
 

 
 

มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ 
Occupational Standard and Professional Qualifications 

 
 
 
 
 

มาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับ   

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
 
 

 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ   หน้า    2 

 

สารบัญ 
 

ค ำน ำ .................................................................................................................................................. 3 
ประวัติควำมเป็นมำสถำบัน ................................................................................................................. 4 
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ............................................................................................................................ 5 
แนวทำงกำรจัดท ำสมรรถนะวิชำชีพ .................................................................................................... 18 

1. ข้อมูลทั่วไปอุตสำหกรรม  ...................................................................................................... 18 
2. มำตรฐำนอำชีพ  .................................................................................................................... 20 
3. ตำรำงแผนผังแสดงหน้ำที่ ...................................................................................................... 27 
4. หน่วยสมรรถนะ ..................................................................................................................... 32 
5. คณะผู้จัดท ำมำตรฐำนอำชีพ .................................................................................................. 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ   หน้า    3 

 

การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

  แนวคิดของกำรจัดตั้ง สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) ได้ถูกพิจำรณำขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 
พ.ศ. 2547 ภำยใต้กำรน ำเสนอของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) หรือที่รู้จักในนำม “สภำพัฒน์” เนื่องจำกสภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เสนอนำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น ถึงหน่วยงำนที่เป็นศูนย์กลำงควำมร่วมมือ
ระหว่ำงภำคเอกชน กับภำครัฐบำล ในกำรยกระดับทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถก ำลังคนของชำติให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรที่จะเน้นสมรรถนะในกำรท ำงำน เพ่ือปรับตัวให้เท่ำทันต่อกำรแข่งขัน
เสรีที่จะเกิดขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะสร้ำงกรอบและหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเพ่ือที่จะก ำหนดคุณวุฒิวิชำชีพ
ระดับต่ำงๆ ให้เป็นมำตรฐำน ในกำรบ่งชี้สมรรถนะของก ำลังคนของไทย ตลอดจนส่งเสริมกลุ่มอำชีพให้มีควำม
เข้มแข็ง สำมำรถสร้ำงมำตรฐำนอำชีพขึ้นได้เอง เพ่ือใช้เป็นฐำนในกำรพัฒนำก ำลังคนระดับต่ำงๆ ให้สำมำรถ
ตอบสนองได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในฐำนะเป็นอุปสงค์ของระบบ ในลักษณะเป็น Demand 
Driven  

ในปี พ.ศ. 2551 รัฐบำลได้ประกำศนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 
2561) อันมีวัตถุประสงค์ ในกำรสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรม กำรค้ำและบริกำร จึงได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้มีกำรรับรองคุณวุฒิ
วิชำชีพที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพ่ือเป็นเครื่องมือวัด ควำมรู้ และทักษะของบุคคล ซึ่งจ ำเป็นจะต้องมีกำร
ก ำหนดกรอบและหลักเกณฑ์คุณวุฒิวิชำชีพระดับต่ำง ๆ ขึ้นเพ่ือให้เป็นมำตรฐำนในกำรบ่งชี้สมรรถนะในกำร
ปฏิบัติงำนของแรงงำนไทย ส่งเสริมให้กลุ่มอำชีพมีควำมเข้มแข็ง สำมำรถก ำหนดมำตรฐำนอำชีพขึ้นเพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรพัฒนำก ำลังคนได้ตรงตำมควำมต้องกำร อันจะส่งผลต่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนประเทศไปสู่กำร
เป็นเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ ที่มีปัจจัยส ำคัญคือกำรพัฒนำก ำลังคนให้สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวได้นั้นจ ำเป็นต้องมีก ำลังคนที่มี “สมรรถนะ” ควำมสำมำรถเพียง
พอที่จะสนับสนุนกำรยกระดับกำรผลิตและกำรบริกำรที่ใช้องค์ควำมรู้ ตลอดจนถึงกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ 

 โดย “สมรรถนะ” นั้นต้องวัดได้อย่ำงมี “มำตรฐำน” เป็นระบบ เพ่ือที่สำมำรถจะใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรพัฒนำก ำลังคนของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะเป็นกำรส่งเสริมและช่วยเหลือส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนของรัฐในกำรพัฒนำก ำลังคนให้สำมำรถท ำงำนได้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนมำกยิ่งขึ้น
น ำไปสู่กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจึงได้เสนอให้มีกำร จัดตั้งสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ เพ่ือท ำหน้ำที่
พัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพให้เป็นไปตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำ ในทศวรรษที่สอง และกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐำนควำมรู้ โดยจัดท ำร่ำงพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) เพ่ือให้
กระทรวงศึกษำธิกำร น ำเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ตำมขั้นตอนกฎหมำย และได้มีกำร
ตรำพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) ในปี พ.ศ. 2554 ตำมที่ปรำกฏในรำช
กิจจำนุเบกษำ เล่ม 128 ตอนที่ 21 ก หน้ำที่ 5 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2554 โดยมี เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำท ำหน้ำที่รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร และเริ่มด ำเนินงำนเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งประธำนและ
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คณะกรรมกำรบริหำรสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2555 และ มีผู้อ ำนวยกำรสถำบันคุณวุฒิ
วิชำชีพ เมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน 2555 โดยด ำเนินกำรตำมภำรกิจจัดตั้งจนถึง ปัจจุบัน 

หำกพิจำรณำพ้ืนฐำนควำมมั่นคงในกำรพัฒนำชำติแล้ว พ้ืนฐำนเรื่องทรัพยำกรบุคคลถือเป็นปัจจัยที่มี
ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงศักยภำพในกำรแข่งขันทั้งในระดับภูมิภำคและประชำคมโลก 
เพ่ือให้กำรพัฒนำชำติเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเกิดควำมยั่งยืน สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) หรือ 
สคช. (Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) : TPQI) จึงถูกจัดตั้งขึ้นตำม
พระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ.2554 และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2554 มีฐำนะเป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของนำยกรัฐมนตรี ท ำหน้ำที่พัฒนำ
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพแห่งชำติ สนับสนุนกลุ่มอำชีพหรือกลุ่มวิชำชีพในกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพให้ได้
มำตรฐำนสำกล กำรรับรององค์กำรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ รวมถึงเป็น
ศูนย์กลำงข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ โดยภำรกิจหน้ำที่ของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ 
(องค์กำรมหำชน) ตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันฯ พ.ศ. 2554 มำตรำ 7 ก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 

(1) ด ำเนินกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอำชีพหรือกลุ่มวิชำชีพในกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 
(2/1) รับรองมำตรฐำนอำชีพขอต่ำงประเทศและน ำมำใช้เป็นมำตรฐำนอำชีพตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
(3) ให้กำรรับรององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
(4) เป็นศูนย์กลำงข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ 
(5) ติดตำมและประเมินผลองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ รวมทั้ง

ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและยุติธรรม 
(6) ส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำ ศูนย์หรือสถำบันฝึกอบรม สถำนประกอบกำร 

และหน่วยงำนอ่ืน ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพ่ือให้มีกำรเผยแพร่และกำรใช้
ระบบคุณวุฒิวิชำชีพและกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรมตำมมำตรฐำนอำชีพตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
 

ในกำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืนนั้น สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำร
มหำชน) ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพและจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ ด้วยกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐและเอกชนในระดับชำติและระดับนำนำชำติ รวมทั้งกำรสนับสนุนกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพและ
แนวทำงกำรประเมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ อันน ำมำใช้ในกำรประเมินสมรรถนะของบุคคลตำม
มำตรฐำนอำชีพเพ่ือให้ได้รับประกำศนียบัตรคุณวุฒิวิชำชีพและหนังสือรับรองมำตรฐำนอำชีพ รับรอง
สมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ทั้งผู้ที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำและไม่มีคุณวุฒิกำรศึกษำ ซึ่งมีประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนและควำมช ำนำญในวิชำชีพให้มีควำมพร้อมต่อกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนเสรีในประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนต่อไป (อ้ำงอิงจำก : https://www.tpqi.go.th/aboutus.php?WP=q2WZLJ1CM5O0hJatrTfo7o3Q) 

 

 

https://www.tpqi.go.th/aboutus.php?WP=q2WZLJ1CM5O0hJatrTfo7o3Q
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สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ เป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพและกำรรับรอง
คุณวุฒิวิชำชีพ โดยในกำรด ำเนินกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ สถำบันฯได้ร่วมมือกับผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรในกำรศึกษำข้อมูล ควำมเป็นไปได้ และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  เพ่ือ
น ำมำพัฒนำเป็นมำตรฐำนอำชีพในแต่ละสำขำ โดยสถำบันฯ จะระบุระดับสมรรถนะตั้งแต่ระดับพื้นฐำนจนถึง
ระดับเชี่ยวชำญในแต่ละมำตรฐำนอำชีพ ซึ่งวัดได้จำกกำรประยุกต์ใช้ทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำร
ประกอบอำชีพนั้นๆ ส ำหรับกำรรับรองคุณวุฒิวิชำชีพให้กับบุคคล สถำบันฯ จะสนับสนุนกำรจัดตั้งองค์กร
รับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ และท ำหน้ำที่ในกำรประเมินองค์กรดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ 
เพ่ือรักษำคุณภำพและมำตรฐำน 

