบลักษณะของวิดีโอ นามสกุลวิดีโอ เพื่อให้สามารถนำไปใช้

ประกอบการเรียนรู้ 
 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 50402     ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว* 
 17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 Animation 
 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51305.01 วางแผนผลิตใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ มาตัดต่อ ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจาก
แฟ้มสะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51305.02 ตัดต่อวิดีโอ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน ส่วนการ
ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51305.03 ใส่เทคนิคพิเศษวิดีโอ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน ส่วน
การทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

4. สมรรถนะย่อย 51305.04 ตรวจสอบและนำส่งวิดีโอไปใช้ได้เหมาะสมกับงาน ให้ทำการทดสอบความรู้
โดยใช้การสอบข้อเขียน ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ   51401  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   เตรียมการพัฒนาบทเรียน 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่     
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ 
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที่สามารถ เลือกระบบนิพนธ์บทเรียน ติดตั้งระบบนิพนธ์บทเรียน เรียงลำดับสื่อตามสตอรี่บอร์ดด้วย
ระบบนิพนธ์บทเรียน 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 2514 โปรแกรมเมอร์ 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51401.01 เลือกระบบนิพนธ์
บทเรียน 

1. เตรียมระบบนิพนธ์บทเรียน 
2. ระบุความสามารถของระบบ

นิพนธ์บทเรียนที่ต้องการใช้ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51401.02 ติดตั้งระบบนิพนธ์
บทเรียน 

1. ตั้งค่ารายละเอียดในการติดตั้ง    
 ระบบนิพนธ์บทเรียน 

2. ทดสอบการติดตั้งระบบนิพนธ์  
 บทเรียน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
 ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน

โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51401.03 เรียงลำดับสื่อตาม
สตอรี่บอร์ด 

 

1. เตรียมสื่อที่เหมาะสมกับระบบ 
 นิพนธ์บทเรียน 

2. นำสื่อเข้าสู่ระบบนิพนธ์
บทเรียนได้ตามสตอรี่บอร์ด 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
 ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน

โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถติดตั้งระบบนิพนธ์บทเรียน 
2. สามารถใช้งานระบบนิพนธ์บทเรียน 

     (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
   1. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมระบบนิพนธ์บทเรียน 
  2. ความรู้เกี่ยวกับความสามารถของระบบนิพนธ์บทเรียน 
   3. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งระบบนิพนธ์บทเรียน 
  4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อที่เหมาะสมกับระบบนิพนธ์บทเรียน 
  5. ความรู้เกี่ยวกับการนำสื่อเข้าสู่ระบบนิพนธ์บทเรียน 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
   1. เอกสารระบุเหตุผลประกอบการเลือกระบบนิพนธ์บทเรียน 
   2. เอกสารรายงานผลการติดตั้งระบบนิพนธ์บทเรียน 
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   3. เอกสารตรวจสอบผลการนำสื่อเข้าสู่ระบบนิพนธ์บทเรียน 
   3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปฏิบัติการทางด้านการเตรียมการพัฒนาบทเรียน 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

   1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ทางด้านการเตรียมการพัฒนาบทเรียน 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      (ง) วิธีการประเมิน 

 1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
 2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน  การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสม

ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
  ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงตามเกณฑ์ของการปฎิบัติงานในหน่วยสรรถนะท่ีขอรับการประเมิน 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 
  1. ติดตั้งระบบนิพนธ์บทเรียนบนระบบปฏิบัติการได้ เช่น Windows IOS 
  2. ตั ้งค่ารายละเอียดในการติดตั้ง ได้แก่ การกำหนดลิขสิทธิ์ การตั้งค่าเริ ่มต้นโปรแกรมก่อนสร้าง
บทเรียน  
  3. การนำสื่อเข้าสู่ระบบ ได้แก่ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง อ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับระบบนิพนธ์บทเรียน  
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51401.01 เลือกระบบนิพนธ์บทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน 
และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51401.02 ติดตั ้งระบบนิพนธ์บทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู ้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51401.03 เรียงลำดับสื่อตามสตอรี่บอร์ด ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51402  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สร้างส่วนเนื้อหาด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์ 
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที่สามารถ เรียงลำดับสื่อตามสตอรี่บอร์ดด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน ตรวจสอบเรียงลำดับสื่อตามสตอรี่
บอร์ดด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน นำส่งบทเรียนไปใช้ และควรจะมีความรู้ด้าน Instructional Design มาก่อน 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 2514 โปรแกรมเมอร์ 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51402.01 พัฒนาบทเรียนด้วย
ระบบนิพนธ์บทเรียน 
 

1.1 เขียนโปรแกรมควบคุมการ
นำเสนอบทเรียน 
1.2 เขียนโปรแกรมสร้างปฎิสัมพันธ์
เพ่ือการเรียนรู้ในบทเรียน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51402.02 ตรวจสอบ
เรียงลำดับสื่อตามสตอรี่บอร์ด
ด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 

2.1 เตรียมเครื่องมือในการทดสอบ
งาน 
2.2 ระบุเงื่อนไขในการทดสอบ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51402.03 นำส่งบทเรียนไปใช้ 
  

3.1 วิเคราะห์การนำบทเรียนไปใช้งาน 
3.2 ใช้คำสั่งในการแปลงไฟล์บทเรียน
เพ่ือนำส่งข้อมูลไปใช้งานตาม
มาตรฐาน 
3.3 จัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน
บทเรียน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

         ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
  1. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการนำเสนอบทเรียน 

 2. สามารถเขียนโปรแกรมสร้างปฎิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ในบทเรียน 
 3. สามารถระบุเงื่อนไขในการทดสอบ 
 4. สามารถใช้คำสั่งในการแปลงไฟล์บทเรียนเพ่ือนำส่งข้อมูลไปใช้งาน 

     (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
   1. ความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมการนำเสนอบทเรียนระบบนิพนธ์บทเรียน 
  2. ความรู้เกี่ยวกับการการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างปฎิสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้ในบทเรียน 
  3. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือในการทดสอบงาน 
  4. ความรู้เกี่ยวกับการระบุเงื่อนไขในการทดสอบโปรแกรม 
  5. ความรู้เกี่ยวกับการนำส่งบทเรียนไปใช้งาน 
  6. ความรู้เกี่ยวกับคำสั่งในการแปลงไฟล์บทเรียนตามมาตรฐาน 
   7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการใช้งานบทเรียน  
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
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หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
   1. บทเรียนที่สามารถในไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 
   2. เอกสารประกอบการใช้งานบทเรียน 
   3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปฏิบัติการทางด้านการสร้างส่วนเนื้อหาบทเรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

   1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ทางด้านสร้างส่วนเนื้อหาบทเรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
 1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
  ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการเขียนโปรแกรมควบคุมการนำเสนอบทเรียน การเขียนโปรแกรมสร้างปฎิ
สัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ในบทเรียน การระบุเงื่อนไขในการทดสอบ การใช้คำสั่งในการแปลงไฟล์บทเรียนเพ่ือนำส่ง
ข้อมูลไปใช้งาน 
 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 
   1. เขียนโปรแกรมควบคุมการแสดงผลบทเรียน ได้แก่ การเดินหน้า ย้อนกลับ เมนู ออกจากโปแกรม 
  2. การส่งไฟล์ตามประเภทไฟล์ที่ต้องการ เช่น FLV SWF EXE HTML HTML5 อ่ืน ๆ 

  3. การแปลงไฟล์บทเรียนเพ่ือนำส่งข้อมูลไปใช้งานตามมาตรฐาน ได้แก่ การบรรจุ (Package) สื่อให้ได้
ตามมาตรฐาน เช่น SCORM AICC IEEE เป็นต้น 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 
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1. สมรรถนะย่อย 51402.01 พัฒนาบทเรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้
การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51402.02 ตรวจสอบเรียงลำดับสื่อตามสตอรี่บอร์ดด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน ให้ทำ
การทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่ง
งาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51402.03 นำส่งบทเรียนไปใช้ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และ
การสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51403 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สร้างส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์  
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที่สามารถ กำหนดระบบนิพนธ์บทเรียน ป้อนข้อสอบตามสตอรี่บอร์ด ตรวจสอบข้อสอบตาม สตอรี่
บอร์ด และนำส่งบทเรียน 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 2514 โปรแกรมเมอร์ 
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51403.01 สร้างข้อสอบตาม 
สตอรี่บอร์ด 

