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คุณวุฒิวิชาชีพ 

คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของก าลังคนที่มี
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคล
ได้รับการยอมรับในความสามารถและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ 
เพ่ือใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียง
และเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติประกอบด้วย 

1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
2. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ 
3. มาตรฐานอาชีพ 

3.1 การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
3.2 การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

4. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

5.1 การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5.1.1 กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 
5.1.2 กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 
5.2 มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

5.2.1 กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 

5.2.2 กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ 

5.3 มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5.3.1 มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5.3.2 กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5.3.3 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

6. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 
7. ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 
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ประวัติความเป็นมาสถาบัน 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์การมหาชนภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรีและด าเนินงานเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้านนโยบายการศึกษา โดยเร่งรัดจัดท าคุณวุฒิวิชาชีพ
เพ่ือรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้
พร้อมรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

สถาบันฯ ได้เริ่มด าเนินงานเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง พลเอกเลิศรัตน์  รัตนวานิช เป็นประธาน
กรรมการบริหารสถาบันฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 และมี นายวีระชัย ศรีขจร เข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบันฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 โดยมีส านักงานตั้งอยู่ที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 ถนน
พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีดังนี้ 

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิชาชีพในการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
3. ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
5. ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
6. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการก าหนดชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่ก าหนดโดยชั้น
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ โดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละชั้นจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ และ
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และชั้น
ความยากง่ายของการท างาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในชั้นต้น อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่ก าหนดว่า
สามารถปฏิบัติงาน ได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในชั้นคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่หรือ
วิธีการในการท างานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง เกณฑ์และค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ชั้นความยากง่ายของ
การท างานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอาชีพใดอาชีพหนึ่ง เพ่ือยกชั้นคุณวุฒิวิชาชีพและการ
พัฒนาก าลังคนของประเทศ ให้สามารถแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและชั้นสากลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพที่ก าหนดเพ่ือตอบสนอง ความต้องการทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไก
ในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาในชั้นประเทศและสากล 
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ค าอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 

คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 1 (Professional Qualification Level 1) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบตัิงานประจ าขั้นพื้นฐานในบริบทการท างานให้บรรลุตามค าสั่ง ภายใต้การ
สนับสนุนและควบคมุดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความส าคัญกับการท างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในงานอาชีพท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงานประจ า 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจ าตามค าสั่งงานท่ีง่ายและ
ไม่ซับซ้อน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการท างานตามค าสัง่งาน มีขอบเขตงาน
ชัดเจน ภายใต้การควบคุมอยา่งใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคญัตอ่งานในหน้าท่ี ส่งมอบงานตรงเวลา และปฏิบตัิตนตาม

กฎระเบียบ 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ
ประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับ
การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า เพื่อ
แสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency) 
โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ 
ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผูแ้ทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแลว้ระบุ
ในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถประเมินได้
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 2 (Professional Qualification Level 2) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะฝมีือในงานอาชีพ ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว แก้ไข
ปัญหาท่ีพบเป็นประจ า ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในข้อเท็จจริงหรือหลักการที่น าไปใช้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีพบประจ าในการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะฝีมือในการท างานตามขั้นตอนปฏิบัติที่ก าหนดไว้
ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการท างานตามขั้นตอนปฏิบัติที่ก าหนด 
ภายใต้การแนะน าของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคญัตอ่งานในหน้าท่ีของตนที่ได้รับมอบหมาย 
- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัตงิานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 



ห น้ า  9 | 205 

 

คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 3 (Professional Qualification Level 3) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธบิายสาระส าคัญของ
งานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะ
แนวของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในการเชือ่มโยงหลักการปฏิบติังานและผลการ
วิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อใช้ตัดสินใจท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะทางเทคนิคในการท างานเลือกใช้หลักการและ
เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการปรับวิธีท างานตามแบบแผน
ข้อก าหนดหรือมาตรฐานการท างานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และตดัสินใจแก้ปัญหาหน้า
งาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความส าคญัตอ่งานในหน้าท่ี 
- ให้การสนับสนนุผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน 
- รายงานผลการท างานอย่างต่อเนื่อง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ
ประกอบอาชีพท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับ
การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency) 
โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุก
ระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 4 (Professional Qualification Level 4) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลมุงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ 
ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 
ประสานการท างานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการส าคัญในงานอาชีพเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะทางเทคนิคในการท างานและทักษะในการควบคุม
งาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยตนเอง 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อการก ากบัดูแลควบคุมกระบวนการท างาน 
- ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ
ประกอบอาชีพท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับ
การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency) 
โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุก
ระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 5 (Professional Qualification Level 5) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจดัการแก้ไขปญัหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงท่ัวไป 
สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า จัดการผลิต
ภาพการท างาน ถ่ายทอด สอนงาน และก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลกัการที่ซับซ้อนในงานอาชีพเพื่อ
พัฒนาผลิตภาพการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในการท างานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมลู วางแผน เพ่ือ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการตัดสนิใจและลงมือแก้ปัญหางานที่
ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้น า ให้ค าแนะน า/สอนงานและก ากับดูแล

ผู้ร่วมงาน 
• ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย  
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ
ประกอบอาชีพท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับ
การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency) 
โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุก
ระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 6 (Professional Qualification Level 6) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน ให้
ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจน าไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่
หลากหลาย 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และแก้ปัญหาท่ี

ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้ค าปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความ
ช านาญ 

• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมการ

ประกอบอาชีพท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้แต่ละ
สาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) ส าหรับ
การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic competency) 
โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตามความเหมาะสมในการ
ระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทุก
ระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 7 (Professional Qualification Level 7) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(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 
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพช้ัน 8 (Professional Qualification Level 8) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น าเสนอแนวความคิด
การแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที่โดดเด่น มี
วิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อ
สังคมด้วยวิจารณญาณ ความช านาญและความรับผิดชอบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามกีารสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่นใน
งานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะขั้นสูงสุดในการท างานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการ
หรือแนวความคิดใหมใ่นวงการอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือ
วิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อความเป็นแบบอย่างความส าเร็จเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์หรือ

แนวความคิดท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ  
• เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นค าอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาชีพก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) ส าหรับการจัดท ามาตรฐานอาชีพ 

2)  ค าที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ากว่า โดยเป็นค าอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการท างาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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ข้อมูลทั่วไปอตุสาหกรรม 

จากข้อมูลสถิตินักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management 
System: NRMS) พบว่า ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2561 รายงานว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีนักวิจัยในภาค
อุดมศึกษา ภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และมูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงผลก าไร รวมทั้งสิ้นจ านวน 
106,799 คน โดยอยู่ในภาคอุดมศึกษามากที่สุดจ านวน 60,624 คน (ร้อยละ 56.76) รองลงมา คือ ภาครัฐบาล
จ านวน 24,756 คน (ร้อยละ 23.18) ภาคเอกชนจ านวน 19,713 คน (ร้อยละ 18.46) ภาครัฐวิสาหกิจจ านวน 
1,599 คน (ร้อยละ 1.50) มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงผลก าไรและภาคส่วนอ่ืนๆ มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 107 คน 
(ร้อยละ 0.1) ซึ่งสามารถแสดงสัดส่วนได้ ดังแผนภาพที่ 1 

แผนภาพที่ 1 แสดงจ านวนนักวิจัยในระบบ NRMS จ าแนกตามสังกัดหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก: ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) 
เข้าถึงโดย https://www.nrms.go.th/ 

จากแผนภาพ อธิบายได้ว่า จ านวนนักวิจัยยังมีสัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่างนักวิจัยในภาคอุดมศึกษา
เทียบกับภาคส่วนอ่ืนๆ ค่อนข้างมาก ดังนั้น จ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมจ านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาอย่างเพียงพอในทุกภาคส่วนและทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เสริมสร้างสมรรถนะและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ในวง
กว้างให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพนักวิจัย และอัตรา
ค่าตอบแทน เพ่ือจูงใจและเก็บรักษาบุคลากรทางด้านการวิจัยให้คงอยู่ ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีจ านวนบุคลากรที่
เพียงพอ เช่น การก าหนดมาตรฐาน (Standardization) การทดสอบ (Testing) และการรับรองคุณภาพ 
(Quality Assurance) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

ภาครัฐบาล 24,750 คน, 
23.18%

ภาครัฐวิสาหกิจ 1,599 คน, 
1.50%

ภาคอุดมศึกษา 60,617 คน, 
56.76%

ภาคเอกชน 19,712 คน, 
18.46%

มูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงผลก าไร 75 คน และอื่นๆ 32 คน, 
0.10%

ข้อมูลเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561

https://www.nrms.go.th/
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หากพิจารณาสัดส่วนจ านวนนักวิจัยตามมาตรฐานสากลการจัดจ าแนกการศึกษา ( International 
Standard Classification of Education: ISCED) พบว่า นักวิจัยในประเทศไทยจ านวน 106,799 คน 
สามารถจ าแนกตามสาขาความเชี่ยวชาญได้ 12 สาขา ได้แก่ 1) Generic Programmes and Qualifications 
2) Education 3) Arts and Humanities 4) Social Sciences, Journalism and Information 5) Business, 
administration and law 6) Natural sciences, mathematics and statistics 7) Information and 
communication technologies 8) Engineering, manufacturing and construction 9) Agriculture, 
Forestry, fisheries and veterinary 10) Health and Welfare and 11) Services and 12) Field 
unknown  โดยในสาขาที่มีนักวิจัยมากที่สุด คือ Natural sciences, mathematics and statistics ร้อยละ 
25.50 รองลงมา คือ Engineering, manufacturing and construction ร้อยละ 15.30 และ Agriculture, 
Forestry, fisheries and veterinary ร้อยละ 9.20 และสาขาความเชี่ยวชาญที่มีนักวิจัยน้อยที่สุด คือ 
Generic Programmes and Qualifications ร้อยละ 1 อธิบายได้ตามแผนภาพที่ 2 ดังนี้ 

แผนภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนจ านวนนักวิจัย จ าแนกตามสาขาความเชี่ยวชาญตาม ISCED 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลจาก: ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) 
เข้าถึงโดย https://www.nrms.go.th/ 

จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า สาขาความเชี่ยวชาญของนักวิจัยไทยค่อนข้างหลากหลาย ดังนั้น 
เพ่ือให้ประเทศมีระบบวิจัยที่มีการบูรณาการ เข้มแข็ง เป็นเอกภาพ และยั่งยืน จะต้องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
อย่างจริงจังของเครือข่ายวิจัยและหน่วยงานผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เริ่มตั้งแต่ 1) การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
นิเวศการวิจัยให้เหมาะสม 2) การส่งเสริมการจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
จากงานวิจัย 3) การสนับสนุนการวิจัยต่อยอด เพ่ือพัฒนาผลงานวิจัยที่มีศักยภาพไปสู่การใช้ประโยชน์หรือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 4) การมีระบบติดตามและประเมินผลการวิจัย และ 5) การทบทวนและปฏิรูปหน่วยงานหลัก
ในระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ให้ปรับบทบาท หน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง และกลไกการท างาน  
เพ่ือให้มีความชัดเจน เชื่อมโยง เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ บูรณาการและร่วมขับเคลื่อนการวิจัยและการใช้
ประโยชน์ให้สนับสนุนการพัฒนาประเทศต่อไป 

https://www.nrms.go.th/
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มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ 

สาขาวิชาชีพบริการวิจัย 

สาขาการวิจัยและพัฒนา 
 
 



ห น้ า  18 | 205 

 

1. ช่ือมาตรฐานอาชีพ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน                                                N/A                                                             . 

3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)                                                N/A                                                             .  

4. ข้อมูลเบื้องต้น                                                 N/A                                                             . 

ตามที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) และแนวทางการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 สาระส าคัญของเป้าหมายแผนการพัฒนามีประเด็นที่ให้
ความส าคัญหลัก ได้แก่ ประเด็นเรื่องของ “การพัฒนาคน” โดยการพัฒนาคนนั้นเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการเตรียมคนหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อม
และสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งแนวนโยบายของชาติดังที่กล่าวมาข้างต้น 

แนวทางในการพัฒนาคนที่ส าคัญรูปแบบหนึ่งก็คือ การวิจัย เพราะถือว่าการวิจัยนั้นเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความส าคัญ
กับเรื่องของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะให้ความส าคัญกับเรื่องของงบประมาณท่ีใช้ในการวิจัยมาก เพ่ือยกระดับ
ของงานวิจัยและการพัฒนาคนด้านงานวิจัยได้ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงค์โปร์ และประเทศ
ไต้หวัน ได้ใช้งบประมาณในการด าเนินงานด้านวิจัยถึงร้อยละ 4 - 7 ของ GDP ปัจจุบัน Center for 
Southeast Asian Studies ในประเทศญี่ปุ่นมีนักวิจัยประจ าประมาณ 20 คน และยังมี Visiting Research 
Scholar จากประเทศต่างๆ อีกประมาณ 50 คน หนึ่งในนั้นมีนักวิชาการชั้นแนวหน้าจากประเทศไทยรวมอยู่
ด้วยหลายคน ถือได้ว่างานวิจัยคือส่วนหนึ่งของการลงทุนเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้กับ
มหาวิทยาลัยเกียวโต ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับไม่เพียงตกอยู่เฉพาะในสังคมญี่ปุ่นเท่านั้น แต่การท าวิจัยยังเป็นการ
น าเอาองค์ความรู้ต่างๆ ลงไปสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดแก่ประชาชนทั่วไป ญี่ปุ่นจึงเป็นสังคมที่มีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและ
ยั่งยืนมาจนกระท่ังปัจจุบัน (Aseanthai, 2558) และเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้ว งบประมาณด้านการ
วิจัยมีเพียงร้อยละ 0.2 - 0.3 ของ GDP ซึ่งไม่เพียงพอต่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในประเทศไทยให้มี
คุณภาพและเทียบเท่ากับนักวิจัยในประเทศพัฒนาแล้วได้ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน จะเห็นได้
ว่าประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นได้ให้ความส าคัญของการพัฒนาคนในด้านการวิจัยถึง 1 ใน 
4 ส่วนของ GDP แต่เมื่อมองมาที่ประเทศไทยการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคนด้านการวิจัยกลับมีสัดส่วนที่
น้อย จึงเป็นหนึ่งในอุปสรรคส าคัญต่อการยกระดับประเทศให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

ส าหรับประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่ง
เป็นแผนพัฒนาชาติที่ส าคัญฉบับหนึ่ง ความว่า “การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่
ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และ
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สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา
ของประเทศทั้งระบบ” จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ได้แสดงถึงจุดเปลี่ยนที่ท าให้เห็นว่าการพัฒนา
คนในด้านการวิจัยถือเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการก้าวสู่ประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว นั่นคือ ประเด็นการพัฒนาที่มีการขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบโครงข่ายมากขึ้น 
และมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา แต่ในความเป็นจริงอันดับของความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศไทยยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ สาเหตุมาจากคุณภาพของคนต่ า การลงทุนในการวิจัย
และพัฒนายังมีน้อย คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบ
ต่างๆ ล้าสมัย และขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ท าให้เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าศักยภาพ ดังนั้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยการเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรที่ส าคัญด้านหนึ่งก็คือ การเตรียมความพร้อมคนและการพัฒนาคนในด้านของการวิจัย ซึ่งการเตรียม
ความพร้อมและการพัฒนาคนในด้านการวิจัยที่ดี มีคุณภาพในการวิจัยที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศได้
นั้น ต้องเป็นทรัพยากรบุคคลทางด้านวิจัยที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะหรือสมรรถนะด้านการวิจัยที่อยู่
ในระดับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ 

ในปัจจุบันประเทศไทยได้เห็นถึงความส าคัญของนโยบายด้านการวิจัยที่ช่วยเน้นการพัฒนาประเทศ 
โดยใช้ผลงานการวิจัยเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเป็นส าคัญ มีผลท าให้เกิดแรงผลักดันหรือแรงสนับสนุนที่ท าให้
ภาครัฐด าเนินการออกแนวทางการพัฒนาประเทศ แนวนโยบาย หรือให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยที่เพ่ิม
มากขึ้น ยกตัวอย่างแนวนโยบายที่ส่งเสริมเรื่องของการวิจัย และให้ความส าคัญต่อการวิจัยในประเทศ เช่น 
นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 

รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา1  ได้ให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 1 ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการ
พัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

2) เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการ
เรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท างานในภาคเอกชน และการให้

                                                           
1 รายงานผลการด าเนนิงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชา (นายกรฐัมนตรี) ครบรอบ 1 ปี พ.ศ. 2557 - 2558 
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อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางการเข้าถึง เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

3) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและพัฒนาไปต่อ
ยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของภาครัฐ และภาคเอกชน 

4) ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์
ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุและสินค้าอ่ืนๆ ที่เป็นผล
จากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอ้ืออ านวย 
เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยี
จากต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

5) ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนาและด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 

จะเห็นว่านโยบายของภาครัฐมุ่งเน้นและส่งเสริมเรื่องของการวิจัยให้เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยท าให้
ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนโยบายของรัฐที่เน้นเรื่องของการผลิตผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการต่อยอดเพ่ือพัฒนาประเทศได้แล้วนั้น ยังมีข้อมูลจากนักวิชาการ
หลายคนได้แสดงให้เห็นว่างานด้านการวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สนับสนุนได้อีก
ประการหนึ่งว่างานด้านการวิจัยมีความส าคัญอย่างยิ่ง และผลงานวิจัยที่ดีย่อมจะส่งผลต่อการน าไปใช้
ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาประเทศได้ ดังนั้นงานวิจัยที่ผลิตจะมีคุณภาพได้นั้นย่อมต้องเกิดจากนักวิจัยที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานในการผลิตงานวิจัยที่ดีนั่นเอง  

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างมาตรฐาน จรรยาบรรณ หรือแนวทางการปฏิบัติที่นักวิจัยของ
ประเทศไทยพึงประพฤติ แสดงถึงผลของงานวิจัยให้เห็นว่า นักวิจัยของประเทศไทยยังพบกับปัญหาและ
อุปสรรค รวมทั้งการขาดความรู้ ความสามารถ หรือทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพนักวิจัย ดังตัวอย่าง
งานวิจัยที่ได้ท าการศึกษาต่อไปนี้ 

งานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ” ผลการศึกษาพบว่า2 ในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสมรรถนะด้านการวิจัยที่จ าเป็น
ส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยในฐานะเป็นนักวิจัยนั้น พบองค์ประกอบที่น่าสนใจที่นักวิจัย (อาจารย์) พึงมี ได้แก่ 
องค์ประกอบในเรื่องของความรู้ความสามารถเบื้องต้นทางการวิจัย เช่น กระบวนการวิจัย ความรู้เกี่ยวกับ
                                                           
2 กลยุทธก์ารพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของอาจารย์ มหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ. 2556. ขวัญดาวและคณะ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
นเรศวร ปทีี่ 15 ฉบับที่ 2 
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ประเภทของการวิจัย เป็นต้น องค์ประกอบในเรื่องของคุณลักษณะของนักวิจัย เช่น การตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นของการวิจัยต่อวิชาชีพ การยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์เชิงวิชาการ เป็นต้น หรือจะ
เป็นองค์ประกอบในเรื่องของจรรยาบรรณนักวิจัย เช่น มีความซื่อสัตย์ ไม่บิดเบือนข้อมูลทางวิชาการ มีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดจากการวิจัยของตนต่อสังคมทุกระดับ เป็นต้น 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึง
ประสงค์ส าหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา” ในเรื่องนี้มีประเด็นของการศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของ
วิชาชีพนักวิจัย คือ การวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาคุณลักษณะของนักวิจัยที่พึงประสงค์ที่ควรเสริมสร้างให้แก่นิสิต ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า3 คุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์ที่ควรเสริมสร้างส าหรับนิสิตประกอบด้วยการมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ท าวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย มีความสามารถทางภาษาและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
มีความสามารถทางการคิด มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีลักษณะนิสัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย 
และบุคลิกภาพของนักวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง“แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย” โดยการศึกษาเรื่องนี้มีกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย    
ของการวิจัยไปที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหลัก คือ งานวิจัยและบริการทางวิทยาศาสตร์ สมควรที่จะมี
การพัฒนานักวิจัยเพ่ือให้มีความสามารถเหมาะสมกับภารกิจขององค์กร ผลการศึกษาพบว่า4  แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของนักวิจัยที่หน่วยงานควรเพ่ิมเติม ได้แก่ ความสามารถในการเขียน
ผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศและความสามารถในการน าเสนอผลงานด้วยวาจาทั้งภาค
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผลการศึกษายังได้เสนอให้มีการสนับสนุนเพ่ิมขีดความสามารถของ
นักวิจัยให้มากขึ้นเพ่ือเป็นการเตรียมการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลการวิจัยที่สรุปข้างต้นดังกล่าวสร้างความตระหนักถึงความเป็นวิชาชีพนักวิจัยในประเทศไทย ท าให้
ทราบว่าการเป็นนักวิจัยหรือการประกอบอาชีพนักวิจัยนั้นไม่ใช่เพียงแต่ท าวิจัยเท่านั้น แต่หมายถึงผลงานวิจัย     
ที่อาจมีผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านดีและด้านไม่ดีต่อประเทศ หากงานวิจัยที่ท าขึ้นมานั้นเกิดจากนักวิจัยที่ไม่มี
มาตรฐานที่เพียงพอต่อวิชาชีพ และผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการก าหนดความรู้และสมรรถนะของกลุ่มอาชีพ
นักวิจัย และการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยเป็นเรื่องที่ส าคัญและมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ผลงานวิจัยของประเทศด้วย นอกจากนี้การจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพนักวิจัยมีความส าคัญมาก
ขึ้น จากปัญหาที่พบหรือผลกระทบของการที่ประเทศไทยไม่มีการก าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
นักวิจัยที่ชัดเจน ซึ่งสิ่งนี้อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้นักวิจัยของไทยเสี่ยงต่อการด าเนินงานวิจัยที่ผิดจรรยาบรรณ 
หรือประพฤติปฏิบัติเกินขอบเขตที่ควรจะเป็น เช่น จากข่าว เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้รายงานว่า5 
คนญี่ปุ่นพบนักวิชาการไทยส่อหมิ่นเหม่ละเมิดสิทธิบัตรงานวิจัยเกล็ดปลา โดยสาระส าคัญของข่าวสรุปได้ว่า 

                                                           
3 รายงานวจิัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอนัพึงประสงค์ส าหรบันิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา. 
วสันต์ ทองไทย. กรุงเทพฯ. สนับสนนุโดยส านักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย  
4 รายงานการศกึษา เรื่อง แนวทางการพฒันาสมรรถนะนกัวิจัย. 2554. ฉันทราพูลศิร.ิ กรุงเทพฯ. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศว์โรปการ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
5 คนญี่ปุ่นพบนักวิชาการไทย สอ่หมื่นเหม่ละเมิดสทิธิบัตรงานวจิัยเกลด็ปลา. 2560. ไทยรัฐออนไลน.์ (8 กันยายน) จาก 
http://www.thairath.co.th/content/1063355 
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นักวิจัยชาวญี่ปุ่นเจ้าของงานวิจัยและสิทธิบัตรโปรเททไทด์ (Protetite) ซึ่งเป็นสารอาหารที่สกัดจากเกล็ดปลา 
รายแรกของโลกได้พบว่ามีนักวิชาการของไทยได้ประกาศผลงานวิจัยที่คล้ายคลึงกับกระบวนการผลิตของ
ตนเอง ถึงแม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีผลของการตรวจสอบออกมาแน่ชัดถึงกระบวนการผลิตของนักวิชาการไทยว่ามี
ความคล้ายคลึงหรือไม่ อย่างไร แต่ด้วยจรรยาบรรณของนักวิจัยด้วยกัน ทางญี่ปุ่นจึงตระหนักว่าการท าวิจัย
ของนักวิจัยไทยมีความสุ่มเสี่ยงในกระบวนการผลิตของนวัตกรรมที่อาจเป็นการละเมิดงานวิจัยของผู้อื่นได้ 

นอกจากกระแสของการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และผลของงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานอาชีพนักวิจัยแล้ว เหตุผลหลักอีกประการหนึ่งที่ประเทศไทยจ าเป็นต้องสร้างมาตรฐานอาชีพนักวิจัย 
ก็คือ การจัดท าหรือก าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาอาชีพอ่ืนๆ เช่น อาชีพทนายความ 
อาชีพแพทย์ อาชีพวิศวกร อาชีพโลจิสติกส์ (น าเข้า - ส่งออก) เป็นต้น มาตรฐานในอาชีพเหล่านี้ถูกก าหนดโดย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่ได้ก าหนดถึงระบบคุณวุฒิ สมรรถนะของสายอาชีพนั้นๆ และ
มาตรฐานของอาชีพที่ควรจะมีหรือควรจะเป็นให้มีความเป็นแนวทางหรือทิศทางในการปฏิบัติที่เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน จึงท าให้กลุ่มอาชีพเหล่านี้ที่มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลายเป็นอาชีพที่การท างานได้รับ
การยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือต่อบุคคลทั้งภายในแวดวงด้านการวิจัย บุคคลภายนอกหรือองค์การต่างๆ ที่
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินงานของอาชีพเหล่านั้น ถือว่าการเห็นถึงตัวอย่างของสายอาชีพอ่ืนที่มีการ
ก าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ยิ่งเสมือนเป็นแรงกระตุ้นและสนับสนุนในกลุ่มอาชีพนักวิจัยต้อง
พัฒนาตนเอง มีการก าหนดถึงแนวทางในอาชีพที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน เพ่ือสร้างการยอมรับและท าให้อาชีพ
นักวิจัยเป็นอาชีพที่ใครก็ตามเมื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านวิจัยแล้วจะเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวนักวิจัย
นั่นเอง 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ การพัฒนาคนที่ใช้เรื่องของการวิจัยเป็นปัจจัยพ้ืนฐานนั้นถือเป็นสิ่งที่ส าคัญใน
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงเวลานี้ และประเทศไทยได้ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือ
ที่เรียกว่า งานวิจัย เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศอีกด้วยยิ่งเป็นหลักฐานที่ท าให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ประเทศไทย
ต้องมีการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัยสาขาการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้าง
ความน่าเชื่อถือในวิชาชีพนักวิจัยของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งตัวบุคคลที่ประกอบอาชีพนักวิจัย และ
เกิดการยอมรับถึงผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี อันจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทาง
หนึ่ง 

5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง                              N/A                                                             .  

6. ครั้งท่ี 1 

ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้                                     N/A                                                             . 

วันที่ประกาศ                                                                N/A                                                          . 

ข้อสังเกต                                                                      N/A                                                          . 

การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ                                                 N/A                                                             . 
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7. คุณวุฒิวิชาชีพท่ีครอบคลุม (Professional Qualifications Included) 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา ครอบคลุม 10 
คุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบด้วย 

7.1   ผู้ช่วยนักวิจัย ระดับ 3, 4, 5 
 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 
 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4 
 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 5 
7.2   นักวิจัย ระดับ 6, 7, 8 
 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ชั้น 6 
 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ชั้น 7 
 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ชั้น 8 
7.3   ผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 5, 6, 7, 8 
 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 5 
 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6 
 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 7 
 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 8 

8. คุณวุฒิวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)  

                                                               N/A                                                              . 