 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

“ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ” มีโครงสร้ำงและองค์ประกอบเชิงระบบ (Systematic) ที่มีองค์ประกอบและ
กระบวนกำร มีพ้ืนฐำนจำกกำรรับรองระบบงำน (Accreditation) ที่เกิดจำกกำรยอมรับร่วมกัน (Mutual 
Recognition) โดยมีเป้ำหมำยให้เกิดกำรมีส่วนร่วม (Engagement) มีควำมตระหนัก (Awareness) ให้
ควำมส ำคัญ (Momentousness) และเป็นประโยชน์ (Beneficial) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพมีควำมน่ำเชื่อถือ มีควำมเป็นระบบ โปร่งใส และสำมำรถทวนสอบควำมถูกต้องของคุณวุฒิและ
ใบรับรอง เป็นกลไกให้บุคคลได้รับกำรยอมรับในควำมสำมำรถ สร้ำงควำมเป็นธรรมให้ระบบกำรจ้ำงงำน เพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ รวมถึงกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชำติและกรอบ
คุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน จึงต้องก ำหนดกรอบคุณวุฒิวิชำชีพจำกควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกำรใช้ก ำลังคนเพ่ือสร้ำงมูลค่ำในระบบเศรษฐกิจ 

ระบบคุณวุฒิวิชำชีพมีจุดมุ่งหมำยในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรรับรองสมรรถนะของก ำลังคนที่มีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนอำชีพตอบสนองควำมต้องกำรของภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับกำร
ยอมรับในควำมสำมำรถ และได้รับคุณวุฒิวิชำชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบกำรณ์ และควำมรู้ เพ่ือใช้
คุณวุฒิวิชำชีพในกำรพัฒนำเจริญก้ำวหน้ำในอำชีพของตนในอนำคต คุณวุฒิวิชำชีพนี้สำมำรถเทียบเคียงและ
เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้ก ำหนดระบบคุณวุฒิวิชำชีพ ประกอบไปด้วย 

๑. กรอบคุณวุฒิวิชำชีพ 
๒. ระบบหมวดหมู่ของอำชีพ 
๓. มำตรฐำนอำชีพ 

 กำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 
 กำรทบทวนและพัฒนำมำตรฐำนอำชีพ 

๔. องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
๕. กระบวนกำรควบคุมคุณภำพคุณวุฒิวิชำชีพ 

• กำรรับรององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
o กระบวนกำรรับรององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
o กระบวนกำรต่ออำยุองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
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 มำตรฐำนองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
o กระบวนกำรยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำน

อำชีพ 
o กระบวนกำรแนะน ำและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำม

มำตรฐำนอำชีพ 
 มำตรฐำนกำรประเมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
o มำตรฐำนและกระบวนกำรประเมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
o กระบวนกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
o คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 

๖. กรอบกำรเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชำชีพแห่งชำติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 
๗. ฐำนข้อมูลคุณวุฒิวิชำชีพและระบบสำรสนเทศในกำรบริหำรฐำนข้อมูลและคุณวุฒิ

วิชำชีพ 
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1 องค์ประกอบของระบบคุณวุฒิวิชำชีพ 

 

 

 

 

 

 

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ        
(ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ) 

 

มาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคล 
ตามมาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

กรอบการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ 
ในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 คุณวุฒิ (Qualification) คือกำรรับรองคุณสมบัติของบุคคล ตำมระดับผลกำรเรียนรู้ ตำมระดับ
ควำมสำมำรถที่ก ำหนด หรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่ก ำหนดในกำรได้คุณวุฒิ จำกผลกำรประเมินตำมหลักเกณฑ์หรือ
ข้อก ำหนดหรือมำตรฐำนที่ชัดเจน บุคคลที่ผ่ำนกำรประเมินดังกล่ำวจะได้รับกำรรับรองโดยหน่วยงำนที่
น่ำเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับในภำคมหำชน ระดับประเทศ เครือข่ำยระดับภูมิภำค หรือเครือข่ำยระดับสำกล โดย
กำรพัฒนำหลักเกณฑ์กำรประเมินและรับรองคุณสมบัติของบุคคล ปัจจุบันทั่วโลกให้ควำมส ำคัญในเรื่องของ 
สมรรถนะ (Competency) โดยเชื่อว่ำผลลัพธ์กำรปฏิบัติงำนที่ดีของบุคคล เกิดจำกควำมสำมำรถหรือ
สมรรถนะอำชีพที่ประกอบด้วย ควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และควำมสำมำรถ (Ability)  ซึ่ง
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (Performance   Appraisal) เป็นกำรประเมินผลลัพธ์กำร
ท ำงำน (Performance outcome) ผ่ำนผลงำนที่ดีที่ก ำหนดเป็นสมรรถนะอำชีพเป็นมำตรฐำนอำชีพ และเพ่ือ
เป็นกำรให้เห็นระดับควำมสำมำรถของบุคคลจึงต้องก ำหนดเป็นกรอบควำมสำมำรถหรือสมรรถนะเพ่ือก ำหนด
ขอบข่ำยสมรรถนะที่เรียกว่ำ กรอบคุณวุฒิ (Qualification Framework) ที่มีลักษณะเป็นค ำอธิบำยหรือค ำ
บรรยำยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่แสดงถึงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Learning outcome) ที่ได้จำกกำร
เรียนรู้ในทุกรูปแบบทั้งกำรศึกษำเรียนรู้ในระบบกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้นอกระบบกำรศึกษำ รวมถึงผลกำร
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำน ท ำให้กำรก ำหนดกรอบคุณวุฒิมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำก ำลังในประเทศ 
รวมถึงกำรเชื่อมโยงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ภำยใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติไปสู่กรอบคุณวุฒิอ่ืนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
 กรอบคุณวุฒิวิชำชีพ (Professional Qualification Framwork)  ถูกจัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำร
ก ำหนดระดับคุณวุฒิวิชำชีพที่ก ำหนดโดยระดับสมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชำชีพในแต่ละ
ระดับจะอธิบำยถึง ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ เพ่ือก ำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกำรประกอบ
อำชีพ  ขอบเขตควำมรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จำกกำรปฏิบัติงำน นวัตกรรม และระดับควำมยำกง่ำยของ
กำรท ำงำนที่เป็นกลำง ไม่ได้เฉพำะเจำะจงอำชีพใดอำชีพหนึ่งเพ่ือก ำหนดมำตรฐำนอำชีพในแต่ละสำขำวิชำชีพ
ส ำหรับกำรพัฒนำก ำลังคนของประเทศให้สำมำรถแข่งขันในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและระดับสำกลได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ กรอบคุณวุฒิวิชำชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในกำรพัฒนำและจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ
ประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพที่ก ำหนดตำมควำมต้องกำรทั้งของภำคธุรกิจและ
อุตสำหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในกำรเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมอำชีพ
ในระดับประเทศและสำกล 
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ตารางท่ี 1 ตารางค าอธิบายทั่วไปของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
ระดับ (Level) ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 

Professional Qualification Level 1 ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงำนประจ ำขั้นพื้นฐำนในบริบทกำรท ำงำนให้บรรลุตำมค ำสั่ง 
ภ ำ ย ใ ต้ ก ำ ร ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ดู แ ล อ ย่ ำ ง ใ ก ล้ ชิ ด 

ให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำน 

Professional Qualification Level 2 ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงำนอำชีพ ท ำงำนตำมวิธีกำรปฏิบัติงำนท่ีก ำหนดไว้แล้ว แก้ไข
ปัญหำที่พบเป็นประจ ำ ภำยใต้กำรแนะแนวและช้ีแนะของหัวหน้ำงำน 

Professional Qualification Level 3 ผู้มีสมรรถนะทำงเทคนิคในกำรประยุกตห์ลกักำร เลือกใช้และท ำงำนตำมมำตรฐำน 
แก้ปัญหำทำงเทคนิคหน้ำงำนควบคู่กับกำรใช้คู่มือ เข้ำใจและอธิบำยสำระส ำคัญ
ของงำนด้วยหลักกำรที่ถูกต้อง ใช้สำรสนเทศเพื่อควบคุมคุณภำพของผลงำน 
ภำยใต้กำรแนะแนวของหัวหน้ำงำน 