1.1 กำหนดวิธีการสร้างข้อสอบด้วย
ระบบนิพนธ์บทเรียน 
1.2 กำหนดวิธีประเมินผลการข้อสอบ
ของระบบนิพนธ์บทเรียน 
1.3 ใช้ระบบนิพนธ์บทเรียนสร้าง
ข้อสอบตามสตอรี่บอร์ด 
1.4 เขียนโปรแกรมควบคุมการ
ประเมินผลตามสตอรี่บอร์ด 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51403.02 ตรวจสอบข้อสอบ
ตามสตอรี่บอร์ด 

2.1 เตรียมเครื่องมือการตรวจข้อสอบ 
2.2 ตรวจสอบข้อสอบทั้งข้อคำถาม
และตัวเลือกตรงกับสตอรี่บอร์ด 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51403.03 นำส่งข้อสอบไปใช้ 
  

3.1 วิเคราะห์การนำข้อสอบบทเรียน
ไปใช้งาน 
3.2 ใช้คำสั่งในการแปลงไฟล์ข้อสอบ
บทเรียนเพื่อนำส่งข้อมูลไปใช้งานตาม
มาตรฐาน 
3.3 จัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน
ข้อสอบบทเรียน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

         ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถกำหนดวิธีการสร้างข้อสอบด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 
2. สามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือกำหนดวิธีประเมินผลการข้อสอบ 
3. สามารถใช้ระบบนิพนธ์บทเรียนสร้างข้อสอบตามสตอรี่บอร์ด 
4. สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการประเมินผลตามสตอรี่บอร์ด 
5. สามารถเตรียมเครื่องมือการตรวจข้อสอบ 
6. สามารถใช้คำสั่งในการแปลงไฟล์ข้อสอบบทเรียนเพ่ือนำส่งข้อมูลไปใช้งาน 
7. สามารถบันทึกไฟล์เพ่ือนำข้อสอบบทเรียนไปใช้งานตามมาตรฐานบทเรียน 
8. สามารถจัดทำเอกสารประกอบการใช้งานข้อสอบบทเรียน 

     (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทของข้อสอบ 
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  2. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ 
  3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบนิพนธ์บทเรียนสร้างแบบทดสอบ 
  4. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือเพ่ือตรวจสอบ 
  5. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ 
  6. ความรู้เกี่ยวกับการนำส่งแบบทดสอบไปใช้งาน 
  7. ความรู้เกี่ยวกับตามมาตราฐานบทเรียน 
  8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประกอบการใช้งานบทเรียน 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
  1. ผลการพัฒนาส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 
  2. เอกสารประกอบการจัดทำเอกสารประกอบการใช้งานบทเรียน 
  3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับปฏิบัติการทางด้านการสร้างส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับความรู้ทางด้านการสร้างส่วนการประเมินผลผู้เรียนด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
  ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการกำหนดวิธีการสร้างข้อสอบด้วยระบบนิพนธ์บทเรียน การเขียนโปรแกรม
เพื่อกำหนดวิธีประเมินผลการข้อสอบ การใช้ระบบนิพนธ์บทเรียนสร้างข้อสอบตามสตอรี่บอร์ด การเขียน
โปรแกรมควบคุมการประเมินผลตามสตอรี่บอร์ด การเตรียมเครื่องมือการตรวจข้อสอบ การใช้คำสั่งในการแปลง
ไฟล์ข้อสอบบทเรียนเพื่อนำส่งข้อมูลไปใช้งาน การบันทึกไฟล์เพื่อนำข้อสอบบทเรียนไปใช้งานตามมาตรฐาน
บทเรียน และการจัดทำเอกสารประกอบการใช้งานข้อสอบบทเรียน 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 
 1. กำหนดโปรแกรมที่ใช้ในสร้างแบบทดสอบ ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบนิพนธ์บทเรียน เพ่ิม
นำมาใช้ในลักษณะ ออนไลน์ ออฟไลน์ โมบาย 
 2. กำหนดวิธีประเมินผลการข้อสอบ ได้แก่ ตั้งเกณฑ์การประเมินผล 
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 3. ใช้ระบบนิพนธ์บทเรียนสร้างข้อสอบได้แก่ ป้อนข้อคำถาม ตัวเลือก เฉลย ตามสตอรี่บอร์ด 
 4. เขียนโปรแกรมควบคุมการประเมินผล ได้แก่ การประมวลผลการสอบ การบันทึกผลสอบ 
 5. การส่งไฟล์ตามประเภทไฟล์ที่ต้องการ เช่น EXE HTML5 PHP SWF อ่ืน ๆ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51403.01 สร้างข้อสอบตามสตอรี่บอร์ด ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51403.02 ตรวจสอบข้อสอบตามสตอรี่บอร์ด ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51403.03 นำส่งข้อสอบไปใช้ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และ
การสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51404  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบการทำงานของบทเรียน 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์  
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที่มีความสามารถ  วางแผนการทดสอบการทำงานบทเรียน ทดสอบการทำงานในแต่ละส่วนของ
บทเรียนและ จัดทำสรุปรายงานผลการทดสอบ 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 2514 โปรแกรมเมอร์ 
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51404.01 วางแผนการ
ทดสอบการทำงานของบทเรียน 

1.1 เตรียมปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ
ทดลอง 
1.2 ระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการ
ทดสอบ 
1.3 จัดทำแผนการทดสอบ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51404.02 ทดสอบการทำงาน
ในแต่ละส่วนของบทเรียน 

2.1 กำหนดค่านำเข้าในการทดสอบ
ฟังก์ชัน 
2.2 รายงานผลการทดสอบ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51404.03 จัดทำสรุปรายงาน
ผลการทดสอบ 
  

3.1 เตรียมเครื่องมือรายงานสรุปผล
การทดสอบตรวจข้อสอบ 
3.2 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

         ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
  1. สามารถเตรียมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง 
  2. สามารถระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ 
  3. สามารถจัดทำแผนการทดสอบ 
  4. สามารถกำหนดค่านำเข้าในการทดสอบฟังก์ชัน 
  5. สามารถรายงานผลการทดสอบ 
  6. สามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 

 
     (ข) ความต้องการด้านความรู้ 

  1. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ 
  2. ความรู้เกี่ยวกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ 
  3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการทดสอบ 
  4. ความรู้เกี่ยวกับการค่าทดสอบซอฟต์แวร์ 
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  5. ความรู้เกี่ยวกับการรายงานผลการทดสอบ 
  6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
  1. เอกสารในการตรวจสอบบทเรียน 
  2. เอกสารรายงานผลการตรวจสอบ 

3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปฏิบัติการทดสอบการทำงานของบทเรียน  

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
   1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับความรู้ทางด้านการทดสอบโปรแกรม 
 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

 1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
  ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงตามเกณฑ์ของการปฎิบัติงานในหน่วยสรรถนะท่ีขอรับการประเมิน 
 
 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 
  1. วางแผนการทดสอบการทำงานบทเรียน ได้แก่ การทดสอบ White Box Testing และ Black 
      Box Testing อ่ืน ๆ 
  2. ทดสอบการทำงานในแต่ละส่วนของบทเรียน ได้แก่ การทดสอบแต่ละส่วนของบทเรียน  
  3. จัดทำสรุปรายงานผลการทดสอบ ได้แก่ รายงานผลตามวิธีการของ การทดสอบ White Box 
     Testing และ Black Box Testing 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
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  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 
1. สมรรถนะย่อย 51404.01 วางแผนการทดสอบการทำงานของบทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดย

ใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจาก
แฟ้มสะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51404.02 ทดสอบการทำงานในแต่ละส่วนของบทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดย
ใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจาก
แฟ้มสะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51404.03 จัดทำสรุปรายงานผลการทดสอบ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51501  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  รวบรวมปัญหาและความต้องการระบบ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถรวบรวมปัญหาของการใช้งานระบบ ความต้องการใช้งานระบบ 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 2514 โปรแกรมเมอร์ 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51501.01 รวบรวมปัญหาของ
การใช้งานระบบ 

1.1 เตรียมเครื่องมือในการรวบรวม
ปัญหาของหน่วยงาน 
1.2 เก็บรวบรวมปัญหา 
1.3 รายงานผลการสรุปปัญหา 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51501.02 รวบรวมความ
ต้องการใช้งานระบบ 

2.1 เตรียมเครื่องมือในการรวบรวม
ความต้องการของหน่วยงาน 
2.2 เก็บรวบรวมความต้องการ 
2.3 รายงานผลความต้องการ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์ 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

         ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถเตรียมเครื่องมือในการรวบรวมปัญหาของหน่วยงาน  
2. สามารถรวบรวมปัญหาของการใช้งานระบบ 
3. สามารถจัดทำรายงานผลการสรุปปัญหา 
4. สามารถเตรียมเครื่องมือในการรวบรวมความต้องการของหน่วยงาน  
5. สามารถรวบรวมความต้องการของการใช้งานระบบ 
6. สามารถจัดทำรายงานผลการสรุปความต้องการ 

     (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
   1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการรวบรวมปัญหา 
        2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล 
   3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแปลผลข้อมูล 
   4. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการความต้องการ 
        5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลความต้องการ 
   6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแปลผลข้อมูลความต้องการ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
   1. เอกสารในการเก็บรวบรวมปัญหาและความต้องการ 
   2. เอกสารสรุปรวบรวมปัญหาและความต้องการ 
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   3.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปฏิบัติการทางด้านรวบรวมปัญหาและความต้องการระบบ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ทางด้านการรวบรวมปัญหาและความต้องการระบบ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก)  คำแนะนำ  
              ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการรวบรวมปัญหาของการใช้งานระบบและรวบรวมความต้องการ 
ใช้งานระบบ 
 (ข)  คำอธิบายรายละเอียด 
 1.  การรวบรวมปัญหาของการใช้งานระบบ คือการเก็บรวบรวมข้อมูลของปัญหา โดยใช้ แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 2. การรวบรวมความต้องการ คือการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการโดยใช้ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ เป็นต้น 

 3. การสรุปโดยใช้สถิติในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51501.01 รวบรวมปัญหาของการใช้งานระบบ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน โดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 
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2. สมรรถนะย่อย 51501.02 รวบรวมความต้องการใช้งานระบบ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน โดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51502  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเคราะห์ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์ความต้องการในการบริหารจัดการการเรียนรู้  
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 2514 โปรแกรมเมอร์ 
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51502.01 ศึกษาความเป็นไป
ได้ 

1.1 พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความ
เป็นไปได้ด้านเทคนิค ด้านการ
ปฏิบัติงาน 
1.2 ประเมินผลความเป็นไปได้ในแต่
ละด้าน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51502.02 วิเคราะห์ความ
ต้องการของระบบ 

2.1 พิจารณาความต้องการระหว่าง
ระบบใหม่กับระบบเดิม 
2.2 ประเมินระบบความต้องการ
ระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนาระบบ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

         ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นไปได้ 
2. สามารถประเมินผลความเป็นไปได้ในแต่ละด้าน 
3. สามารถพิจารณาความต้องการระหว่างระบบใหม่กับระบบเดิม 
4. สามารถประเมินระบบความต้องการระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนาระบบ 

      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
   1. ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ 
  2. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเป็นไปได้ 
  3. ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมความต้องการ 
  4. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินระบบตามความต้องการระบบใหม่ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารการศึกษาความเป็นไปได้ 
2. เอกสารการประเมินผลความเป็นไปได้ในแต่ละด้าน 
3. เอกสารรายงานสรุปความต้องการระบบ 

  4. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
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 1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
  (ก)  คำแนะนำ  
 ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 
   (ข)  คำอธิบายรายละเอียด 
 1. การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่ ได้แก่ ด้านเทคนิค ด้านการปฏิบัติงาน ด้านเศรษฐกิจ
หรือความคุ้มค่าของการลงทุน ด้านกำหนดระยะเวลา ด้านกลยุทธ์ ตลอดจนบุคลากรที่เกียวข้อง เพื่อตัดสินใจว่า
จะเปลี่ยนแปลงระบบหรือไม่  
 2. วิเคราะห์ความต้องการ คือ การรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจน
ของความต้องการระบบใหม่ระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนาระบบ 
 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51502.01 ศึกษาความเป็นไปได้ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และ
การสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51502.02 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51503  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้  
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ทีม่ีความสามารถวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของระบบ ออกแบบเชิงตรรกะ 
(Logical Design)  ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) ของระบบ 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 2514 โปรแกรมเมอร์ 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51503.01 วิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของระบบ 

1.1 พิจารณาองค์ประกอบของการ
ออกแบบระบบเครือข่าย 
1.2 จัดทำเอกสารรายงานผลการ
พิจารณาองค์ประกอบของการ
ออกแบบระบบเครือข่าย 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51503.02 ออกแบบเชิงตรรกะ
ของระบบ  

2.1 เขียนผังความคิดของระบบตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
2.2 จัดทำเอกสารประกอบการ
ออกแบบเชิงตรรกะของระบบ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51503.03 ออกแบบเชิง
กายภาพ  

3.1 ออกแบบรายละเอียดของระบบ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3.2 จัดทำเอกสารประกอบการ
ออกแบบเชิงกายภาพ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

         ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถพิจารณาองค์ประกอบของการออกแบบระบบเครือข่าย 
2. สามารถเขียนผังความคิดของระบบ 
3. สามารถออกแบบรายละเอียดของระบบ 

      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
   1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 
  2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนผังความคิดของระบบ 
  3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบรายละเอียดของระบบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
   1. เอกสารองค์ประกอบของการออกแบบระบบเครือข่าย 
   2. เอกสารผังความคิดของระบบ 
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   3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปฏิบัติการด้านการออกแบบระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ทางด้านการออกแบบระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

 1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก)  คำแนะนำ  
 ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงเกณฑ์การพิจารณาปัจจัยในการออกแบบ การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical 
Design)  การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) และเกณฑ์ที่กำหนดในการออกแบบโมดูลของระบบ 
 (ข)  คำอธิบายรายละเอียด 
 1. เกณฑ์การพิจารณาปัจจัยในการออกแบบ ได้แก่ จำนวนเครื่องลูกข่ายในองค์กร การเลือกใช้อุปกรณ์ใน
เครือข่าย การเลือกระบบปฏิบัติการเครือข่าย การเลือกระบบรักษาความปลอดภัย และแผนการขยายงานใน
อนาคต 
 2. ออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) ได้แก่ แบบจำลองกระบวนการ แบบจำลองข้อมูล หรือ
แบบจำลองเชิงวัตถุ 
 3. การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) ได้แก่ การออกแบบผลลัพธ์ การออกแบบวิธีการนำข้อมูล
เข้า การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบแฟ้มขัอมูลและฐานข้อมูล 
 4. เกณฑ์ที่กำหนดในการออกแบบโมดูลของระบบ ได้แก่ ระบบการจัดการหลักสูตร  ระบบการสร้าง
บทเรียน ระบบการทดสอบและประเมินผล ระบบส่งเสริมการเรียน ระบบจัดการข้อมูล โดยออกแบบตามความ
ต้องการขององค์กร 
 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51503.01 วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของระบบ ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 