9 .  หน่ วยสมรรถนะทั้ งหมดในมาตรฐานอาชีพ  ( List of Units of Competence within this 
Occupational Standards) 

หน่วยสมรรถนะในมาตรฐานอาชีพ (List of Units of Competence within this Occupational 
Standards) มีทั้งหมด 37 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย และหน่วยสมรรถนะอาชีพ 
29 หน่วย 
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9.1  หน่วยสมรรถนะร่วม (8 หน่วย) 

รหัส ค าอธิบาย 

0000 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
0011 ศึกษาปัญหาและความส าคัญของการวิจัย 
0111 หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
0012 ก าหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0021 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0022 จัดท าเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
0032 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา 
0041 จัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมส าหรับการเผยแพร่ 

9.2 หน่วยสมรรถนะอาชีพ (29 หน่วย) 

รหัส ค าอธิบาย 

0122 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
0023 ประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
0031 วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการศึกษาวิจัย 
0015 สรรหาแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย และช่องทางการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
0112 ก าหนดโจทย์วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีเชิงวิชาการ 
0211 ก าหนดโจทย์วิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม 
0121 วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยทางวิชาการ 
0221 วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม 
0013 ออกแบบวิธีด าเนินการวิจัย 
0123 ประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิจัยเชิงวิชาการ 
0124 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิจัยเชิงวิชาการ 
0125 อภิปรายผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ 
0131 จัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานการวิจัย บทความวิชาการ การจัดประชุมเผยแพร่

ผลงานวิจัย หรือการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
0132 เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
0042 เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 
0113 สรรหา วิเคราะห์ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในวงการวิชาการ 
0212 สรรหา วิเคราะห์ ผู้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม 
0231 สังเคราะห์ เลือกรูปแบบ วิธีการถ่ายทอดนวัตกรรม 
0222 พัฒนา คิดค้นต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม (Prototype) 
0223 ทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม (Lab Scale) 
0224 ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม  
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รหัส ค าอธิบาย 

0225 ทดสอบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรมภาคสนาม (Field Test) 
0232 ถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 
0233 พัฒนาต่อยอด ขยายผลผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม (Industrial Scale) 
0014 ก าหนดทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัย 
0051 ออกแบบระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
0052 ควบคุมและก ากับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
0053 ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
0054 บริหารความเสี่ยงในระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
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10. คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการวิจัยและพัฒนา 

10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานด้านการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนน้อยตามท่ี
นักวิจัยมอบหมาย รวมทั้งยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้ทีไ่ด้รับคุณวุฒินี้จะต้องมีสมรรถนะ
ในการแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการในการหาข้อสรุปประเด็นปัญหา และ
ตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานงานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รวมทั้งมีความรู้ ในเชิงทฤษฎีหรือ
หลักการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเพ่ือปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น มีทักษะในการเลือกใช้ทรัพยากร
และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

การเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 
1.1 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับประกาศวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และ 
1.2 มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมิน

ตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 จ านวน 10 
หน่วย 

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 
3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่
สูงขึ้นไปได้ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพาณิชย์ การวิจัยการตลาด 
 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของ

วิสาหกิจหรือองค์การที่ให้บริการที่เก่ียวข้องแก่วิสาหกิจและองค์การอ่ืน 
 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยหรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอน หลักสูตร และอุปกรณ์

ประกอบการสอน ทบทวนและตรวจสอบงานของครูผู้สอน การด าเนินการของสถาบันการศึกษาและ
ผลลัพธ์ รวมถึงให้ค าแนะน าในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านการศึกษา 

 กลุ่มผู้ที่ท าวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ 
 กลุ่มผู้ที่ท าการวิจัยสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 
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หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจ านวนทั้งหมด 10 หน่วย ประกอบด้วย 

 หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะร่วม (8 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0000 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
0011 ศึกษาปัญหาและความส าคัญของการวิจัย 
0111 หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
0012 ก าหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0021 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0022 จัดท าเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
0032 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา 
0041 จัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมส าหรับการเผยแพร่ 

 
 หน่วยสมรรถนะอาชีพ 2 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะอาชีพ (2 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0122 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
0015 สรรหาแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย และช่องทางการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

 



ห น้ า  28 | 205 

 

10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา    

อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4   

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานด้านการทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข้อมูลที่ค่อนข้างซับซ้อน รวมทั้ง
ยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้ได้รับคุณวุฒินี้จะต้องแสดงว่ามีสมรรถนะทางเทคนิค และ
การจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้
ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า จัดการผลิตภาพการท างาน ถ่ายทอด สอนงาน และก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุ
งานตามแผนได้ รวมทั้งมีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการที่ซับซ้อนในงานอาชีพเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการ
ท างาน มีทักษะในการท างานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพ่ือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและ
ประเมินผลในการปฏิบัติ มีความสามารถในการตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหางานที่ค่อนข้างซับซ้อน มีการ
เปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้น า ให้
ค าแนะน า/สอนงาน มีทักษะในการควบคุมงาน และก ากับดูแลผู้ร่วมงานประเมินผลงานและส่งมอบงานได้ตาม
เป้าหมาย อีกท้ังเป็นแบบอยา่งหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพด้วย 

การเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4 
1.1 ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
1.2 มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมิน

ตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4  หรือ 
1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4 
2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 จ านวน 10 

หน่วย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และสอบผ่านหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วย
นักวิจัย ชั้น 4 จ านวน 9 หน่วย 

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 
3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่
สูงขึ้นไปได้ 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพาณิชย์ การวิจัยการตลาด 
 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของ

วิสาหกิจหรือองค์การที่ให้บริการที่เก่ียวข้องแก่วิสาหกิจและองค์การอ่ืน 
 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยหรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอน หลักสูตร และอุปกรณ์

ประกอบการสอน ทบทวนและตรวจสอบงานของครูผู้สอน การด าเนินการของสถาบันการศึกษาและ
ผลลัพธ์ รวมถึงให้ค าแนะน าในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านการศึกษา 

 กลุ่มผู้ที่ท าวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ 
 กลุ่มผู้ที่ท าการวิจัยสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจ านวนทั้งหมด 9 หน่วย ประกอบด้วย 

 หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะร่วม (8 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0000 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
0011 ศึกษาปัญหาและความส าคัญของการวิจัย 
0111 หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
0012 ก าหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0021 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0022 จัดท าเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
0032 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา 
0041 จัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมส าหรับการเผยแพร่ 

 
 หน่วยสมรรถนะอาชีพ 1 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะอาชีพ (1 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0023 ประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา    

อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 5   

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานด้านก าหนดโจทย์การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการเก็บข้อมูลที่มี
ความซับซ้อน รวมทั้งการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยรวมทั้งยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย 
ผู้ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่ มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน ให้ค าปรึกษาด้วย
ประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ รวมทั้งมีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจน าไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบการงาน ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ มี
ทักษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ ที่หลากหลาย อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลง การให้ค าปรึกษาในสาขางานที่มี
ประสบการณ์และความช านาญ และเป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 5 

1.1 ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ  
1.2 มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมิน

ตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 5 หรือ 
1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 5 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 3 จ านวน 10 
หน่วย อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 4 จ านวน 9 หน่วย และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
หน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 5 จ านวน 9 หน่วย 

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 

3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะของอาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 5 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่
สูงขึ้นไปได้ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพาณิชย์ การวิจัยการตลาด
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 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของ
วิสาหกิจหรือองค์การที่ให้บริการที่เก่ียวข้องแก่วิสาหกิจและองค์การอ่ืน 

 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยหรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอน หลักสูตร และอุปกรณ์
ประกอบการสอน ทบทวนและตรวจสอบงานของครูผู้สอน การด าเนินการของสถาบันการศึกษาและ
ผลลัพธ์ รวมถึงให้ค าแนะน าในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านการศึกษา 

 กลุ่มผู้ที่ท าวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ 
 กลุ่มผู้ที่ท าการวิจัยสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจ านวนทั้งหมด 9 หน่วย ประกอบด้วย 

 หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะร่วม (8 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0000 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
0011 ศึกษาปัญหาและความส าคัญของการวิจัย 
0111 หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
0012 ก าหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0021 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0022 จัดท าเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
0032 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา 
0041 จัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมส าหรับการเผยแพร่ 

 
 หน่วยสมรรถนะอาชีพ 1 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะอาชีพ (1 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0031 วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการศึกษาวิจัย 
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10.4 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา    

อาชีพนักวิจัย ช้ัน 6   

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนในด้านการก าหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบระบบ
ความคิด การต่อยอดและขยายผลงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การผลิตงานวิจัย/นวัตกรรม การเผยแพร่งานวิจัย และ
การผลิตผลิตภัณฑ์หรือการบริการ รวมทั้งยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้ได้รับคุณวุฒินี้ต้อง
แสดงว่ามีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มี
ความช านาญ รวมทั้งมีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจน าไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ระบบการงาน ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ มีทักษะในบริหารจัดการกลยุทธ์
และใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความสามารถใน
การใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์
และใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้ค าปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความช านาญ และ
เป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น 6 

1.1 ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
1.2 มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมิน

ตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 6 หรือ 
1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 5 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น 6 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 6 จ านวน 16 หน่วย 

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 

3.1 หลังจากผ่านการประเมินสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 6 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 
ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้น
ไปได ้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพาณิชย์ การวิจัยการตลาด
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 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา           
ของวิสาหกิจหรือองค์การที่ให้บริการที่เก่ียวข้องแก่วิสาหกิจและองค์การอ่ืน 

 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยหรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอน หลักสูตร และอุปกรณ์
ประกอบการสอน ทบทวนและตรวจสอบงานของครูผู้สอน การด าเนินการของสถาบันการศึกษา        
และผลลัพธ์ รวมถึงให้ค าแนะน าในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านการศึกษา 

 กลุ่มผู้ที่ท าวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ 
 กลุ่มผู้ที่ท าการวิจัยสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจ านวนทั้งหมด 16 หน่วย ประกอบด้วย 

 หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะร่วม (8 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0000 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
0011 ศึกษาปัญหาและความส าคัญของการวิจัย 
0111 หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
0012 ก าหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0021 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0022 จัดท าเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
0032 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา 
0041 จัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมส าหรับการเผยแพร่ 

 
 หน่วยสมรรถนะอาชีพ 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะอาชีพ (8 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0112 ก าหนดโจทย์วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีเชิงวิชาการ 
0121 วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยทางวิชาการ 
0013 ออกแบบวิธีด าเนินการวิจัย 
0123 ประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิจัยเชิงวิชาการ 
0124 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิจัยเชิงวิชาการ 
0125 อภิปรายผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ 
0113 สรรหา วิเคราะห์ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในวงการวิชาการ 
0231 สังเคราะห์ เลือกรูปแบบ วิธีการถ่ายทอดนวัตกรรม 
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10.5 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

อาชีพนักวิจัย ช้ัน 7   

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานที่ค่อนข้างซับซ้อนในด้านการก าหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบระบบ
ความคิด การต่อยอดและขยายผลงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การบริหารทรัพยากรการวิจัย การติดตามและประเมิน
ผลการวิจัย การผลิตงานวิจัย/นวัตกรรม การเผยแพร่งานวิจัย การวิเคราะห์ตลาดและประยุกต์งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการบริการ รวมทั้งยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้
ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพ่ือการพัฒนาองค์การหรือกลุ่ม
วิสาหกิจอย่างเป็นระบบ มีความรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
อย่างเป็นระบบในงานอาชีพ มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในงาน
อาชีพมีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและกลุ่ม
วิสาหกิจ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ การให้
ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ และเป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

การเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น 7 

1.1 ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
1.2 มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมิน

ตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 7 หรือ 
1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น 6 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น7 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 6 จ านวน 16 หน่วย 
และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 7 จ านวน 16 
หน่วย 
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3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 

3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 7 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไป
ได ้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพาณิชย์ การวิจัยการตลาด 
 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของ

วิสาหกิจหรือองค์การที่ให้บริการที่เก่ียวข้องแก่วิสาหกิจและองค์การอ่ืน 
 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยหรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอน หลักสูตร และอุปกรณ์

ประกอบการสอน ทบทวนและตรวจสอบงานของครูผู้สอน การด าเนินการของสถาบันการศึกษาและ
ผลลัพธ์ รวมถึงให้ค าแนะน าในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านการศึกษา 

 กลุ่มผู้ที่ท าวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ 
 กลุ่มผู้ที่ท าการวิจัยสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจ านวนทั้งหมด 16 หน่วย ประกอบด้วย 

 หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะร่วม (8 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0000 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
0011 ศึกษาปัญหาและความส าคัญของการวิจัย 
0111 หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
0012 ก าหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0021 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0022 จัดท าเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
0032 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา 
0041 จัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมส าหรับการเผยแพร่ 
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 หน่วยสมรรถนะอาชีพ 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะอาชีพ (8 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0211 ก าหนดโจทย์วิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม 
0221 วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม 
0131 จัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานการวิจัย บทความวิชาการ การจัดประชุมเผยแพร่

ผลงานวิจัย หรือการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
0132 เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
0212 สรรหา วิเคราะห์ ผู้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม 
0222 พัฒนา คิดค้นต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม (Prototype) 
0223 ทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม (Lab Scale) 
0224 ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม 

 



ห น้ า  37 | 205 

 

10.6 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา    

อาชีพนักวิจัย ช้ัน 8   

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนในด้านการก าหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบระบบ
ความคิด การจัดการความเสี่ยงในงานวิจัย การต่อยอดและขยายผลงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บ
และรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การบริหารทรัพยากร
การวิจัย การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินการวิจัย การสร้างขีดความสามารถในงานวิจัย การติดตาม
และประเมินผลการวิจัย การผลิตงานวิจัย/นวัตกรรม การเผยแพร่งานวิจัย การวิเคราะห์ตลาดและประยุกต์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การผลิตผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดถือและ
ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมใหม่ น าเสนอแนวความคิดการแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ มีผลงานที่
โดดเด่น มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วย
วิจารณญาณ ความช านาญและความรับผิดชอบ สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่นในงาน
อาชีพ มีทักษะขั้นสูงสุดในการท างานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการหรือแนวความคิดใหม่ในวงการอาชีพ มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือวิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศขึ้นไป มีความรับผิดชอบต่อความเป็นแบบอย่างความส าเร็จ เป็นเจ้าของวิสัยทัศน์หรือ
แนวความคิดที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ อีกทั้งเป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้าน
จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น 8 

1.1 ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
1.2 มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 7 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมิน

ตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 8 หรือ 
1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น 7 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น 8 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 6 จ านวน 16 หน่วย 
อาชีพนักวิจัย ชั้น 7 จ านวน 16 หน่วย และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วย
สมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 8 จ านวน 12 หน่วย
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3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 

3.1 - ไม่มี - 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพาณิชย์ การวิจัยการตลาด 
 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของ

วิสาหกิจหรือองค์การที่ให้บริการที่เก่ียวข้องแก่วิสาหกิจและองค์การอ่ืน 
 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยหรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอน หลักสูตร และอุปกรณ์

ประกอบการสอน ทบทวนและตรวจสอบงานของครูผู้สอน การด าเนินการของสถาบันการศึกษาและ
ผลลัพธ์ รวมถึงให้ค าแนะน าในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านการศึกษา 

 กลุ่มผู้ที่ท าวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ 
 กลุ่มผู้ที่ท าการวิจัยสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจ านวนทั้งหมด 12 หน่วย ประกอบด้วย 

 หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะร่วม (8 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0000 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
0011 ศึกษาปัญหาและความส าคัญของการวิจัย 
0111 หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
0012 ก าหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0021 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0022 จัดท าเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
0032 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา 
0041 จัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมส าหรับการเผยแพร่ 
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 หน่วยสมรรถนะอาชีพ 4 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะอาชีพ (4 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0042 เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 
0225 ทดสอบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรมภาคสนาม (Field Test) 
0232 ถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 
0233 พัฒนาต่อยอด ขยายผลผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม (Industrial Scale) 
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10.7 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 5  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนน้อยในด้านการก าหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบระบบ
ความคิด การต่อยอดและขยายผลงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การบริหารทรัพยากรการวิจัย การบริหารก าร
เปลี่ยนแปลงในการด าเนินการวิจัย การติดตามและประเมินผลการวิจัย และการวิเคราะห์ตลาดและประยุกต์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามี
สมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์
ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ 
มีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจน าไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบการงาน ให้
ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ มีทักษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้
หรือนวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้องค์ความรู้
หรือนวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่
หลากหลาย มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการ
เปลี่ยนแปลง การให้ค าปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความช านาญ อีกทั้งเป็นแบบอย่างหรือผู้น า
ด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 5 

1.1 ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
1.2 มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมิน

ตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 5 หรือ 
1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย ชั้น 5  

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 5 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 5 
จ านวน 9 หน่วย 
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3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 

3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 5 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือเลื่อนระดับคุณวุฒิใน
ชั้นที่สูงขึ้นไปได้ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์ การวิจัยการตลาด 
 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา           

ของวิสาหกิจหรือองค์การที่ให้บริการที่เก่ียวข้องแก่วิสาหกิจและองค์การอ่ืน 
 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยหรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอน หลักสูตร และอุปกรณ์

ประกอบการสอน ทบทวนและตรวจสอบงานของครูผู้สอน การด าเนินการของสถาบันการศึกษาและ
ผลลัพธ์ รวมถึงให้ค าแนะน าในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านการศึกษา 

 กลุ่มผู้ที่ท าวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ 
 กลุ่มผู้ที่ท าการวิจัยสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจ านวนทั้งหมด 9 หน่วย ประกอบด้วย 

 หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 
หน่วยสมรรถนะร่วม (8 หน่วย) 

รหัส ค าอธิบาย 
0000 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
0011 ศึกษาปัญหาและความส าคัญของการวิจัย 
0111 หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
0012 ก าหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0021 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0022 จัดท าเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
0032 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา 
0041 จัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมส าหรับการเผยแพร่ 
 หน่วยสมรรถนะอาชีพ 1 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะอาชีพ (1 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0014 ก าหนดทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัย 
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10.8 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา    

อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนน้อยในด้านการก าหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบระบบ
ความคิด การต่อยอดและขยายผลงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การบริหารทรัพยากรการวิจัย การบริหารก าร
เปลี่ยนแปลงในการด าเนินการวิจัย การติดตามและประเมินผลการวิจัย และการวิเคราะห์ตลาดและประยุกต์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามี
สมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์
ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ 
มีความรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจน าไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบการงาน ให้
ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ มีทักษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้
หรือนวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้องค์ความรู้
หรือนวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่
หลากหลาย มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมีการ
เปลี่ยนแปลง การให้ค าปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และความช านาญ อีกทั้งเป็นแบบอย่างหรือผู้น า
ด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6 

1.1 ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
1.2 มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 4 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมิน

ตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6 หรือ 
1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัยชั้น 5 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6 

2.1 ผ่ าน เกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของ อาชีพผู้ บริหาร
โครงการวิจัย ชั้น 5 จ านวน 9 หน่วย และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วย
สมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6 จ านวน 9 หน่วย 

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 
 

3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือเลื่อนระดับคุณวุฒิใน
ชั้นที่สูงขึ้นไปได้
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์ การวิจัยการตลาด 
 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของ

วิสาหกิจหรือองค์การที่ให้บริการที่เก่ียวข้องแก่วิสาหกิจและองค์การอ่ืน 
 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยหรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอน หลักสูตร และอุปกรณ์

ประกอบการสอน ทบทวนและตรวจสอบงานของครูผู้สอน การด าเนินการของสถาบันการศึกษาและ
ผลลัพธ์ รวมถึงให้ค าแนะน าในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านการศึกษา 

 กลุ่มผู้ที่ท าวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ 
 กลุ่มผู้ที่ท าการวิจัยสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจ านวนทั้งหมด 9 หน่วย ประกอบด้วย 

 หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะร่วม (8 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0000 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
0011 ศึกษาปัญหาและความส าคัญของการวิจัย 
0111 หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
0012 ก าหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0021 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0022 จัดท าเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
0032 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา 
0041 จัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมส าหรับการเผยแพร่ 

 
 หน่วยสมรรถนะอาชีพ 1 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะอาชีพ (1 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0052 ควบคุมและก ากับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
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10.9 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 7  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานที่ค่อนข้างซับซ้อนในด้านการก าหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบระบบ
ความคิด การจัดการความเสี่ยงในงานวิจัย การต่อยอดและขยายผลงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บ
และรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การบริหารทรัพยากร
การวิจัย การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินการวิจัย การติดตามและประเมินผลการวิจัย และการ
วิเคราะห์ตลาดและประยุกต์งานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมทั้งยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้ได้รับ
คุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพ่ือการพัฒนาองค์การหรือกลุ่ม
วิสาหกิจอย่างเป็นระบบ มีความรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
อย่างเป็นระบบในงานอาชีพ มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในงาน
อาชีพมีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกิจ
มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ไม่ ได้ การให้ความเห็นแก่สังคม
ด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ อีกท้ังเป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 7 

1.1 ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
1.2 มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 6 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมิน

ตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 7 หรือ 
1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6 หรืออาชีพนักวิจัย ชั้น 

6  

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 7 

2.1 ผ่านเกณฑก์ารประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 6 จ านวน 
16 หน่วย อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 6 จ านวน 9 หน่วย และสอบผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 7 จ านวน 10 หน่วย 

 
3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 

3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 7 แล้ว เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพ่ือเลื่อนระดับคุณวุฒิใน
ชั้นที่สูงขึ้นไปได้ 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพาณิชย์ การวิจัยการตลาด 
 กลุ่มผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการ

วิจัยและพัฒนาของวิสาหกิจหรือองค์การหรือวิสาหกิจที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่วิสาหกิจและองค์การ
อ่ืน 

 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยหรือให้ค าปรึกษาแนะน าวิธีการสอน หลักสูตร และอุปกรณ์ 
ช่วยสอน ทบทวนตรวจสอบงานของครูผู้สอนการด าเนินการของสถาบัน การศึกษาและผลลัพธ์ 
รวมถึงให้ค าแนะน าในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านการศึกษา 

 กลุ่มผู้ที่ท าวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ 
 กลุ่มผู้ที่ท าการวิจัยสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจ านวนทั้งหมด 10 หน่วย ประกอบด้วย 

 หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะร่วม (8 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0000 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
0011 ศึกษาปัญหาและความส าคัญของการวิจัย 
0111 หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
0012 ก าหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0021 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0022 จัดท าเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
0032 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา 
0041 จัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมส าหรับการเผยแพร่ 

 
 หน่วยสมรรถนะอาชีพ 2 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะอาชีพ (2 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0053 ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
0054 บริหารความเสี่ยงในระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
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10.10 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา    

อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 8  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนในด้านการก าหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบระบบ
ความคิด การจัดการความเสี่ยงในงานวิจัย การต่อยอดและขยายผลงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บ
และรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การบริหารทรัพยากร
การวิจัย การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินการวิจัย สร้างขีดความสามารถในงานวิจัย การติดตามและ
ประเมินผลการวิจัย วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย และประยุกต์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และการวิเคราะห์ตลาดและประยุกต์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยึดและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม
นักวิจัย ผู้ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพ่ือการพัฒนาองค์การ
หรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ มีความรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมในงานอาชีพมีความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
และกลุ่มวิสาหกิจมีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ การให้
ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ อีกทั้งเป็นแบบอย่างหรือผู้น าด้านจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

การเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 8 

1.1 ส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
1.2 มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 7 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมิน

ตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 8 หรือ 
1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 7 หรืออาชีพนักวิจัย ชั้น 

7  

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 8 

2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 7 จ านวน 
16 หน่วย อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 7 จ านวน 10 หน่วย และสอบผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ชั้น 8 จ านวน 9 หน่วย 

 
3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป  

3.1 - ไม่มี - 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพาณิชย์ การวิจัยการตลาด 
 กลุ่มผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการ

วิจัยและพัฒนาของวิสาหกิจหรือองค์การที่ให้บริการที่เก่ียวข้องแก่วิสาหกิจและองค์การอ่ืน 
 กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยหรือให้ค าปรึกษาแนะน าวิธีการสอน หลักสูตร และอุปกรณ์ 

ช่วยสอน ทบทวนตรวจสอบงานของครูผู้สอนการด าเนินการของสถาบัน การศึกษาและผลลัพธ์ 
รวมถึงให้ค าแนะน าในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านการศึกษา 

 กลุ่มผู้ที่ท าวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ 
 กลุ่มผู้ที่ท าการวิจัยสังคมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

หน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพนี้มีจ านวนทั้งหมด 9 หน่วย ประกอบด้วย 

 หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะร่วม (8 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0000 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
0011 ศึกษาปัญหาและความส าคัญของการวิจัย 
0111 หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
0012 ก าหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0021 ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
0022 จัดท าเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 
0032 สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา 
0041 จัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมส าหรับการเผยแพร่ 

 
 หน่วยสมรรถนะอาชีพ 1 หน่วย 

หน่วยสมรรถนะอาชีพ (1 หน่วย) 
รหัส ค าอธิบาย 
0051 ออกแบบระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
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ตารางแผนผังแสดงหนา้ที ่

ความมุ่งหมาย
หลัก 

(Key Purpose) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

บทบาทหลัก 
(Key Roles) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

หน้าที่หลัก 
(Key Functions) 

ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

ผลิตผลงานวิจัยใน
เชิงวิชาการ และ
พัฒนานวัตกรรม 
ตามหลักการและ
ระเบียบวิธีอันเป็น
ที่ยอมรับในระดับ
สากล โดยยึดถือ
คุณธรรมและ
จริยธรรมต่อสังคม
และวิชาชีพ  
  

00 
  

ศึกษา ค้นคว้า 
และพัฒนา
งานวิจัยตาม
กระบวนการวิจัย
และพัฒนา 
  

000 มีจรรยาบรรณนักวิจัย 
001 ออกแบบระเบียบวิธีวิจัย 
002 ด าเนินการวิจัยและพัฒนาตามแผน

งานวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยที่ออกแบบไว้ 
003 จัดท าและรายงานผลการวิจัยและพัฒนา 
004 เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 
005 ด าเนินการด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 

พัฒนา และนวัตกรรม 
01 สร้างและพัฒนา

องค์ความรู้เพื่อ
ประโยชน์ทาง
วิชาการ 

011 ก าหนดโจทย์วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ 

012 ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามระเบียบวิธี
วิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

013 เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่
สาธารณะ 

02 สร้างและพัฒนา
นวัตกรรม 
(ผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรือ
กระบวนการ) 

021 ก าหนดโจทย์วิจัยในการพัฒนานวัตกรรม 
022 ด าเนินการวิจัยและพัฒนาตาม

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 
023 ถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การ

ประยุกต์ใช้ 
 

ค าอธิบาย 

ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพ่ือให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function) 
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ตารางแผนผังแสดงหนา้ที ่(ต่อ) 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competencies  

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competency 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
000 มีจรรยาบรรณ

นักวิจัย 
 

0000 ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณนักวิจัย 

 
00001 รู้และเข้าใจจรรยาบรรณ

นักวิจัย 

  
00002 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

นักวิจัยอย่างเคร่งครัด 
001 ออกแบบระเบียบ

วิธีวิจัย 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0011 ศึกษาปัญหาและ
ความส าคัญของการ
วิจัย 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

00111 เสนอประเด็นปัญหาการวิจัย 
00112 เขียนวัตถุประสงค์ได้ตรงตาม

ปัญหาการวิจัย 
0012 ก าหนดแหล่งข้อมูล 

และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

00121 แสวงหาความรู้/ข้อมูลได้ 

00122 ก าหนดแหล่งข้อมูลได้ถูกตาม
งานวิจัย 

0013 ออกแบบ
วิธีด าเนินการวิจัย 

00131 วิเคราะห์ประเภทการวิจัยได้ 
00132 ก าหนดประชากรในงานวิจัย 

หน่วยวิเคราะห์ ตัวอย่างที่ใช้
ในงานวิจัยได้ 

00133 ออกแบบกรอบแนวคิดเพ่ือ
ออกแบบวิธีวิจัยได้   

00134 ก าหนดเครื่องมือที่เหมาะสม
กับงานวิจัย 

00135 ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม 

0014 ก าหนดทรัพยากรที่
ใช้ในการวิจัย 

00141 แสวงหาแหล่งทุนที่ตรงกับ
ความเชี่ยวชาญ 

00142 เลือกผู้เข้าร่วมงานวิจัยได้
เหมาะสมกับงานวิจัย 

00143 ก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน
ได้เหมาะสมกับงานวิจัย 

0015 สรรหาแหล่ง
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
และช่องทางการน า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

00151 ระบุหน่วยงานหรือสถานที่ที่
สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย
ได้เหมาะสมกับงานวิจัย 

00152 ประเมินแนวทางการใช้
ประโยชน์และขยายผลได้
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หน้าที่หลัก 
Key Function  

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competencies  

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competency 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

002 ด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา ตาม
แผนงานวิจัยและ
ระเบียบวิธีวิจัย 

0021 ทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

00211 สืบค้นข้อมูล  
00212 ประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล  

00213 เรียบเรียงข้อมูล 
0022 จัดท าเครื่องมือ

ส าหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

00221 วางแผนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  

00222 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

00223 ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลในภาคสนาม 

0023 ประมวลผล 
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

00231 ประมวลผลข้อมูล 
00232 วิเคราะห์ข้อมูล 

00233 สังเคราะห์ข้อมูล 

003 จัดท าและรายงาน
ผลการวิจัยและ
พัฒนา 

0031 วิเคราะห์ข้อมูล และ
รายงานผลการ
ศึกษาวิจัย 

00311 เรียบเรียงผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

00312 น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

0032 สรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยและ
พัฒนา 

00321 อภิปรายผลการวิจัย 

00322 จัดท าข้อเสนอแนะ 

004 เผยแพร่ผลงานวิจัย
สู่สาธารณะ 

0041 จัดท าผลงานวิจัยใน
รูปแบบที่พร้อม
ส าหรับการเผยแพร่ 

00411 เขียนผลงานวิจัยตามผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 

00412 พัฒนาบทความวิชาการเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

0042 เผยแพร่ผลงานวิจัย
สู่ผู้ใช้ประโยชน ์

00421 ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาติ 

00422 เสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะ
และเครือข่ายเพ่ือสร้างการ
รับรู้ 
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หน้าที่หลัก 
Key Function  

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competencies  

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competency 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
    00423 ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อ

น าไปใช้ประโยชน์ 
005 ด าเนินการด้านการ

บริหารจัดการ
งานวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรม 

0051 ออกแบบระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัย 
พัฒนา และ
นวัตกรรม 

00511 ออกแบบระบบและกลไก
ส าหรับการบริหารจัดการ
งานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม 

00512 บริหารความเปลี่ยนแปลงที่
ควบคุมได้ (ภายใน) 

00513 บริหารความเปลี่ยนแปลงที่
ควบคุมได้ (ภายนอก) 

0052 ควบคุมและก ากับ
ดูแลระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย 
พัฒนา และ
นวัตกรรม 

00521 ควบคุมและก ากับดูแลระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย ในทุก
กระบวนการวิจัยพัฒนา และ
นวัตกรรม 

00522 ประเมินความส าเร็จระหว่าง
การด าเนินการวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรม 

0053 ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
บริหารจัดการ
งานวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรม 

00531 ติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรม 

00532 จัดท าแนวทางการบริหาร
จัดการงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม ทางเลือกใหม่  

0054 บริหารความเสี่ยงใน
ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรม 

00541 บริหารจัดการความเสี่ยงใน
การด าเนินงานวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรม 

00542 ประเมินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในการด าเนินการ
วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

011 ก าหนดโจทย์วิจัย
เพ่ือสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ 

0111 หาแหล่งโจทย์วิจัย
ในการสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้
เชิงวิชาการ 

01111 ระบุแหล่งที่มาของการ
ก าหนดโจทย์วิจัย 

01112 คัดกรองข้อมูลจากแหล่งที่มา
เพ่ือก าหนดโจทย์วิจัย 
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หน้าที่หลัก 
Key Function  

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competencies  

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competency 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
0112 ก าหนดโจทย์วิจัย

เพ่ือสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎีเชิงวิชาการ 

01121 ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
โจทย์ วิจัย 

01122 เขียนหัวข้อวิจัย และที่มา
ความส าคัญของโจทย์วิจัย 

0113 สรรหา วิเคราะห์ 
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยใน
วงการวิชาการ 

01131 เข้าใจโจทย์วิจัยอย่างถ่องแท้ 
01132 ระบุผู้ได้รับประโยชน์ตรงกับ

งานวิจัยได้ถูกต้อง เหมาะสม 

012 ด าเนินการศึกษา
ค้นคว้าตาม
ระเบียบวิธีวิจัยที่
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

0121 วิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับโจทย์
วิจัยทางวิชาการ 

01211 สืบค้นข้อมูล 
01212 ประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล 
01213 เรียบเรียงข้อมูล 