Professional Qualification Level 
4 

ผู้มีสมรรถนะทำงเทคนิคครอบคลุมงำนอำชีพแก้ไขปัญหำในบริบทที่คำดกำรณ์
ปัญหำได้ ปรับใช้หลักกำรหำข้อสรุปประเด็นปัญหำและตัดสินใจงำนในหน้ำที่ได้
ด้วยตนเอง ประสำนกำรท ำงำนเพื่อควบคุมคุณภำพผลงำน 

Professional Qualification Level 5 มีสมรรถนะทำงเทคนิคและกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำในบริบทที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ทั่วไป สำมำรถคิดวิเครำะห์และประเมินสถำนกำรณ์ได้ด้วยตนเอง มีควำมเป็นผู้น ำ 
จัดกำรผลิตภำพกำรท ำงำน ถ่ำยทอด สอนงำน และก ำกับดูแลผู้ร่วมงำนให้บรรลุ
งำนตำมแผนได้ 

Professional Qualification Level 6 ผู้มีสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำร แก้ไขปัญหำในบริบทที่มีควำมซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ โดยใช้องค์ควำมรู้หรือนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำระบบงำน 
ให้ค ำปรึกษำด้วยประสบกำรณ์หรือสำขำงำนท่ีมีควำมช ำนำญ 

Professional Qualification Level 7 ผู้มีสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำรแก้ปัญหำในบริบทที่มีควำมซับซ้อนและไม่
สำมำรถคำดกำรณ์ได้ พัฒนำ (ขยำย) องค์ควำมรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงำนอำชีพ 
เพื่อกำรพัฒนำองค์กำรหรือกลุ่มวิสำหกิจอย่ำงเป็นระบบ 

Professional Qualification Level 8 ผู้มีสมรรถนะในกำรสร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้หรือนวัตกรรมใหม่น ำเสนอแนวควำมคิด
กำรแก้ปัญหำในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้  มีผลงำนท่ีโดดเด่น มี
วิสัยทัศน์ได้รับกำรยอมรับในระดับประเทศข้ึนไป ให้ค ำปรึกษำหรือควำมคิดเห็นตอ่
สังคมด้วยวิจำรณญำณ ควำมช ำนำญและควำมรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : ค ำที่ใช้อธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพซึ่งนี้เป็นค ำอธิบำยที่เป็นกลำงมิได้อธิบำยถึงอำชีพใดอำชีพหนึ่งโดย
เฉพำะเจำะจง 
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ค าอธิบายกรอบคุณวุฒิวชิาชีพ 8 ระดับ 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 (Professional Qualification Level 1) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบตัิงำนประจ ำขั้นพื้นฐำนในบริบทกำรท างานให้บรรลุตามค าสั่ง ภำยใต้
กำรสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิด ให้ควำมส ำคญักับกำรท ำงำน 

ความรู ้
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมคีวำมรู้ในระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีกำรปฏิบัติในงำนอำชีพท่ี
ใช้ในกำรปฏิบัติงำนประจ ำ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทกัษะพื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำนประจ ำตำมค ำสั่งงำนท่ี
ง่ำยและไม่ซับซ้อน 

ผลลัพธ์การประยกุต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมคีวำมสำมำรถในกำรท ำงำนตำมค ำสัง่งำน มีขอบเขตงำน
ชัดเจน ภำยใต้กำรควบคุมอยำ่งใกล้ชิดของผู้ควบคุมงำน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 
- มีควำมรับผิดชอบให้ควำมส ำคญัตอ่งำนในหน้ำท่ี ส่งมอบงำนตรงเวลำ และปฏิบตัิตน

ตำมกฎระเบยีบ 
- มีจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพน้ีเป็นค ำอธิบำยท่ีมีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม
กำรประกอบอำชีพทั้งในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกำรจ้ำงงำน 
(Employability) ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพื่อแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีวอ
นำมัยและควำมปลอดภัย (OSH) ให้ก ำหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำ
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ (โดยต้อง
สำมำรถประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 (Professional Qualification Level 2) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะฝมีือในงำนอำชีพ ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว แก้ไข
ปัญหาท่ีพบเป็นประจ า ภำยใต้กำรแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้ำงำน 

ความรู ้
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมคีวำมรู้ในข้อเท็จจริงหรือหลกัการทีน่ าไปใช้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีพบประจ าในการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทกัษะฝีมือในกำรท างานตามขั้นตอนปฏิบัติท่ีก าหนดไว้
ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยกุต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมคีวำมสำมำรถในกำรท างานตามขั้นตอนปฏิบัติท่ีก าหนด 
ภายใต้การแนะน าของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 
- มีควำมรับผิดชอบให้ควำมส ำคญัตอ่งำนในหน้ำท่ีของตนที่ได้รับมอบหมำย 
- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่ำงด ี
- มีจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพน้ีเป็นค ำอธิบำยท่ีมีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม
กำรประกอบอำชีพทั้งในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกำรจ้ำงงำน 
(Employability) ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพื่อแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีวอ
นำมัยและควำมปลอดภัย (OSH) ให้ก ำหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำ
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ (โดยต้อง
สำมำรถประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 

 

 

 

 



คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 (Professional Qualification Level 3) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทำงเทคนิคในกำรประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธบิายสาระส าคัญของ
งานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน ภำยใต้กำร
แนะแนวของหัวหน้ำงำน 

ความรู ้
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมคีวำมรู้ในกำรเชือ่มโยงหลักการปฏิบติังานและผลการ
วิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อใช้ตัดสนิใจท ำงำน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทกัษะทำงเทคนิคในกำรท ำงำนเลือกใช้หลักการและ
เครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยกุต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมคีวำมสำมำรถในกำรปรับวิธีท างานตามแบบแผน
ข้อก าหนดหรือมาตรฐานการท างานหรือคู่มือการปฏบิัติงาน และตัดสินใจแก้ปัญหา
หน้างาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 
- มีควำมรับผิดชอบให้ควำมส ำคญัตอ่งำนในหน้ำท่ี 
- ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน 
- รายงานผลการท างานอย่างต่อเน่ือง 
- มีจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพน้ีเป็นค ำอธิบำยที่มีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม
กำรประกอบอำชีพทั้งในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ในกำรจ้ำงงำน 
(Employability) ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพื่อแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีวอ
นำมัยและควำมปลอดภัย (OSH) ให้ก ำหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำ
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ (โดยต้อง
สำมำรถประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 
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    คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 (Professional Qualification Level 4) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทำงเทคนิคครอบคลมุงำนอำชีพแก้ไขปัญหาในบริบทท่ีคาดการณ์ปัญหา
ได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง 
ประสานการท างานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน 

ความรู ้
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมคีวำมรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการส าคัญในงำนอำชีพเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทกัษะทำงเทคนิคในกำรท างานและทักษะในการควบคุม
งาน 

ผลลัพธ์การประยกุต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมคีวำมสำมำรถในกำรปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานอย่าง
ต่อเน่ืองด้วยตนเอง 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 
- มีควำมรับผิดชอบต่อการก ากบัดูแลควบคุมกระบวนการท างาน 
- ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเน่ือง 
- มีจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพน้ีเป็นค ำอธิบำยที่มีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม
กำรประกอบอำชีพทั้งในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ในกำรจ้ำงงำน 
(Employability) ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพื่อแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีว 
อนำมัยและควำมปลอดภัย (OSH) ให้ก ำหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำ
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ (โดยต้อง
สำมำรถประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 (Professional Qualification Level 5) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทำงเทคนิคและกำรจดักำรแก้ไขปญัหาในบริบทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ัวไป 
สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้น า จัดการ
ผลิตภาพการท างาน ถ่ายทอด สอนงาน และก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตาม
แผนได้ 

ความรู ้
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมคีวำมรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลกัการที่ซับซ้อนในงำนอำชีพ
เพื่อพัฒนาผลิตภาพการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทกัษะในกำรท างานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมลู วางแผน 
เพ่ือแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์การประยกุต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมคีวำมสำมำรถในกำรตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหางานที่
ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเน่ือง 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 
• มีควำมรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้น า ให้ค าแนะน า/สอนงานและก ากับดูแล

ผู้ร่วมงาน 
• ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย  
• เป็นแบบอย่ำงหรือผู้น ำด้ำนจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพน้ีเป็นค ำอธิบำยที่มีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม
กำรประกอบอำชีพทั้งในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ในกำรจ้ำงงำน 
(Employability) ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพื่อแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีวอ
นำมัยและควำมปลอดภัย (OSH) ให้ก ำหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำ
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ (โดยต้อง
สำมำรถประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 (Professional Qualification Level 6) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำร แก้ไขปัญหาในบริบทท่ีมีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน 
ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความช านาญ 