 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
สาขา e-Learning   หน้า 136 

2. สมรรถนะย่อย 51503.02 ออกแบบเชิงตรรกะของระบบ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51503.03 ออกแบบเชิงกายภาพ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน 
และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51504  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สร้างระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ 
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที่สามารถ พัฒนาระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทดสอบการ
ทำงานของระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ จัดทำเอกสารการใช้งานระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 2514 โปรแกรมเมอร์ 
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

51504.01 พัฒนาระบบบริหาร
การจัดการการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

1.1 กำหนดวิธีการพัฒนาระบบบริหาร
การจัดการการเรียนรู้ตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
1.2 เขียนโปรแกรมหรือเลือกระบบ
บริหารการจัดการการเรียนรู้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน 

51504.02 ทดสอบการทำงาน
ของระบบบริหารการจัดการ
การเรียนรู้ 

2.1 เตรียมเครื่องมือการทดสอบระบบ
บริหารการจัดการการเรียนรู้ 
2.2   ทดสอบระบบบริหารการจัดการ
การเรียนรู้ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน 

51504.03 จัดทำเอกสารการ
ใช้งานระบบบริหารการจัดการ
การเรียนรู้ 

3.1 รวบรวมหน้าที่ของระบบบริหาร
การจัดการการเรียนรู้ 
3.2 จัดทำเอกสารการใช้งานระบบ
บริหารการจัดการการเรียนรู้ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

         ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถระบุวิธีการพัฒนาระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 
2. สามารถเขียนโปรแกรมหรือเลือกระบบจัดการเรียนรู้สำเร็จรูปมาใช้งานในองค์กร 
3. สามารถสร้างเครื่องมือในการทดสอบ 
4. สามารถสร้างคู่มือในการใช้งานระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 

      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 
  2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือเลือกระบบจัดการเรียนรู้สำเร็จรูปมาใช้งาน 
  3. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการทดสอบ 
  4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบระบบ 
  5. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมหน้าที่ของระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 

 6. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างคู่มือประกอบการใช้งานระบบ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
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1. สามารถระบุวิธีการพัฒนาระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 
2. สามารถเขียนโปรแกรมหรือเลือกระบบจัดการเรียนรู้สำเร็จรูปมาใช้งานในองค์กร 
3. สามารถสร้างเครื่องมือในการทดสอบ 
4. สามารถสร้างคู่มือในการใช้งานระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 

     (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 
  2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือเลือกระบบจัดการเรียนรู้สำเร็จรูปมาใช้งาน 
  3. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการทดสอบ 
  4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทดสอบระบบ 
  5. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมหน้าที่ของระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 

 6. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างคู่มือประกอบการใช้งานระบบ 
      (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์  
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
  ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการพัฒนาระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ การเลือกใช้ระบบบริหารการ
จัดการการเรียนรู้ การทดสอบตามกระบวนการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 
   1.  การพัฒนาระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ ได้แก่การพัฒนาโมดูลแต่ละส่วนให้ครอบคลุมระบบ
บริหารการเรียนรู ้ ประกอบด้วย ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management) ระบบการสร้างบทเรียน 
(Content Management) ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) ระบบส่งเสริม
การเรียน (Course Tools) และ ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) เป็นต้น 
 2.  การเลือกใช้ระบบบริหารการจัดการการเรียนรู ้ กลุ ่มซอฟต์แวร์ฟรี (Open Source LMS) เช่น 
Moodle ATutor Claroline LearnSquare VClass เป็นต้น 
 3.  การทดสอบตามกระบวนการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบแบบต่าง ๆ เช่น Alpha Test 
Beta Test เป็นต้น 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51504.01 พัฒนาระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้
ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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2. สมรรถนะย่อย 51504.02 ทดสอบการทำงานของระบบบริหารการจัดการการเรียนรู ้ ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51504.03 จัดทำเอกสารการใช้งานระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51505  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ติดตั้งระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ทีส่ามารถเตรียมการติดตั้งบทเรียน ติดตั้งระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย ติดตั้งโปรแกรมอำนวย
ความสะดวกบนเครื่องแม่ข่าย ติดตั้งระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 

 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 นักออกแบบเนื้อหา 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51505.01 เตรียมการติดตั้ง
บทเรียน 

1.1 ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง
ระบบ 
1.2 ระบุโปรแกรมที่ใช้ในการติดตั้ง 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51505.02 ติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่
ข่าย 

2.1 ใช้คำสั่งในการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย 
2.2 กำหนดค่าในการติดตั้งของ
ระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51505.03 ติดตั้งโปรแกรม
อำนวยความสะดวกบนเครื่อง
แม่ข่าย 

3.1 ใช้คำสั่งในการติดตั้งโปรแกรม
อำนวยความสะดวกบนเครื่องแม่ข่าย 
3.2 กำหนดค่าในการติดตั้งโปรแกรม
อำนวยความสะดวกเครื่องแม่ข่าย 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51505.04 ติดตั้งระบบบริหาร
การจัดการการเรียนรู้ 

4.1 ใช้คำสั่งในการติดตั้งระบบบริหาร
การจัดการการเรียนรู้ 
4.2 ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าใช้ระบบบริหาร
การจัดการการเรียนรู้  

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

         ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถระบุเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งระบบ 
2. สามารถกำหนดค่าในการติดตั้งของระบบปฎิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย 
3. สามารถกำหนดค่าในการติดตั้งโปรแกรมอำนวยความสะดวก 
4. สามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าใช้ระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 

      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแม่ข่ายและระบบปฎิบัติการ 
  2. ความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรมอรรถประโยขน์สำหรับเครื่องแม่ข่าย 
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  3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งติดตั้งระบบปฎิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย 
  4. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดค่าระบบปฎิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย 
  5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำสั่งในการติดตั้งโปรแกรมอำนวยความสะดวกบนเครื่องแม่ข่าย 
   6. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดค่าในการติดตั้งโปรแกรมอำนวยความสะดวกเครื่องแม่ข่าย  
  7. ความรู้เกี่ยวกับใช้คำสั่งในการติดตั้งระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 
  8. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเครือข่าย 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
   1. ผลการติดตั้งระบบปฎิบัติการเครื่องแม่ข่าย 
   2. ผลการติดตั้งระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้  
   3. เอกสารการบริหารเครือข่าย 
   4. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับปฏิบัติการทางด้านการติดตั้งระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
   1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับความรู้ทางด้านการติดตั้งระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 
 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
  ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการระบุเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งระบบ การกำหนดค่าในการติดตั้งของ
ระบบปฎิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย การกำหนดค่าในการติดตั้งโปรแกรมอำนวยความสะดวกและการตั้งค่าสิทธิ์การ
เข้าใช้ระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 
 1. การติดตั้งระบบปฎิบัติการ ได้แก่ Linux Windows Server เป็นต้น 
 2. การติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ ได้แก่ โปรแกรมจัดการไฟล์ โปรแกรมรักษาความปลอดภัย 
โปรแกรมป้องกันไวรัส อ่ืน ๆ  
 3. การกำหนดสิทธิ์ ได้แก่ สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ สิทธิ์ของครู สิทธิ์ของผู้เรียน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
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 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51505.01 เตรียมการติดตั้งบทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน 
และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51505.02 ติดตั้งระบบปฎิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51505.03 ติดตั้งโปรแกรมอำนวยความสะดวกบนเครื่องแม่ข่าย ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และ
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

4. สมรรถนะย่อย 51505.04 ติดตั้งระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้
การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51506  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ประเมินระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ 
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถเก็บรวบรวมผลการใช้งานระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ เปรียบเทียบผลการทำงาน
เป็นไปตามแผนที่กำหนด รายงานปัญหาและอุปสรรคของระบบ 

 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 2514 โปรแกรมเมอร์ 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี  
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51506.01 รวบรวมผลการใช้
งานระบบบริหารการจัดการ
การเรียนรู้ 

1.1 ระบุเครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมผล
การใช้งาน 
1.2 บันทึกผลการใช้งาน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51506.02 เปรียบเทียบผลการ
ทำงาน 