0122 เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 

01221 วางแผนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

01222 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
01223 ตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลในภาคสนาม 
0123 ประมวลผล 

วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล
ตามรูปแบบวิจัยเชิง
วิชาการ 

01231 ประมวลผลข้อมูล 
01232 วิเคราะห์ข้อมูล 
01233 สังเคราะห์ข้อมูล 

0124 สรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามรูปแบบ
วิจัยเชิงวิชาการ 

01241 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

0125 อภิปรายผลการวิจัย
และให้ข้อเสนอแนะ
ในเชิงวิชาการ 

01251 อภิปรายผลการวิจัย 
01252 จัดท าข้อเสนอแนะ 

013 เผยแพร่องค์ความรู้
ที่ได้จากการวิจัยสู่
สาธารณะ 

0131 จัดท าผลงานวิจัยใน
รูปแบบรายงานการ
วิจัย บทความ

01311 เขียนรายงานการวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ในรูปแบบ
ที่เป็นมาตรฐานสากล  
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หน้าที่หลัก 
Key Function  

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competencies  

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competency 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
วิชาการ การจัด
ประชุมเผยแพร่
ผลงานวิจัย หรือการ
น าเสนอในที่ประชุม
วิชาการ 

01312 จัดประชุมเพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือน าเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ 

0132 เผยแพร่ผลงานวิจัย
สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
เชิงวิชาการ 

01321 ตีพิมพ์รายงานการวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ใน
วารสารวิชาการ 

01322 น าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ 

021 ก าหนดโจทย์วิจัย
ในการพัฒนา
นวัตกรรม 

0211 ก าหนดโจทย์วิจัยใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรือ
นวัตกรรม 

02111 ก าหนดโจทย์วิจัยในการ
พัฒนาทางเลือกหรือวิธีการ
ใหม่ 

02112 พัฒนางาน/โครงการการวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรม 

0212 สรรหา วิเคราะห์ 
ผู้ใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์ บริการ 
หรือนวัตกรรม 

02121 ระบุผู้ใช้ประโยชน์จากโจทย์
วิจัยในแผนงาน/กิจกรรม/
ข้อเสนอ/โครงการของการ
วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

022 ด าเนินการวิจัยและ
พัฒนาตาม
กระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม 

0221 วิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ บริการ 
หรือนวัตกรรม 

02211 สืบค้นข้อมูล 
02212 ประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล 
02213 เรียบเรียงข้อมูล 

0222 พัฒนา คิดค้น
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรือ
นวัตกรรม 
(Prototype) 

02221 วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการต้นแบบ 

02222 พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก
งานวิจัย 

0223 ทดสอบต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ บริการ 

02231 ทดสอบหรือวิเคราะห์ผลของ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือ
เครื่องมือด้านการวิจัย 
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หน้าที่หลัก 
Key Function  

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competencies  

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competency 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
หรือนวัตกรรม (Lab 
Scale) 

02232 พัฒนาปรับปรุงและต่อยอด
งานวิจัย บริการ หรือ
กระบวนการ 

0224 ปรับปรุงแก้ไข
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรือ
นวัตกรรม 

02241 ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
บริการ และกระบวนการ 

02242 พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ ์
บริการ หรือกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง 

0225 ทดสอบผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรือ
นวัตกรรมภาคสนาม 
(Field Test) 

02251 สรุปผลการวิจัยและผลการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

02252 ถอดองค์ความรู้ นวัตกรรม 

023 ถ่ายทอดนวัตกรรม
เพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ 

0231 สังเคราะห์ เลือก
รูปแบบ วิธีการ
ถ่ายทอดนวัตกรรม 

02311 เลือกรูปแบบการสื่อสาร 
02312 ถ่ายทอดนวัตกรรม 

0232 ถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรือ
นวัตกรรมสู่กลุ่มผู้ใช้
ประโยชน์ 

02321 เสนอนวัตกรรมสู่สาธารณะ
และเครือข่ายเพ่ือสร้างการ
รับรู้ 

02322 ถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

0233 พัฒนาต่อยอด ขยาย
ผลผลิตภัณฑ์ บริการ 
หรือนวัตกรรม 
(Industrial Scale) 

02331 พัฒนานโยบาย แผน และ
ยุทธศาสตร์ 

02332 ศึกษา พัฒนา และปรับปรุง
ตามบริบทของสังคม 

02333 พัฒนาสู่ความยั่งยืน 
02334 ติดตามความเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยี ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อ
ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/การบริการ 
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หน่วยสมรรถนะร่วม 8 หน่วย 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0000  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถรู้และเข้าใจจรรยาบรรณนักวิจัย โดยศึกษารายละเอียดจรรยาบรรณ
และแนวปฏิบัตินักวิจัย และท าความเข้าใจจรรยาบรรณและแนวปฏิบัตินักวิจัย รวมถึงสามารถปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณนักวิจัยอย่างเคร่งครัด โดยด าเนินการวิจัยภายใต้จรรยาบรรณและแนวปฏิบัตินักวิจัย และ
น าเสนอผลการวิจัยภายใต้จรรยาบรรณและแนวปฏิบัตินักวิจัย 

7. ส าหรับระดบัคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

00001 
รู้และเข้าใจ
จรรยาบรรณนักวิจัย 

1. ศึกษารายละเอียดจรรยาบรรณและแนวปฏิบัตินักวิจัย 
2. ท าความเข้าใจจรรยาบรรณและแนวปฏิบัตินักวิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

00002 
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณนักวิจัย
อย่างเคร่งครัด 

1. ด าเนินการวิจัยภายใต้จรรยาบรรณและแนวปฏิบัตินักวิจัย 
2. น าเสนอผลการวิจัยภายใต้จรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ
นักวิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการพัฒนาตนเอง 
- ทักษะในการรับผิดชอบ 
- ทักษะในการตรงต่อเวลา 
- ทักษะในการเป็นผู้น า ผู้ตาม และผู้ฟังท่ีดี 
- ทักษะในการท างานเป็นทีม 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในคนและสัตว์ 
- ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะท าวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการท างานวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการท างานวิจัย ทั้งจากแหล่งทุนหรือหน่วยงานที่สังกัด 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 
 ค าแนะน าในการประเมิน 
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เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการ
ปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย โดยจะต้องรู้

และท าความเข้าใจมาตรฐานจรรยบรรณนักวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการวิจัย  ซึ่ง
จรรยาบรรณนักวิจัยถือเป็นหลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้
เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย 

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินเข้าใจจรรยาบรรณนักวิจัย 
- ผู้เข้ารับการประเมินปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

ปัจจุบัน ผลการวิจัยมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง หากงานวิจัยที่ปรากฏ
สู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง น าเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ก็
จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะให้ได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพนั้น 
จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบส าคัญหลายประการ นอกจากการด าเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว 
คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่ง  

ดังนั้น นักวิจัย (ผู้ซึ่งด าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบประเด็นที่สงสัย โดยมี
ระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ใน
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล) จะต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนักวิจัย โดยมีแนวทางปฏิบัติ 9 ประการ 
คือ 1) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 2) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีใน
การท าวิจัย ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด 3) นักวิจัยต้องมี
พ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 4) นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าเป็นสิ่งที่มี
ชีวิตหรือไม่มีชีวิต 5) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 6) นักวิจัยต้อง
มีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวิจัย 7) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในทางที่ชอบ 8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อ่ืน และ 9) นักวิจัยพึงมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0011  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ศึกษาปัญหาและความส าคัญของการวิจัย 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถก าหนดปัญหาวิจัยได้ และทราบที่มาความส าคัญ หรือเหตุผลในการ
ท างานวิจัยเรื่องนั้นๆ รวมถึงการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยให้ตอบโจทย์ปัญหาการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และมี
วิธีด าเนินงานที่เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

00111  
เสนอประเด็นปัญหา
การวิจัย 

1. ระบุประเด็นปัญหา/ความต้องการ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย/
บริบททั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2. เข้าใจและสามารถเขียนที่มาและความส าคัญในการท า
วิจัยเรื่องนั้นๆ 
3. วิเคราะห์โอกาส/ช่องว่างเพ่ือให้ได้ประเด็นปัญหา 
4. สังเคราะห์เพ่ือสรุปประเด็นปัญหาการวิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 

 

00112  
เขียนวัตถุประสงค์ได้
ตรงตามปัญหาการ
วิจัย 
 

1. เข้าใจประเด็นปัญหาการวิจัย บริบท องค์ประกอบ และ
สิ่งแวดล้อมเก่ียวกับงานวิจัย  
2. สังเคราะห์ประเด็นปัญหาวิจัยให้เป็นประเด็นวิจัย/
กิจกรรมย่อย/งานย่อย 
3. ก าหนดขอบข่าย วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็น
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทรัพยากรการ
วิจัย (ทราบถึงข้อจ ากัดของงบประมาณและเวลาที่เกี่ยวข้อง
ในงานนั้นๆ)  
4. ก าหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน   

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการคิดวิเคราะห์โจทย์วิจัย 
- ทักษะในการสังเคราะห์งานวิจัยหรือประเด็นทางสังคม เพ่ือใช้ในการก าหนดโจทย์วิจัย 
- ทักษะในการสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน/ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่จะด าเนินการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาการวิจัย บริบท องค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมเก่ียวกับงานวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหา/ความต้องการ/ยุทธศาสตร์/นโยบาย/บริบททั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดค าหลักหรือประเด็นหลักในการตั้งโจทย์การวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ความรู้เกี่ยวกับการกลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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- ความรู้เกี่ยวกับการระบุแนวคิดส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 
- เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 
- เอกสารการจัดท าคู่มือ 
- เอกสารการสอนงาน 
- หรือเอกสารรับรองอ่ืนๆ ที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการ
ปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น สมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึงการ

เสนอประเด็นปัญหาการวิจัยโดยระบุประเด็นปัญหา หรือความต้องการ หรือยุทธศาสตร์ได้ และเขียนที่มาและ
ความส าคัญในการท าวิจัยได้ รวมถึงวิเคราะห์โอกาส/ช่องว่างเพ่ือให้ได้ประเด็นปัญหา สมรรถนะย่อยต่อมา
กล่าวถึงการเขียนวัตถุประสงค์ได้ตรงตามปัญหาการวิจัย โดยเข้าใจประเด็นปัญหาการวิจัย บริบท 
องค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับงานวิจัย สังเคราะห์ประเด็นปัญหาวิจัยให้เป็นกิจกรรมหรืองานย่อยได้ 
และก าหนดขอบข่ายวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ทรัพยากรการวิจัย รวมไปถึงก าหนดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน  

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินคิดวิเคราะห์เพื่อก าหนดโจทย์งานวิจัยที่เหมาะสมได ้
- ผู้เข้ารับประเมินสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการเป็นข้อมูลในการก าหนดโจทย์ได้ 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

การก าหนดโจทย์วิจัยผู้เข้ารับการประเมินควรที่จะทราบประเภทงานวิจัยทั้งหมด เพ่ือที่จะพิจารณาได้
ว่างานวิจัยที่ต้องการจะด าเนินการจะเป็นงานวิจัยประเภทไหน ทั้งนี้ประเภทของงานวิจัยมี 3 ประเภท คือ  

1) งานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) การค้นพบสิ่งใหม่ๆ หรือแนวคิด เครื่องมือใหม่ๆ 
2) งานวิจัยเพ่ือพัฒนา (Research & Development) เช่น งานวิจัยเชิงนโยบาย งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

งานวิจัยเชิงทดลอง เป็นต้น 
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3) งานวิจัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ (Research for Empowerment) เช่นการสร้างเสริมศักยภาพชุมชน 
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการประเมินต้องอาศัยประสบการณ์ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์

ต่างๆ เพ่ือค้นหาโจทย์ในการด าเนินการวิจัย นอกจากนี้ผู้เข้ารับการประเมินควรจะรู้ความสนใจตัวเองว่ามี
ความสนใจที่จะศึกษาด้านไหน และหากต้องใช้ความรู้แบบองค์รวม จ าเป็นจะต้องร ะบุผู้เชี่ยวชาญหรือ
หน่วยงานที่ต้องติดต่อเพ่ือที่จะสามารถด าเนินงานวิจัยชิ้นนั้นให้แล้วเสร็จได้ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0111  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถสรรหาแหล่งที่มาของโจทย์วิจัยได้ และคัดกรองข้อมูลจากแหล่งที่มา
เพ่ือก าหนดโจทย์และมองคาดการณ์ไปยังประเด็นส าคัญที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

01111  
ระบุแหล่งที่มาของการ
ก าหนดโจทย์วิจัย 

1. รู้จักแหล่งที่มาของการหาข้อมูลเพื่อก าหนดโจทย์วิจัย 
2. รู้จักผู้ร่วมวิจัยว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านใด 
3. หาข้อมูลเพ่ือเตรียมคัดเลือกโจทย์วิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์           

01112 
คัดกรองข้อมูลจาก
แหล่งที่มาเพ่ือก าหนด
โจทย์วิจัย 

1. เรียงล าดับความส าคัญของข้อมูลจากแหล่งที่มาแต่ละ
แห่ง 
2. วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพ่ือเลือกประเด็นในการ
ก าหนดโจทย์วิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์           

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล  
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจและเก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
- ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ืองานวิจัย  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการน าเข้าหรือบันทึกข้อมูล 
- ทักษะในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
- ทักษะในการเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
- ทักษะในการอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ทักษะในการประมวลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าเข้าหรือบันทึกข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
- ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการประมวลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
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- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาท่ีแสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
- การประเมินการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น สมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึงการ

ระบุแหล่งที่มาของการก าหนดโจทย์วิจัย โดยรู้จักแหล่งที่มาของการหาข้อมูลเพ่ือก าหนดโจทย์วิจัย รวมถึงรู้จัก
ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการและเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ในการคัดเลือกโจทย์วิจัย สมรรถนะย่อย
ถัดมากล่าวถึงการคัดกรองข้อมูลจากแหล่างที่มาเพ่ือก าหนดโจทย์วิจัย โดยเรียงล าดับความส าคัญของข้อมูล
จากแหล่งที่มาแต่ละแห่ง และวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือเลือกประเด็นในการก าหนดโจทย์วิจัย 

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินก าหนดเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
- ผู้เข้ารับการประเมินอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การ

วิจัย 
- ผู้ เข้ารับการประเมินน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาประมวลเพ่ือเตรียมสรุปและอภิปราย

ผลการวิจัยได ้
- ผู้เข้ารับการประเมินปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

แหล่งที่มาของปัญหาการวิจัยมาจากหลากหลายที่มา เท่าท่ีสามารถระบุได้ มีดังนี้ 
- ประสบการณ์ของผู้วิจัย 
- การปฏิบัติงาน 
- นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ หรือความต้องการของหน่วยงาน 
- รายงานหรือผลงานวิจัยของบุคคลอื่น 
- ทฤษฎี แนวคิด หลักการหรือข้อเสนอแนะด้านต่างๆ 
- การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/เสวนา 
- ข่าว สถานการณ์ ปรากฏการณ์ทางสังคม 
- การอ่านหนังสือ ต ารา บทความด้านต่างๆ 
- Web site, Internet 
- หัวข้อวิจัยจากหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัย 

แนวทางการเลือกหัวข้อเรื่อง/ปัญหาในการวิจัย 
- ความสนใจใคร่รู้ของผู้วิจัย 
- ความส าคัญ/ความน่าสนใจของประเด็น 
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- ประโยชน์ต่อสังคม/ส่วนรวม/วิชาชีพ/วิชาการ 
- ความสอดคล้องกับความสามารถของผู้วิจัย 
- ความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 
- งบประมาณเพียงพอ 
- จริยธรรมและคุณธรรม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์ 



 

ห น้ า  67 | 205 

 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0012 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   ก าหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่         

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
ผู้ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถค้นคว้าข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ และสามารถก าหนดแหล่งข้อมูล

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามงานวิจัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการตลาด นักบริหารทั่วไป 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        



 

ห น้ า  68 | 205 

 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

00121  
แสวงหาความรู้/ข้อมูลได้  

1. สืบค้น/ค้นคว้าข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้   
2. สืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. คัดกรอง/เลือกสรรและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข้อมูล
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

00122  
ก าหนดแหล่งข้อมูลได้ถูก
ตามงานวิจัย 

1. จ าแนกข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิออกจากกันได้ 
2. เข้าใจเหตุผลในการก าหนดแหล่งข้อมูล 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการเข้าใจต่อกลุ่มบุคคลและกลุ่มเป้าหมาย 
- ทักษะในการก าหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
- ทักษะการสร้างความคิดและแนวคิด  
- ทักษะการสร้างแบบจ าลอง (Prototype)  
- ทักษะการทดสอบแบบจ าลอง 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ความรู้พื้นฐาน/ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่จะด าเนินการวิจัย 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- ใบรับรองการผ่านเข้าร่วมงานวิจัย 
- ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ หรือเอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/

ผู้ประกอบการ 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
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 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน 
- เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม 
- หรือเอกสารรับรองอ่ืนๆ ที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 

 ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการ

ปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 
 วิธีการประเมิน 

- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น สมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึงการ

แสวงหาความรู้และแสวงหาข้อมูลได้ โดยสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้รวมถึงสืบค้นข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพและคัดกรองหรือเลือกใช้ประโยชน์จากเครือข่ายข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
สมรรถนะย่อยถัดมากล่าวถึงการก าหนดแหล่งข้อมูลได้ถูกตามงานวิจัย โดยจ าแนกข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ
ออกจากกันได้และเข้าใจที่มาและเหตุผลในการก าหนดแหล่งข้อมูล 
 ค าแนะน า 
- ผู้เข้ารับการประเมินแสวงหาความรู้/ข้อมูลได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินสามารถจ าแนกประเภทข้อมูลได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินสามารถก าหนดแหล่งข้อมูลได้ 

 ค าอธิบายรายละเอียด 
แหล่งที่มาของข้อมูล ประกอบด้วยแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ บุคคล เช่น ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้กรอก

แบบสอบถาม บุคคลที่ถูกสังเกต เอกสารทุกประเภท และข้อมูลสถิติจากหน่วยงาน รวมไปถึง ภาพถ่าย แผนที่ 
แผนภูมิ หรือแม้แต่วัตถุและสิ่งของก็ถือเป็นแหล่งข้อมูลได้ทั้งสิ้น โดยทั่วไปสามารถจัดประเภทข้อมูลตาม
แหล่งที่มาได้ 2 ประเภท คือ  

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บขึ้นมาใหม่ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัย
ในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะการเลือกใช้ข้อมูลแบบปฐมภูมิ ผู้วิจัยจะสามารถเลือกเก็บข้อมูลได้ตรงตามความ
ต้องการและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห์ แต่มีข้อเสียตรงที่สิ้นเปลืองเวลา 
ค่าใช้จ่าย และอาจมีคุณภาพไม่ดีพอ หากเกิดความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลต่างๆ ที่มีผู้เก็บหรือรวบรวมไว้ก่อนแล้ว เพียงแต่นักวิจัย
น าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาใหม่ เช่น ข้อมูลส ามะโนประชากร สถิติจากหน่วยงาน และเอกสารทุกประเภท ช่วย
ให้ผู้วิจัยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลากับการเก็บข้อมูลใหม่ และสามารถศึกษาย้อนหลังได้ ท าให้ทราบถึง
การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ศึกษา แต่จะมีข้อจ ากัดในเรื่องความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากบางครั้งข้อมูลที่มีอยู่แล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ผู้วิจัยศึกษา และปัญหา
เรื่องความ น่าเชื่อถือของข้อมูล ก่อนจะน าไปใช้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
แหล่งอื่นในบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์  
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0021  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับประเด็นที่ท าการ
วิจัย ประเมินข้อมูลเพ่ือก าหนดโครงสร้างของการทบทวนวรรณกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และค าถาม
ของการวิจัยได้ รวมทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแล้วน ามาเรียบเรียงได้อย่างมีตรรกะ สละสลวย และ
เข้าใจง่าย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

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 

00211  
สืบค้นข้อมูล 

1. ก าหนดค าหลัก (Key Words) หรือประเด็นหลัก (Key 
Issues) ในการสืบค้นได้ 
2. สืบค้นแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 

00212  
ประเมิน/กลั่นกรอง
ข้อมูล 
 

1. กลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้อยู่
ในขอบเขตท่ีต้องการศึกษาได้  
2. ระบุแนวคิดส าคัญที่เก่ียวข้องในการน าไปสู่การก าหนด
โครงสร้างของการทบทวนวรรณกรรมได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

00213  
เรียบเรียงข้อมูล 

1. จ าแนกข้อมูลที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ 
2. น าข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาเรียบเรียง วิเคราะห์
และสังเคราะห์ได้อย่างมีตรรกะ สละสลวย และเข้าใจง่าย                               
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการก าหนดค าหลักหรือประเด็นหลักในการสืบค้น 
- ทักษะในการสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ทักษะในการกลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ทักษะในการระบุแนวคิดส าคัญที่เก่ียวข้อง 
- ทักษะในการจ าแนกข้อมูลที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษา 
- ทักษะในการน าข้อมูลมาเรียบเรียง/วิเคราะห์/สังเคราะห์  
- ทักษะในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดค าหลักหรือประเด็นหลักในการสืบค้น 
- ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ความรู้เกี่ยวกับการกลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ความรู้เกี่ยวกับการระบุแนวคิดส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
- ความรู้เกี่ยวกับการจ าแนกข้อมูลที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษา 
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- ความรู้เกี่ยวกับการน าข้อมูลมาเรียบเรียง 
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการ
ปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
การทบทวนวรรณกรรม คือ การจัดระบบหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผ่านการ

สังเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานวิจัยครั้งต่อไป การทบทวนวรรณกรรมที่มีคุณภาพนั้นต้องมีความ
เหมาะสมทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก มีความเข้มข้นและสม่ าเสมอ มีความชัดเจนและใช้ค าที่กระชับ และมีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น สมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึงการ
สืบค้นข้อมูล โดยก าหนดค าหลักหรือประเด็นหลักในการสืบค้นได้ และสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย สมรรถนะย่อยต่อมากล่าวถึงการประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล โดย
กลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในขอบเขตท่ีต้องการศึกษาได้ และระบุแนวคิดหลักเพ่ือ
ก าหนดโครงสร้างและจัดระบบการทบทวนวรรณกรรมได้ ส าหรับสมรรถนะย่อยสุดท้ายกล่าวถึงการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูล โดยจ าแนกข้อมูลที่ตรงตามประเด็นที่ศึกษาได้ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เรียบเรียงได้อย่างมีตรรกะ สละสลวย และเข้าใจง่าย รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ 

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินก าหนดค าหลัก (Key words) หรือประเด็นหลัก (Key issues) ในการสืบค้นได้

อย่างถูกต้องและชัดเจน 
- ผู้เข้ารับการประเมินสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย 
- ผู้เข้ารับการประเมินกลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการ

ศึกษาได้ โดยใช้เทคนิคที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่แนวคิด (Concept Map) และตารางการสังเคราะห์ 
(Synthesis Matrix) 
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- ผู้เข้ารับการประเมินระบุแนวคิดส าคัญท่ีเกี่ยวข้องได้ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดโครงสร้างของการทบทวน
วรรณกรรม 

- ผู้เข้ารับการประเมินจ าแนกข้อมูลที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินน าข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาเรียบเรียงได้อย่างมีตรรกะ สละสลวย และเข้าใจ

ง่าย                               
- ผู้เข้ารับการประเมินตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

การประเมินคุณภาพของแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญ เนื่องจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาค าถาม กรอบแนวคิด และสมมติฐานในการวิจัย ทั้งนี้
แหล่งที่มาของวรรณกรรมมีหลายแหล่ง โดยแหล่งที่มาของข้อมูลที่นิยมน ามาใช้ ได้แก่ 1) วารสารทางวิชาการ
ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการก่อนที่ผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ 2) หนังสือที่ดีและเหมาะสมจะ
น ามาใช้ส าหรับการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งควรที่จะมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการวิจัย เขียนโดยบุคคลที่มี
ชื่อเสียง และเชี่ยวชาญในแวดวงหรือสาขานั้น มีความทันสมัย โดยดูได้จากปีที่พิมพ์ จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ที่มี
ชื่อเสียงในสาขานั้น มีการใช้เอกสารอ้างอิงจ านวนมากพอเพ่ือน าไปสู่การค้นคว้าเพ่ิมเติมส าหรับการทบทวน
วรรณกรรมได้ และมีโครงสร้างทางภาษาและการน าเสนอที่ชัดเจนและอ่านง่าย 3) ข้อมูลจากเว็บไซต์ ซึ่งเกณฑ์
ในการประเมินว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีคุณภาพมากเพียงพอต่อการน าข้อมูลมาใช้ส าหรับการเขียนทบทวน
วรรณกรรมของงานวิจัยหรือไม่ ได้แก่ ใครเป็นกลุ่มผู้อ่านของเว็บไซต์ ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล องค์กรใด
เป็นผู้ผลิตหรือเจ้าของเว็บไซต์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ประกาศเจตนารมณ์อย่างไรต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้มีอ านาจ มีการ
เชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์หรือแหล่งอ้างอิงอ่ืนทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์หรือไม่ มีการประเมินเว็บไซต์
นั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และต้องมีการเสียค่าสมาชิกหรือได้รับอนุญาตเพ่ือการเข้ าถึงแหล่งข้อมูลที่
ส าคัญหรือไม่  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
     ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  0022   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   จัดท าเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่         

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ โดยก าหนดวิธีการ ประสานงาน 
ประเมินปัญหาและอุปสรรค และก าหนดแผนการรับมือกับปัญหาและอุปสรรค สามารถด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได ้โดยเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
ภาคสนามได้ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลได้ บันทึกข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาวิจัยและพัฒนา 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการตลาด นักบริหารทั่วไป 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

00221  
วางแผนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

1. ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
2. วางแผน/ประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
3. ประเมินปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนจากการเก็บ
ข้อมูลได้ 
4. ก าหนดแผนการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่จะ
เกิดข้ึนได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

00222  
ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

1. เก็บและจัดการข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการ
วิเคราะห์ผลให้ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
2. ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึง จัดการ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

00223  
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในภาคสนาม 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนและความถูกต้องของ
ข้อมูลได้ 
2. บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
3. เก็บรักษาข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
- ทักษะการประสานงาน  
- ทักษะการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการก าหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ทักษะในการวางแผน/ประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ทักษะในการประเมินปัญหา/อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 
- ทักษะในการก าหนดแผนการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 
- ทักษะในการเก็บและจัดการข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 
- ทักษะในการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
- ทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึง จัดการ และเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ทักษะในการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล 
- ทักษะในการบันทึกข้อมูล 
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- ทักษะในการเก็บรักษาข้อมูล 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน/ประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินปัญหา/อุปสรรค 
- ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดแผนการรับมือกับปัญหาและอุปสรรค 
- ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและจัดการข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึง จัดการ และเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการ
ปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง กระบวนการที่จะได้ข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่ง

แบ่งออกได้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลจัดเป็นขั้นตอน
หนึ่งในการด าเนินการวิจัยที่มีความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของงานวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ต้องใส่ใจและให้ความส าคัญกับเทคนิควิธีและขั้นตอนต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเป็นอย่างมาก 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบจะท าให้ผู้วิจัยสามารถได้ข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่ก าลังศึกษาหรือสภาพที่ก าลังศึกษา   

ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น สมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึงการวาง
แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผน/ประสานงานในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประเมินปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูล และก าหนดแผนการรับมือกับปัญหาและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ สมรรถนะย่อยต่อมากล่าวถึงการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมและ
จัดการข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ผลและตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย ใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึง จัดการ และเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับสมรรถนะย่อยสุดท้ายกล่าวถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในภาคสนาม โดย
ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลได้ บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย และเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินวางแผน/ประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินประเมินปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินก าหนดแผนการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินเก็บและจัดการข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้  
- ผู้เข้ารับการประเมินประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึง จัดการ และเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- ผู้เข้ารับการประเมินตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
- ผู้เข้ารับการประเมินเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยต้องเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับ
งานวิจัย ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลายวิธี ได้แก่ 

การสัมภาษณ์โดยตรง ผู้วิจัยไปท าการสัมภาษณ์จากหน่วยทดลองโดยตรง วิธีนี้ใช้กันมากในการท าส า
มะโนและการส ารวจจากตัวอย่าง วิธีนี้เหมาะส าหรับงานวิจัยที่มีข้อค าถามเป็นจ านวนมาก ข้อค าถามมีความ
ซับซ้อน มีค าศัพท์เฉพาะ และมีค าจ ากัดความที่ต้องการค าอธิบาย แต่เป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายสูง 

การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในกรณีที่ค าถามไม่มากและไม่ซับซ้อน ปริมาณค าถามมีไม่มากนัก การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จะท าให้ได้ข้อมูลเร็วขึ้น แต่มีข้อเสีย คือ สัมภาษณ์ได้เฉพาะหน่วยตัวอย่างที่มีโทรศัพท์
เท่านั้น บางกรณีผู้ตอบอาจจะไม่เกรงใจ หรือไม่พอใจที่จะตอบ หรืออาจจะวางหูโทรศัพท์ก็ได้ 
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การตอบแบบสอบถาม เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยมอบแบบสอบถามพร้อมทั้งอธิบายวิธีบันทึก
ตลอดจนค าอธิบายศัพท์ต่างๆ ให้แก่หน่วยตัวอย่างล่วงหน้า ผู้วิจัยจะกลับไปรับแบบสอบถามตามวันและเวลาที่
นัดหมายไว้ ถ้าการบันทึกแบบสอบถามไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อยก็จะได้มีการสอบถามหรือสัมภาษณ์ เพ่ิมเติม
จนกระท่ังได้ข้อมูลตามที่ต้องการ 

การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ วิธีนี้เหมาะส าหรับการเก็บข้อมูลที่ไม่มีความส าคัญมากนัก เป็น
ข้อมูลง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีศัพท์หรือค าจ ากัดความที่ต้องการค าอธิบาย จ านวนข้อค าถามมีไม่มากนัก วิธีนี้มี
ข้อดี คือ เสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่มีข้อเสีย คือ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยหรือผู้บันทึกอาจจะเข้าใจข้อ
ค าถามไม่ถูกต้อง หรือบันทึกอย่างขาดความรับผิดชอบ ข้อจ ากัด คือ วิธีนี้ใช้ส าหรับหน่วยตัวอย่างที่อ่านออก
เขียนได้เท่านั้น 