ความรู ้
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมคีวำมรู้ในเชิงทฤษฎีที่อำจน ำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมในงำนอำชีพเพื่อกำรพัฒนาระบบการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทกัษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลลัพธ์การประยกุต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมคีวำมสำมำรถในกำรใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้
ศาสตร์ที่หลากหลาย 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 
• มีควำมรับผิดชอบต่อการบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และแก้ปัญหา

ที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้ค าปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และ
ความช านาญ 

• เป็นแบบอย่ำงหรือผู้น ำด้ำนจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 
หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพน้ีเป็นค ำอธิบำยที่มีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม

กำรประกอบอำชีพทั้งในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ในกำรจ้ำงงำน 
(Employability) ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพื่อแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีวอ
นำมัยและควำมปลอดภัย (OSH) ให้ก ำหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำ
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ (โดยต้อง
สำมำรถประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 7 (Professional Qualification Level 7) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำรแก้ปัญหาในบริบทท่ีมีความซับซ้อนและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อกำร
พัฒนำองค์กำรหรือกลุ่มวสิำหกิจอย่ำงเป็นระบบ 

ความรู ้
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมคีวำมรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงำนอำชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทกัษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมในงำนอำชีพ 

ผลลัพธ์การประยกุต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมคีวำมสำมำรถในกำรพัฒนาองค์ความรู้หรอืนวัตกรรม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกจิ 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 
• มีควำมรับผิดชอบต่อกำรบริหารจดัการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาท่ีคาดการณ์

ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ 
• เป็นแบบอย่ำงหรือผู้น ำด้ำนจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพน้ีเป็นค ำอธิบำยที่มีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม
กำรประกอบอำชีพทั้งในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ในกำรจ้ำงงำน 
(Employability) ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพื่อแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีวอ
นำมัยและควำมปลอดภัย (OSH) ให้ก ำหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำ
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ (โดยต้อง
สำมำรถประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 8 (Professional Qualification Level 8) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น าเสนอแนวความคิด
การแก้ปัญหาในบริบทท่ีซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที่โดดเด่น มี
วิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดบัประเทศขึ้นไป ให้ค าปรึกษาหรอืความคิดเห็นต่อ
สังคมด้วยวิจารณญาณ ความช านาญและความรับผิดชอบ 

ความรู ้
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมกีารสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่นใน
งำนอำชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทกัษะขั้นสูงสุดในการท างานที่ใช้สร้างสรรค์หลกัการ
หรือแนวความคิดใหมใ่นวงกำรอำชีพ 

ผลลัพธ์การประยกุต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมคีวำมสำมำรถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือ
วิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 
• มีควำมรับผิดชอบต่อควำมเป็นแบบอย่างความส าเร็จเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์หรือ

แนวความคิดท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ  
• เป็นแบบอย่ำงหรือผู้น ำด้ำนจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพน้ีเป็นค ำอธิบำยที่มีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม
กำรประกอบอำชีพทั้งในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม 
เพื่อให้แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ในกำรจ้ำงงำน 
(Employability) ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพื่อแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีวอ
นำมัยและควำมปลอดภัย (OSH) ให้ก ำหนดเป็นสมรรถนะทั่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำ
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ (โดยต้อง
สำมำรถประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 
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ข้อมูลท่ัวไป.... 
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แนวทางการจัดท าสมรรถนะวิชาชีพ 
 

ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรม 
กำรฝึกอบรมในสถำนประกอบกำรเป็นกำรฝึกที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในระบบกำร

ฝึกอบรมเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกร เหตุเพรำะเพ่ือให้บุคลำกรมีสมรรถนะ คือควำมรู้ ทักษะ และเจตคติในกำร
ท ำงำนที่ตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรที่แท้จริง ทุกกำรฝึกอบรมจึงจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรฝึก  
หน้ำงำนประกอบเป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรมเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำพนักงำนใหม่ให้มีควำมรู้ ทักษะ
ให้สำมำรถท ำงำนกับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่ำง ๆที่สถำนประกอบกำรใช้อยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
หรือกำรฝึกอบรมยกระดับพนักงำนเก่ำให้มีควำมรู้ ทักษะในงำนเพ่ิมขึ้นเมื่อสถำนประกอบกำรมีกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี หรือระบบกำรจัดกำรบริหำรงำนใหม่ๆ ล้วนต้องกำรกำรฝึกในงำนจริง เครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณ์กำรท ำงำนจริงด้วยกันทั้งสิ้น จึงกล่ำวได้ว่ำทุกสถำนประกอบกำรล้วนแล้วแต่มีกำรฝึกอบรมใน     
สถำนประกอบกำรอยู่แล้ว นั่นคือทุกสถำนประกอบกำรล้วนแล้วแต่ก็มีครูฝึกในสถำนประกอบกำรอยู่แล้ว
เช่นกัน  แต่กำรฝึกอบรมนั้นอำจจะไม่เป็นระบบ และครูฝึกในสถำนประกอบกำรเองส่วนใหญ่ก็ขำดควำมรู้
ทักษะในกำรฝึกอบรมที่เป็นระบบในกำรที่จะถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะอย่ำงถูกต้องให้กับพนักงำนระดับรองๆ  
ลงไปตำมท่ีได้รับกำรมอบหมำย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.1 ควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรฝึกอบรมหน้ำงำนในสถำนประกอบกำร 
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1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ 

  สำขำวิชำชีพบริกำรกำรศึกษำ อำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 

2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน 
  1. จัดท ำครั้งแรก   ปี พ.ศ. 2560 
  2 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 
 

3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)  
  ไม่มี 
 

4. ข้อมูลเบื้องต้น 
สมรรถนะหมำยถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะต่ำงๆ ของบุคคลในด้ำนควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติที่มีผลท ำให้

องค์กรประสบควำมส ำเร็จ เป็นควำมเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ระหว่ำงงำน (work) ผลลัพธ์ (result) ผลที่ได้จำกกำรท ำงำน 
(output) กับคุณลักษณะของควำมรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (attitude) กำรพัฒนำสมรรถนะ 
ของบุคคลนับเป็นสิ่งจ ำเป็นและเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้หน่วยงำนต่ำงๆ ประสบควำมส ำเร็จเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำที่สุด
ที่ท ำให้องค์กรได้ เปรียบทำงกำรแข่งขัน หำกองค์กรใดที่บุคลำกรขำดสมรรถนะที่เหมำะสมจะเป็นอุปสรรค 
ต่อควำมส ำเร็จขององค์กรได้  โดยทั่วไปในกำรพัฒนำมำตรฐำนอำชีพหรือมำตรฐำนสมรรถนะเป็นควำมรับผิดชอบ
โดยตรงของเจ้ำของอำชีพ ส่วนกำรพัฒนำคนในอำชีพให้มีสมรรถนะตรงตำมมำตรฐำนอำชีพหรือมำตรฐำนสมรรถนะนั้น
จะเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบร่วมกันระหว่ำงเจ้ำของอำชีพ หน่วยงำนกำรศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ใช้
ระบบฐำนสมรรถนะพัฒนำก ำลังคนเข้ำสู่อำชีพ  

กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งสถำนประกอบกำรจะประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรที่จะได้มำซึ่งบุคลำกรที่มีสมรรถนะตำมที่ต้องกำร จะต้องมีระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภำพที่มีประสิทธิภำพตั้งแต่กำรสรรหำ กำรพัฒนำ และกำรรักษำไว้ซึ่งบุคลำกรเหล่ำนั้นที่ได้ลงทุนในกำร
พัฒนำอย่ำงมำกมำย ในเครื่องมือที่ใช้ในกำรเหล่ำนั้นมีมำกมำย แต่ที่กล่ำวถึงกันมำกและมีควำมสัมพันธ์กับมำตรฐำน
และคุณวุฒิวิชำชีพที่จะจัดท ำขึ้นคือ เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ (Career Path) ซีงมีองค์ประกอบที่ส ำคัญคือ
สมรรถนะที่ต้องได้รับกำรพัฒนำเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ประกอบกับค่ำตอบแทนที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่มีกำร
พัฒนำขึ้นเป็นล ำดบั  
 ครูฝึกอบรมในสถำนประกอบกำรมีส่วนส ำคัญอย่ำงมำกในระบบกำรฝึกอบรมในทุกสถำนประกอบกำร 
เพรำะทุกกำรฝึกอบรมที่จะท ำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีสมรรถนะในกำรท ำงำนตรงกับที่สถำนประกอบกำรต้องกำร
อย่ำงแท้จริง จะต้องมีกำรฝึกอบรมหน้ำงำน (On The Job Training) เป็นส่วนหนึ่งของกำรฝึกอบรมเสมอ และกำร
ฝึกอบรมหน้ำงำนหจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ครูฝึกอบรมในสถำนประกอบกำร
นับเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญอย่ำงยิ่ง และในสภำพควำมเป็นจริงอำจกล่ำวได้ว่ำ ทุกสถำนประกอบกำร มีกำรฝึกอบรม
หน้ำงำนอยู่แล้ว นั่นคือทุกสถำนประกอบกำรก็ต้องมีครูฝึกอบรมในสถำนประกอบกำรอยู่แล้วเช่นกัน แต่ควำมเป็น
จริงที่เกิดขึ้นคือส่วนใหญ่กำรฝึกอบรมยังไม่เป็นระบบ และครูฝึกในสถำนประกอบกำรก็ยังขำดสมรรถนะของกำรเป็น
ครูฝึกอบรม เพรำะส่วนใหญ่ได้รับมอบหมำยให้เป็นครูฝึกตำมต ำแหน่งหน้ำที่และควำมช ำนำญในงำนที่มีอยู่ แต่ขำด
กำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ในกำรฝึกอบรมหรือกำรถ่ำยทอด ตั้งแต่กำรเตรียมกำร กำรสอนงำน และ
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กำรประเมินผลเพ่ือกำรพัฒนำกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องต่อไป ซึ่งมำตรฐำนและคุณวุฒิวิชำชีพครูฝึกอบรม ในสถำน
ประกอบกำรที่จัดท ำขึ้นนี้ จะช่วยให้กำรพัฒนำครูฝึกในสถำนประกอบกำรเป็นไปอย่ำงเป็นระบบ และได้มำตรฐำน
เดียวกันทั่วประเทศ อีกทั้งสำมำรถที่จะพัฒนำให้เป็นมำตรฐำนอำเซียนต่อไปได้ เพรำะกำรพัฒนำอ้ำงอิงมำกจำก
กรอบของมำตรฐำนครูฝึกในสถำนประกอบกำรในประเทศอำเซียน ซึ่งพัฒนำโดย Deutsche Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
 
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง 
  ปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 
 

6. ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้   ปี พ.ศ. 2560  วันที่ประกาศ ไม่มี 
ข้อสังเกต   สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ มีกำรประกำศกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ 8 ระดับ ฉบับปรับบปรุง ปี พ.ศ. 

2562 เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ 8 ระดับ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560 
การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ  เขียนค ำอธิบำยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกำรประกอบอำชีพใหม่ และปรับ

ระดับคุณวุฒิ จำกคุณวุฒิระดับ 3 เป็นระดับ 4 คุณวุฒิระดับ 4 เป็นระดับ 5 และคุณวุฒิระดับ 5 เป็นระดับ 
6 
 

7. คณุวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) 
 คุณวุฒิวิชำชีพสำขำวิชำชีพบริกำรกำรศึกษำ อำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร ชั้น 4 
  คุณวุฒิวิชำชีพสำขำวิชำชีพบริกำรกำรศึกษำ อำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร ชั้น 5 
 คุณวุฒิวิชำชีพสำขำวิชำชีพบริกำรกำรศึกษำ อำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร ชั้น 6 

 
8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications) 
 ไม่มี 
 

9. หน่วยสมรรถนะท้ังหมดในมาตรฐานอาชีพ 
(List of ALL Units of competence within This Occupational Standards) 
 01001  วิเครำะห์ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 01002 วิเครำะห์ควำมต้องกำรฝึกอบรม 
 01003 วิเครำะห์สถำนประกอบกำร 
 01101  ก ำหนดรำยละเอียดหลักสูตร 

01102 พัฒนำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
 01103 พัฒนำสื่อประกอบกำรฝึกอบรม 
 01104 เลือกวิธีกำรสอนที่จะใช้ในกำรฝึกอบรม 
 01201 วำงแผนกำรสอน 
 01202 เตรียมกำรฝึกอบรม 
 01301 ฝึกอบรมหน้ำงำน 
 01302 ฝึกอบรมในชั้นเรียน 
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 01303 ฝึกอบรมแบบให้ค ำปรึกษำ 
 01401 พัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลังกำรอบรม 
 01402 พัฒนำคุณภำพหลักสูตรฝึกอบรม 
 01403 พัฒนำคุณภำพของกระบวนกำรกำรฝึกอบรม 
 01404 นิเทศกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 
10 ระดับคุณวุฒิ 
10.1 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 4 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability)  

ผู้ที่ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิวิชำชีพ อำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร ระดับ 4 ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ 
ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพโดยสำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม เตรียมกำรฝึกอบรม และด ำเนินกำรฝึกอบรมหน้ำงำน สำมำรถเชื่อมโยงและประยุกต์หลักกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้ให้เหมำะสมกับผู้เข้ำรับกำรอบรม และกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1) คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรประเมินสู่คุณวุฒิวิชำชีพ 
 ผู้ที่เข้ำสู่กำรทดสอบคุณวุฒิวิชำชีพ ครูฝึกในสถำนประกอบกำรระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ก. เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมหรือผลงำนที่เป็นหลักฐำนที่น่ำเชื่อถือในกำรปฏิบัติงำน ท ำหน้ำที่เป็นครูฝึกตำม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกำรประกอบอำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร ระดับ 4 หรือเทียบเท่ำ หรือ  

ข. เป็นผู้ที่ได้รับกำรมอบหมำยจำกสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนต้นสังกัด ให้ปฏิบัติงำน ท ำหน้ำที่
เป็นครูฝึกในสถำนประกอบกำรและมีประสบกำรณ์ในสำขำที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นครูฝึก ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี โดย
ต้องสำมำรถแสดงหลักฐำนที่น่ำเชื่อถือได้     

2) เกณฑ์กำรประเมินและให้กำรรับรอง  
 ผู้รับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมินและได้รับกำรตัดสินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพครูฝึกใน

สถำนประกอบกำร ระดับ 4 ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะบังคับ ทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ 
3)  กำรรับรองและกำรต่ออำยุใบรับรอง 
 ผู้ที่ได้รับกำรรับรอง จะได้รับใบประกำศนียบัตร และหนังสือรับรองมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ 

อำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร ระดับ 4 ซึ่งมีอำยุกำรรับรอง 3 ปี นับจำกวันที่อนุมัติผลกำรรับรอง และผู้ประสงค์
ขอต่ออำยุใบรับรองสำมำรถท ำได้โดยต้องด ำเนินกำรผ่ำนหน่วยงำนที่เป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่ประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ  

 ก. เข้ำรับกำรประเมินใหม่ หรือ 
 ข. รวบรวมผลงำนและแสดงหลักฐำนที่ผ่ำนมำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ว่ำได้ปฏิบัติงำน ท ำหน้ำที่ครูฝึกในสถำน

ประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 
โดยผู้ประสงค์ขอต่ออำยุหนังสือรับรองมำตรฐำนอำชีพต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่อ

อำยุหนังสือรับรองภำยใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐำนกำรท ำงำนย้อยหลังได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี โดยหำกไม่แสดง
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หลักฐำนกำรในกำรท ำงำนในอำชีพ เจ้ำหน้ำที่สอบอำจพิจำรณำให้ด ำเนินกำรประเมินในสมรรถนะที่ไม่มี
หลักฐำนแสดงในเชิงประจักษ์ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้ที่ท ำงำนในสถำนประกอบกำรทุกกลุ่มอุตสำหกรรม 
 
หมำยเหตุ : (ข้อแนะน ำเฉพำะส ำหรับคุณวุฒิวิชำชีพนี้)  NA. 
 
หน่วยสมรรถนะบังคับ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
 01001 วิเครำะห์ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

 01202 เตรียมกำรฝึกอบรม 

 01301 ฝึกอบรมหน้ำงำน 

 01401 พัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลังกำรอบรม 

  
 

10.2 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 5 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

ที่ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิวิชำชีพอำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร ระดับ 5 ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ ทักษะ 
และควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพโดยสำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรฝึกอบรม
ของบุคลำกรในองค์กร ก ำหนดรำยละเอียดหลักสูตรและวำงแผนกำรสอน พัฒนำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม
และสื่อประกอบกำรฝึกอบรบก ำหนดเลือกวิธีกำรสอนที่จะใช้ในกำรฝึกอบรมด ำเนินกำรฝึกอบรมในชั้ นเรียน 
และพัฒนำคุณภำพหลักสูตรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเชื่อมโยงและประยุกต์ทฤษฎี หลักกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้เหมำะสมกับผู้เข้ำรับกำรอบรม และกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1) คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรประเมินสู่คุณวุฒิวิชำชีพ 
 ผู้ที่เข้ำสู่กำรทดสอบคุณวุฒิวิชำชีพ ครูฝึกในสถำนประกอบกำรระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ก. เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมหรือผลงำนที่เป็นหลักฐำนที่น่ำเชื่อถือในกำรปฏิบัติงำน ท ำหน้ำที่เป็นครูฝึก
ตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกำรประกอบอำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร ระดับ 5 หรือเทียบเท่ำ หรือ 