2.1 ตรวจสอบผลการใช้งานเป็นไป
ตามขอบเขตที่กำหนด 
2.2 รายงานผลด้วยค่าทางสถิติการ
วิจัย 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51506.03 รายงานปัญหาและ
อุปสรรคของระบบ 

3.1 สรุปปัญหาอุปสรรคของระบบ 
3.2 เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

         ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถระบุเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการใช้งานระบบ 
2. สามารถตรวจสอบผลการใช้งานตามขอบเขตของระบบ 
3. สามารถสรุปปัญหาที่พบในการใช้งานระบบ 
4. สามารถเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ 

      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือทดสอบการใช้งานระบบ 
  2. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบระบบ 
  3. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปปัญหาระบบ 
  4. ความรู้เกี่ยวกับการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
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 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
   1. เอกสารการประเมินระบบ 
   2. เอกสารสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไข  
   3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปฏิบัติการทางด้านการประเมินระบบ  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
   1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ทางด้านการประเมินระบบ  
 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
    ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการระบุเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการใช้งานระบบ การตรวจสอบผลการ
ใช้งานตามขอบเขตของระบบ การสรุปปัญหาที่พบในการใช้งานระบบและการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 
 1. เครื่องมือประเมินระบบ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 2. การสรุปผลการประเมิน ได้แก่ การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับขอบเขตท่ีตั้งไว้ โดยใช้สถิติการ
วิจัย พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51506.01 รวบรวมผลการใช้งานระบบบริหารการจัดการการเรียนรู้ ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และ
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51506.02 เปรียบเทียบผลการทำงาน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน 
และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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3. สมรรถนะย่อย 51506.03 รายงานปัญหาและอุปสรรคของระบบ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51601  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดลองใช้บทเรียนกับผู้ใช้บทเรียน 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบเนื้อหา   
อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์   
อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้    

 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ทีส่ามารถเตรียมการทดลองใช้บทเรียนกับผู้เรียน ทดลองใช้บทเรียนกับกลุ่มย่อย จัดทำรายงานการ
ทดลองใช้บทเรียนกับกลุ่มย่อย ปรับปรุงบทเรียนตามรายงานการทดลองใช้และทดสอบการใช้บทเรียนกับผู้ใช้จริง 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 นักออกแบบเนื้อหา นักวิจัย ครู  อาจารย์ นักวิชาการ 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ✓   
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

51601.01 เตรียมการทดลอง
ใช้บทเรียนกับผู้เรียน 

1.1 ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
ใช้งานระหว่างบทเรียนกับผู้เรียน 
1.2 ระบุกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ทดลองใช้งานระหว่างบทเรียน 
1.3 ระบุวิธีการทำการทดลองบทเรียน
กับผู้เรียน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51601.02 ทดลองใช้บทเรียน
กับกลุ่มย่อย 

2.1 ปฐมนิเทศกลุ่มตัวอย่างได้ตาม
วิธีการทดลอง 
2.2 ดำเนินทดลองใช้บทเรียนตาม
แผนการทดสอบ 
2.3 ตรวจสอบผลการดำเนินทดลองใช้
บทเรียนตามแผนการทดสอบ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51601.03 จัดทำรายงานการ
ทดลองใช้บทเรียนกับกลุ่มย่อย 

3.1 เตรียมเครื่องมือในการจัดทำ
รายงานทดลองใช้บทเรียนกับกลุ่ม
ย่อย 
3.2 ทำรายงานการทดลองใช้บทเรียน
กับกลุ่มย่อย 
3.3 จัดทำเอกสารประกอบทดลองใช้
บทเรียนกับกลุ่มย่อย 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51601.04 ปรับปรุงบทเรียน
ตามรายงานการทดลองใช้ 

4.1 ระบุปัญหาบทเรียนได้ในการ
ทดลองใช้บทเรียน 
4.2 ระบุวิธีปรับปรุงบทเรียน 
4.3 ปรับปรุงบทเรียนตามรายงานการ
ทดลองใช้ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51601.05 ทดสอบการใช้
บทเรียนกับผู้ใช้จริง 

5.1 ปฐมนิเทศกลุ่มผู้ใช้จริงได้ตาม
วิธีการทดลอง 
5.2 ดำเนินทดลองใช้บทเรียนตาม
แผนการทดสอบ 
5.3 ตรวจสอบผลการดำเนินทดลองใช้
บทเรียนตามแผนการทดสอบ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

         ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
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(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถเตรียมการทดลองใช้บทเรียนกับผู้เรียน 
2. สามารถทดลองใช้บทเรียนกับกลุ่มย่อย 
3. สามารถจัดทำรายงานการทดลองใช้บทเรียนกับกลุ่มย่อย 
4. สามารถปรับปรุงบทเรียนตามรายงานการทดลองใช้ 
5. สามารถทดสอบการใช้บทเรียนกับผู้ใช้จริง 

      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
  1. ความรู้เกี่ยวกับการทดลองบทเรียน 
  2. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลบทเรียน 
  3. ความรู้เกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพบทเรียน 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
   1. เอกสารในการเตรียมการทดลองใช้บทเรียนกับผู้เรียน 
   2. เอกสารผลการทดลองใช้บทเรียนกับกลุ่มย่อย 
   3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับปฏิบัติการทางด้านการทดลองใช้บทเรียนกับผู้เรียน 
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ทางด้านการทดลองใช้บทเรียนกับผู้เรียน 
 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

 1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
 ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการเตรียมการทดลองใช้บทเรียนกับผู้เรียนและการประเมินผลสรุป 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 
 1. การเตรียมการทดลองใช้บทเรียนกับผู้เรียน ได้แก่ การประเมินผลระหว่างดำเนินการ (Formative 
Evaluation)  
 2. การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) ได้แก่ การประเมินทางด้านคุณภาพของบทเรียน 
(Qualitative Evaluation) การประเมินผลความสำเร็จของผู้เรียนจากการใช้บทเรียนว่าสามารถทำได้ถูกต้องหรือ



 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
สาขา e-Learning   หน้า 152 

ผ่านตามเกณฑ์เป็นจำนวนเท่าใด โดยจะเป็นการประเมินด้านปริมาณ (Quantitative Evaluation) และด้านเจต
คติ (Attitudes)  
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51601.01 เตรียมการทดลองใช้บทเรียนกับผู้เรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51601.02 ทดลองใช้บทเรียนกับกลุ่มย่อย ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51601.03 จัดทำรายงานการทดลองใช้บทเรียนกับกลุ่มย่อย ให้ทำการทดสอบความรู้
โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงาน 

4. สมรรถนะย่อย 51601.04 ปรับปรุงบทเรียนตามรายงานการทดลองใช้ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้
การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

5. สมรรถนะย่อย 51601.05 ทดสอบการใช้บทเรียนกับผู้ใช้จริง ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51602  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  เก็บรวบรวมข้อมูลผลการใช้บทเรียน 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบเนื้อหา   
อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์   
อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้    

 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 เป็นผู้ทีส่ามารถเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบการใช้บทเรียนกับผู้ใช้จริง 
จัดทำรายงานการเก็บข้อมูลทดสอบการใช้บทเรียนกับผู้ใช้จริง 

 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 นักออกแบบเนื้อหา 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ✓   
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

51602.01 เตรียมการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

1.1 ระบุวิธีการเก็บข้อมูลตาม
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองใช้งาน
ระหว่างบทเรียนกับผู้เรียน 
1.2 จัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
1.3 จัดพิมพ์เอกสารของเครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51602.02 เก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการทดสอบการใช้บทเรียน
กับผู้ใช้จริง 

2.1 เตรียมเก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ทดสอบการใช้บทเรียนกับผู้ใช้จริง 
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบ
การใช้บทเรียนกับผู้ใช้จริงตาม
แผนการทดลอง 
2.3 ตรวจสอบผลการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการทดสอบการใช้บทเรียน
กับผู้ใช้จริงตามแผนการทดลอง 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51602.03 จัดทำรายงานการ
เก็บข้อมูลทดสอบการใช้
บทเรียนกับผู้ใช้จริง 