การนับและการวัด ในการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างต้องใช้วิธีนับ เช่น การส ารวจจ านวนรถที่ผ่าน
จุดที่ต้องการศึกษาและในเวลาที่สนใจศึกษา จ านวนลูกค้าที่เข้าแถวเพ่ือช าระเงินในคาบเวลาหนึ่งๆ จ านวน
ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลในคาบเวลาหนึ่ง การเก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบ แบบวัด 
เป็นต้น 

การสังเกต วิธีนี้ใช้ในโครงการวิจัยต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และทางสังคมศาสตร์ เช่น การสังเกต
ต าแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า การสังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชนที่มีต่อผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตอาจจะเป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือปริมาณก็ได้ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยต้องก าหนดขั้นตอนให้รัดกุมตั้งแต่การวางแผนการเก็บรวบรวมก าหนด
วิธีการให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดวิธีบันทึกข้อมูล ถ้ามีผู้ช่วยในการเก็บข้อมูลต้องอบรมวิธีการเก็บให้
มีความรู้ ความเข้าใจและช านาญเท่าเทียมกัน จากนั้นจึงเก็บข้อมูลตามที่วางแผนไว้ เมื่อได้ข้อมูลกลับมาต้อง
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0032  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัย โดยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 
อภิปรายผลการวิจัยกับแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้ และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้
อีกทั้งต้องสามารถจัดท าข้อเสนอแนะ โดยเชื่อมโยงผลการวิจัยกับสภาพปัญหาทั้งในระดับนโยบายและใน
ระดับปฏิบัติได้ และพัฒนาข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรมได้ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
         คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

00321 
อภิปราย
ผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 
2. อภิปรายผลการวิจัยกับแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ผ่าน
มาได้ 
3. น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้  

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

00322 
จัดท า
ข้อเสนอแนะ 

1. เชื่อมโยงผลการวิจัยกับสภาพปัญหาทั้งในระดับนโยบายและ
ในระดับปฏิบัติได้  
2. พัฒนาข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล  
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ืองานวิจัย  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการสรุปผลการวิจัย 
- ทักษะในการอภิปรายผลการวิจัย 
- ทักษะในการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
- ทักษะในการน าผลการวิจัยไปเชื่อมโยงกับสภาพปัญหา 
- ทักษะในการพัฒนาข้อเสนอแนะ 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการอภิปรายผลการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปเชื่อมโยงกับสภาพปัญหา 
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอแนะ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
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 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน
ปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
นักวิจัยต้องมีความสามารถในการน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้ค้นพบจากการวิจัยที่ผู้วิจัยเข้าใจอย่างลุ่มลึก

และลึกซึ้ง เพ่ือน าเสนอความหมาย ความส าคัญ และสิ่งที่ค้นพบแก่ผู้อ่าน โดยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกระชับ
รัดกุมอย่างมีตรรกะ เพ่ือท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจสมมติฐานของการวิจัย อีกทั้งยังเป็นการขยายองค์ความรู้ 
การยุติข้อขัดแย้งเชิงวิชาการ หรือเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาสังคมและการต่อยอด
การวิจัยในอนาคต 

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินอภิปรายผลการวิจัยกับแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินน าผลการวิจัยไปเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ

ได ้
- ผู้เข้ารับการประเมินพัฒนาข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรมได้ 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

การอภิปรายผลการวิจัยประกอบด้วย 1) การกล่าวถึงผลการวิจัยที่ค้นพบว่าสนับสนุนสมมติฐานที่ระบุ
ไว้หรือไม่ 2) การเปรียบเทียบความสอดคล้องและความคล้ายคลึงรวมถึงความแตกต่างระหว่างผลงานวิจัย
ตนเองกับผลงานวิจัยที่ผ่านมา 3) การสรุปแง่มุมของการค้นพบใหม่ที่แตกต่างไปจากงานของนักวิจัยท่านอ่ืนๆ 
4) การระบุข้อจ ากัดงานวิจัยครั้งนี้ 5) การยอมรับผลการทดสอบสมมติฐานที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยต้องเขียนเหตุผลประกอบ ซึ่งเหตุผลนั้นต้องไม่ยืดยาวจนเกินไป 6) การหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยของตนเองกับงานวิจัยหรือแนวคิดและทฤษฎีที่อ่อนกว่า และ 7) การคาดการณ์ถึงข้ออธิบายที่
ส าคัญเกี่ยวข้องกับผลการวิจัยที่ชัดเจนเท่านั้น หากนักวิจัยสามารถแยกแยะและระบุได้ว่าเนื้อหาใดควรใส่ไม่
ควรใส่ในการอภิปรายผลการวิจัยจะท าให้การเขียนบทอภิปรายผลนั้นมีมาตรฐานสูงได้ (Hess, 2004 อ้างถึงใน 
สาธิต เชื้ออยู่นาน, 2560) 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0041  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมส าหรับการเผยแพร่ 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเขียนผลงานวิจัยตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ โดยจัดท า
ผลงานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบที่ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย อภิปรายผลการวิจัยกับ
แนวคิดทฤษฎีหรือผลงานวิจัยในอดีต และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งยังสามารถพัฒนา
บทความวิชาการเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยพัฒนารายงานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบบทความวิชาการได้ และ
เขียนบทความวิชาการให้อยู่ในรูปแบบที่ได้มาตรฐาน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
         คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

00411  
เขียนผลงานวิจัยตามผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 

1. จัดท าผลงานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบที่ได้
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย 
2. อภิปรายผลการวิจัยกับแนวคิดทฤษฎีหรือ
ผลงานวิจัยในอดีต 
3. น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้  

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

00412 
พัฒนาบทความวิชาการเพ่ือ
เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

1. พัฒนารายงานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบบทความ
วิชาการได้ 
2. เขียนบทความวิชาการให้อยู่ในรูปแบบที่ได้
มาตรฐาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะการเขียน 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการจัดท ารายงานวิจัย 
- ทักษะในการน าเสนอผลการวิจัย 
- ทักษะในการน าเสนอข้อเสนอและจากการวิจัย 
- ทักษะในการพัฒนารายงานวิจัยเป็นบทความวิชาการ 
- ทักษะในการเขียนบทความวิชาการ 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ารายงานวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าเสนอผลการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนารายงานวิจัยเป็นบทความวิชาการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการ 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
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- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาท่ีแสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
การเขียนรายงานวิจัยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการด าเนินการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย หมายถึง การ

เสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาแล้ว และได้พบความจริงหรือได้รับความรู้ใหม่ๆ ประการใดบ้าง การรายงาน
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้รู้ว่าในการท าวิจัยนั้นมีปัญหาอะไร และมีประโยชน์อย่างไรแทนการที่จะต้องไป
ศึกษาใหม่ทั้งหมด  

การเขียนรายงานวิจัยนั้นแตกต่างจากการเขียนเรียงความหรือบทความเพ่ือแสดงความคิดเห็น โดย
การเขียนรายงานวิจัยนั้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการวิจัย เป็นการเตรียมการและเผยแพร่
ผลงานวิจัยเพ่ือให้ผู้สนใจอ่ืนๆ ศึกษาหรือท าซ้ าได้ การเขียนรายงานวิจัยจะต้องเขียนตามรูปแบบ ใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย ถูกต้อง และรวบรวมอย่างมีระบบ ดังนั้นการเขียนรายงานวิจัยจึงควรเขียนบรรยายตามข้อเท็จจริง
ตามที่ได้ศึกษามา โดยการใช้ภาษาง่ายๆ และตรงไปตรงมา มีการล าดับเหตุการณ์ และกระบวนการอย่าง
ชัดเจน ขอ้ความนั้นๆ จะต้องสามารถท าให้ผู้อ่านเห็นภาพได้อย่างชัดเจน 

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินจัดท ารายงานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบที่ได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การ วิจัยได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินน าเสนอผลการวิจัยได้ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
- ผู้เข้ารับการประเมินน าเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัยในรูปแบบที่เหมาะสมได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินพัฒนารายงานวิจัยให้อยู่ในรูปแบบบทความวิชาการได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินเขียนบทความวิชาการให้อยู่ในรูปแบบที่ได้มาตรฐานได้ 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

การเขียนรายงานวิจัยนั้นเป็นการเขียนอย่างมีแบบแผนที่เป็นสากลนิยม ซึ่งผู้เขียนจะต้องใช้เวลา
ศึกษาให้เข้าใจเป็นอย่างดี และท าได้ถูกต้อง มีรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นกฎเกณฑ์ของการท าวิจัย เช่น การ
ก าหนดบท การย่อหน้า การเว้นขอบ การเขียนตาราง การอ้างอิง การเขียนเชิงอรรถ และการใช้การอ้างอิง
อย่างมีเหตุผล และเป็นระบบ มีการวิจารณ์ วิเคราะห์ เสนอแนะ และน าเสนอผลการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะต้อง
พิจารณาว่าจะเขียนรายงานและน าเสนอผลในรูปแบบใดที่จะท าให้งานวิจัยนั้นน่าสนใจมากที่สุด และท าให้
ผู้อ่ืนหรือผู้สนใจอ่านเข้าใจได้ง่าย ถึงแม้ว่ารูปแบบและโครงสร้างของการเขียนในแต่ละบุคคล และแต่ละ
สถาบันจะแตกต่างกันตามความนิยม แต่ส่วนใหญ่แล้วการเขียนรายงานวิจัยจะต้องมีมาตรฐานร่วมกันอยู่บ้าง 
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ซึ่งผู้วิจัยจะต้องพิจารณาว่าจะเขียนรายงานและน าเสนอผลในรูปแบบใดที่จะท าให้งานวิจัยนั้นน่าสนใจมาก
ที่สุด และท าให้ผู้อื่น หรือผู้สนใจอ่านเข้าใจได้ง่าย 

การเขียนรายงานให้มีประสิทธิภาพนั้น มีข้ันตอนดังนี้  
ขั้นตอนแรก คือ การเตรียมเนื้อหาของรายงาน ในการเขียนรายงานจะต้องมีเนื้อหาครบถ้วนตาม

เนื้อหาของการวิจัย ซึ่งจะต้องครอบคลุม 1) ปัญหาของงานวิจัยที่ศึกษา 2) กระบวนการวิจัย การออกแบบการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 3) ผลที่ได้รับ 4) ความหมายของการวิจัย  

ขั้นตอนที่สอง คือการก าหนดประเภทของผู้อ่าน ในขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้เขียนรายงานก าหนดแนวทาง
ของการใช้สื่อได้ และจะทราบว่าจะต้องใช้ค าและภาษาอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยจะต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 1) การเสนอ
ผลการวิจัยควรมีข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน เพ่ือให้ผู้อ่านได้หาข้อสรุปและเลือกน าไปใช้ประโยชน์  2) ให้ค าที่
สามารถเข้าใจง่าย 

ขั้นตอนที่สาม ได้แก่ การวางเค้าโครงของรายงาน ซึ่งการวางโครงเรื่องนั้นจะช่วยให้ 1) ตอบปัญหา
ของงานวิจัยได้ครบถ้วน 2) ไม่ออกนอกเรื่อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 3) ช่วยท าให้งานเป็น
ระบบ สอดคล้อง และต่อเนื่อง 4) ช่วยท าให้การเขียนรายงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น  5) ท าให้สามารถ
ก าหนดความยาวของงานได้ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะอาชีพ 

อาชีพผู้ช่วยวิจัย ระดับ 3 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0122  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ โดยก าหนดวิธีการ ประสานงาน 
ประเมินปัญหาและอุปสรรค และก าหนดแผนการรับมือกับปัญหาและอุปสรรค สามารถด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ โดยเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในภาคสนาม
ได้ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลได้ บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจัย และเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

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 

01221  
วางแผนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

1. ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
2. วางแผน/ประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
3. ประเมินปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึนจากการเก็บข้อมูลได้ 
4. ก าหนดแผนการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

01222  
ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

1. เก็บและจัดการข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการ
วิเคราะห์ผลให้ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
2. ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึง จัดการ และเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

01223  
ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูลใน
ภาคสนาม 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล
ได้ 
2. บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
3. เก็บรักษาข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
- ทักษะการประสานงาน  
- ทักษะการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการก าหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ทักษะในการวางแผน/ประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ทักษะในการประเมินปัญหา/อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 
- ทักษะในการก าหนดแผนการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 
- ทักษะในการเก็บและจัดการข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 
- ทักษะในการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
- ทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึง จัดการ และเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ทักษะในการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล 
- ทักษะในการบันทึกข้อมูล 
- ทักษะในการเก็บรักษาข้อมูล 
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 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน/ประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินปัญหา/อุปสรรค 
- ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดแผนการรับมือกับปัญหาและอุปสรรค 
- ความรู้เกี่ยวกับการเก็บและจัดการข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึง จัดการ และเก็บรวบรวมข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาท่ีแสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง กระบวนการที่จะได้ข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่ง

แบ่งออกได้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและปฐมภูมิ การเก็บรวบรวมข้อมูลจัดเป็นขั้นตอน
หนึ่งในการด าเนินการวิจัยที่มีความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของงานวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ต้องใส่ใจและให้ความส าคัญกับเทคนิควิธีและขั้นตอนต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเป็นอย่างมาก 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบจะท าให้ผู้วิจัยสามารถได้ข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งที่ก าลังศึกษาหรือสภาพที่ก าลังศึกษา   

ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น สมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึงการวาง
แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วางแผน/ประสานงานในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประเมินปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูล และก าหนดแผนการรับมือกับปัญหาและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้ สมรรถนะย่อยต่อมากล่าวถึงการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมและ
จัดการข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ผลและตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย ใช้วิธีการรวบรวม
ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึง จัดการ และเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส าหรับสมรรถนะย่อยสุดท้ายกล่าวถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในภาคสนาม โดย
ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลได้ บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัย และเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินวางแผน/ประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินประเมินปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินก าหนดแผนการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินเก็บและจัดการข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้         
- ผู้เข้ารับการประเมินประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึง จัดการ และเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- ผู้เข้ารับการประเมินตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
- ผู้เข้ารับการประเมินเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยต้องเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับ
งานวิจัย ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลายวิธี ได้แก่ 

การสัมภาษณ์โดยตรง ผู้วิจัยไปท าการสัมภาษณ์จากหน่วยทดลองโดยตรง วิธีนี้ใช้กันมากในการท าส า
มะโนและการส ารวจจากตัวอย่าง วิธีนี้เหมาะส าหรับงานวิจัยที่มีข้อค าถามเป็นจ านวนมาก ข้อค าถามมีความ
ซับซ้อน มีค าศัพท์เฉพาะ และมีค าจ ากัดความที่ต้องการค าอธิบาย แต่เป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายสูง 

การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ในกรณีที่ค าถามไม่มากและไม่ซับซ้อน ปริมาณค าถามมีไม่มากนัก การ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จะท าให้ได้ข้อมูลเร็วขึ้น แต่มีข้อเสีย คือ สัมภาษณ์ได้เฉพาะหน่วยตัวอย่างที่มีโทรศัพท์
เท่านั้น บางกรณีผู้ตอบอาจจะไม่เกรงใจ หรือไม่พอใจที่จะตอบ หรืออาจจะวางหูโทรศัพท์ก็ได้ 
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การตอบแบบสอบถาม เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยมอบแบบสอบถามพร้อมทั้งอธิบายวิธีบันทึก
ตลอดจนค าอธิบายศัพท์ต่างๆ ให้แก่หน่วยตัวอย่างล่วงหน้า ผู้วิจัยจะกลับไปรับแบบสอบถามตามวันและเวลา
ที่นัดหมายไว้ ถ้าการบันทึกแบบสอบถามไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อยก็จะได้มีการสอบถามหรือสัมภาษณ์
เพ่ิมเติมจนกระท่ังได้ข้อมูลตามที่ต้องการ 

การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ วิธีนี้เหมาะส าหรับการเก็บข้อมูลที่ไม่มีความส าคัญมากนัก เป็น
ข้อมูลง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีศัพท์หรือค าจ ากัดความที่ต้องการค าอธิบาย จ านวนข้อค าถามมีไม่มากนัก วิธีนี้มี
ข้อดี คือ เสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่มีข้อเสีย คือ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาน้อยหรือผู้บันทึกอาจจะเข้าใจข้อ
ค าถามไม่ถูกต้อง หรือบันทึกอย่างขาดความรับผิดชอบ ข้อจ ากัด คือ วิธีนี้ใช้ส าหรับหน่วยตัวอย่างที่อ่านออก
เขียนได้เท่านั้น 

การนับและการวัด ในการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างต้องใช้วิธีนับ เช่น การส ารวจจ านวนรถที่ผ่าน
จุดที่ต้องการศึกษาและในเวลาที่สนใจศึกษา จ านวนลูกค้าที่เข้าแถวเพ่ือช าระเงินในคาบเวลาหนึ่งๆ จ านวน
ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลในคาบเวลาหนึ่ง การเก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบ แบบวัด 
เป็นต้น 

การสังเกต วิธีนี้ใช้ในโครงการวิจัยต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และทางสังคมศาสตร์ เช่น การสังเกต
ต าแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า การสังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชนที่มีต่อผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตอาจจะเป็นข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือปริมาณก็ได้ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยต้องก าหนดขั้นตอนให้รัดกุมตั้งแต่การวางแผนการเก็บรวบรวมก าหนด
วิธีการให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดวิธีบันทึกข้อมูล ถ้ามีผู้ช่วยในการเก็บข้อมูลต้องอบรมวิธีการเก็บให้
มีความรู้ ความเข้าใจและช านาญเท่าเทียมกัน จากนั้นจึงเก็บข้อมูลตามที่วางแผนไว้ เมื่อได้ข้อมูลกลับมาต้อง
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0015 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ     สรรหาแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย และช่องทางการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่                   

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถระบุหน่วยงานหรือสถานที่ที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยได้เหมาะสม
กับงานวิจัย รวมทั้งประเมินแนวทางการใช้ประโยชน์และขยายผลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

00151  
ระบุหน่วยงานหรือสถานที่ที่
สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยได้
เหมาะสมกับงานวิจัย 

1. ระบุประเภทงานวิจัยได้ 
2. เลือกแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยได้เหมาะสม 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

00152  
ประเมินแนวทางการใช้
ประโยชน์และขยายผลได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1. เข้าใจงานวิจัยที่ด าเนินการอย่างถ่องแท้ รู้
วัตถุประสงค์ในการท าวิจัย 
2. ระบุประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยและสามารถ
ระบุวิธีขยายผลจากประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการระบุวิธีการเผยแพร่งานวิจัย 
- ทักษะในการประเมินแนวทางในการใช้ประโยชน์ของงานวิจัย 
- ทักษะในการวางแผนการเผยแพร่งานวิจัย 
- ทักษะในการประเมินปัญหา/อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 
- ทักษะในการก าหนดแผนการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่งานวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน/ประสานงาน 
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
- แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ 
- ข้อเสนอโครงการ 
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 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
  ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น สมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึงการ

ระบุหน่วยงานหรือสถานที่ที่สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยได้เหมาะสมกับงานวิจัย โดยระบุประเภทงานวิจัยได้ 
และเลือกแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยได้เหมาะสม สมรรถนะถัดมากล่าวถึงการประเมินแนวทางการใช้ประโยชน์
และขยายผลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเข้าใจงานวิจัยอย่างถ่องแท้และทราบวัตถุประสงค์ใน
การท าวิจัย รวมถึงระบุประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยและสามารถระบุวิธีขยายผลจากประโยชน์ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ค าแนะน า 
- ผู้เข้ารับการประเมินก าหนดรูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยได้เหมาะสมกับงานวิจัย 
- ผู้เข้ารับการประเมินระบุหน่วยงานหรือสถานที่ที่สามารถเผยแพร่งานวิจัยได้ 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

การเผยแพร่งานวิจัย หมายถึง การให้ความรู้ การเผยแพร่และให้บริการผลงานวิจัย ผลงานวิชาการสู่
สาธารณะในรูปแบบต่างๆ (กรวรรณ สังขกร) ซึ่งในการเผยแพร่งานวิจัยนั้นสามารถท าได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่
กับประเภทการน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยแต่ละชิ้นงาน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้
ก าหนดรูปแบบและวิธีการเผยแพร่ผลงานวิจัยจะประกอบไปด้วย 1) ประชุมวิชาการ 2) เผยแพร่ในรูปแบบ
โปสเตอร์ 3) น าเสนอในวารสารวิชาการ นอกจากนี้หากเป็นงานวิจัยในรูปแบบอ่ืน เช่น เพ่ือการพัฒนา
นวัตกรรมหรือเพ่ือการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมจริงๆ จะเน้นไปที่การน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเน้นไปที่
วิธีการสื่อสาร และสื่อการเผยแพร่อ่ืนๆ เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะอาชีพ 

อาชีพผู้ช่วยวิจัย ระดับ 4 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0023  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถประมวลผลข้อมูลได้ โดยบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัยและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ โดยเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลได้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การวิจัยและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน  และสามารถ
สังเคราะห์ข้อมูลได้ โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาประมวลและปรับให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการ
สรุปและอภิปรายผล 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
         คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

00231  
ประมวลผลข้อมูล 

1. น าเข้าหรือบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

00232  
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลได้ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
2. อธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

00233 
สังเคราะห์ข้อมูล 
 

1. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาประมวลเพ่ือเตรียมสรุปและ
อภิปรายผลการวิจัย 
2. ปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสรุปและ
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล  
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ืองานวิจัย  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการน าเข้าหรือบันทึกข้อมูล 
- ทักษะในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
- ทักษะในการเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
- ทักษะในการอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ทักษะในการประมวลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
- ทักษะในการปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าเข้าหรือบันทึกข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการประมวลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
- ความรู้เกี่ยวกับการปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน
ปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่รวมถึงกิจกรรมหลายอย่างที่มุ่งไปสู่การท าความเข้าใจข้อมูลที่

ผู้วิจัยได้มา ได้แก่ การตีความสร้างข้อสรุป การจ าแนกชนิด และการเปรียบเทียบข้อมูล การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ 
เพ่ือหาค าอธิบายและข้อสรุปทั้งหมดเพ่ือหาค าตอบภายใต้กรอบความคิดหรือทฤษฎี เพ่ือให้ ได้ค าตอบที่
น่าเชื่อถือและแม่นย าที่สุด 

ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น สมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึงการ
ประมวลผลข้อมูล โดยน าเข้า/บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลได้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์ สมรรถนะย่อยต่อมากล่าวถึงการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย และอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชัดเจน
และครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การวิจัย ส าหรับสมรรถนะย่อยสุดท้ายกล่าวถึงการสังเคราะห์ข้อมูล โดยน า
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาประมวลเพ่ือเตรียมสรุปและอภิปรายผลการวิจัย และปรับข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบที่เหมาะสมต่อการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินก าหนดเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
- ผู้เข้ารับการประเมินอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การ

วิจัย 
- ผู้ เข้ารับการประเมินน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาประมวลเพ่ือเตรียมสรุปและอภิปราย

ผลการวิจัยได ้
- ผู้เข้ารับการประเมินปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็นด้านใหญ่ๆ 2 ด้าน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งแบ่งเป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยายและสถิติอ้าง อิง การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ใช้เพ่ืออธิบายข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ การเลือกใช้
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ขึ้นกับวัตถุประสงค์การวิจัย ชนิดของตัวแปร เพ่ือวิเคราะห์แล้วจะน าเสนอด้วยตารางหรือแผนภูมิตามความ
เหมาะสม สถิติบรรยายที่อธิบายลักษณะตัวแปรเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม เปอร์เซนต์ไทล์ เด
ไซล์ ควอไทล์ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติบรรยายที่ใช้อธิบายลักษณะของตัวแปรเชิงคุณภาพ คือ 
ร้อยละ อัตรา สัดส่วน อัตราส่วนและฐานนิยม สถิติบรรยายที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ
ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้น ส่วนตัวแปรเชิงคุณภาพใช้การสร้างตารางไขว้ 

สถิติบรรยายใช้เพ่ือสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเป็นการบรรยายลักษณะของข้อมูลของกลุ่มที่ศึกษา
มาท้ังหมดเท่านั้น ไม่สามารถสรุปไปประชากร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีนี้ไม่อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็นและ
ไม่ต้องมีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ สถิติที่ใช้วิจัยทั่วๆ ไป คือ การแจงแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ 
สัดส่วน การวัดค่าตัวกลาง (ฐานนิยาม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย) การวัดค่าการกระจาย (พิสัย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ความแปรปรวน และสัมประสิทธิ์ความผันแปร) และการอธิบายความสัมพันธ์ (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้น 
และการสร้างตารางไขว้) 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง ( Inferential Statistics) สถิติอ้างอิงใช้เพ่ือสรุปข้อมูลที่ศึกษาได้
จากกลุ่มตัวอย่าง แล้วอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือสรุปผลไปยังประชากรเป้าหมาย 
การเลือกใช้สถิติขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การวิจัย ชนิดของตัวแปร รูปแบบการวิจัย และข้อตกลงเบื้องต้นของ
สถิติแต่ละตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นๆ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การใช้สถิติอ้างอิงเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย การใช้สถิติอ้างอิงเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วน และการใช้สถิติอ้างอิงเพ่ือหา
ความสัมพันธ์และการท านาย และการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ  

สถิติอ้างอิงเป็นสถิติที่ใช้เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ที่ได้จากตัวอย่างเพ่ืออ้างอิงไปถึงประชากร การ
เลือกใช้ขึ้นกับวัตถุประสงค์การวิจัย รูปแบบการวิจัย และชนิดของตัวแปร สถิติอ้าง อิงแบ่งเป็นสถิติอ้างอิงเพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วน กับสถิติอ้างอิงเพ่ือหา
ความสัมพันธ์และการท านาย ใช้อธิบายความสัมพันธ์และการท านาย ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต้นกับตัวแปรตาม หรือการสร้างสมการท านายตัวแปร และสถิติทีใช้วิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณใช้อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามท่ีมีหลายตัวพร้อมๆ กัน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นวิธีการหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์
เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบ หรือข้อมูลจ านวนหนึ่ง มักไม่ใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์ หรือถ้า
ใช้สถิติก็ไม่ได้ใช้ในการวิเคราะห์เป็นวิธีวิเคราะห์หลัก แต่ใช้เป็นข้อมูลเสริม ดังนั้นผู้วิเคราะห์ข้อมูลจึงมีบทบาท
ส าคัญอย่างยิ่งในการวิจัย ผู้วิเคราะห์ข้อมูลควรมีความรอบรู้ในเรื่องแนวคิดทฤษฎี มีความรู้จริงด้วยตัว เอง 
สามารถสร้างข้อสรุปผลเป็นกรอบแนวคิด โดยปกติแล้ววิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ส่วนใหญ่ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จะได้จากการสังเกต 
สัมภาษณ์ และจดบันทึก และ 2) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากเอกสาร 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
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หน่วยสมรรถนะอาชีพ 

อาชีพผู้ช่วยวิจัย ระดับ 5 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0031  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเรียบเรียงผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเรียบเรียงผลการวิเคราะห์
ข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และเรียบเรียงผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ให้อยู่
ในรูปแบบที่ได้มาตรฐานสากล อีกท้ังยังสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยเรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ก าหนดรูปแบบในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายตามลักษณะของข้อมูลนั้นๆ และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
         คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

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 

00311 
เรียบเรียงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. เรียบเรียงผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย 
2. เรียบเรียงผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ให้อยู่ใน
รูปแบบที่ได้มาตรฐานสากล 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

00312 
น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเรียงล าดับตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2. ก าหนดรูปแบบในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ลักษณะที่เข้าใจได้ง่ายตามลักษณะของข้อมูลนั้นๆ 
3. น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล  
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ืองานวิจัย  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
- ทักษะในการสรุปและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ทักษะในการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
- ทักษะในการปรับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 
- ทักษะในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับของวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
- ความรู้ในการสรุปและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ความรู้ในการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
- ความรู้ในการปรับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 
- ความรู้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับของวัตถุประสงค์การวิจัย 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
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- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน
ปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการเรียบเรียงผลการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลที่ได้จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นระบบ และอยู่ในรูปแบบที่ได้มาตรฐานสากล ใน
รูปแบบการน าเสนอแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมกับข้อมูลนั้นๆ  

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินเรียบเรียงผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัย 
- ผู้เข้ารับการประเมินน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรียบเรียงแล้ว เพ่ือเตรียมน าเสนอตามรูปแบบ

การน าเสนอที่เหมาะสม 
- ผู้เข้ารับการประเมินรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าเสนอในรูปแบบต่างๆ ในภาพรวม ที่

เข้าใจง่าย ชัดเจน และถูกต้อง 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เป็น
ลักษณะของการบรรยายเป็นข้อความ ตารางน าเสนอข้อมูล ตารางน าเสนอประกอบการบรรยาย หรือ
แผนภาพ เพ่ือใช้แสดงค าตอบของปัญหาการวิจัยตามล าดับที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือสมมุติฐานการวิจัย 
ที่จะมีการบรรยายในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ในภาพรวม ก่อนที่จะน าเสนอผลการวิเคราะห์ในแต่ละ
ส่วนย่อยๆ ที่มีรายละเอียดชัดเจนด้วยการด าเนินการต่างๆ คือ อ่านค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยการ
บรรยายให้รายละเอียดข้อมูลจากค่าสถิติที่ได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน ให้ความหมายค่าสถิติที่ได้ สรุปผลการ
ทดสอบสมมุติฐานว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมุติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ สรุปอ้างอิงข้อมูลจ ากกลุ่ม
ตัวอย่างสู่ประชากร สรุปความหมายของผลการวิเคราะห์โดยใช้สมมุติฐานการวิจัยเป็นแนวทางเพ่ือให้
ผลการวิจัยสามารถใช้ตอบค าถามการวิจัยได้ และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์เพ่ือใช้ตอบค าถามการวิจัยแต่
ละตอนว่ามีความสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร รวมทั้งให้การอธิบายความถูกต้องของผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามพ้ืนฐานข้อตกลงเบื้องต้นของการใช้สถิติแต่ละประเภท 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
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หน่วยสมรรถนะอาชีพ 