ข. เป็นผู้ที่ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิวิชำชีพอำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร ระดับ 4  มำก่อน โดยถือ
ครองคุณวุฒิดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หรือ 

ค. เป็นผู้ที่ได้รับกำรมอบหมำยจำกสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนต้นสังกัด ให้ปฏิบัติงำน ท ำหน้ำที่
เป็นครูฝึกในสถำนประกอบกำรและมีประสบกำรณ์ในสำขำที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นครูฝึก ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี โดย
ต้องสำมำรถแสดงหลักฐำนที่น่ำเชื่อถือได้     

2) เกณฑ์กำรประเมินและให้กำรรับรอง  
 ผู้รับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมินและได้รับกำรตัดสินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพครูฝึกใน

สถำนประกอบกำร ระดับ 5 ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะบังคับ ทั้งหมด 8 หน่วยสมรรถนะ 
3)  กำรรับรองและกำรต่ออำยุใบรับรอง 
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 ผู้ที่ได้รับกำรรับรอง จะได้รับใบประกำศนียบัตร และหนังสือรับรองมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ 
อำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร ระดับ 5 ซึ่งมีอำยุกำรรับรอง 3 ปี นับจำกวันที่อนุมัติผลกำรรับรอง และผู้ประสงค์
ขอต่ออำยุใบรับรองสำมำรถท ำได้โดยต้องด ำเนินกำรผ่ำนหน่วยงำนที่เป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่ประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ  

 ก. เข้ำรับกำรประเมินใหม่ หรือ 
 ข. รวบรวมผลงำนและแสดงหลักฐำนที่ผ่ำนมำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ว่ำได้ปฏิบัติงำน ท ำหน้ำที่ครูฝึกในสถำน

ประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 
โดยผู้ประสงค์ขอต่ออำยุหนังสือรับรองมำตรฐำนอำชีพต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่อ

อำยุหนังสือรับรองภำยใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐำนกำรท ำงำนย้อยหลังได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี โดยหำกไม่แสดง
หลักฐำนกำรในกำรท ำงำนในอำชีพ เจ้ำหน้ำที่สอบอำจพิจำรณำให้ด ำเนินกำรประเมินในสมรรถนะที่ไม่มี
หลักฐำนแสดงในเชิงประจักษ์ 
 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้ที่ท ำงำนในสถำนประกอบกำรทุกกลุ่มอุตสำหกรรม 
 
หมำยเหตุ : (ข้อแนะน ำเฉพำะส ำหรับคุณวุฒิวิชำชีพนี้)  NA. 
 
หน่วยสมรรถนะบังคับ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

01002  วิเครำะห์ควำมต้องกำรฝึกอบรม 

           01101 ก ำหนดรำยละเอียดหลักสูตร 

01102 พัฒนำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
 01103 พัฒนำสื่อประกอบกำรฝึกอบรม 

 01104 เลือกวิธีกำรสอนที่จะใช้ในกำรฝึกอบรม 
 01201 วำงแผนกำรสอน 

 01302 ฝึกอบรมในชั้นเรียน 
 01402 พัฒนำคุณภำพหลักสูตรฝึกอบรม 

 
 
10.3 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 6 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ (Employability) 

ผู้ที่ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิวิชำชีพอำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร ระดับ 6 ต้องเป็นผู้มีควำมรู้ 
ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพโดยสำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์สถำนประกอบกำร 
จัดกำรฝึกอบรมแบบให้ค ำปรึกษำ นิเทศกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำครูฝึกในสถำนประกอบกำรพัฒนำคุณภำพของ
กระบวนกำรกำรฝึกอบรม สำมำรถเชื่อมโยงและประยุกต์ทฤษฎี หลักกำร และใช้นวัตกรรมใหม่เพ่ือจัดกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับสถำนประกอบกำร และกำรพัฒนำสมรรถนะครูฝึกในสถำนประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1) คุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรประเมินสู่คุณวุฒิวิชำชีพ 
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 ผู้ที่เข้ำสู่กำรทดสอบคุณวุฒิวิชำชีพ ครูฝึกในสถำนประกอบกำรระดับ 6 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
ก. เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมหรือผลงำนที่เป็นหลักฐำนที่น่ำเชื่อถือในกำรปฏิบัติงำน ท ำหน้ำที่เป็นครูฝึก

ตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในกำรประกอบอำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร ระดับ 6 หรือเทียบเท่ำ หรือ 
ข. เป็นผู้ที่ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิวิชำชีพอำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร ระดับ 4  มำก่อน โดยถือ

ครองคุณวุฒิดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หรือ 
ค. เป็นผู้ที่ได้รับกำรมอบหมำยจำกสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนต้นสังกัด ให้ปฏิบัติงำน ท ำหน้ำที่

เป็นครูฝึกในสถำนประกอบกำรและมีประสบกำรณ์ในสำขำที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นครูฝึก ไม่น้อยกว่ำ 7 ปี โดย
ต้องสำมำรถแสดงหลักฐำนที่น่ำเชื่อถือได้     

2) เกณฑ์กำรประเมินและให้กำรรับรอง  
 ผู้รับกำรประเมินต้องผ่ำนกำรประเมินและได้รับกำรตัดสินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพครูฝึกใน

สถำนประกอบกำร ระดับ 5 ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะบังคับ ทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ 
3)  กำรรับรองและกำรต่ออำยุใบรับรอง 
 ผู้ที่ได้รับกำรรับรอง จะได้รับใบประกำศนียบัตร และหนังสือรับรองมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ 

อำชีพครูฝึกในสถำนประกอบกำร ระดับ 6 ซึ่งมีอำยุกำรรับรอง 3 ปี นับจำกวันที่อนุมัติผลกำรรับรอง และผู้ประสงค์
ขอต่ออำยุใบรับรองสำมำรถท ำได้โดยต้องด ำเนินกำรผ่ำนหน่วยงำนที่เป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่ประเมินสมรรถนะของ
บุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ  

 ก. เข้ำรับกำรประเมินใหม่ หรือ 
 ข. รวบรวมผลงำนและแสดงหลักฐำนที่ผ่ำนมำไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ว่ำได้ปฏิบัติงำน ท ำหน้ำที่ครูฝึกในสถำน

ประกอบกำรอย่ำงต่อเนื่องในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ 
โดยผู้ประสงค์ขอต่ออำยุหนังสือรับรองมำตรฐำนอำชีพต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่อ

อำยุหนังสือรับรองภำยใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐำนกำรท ำงำนย้อยหลังได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี โดยหำกไม่แสดง
หลักฐำนกำรในกำรท ำงำนในอำชีพ เจ้ำหน้ำที่สอบอำจพิจำรณำให้ด ำเนินกำรประเมินในสมรรถนะที่ไม่มี
หลักฐำนแสดงในเชิงประจักษ์ 

 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้ที่ท ำงำนในสถำนประกอบกำรทุกกลุ่มอุตสำหกรรม 
 
หมำยเหตุ : (ข้อแนะน ำเฉพำะส ำหรับคุณวุฒิวิชำชีพนี้)  NA. 
 
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
 01003วิเครำะห์สถำนประกอบกำร 

 01303ฝึกอบรมแบบให้ค ำปรึกษำ 
 01403พัฒนำคุณภำพของกระบวนกำรกำรฝึกอบรม 
 01404นิเทศกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 

1. ตารางแสดงหน้าที่ 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าที่หลัก 
Key Function 

ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
พัฒนำก ำลังคนที่มี
สมรรถนะสูงระดับสำกล
ให้กับอุตสำหกรรมของ
ประเทศ 

01 ฝึกอบรมในสถำน
ประกอบกำร 

010 วิเครำะห์เพื่อเตรียมควำมพร้อม
กำรฝึกอบรม 

011 พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม 
012 วำงแผนและเตรียมกำรฝึกอบรม 
013 ด ำเนินกำรฝึกอบรม 
014 ติดตำมเละพัฒนำหลังกำร

ฝึกอบรม 
 

ค าอธิบาย     

ตำรำงแผนผังแสดงหน้ำที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเครำะห์หน้ำที่งำนเพื่อให้ได้หน้ำที่หลัก (Key Function) 
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
010 วิเครำะห์เพื่อ

เตรียมควำม
พร้อมกำร
ฝึกอบรม 

01001 วิเครำะห์ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 

010011 รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำร
วิเครำะห์ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

010012 วิเครำะห์ข้อมูลผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 

01002 วิเครำะห์ควำม
ต้องกำรฝึกอบรม 

010021 เลือกเครื่องมือที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์ควำมต้องกำร
ฝึกอบรม 

010022 ออกแบบเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะของพนักงำน 

010023 ใช้เครื่องมือในกำรวิเครำะห์
และประเมินเพ่ือก ำหนดควำม
ต้องกำรฝึกอบรม 

01003 วิเครำะห์สถำน
ประกอบกำร 

010031 รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำร
วิเครำะห์สถำนประกอบกำร 