3.1 เตรียมเครื่องมือในการจัดทำ
รายงานการเก็บข้อมูลทดสอบการใช้
บทเรียนกับผู้ใช้จริง 
3.2 จัดทำรายงานการเก็บข้อมูล
ทดสอบการใช้บทเรียนกับผู้ใช้จริง 
3.3 จัดทำเอกสารสรุปประกอบ
รายงานการเก็บข้อมูลทดสอบการใช้
บทเรียนกับผู้ใช้จริง 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

         ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบการใช้บทเรียนกับผู้ใช้จริง 
3. สามารถจัดทำรายงานการเก็บข้อมูลทดสอบการใช้บทเรียนกับผู้ใช้จริง 

      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
   1.  ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.  ความรู้เกี่ยวกับการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.  ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 
   4.  ความรู้เกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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   5.  ความรู้เกี่ยวกับการแปลผลข้อมูล 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
  1. เอกสารด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     2. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  1. คะแนนผลการข้อเขียนสอบ และหรือ สัมภาษณ์ 

  2. คะแนนผลการสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิติและเอกสารผลงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
 1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
      ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการทดสอบการใช้บทเรียนกับผู้ใช้
จริงและการจัดทำรายงานการเก็บข้อมูลทดสอบการใช้บทเรียนกับผู้ใช้จริง 
 
 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 
 1. เตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การกำหนดข้อมูลเรียน ข้อมูลแบบสอบถาม ข้อมูลการทำ
แบบทดสอบท่ีต้องการเก็บข้อมูล ข้อมูลแบบสอบถาม 
 2.  เก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบการใช้บทเรียนกับผู้ใช้จริง ได้แก่ ข้อมูลเรียน ข้อมูลแบบสอบถาม 
ข้อมูลการทำแบบทดสอบที่ต้องการเก็บข้อมูล 
 3.  จัดทำรายงานการเก็บข้อมูลทดสอบการใช้บทเรียนกับผู้ใช้จริง ได้แก่  การรายงานผลข้อมูลการเรียน 
ข้อมูลแบบสอบถาม ข้อมูลการทำแบบทดสอบ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51602.01 เตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51602.02 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบการใช้บทเรียนกับผู้ใช้จริง ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51602.03 จัดทำรายงานการเก็บข้อมูลทดสอบการใช้บทเรียนกับผู้ใช้จริง ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51603  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ศึกษาผลการใช้บทเรียน 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบเนื้อหา   
อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์   
อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้    

 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที่สามารถกำหนดวิธีการวิเคราะห์ผลการใช้บทเรียน  วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน  วิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์พัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็น
ของผู้เรียนไปใช้ในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และนำองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมไปแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้  ต้อง
ใช้ทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และบริหารจัดการ โดยการนำนวัตกรรมมาพัฒนาระบบ และสร้างเครื่องมือใน
การศึกษา 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  นักวิจัย, นักวิชาการด้านการศึกษา 
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ✓   
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51603.01 กำหนดวิธีการ
วิเคราะห์ผลการใช้บทเรียน 

1.1 กำหนดวิธีการศึกษาผลการใช้
บทเรียนตามจุดมุ่งหมาย 
1.2 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผล
การใช้บทเรียน 
1.3 กำหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผล
การใช้บทเรียนตามจุดมุ่งหมาย 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51603.02 วิเคราะห์
ประสิทธิภาพของบทเรียน 

2.1 กำหนดวิธีการประเมินประสิทธิภาพ
ของบทเรียน 
2.2 สร้างเครื่องมือในการศึกษา
ประสิทธิภาพของบทเรียนที่มีคุณภาพ 
2.3 คำนวนประสิทธิภาพของบทเรียน 
2.4 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน
ตามจุดมุ่งหมาย 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51603.03 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

3.1 กำหนดวิธีการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
3.2 สร้างเครื่องมือในการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพ 
3.3 คำนวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.4 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51603.04 วิเคราะห์พัฒนาการ
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.1 กำหนดวิธีการศึกษาพัฒนาการ 
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
จุดมุ่งหมาย 
4.2 สร้างเครื่องมือในการศึกษา
พัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มี
คุณภาพ 
4.3 คำนวนพัฒนาการทางการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
4.4 วิเคราะห์พัฒนาการทางการเรียนรู้
ของผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
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สมรรถนะย่อย  
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

51603.05 วิเคราะห์ความพึง
พอใจและความคิดเห็นของ
ผู้เรียน 
 

5.1 กำหนดวิธีการศึกษาความพึงพอใจ
และความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.2 สร้างเครื่องมือในการศึกษาความพึง
พอใจและความคิดเห็นของผู้เรียนที่มี
คุณภาพ 
5.3 วิเคราะห์ และประเมินความพึง
พอใจ และความคิดเห็นของผู้เรียน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ความรู้เกี่ยวกับการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
   1. สามารถกำหนดวิธีการศึกษาผลการใช้บทเรียนตามจุดมุ่งหมาย 
  2. สามารถสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้บทเรียน 
  3. สามารถศึกษาผลการใช้บทเรียนตามจุดมุ่งหมาย 
  4. สามารถวิเคราะห์ผลการใช้บทเรียนตามจุดมุ่งหมาย 
  5. สามารถกำหนดวิธีการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน 
  6. สามารถสร้างเครื่องมือในการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน 
  7. สามารถศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน 
  8. สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนตามจุดมุ่งหมาย 
  9. สามารถกำหนดวิธีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  10. สามารถสร้างเครื่องมือในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  11. สามารถศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  12. สามารถวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  13. สามารถกำหนดวิธีการศึกษาพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย 
  14. สามารถสร้างเครื่องมือในการศึกษาพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
  15. สามารถศึกษาพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  16. สามารถวิเคราะห์พัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย 
  17.  สามารถกำหนดวิธีการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียน 
  18.  สามารถสร้างเครื่องมือในการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียน 
  19.  สามารถศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียน 
  20.  สามารถวิเคราะห์ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
   1. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการศึกษาผลการใช้บทเรียนตามจุดมุ่งหมาย 
  2. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้บทเรียน 
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  3. ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาผลการใช้บทเรียนตามจุดมุ่งหมาย 
  4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการใช้บทเรียนตามจุดมุ่งหมาย 
  5. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน 
  6. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน 
  7. ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน 
  8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนตามจุดมุ่งหมาย 
  9. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  10. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  11. ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  12. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  13. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการศึกษาพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย 
  14. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการศึกษาพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ 
  15. ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  16. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์พัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย 
   17.  ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียน 
   18.  ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียน 
   19.  ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียน 
   20.  ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีการวิเคราะห์ผลการใช้บทเรียน การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน การศึกษาความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของผู้เรียน เป็นต้น 

2. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หลักฐานการศึกษา และเอกสาร
ผลงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
    1. การทำแบบทดสอบภาคทฤษฎี 
            2. การบันทึกการสัมภาษณ์ 
    3. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

 1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
  ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การหาคุณภาพเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. กำหนดวิธีการวิเคราะห์ผลการใช้บทเรียน หรือกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้บทเรียน และ
การกำหนดสถิติท่ีจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่นเครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ 

2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน ได้แก่ การนำคะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลังเรียนมาทำการ
วิเคราะห์ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด   

3. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ การนำคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาทำการวิเคราะห์ค่า
ทางสถิติ  

4. การวิเคราะห์พัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ การนำผลคะแนนก่อนการเรียนมาเปรียบเทียบ
กับหลังเรียน หรือดูจากปัจจัยอื่นที่แสดงเห็นถึงพัฒนาการทางการเรียน 