อาชีพนักวิจัย ระดับ 6 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0112  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ก าหนดโจทย์วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีเชิงวิชาการ 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับโจทย์วิจัย รวมทั้งเรียบเรียงและเขียนที่มาและความส าคัญของงานวิจัยได ้

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

01121  
ทบทวนแนวคิดทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัย 

1. ค้นคว้า และศึกษาข้อมูลส าหรับโจทย์วิจัย 
2. ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์
วิจัย 
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเพื่อ
ตัดสินใจก าหนดโจทย์งานวิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

01122 
เขียนหัวข้อวิจัย และ
ที่มาความส าคัญของ
โจทย์วิจัย 

1. เขียนหัวข้อวิจัยและระบุที่มาความส าคัญของงานวิจัยได้ 
2. เลือกใช้ค าที่เหมาะสมกับการเขียนโจทย์วิจัย และ
ครอบคลุมกับสิ่งที่นักวิจัยต้องการจะด าเนินการวิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
- ทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ 
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการสรุปผลการวิจัย 
- ทักษะในการค้นคว้าข้อมูล 
- ทักษะในการทบทวนงานวิจัย 
- ทักษะในการเขียน 
- ทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการเขียน 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนงานวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการเขียน 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือการเขียน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
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- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาท่ีแสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น สมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึงการ

ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกียวข้องกับโจทย์วิจัย โดยค้นคว้าและศึกษาข้อมูลส าหรับโจทย์วิจัย 
เพ่ือทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัย และวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ทบทวนเพ่ือตัดสินใจก าหนดโจทย์งานวิจัย สมรรถนะย่อยถัดมากล่าวถึงการเขียนหัวข้อวิจัยและที่มาและ
ความส าคัญของโจทย์วิจัย โดยเลือกใช้ค าที่เหมาะสมกับการเขียนหัวข้อวิจัยและครอบคลุมกับสิ่งที่นักวิจัย
ต้องการด าเนินการวิจัย 

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัย 
- ผู้เข้ารับการประเมินเขียนโจทย์วิจัยให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

การก าหนดโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น  สิ่งที่ก่อให้เกิด
ข้อสงสัยใคร่รู้ เป็นประเด็นที่สงสัย ต้องการหาค าตอบ และเป็นข้อสงสัยที่ต้องใช้หลักวิชาการ มีทฤษฎีรองรับ
ในการหาค าตอบ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0121  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยทางวิชาการ 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถสืบค้นข้อมูลได้ โดยก าหนดค าหลักหรือประเด็นหลักในการสืบค้น 
สืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย สามารถประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล
ได้ โดยกลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการศึกษาได้ และระบุแนวคิด
ส าคัญที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดโครงสร้างของการทบทวนวรรณกรรม รวมทั้งสามารถเรียบเรียงข้อมูลได้ โดย
จ าแนกข้อมูลที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ น าข้อมูลมาเรียบเรียงได้อย่างมีตรรกะ สละสลวย และเข้าใจง่าย 
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

01211  
สืบค้นข้อมูล 

1. ก าหนดค าหลัก (Key Words) หรือประเด็นหลัก (Key Issues) 
ในการสืบค้นได้ 
2. สืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
และทันสมัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

01212  
ประเมิน/
กลั่นกรองข้อมูล 
 

1. กลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้อยู่ใน
ขอบเขตท่ีต้องการศึกษาได้  
2. ระบุแนวคิดส าคัญที่เก่ียวข้องในการน าไปสู่การก าหนด
โครงสร้างของการทบทวนวรรณกรรมได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

01213  
เรียบเรียงข้อมูล 

1. จ าแนกข้อมูลที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ 
2. น าข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาเรียบเรียงได้อย่างมีตรรกะ 
สละสลวย และเข้าใจง่าย                               
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการก าหนดค าหลักหรือประเด็นหลักในการสืบค้น 
- ทักษะในการสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ทักษะในการกลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ทักษะในการระบุแนวคิดส าคัญที่เก่ียวข้อง 
- ทักษะในการจ าแนกข้อมูลที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษา 
- ทักษะในการน าข้อมูลมาเรียบเรียง/วิเคราะห์/สังเคราะห์  
- ทักษะในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดค าหลักหรือประเด็นหลักในการสืบค้น 
- ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ความรู้เกี่ยวกับการกลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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- ความรู้เกี่ยวกับการระบุแนวคิดส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
- ความรู้เกี่ยวกับการจ าแนกข้อมูลที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษา 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าข้อมูลมาเรียบเรียง 
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาท่ีแสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
การทบทวนวรรณกรรม คือ การจัดระบบหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผ่านการ

สังเคราะห์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานวิจัยครั้งต่อไป การทบทวนวรรณกรรมที่มีคุณภาพนั้นต้อง มีความ
เหมาะสมทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก มีความเข้มข้นและสม่ าเสมอ มีความชัดเจนและใช้ค าที่กระชับ และมีการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ  

ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น สมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึงการ
สืบค้นข้อมูล โดยก าหนดค าหลักหรือประเด็นหลักในการสืบค้นได้ และสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย สมรรถนะย่อยต่อมากล่าวถึงการประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล โดย
กลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการศึกษาได้ และระบุแนวคิดส าคัญที่
เกี่ยวข้องในการน าไปสู่การก าหนดโครงสร้างของการทบทวนวรรณกรรมได้ ส าหรับสมรรถนะย่อยสุดท้าย
กล่าวถึงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยจ าแนกข้อมูลที่ตรงตามประเด็นที่ศึกษาได้ น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงได้อย่างมีตรรกะ สละสลวย และเข้าใจง่าย รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลได ้

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินก าหนดค าหลัก (Key words) หรือประเด็นหลัก (Key issues) ในการสืบค้นได้

อย่างถูกต้องและชัดเจน 
- ผู้เข้ารับการประเมินสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย 
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- ผู้เข้ารับการประเมินกลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการ
ศึกษาได้ โดยใช้เทคนิคที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่แนวคิด (Concept Map) และตารางการสังเคราะห์ 
(Synthesis Matrix) 

- ผู้เข้ารับการประเมินระบุแนวคิดส าคัญท่ีเกี่ยวข้องได้ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดโครงสร้างของการทบทวน
วรรณกรรม 

- ผู้เข้ารับการประเมินจ าแนกข้อมูลที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินน าข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาเรียบเรียงได้อย่างมีตรรกะ สละสลวย และเข้าใจ

ง่าย 
- ผู้เข้ารับการประเมินตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

การประเมินคุณภาพของแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญ เนื่องจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาค าถาม กรอบแนวคิด และสมมติฐานในการวิจัย 
แหล่งที่มาของข้อมูลที่นิยมน ามาใช้ ได้แก่ 1) วารสารทางวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ
ก่อนที่ผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ 2) หนังสือที่ดีและเหมาะสมจะน ามาใช้ส าหรับการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งควร
ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการวิจัย เขียนโดยบุคคลที่มีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญในแวดวงหรือสาขานั้น มี
ความทันสมัย มีการใช้เอกสารอ้างอิงจ านวนมากพอเพ่ือน าไปสู่การค้นคว้าเพ่ิมเติมส าหรับการทบทวน
วรรณกรรมได้ และมีโครงสร้างทางภาษาและการน าเสนอที่ชัดเจนและอ่านง่าย 3) ข้อมูลจากเว็บไซต์ ซึ่งเกณฑ์
ในการประเมินว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีคุณภาพมากเพียงพอต่อการน าข้อมูลมาใช้ส าหรับการเขียนทบทวน
วรรณกรรมของงานวิจัยหรือไม่ ได้แก่ ใครเป็นกลุ่มผู้อ่านของเว็บไซต์ ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล องค์กรใด
เป็นผู้ผลิตหรือเจ้าของเว็บไซต์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ประกาศเจตนารมณ์อย่างไรต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้มีอ านาจ มีการ
เชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์หรือแหล่งอ้างอิงอ่ืนทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์หรือไม่ มีการประเมินเว็บไซต์
นั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และต้องมีการเสียค่าสมาชิกหรือได้รับอนุญาตเพ่ือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่
ส าคัญหรือไม ่

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0013  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบวิธีด าเนินการวิจัย 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A 

4. สร้างใหม่        
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 

ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถออกแบบวิธีการด าเนินการวิจัยได้อย่างเหมาะสมกับประเภท
งานวิจัย ทั้งในส่วนของการก าหนดประชากร ตัวอย่าง วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

00131  
วิเคราะห์ประเภทการวิจัยได ้
 

1. จ าแนกความแตกต่างระหว่างประเภท
งานวิจัยแต่ละชนิดได้ 
2. วิเคราะห์ได้ว่างานวิจัยเป็นงานวิจัยประเภทใด 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

00132  
ก าหนดประชากรในงานวิจัย หน่วย
วิเคราะห์ ตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
ได้ 

1. จ าแนกหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) ได้ 
2. เลือกตัวอย่างได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

00133  
ออกแบบกรอบแนวคิดเพ่ือ
ออกแบบวิธีวิจัยได้  
 

1. น าประเด็นปัญหาวิจัยมาสร้างกรอบแนวคิด 
หรือขอบเขตการวิจัย (Conceptual 
Framework) ได้ 
2. ก าหนดตัวแปรที่เหมาะสมในการท าวิจัยแต่
ละงานวิจัยได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 
 

00134  
ก าหนดเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
งานวิจัย 

1. เข้าใจความแตกต่างของเครื่องมือในงานวิจัย
แต่ละประเภท 
2. ก าหนดเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่
ละประเภทได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

00135  
ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม  

1. จ าแนกประเภทของการวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
2. ก าหนดสถิติหรือวิธีวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง
และเหมาะสมตามประเภทงานวิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล  
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
- ทักษะการประสานงาน  
- ทักษะการวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยง 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะการคิดวิเคราะห์  
- ทักษะการประยุกต์ใช้ คือสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการ

ด าเนินงานวิจัย 
- ทักษะการสื่อสาร  
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- ทักษะการจัดการ 
- ทักษะการอ่าน - เขียน 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้พื้นฐาน/ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่จะด าเนินการวิจัย 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
- เอกสารรับรองอ่ืนๆ ที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐาน
ปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น สมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึงการ

วิเคราะห์ประเภทการวิจัย โดยจ าแนกความแตกต่างประหว่างประเภทงานวิจัยแต่ละชนิดได้ และวิเคราะห์ได้
ว่างานวิจัยเป็นงานประเภทใด สมรรถนะย่อยถัดมากล่าวถึงการก าหนดประชากร หน่วยวิเคราะห์ ตัวอย่างที่ใช้
ในงานวิจัย โดยจ าแนกหน่วยวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ได้ และเลือกตัวอย่างได้ถูกต้อง
ตามระเบียบวิจัย สมรรถนะย่อยถัดมากล่าวถึงการออกแบบกรอบแนวคิดเพ่ือออกแบบวิธีวิจัยได้ โดยน า
ประเด็นปัญหาวิจัยมาสร้างกรอบแนวคิด หรือขอบเขตการวิจัย (Conceptual Framework) และก าหนดตัว
แปรที่เหมาะสมในการท าวิจัยได้ สมรรถนะย่อยถัดมากล่าวถึงการก าหนดเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานวิจัย โดย
เข้าใจความแตกต่างของเครื่องมือในงานวิจัยแต่ละประเภทและก าหนดเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละ
ประเภทได้ สมรรถนะย่อยสุดท้ายกล่าวถึงการก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม โดยจ าแนก
ประเภทอของการิวเคราะห์ข้อมูลได้ และก าหนดสถิติหรือวิธีวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสมตามประเภท
งานวิจัย  

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินจ าแนกประเภทงานวิจัยได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินสามารถก าหนดหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ประชากร ตัวอย่างได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินออกแบบกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ได ้
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- ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลงานวิจัยได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้วิธีวิเคราะห์งานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานวิจัย ประเภทงานวิจัย 
การก าหนดหน่วยวิเคราะห์ ประชากร และตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง สามารถเขียนกรอบแนวคิดงานวิจัย 
และสามารถก าหนดตัวแปรในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยได้ รวมถึง การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บ
ข้อมูล และการก าหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามประเภทงานวิจัย ซ่ึงประเภทงานวิจัยสามารถแบ่ง
ได้หลายรูปแบบ เช่นการแบ่งตามการใช้ประโยชน์ จะประกอบไปด้วย 1) การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) 
2) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) และ 3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) หรือการแบ่ง
ประเภทตามสาขาวิชา เป็นต้น 

หน่วยวิเคราะห์การวิจัย (Unit of Analysis) หรือการก าหนดหน่วยของประชากรที่ใช้ในการวิจัย ไม่
จ าเป็นจ าต้องประกอบด้วยคนเสมอไป อาจจะเป็น บริษัท มูลค่าทรัพย์สิน เป็นต้น ขึ้นอยู่กับประเด็นปัญหาการ
วิจัยเป็นส าคัญ ซึ่งในการก าหนดหน่วยวิเคราะห์จะส่งผลถึงการก าหนดตัวอย่าง 

กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) คือการเขียนภาพรวมความสัมพันธ์การเชื่อมโยง
ระหว่างประเด็นปัญหาการวิจัยกับแนวคิดในการค้นหาค าตอบวิจัย ซึ่งจะแสดงขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย
และช่วยในการวางแผนการวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ มีขั้นตอน และยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ
ได้ง่ายขึ้น โดยรูปแบบการเขียนจะแตกต่างกันออกไป เช่น แบบบรรยาย แบบฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์ แบบ
แผนภูมิ เป็นต้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีบทบาทอย่างมากในการวิจัย การเลือกใช้
เครื่องมือใดนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการจะวัด ซึ่งหมายความว่าจะต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยเช่นกัน ในการวิจัยพบว่าเครื่องมือที่นิยมใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 5 ประเภท 
ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบประเมินการปฏิบัติ เครื่องมือแต่ละ
ประเภทจะมีลักษณะที่ส าคัญและความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แตกต่างกันออกไป เพ่ือให้ผู้วิจัย
สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การวิจัย จึงขอนาเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ ดังนี้ 

แบบทดสอบ (Test) คือ ชุดของคาถาม งานหรือสถานการณ์ที่ก าหนดขึ้น เพ่ือใช้เป็นสิ่งเร้าให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมา ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้มีความหมายครอบคลุมทั้งด้ านพุทธิพิสัย จิตพิสัย
และทักษะพิสัย แบบทดสอบ (ข้อสอบ) เป็นเครื่องมือหลักท่ีครูต้องใช้วัดผลการเรียนของผู้เรียนมาโดยตลอด 

แบบสังเกต (Observation Form) คือ เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสังเกตเป็นชุดของพฤติกรรมที่ผู้วิจัย
ต้องการศึกษา แบบสังเกตมีหลายชนิด เช่น ระเบียนพฤติกรรม แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบ
จัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) การสังเกตเป็นวิธีการซึ่งใช้ประสาทสัมผัสของผู้สังเกต โดยเฉพาะตา และหู 
เพ่ือติดตามศึกษาพฤติกรรมที่บุคคลที่แสดงออกได้ทุกด้าน แบบสังเกตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัย
สามารถใช้ได้ตลอดเวลา 

แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) คือ เครื่องมือที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ จะเป็นแบบบันทึกคาให้
สัมภาษณ์ซึ่งผู้สัมภาษณ์สร้างขึ้นมาเพ่ืออานวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูล ลักษณะของแบบสัมภาษณ์
อาจจะคล้ายกับแบบสอบถาม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ใช้ประกอบในการสัมภาษณ์เป็นสื่อประเภทเครื่อง
บันทึกเสียง ซึ่งใช้อานวยความสะดวกในการบันทึกรายละเอียดของข้อมูล ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์พิจารณาย้อนทวน
ข้อมูลได้ และสามารถสรุปข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 
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แบบสอบถาม (Questionnaire) คือ เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรมภายในของบุคคลเกี่ยวกับความรู้สึก 
ความคิดเห็น เจตคติ ความสนใจ ฯลฯ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมด้านจิตพิสัยนั่นเอง นอกจากนี้ยังเหมาะสา
หรับศึกษาข้อมูลส่วนตัวของบุคคลด้วย แบบสอบถามมีลักษณะเป็นชุดของคาถามที่สร้างขึ้น เพ่ือให้ศึกษาหา
ข้อมูลตามจุดประสงค ์

แบบประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment Form) คือ เครื่องมือที่ ใช้ประกอบการ
ประเมินการให้ปฏิบัติจริง มักเป็นแบบบันทึกผลการปฏิบัติตลอดกระบวนการโดยการให้ปฏิบัติเป็นรูปแบบ 
หรือวิธีการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือวัดความสามารถในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติกิจกรรมที่จัดเป็นพฤติกรรมด้าน
ทักษะพิสัย เช่น เริ่มวัดตั้งแต่ความสามารถในการเตรียมงาน วัดการลงมือปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน วัดผลงาน
และวัดพฤติกรรมด้านจิตพิสัยบางประการ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0123  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประมวลผล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิจัยเชิงวิชาการ 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถประมวลผลข้อมูลได้ โดยบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี
วิจัยและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ โดยเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลได้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การวิจัยและอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน  และสามารถ
สังเคราะห์ข้อมูลได้ โดยน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาประมวลและปรับให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการ
สรุปและอภิปรายผล 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

01231  
ประมวลผลข้อมูล 
 

1. น าเข้าหรือบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

01232  
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลได้ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
2. อธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

01233  
สังเคราะห์ข้อมูล 
 

1. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาประมวลเพ่ือเตรียมสรุปและ
อภิปรายผลการวิจัย 
2. ปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสรุปและ
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล  
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ืองานวิจัย  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการน าเข้าหรือบันทึกข้อมูล 
- ทักษะในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
- ทักษะในการเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
- ทักษะในการอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ทักษะในการประมวลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
- ทักษะในการปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าเข้าหรือบันทึกข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ความรู้เกี่ยวกับการประมวลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
- ความรู้เกี่ยวกับการปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาท่ีแสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่รวมถึงกิจกรรมหลายอย่างที่มุ่งไปสู่การท าความเข้าใจข้อมูลที่

ผู้วิจัยได้มา ได้แก่ การตีความสร้างข้อสรุป การจ าแนกชนิด และการเปรียบเทียบข้อมูล การเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ 
เพ่ือหาค าอธิบายและข้อสรุปทั้งหมดเพ่ือหาค าตอบภายใต้กรอบความคิดหรือทฤษฎี เพ่ือให้ได้ค าตอบที่
น่าเชื่อถือและแม่นย าที่สุด 

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินก าหนดเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
- ผู้เข้ารับการประเมินอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การ

วิจัย 
- ผู้ เข้ารับการประเมินน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาประมวลเพ่ือเตรียมสรุปและอภิปราย

ผลการวิจัยได ้
- ผู้เข้ารับการประเมินปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็นด้านใหญ่ๆ 2 ด้าน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งแบ่งเป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยายและสถิติอ้างอิง  การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ใช้เพ่ืออธิบายข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ การเลือกใช้
ขึ้นกับวัตถุประสงค์การวิจัย ชนิดของตัวแปร เพ่ือวิเคราะห์แล้วจะน าเสนอด้วยตารางหรือแผนภูมิตามความ
เหมาะสม สถิติบรรยายที่อธิบายลักษณะตัวแปรเชิงปริมาณ คือ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม เปอร์เซนต์ไทล์ เด
ไซล์ ควอไทล์ พิสัย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติบรรยายที่ใช้อธิบายลักษณะของตัวแปรเชิงคุณภาพ คือ 
ร้อยละ อัตรา สัดส่วน อัตราส่วนและฐานนิยม สถิติบรรยายที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ
ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้น ส่วนตัวแปรเชิงคุณภาพใช้การสร้างตารางไขว้ สถิติบรรยายใช้เพ่ือสรุปข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาเป็นการบรรยายลักษณะของข้อมูลของกลุ่มที่ศึกษามาทั้งหมดเท่านั้น ไม่สามารถสรุปไป
ประชากร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีนี้ไม่อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็นและไม่ต้องมีการทดสอบสมมติฐานทาง
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สถิติ สถิติที่ใช้วิจัยทั่วๆ ไป คือ การแจงแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ สัดส่วน การวัดค่าตัวกลาง (ฐานนิยาม 
มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย) การวัดค่าการกระจาย (พิสัย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน และสัมประสิทธิ์ความ
ผันแปร) และการอธิบายความสัมพันธ์ (สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้น และการสร้างตารางไขว้) 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง ( Inferential Statistics) สถิติอ้างอิงใช้เพ่ือสรุปข้อมูลที่
ศึกษาได้จากกลุ่มตัวอย่าง แล้วอาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็นมาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือสรุปผลไปยังประชากร
เป้าหมาย การเลือกใช้สถิติขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การวิจัย ชนิดของตัวแปร รูปแบบการวิจัย และข้อตกลง
เบื้องต้นของสถิติแต่ละตัวที่ใช้ในการวิเคราะห์นั้นๆ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การใช้สถิติอ้างอิงเพ่ือเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย การใช้สถิติอ้างอิงเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วน และการใช้สถิติอ้างอิงเพ่ือ
หาความสัมพันธ์และการท านาย และการวิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณ  สถิติอ้างอิงเป็นสถิติที่ใช้เพ่ือน าผลการ
วิเคราะห์ที่ได้จากตัวอย่างเพ่ืออ้างอิงไปถึงประชากร การเลือกใช้ขึ้นกับวัตถุประสงค์การวิจัย รูปแบบการวิจัย 
และชนิดของตัวแปร สถิติอ้างอิงแบ่งเป็นสถิติอ้างอิงเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของสัดส่วน กับสถิติอ้างอิงเพ่ือหาความสัมพันธ์และการท านาย ใช้อธิบาย
ความสัมพันธ์และการท านาย ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม หรือการสร้างสมการ
ท านายตัวแปร และสถิติทีใช้วิเคราะห์ตัวแปรพหุคูณใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามที่
มีหลายตัวพร้อมๆ กัน 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิธีการหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจาก
การศึกษารูปแบบ หรือข้อมูลจ านวนหนึ่ง มักไม่ใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์ หรือถ้าใช้สถิติก็ไม่ได้ใช้ในการ
วิเคราะห์เป็นวิธีวิเคราะห์หลัก แต่ใช้เป็นข้อมูลเสริม ดังนั้นผู้วิเคราะห์ข้อมูลจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ
วิจัย ผู้วิเคราะห์ข้อมูลควรมีความรอบรู้ในเรื่องแนวคิดทฤษฎี มีความรู้จริงด้วยตัวเอง สามารถสร้างข้อสรุปผล
เป็นกรอบแนวคิด โดยปกติแล้ววิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ส่วนใหญ่ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จะได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึก และ 2) 
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  

 



 

ห น้ า  124 | 205 

 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0124  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิจัยเชิงวิชาการ 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิจัยเชิงวิชาการได้ โดยน าผล
การวิเคราะห์ข้อมูลมาสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย และใช้ภาษาที่ชัดเจน รัดกุม 
หลีกเลี่ยงการตีความของตนเอง  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

01241  
สรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์
ของการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย  
2. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ภาษาท่ีชัดเจนและรัดกุม 
และหลีกเลี่ยงการตีความของตนเอง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
- ทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ 
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการสรุปผลการวิจัย 
- ทักษะในการคิดรวบยอด 
- ทักษะในการวิเคราะห์ 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการคิดรวบยอด 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาท่ีแสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
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 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบขอ้เขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
นักวิจัยต้องมีความสามารถในการน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้ค้นพบจากการวิจัยที่ผู้วิจัยเข้าใจอย่างลุ่มลึก

และลึกซึ้ง เพ่ือน าเสนอความหมาย ความส าคัญ และสิ่งที่ค้นพบแก่ผู้อ่าน โดยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ 
และรัดกุมอย่างมีตรรกะ เพ่ือท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจสมมติฐานของการวิจัย 

ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ มีประเด็นเดียว คือ สมรรถนะที่กล่าวถึงการสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของการวิจัยและสมมติฐานการ
วิจัย รวมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ภาษาท่ีชัดเจน รัดกุม และหลีกเลี่ยงการตีความของตนเอง 

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุม และหลีกเลี่ยงการ

ตีความของตนเองได ้
 ค าอธิบายรายละเอียด 

การสรุปผลการวิจัยเป็นการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทที่ 4 มาเขียนสรุปย่อเพ่ือให้ผู้อ่ืนอ่านแล้ว
เข้าใจว่าผลการวิจัยเป็นอย่างไร และการเขียนสรุปผลการวิจัยที่ดีนั้นต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ของภาพรวม
ของการวิจัยทั้งหมด การเขียนสรุปจะเขียนเฉพาะในส่วนที่ส าคัญๆ เพ่ือให้ผู้อ่านทราบว่าได้ผลอย่างไรบ้าง 
พยายามสรุปให้ครอบคลุมครบถ้วนประเด็นปัญหาที่วิจัยทั้งหมด การสรุปผลการวิจัยมีหลักเกณฑ์ในการเขียน 
ดังนี้ 

- การสรุปผลการวิจัยควรสรุปตามความมุ่งหมายของการวิจัยและสมมติฐานของการวิจัย ทั้งนี้เพราะ
สรุปผลการวิจัยจะสามารถเชื่อมโยงหรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความมุ่งหมายของการ
วิจัย  สมมติฐานของการวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

- การสรุปผลการวิจัยควรใช้ภาษาเขียนที่เป็นกลาง หลีกเลี่ยงการใช้ความคิดเห็นส่วนตัวมาสรุปในการ
บรรยายและหลีกเลี่ยงการตีความเอาเองในสรุปผลการวิจัย  

- การสรุปผลการวิจัยควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและรัดกุม บ่งบอกถึงการตอบค าถามของการวิจัยที่ชัดเจน
หรือสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

- ควรสรุปภาพรวมของผลการวิจัย ไม่ควรยกผลการวิจัยทั้งหมดจากบทที่ 4 มาเขียนสรุปผลการวิจัย
และอธิบายปลีกย่อยมากเกินไป 

- กรณีที่ผลการวิจัยได้ผลเหมือนกัน สามารถรวมเป็นข้อเดียวกันได้ เพ่ือความกระชับในการเขียนสรุป
ผลการวิจัย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0125  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อภิปรายผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัย โดยเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
ผ่านมาได้ และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ และสามารถจัดท าข้อเสนอแนะ โดยเชื่อมโยง
ผลการวิจัยกับสภาพปัญหาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติได้ และพัฒนาข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรมได้ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการตลาด นักบริหารทั่วไป 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

01251  
อภิปรายผลการวิจัย 

1. อภิปรายผลการวิจัยให้เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้ 
2. น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ 

1. ขอ้สอบข้อเขียน 
 

01252  
จัดท าข้อเสนอแนะ 
 

1. เชื่อมโยงผลการวิจัยกับสภาพปัญหาทั้งในระดับนโยบาย
และในระดับปฏิบัติได้  
2. พัฒนาข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
- ทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ 
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการอภิปรายผลการวิจัย 
- ทักษะในการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
- ทักษะในการน าผลการวิจัยไปเชื่อมโยงกับสภาพปัญหา 
- ทักษะในการพัฒนาข้อเสนอแนะ 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการอภิปรายผลการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปเชื่อมโยงกับสภาพปัญหา 
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอแนะ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาท่ีแสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
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- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
นักวิจัยต้องมีความสามารถในการน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้ค้นพบจากการวิจัยที่ผู้วิจัยเข้าใจอย่างลุ่มลึก

และลึกซึ้ง เพ่ือน าเสนอความหมาย ความส าคัญ และสิ่งที่ค้นพบแก่ผู้อ่าน โดยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย กระชับ 
และรัดกุมอย่างมีตรรกะ เพ่ือท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจสมมติฐานของการวิจัย อีกทั้งยังเป็นการขยายองค์
ความรู้ การยุติข้อขัดแย้งเชิงวิชาการ หรือเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาสังคมและการ
ต่อยอดการวิจัยในอนาคต 

ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น สมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึงการ
อภิปรายผลการวิจัย โดยเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ผ่านมาได้ และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ได้ ส าหรับอีกสมรรถนะย่อยหนึ่งกล่าวถึงการจัดท าข้อเสนอแนะ โดยเชื่อมโยงผลการวิจัยกับสภาพ
ปัญหาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติได้ และพัฒนาข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรมได้ 

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินอภิปรายผลการวิจัยกับแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินน าผลการวิจัยไปเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ

ได ้
- ผู้เข้ารับการประเมินพัฒนาข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรมได้ 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

การอภิปรายผลการวิจัยประกอบด้วย 1) การกล่าวถึงผลการวิจัยที่ค้นพบว่าสนับสนุนสมมติฐานที่ระบุ
ไว้หรือไม่ 2) การเปรียบเทียบความสอดคล้องและความคล้ายคลึงรวมถึงความแตกต่างระหว่างผลงานวิจัย
ตนเองกับผลงานวิจัยที่ผ่านมา 3) การสรุปแง่มุมของการค้นพบใหม่ที่แตกต่างไปจากงานของนักวิจัยท่านอ่ืนๆ 
4) การระบุข้อจ ากัดงานวิจัยครั้งนี้ 5) การยอมรับผลการทดสอบสมมติฐานที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
โดยต้องเขียนเหตุผลประกอบ ซึ่งเหตุผลนั้นต้องไม่ยืดยาวจนเกินไป 6) การหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบ
ผลการวิจัยของตนเองกับงานวิจัยหรือแนวคิดและทฤษฎีที่อ่อนกว่า และ 7) การคาดการณ์ถึงข้ออธิบายที่
ส าคัญเกี่ยวข้องกับผลการวิจัยที่ชัดเจนเท่านั้น หากนักวิจัยสามารถแยกแยะและระบุได้ว่าเนื้อหาใดควรใส่ไม่
ควรใส่ในการอภิปรายผลการวิจัยจะท าให้การเขียนบทอภิปรายผลนั้นมีมาตรฐานสูงได้  
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

ทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  



 

ห น้ า  130 | 205 

 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0113  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สรรหา วิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในวงการวิชาการ 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเข้าใจโจทย์วิจัยอย่างถ่องแท้โดยเข้าใจวิธีการและกระบวนการใน
การด าเนินการวิจัยและเชื่อมโยงกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้เสียจากงานวิจัย รวมถึงสามารถระบุผู้
ได้รับประโยชน์ตรงกับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการตลาด นักบริหารทั่วไป 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

01131  
เข้าใจโจทย์วิจัยอย่าง
ถ่องแท้ 

1. ศึกษาโจทย์วิจัยและวิธีในการด าเนินการวิจัยอย่างถ่อง
แท้ 
2. เชื่อมโยงกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์กับงานวิจัยตามกลุ่มผู้
มีส่วนได้เสียกับผลงานวิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

01132 
ระบุผู้ได้รับประโยชน์
ตรงกับงานวิจัยได้
ถูกต้อง เหมาะสม 

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ผู้ได้รับผลประโยชน์จากงานวิจัย
ให้ตรงกับโจทย์งานวิจัย  
2. ระบุผู้ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยให้ตรงกับโจทย์วิจัย
และครอบคลุมทั้งหมด 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
- ทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ 
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการอภิปรายผลการวิจัย 
- ทักษะในการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
- ทักษะในการน าผลการวิจัยไปเชื่อมโยงกับสภาพปัญหา 
- ทักษะในการพัฒนาข้อเสนอแนะ 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการอภิปรายผลการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปเชื่อมโยงกับสภาพปัญหา 
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอแนะ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
- ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการได้รับทุนมาแล้ว 



 

ห น้ า  132 | 205 

 

 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาท่ีแสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบขอ้เขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น สมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึงการ

เข้าใจโจทย์วิจัยอย่างถ่องแท้ โดยศึกษาโจทย์วิจัยและวิธีในการด าเนินการวิจัยอย่างละเอียด และเชื่อมโยงกลุ่ม
ผู้ได้รับผลประโยชน์กับงานวิจัยตามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับผลงานวิจัย สมรรถนะย่อยถัดมากล่าวถึง การระบุผู้
ได้รับผลประโยชน์ตรงกับงานวิจัยได้ถูกต้อง เหมาะสม โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ผู้ได้รับผลประโยชน์จาก
งานวิจัยให้ตรงกับโจทย์งานวิจัย รวมทั้งระบุผู้ได้รับประโยชน์ตากงานวิจัยให้ตรงกับโจทย์วิจัยและครอบคลุม
ทั้งหมดด้วย 

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินอภิปรายผลการวิจัยกับแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินน าผลการวิจัยไปเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ

ได ้
- ผู้เข้ารับการประเมินพัฒนาข้อเสนอแนะท่ีเป็นรูปธรรมได้ 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

แนวคิด หลักการหรือทฤษฎี การท าวิจัยทุกเรื่อง ผู้ท าวิจัยจะต้องทราบว่าเมื่อท าเสร็จแล้วผลการวิจัย
จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของการวิจัยมีได้หลายลักษณะ เช่น การน าผลการวิจัยไปใช้ในการ
ก าหนดนโยบาย ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจ ใช้ในการแก้ปัญหา หรือท าวิจัยต่อไป 
เป็นต้น ประโยชน์จึงเป็นการอธิบายถึงประโยชน์ของงานวิจัยนี้ โดยอาศัยความส าคัญของเรื่อง ควรพยายามให้
เห็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ประชากร ฯลฯ 

การเขียนประโยชน์ของงานวิจัยควรเขียนเป็นข้อๆ เพ่ือระบุถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ จะต้องเขียนด้วยภาษาท่ีอ่านง่ายและพยายามโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นประโยชน์ของงานวิจัย
ให้มากที่สุด แนวทางการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ คือ 1) เขียนประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงมากที่สุด ไปหา
ประโยชน์น้อยที่สุดจากการวิจัย 2) ไม่ขยายความเกินความเป็นจริง ต้องอยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่
ศึกษาเท่านั้น 3) ควรเขียนให้ครอบคลุมท้ังผลในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งผลทางตรงและทางอ้อม 4) ควรระบุ
ในรายละเอียดว่าผลดังกล่าวจะตกกับใครเป็นส าคัญ และ 5) ไม่ควรเขียนในลักษณะที่ล้อจากวัตถุประสงค์ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0231 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สังเคราะห์ เลือกรูปแบบ วิธีการถ่ายทอดนวัตกรรม 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเลือกรูปแบบการสื่อสาร โดยศึกษารูปแบบสื่อสารที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือ กระบวนการ จัดล าดับความส าคัญและผลกระทบ รวมถึงโอกาส ที่จะเกิดจากการ
สื่อสารหลากหลายวิธี และเลือกรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม อีกท้ังสามารถถ่ายทอดนวัตกรรม โ ดยท า กา ร
ถ่ายทอดนวัตกรรมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ และติดตามประเมินผลการถ่ายทอด
นวัตกรรมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

02311 
เลือกรูปแบบการ
สื่อสาร 

1. ศึกษารูปแบบสื่อสารที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การบริการ 
หรือ กระบวนการ  
2. จัดล าดับความส าคัญและผลกระทบ รวมถึงโอกาส ที่จะเกิด
จากการสื่อสารหลากหลายวิธี 
3. เลือกรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

02312 
ถ่ายทอดนวัตกรรม 

1. ท าการถ่ายทอดนวัตกรรมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ บริการ 
หรือกระบวนการ 
2. ติดตามประเมินผลการถ่ายทอดนวัตกรรมที่เกิดจาก
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการวิจัย ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทของสังคม ตลาด ความต้องการ แนวโน้มต่างๆ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
- ทักษะการสื่อสาร 
- ทักษะการถ่ายทอด การก ากับดูแล  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะทางในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ  
- ทักษะทางในการมองเห็นประโยชน์จากงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต้นแบบ  
- ทักษะทางในการวิเคราะห์การน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ทักษะทางในการประเมินผลการวิเคราะห์ผลของต้นแบบผลิตภัณฑ์  
- ทักษะทางในการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงแผนผลิตภัณฑ์  
- ทักษะทางในการขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคย

มีมาก่อน  
- ทักษะทางในการค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดข้ึน  
- ทักษะทางในการคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ซึ่ง

จะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไป  
- ทักษะการจัดการ  
 ความต้องการด้านความรู้ 
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- ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทสังคม  
- ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการตันแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน/กระบวนการในการทดสอบหรือวิเคราะห์ผลของผลิตภัณฑ์ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบที่ได้จากการวิจัย หรือ การต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ และบริการ
เดิม 

 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
มีความเข้าใจผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัยเพ่ือน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ 

รวมถึง บริบทสังคม และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 ค าแนะน าในการประเมิน 
ในการประเมินควรพิจารณาความรอบรู้ในหลายๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ต้นแบบ ทั้งด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์ สังคม โดยต้องแสดงออกซึ่งผลของการผลิตผลิตภัณฑ์
และบริการ 

 วิธีการประเมิน 
- ประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
หน่วยสมรรถนะพิจารณารูปแบบ วิธีการถ่ายทอดนวัตกรรม คือ การตรวจตราดูให้ละเอียดอย่างถี่ถ้วน

ส าหรับแนวทางหรือมาตรฐานที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือ กระบวนการ รวมถึงการถ่ายทอด
ความรู้ในรูปแบบของการบอกต่อ หรือเผยแพร่ถ้อยค าข้อความ หนังสือ หรือวิธีการอ่ืนๆที่เหมาะสม ของ
นวัตกรรม อันได้แก่ สิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด 
หรือผลิตภัณฑ์ ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจ 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียน แบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
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หน่วยสมรรถนะอาชีพ 

อาชีพนักวิจัย ระดับ 7 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0211  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ก าหนดโจทย์วิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
นักวิจัย  ผู้บริหารโครงการวิจัย  ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถก าหนดโจทย์วิจัยในการพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ โดย
วิเคราะห์ ความรู้ ผลงานวิจัย ต่อยอดเพ่ือพัฒนาทางเลือกใหม่ในเชิงวิชาการ และก าหนดทางเลือกและโจทย์
วิจัยที่สอดคล้อง เหมาะสม อีกท้ังยังสามารถพัฒนางาน/โครงการการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โ ด ย ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ ต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ ต่อยอดเชิงสาธารณะ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 
- กฎระเบียบของแหล่งทุน 
- กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 

 

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 

02111   
ก าหนดโจทย์วิจัยในการ
พัฒนาทางเลือกหรือ
วิธีการใหม ่

1. วิเคราะห์ ความรู้ ผลงานวิจัย ต่อยอด
เพ่ือพัฒนาทางเลือกใหม่ในเชิงวิชาการ 
2. ก าหนดทางเลือกและโจทย์วิจัยที่
สอดคล้อง เหมาะสม 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

02112   
พัฒนางาน/โครงการการ
วิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม 

1. สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ 
ต่อยอดเชิงพาณิชย์  
2. สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงความรู้ 
ต่อยอดเชิงสาธารณะ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการก าหนดวิจัยในการพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการใหม่ ประกอบด้วย 
ความรู้เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ การรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเชิงพาณิชย์ การตลาด ความรู้ในการ
ค้นคว้าการพัฒนางานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเข้าถึงความเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และความรู้การบริหารจัดการ เชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความรู้
และการเข้าถึงความต้องการ วัตถุประสงค์ของแหล่งทุนต่างๆ ที่สอดคล้องกับงานวิจัย และการเข้าถึงข้อมูล
ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การค้นคว้าข้อมูลและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการจัดการความรู้  
- ทักษะในการสังเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้เชิงวิชาการกับการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ  
- ทักษะในการตัดสินใจ  
- ทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้  
- ความรู้เกี่ยวกับการสังเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้เชิงวิชาการกับการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ  
- ความรู้เกี่ยวกับการตัดสินใจ  
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสารการท างาน ประสบการณ์  ข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรือ 
- ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์  หรือ 
- ใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 
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 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
มีข้อเสนอโครงการ หรือโมเดลต้นแบบของการพัฒนาโจทย์ปัญหา พร้อมข้อเสนอทางเลือก ที่มี

เอกสารเลือกใหม่ 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
- การประเมินความรู้และการประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
- มีความรู้ ความเข้าใจ ในการระเบียบวิธีวิจัย การบริหารงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจ สังคม และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ได้อย่าง
เหมาะสมกับผลงานวิจัยนั้น  

- สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม รองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่
เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์  เชื่อมโยง ต่อยอด เพ่ือการพัฒนาความรู้ แนวคิด สู่การ
เปลี่ยนในเชิงพาณิชย์  ผลิตภัณฑ์และบริการ   

- การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เปน็ประโยชน์ต่อการหาทางเลือกใหม่ 
 ค าแนะน า  

N/A 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

N/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก วิธีการสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0221 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถสืบค้นข้อมูล โดยก าหนดค าหลัก (Key Words) หรือประเด็นหลัก 
(Key Issues) ในการสืบค้นได้ สืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือใน
การสืบค้นได้ ใช้ค า สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ในการสืบค้นได้ และเข้าถึงฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการสืบค้นได้
อีกท้ังสามารถประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล โดยกลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในขอบเขต
ที่ต้องการศึกษาได้ และระบุแนวคิดส าคัญที่เกี่ยวข้องในการน าไปสู่การก าหนดโครงสร้างของการทบทวน
วรรณกรรมได้ นอกจากนี้ยังสามารถเรียบเรียงข้อมูล โดยจ าแนกข้อมูลที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ น า
ข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาเรียบเรียง วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้อย่างมีตรรกะ สละสลวย และเข้าใจง่าย
และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

02211  
สืบค้นข้อมูล 

1. ก าหนดค าหลัก (Key Words) หรือประเด็นหลัก (Key 
Issues) ในการสืบค้นได้  
2. สืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการสืบค้นได้ 
3. ใช้ค า สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ในการสืบค้นได้  
4. เข้าถึงฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการสืบค้นได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน             
 

02212  
ประเมิน/
กลั่นกรองข้อมูล 

1. กลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้อยู่ใน
ขอบเขตท่ีต้องการศึกษาได้  
2. ระบุแนวคิดส าคัญที่เก่ียวข้องในการน าไปสู่การก าหนด
โครงสร้างของการทบทวนวรรณกรรมได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน             
 

02213  
เรียบเรียงข้อมูล 

1. จ าแนกข้อมูลที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ 
2. น าข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาเรียบเรียง วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ได้อย่างมีตรรกะ สละสลวย และเข้าใจง่าย                              
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน             
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการก าหนดค าหลักหรือประเด็นหลักในการสืบค้น 
- ทักษะในการสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ทักษะในการกลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ทักษะในการระบุแนวคิดส าคัญที่เก่ียวข้อง 
- ทักษะในการจ าแนกข้อมูลที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษา 
- ทักษะในการน าข้อมูลมาเรียบเรียง/วิเคราะห์/สังเคราะห์  
- ทักษะในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดค าหลักหรือประเด็นหลักในการสืบค้น 
- ความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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- ความรู้เกี่ยวกับการกลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ความรู้เกี่ยวกับการระบุแนวคิดส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
- ความรู้เกี่ยวกับการจ าแนกข้อมูลที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษา 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าข้อมูลมาเรียบเรียง/วิเคราะห์/สังเคราะห์ 
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
การวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม คือ การสืบค้นข้อมูล การ

ประเมิน/กลั่นกรองข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ได้ ความคิดที่เป็นแนวที่จะ
ด าเนินงานวิจัยต่อไป และได้หลักการทางวิชาการที่ได้ข้อสรุปมาจากการวิจัย  เพ่ือเสริมเหตุผลและรากฐาน
ให้แก่ปรากฏการณ์หรือข้อมูลในภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ 1) การกลั่นกรองข้อมูลจากการสังเคราะห์และประเมินข้อมูล 2) การก าหนดแนวคิดหลัก
และการโต้แย้งหลักของแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3) การก าหนดโครงสร้างและจัดระบบแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4) การเขียนงานแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5) การเขียน
บรรณานุกรม 

 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินก าหนดค าหลัก (Key Words) หรือประเด็นหลัก (Key Issues) ในการสืบค้นได้

อย่างถูกต้องและชัดเจน 
- ผู้เข้ารับการประเมินสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย 
- ผู้เข้ารับการประเมินกลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการ

ศึกษาได้ โดยใช้เทคนิคที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่แนวคิด (Concept Map) และตารางการสังเคราะห์ 
(Synthesis Matrix) 
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- ผู้เข้ารับการประเมินระบุแนวคิดส าคัญท่ีเกี่ยวข้องได้ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดโครงสร้างของการทบทวน
วรรณกรรม 

- ผู้เข้ารับการประเมินจ าแนกข้อมูลที่ตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินน าข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาเรียบเรียงได้อย่างมีตรรกะ สละสลวย และเข้าใจ

ง่าย  
- ผู้เข้ารับการประเมินตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

การประเมินคุณภาพของแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ส าหรับการทบทวนวรรณกรรมถือว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญ เนื่องจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาค าถาม กรอบแนวคิด และสมมติฐานในการวิจัย ทั้งนี้
แหล่งที่มาของวรรณกรรมมีหลายแหล่ง โดยแหล่งที่มาของข้อมูลที่นิยมน ามาใช้ ได้แก่  1) วารสารทางวิชาการ
ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการก่อนที่ผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ 2) หนังสือที่ดีและเหมาะสมจะ
น ามาใช้ส าหรับการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งควรที่จะมีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อในการวิจัย เขียนโดยบุคคลที่มี
ชื่อเสียง และเชี่ยวชาญในแวดวงหรือสาขานั้น มีความทันสมัย โดยดูได้จากปีที่พิมพ์ จัดพิมพ์โดยส านักพิมพ์ที่มี
ชื่อเสียงในสาขานั้น มีการใช้เอกสารอ้างอิงจ านวนมากพอเพ่ือน าไปสู่การค้นคว้าเพ่ิมเติมส าหรับการทบทวน
วรรณกรรมได้ และมีโครงสร้างทางภาษาและการน าเสนอที่ชัดเจนและอ่านง่าย 3) ข้อมูลจากเว็บไซต์ ซึ่งเกณฑ์
ในการประเมินว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีคุณภาพมากเพียงพอต่อการน าข้อมูลมาใช้ส าหรับการเขียนทบทวน
วรรณกรรมของงานวิจัยหรือไม่ ได้แก่ ใครเป็นกลุ่มผู้อ่านของเว็บไซต์ ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล องค์กรใด
เป็นผู้ผลิตหรือเจ้าของเว็บไซต์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ประกาศเจตนารมณ์อย่างไรต่อผู้เชี่ยวชาญและผู้มีอ านาจ มีการ
เชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์หรือแหล่งอ้างอิงอ่ืนทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์หรือไม่ มีการประเมินเว็บไซต์
นั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และต้องมีการเสียค่าสมาชิกหรือได้รับอนุญาตเพ่ือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่
ส าคัญหรือไม่ (Rowley & Slack, 2004 อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2557) 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0131  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานการวิจัย บทความวิชาการ การจัดประชุม 
เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเขียนรายงานการวิจัยหรือบทความวิชาการ ในรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานสากล โดยก าหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนรายงานการวิจัยหรือบทความวิชาการ  วางโครงร่าง 
(Outline) รายงานการวิจัยหรือเขียนบทความวิชาการฉบับร่าง ตรวจทานรายงานการวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับร่าง เพ่ือปรับปรุงและแก้ไข และจัดพิมพ์รายงานการวิจัยหรือบทความวิชาการตามรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานสากล และน าส่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ อีกทั้งยังสามารถจัดประชุมเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือน าเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ โดยค้นหาเวทีการประชุมวิชาการที่จะน าเสนอผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับเรื่อง
ที่ท าวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สมัครลงทะเบียนเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย ออกแบบและผลิตสื่อที่ใช้
ประกอบการน าเสนอ และเตรียมตัวน าเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

01311  
เขียนรายงานการวิจัย
หรือบทความวิชาการ 
ในรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานสากล  

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการเขียนรายงานการวิจัยหรือ
บทความวิชาการ 
2. วางโครงร่าง (Outline) รายงานการวิจัยหรือเขียน
บทความวิชาการฉบับร่าง 
3. ตรวจทานรายงานการวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
ร่าง เพื่อปรับปรุงและแก้ไข 
4. จัดพิมพ์รายงานการวิจัยหรือบทความวิชาการตาม
รูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล และน าส่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

01312  
จัดประชุมเพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือ
น าเสนอผลงานวิจัยใน
ที่ประชุมวิชาการ 

1. ค้นหาเวทีการประชุมวิชาการที่จะน าเสนอผลงานวิจัย
ให้สอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจัย ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. สมัครลงทะเบียนเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย 
3. ออกแบบและผลิตสื่อที่ใช้ประกอบการน าเสนอ 
4. เตรียมตัวน าเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะการใช้โปรแกรมในการน าเสนอผลงานวิจัย อาทิ Power Point 
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
- ทักษะในการปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 
- ทักษะในการสร้างเครือข่ายเพ่ือแบ่งปันความรู้ด้านการวิจัย 
- ทักษะในการเขียนงานวิจัยที่เป็น Originality 
- ทักษะในการศึกษาข้อมูลงานวิจัยจากวารสารหรือฐานข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 
- ทักษะในการศึกษางานวิจัยจากแหล่งข้อมูลที่มีความทันสมัย 
- ทักษะในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้เกิดงานวิจัย 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
- ความรู้เกีย่วกับการปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 
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- ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายเพ่ือแบ่งปันความรู้ด้านการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการเขียนงานวิจัยที่เป็น Originality 
- ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลงานวิจัยจากวารสารหรือฐานข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 
- ความรู้เกี่ยวกับการศึกษางานวิจัยจากแหล่งข้อมูลที่มีความทันสมัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ้นให้เกิดงานวิจัย 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาท่ีแสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก   

15. ขอบเขต (Range Statement) 
การจัดท าผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานการวิจัย บทความวิชาการ การจัดประชุม เผยแพร่ผลงานวิจัย 

หรือการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ ซึ่งบทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัย 
(Research Report) ที่มีสาระและรูปแบบการน าเสนอคล้ายคลึงกัน แต่มีลักษณะต่างกันที่ส าคัญ 3 ประการ 
ประการแรก คือ บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่นักวิจัยเขียนขึ้นในรูปบทความวิชาการ (Academic 
Article) เพ่ือน าเสนอข้อค้นพบเชิงประจักษ์และ/หรือ นวัตกรรมที่เป็นผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยของตน 
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร รวมทั้งการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ เนื่องจากวารสารมี
จ านวนหน้าจ ากัด และการประชุมทางวิชาการมีเวลาจ ากัด บทความวิจัยจึงมีความยาวจ ากัด มีจ านวนหน้า
น้อยกว่ารายงานการวิจัยโดยทั่วไป ประการที่สอง คือ บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการที่ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์มากกว่ารายงานการวิจัย เพราะในระหว่างการด าเนินการวิจัย นักวิจัยอาจตัดตอนผลจากการวิจัยน า
ร่อง หรือผลงานวิจัยบางส่วน น าเสนอเป็นบทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดได้ อันจะมีส่วน
ช่วยท าให้นักวิจัยได้แนวทางไปปรับปรุงโครงการวิจัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น บทความวิจัยจึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานการวิจัยที่นักวิจัยน าเสนอก่อนรายงานการวิจัย และเป็นสารสนเทศที่ทันเหตุการณ์มากกว่ารายงาน
การวิจัยที่มีการเผยแพร่เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย และประการที่สาม คือ บทความวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ตาม
มาตรฐานสากลส่วนใหญ่มีคุณภาพสูงกว่ารายงานการวิจัยโดยทั่วไป เพราะการพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการ หรือการเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการนั้น ต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาสาระและ
รูปแบบให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของวารสาร หรือคณะกรรมการจัดการประชุม 
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 ค าแนะน า  
บทความวิจัยและรายงานการวิจัยมีความส าคัญต่อนักวิจัยและต่อแวดวงวิชาการ นักวิจัยที่เขียน

บทความวิจัยได้อาศัยบทความวิจัยหรือรายงานการวิจัยของนักวิจัยอ่ืนในการสร้างผลงานของตน และจากการ
เขียนบทความวิจัยหรือรายงานการวิจัยก็ได้น าเสนอความรู้ความคิดใหม่ๆ รวมทั้งได้ตรวจสอบความคิดของตน
ไปด้วยในขณะเดียวกัน นอกจากนี้บทความวิจัยนั้นยังมีส่วนช่วยจุดประกายความคิดให้นักวิจัยได้สร้างผลงาน
ใหม่สืบเนื่องต่อกันไปด้วย ดังนั้นบทความวิจัยจึงเป็นเอกสารทางวิชาการที่มีคุณค่ามากส าหรับนักวิชาการทุก
คน โดยเฉพาะนักวิจัยและมีบทบาทส าคัญยิ่งในฐานะที่เป็นตัวเชื่อมความรู้ในอดีตกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการ
วิจัยในการสร้างเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการ ดังนั้นนักวิจัยส่วนใหญ่จ าเป็นต้องตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญ
ของบทความวิจัยหรือรายงานการวิจัย ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนักวิจัยทุกคนที่จะต้องเขียนบทความวิจัย
ทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถเผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติ 

 ค าอธิบายรายละเอียด 
Rosenthal และ Rosnow (1996) และ Turabian (1973) บทความวิจัยและรายงานการวิจัย

ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 6 ส่วน ดังนี้ 1) บทคัดย่อ เป็นเนื้อหาสาระส่วนที่น าเสนอวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการ
วิจัย และผลการวิจัยโดยสรุป เพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้งฉบับ เนื้อหาสาระในส่วนนี้เป็นข้อความ
ที่มีค าส าคัญ (Keywords) ทั้งหมดในบทความวิจัย และเป็นข้อความสั้น กะทัดรัด ไม่เยิ่นเย้อ 2) ส่วนน า 
เนื้อหาสาระในส่วนน าของบทความวิจัยประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นการบรรยายให้ผู้อ่านได้
ทราบว่า บทความวิจัยนี้พัฒนามาจากผลงานวิจัยที่มีมาก่อนหน้านี้อย่างไรบ้าง และน ามาสู่ปัญหาวิจัยอย่างไร
การเขียนส่วนน านิยมเขียนในลักษณะอ้างอิงเชื่อมโยงผลงานวิจัยในอดีตโดยชี้ให้เห็นว่ามีปัญหาอะไรที่
จ าเป็นต้องท าวิจัยต่อและน าเข้าสู่ปัญหาวิจัย ส่วนที่สองกล่าวถึงปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ส่วนที่
สาม คือ รายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเฉพาะส่วนที่เป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่ส าคัญ ซึ่งน าไปสู่การ
สร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัยรวมทั้งสมมุติฐานการวิจัย ส่วนที่สี่ เป็นรายงานระบุเหตุผล พร้อม
เอกสารอ้างอิงในการเลือกวิธีด าเนินการวิจัยที่ใช้ในบทความวิจัยนี้ เพ่ือเตรียมผู้อ่านให้สามารถเชื่อมโยง
ความคิดกับเนื้อหาสาระในส่วนต่อไป  

ในล าดับต่อไป 3) วิธีการ เนื้อหาสาระในส่วนวิธีการเป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย 
ถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วยการบรรยายลักษณะของประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง ความสมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง นิยามตัวแปรเครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ วิธีการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล และข้อสังเกตที่ส าคัญเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณลักษณะประกอบด้วย 
การบรรยายสนาม (Field) ที่ศึกษาการเลือกและลักษณะของกรณี (Case) ที่ศึกษาขอบข่ายของข้อมูล วิธีการ
และเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เนื้อหาสาระในส่วน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเริ่มต้นด้วยการบรรยายว่า ผู้วิจัยจะเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร จากนั้นจึงเป็น
การน าเสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งการตีความ ในส่วนนี้มีการน าเสนอตารางและภาพประกอบเท่าที่จ าเป็น 
ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ที่ส าคัญในตารางหรือภาพต้องมีการบรรยายในส่วนที่เป็นข้อความด้วย มิใช่การเสนอ
ตารางหรือรูปโดยไม่มีการบรรยาย 5) การอภิปรายและ/หรือการสรุปผลการวิจัย  บทความวิจัยในส่วนการ
อภิปราย และ/หรือการสรุป เป็นการบรรยายสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยประกอบกับการอธิบายว่าข้อ
ค้นพบมีความขัดแย้ง/สอดคล้องกับสมมุติฐานวิจัย และผลงานวิจัยในอดีตอย่างไร พร้อมทั้งเหตุผ ลที่เป็น
เช่นนั้น ในตอนสุดท้ายเป็นการอภิปรายข้อจ ากัด หรือข้อบกพร่อง ข้อดีเด่น ซึ่งน าไปสู่ข้อเสนอแนะในทาง
ปฏิบัติและข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป  
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และสุดท้ายคือ 6) ส่วนอ้างอิงและผนวก เนื้อหาสาระในบทความวิจัยส่วนสุดท้าย ได้แก่ส่วนอ้างอิง
และผนวก ส่วนอ้างอิงประกอบด้วย บรรณานุกรม และเชิงอรรถ ตลอดจนบันทึกหรือหมายเหตุของผู้วิจัย ส่วน
ที่เป็นผนวกคือส่วนที่ผู้วิจัย น าเสนอสาระที่ผู้อ่านควรได้รับรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่น าเสนอในบทความ เช่น 
ตัวอย่างเครื่องมือวิจัย เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาสาระในบทความวิจัยกับรายงานการวิจัยโดยทั่วไป จะ
เห็นได้ว่าความจ ากัดของเนื้อที่ในวารสารท าให้เนื้อหาสาระในบทความวิจัยมีขนาดสั้น กะทัดรัดมากกว่า
รายงานการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาสาระในส่วนน าของบทความวิจัยจะสั้นและรัดกุมมาก เพราะบทน า 
และบทที่สองเกี่ยวกับรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยใน รายงานวิจัยนั้นถูกหลอมรวมเป็นส่วนน าของ
บทความวิจัย นอกจากนี้เนื้อหาสาระในส่วนน าของบทความวิจัยยังเน้นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยใน 
อดีตกับบทความวิจัย ดังจะเห็นได้จากบทความวิจัยส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จะเริ่มส่วนน า
โดยการอ้างอิงผลงานวิจัยในอดีตว่ามีส่วนท าให้เกิดบทความวิจัยนี้ได้อย่างไรทั้งสิ้น ส าหรับเนื้อหาสาระในส่วน
อ่ืนๆ แม้จะไม่แตกต่างจากรายงานการวิจัย แต่สาระในบทความวิจัยมีข้อความสั้น กะทัดรัดมากกว่าในรายงาน
การวิจัย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0132  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถตีพิมพ์รายงานการวิจัยหรือบทความวิชาการ ในวารสารวิชาการ 
โดยจัดเตรียมต้นฉบับให้ตรงกับข้อก าหนดในการเขียนบทความหรือรายงานการวิจัยของวารสารวิชาการนั้นๆ 
อย่างเคร่งครัด และส่งต้นฉบับบทความหรือรายงานการวิจัยให้กับวารสารวิชาการ ด้วยวิธีการที่ทาง
วารสารวิชาการนั้นๆ ก าหนดไว้ เพ่ือตีพิมพ์และเผยแพร่ อีกทั้งยังสามารถน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ โดยวางแผนการน าเสนอผลงานวิจัย เตรียมเนื้อหาหลักและสื่อที่ใช้ในการน าเสนอผลงานวิจัย และ
ฝึกซ้อมพูดน าเสนอผลงานวิจัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

01321   
ตีพิมพ์รายงานการวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ใน
วารสารวิชาการ 

1. จัดเตรียมต้นฉบับให้ตรงกับข้อก าหนดในการเขียน
บทความหรือรายงานการวิจัยของวารสารวิชาการ
นั้นๆ อย่างเคร่งครัด 
2. ส่งต้นฉบับบทความหรือรายงานการวิจัยให้กับ
วารสารวิชาการ ด้วยวิธีการทีท่างวารสารวิชาการนั้นๆ 
ก าหนดไว้ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ 

1. ข้อสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 

01322  
น าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ 

1. วางแผนการน าเสนอผลงานวิจัย 
2. เตรียมเนื้อหาหลักและสื่อที่ใช้ในการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
3. ฝึกซ้อมพูดน าเสนอผลงานวิจัย 