5. การวิเคราะห์ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียน ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ แล้ว
นำมาหาทางสถิติ ตั้งเกณฑ์การประเมิน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 
 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51603.01 กำหนดวิธีการวิเคราะห์ผลการใช้บทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้
การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51603.02 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51603.03 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

4. สมรรถนะย่อย 51603.04 วิเคราะห์พัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดย
ใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจาก
แฟ้มสะสมผลงาน 
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5. สมรรถนะย่อย 51603.05 วิเคราะห์ความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียน ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และ
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  51604  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ประเมินผลการใช้บทเรียน 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบเนื้อหา   
อาชีพนักพัฒนาคอร์สแวร์   
อาชีพนักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้    

 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที่สามารถกำหนดวิธีการประเมินผล หาค่าผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  ประเมินพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ประเมินความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของผู้เรียน ต้องมีองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลพัฒนาการ
ทางการเรียนรู้ การประเมินผลความพึงพอใจ และความคิดเห็นของผู้เรียน 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  นักวิจัย 
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ✓   
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

51604.01 กำหนดวิธีการ
ประเมินผล 

1.1 กำหนดวิธีประเมินคุณภาพ
บทเรียน 
1.2 กำหนดวิธีการประเมินผลการใช้
บทเรียนตามจุดมุ่งหมาย 
1.3 ประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51604.02 หาค่าผลสัมฤทธิ์
ของการใช้บทเรียน 

2.1 กำหนดวิธีการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ของการใช้บทเรียน 
2.2 สร้างเครื่องมือในการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียน 
2.3 ประเมินคุณภาพของเครื่องมือใน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้
บทเรียนที่ 
2.4 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้
บทเรียน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51604.03 ประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 กำหนดวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามตามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 
3.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้ 
3.4 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามตามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

51604.04 ประเมินพัฒนาการ
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.1 กำหนดวิธีการประเมินพัฒนาการ
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนตาม
จุดมุ่งหมาย 
 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
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สมรรถนะย่อย  
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

4.2 กำหนดเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้ตามเป้าหมาย 
4.3 ประเมินพัฒนาการทางการเรียนรู้
ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ 
4.4 สรุปผลการประเมินพัฒนาการ
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

51604.05 ประเมินความพึง
พอใจและความคิดเห็นของ
ผู้เรียน 

5.1 กำหนดวิธีการประเมินความพึง
พอใจและความคิดเห็นของผู้เรียนตาม
จุดมุ่งหมาย 
5.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินความ
พึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.3 ประเมินความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ 
5.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
และความคิดเห็นของผู้เรียน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ความรู้เกี่ยวกับการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล 
 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. สามารถกำหนดวิธีประเมินคุณภาพบทเรียน 
2. สามารถกำหนดวิธีการประเมินผลการใช้บทเรียนตามจุดมุ่งหมาย 
3. สามารถประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย 
4. สามารถกำหนดวิธีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียน 
5. สามารถสร้างเครื่องมือในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียน 
6. สามารถประเมินคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียน 
7. สามารถศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียน 
8. สามารถกำหนดวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
9. สามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
10. สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
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11. สามารถสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
12. สามารถกำหนดวิธีการประเมินพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย 
13. สามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย 
14. สามารถประเมินพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
15. สามารถสรุปผลการประเมินพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย 
16. สามารถกำหนดวิธีการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย 
17. สามารถกำหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย 
18. สามารถประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
19. สามารถสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดวิธีประเมินคุณภาพบทเรียน 
2. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย 
3. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียน 
4. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของเครื่องมือในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียน 
5. ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียน 
6. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
7. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
8. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการประเมินพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย 
9. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลการประเมินพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย 
10. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดวิธีการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมาย 
11. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
12. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
   1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินคุณภาพบทเรียน ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียน การ
ประเมินพัฒนาการทางการเรียนรู้ การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียน เป็นต้น 
    2. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปฏิบัติการประเมนิผลการใช้บทเรียน 
       (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
   1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการใช้บทเรียน 
 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะ
ย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
 1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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      (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
  ในการปฎิบัติงานให้คำนึงถึงการวางแผน กระบวนการ และผลลัพธ์ในการพัฒนาภาพนิ่งประกอบ  
การเรียนรู้ 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. กำหนดวิธีการประเมินผล ได้แก่การนำข้อมูลมาดำเนินการแปลผล ตามประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความพึงพอใจ เป็นต้น   

2. หาค่าผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียน แปลความจากค่าทางสถิติ  
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ได้แก่การสรุปผลการแปลความ  
4. ประเมินพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่การคำนวนความก้าวหน้าทางการเรียน   
5. การประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียน ได้แก่ การประเมินความรู้สึกต่อการใช้

บทเรียน โดยแปลผลค่าตามระดับที่ตั้งเกณฑ์ไว้   
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
      เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 51604.01 กำหนดวิธีการประเมินผล ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน 
และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 51604.02 หาค่าผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้ม
สะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 51604.03 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน 
และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

4. สมรรถนะย่อย 51604.04 ประเมินพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ทำการทดสอบความรู้โดย
ใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจาก
แฟ้มสะสมผลงาน 

5. สมรรถนะย่อย 51604.05 ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เรียน ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และ
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  52101 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   บริหารโครงการตามเป้าหมาย 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบเนื้อหา   
 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที ่สามารถพัฒนาสายการทำงาน กำหนดทีมงาน วางแผนจัดการทรัพยากร จัดทำเอกสารและ
นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารสูงได้ และต้องมีองค์ความรู้โดยรวม และทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรภายใน
โครงการ การกำหนดทีมงาน การวางแผนการผลิต การจัดทำรายงาน จัดเตรียมการนำเสนองาน 
 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน e-learning 
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ✓   
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย 

Element 
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

52101.01 พัฒนาสายการ
ทำงาน 

1.1 วางแผนสายงานตามห่วงโซ่การ
ผลิต 
1.2 แบ่งสายงานการผลิต 
1.3 ตรวจสอบการไหลของงาน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

52101.02 กำหนดทีมทำงาน 2.1 วางแผนการกำหนดทีมทำงาน
ตามลักษณะสายงาน 
2.2 กำหนดทีมทำงานตามลักษณะ
สายงาน 
2.3 ตรวจสอบความเหมาะสมของทีม
ทำงาน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

52101.03 วางแผนจัดการด้าน
ทรัพยากร 

3.1 วางแผนการจัดการด้านทรัพยากร
ตามลักษณะสายงาน 
3.2 คำนวณการใช้ทรัพยากรและ
กำหนดค่าใช้จ่ายตามชิ้นงานหรือเนื้อ
งาน และช่วงเวลาที่กำหนด 
3.3 ตรวจสอบการวางแผนจัดการด้าน
ทรัพยากร 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

52101.04 จัดเตรียมการ
นำเสนองาน  

4.1 รวบรวม และจัดทำข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ 
4.2 จัดพิมพ์เอกสารการบริหาร
โครงการ 
4.3 นำเสนอเอกสารการบริหาร
โครงการ 
4.4 ตรวจสอบการจัดทำเอกสารและ
การนำเสนอการบริหารโครงการ 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 
2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงาน
โดยใช้ใบสั่งงาน การสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการพัฒนาสายการทำงาน ให้เหมาะสม  
2. ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรและการเงิน 
3. ความสามารถในการจัดทำเอกสารและนำเสนอข้อมูลในการบริหารโครงการ 
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 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 
2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรและการเงิน 
3. ความรู้ด้านการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ 
4. ความรู้ด้านการนำเสนองาน 
5. ความรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่สายงานด้าน e-learning 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
   1. เอกสารการบริหารโครงการ 
  2. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปฏิบัติการบริหารโครงการ 
 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
   1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ 
 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะ
ย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
 1. ความรู้และทักษะที่เก่ียวข้อง 
 2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
 3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
       (ง) วิธีการประเมิน 
  1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
  2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  
  ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงแบ่งสายงานการทำงาน (Work Flow Development) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการเงิน การจัดทำเอกสารและนำเสนอข้อมูลในการบริหารโครงการ 
 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การพัฒนาสายงานตามห่วงโซ่การผลิตได้แก่ บริหารจัดการตามลักษณะงานในอุตสาหกรรมด้าน  
e- learning 