1. ข้อสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล  
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ืองานวิจัย  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา 
- ทักษะด้านการน าเสนอและการสื่อสาร 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการน าเสนอผลงานวิจัย 
- ทักษะในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
- ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
- ทักษะในการอธิบายผลงานวิจัย 
- ทักษะในการปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าเสนอผลงานวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
- ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
- ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายผลงานวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
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- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาท่ีแสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

เป้าหมายของการวิจัย คือ การสร้างสรรค์ สั่งสมความรู้ และการน าไปใช้ประโยชน์ การวิจัยจะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย อ านวยประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ จ าเป็นต้องมีการเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือเชื่อมโยงและเกื้อกูลให้การวิจัยได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนการพัฒนาบุคคล องค์กร 
วิชาชีพ และสังคม  

ส าหรับรูปแบบการเผยแพร่ในลักษณะการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการนั้น นับว่าเป็นช่องทางที่มี
ความเป็นรูปธรรมและสามารถด าเนินการได้โดยไม่ยาก เนื่องจากมีวารสารจ านวนมากที่จัดพิมพ์เผยแพร่
ผลงานประเภทบทความวิจัยโดยตรง นอกจากนี้หน่วยงานอ่ืนๆ ยังต้องการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่ง
นอกจากจะท าให้เกิดคุณค่าแล้ว ยังเป็นการประกันคุณภาพของหน่วยงานอีกด้วย ดังนั้น “วารสารทาง
วิชาการ” จึงนับเป็นสื่อกลางที่ช่วยให้นักวิชาการในทุกหน่วยงานได้เสริมบทบาทการเป็นนักวิจัย โดยที่การ
จัดท าวารสารต่างๆ 

 ค าแนะน า  
N/A 

 ค าอธิบายรายละเอียด 
N/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์    
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0212  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สรรหา วิเคราะห์ ผู้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถระบุผู้ใช้ประโยชน์จากโจทย์วิจัยในแผนงาน/กิจกรรม/ข้อเสนอ/
โครงการของการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โดยก าหนดผู้ใช้ประโยชน์ในงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
และก าหนดกิจกรรม/แผนเพื่อการถ่ายทอด ผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 
- กฎระเบียบของแหล่งทุน  
- กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 

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 

02121  
ระบุผู้ใช้ประโยชน์จากโจทย์วิจัยใน
แผนงาน/กิจกรรม/ข้อเสนอ/โครงการ
ของการงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม 

1. ก าหนดผู้ใช้ประโยชน์ในงานวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรม  
2. ก าหนดกิจกรรม/แผนเพื่อการ
ถ่ายทอด ผลงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม  

1. ข้อสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์   

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

ความรู้และทักษะที่จ าเป็น คือ การบริหารจัดการ ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
มีความรู้และเข้าใจ ผลลัพธ์ของการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม มีความสามารถและ
เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เชิงวิชาการ หรือเชิงนโยบาย หรือเชิงพาณิชย์  
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการบริหารจัดการ 
- ทักษะในการแก้ไขปัญหา  
- ทักษะในการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงธุรกิจ การตลาด และ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ  
- ทักษะในการน าความรู้สู่สาธารณะและหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
- ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
- ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา  
- ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงธุรกิจ การตลาด 

และการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ  
- ความรู้เกี่ยวกับการน าความรู้สู่สาธารณะและหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แผนงาน/กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์  
- แผนพัฒนาผลลัพธ์วิจัยสู่สาธารณะ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม  
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- แฟ้มสะสมงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม  
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- เอกสารรับรองจากหน่วยงานแหล่งทุน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม 

 ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน

ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

นักวิจัย ต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีความชัดเจนในผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม เพ่ือระบุ ผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย ว่า เป็นประโยชน์เชิงสร้างองค์ความรู้ การเปลี่ยนแปลงแนวคิด 
พฤติกรรมในสังคม หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิต บริการ ในภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือการด าเนิน
งานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมนั้น จะได้น าไปใช้ประโยชน์ อย่างแท้จริง เป็นความคุ้มค่าของงบประมาณ 

 ค าแนะน า  
N/A 

 ค าอธิบายรายละเอียด 
N/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0222  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนา คิดค้นต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม (Prototype) 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08) 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือการบริการต้นแบบ โดยเข้าใจผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของการวิจัยเพ่ือน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการต้นแบบ หรือกระบวนการ และเข้าใจบริบท
สังคมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
ต้นแบบ หรือกระบวนการ อีกท้ังสามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย โดยเข้าใจแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการต้นแบบ วิเคราะห์การน าไปใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือการบริการต้นแบบ  
ด าเนินการตามข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการต้นแบบ และพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการตลาด นักบริหารทั่วไป 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555)  
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558  
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

 

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 

02221  
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
หรือการบริการ
ต้นแบบ  

1. เข้าใจผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัยเพ่ือน าไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการต้นแบบ หรือกระบวนการ  

2. เข้าใจบริบทสังคมและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการต้นแบบ หรือกระบวนการ 

1. ข้อสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 

02222  
พัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย 

1. เข้าใจแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
ต้นแบบ 
2. วิเคราะห์การน าไปใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการต้นแบบ  
3. ด าเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการต้นแบบ  

4. พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทของสังคม ตลาด ความต้องการ แนวโน้มต่างๆ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
- ทักษะการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง 
- ทักษะการถ่ายทอด การก ากับดูแล 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะทางกายภาพ สามารถมองเห็นประโยชน์จากงานวิจัยผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ 
- ทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ  
- ทักษะในการวิเคราะห์การน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัยผลิตภัณฑ์หรือการบริการต้นแบบ  
- ทักษะในการประเมินผลการวิเคราะห์ของต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
- ทักษะในการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือทักษะในการปรับปรุงแผน

ผลิตภัณฑ์  
- ทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า  
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- ทักษะการจัดการ  
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทสังคม  
- ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ หรือการบริการตันแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน/กระบวนการ ในการทดสอบหรือวิเคราะห์ผลของผลิตภัณฑ์  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบที่ได้จากการวิจัยหรือการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ และบริการเดิม 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

มีความเข้าใจผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัยเพ่ือน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ 
รวมถึง บริบทสังคม และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 ค าแนะน าในการประเมิน 
ในการประเมินควรพิจารณาความรอบรู้ในหลายๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ต้นแบบ ทั้งด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์ สังคม โดยต้องแสดงออกซึ่งผลของการผลิตผลิตภัณฑ์
และบริการ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
การปฏิบัติเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรมขึ้นเป็นแบบฉบับให้ดีกว่าเดิม รวมทั้งให้เข้ากับ

บริบทสังคม และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ค าแนะน า  

N/A 
 ค าอธิบายรายละเอียด 

N/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์   
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0223  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม (Lab Scale) 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถทดสอบหรือวิเคราะห์ผลของต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือด้าน
การวิจัย โดยวิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ และด าเนินการตามขั้นตอน/
กระบวนการทดสอบหรือวิเคราะห์ผลของผลิตภัณฑ์หรือบริการวิเคราะห์ผลของต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ประเมินผลการวิเคราะห์ผลของต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ อีกทั้งสามารถพัฒนาปรับปรุงและต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ โดยน าผลการวิเคราะห์ต้นแบบผลิตภัณฑ์มาใช้ในการวางแผนการพัฒนา
และปรับปรุง วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกับแผนผลิตภัณฑ์ (ทั้งด้านกายภาพและด้าน
เศรษฐศาสตร์) พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ และน าผลการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
การบริการไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555)  
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537  
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
- พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง  การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552  
- ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การท างานเกี่ยวกับความรอน  แสงสวาง  และเสียง พ.ศ. 2549 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

02231  
ทดสอบหรือวิเคราะห์ผล
ของต้นแบบผลิตภัณฑ์
หรือเครื่องมือด้านการ
วิจัย 

1. วิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ต้นแบบ  

2. ด าเนินการตามขั้นตอน/กระบวนการทดสอบหรือ
วิเคราะห์ผลของผลิตภัณฑ์หรือบริการวิเคราะห์ผลของ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
3. ประเมินผลการวิเคราะห์ผลของต้นแบบผลิตภัณฑ์
หรือบริการ 

1. ข้อสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 

02232  
พัฒนาปรับปรุงและต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ บริการ 
หรือกระบวนการ 

1. น าผลการวิเคราะห์ต้นแบบผลิตภัณฑ์มาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาและปรับปรุง  
2. วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกับแผน
ผลิตภัณฑ์ (ทั้งด้านกายภาพและด้านเศรษฐศาสตร์) 
3. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ 
4. น าผลการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการ
บริการไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 

1. ข้อสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทของสังคม ตลาด ความต้องการ แนวโน้มต่างๆ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
- ทักษะการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง 
- ทักษะการถ่ายทอด การก ากับดูแล  

 
13. ทักษะและความรู้ทีต่้องการ (Required Skills and Knowledge)   

 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะทางกายภาพ สามารถมองเห็นประโยชน์จากงานวิจัยผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ 
- ทักษะทางในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ  
- ทักษะทางในการน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ทักษะทางในการประเมินผลการวิเคราะห์ผลของต้นแบบผลิตภัณฑ์  
- ทักษะทางในการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงแผนผลิตภัณฑ์  
- ทักษะทางในการขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ  
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- ทักษะทางในการค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดข้ึน  
- ทักษะทางในการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งจะ

ได้ผลลัพธ์ที่ต่างไป  
- ทักษะการจัดการ  
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทสังคม  
- ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการตันแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน/กระบวนการในการทดสอบหรือวิเคราะห์ผลของผลิตภัณฑ์  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบที่ได้จากการวิจัย หรือ การต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ และบริการ
เดิม 

 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
มีความเข้าใจผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัยเพ่ือน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ 

รวมถึง บริบทสังคม และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ  

 ค าแนะน าในการประเมิน 
ในการประเมินควรพิจารณาความรอบรู้ในหลายๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ต้นแบบ ทั้งด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์ สังคม โดยต้องแสดงออกซึ่งผลของการผลิตผลิตภัณฑ์
และบริการ 

 
 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการจะด าเนินการเมื่อสร้างผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วจะต้อง

น าไปตรวจสอบความเหมาะสม และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ถ้าหากผลการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพยังไม่เป็นที่พึงพอใจ หรือมีบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์จะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่ง
ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2552)                  

- การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก  
เป็นการทดลองเบื้องต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม ผลประเมินเชิงคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ 

ตัวอย่างเช่น ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในโรงเรียน 1 - 3 แห่ง เด็กนักเรียน 6 - 12 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสังเกต 
สัมภาษณ์ สอบถาม แล้วน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ 
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- การทดลองกับกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่  
เป็นการน าผลิตภัณฑ์ไปทดลองกับกลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ หรือเรียกว่ากลุ่มน าร่อง (Pilot 

Group) ตัวอย่างเช่น การน าไปใช้ในโรงเรียน 5 - 15 แห่ง  มีจ านวนนักเรียน 30 - 100 คน โดยมีการทดสอบ
ก่อนและหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ น าผลที่ประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือกลุ่มควบคุมที่เหมาะสม 
วัตถุประสงค์หลักของการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มขนาดใหญ่เพ่ือต้องการที่จะบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ
กระบวนการที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการด าเนินการ 
ของขั้นตอนนี้จะใช้การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) แล้วน าผลการวิจัยมาแก้ไขปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรือกระบวนการ 

- การทดลองความพร้อมน าไปใช้  
หลังจากปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการจนมีความม่ันใจในด้านคุณภาพ ผู้วิจัยจึง

น ารูปแบบไปทดลองใช้เพ่ือตรวจสอบความพร้อมสู่การปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การน าไปใช้ในโรงเรียน 10 - 30 
แห่ง นักเรียน 40 - 200 คน รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และสังเกต เพ่ือตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่
พัฒนาขึ้นมีความพร้อมที่จะน าไปใช้ในโรงเรียนได้หรือไม่เพียงใด แล้วน าสารสนเทศที่ได้จากขั้นตอนนี้มาแก้ไข
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เช่น คู่มือในการใช้ผลิตภัณฑ์มีความชัดเจนหรือไม่ เป็นต้น การด าเนินการในขั้นตอนนี้เป็น
การประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์ในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งจะประเมินทั้งตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์ 
ผลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เป็นต้น ผลที่ได้จากการประเมินจะน าไปสู่การ
ตัดสินใจปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้นๆ หากพิจารณาแล้วพบว่าไม่คุ้มค่าหรือเสี่ยงอันตรายก็จะยุติการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 
แต่ถ้าหากผลการประเมินพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้ได้เป็นอย่างดี ก็จะน าไปสู่การ
ด าเนินการขั้นต่อไปคือการจดลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ และการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์   
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0224 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ โดยวิเคราะห์ตลาด 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือการคาดการณ์ปริมาณผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการต้นแบบ หรือ
กระบวนการที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการ และประสานองค์กร หน่วยงาน โรงงาน เพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ 
การให้บริการ หรือ กระบวนการ อีกทั้งสามารถพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง  ศึกษาข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ อย่างต่อเนื่อง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

02241  
ผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ บริการ 
และกระบวนการ 

1. วิเคราะห์ตลาด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบันและอนาคต 
เพ่ือการคาดการณ์ปริมาณผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ
ต้นแบบ หรือกระบวนการที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการ 
2. ประสานองค์กร หน่วยงาน โรงงาน เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ 
การให้บริการ หรือ กระบวนการ 

1. ข้อสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 

02242  
พัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ บริการ 
หรือกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง 

1. วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง 
2. ศึกษาข้อมูลเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ3. 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ อย่างต่อเนื่อง 

1. ข้อสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทของสังคม ตลาด ความต้องการ แนวโน้มต่างๆ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
- ทักษะการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง 
- ทักษะการถ่ายทอด การก ากับดูแล  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะทางกายภาพ สามารถมองเห็นประโยชน์จากงานวิจัยผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ 
- ทักษะทางในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ  
- ทักษะทางในการน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ทักษะทางในการประเมินผลการวิเคราะห์ผลของต้นแบบผลิตภัณฑ์  
- ทักษะทางในการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงแผนผลิตภัณฑ์  
- ทักษะทางในการขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ  
- ทักษะทางในการค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดข้ึน  
- ทักษะทางในการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งจะ

ได้ผลลัพธ์ที่ต่างไป  
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- ทักษะการจัดการ  
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทสังคม  
- ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการตันแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน/กระบวนการในการทดสอบหรือวิเคราะห์ผลของผลิตภัณฑ์  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบที่ได้จากการวิจัย หรือ การต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ และบริการ
เดิม 

 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
มีความเข้าใจผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัยเพ่ือน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ 

รวมถึง บริบทสังคม และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 ค าแนะน าในการประเมิน 
ในการประเมินควรพิจารณาความรอบรู้ในหลายๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ต้นแบบ ทั้งด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์ สังคม โดยต้องแสดงออกซึ่งผลของการผลิตผลิตภัณฑ์
และบริการ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์  

15. ขอบเขต (Range Statement) 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม  เป็นการน าความรู้และผลการวิจัยที่ได้จากการส ารวจ 
สังเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเริ่มจากการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย
การก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก าหนดวิธีที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรที่
ต้องการเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านก าลังคน งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และระยะเวลา เมื่อได้
ผลิตภัณฑ์แล้วจึงท าการกลั่นกรองทางความคิดและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เพ่ือน าไปสู่การสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ของการใช้
ต้นแบบผลิตภัณฑ์ช่วยในการตรวจสอบแนวความคิด ว่าสิ่งที่ถูกออกแบบมานั้นถูกต้องตามที่คิดไว้หรือไม่ ทั้ง
เรื่องรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ในการผลิต กระบวนการในการผลิต ระบบหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นจึงด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะหรือรู ปแบบตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ส่วนผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรมที่จะพัฒนามีลักษณะอย่างไร หรือส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม มีอะไรบ้างจะขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม นั้นๆ ใน
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ขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้จะต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรมแต่ละชนิด (วาโร  เพ็งสวัสดิ์, 2552) 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์    
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หน่วยสมรรถนะอาชีพ 

อาชีพนักวิจัย ระดับ 8 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0042  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถส่งบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ โดย
คัดเลือกวารสารวิชาการที่ตรงตามขอบเขตการวิจัยและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  จัดรูปแบบของ
บทความวิจัยให้ตรงตามมาตรฐานที่วารสารวิชาการก าหนดได้ และปรับแก้บทความวิจัยตามที่ผู้ประเมินของ
วารสารวิชาการเสนอแนะได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  อีกทั้งสามารถเสนอผลการวิจัยสู่สาธารณะและ
เครือข่ายเพ่ือสร้างการรับรู้ โดยน าเสนอผลการวิจัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย และถ่ายทอดผลการวิจัยต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย  นอกจากนี้ยัง
สามารถถ่ายทอดผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดข้อเสนอแนะจากการวิจัย ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน และพัฒนาคู่มือหรือเอกสารข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได ้

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
         คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

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 

00421  
ส่งบทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ/นานาชาติ 

1. คัดเลือกวารสารวิชาการท่ีตรงตามขอบเขตการวิจัย
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
2. จัดรูปแบบของบทความวิจัยให้ตรงตามมาตรฐานที่
วารสารวิชาการก าหนดได้ 
3. ปรับแก้บทความวิจัยตามที่ผู้ประเมินของ
วารสารวิชาการเสนอแนะได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1. ข้อสอบข้อเขียน  

00422 
เสนอผลการวิจัยสู่
สาธารณะและเครือข่าย
เพ่ือสร้างการรับรู้ 

1. น าเสนอผลการวิจัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มี
ส่วนได้เสียได้ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
2. ถ่ายทอดผลการวิจัยต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

1. ข้อสอบข้อเขียน  

00423 
ถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ 

1. ถ่ายทอดข้อเสนอแนะจากการวิจัย ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน 
2. พัฒนาคู่มือหรือเอกสารข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ 
เข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน  

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะการเขียน 
- ทักษะการน าเสนอ 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการคัดเลือกวารสารวิชาการ 
- ทักษะในการจัดรูปแบบบทความวิจัย 
- ทักษะในการปรับแก้บทความวิจัย 
- ทักษะในการน าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัย 
- ทักษะในการถ่ายทอดข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
- ทักษะในการพัฒนาคู่มือหรือเอกสารข้อเสนอแนะ 

 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกวารสารวิชาการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปแบบบทความวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการปรับแก้บทความวิจัย 
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- ความรู้เกี่ยวกับการน าเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคู่มือหรือเอกสารข้อเสนอแนะ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน 
- เอกสารรับรองประสบการณ์ท างานจากหัวหน้างาน/ผู้ประกอบการ 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
- รายงานการวิจัยที่ได้ด าเนินการ 
- ใบรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาท่ีแสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
การน าเสนอผลงานวิจัยเป็นพันธกิจที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่นักวิจัยทุกคนควรต้องท าเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย

และจัดท ารายงานวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักวิจัยควรถือว่าการน าเสนอผลงานวิจัยเป็นหน้าที่ นักวิจัยอาจ
น าเสนอผลงานวิจัยได้หลายแบบ แบบที่ใช้กันมาก คือ การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ และ
การน าเสนอผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2556) 

การน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การน าเสนอโปสเตอร์ และการ
น าเสนอด้วยวาจา 1) การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์แตกต่างจากการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา ตรงที่
การน าเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์นั้นนักวิจัยให้โปสเตอร์ท าหน้าที่บอกเรื่องราวของผลงานวิจัย นักวิจัยมี
หน้าที่ต้องรออยู่ใกล้ๆ โปสเตอร์และคอยตอบค าถามหรือให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมแก่ผู้ชม  และ 2) การเสนอ
ผลงานวิจัยด้วยวาจานั้นโดยทั่วไปมีเวลาจ ากัดมาก นักวิจัยมีเวลาประมาณ 15 - 20 นาที ในการน าเสนอสาระ
สรุปของผลงานวิจัย และมีเวลา 10 - 15 นาที ส าหรับการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ การน าเสนอผลงานด้วย
วาจาต่างจากการน าเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัย เพราะนักวิจัยต้องท าหน้าที่เสนอผลงานต่อหน้าผู้เข้าร่วมประชุม 
รวมทั้งต้องมีการเตรียมทั้งเอกสารและเตรียมความพร้อมของตัวนักวิจัยเองในการน าเสนอผลงานด้วย 

ส าหรับการน าเสนอผลงานวิจัยในรูปบทความวิจัยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ  บทความวิจัยมี
เนื้อหาสาระแบบเดียวกับรายงานวิจัยทั่วไป แต่ลักษณะของเนื้อหาสาระมีความกระชับรัดกุม มีแบบฉบับที่ให้
สารสนเทศ และมีมาตรฐานเฉพาะเจาะจงสูงกว่าลักษณะของเนื้อหาสาระในรายงานการวิจัยทั่วไป เนื่องจาก
การน าเสนอบทความวิจัยมีความจ ากัดของจ านวนหน้าในวารสาร และมีความจ ากัดตามเวลาในการน าเสนอ
บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ 
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 ค าแนะน า  
- ผู้เข้ารับการประเมินคัดเลือกวารสารวิชาการได้ตรงตามขอบเขตการวิจัยและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล 
- ผู้เข้ารับการประเมินจัดรูปแบบของบทความวิจัยให้ตรงตามมาตรฐานที่วารสารวิชาการก าหนดได้ 
- ผู้เข้ารับการประเมินปรับแก้บทความวิจัยได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
- ผู้เข้ารับการประเมินน าเสนอผลการวิจัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์การวิจัย 
- ผู้เข้ารับการประเมินถ่ายทอดผลการวิจัยต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 
- ผู้เข้ารับการประเมินถ่ายทอดข้อเสนอแนะจากการวิจัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน 
- ผู้เข้ารับการประเมินพัฒนาคู่มือหรือเอกสารข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได ้
 ค าอธิบายรายละเอียด 

โปสเตอร์น าเสนอผลงานวิจัยมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 1) ชื่อเรื่อง (Title) เป็นข้อความระบุ
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย และบริบทของงานวิจัย 2) บทคัดย่อ (Summary) บทคัดย่อ
เป็นเนื้อหาสาระสรุปของงานวิจัย โดยมากนิยมเขียนเพียง 3 ประโยค คือ วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย 
และผลการวิจัย เ พ่ือให้ผู้ อ่านเห็นภาพรวมของงานวิจัยทั้ งเรื่อง 3) บทน าและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง 
(Introduction and Related Literature) เป็นข้อความที่อธิบายถึงความเป็นมาของปัญหาวิจัยความส าคัญ
ของงานวิจัย ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักวิจัยสังเคราะห์สรุปสร้างเป็นกรอบแนวคิดและสมมติฐาน
วิจัย 4) วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) กรณีการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วยประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปรและเครื่องมือวิจัย วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล กรณีการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
การบรรยายสนาม (Field) ที่ศึกษา การเลือกและลักษณะของกรณี (Case) ที่ศึกษา ขอบข่ายของข้อมูล วิธีการ
และเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 5) ผลการวิจัย (Research Results) เป็นการ
เสนอสาระส่วนที่เป็นสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

สิ่งที่นักวิจัยต้องเตรียมในการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา คือ 1) รายงานวิจัยในรูปบทความวิจัยที่มี
ความยาว และรูปแบบการพิมพ์ตามข้อก าหนดของการประชุมทางวิชาการ 2) สไลด์หรือ Power Point 
ส าหรับใช้ประกอบการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา และ/หรือ 3) ส าเนาเอกสารของสไลด์หรือ Power Point 
โดยทั่วไปสไลด์ผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการน าเสนอผลงานวิจัยเชิงปริมาณด้วยวาจาควรประกอบด้วยสไลด์ 7 
แผ่น ดังนี้ 1) ชื่อผลงานและชื่อนักวิจัย 2) ปัญหาวิจัย และความส าคัญ/ประโยชน์ของผลงานวิจัย 3) ความ
เกี่ยวข้องระหว่างงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4) กรอบแนวคิดรวมทั้งสมมุติฐานวิจัย 5) แบบแผนวิจัย ตัว
แปร เครื่องมือวัดและคุณภาพเครื่องมือ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 6) ผลการวิจัยที่ส าคัญ และ 7) สรุป
ผลงานวิจัย และสไลด์ผลงานวิจัยที่ใช้ประกอบการน าเสนอผลงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวาจา ควรประกอบด้วย
สไลด์ 7 แผ่น ดังนี้ 1) ชื่อผลงานและชื่อนักวิจัย 2) ปัญหาวิจัย 3) ความส าคัญ/ประโยชน์ของผลงานวิจัย  4) 
ความเกี่ยวข้องระหว่างงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดรวมทั้งสมมติฐานวิจัย 5) แบบแผนวิจัย 
การเลือกพ้ืนที่และผู้ให้ข้อมูล การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 6) ผลการวิจัยที่ส าคัญ และ 7) สรุปผลงานวิจัย 

เนื้อหาสาระของบทความวิจัยโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนส าคัญ 6 ส่วน คือ 1) บทคัดย่อ (Abstract) 
เป็นเนื้อหาสาระส่วนที่น าเสนอวัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัยโดยสรุป เพ่ือให้ผู้อ่านเห็น
ภาพรวมของงานวิจัยทั้งเรื่อง 2) ส่วนน า ( Introduction) ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นการ



 

ห น้ า  172 | 205 

 

บรรยายให้ผู้อ่านได้ทราบว่าบทความวิจัยนี้พัฒนามาจากผลงานวิจัยที่มีมาก่อนหน้านี้อย่างไรบ้างและน ามาสู่
ปัญหาวิจัยอย่างไร ส่วนที่สองกล่าวถึงปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย ส่วนที่สาม คือ รายงานเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยเฉพาะส่วนที่เป็นทฤษฎีและงานวิจัยที่ส าคัญ ซึ่งน าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการ
วิจัยรวมทั้งสมมติฐานการวิจัย ส่วนที่สี่เป็นรายงานระบุเหตุผลพร้อมเอกสารอ้างอิงในการเลือกวิธีด าเนินการ
วิจัยที่ใช้ในบทความวิจัยนี้ 3) วิธีการ (Methods) เป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย ถ้าเป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วยการบรรยายลักษณะของประชากร กลุ่มตัวอย่างและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ความสมบูรณ์ของกลุ่มตัวอย่าง นิยามตัวแปร เครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ วิธีการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล และข้อสังเกตที่ส าคัญเกี่ยวกับวิธีด าเนินการวิจัย ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณลักษณะประกอบด้วย
การบรรยายสนาม (Field) ที่ศึกษา การเลือกและลักษณะของกรณี (Case) ที่ศึกษา ขอบข่ายของข้อมูล วิธีการ
และเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Results) 
เริ่มต้นด้วยการบรรยายว่า ผู้วิจัยจะเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไร จากนั้นจึงเป็นการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์พร้อมทั้งการตีความ ในส่วนนี้มีการน าเสนอตารางและภาพประกอบเท่าที่จ าเป็น 5) การอภิปราย
และ/หรือการสรุป (Discussion and/or Conclusion) เป็นการบรรยายสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย 
ประกอบกับการอธิบายว่าข้อค้นพบมีความขัดแย้ง/สอดคล้องกับสมมติฐานวิจัยและผลงานวิจัยในอดีตหรือไม่ 
และอย่างไร พร้อมทั้งเหตุผลที่เป็นเช่นนั้น ในตอนสุดท้ายเป็นการอภิปรายข้อจ ากัดหรือข้อบกพร่อง ข้อดีเด่น 
ซึ่งน าไปสู่ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 6) ส่วนอ้างอิงและผนวก (References 
and Appendix) ส่วนอ้างอิงประกอบด้วยบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนบันทึกหรือหมายเหตุของผู้วิจัย 
ส่วนที่เป็นผนวก คือ ส่วนที่ผู้วิจัยน าเสนอสาระที่ผู้อ่านควรได้รับรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่น าเสนอในบทความ 
เช่น ตัวอย่างเครื่องมือวิจัย เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ประเมินโดยการทดสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก   
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0225  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดสอบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรมภาคสนาม (Field Test) 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถสรุปผลการวิจัยและผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจับประเด็นส าคัญ
ของผลการวิจัยและผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ กระบวนการ และสรุป และอภิปรายผลการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ อีกทั้งสามารถถอดองค์ความรู้ นวัตกรรม โดยถอดองค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ และน าผลการถอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จาก
การวิจัยและพัฒนาไปเผยแพร่สู่สาธารณะ 

7. ส าหรับระดบัคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

 

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 

02251  
สรุปผลการวิจัยและผล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

1. จับประเด็นส าคัญของผลการวิจัยและผลการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ กระบวนการ 
2. สรุป และอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บริการ และกระบวนการ 

1. ข้อสอบข้อเขียน  

02252  
ถอดองค์ความรู้ 
นวัตกรรม 

1. ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บริการ กระบวนการ 
2. น าผลการถอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการ
วิจัยและพัฒนาไปเผยแพร่สู่สาธารณะ 

1. ข้อสอบข้อเขียน  

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทของสังคม ตลาด ความต้องการ แนวโน้มต่างๆ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
- ทักษะการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง 
- ทักษะการถ่ายทอด การก ากับดูแล  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะทางกายภาพ สามารถมองเห็นประโยชน์จากงานวิจัยผลิตภัณฑ์หรือบริการต้นแบบ 
- ทักษะทางในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ  
- ทักษะทางในการน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ทักษะทางในการประเมินผลการวิเคราะห์ผลของต้นแบบผลิตภัณฑ์  
- ทักษะทางในการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงแผนผลิตภัณฑ์  
- ทักษะทางในการขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ  
- ทักษะทางในการค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดข้ึน  
- ทักษะทางในการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งจะ

ได้ผลลัพธ์ที่ต่างไป  
- ทักษะการจัดการ
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 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทสังคม  
- ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการตันแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน/กระบวนการในการทดสอบหรือวิเคราะห์ผลของผลิตภัณฑ์ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบที่ได้จากการวิจัย หรือการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ และบริการ
เดิม 

 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
มีความเข้าใจผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัยเพ่ือน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ 

รวมถึง บริบทสังคม และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 ค าแนะน าในการประเมิน 
ในการประเมินควรพิจารณาความรอบรู้ในหลายๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ต้นแบบ ทั้งด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์ สังคม โดยต้องแสดงออกซึ่งผลของการผลิตผลิตภัณฑ์
และบริการ 