2. กำหนดทีมงาน ได้แก่ การกำหนดบุคลากร ได้ตามลักษณะสายงาน 
3. การวางแผนจัดการทรัพยากร ได้แก่ การวางแผนงานบุคคล งานการเงิน ตามลักษณะสายงาน 
4. การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการแบ่งสายงานการทำงาน การกำหนดทีม

ทำงาน การวางแผนจัดการด้านทรัพยากร 
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5. การนำเสนอข้อมูล ได้แก่ การนำเสนอจ้อมูลที่เกี่ยวกับการแบ่งสายงานการทำงาน การกำหนดทีม
ทำงาน การวางแผนจัดการด้านทรัพยากร 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
      เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมิน ให้ดูจากคู่มือการประเมินซึ่งประกอบด้วย 

1. สมรรถนะย่อย 52101.01 พัฒนาสายการทำงาน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน 
และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

2. สมรรถนะย่อย 52101.02 กำหนดทีมทำงาน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน และ
การสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

3. สมรรถนะย่อย 52101.03 วางแผนจัดการด้านทรัพยากร ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

4. สมรรถนะย่อย 52101.04 จัดเตรียมการนำเสนองาน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน 
และการสัมภาษณ์ ส่วนการทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้ใบสั่งงาน และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
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รายนามคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และท่ีปรึกษาโครงการ 
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
รายนามคณะทำงาน 

คณะทำงานสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software & Applications) 

1. นายองอาจ ขานบุตร บริษัท Tigersoft (1998) Co., Ltd. 

2. นายสุนัย สหะชาติ บริษัท American International Assurance 

Co., Ltd. 

3. นางสาวมาลัย คล้ายทอง บริษัท Saitech Solution Co., Ltd. 

4. อาจารย์พิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

5. อาจารย์มาลิวรรณ บุญพลอย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะทำงานสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1. ดร.วรพล วังฆนานนท์ บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด 

2. ดร.สุรทิน ธัญญะผลิน บริษัท สุวรรณไพศาลขนส่ง 2010 จำกัด 

3. นายนมาพงศ์ เดชพงศานติ์ บริษัท SAP Thailand 

4. อาจารย์สุวัฒน์ จรรยาพูน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

5. อาจารย์ภานุมาส ทองสุขดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะทำงานสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) 

1. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ พวงไพโรจน์ บริษัท Rit Solutions Co., Ltd. 

2. นายสุเมธ อักษรกิตติ์ บริษัท ทีที แอนด์ ที จำกัด (มหาชน) 

3. นายอัครพล สุขตา บริษัท NARET GROUP (THAILAND) CO., LTD. 

4. อาจารย์นรินทร์ พนาวาส มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 

5. อาจารย์ทินภัทร บริรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะทำงานสาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network & Security) 

1. นายรัฐพล วงศ์ชัยประทุม บริษัท Soldev Co.,Ltd. 

2. นายสุธี พรหมสูงวงษ์ บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด 

3. นายสถิตย์พงศ์ ติ่งเคลือบ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 

4. นายศิวดล พุทธวงษ์ บริษัท ABC Technology Co., Ltd. 

5. นายสมบัติ ก่อสันติมุกขัง บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด 

คณะทำงานสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) 

1. ดร.ประจิต ลิ้มสายพรหม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
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2. นายกฤษเรศ นิมิตรัตน์ บริษัท เทโลจิค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

3. นายไพศาล อติชาติ Four Star Network Co., Ltd. 

4. นายชานนท์ สุราภา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

5. อาจารย์อัจจิมา มณฑาพันธุ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะทำงาน สาขาแอนิเมชัน (Animation) 

1. นายเกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์

กราฟิกส์ไทย 

2. คุณกัณยาวีร์ เพชรสุข บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด 

3. นายวาทิต พรมมิ บริษัท Imagimax Studio Co., Ltd. 

4. ดร.นวรัตน์ แซ่โค้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

5. อาจารย์นงเยาว์  สอนจะโปะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 

คณะทำงานสาขาอีเลิร์นนิง (e-Learning) 

ลำดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

1. นายนัฐนันท์ ลิ้มพรชัยเจริญ สมาคมอีเลิร์นนิ่ง แห่งประเทศไทย 

2. นายอนันต์ ราชาเดช สมาคมอีเลิร์นนิ่ง แห่งประเทศไทย 

3. คุณชรัณยภัทร์ พิมพ์สวัสดิ์ บริษัท ม-ีไอเดีย สตูดิโอ จำกัด 

4. ผศ.ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

5. นางสาวอชิรญา ทาบโลหะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่องมือ 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software & Applications) 

1. นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  

2. ผศ. ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

3. นายศักดิ์พัฒน์ วิทยศักดิ์ บริษัท Soldev Co.,Ltd. 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1. ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2. ดร.สุรชัย ทองแก้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

3. ดร.สรพล บูรณกูล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) 

1. ศ.ดร.นอ.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2. ดร.สุพจน์ เธียรวุฒ ิ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 
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ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. ดร.สมรักษ ์เพชรชาตรี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network & Security) 

1. นายนนทวัฒน์ สาระมาน บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด 

2. นายดำรงศักดิ์ รีตานนท์ บริษัท MFEC Public Company Limited 

3. นายเอกฉัตร บ่ายคล้อย บริษัท อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) 

1. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  

2. นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล บริษัท ISEM Company Limited, Thailand 

3. นางสาวกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ บริษัท ไอซีดีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาแอนิเมชัน (Animation) 

1. ผศ.ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 

2. ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

3. ผศ.ดร.ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาอีเลิร์นนิง (e-Learning) 

ลำดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

1. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ดร.กิตติศักดิ ์แป้นงาม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

3. ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

 
รายนามนักวิจัย 

นักวิจัยสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software & Applications) 

1. นายสมชาย แจ้งโพธิ์นาค บริษัท สมาร์ท ไอซีที จำกัด 

2. นายทีปกร ศิริวรรณ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 

3. ผศ.มาสวีร์ มาศดิศรโชติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นักวิจัยสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1. ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2. ดร.ฉัตรชัย ราคา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

3. อาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นักวิจัยสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) 
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1. ดร.อำนาจ ขาวเน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 

2. ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. นายชัยพร ทบแป บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

นักวิจัยสาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network & Security) 

1. นายสุทธิพงษ์ จันทะรัง บริษัท ฟิฟธ์ อีเลฟเว่น อินทิเกรชั่น จำกัด 

2. อาจารย์อิศรา นาคะวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

3. อาจารย์บุญศิริ มะสัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นักวิจัยสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2. ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

3. อาจารย์ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นักวิจัยสาขาแอนิเมชัน (Animation) 

1. ดร.วีณา คงพิษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 

2. อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 

3. อาจารย์จิราภรณ์ ชมยิ้ม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 

นักวิจัยสาขาอีเลิร์นนิง (e-Learning) 

ลำดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

1. ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด สมาคมอีเลิร์นนิ่ง แห่งประเทศไทย 

2. ดร.วรสรวง ดวงจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

3. อาจารย์วลีพร จิตรพงษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
รายนามที่ปรึกษาโครงการ 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 

1. ศาสตราจารย์ ดร.นาวาเอก ประสงค์ 

ประณีตพลกรัง 

ที่ปรึกษาโครงการ 

2. นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ที่ปรึกษาโครงการ 

3. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ที่ปรึกษาโครงการ 

4. ผศ.ดร.ธนา สุขวารี ผู้จัดการโครงการ 

5. นางสาวกัณฐรัชต์ ชูมา ผู้ประสานงานโครงการ 
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