 วิธีการประเมิน 
- ประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
หน่วยสมรรถนะทดสอบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรมภาคสนาม (Field Test) คือ การน า

ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาน ามาใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรมภาคสนาม และพิสูจน์ว่า
สามารถใช้ได้จริงหรือไม่ และน าผลการทดสอบมาถอดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไป
เผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0232  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเสนอนวัตกรรมสู่สาธารณะและเครือข่ายเพ่ือสร้างการรับรู้ โดย
น าเสนอนวัตกรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย และถ่ายทอด
นวัตกรรมต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย อีกท้ังสามารถถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
โดยถ่ายทอดนวัตกรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน และพัฒนาคู่มือหรือเอกสารข้อเสนอแนะที่
น่าสนใจ เข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555)   

 

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 

02321  
เสนอนวัตกรรมสู่
สาธารณะและเครือข่าย
เพ่ือสร้างการรับรู้ 

1. น าเสนอนวัตกรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มี
ส่วนได้เสียได้ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
2. ถ่ายทอดนวัตกรรมต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

1. การสอบข้อเขียน           
 

02322  
ถ่ายทอดนวัตกรรมเพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

1. ถ่ายทอดนวัตกรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ชัดเจน  
2. พัฒนาคู่มือหรือเอกสารข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ 
เข้าใจง่าย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

1. การสอบข้อเขียน           
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทของสังคม ตลาด ความต้องการ แนวโน้มต่างๆ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
- ทักษะการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง 
- ทักษะการถ่ายทอด การก ากับดูแล  

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะทางในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ  
- ทักษะทางในการมองเห็นประโยชน์จากงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต้นแบบ  
- ทักษะทางในการวิเคราะห์การน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ทักษะทางในการประเมินผลการวิเคราะห์ผลของต้นแบบผลิตภัณฑ์  
- ทักษะทางในการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงแผนผลิตภัณฑ์  
- ทักษะทางในการขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคย

มีมาก่อน  
- ทักษะทางในการค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดข้ึน  
- ทักษะทางในการคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ซึ่ง

จะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไป  
- ทักษะการจัดการ  
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 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทสังคม  
- ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการตันแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน/กระบวนการในการทดสอบหรือวิเคราะห์ผลของผลิตภัณฑ์ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบที่ได้จากการวิจัย หรือ การต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ และบริการ
เดิม 

 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
มีความเข้าใจผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัยเพ่ือน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ 

รวมถึง บริบทสังคม และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 ค าแนะน าในการประเมิน 
ในการประเมินควรพิจารณาความรอบรู้ในหลายๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ต้นแบบ ทั้งด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์ สังคม โดยต้องแสดงออกซึ่งผลของการผลิตผลิตภัณฑ์
และบริการ 

 วิธีการประเมิน 
- ประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
การถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม คือ กระบวนการในการน าผลลัพธ์ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ 

บริการ และนวัตกรรม มาส่งต่อให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ผ่านวิธีการต่างๆ โดยรูปแบบในการถ่ายทอดและวิธีการสื่อสาร
ต้องเหมาะสมตามบริบท สถานการณ์ และประเภท ของผู้รับการถ่ายทอดสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ หากผู้ถ่ายทอด
วิธีการถ่ายทอดได้เหมาะกับธรรมชาติของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความส าเร็จในการถ่ายทอดย่อมท าให้ผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับได้ดี และมีความยั่งยืน
มากยิ่งขึ้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ประเมินโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก   
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0233 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาต่อยอด ขยายผลผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม (Industrial Scale) 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้สามารถพัฒนานโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ จัดท านโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล ด าเนินการตามนโยบาย 
แผน และยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง ติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และพัฒนานโยบาย แผน และยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถศึกษา พัฒนา และปรับปรุงตามบริบทของสังคม โดยเข้าใจบริบทของสังคม องค์กร ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสีย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
ต้นแบบ และพัฒนาแผนและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามบริบทของสังคม นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาสู่
ความยั่งยืน โดยเข้าใจการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผสานการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการบริการกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพ่ือความ
ยั่งยืน และประเมินศักยภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการสู่ความยั่งยืน รวมทั้งสามารถติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์/การ
บริการ โดยเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถปรับเปลี่ยน
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์/การให้บริการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และการปรับเปลี่ยน/พัฒนาผลิตภัณฑ์/การบริการ และปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการตามความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการตลาด นักบริหารทั่วไป 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555)  
- แผนและยุทธศาสตร์การวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

02331  
พัฒนานโยบาย แผน 
และยุทธศาสตร์ 

1. วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการ 
2. จัดท านโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล 
3. ด าเนินการตามนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
4. ติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
5. พัฒนานโยบาย แผน และยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

1. ข้อสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์  

02332  
ศึกษา พัฒนา และ
ปรับปรุงตามบริบท
ของสังคม 

1. เข้าใจบริบทของสังคม องค์กร ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการต้นแบบ 
3. พัฒนาแผนและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องตามบริบทของ
สังคม 

1. ข้อสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์  

02333  
พัฒนาสู่ความยั่งยืน 

1. เข้าใจการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
2. ผสานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
3. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
เพ่ือความยั่งยืน 
4. ประเมินศักยภาพของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
บริการสู่ความยั่งยืน 

1. ข้อสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์  

02334  
ติดตามความ
เปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ความ
ต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสีย เพื่อ

1. เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/การให้บริการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสีย และการปรับเปลี่ยน/พัฒนาผลิตภัณฑ์/
การบริการ 

1. ข้อสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์  
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

ปรับเปลี่ยนหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์/
การบริการ 

3. ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการตาม
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทของสังคม ตลาด ความต้องการ แนวโน้มต่างๆ 
- ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
- ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
- ทักษะการวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง 
- ทักษะการถ่ายทอด การก ากับดูแล 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะทางในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ  
- ทักษะทางในการมองเห็นประโยชน์จากงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต้นแบบ  
- ทักษะทางในการวิเคราะห์การน าไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ทักษะทางในการประเมินผลการวิเคราะห์ผลของต้นแบบผลิตภัณฑ์  
- ทักษะทางในการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงแผนผลิตภัณฑ์  
- ทักษะทางในการขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคย

มีมาก่อน  
- ทักษะทางในการค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดข้ึน  
- ทักษะทางในการคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า ซึ่ง

จะได้ผลลัพธ์ที่ต่างไป  
- ทักษะการจัดการ  
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับบริบทสังคม  
- ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ  
- ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการตันแบบ  
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- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน/กระบวนการในการทดสอบหรือวิเคราะห์ผลของผลิตภัณฑ์ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการต้นแบบที่ได้จากการวิจัย หรือ การต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ และบริการ
เดิม 

 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
มีความเข้าใจผลผลิตและผลลัพธ์ของการวิจัยเพ่ือน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการต้นแบบ 

รวมถึง บริบทสังคม และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และต้องสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ 

 ค าแนะน าในการประเมิน 
ในการประเมินควรพิจารณาความรอบรู้ในหลายๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ต้นแบบ ทั้งด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์ สังคม โดยต้องแสดงออกซึ่งผลของการผลิตผลิตภัณฑ์
และบริการ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์  

15. ขอบเขต (Range Statement) 

มีความรู้ความเข้าใจถึงบริบทสังคม นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือ
สามารถด าเนินการพัฒนา จัดท าแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 ค าแนะน า  
N/A 

 ค าอธิบายรายละเอียด 
N/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสอบสัมภาษณ์   
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หน่วยสมรรถนะอาชีพ 

อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 5 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0014  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ก าหนดทรัพยากรที่ใช้ในการวิจัย 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถแสวงหาแหล่งทุนที่ตรงกับความเชี่ยวชาญในงานวิจัย เลือกผู้เข้าร่วม
งานวิจัยได้อย่างเหมาะสมและก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมกับงานวิจัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 

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 

00141  
แสวงหาแหล่งทุนที่ตรง
กับความเชี่ยวชาญ 

1. เข้าใจข้อเสนอโครงการวิจัยที่น าเสนออย่างถ่องแท้ 
2. รอบรู้เกี่ยวกับแหล่งทุนที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
3. เข้าใจความต้องการของแหล่งทุน 
4. น าเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนได้ 
5. สร้างความเชื่อม่ันให้กับแหล่งทุน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

00142  
เลือกผู้เข้าร่วมงานวิจัย
ได้เหมาะสมกับงานวิจัย 

1. ศึกษาประวัติของนักวิจัยที่จะเข้าร่วมงานวิจัยก่อนที่
จะคัดเลือก 
2. เลือกนักวิจัยที่ตรงกับความเชี่ยวชาญในงานวิจัยนั้นๆ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

00143  
ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานได้เหมาะสม
กับงานวิจัย 

1. ประมาณการระยะเวลาในการท างานของเนื้องานใน
แต่ละกิจกรรมของงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
2. ด าเนินการท าวิจัยได้อยู่ในกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบรรณ ข้อก าหนดทางกฎหมาย ข้อก าหนดด้านการวิจัย และความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการบริหารจัดการ 
- ทักษะการก าหนดระยะเวลาให้เป็นไปตามงบประมาณ 
- ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ  
- ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุนที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย  
- ความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายในการด าเนินการวิจัย  
- ความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอโครงการวิจัย  
- ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของแหล่งทุน  
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

แผนการด าเนินการวิจัย แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนการใช้งบประมาณ ประสิทธิผลการหา
แหล่งทุน และได้รับการสนับสนุนทุน ใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง หลักฐานการ
น าเสนอทุนโครงการวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก 

 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติและข้อก าหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ 
- ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการวิจัย (Certificate จาก PMI)  
- ใบผ่านการฝึกอบรม Project Manager 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการ
ปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
- การประเมินการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสัมภาษณ์  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น สมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึงการ

แสวงหาแหล่งทุนที่ตรงกับความเชี่ยวชาญ โดยเข้าใจข้อเสนอโครงการวิจัยที่น าเสนออย่างถ่องแท้และศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนที่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เข้าใจความต้องการของแหล่งทุน น าเสนอข้อเสนอ
โครงการวิจัยต่อแหล่งทุนได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับแหล่งทุนได้ สมรรถนะย่อยถัดมากล่าวถึงการเลือก
ผู้เข้าร่วมงานวิจัยได้เหมาะสมกับงานวิจัย โดยศึกษาประวัติของนักวิจัยที่จะเข้าร่วมงานวิจัยก่อนที่จะคัดเลือก
เพ่ือที่จะเลือกนักวิจัยที่ตรงกับความเชี่ยวชาญในงานวิจัย สมรรถนะย่อยสุดท้ายกล่าวถึงการก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานได้เหมาะสมกับงานวิจัย โดยประมาณการระยะเวลาในการท างานของเนื้องานในแต่ละกิจกรรมของ
งานวิจัยได้อย่างเหมาะสม เพ่ือที่จะควบคุมการด าเนินการท าวิจัยได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 ค าแนะน า  
N/A 

 ค าอธิบายรายละเอียด 
N/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
 ทดสอบความรู้โดยการใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะอาชีพ 

อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 6 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0052  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมและก ากับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถควบคุมและก ากับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย ในทุก
กระบวนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม โดยเข้าใจกระบวนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม บริหารจัดการงาน
ทุกขั้นตอนทั้งภายในองค์กร/ทีม ก ากับติดตาม ในระหว่างการด าเนินงานวิจัย (Monitoring) และสรุปจัดท า
เอกสาร ผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังต้องสามารถประเมินความส าเร็จระหว่างการด าเนินการวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรม โดยจัดท าแผนงานบริหารจัดการกระบวนการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จแผนงานด้าน
การบริหารทรัพยากรวิจัย 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 
- กฎระเบียบของแหล่งทุน 
- กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 
- พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ........ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
- พ.ร.บ. ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ.ศ. ........ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

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 

00521  
ควบคุมและก ากับดูแล
ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย ในทุก
กระบวนการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม 

1. เข้าใจกระบวนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
2. บริหารจัดการงานทุกขั้นตอนทั้งภายในองค์กร/ทีม  
3. ก ากับติดตาม ในระหว่างการด าเนินงานวิจัย 
(Monitoring) 
4. สรุปจัดท าเอกสาร ผลการปฏิบัติงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์             
 

00522 
ประเมินความส าเร็จ
ระหว่างการด าเนินการ
วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

1. จัดท าแผนงานบริหารจัดการกระบวนการด าเนินงาน 
2. ประเมินความส าเร็จแผนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรวิจัย  

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์             
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

ความรู้และทักษะที่จ าเป็น ในการควบคุมและก ากับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม มีความรู้ในด้านการวางแผนการวิจัย จัดท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย 
และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสามารถในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด
ระหว่างการด าเนินงานวิจัย อีกทั้งพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบและรอบด้าน โดยค านึงถึงความส าเร็จและ
การบรรลุเป้าหมายของการด าเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม   

การน าความรู้การบริหารจัดการข้อมูล การประเมินแบบครอบวงจร (PDCA) การวางแผนงานเชิง
ระบบ ครอบคลุมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย เชื่ อมโยงกับภาคผู้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ใน
กระบวนการวิจัย การวิเคราะห์ตลาด การประเมินความเสี่ยง ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น  
สามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาในระหว่างการด าเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการจัดการ   
- ทักษะในการบริหาร  
- ทักษะในการแก้ไขปัญหา  
- ทักษะในการประเมินผล  
- ทักษะทางการคิดวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ  
- ทักษะในการวางแผนกลยุทธ์  
- ทักษะในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
- ทักษะในการบริหารทรัพยากรการวิจัย  
- ทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
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 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ   
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร  
- ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา  
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล  
- ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ  
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์  
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรการวิจัย  
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แผนปฏิบัติการจากข้อมูลเชิงประจักษ์ โครงการวิจัย  
- เอกสารผลลัพธ์จากการบริหารจัดการ การก ากับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและ

นวัตกรรม 
- ใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ผลงานวิจัย เอกสารการก ากับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม  
- เอกสารค ารับรองของผู้บริหารหรือหน่วยงานต้นสังกัดของการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม  
- สามารถประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของงานวิจัยไป

เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Certificate จาก PMI)  มีใบผ่านการฝึกอบรม Project 
Manager ใบผ่านการฝึกอบรมการวิจัย เป็นต้น 

 ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน

ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู ้
 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้ โดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 
- การประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
- มีความเข้าใจการบริหารงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจ 

สังคม และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ได้อย่างเหมาะสมกับผลงานวิจัยนั้น  
- สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม รองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่

เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงประเมินผลทั้งที่สามารถควบคุมได้ และไม่อาจ
สามารถควบคุมได้ และสามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัว/รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ 

- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management ) หมายถึง การวางแผนการด าเนินการต่างๆ 
เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ 
พร้อมทั้งสร้างศักยภาพใหม่ๆ เพ่ือรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปัจจัย 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายนอก เป็นสิ่งผลักดันจาก
ภายนอกไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาครัฐ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือการเมือง เป็นต้น และปัจจัยภายใน 
เช่น การปรับระบบการด าเนินการงาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น (อ้างอิง ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)  กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงยังเป็นกรอบความคิด
แบบหนึ่งของการจัดการความรู้ เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยภายใน ที่จะมี
ผลกระทบต่อการจัดการความรู้ โดยกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยการ
เตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) การสื่อสาร 
(Communication) กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) การเรียนรู้ (Learning) และ
การวัดผล (Measurement) 

 ค าแนะน า  
N/A 

 ค าอธิบายรายละเอียด 
N/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียนแบบข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และวิธีการสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะอาชีพ 

อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 7 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0053  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม โดยเข้าใจการติดตามและประเมินผล ระบบการบริหารจัดการการด าเนินงานวิจัย  จัดท าเอกสาร
คู่มือการติดตามประเมินผลที่สอดคล้องเหมาะสมกับงานวิจัย ประเมินความส าเร็จ ความล้มเหลวของระบบ
วิจัยบริหารจัดการวิจัย และจดัท าแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
นอกจากนี้ยังสามารถจัดท าแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ทางเลือกใหม่ โดย
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และเสนอแนะ ทางเลือกการบริหารจัดการ
งานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับโครงการและบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 
- กฎระเบียบของแหล่งทุน 
- กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 
- พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ........ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
- พ.ร.บ. ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ.ศ. ........ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

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 

00531  
ติดตามและ
ประเมินผลระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม 

1. เข้าใจการติดตามและประเมินผล ระบบการบริหาร
จัดการการด าเนินงานวิจัย 
2. จัดท าเอกสารคู่มือการติดตามประเมินผล ที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับงานวิจัย   
3. ประเมินความส าเร็จ ความล้มเหลวของระบบวิจัย
บริหารจัดการวิจัย  
4. จัดท าแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการบริหารจัดการ
งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

1. การสัมภาษณ์             
 

00532 
จัดท าแนวทางการ
บริหารจัดการงานวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรม 
ทางเลือกใหม่ 

1. พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม  
2. เสนอแนะ ทางเลือกการบริหารจัดการงานวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับโครงการและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง 

1. การสัมภาษณ์             
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- การติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ครอบคลุมการประเมินความส าเร็จ ความล้มเหลวของการบริหารจัดการ
งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือหาแนวทางหรือทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
งานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม   

- ความรู้และทักษะที่จ าเป็นที่สามารถมาใช้เพ่ือการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการงานวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรม เช่น การประเมินโครงการ การประเมินความเสี่ยง การศึกษาความเป็นไปได้ 
การศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ (Cost - Benefit Analysis) เพ่ือประเมินความ
คุ้มค่า การบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เชิงพาณิชย์ เศรษฐกิจ และสังคม 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการจัดการ   
- ทักษะในการบริหาร  
- ทักษะในการแก้ไขปัญหา  
- ทักษะในการประเมินผล  
- ทักษะทางการคิดวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ  
- ทักษะในการวางแผนกลยุทธ์  
- ทักษะในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
- ทักษะในการบริหารทรัพยากรการวิจัย  
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- ทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ   
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร  
- ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา  
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล  
- ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ  
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์  
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรการวิจัย  
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสาร/ค ารับรองจากหน่วยงานให้ทุน/ หน่วยงานต้นสังกัด ด้านประสบการการณ์ การติดตาม

ประเมินผล   
- ผลงานวิจัย 
- ใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- เอกสาร/ผลงานวิจัย ด้านติดตามและประเมินผล การด าเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม การ

น าไปใช้ประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
- คุณวุฒิทางการศึกษา    
- เอกสารประสบการณ์การประเมินผล 
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้และการประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์  
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
- มีความรู้ และกระบวนการการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการโครงการ/การบริหารจัดการ

ด าเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม มีความรู้และเข้าใจระบบการด าเนินงานวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดการด าเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม   

- สามารถเข้าถึงและบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจ สังคม และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
วิจัยแห่งชาติ ได้อย่างเหมาะสมกับผลงานวิจัยนั้น และสามารถวิเคราะห์ และพัฒนาเครื่องมือติดตาม
และประเมินการด าเนินงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมได้  

- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management ) หมายถึง การวางแผนการด าเนินการต่างๆ 
เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ 
พร้อมทั้งสร้างศักยภาพใหม่ๆ เพ่ือรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปัจจัย 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายนอก เป็นสิ่งผลักดันจาก
ภายนอกไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาครัฐ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น และปัจจัยภายใน เช่น 
การปรับระบบการด าเนินการงาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น (อ้างอิง ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ)  กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงยังเป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งของ
การจัดการความรู้ เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยภายในที่จะมีผลกระทบต่อ
การจัดการความรู้ โดยกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยการเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) การสื่อสาร (Communication) 
กระบวนการและเครื่ องมือ  (Process and Tools) การ เรี ยนรู้  (Learning) และการวัดผล 
(Measurement) 

 ค าแนะน า  
N/A 

 ค าอธิบายรายละเอียด 
N/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0054  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารความเสี่ยงในระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในการด าเนินงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 
โดยเข้าใจ ระบุปัจจัยความเสี่ยงในกระบวนการวิจัย ก าหนดแผนรองรับความเสี่ยงเพ่ือควบคุมกิจกรรมหรือ
แผนงาน วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงในระหว่างการด าเนินงานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรม และประเมินและตรวจสอบแผนงาน/กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ยังต้อง
สามารถประเมิน การบริหารจัดการความเสี่ยงในการด าเนินการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม โดยระบุความเสี่ยง
ด้านปัจจัยการบริหารจัดการวิจัย ก าหนดแผน/กลไก/มาตรการรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน 
ก าหนดแผน/กลไก/มาตรการรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และทบทวน ถอดบทเรียนจากความเสี่ยงที่ได้รับ 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- การบริหารความเสี่ยงแหล่งทุน หน่วยงาน 
- กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 

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 

00541  
บริหารจัดการ
ความเสี่ยงในการ
ด าเนินงานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรม 

1. เข้าใจ ระบุปัจจัยความเสี่ยงในกระบวนการวิจัย 
2. ก าหนดแผนรองรับความเสี่ยงเพ่ือควบคุมกิจกรรม
หรือแผนงาน วิจัย พัฒนาและนวัตกรรม   
3. สื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงในระหว่างการ
ด าเนินงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม  
4. ประเมินและตรวจสอบแผนงาน/กิจกรรม การบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

1. การสัมภาษณ์             
 

00542 
ประเมิน การ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยงในการ
ด าเนินการวิจัย 
พัฒนา และ
นวัตกรรม 

1. ระบุความเสี่ยงด้านปัจจัยการบริหารจัดการวิจัย 
2. ก าหนดแผน/กลไก/มาตรการรองรับความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายใน 
3. ก าหนดแผน/กลไก/มาตรการรองรับความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก 
4. ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงในการวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม 
5. ทบทวน ถอดบทเรียนจากความเสี่ยงที่ได้รับ 

1. การสัมภาษณ์             
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้และทักษะที่จ าเป็น คือ การบริหารจัดการ ประสบการณ์ด้านการท าวิจัยและการสรรหาแหล่ง
ทุน จริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยรวมถึงการออกแบบการวิจัย การด าเนินการวิจัย และการ
บริหารทรัพยากรในการวิจัย 

- ความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรวิจัย การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผน
และการประเมินผล    

- ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสร้างการบริหารแหล่งผู้ให้ทุนทั้งในและต่างประเทศที่
สอดคล้องเก่ียงข้องกับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมนั้นๆ 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการจัดการ   
- ทักษะในการบริหาร  
- ทักษะในการแก้ไขปัญหา  
- ทักษะในการประเมินผล  
- ทักษะทางการคิดวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ  
- ทักษะในการวางแผนกลยุทธ์  
- ทักษะในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
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- ทักษะในการบริหารทรัพยากรการวิจัย  
- ทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ   
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร  
- ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา  
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล  
- ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ  
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์  
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรการวิจัย  
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แผนปฏิบัติการ/แนวทาง/ผลงานวิจัย ในการบริหารจัดการความเสี่ยงการด าเนินงานด้านการวิจัย 

พัฒนา นวัตกรรม  
- รายงานการประเมิน/ความส าเร็จ หรือผลลัพธ์จากการบริหารจัดการความเสี่ยง  
- ใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- คุณวุฒิ/ใบรับรองการอบรม การวิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม  
- ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานต้นสังการในการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและ

นวัตกรรม  
 ค าแนะน าในการประเมิน 

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน
ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 

 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้และการประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
- มีความเข้าใจการบริหารงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจ 

สังคม และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ได้อย่างเหมาะสมกับผลงานวิจัยนั้น  
- สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม รองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่

เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดล าดับความรุนแรงความเสี่ยง
ที่อาจส่งผลต่อการบริหารจัดการ การด าเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ระบุความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น
จากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ในการด าเนินงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และสามารถจัดท า
แผน/กิจกรรมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

- รองรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management ) ซึ่งหมายถึง การวางแผนการ
ด าเนินการต่างๆ เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและ
การยอมรับ พร้อมทั้งสร้างศักยภาพใหม่ๆ เพ่ือรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้  โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปัจจัย 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายนอก 
เป็นสิ่งผลักดันจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นนโยบายภาครัฐ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น และ
ปัจจัยภายใน เช่น การปรับระบบการด าเนินการงาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น (อ้างอิง 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)  กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงยังเป็นกรอบ
ความคิดแบบหนึ่งของการจัดการความรู้ เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัย
ภายใน ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ โดยกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วยการเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) 
การสื่อสาร (Communication) กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) การเรียนรู้  
(Learning) และการวัดผล (Measurement) 

 ค าแนะน า  
N/A 

 ค าอธิบายรายละเอียด 
N/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะอาชีพ 

อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 8 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0051  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ออกแบบระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) (ถ้ามี) 
ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา (1223) (ISCO-08)   

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถออกแบบระบบและกลไกส าหรับการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมได้ โดยน าผลวิเคราะห์ ข้อสรุปวิจัย เพ่ือการพัฒนา นวัตกรรม จัดท าระบบ แผนงานกิจกรรม
สังเคราะห์ผลงานวิจัย และก าหนดกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม อีกทั้งจะต้องบริหาร
การเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมได้ (ภายใน) โดยเข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สามารถควบคุมได้ บริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่สามารถควบคุมได้ และประเมินผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้ (ภายนอก) โดยเข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ไม่
อาจสามารถควบคุมได้ บริหารการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจสามารถควบคุมได้  ประเมินผลการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้ และแก้ไขปัญหาและปรับตัว/รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
สาขาวิชาชีพบริการวิจัย สาขาการวิจัยและพัฒนา 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
- คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ โดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) 
- กฎระเบียบของแหล่งทุน 
- พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ........ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
- พ.ร.บ. ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พ.ศ. ........ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

 

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 

00511  
ออกแบบระบบและ
กลไกส าหรับการ
บริหารจัดการงานวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม 

1. น าผลวิเคราะห์ ข้อสรุปวิจัย เพ่ือการพัฒนา นวัตกรรม 
2. จัดท าระบบ แผนงานกิจกรรมสังเคราะห์ผลงานวิจัย 
3. ก าหนดกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและ
นวัตกรรม 

1. การสัมภาษณ์             
 

00512   
บริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่ควบคุม
ได้ (ภายใน) 

1. เข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สามารถควบคุมได้ 
2. บริหารการเปลี่ยนแปลงที่สามารถควบคุมได้ 
3. ประเมินผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ
ควบคุมได้ 

1. การสัมภาษณ์             
 

00513  
บริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่
สามารถควบคุมได้ 
(ภายนอก) 

1. เข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจสามารถ
ควบคุมได้ 
2. บริหารการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจสามารถควบคุมได้ 
3. ประเมินผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ 
4. แก้ไขปัญหาและปรับตัว/รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ 

1. การสัมภาษณ์             
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-Requisite Skill & Knowledge) 

- ความรู้และทักษะที่จ าเป็น คือ การบริหารจัดการ ประสบการณ์ด้านการท าวิจัยและการสรรหาแหล่ง
ทุน จริยธรรม และจรรยาบรรณการวิจัยรวมถึงการออกแบบการวิจัย การด าเนินการวิจัย และการ
บริหารทรัพยากรในการวิจัย 

- ความรู้และทักษะการบริหารตามภาวการณ์ต่างๆ อาทิ การบริหารแนววิทยาศาสตร์ มนุษยสัมพันธ์  
เชิงระบบและตามสถานการณ์ ภาวการณ์ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท (Context) ของสังคม ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ  การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ฯลฯ เป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องบริหารแบบ
รู้เท่าทัน ทันการณ์  มีวิสัยทัศน์ โดยใช้พื้นฐานความรู้เดิมเป็นตัวตั้ง แล้วน ามาวิเคราะห์เรียบเรียง เพ่ือ
ศึกษาและท าความเข้าใจ  แล้วจัดการก าจัดจุดอ่อนและเพ่ิมจุดแข็ง 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)   
 ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะในการจัดการ   
- ทักษะในการบริหาร  
- ทักษะในการแก้ไขปัญหา  
- ทักษะในการประเมินผล  
- ทักษะทางการคิดวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ  
- ทักษะในการวางแผนกลยุทธ์  
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- ทักษะในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
- ทักษะในการบริหารทรัพยากรการวิจัย  
- ทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ   
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร  
- ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา  
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล  
- ความรู้เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ  
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์  
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรการวิจัย  
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง 
- ผลลัพธ์จากการบริหารการเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับแบบการวิจัย กรอบการวิจัย 
- ใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง 
 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

สามารถประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของงานวิจัยไป
เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Certificate จาก PMI)  มีใบผ่านการฝึกอบรม Project Manager ใบ
ผ่านการฝึกอบรมการวิจัย เป็นต้น 

 ค าแนะน าในการประเมิน 
เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้าน

ปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ 
 วิธีการประเมิน 
- การประเมินความรู้และการประเมินการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ 



 

ห น้ า  205 | 205 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
- มีความเข้าใจการบริหารงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เศรษฐกิจ 

สังคม และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ได้อย่างเหมาะสมกับผลงานวิจัยนั้น  
- สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม รองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่

เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมถึงประเมินผลทั้งที่สามารถควบคุมได้ และไม่อาจ
สามารถควบคุมได้ และสามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัว/รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ 

- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management ) หมายถึง การวางแผนการด าเนินการต่างๆ 
เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ 
พร้อมทั้งสร้างศักยภาพใหม่ๆ เพ่ือรองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผลตามเป้าหมายที่วางไว้ 
โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปัจจัย 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายนอก เป็นสิ่งผลักดันจาก
ภายนอกไม่ว่าจะเป็น นโยบายภาครัฐ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง เป็นต้น และปัจจัยภายใน เช่น 
การปรับระบบการด าเนินการงาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น (อ้างอิง ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ)  กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงยังเป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งของ
การจัดการความรู้ เพ่ือให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ได้มุ่งเน้นถึงปัจจัยภายใน ที่จะมีผลกระทบต่อ
การจัดการความรู้ โดยกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยการเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) การสื่อสาร (Communication) 
กระบวนการและเครื่ องมือ (Process and Tools)  การเรียนรู้  (Learning)  และการวัดผล 
(Measurement) 

 ค าแนะน า  
N/A 

 ค าอธิบายรายละเอียด 
N/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
ทดสอบโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
  