010032 วิเครำะห์ข้อมูลสถำน
ประกอบกำร 

010033 ประเมินควำมพร้อมในกำรจัด
ฝึกอบรมของสถำน
ประกอบกำร 

011 พัฒนำ
หลักสูตร
ฝึกอบรม 

01101 ก ำหนดรำยละเอียด
หลักสูตร 

011011 เขียนวัตถุประสงค์หลักสูตร 
011012 ก ำหนดองค์ควำมรู้ ทักษะ 

และทัศนคติของหลักสูตร 
011013 ก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำร

ฝึกอบรมของหลักสูตร 
01102 พัฒนำเอกสำร

ประกอบกำร
ฝึกอบรม 

011021 วิเครำะห์เนื้อหำทั้งด้ำนควำมรู้ 
และทักษะเพื่อพัฒนำเอกสำร
ประกอบกำรสอน 

011022 พัฒนำเอกสำรที่ใช้เพ่ือกำร
ทบทวนควำมรู้ ทักษะ เช่น ใบ
เนื้อหำ ใบขั้นตอนกำรท ำงำน 
เป็นต้น 

011023 พัฒนำเอกสำรที่ใช้เพ่ือกำร
ทดสอบควำมรู้ ทักษะ เช่น ใบ
แบบฝึกหัด ใบทดสอบ ใบสั่ง
งำน เป็นต้น 
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011024 พัฒนำใบเฉลย และใบ
ประเมินผลในกำรทดสอบด้ำน
ควำมรู้และปฏิบัติ 

 

 

 

 

3. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
011 พัฒนำ

หลักสูตร
ฝึกอบรม 

01103 พัฒนำสื่อ
ประกอบกำร
ฝึกอบรม 

011031 วิเครำะห์เนื้อหำทั้งด้ำนควำมรู้
และทักษะเพื่อเลือกใช้สื่อ
ประกอบกำรสอน 

011032 เลือกใช้สื่อประกอบกำรสอน 
011033 พัฒนำสื่อที่เลือกใช้

ประกอบกำรสอน 
01104 เลือกวิธีกำรสอนที่จะ

ใช้ในกำรฝึกอบรม 

011041 วิเครำะห์ควำมรู้ ทักษะ เพื่อ
เลือกวิธีกำรสอน 

011042 ก ำหนดกิจกรรมกำรสอน 
011043 ก ำหนดวิธีกำรสอน 

012 วำงแผนและ
เตรียมกำร
ฝึกอบรม 

01201 วำงแผนกำรสอน 012011 เขียนวัตถุประสงค์กำรสอน 
012012 จัดล ำดับควำมรู้ ทักษะ และ

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
012013 เขียนแผนกำรสอน 
012014 ประเมินผลแผนกำรสอนหลัง

กำรฝึกอบรม 
01202 เตรียมกำรฝึกอบรม 012021 รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมกำร

ฝึกอบรม 
012022 เตรียมสถำนที่ สื่อและอุปกรณ์

กำรฝึกอบรมทั้งหมด 
013 ด ำเนินกำร

ฝึกอบรม 

01301 ฝึกอบรมหน้ำงำน 013011 สร้ำงควำมสนใจในบทเรียน 
013012 ถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ และ

ทัศนคติผ่ำนกำรสอน 
013013 ตรวจ – ปรับ กำรเรียนรู้ของผู้

เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
013014 ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้

เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
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4. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
013 ด ำเนินกำร

ฝึกอบรม 
01302 ฝึกอบรมในชั้นเรียน 013021 สร้ำงควำมสนใจในบทเรียน 

013022 ถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติผ่ำนกำรสอน 

013023 ตรวจ – ปรับ กำรเรียนรู้ของผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

013024 ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

01303 ฝึกอบรมแบบให้
ค ำปรึกษำ 

013031 อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
เรียนรู้ 

013032 ให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำ  
013033 ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้

เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
014 ติดตำมและ

พัฒนำหลังกำร
ฝึกอบรม 

01401 พัฒนำผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมหลังกำร
อบรม 

014011 ติดตำมผลลัพธ์กำรฝึกอบรม
ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

014012 วำงแผนกำรพัฒนำผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมหลังกำรอบรม 

014013 พัฒนำสมรรถนะผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมหลังกำรอบรม 

014014 พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
01402 พัฒนำคุณภำพ

หลักสูตรฝึกอบรม 

014021 วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพ
หลักสูตรฝึกอบรม 

014022 พัฒนำองค์ประกอบต่ำง ๆ 
ของหลักสูตร 

01403 พัฒนำคุณภำพของ
กระบวนกำรกำร
ฝึกอบรม 

014031 พัฒนำกระบวนกำรก่อนกำร
ฝึกอบรม 

014032 พัฒนำกระบวนกำรในกำร
ฝึกอบรม 

014033 พัฒนำกระบวนกำรหลังกำร
ฝึกอบรม 
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5. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 
014 ติดตำมและ

พัฒนำหลังกำร
ฝึกอบรม 

01404 นิเทศกำรฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนำครูฝึกใน
สถำนประกอบกำร 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01001   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเครำะห์ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
           
 
3. ทบทวนครั้งที ่  N/A    4. สร้างใหม่   
 
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
     เป็นควำมรู้ ทักษะ ที่ใช้ออกแบบเครื่องมือ รวบรวบ และวิเครำะห์ข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่จะรวบรวมและ
วิเครำะห์ควรประกอบด้วย พ้ืนฐำนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ค ำบรรยำยลักษณะ
งำน (Job description) ของพนักงำน แผนพัฒนำส่วนบุคล ( Individual Development Plan) และผลกำร
ประเมินสมรรถนะที่ผ่ำนมำ ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เพ่ือใช้ในกำรเตรียมกำรฝึกอบรมให้เหมำะกับผู้เข้ำรับ
กำรอบรม 
 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
      N/A 
 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
       N/A 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

010011 รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำร
วิเครำะห์ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

1.1 บอกแหล่งข้อมูลในกำรรวบรวม
ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
1.2 เตรียมข้อมูลของผู้เข้ำรับกำร
อบรมอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรออกแบบเครื่องมือและ
กำรรวบรวมข้อมูลผู้ เข้ ำรับกำร
ฝึกอบรม เช่น แบบสอบถำม แบบ
สัมภำษณ์ เป็นต้น 

010012 วิเครำะห์ข้อมูลผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม  

2.1 เลือกเครื่องมือที่ ใช้ ในกำร
วิเครำะห์ได้อย่ำงเหมำะสม 
2.2 ผลของกำรวิ เครำะห์ ต้ อ ง
สำมำรถใช้ในกำรจัดกลุ่ม แบ่งระดับ
เพ่ือเตรียมกำรฝึกอบรมได้  

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล เช่น 
ตำรำงกำรวิเครำะห์ ใบสรุปผลกำร
วิเครำะห์เพ่ือกำรจัดฝึกอบรม เป็น
ต้น 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  
      มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครูฝึกเป็นอย่ำงดี    
 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
      (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
           1. ออกแบบเครื่องมือรวบรวมข้อมูลผู้เข้ำรับกำรอบรม 
        2. วิเครำะห์ข้อมูลผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 3. สรุปผลได้ข้อมูลในกำรเตรียมกำรฝึกอบรม 
      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
           1. กำรออกแบบสอบถำม หรือแบบสัมภำษณ์ 
 2. เทคนิคกำรสัมภำษณ์ 
  3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 4. กำรประสำนงำน 
 5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในกำรวิเครำะห์และจัดท ำสรุปผลกำรวิเครำะห์ 
 
 14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
      (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
          1. แบบสอบถำม 
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 2. แบบสัมภำษณ์ 
 3. ตำรำงวิเครำะห์ข้อมูล 
 4. ใบสรุปผลกำรวิเครำะห์ 
     
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
           1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องกำรออกแบบเครื่องมือ และวิเครำะห์ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 
      (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
            ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 
วิธีการประเมิน 

1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
         ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้   เกี่ยวกับกำรออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในกำร

รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม เพ่ือใช้ในกำรเตรียมกำรอบรมให้เหมำะกับผู้เรียนรำยบุคคล หรือ
กลุ่มของผู้เข้ำรับกำรอบรม ตลอดจนถึงกำรน ำเครื่องมือไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้ผลกำรวิเครำะห์ที่ใช้ในกำร
เตรียมกำรฝึกอบรมในสถำนประกอบกำรต่อไป 
 (ก) ค าแนะน า 

กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรวิเครำะห์ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมที่ระบุใน
ขอบเขตท่ีก ำหนด เพ่ือประโยชน์ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดฝึกอบรมในสถำนประกอบกำรต่อไป 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 1. กำรออกแบบเครื่องมือและรวบรวมข้อมูลครูฝึกอบรม 
 2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุปผลกำรวิเครำะห์ 
  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  
              1) ใช้วธิีกำรสัมภำษณ์ และ 
     2) ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ผู้เข้ำรับกำรอบรม เช่น แบบสอบถำม แบบ
สัมภำษณ์ เป็นต้น 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01002   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเครำะห์ควำมต้องกำร 
ฝึกอบรม 

           
3. ทบทวนครั้งที ่  N/A    4. สร้างใหม่   
 
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 

     เป็นควำมรู้ ทักษะ ในกำรเลือกใช้เครื่องมือวิเครำะห์ควำมต้องกำรฝึกอบรม และกำรประเมินผล
สมรรถนะที่เหมำะสม  เพ่ือก ำหนดสมรรถนะในรูปของควำมรู้ ทักษะและเจตคติ ของพนักงำนที่ต้องได้รับ
กำรอบรม โดยอำจใช้กำรวิเครำะห์งำน กำรวิเครำะห์ปัญหำ กำรส ำรวจควำมต้องกำรอย่ำงเป็นระบบ และอ่ืน 
ๆ เพื่อให้ได้สมรรถนะที่ต้องใช้ในกำรท ำงำน หรือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน  ตลอดจนถึงกำรน ำเครื่องมือไป
ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้ผลกำรวิเครำะห์ที่ใช้ในกำรวำงแผน และพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมของสถำน
ประกอบกำรต่อไป 

 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  
 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
      N/A 
 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
       N/A 
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11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

010021 เลือกเครื่องมือที่
ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรฝึกอบรม  

1.1 เครื่องมือที่เลือกเหมำะกับสภำพและ
ควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร 
1.2 เครื่องมือที่เลือกสอดคล้องกับควำมรู้ 
ทักษะ ของผู้วิเครำะห์ 
 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2 .  ใ ช้ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง ำ น ที่ มี
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรออกแบบ
และเครื่องมือที่ถูกออกแบบ 
เช่น  ตำรำงวิ เครำะห์ควำม
ต้องกำร แบบสอบถำม แบบ
สัมภำษณ์ เป็นต้น 

010022 ออกแบบ
เครื่องมือประเมินสมรรถนะ
ของพนักงำน 

2.1 เครื่องมือที่ออกแบบเหมำะกับสภำพของ
สถำนประกอบกำร 
2.2 เครื่องมือที่ออกแบบต้องสำมำรถใช้วัด
สมรรถนะของผู้ที่จะเข้ำรับกำรฝึกอบรมได้
ถูกต้อง 
2.3 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินสอดคล้องกับ
ระดับสมรรถนะท่ีต้องใช้ในกำรท ำงำน 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2 .  ใ ช้ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง ำ น ที่ มี
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรออกแบบ
และเครื่องมือที่ถูกออกแบบ 
เ ช่ น  ข้ อ ส อ บ ข้ อ เ ขี ย น 
แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ 
เป็นต้น 

010023 ใช้เครื่องมือในกำร
วิเครำะห์และประเมินเพ่ือ
ก ำหนดควำมต้องกำร
ฝึกอบรม  

3.1 ใช้เครื่องมือวิเครำะห์ที่ เลือกได้อย่ำง
ถูกต้อง  
3.2 ใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่ออกแบบได้
อย่ำงถูกต้อง 
3.3 ผลกำรประเมินสมำรถน ำไปใช้เตรียมกำร
ฝึกอบรมต่อไปได ้

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2 .  ใ ช้ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง ำ น ที่ มี
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์
ข้ อ มู ล  เ ช่ น  แ ผ น ง ำ น ก ำ ร
วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร
ฝึกอบรม เป็นต้น 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  
      มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครูฝึกเป็นอย่ำงดี  และควำมรู้ทักษะของกำรเป็นครูฝึกในสถำน
ประกอบกำรระดับ 3  มำก่อน 
 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
      (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
           1. เลือกแครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรฝึกอบรม         
 2. ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะของพนักงำน 
 3. ใช้เครื่องมือในกำรวิเครำะห์และประเมินเพ่ือก ำหนดควำมต้องกำรฝึกอบรม 
 4. สรุปผลควำมต้องกำรฝึกอบรม 
 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
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           1. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรฝึกอบรม 
 2. กำรประสำนงำน 
 3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในกำรวิเครำะห์และจัดท ำสรุปผลกำรวิเครำะห์ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
      (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
           1. หลักฐำนกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรม เช่น ใบวิเครำะห์งำน แบบสอบถำม แบบสัมภำษณ์ 
เป็นต้น 
 2. ใบสรุปผลควำมต้องกำรฝึกอบรม 
      (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
           1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรฝึกอบรม 
      (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
            ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 
วิธีการประเมิน 

1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
         ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้   เกี่ยวกับกำรลือกเครื่องมือวิเครำะห์ควำม

ต้องกำรฝึกอบรม ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินสมรรถนะ กำรวิเครำะห์และประเมินสมรรถนะอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ กำรหำช่องว่ำง (Gap) ของควำมรู้ ทักษะ และกำรสรุป เพ่ือใช้ในกำรเตรียมกำรสอนให้เหมำะกับผู้เรียน
รำยบุคคล หรือกลุ่มของผู้เรียน ตลอดจนถึงกำรน ำเครื่องมือไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรสรุปควำมต้องกำร
ฝึกอบรมที่ได้ ซึ่งจะน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรฝึกอบรมและพัฒนำหลักสูตรต่อไป 
 (ก) ค าแนะน า 

กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมตำมท่ี
ระบุในขอบเขตที่ก ำหนด เพ่ือประโยชน์ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดฝึกอบรมในสถำนประกอบกำร
ต่อไป 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

  1. เลือกแครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรฝึกอบรม         
 2. ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะของพนักงำน 
 3. ใช้เครื่องมือในกำรวิเครำะห์และประเมินเพ่ือก ำหนดควำมต้องกำรฝึกอบรม 
 4. สรุปผลควำมต้องกำรฝึกอบรม 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 1) ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
 2) ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรฝึกอบรม เช่น ตำรำงกำร
วิเครำะห์  ใบประเมินสมรรถนะ และใบสรุปผล เป็นต้น 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01003   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเครำะห์สถำนประกอบกำร 
           
 
3. ทบทวนครั้งที ่  N/A    4. สร้างใหม่   
 
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
     เป็นควำมรู้ ทักษะ ที่ใช้ออกแบบเครื่องมือ รวบรวบ วิเครำะห์ข้อมูล และประเมินผลควำมพร้อมใน
กำรจัดฝึกอบรมของสถำนประกอบกำร ซึ่งผลของกำรวิเครำะห์สำมำรถใช้ในกำรตัดสินใจ และตรียมกำรจัด
ฝึกอบรมต่อไป ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ควรประกอบด้วย ควำมต้องกำรกำรพัฒนำบุคลำกร ควำมพร้อมของ
บุคลำกร สถำนที่เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรฝึกอบรม กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรจัด
ฝึกอบรมของสถำนประกอบกำร กระบวนกำรท ำงำน โครงสร้ำงขององค์กรที่ระบุต ำแหน่งหน้ำที่ของพนักงำน 
และค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job description) ของพนักงำน เป็นต้น 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
      N/A 
 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
       N/A 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

010031 รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในกำร
วิเครำะห์สถำนประกอบกำร 
 

1.1 บอกแหล่งข้อมูลในกำรรวบรวม
ได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
1. 2 เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล ข อ ง ส ถ ำ น
ประกอบกำรอย่ ำงถูกต้อ งและ
ครบถ้วน 
1. 3 รู้ แ ล ะ เ ข้ ำ ใ จน โ ยบ ำย  ทิ ศ
ทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรออกแบบและเครื่องมือ
ที่ถูกออกแบบ เช่น แบบสอบถำม 
แบบสัมภำษณ์ เป็นต้น 

010032 วิเครำะห์ข้อมูลสถำน
ประกอบกำร   

2.1 เลือกเครื่ องมือที่ ใช้ ในกำร
วิเครำะห์ได้อย่ำงเหมำะสม 
2 .2 ผลของกำรวิ เ ครำะห์ ต้ อง
ครอบคลุมทุกด้ำนของควำมพร้อม
ในกำรจัดฝึกอบรม 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์  และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล เช่น 
ตำรำงกำรวิเครำะห์ ใบสรุปผลกำร
วิเครำะห์เพ่ือกำรจัดฝึกอบรม เป็น
ต้น 

010033 ประเมินควำมพร้อมในกำร
จัดฝึกอบรมของสถำนประกอบกำร 

3.1 เลือกวิธีกำรประเมินได้อย่ำง
เหมำะสม 
3.2 เกณฑ์กำรประเมินต้องคลุมทุก
ควำมพร้อมของกำรจัดฝึกอบรม 
3.3 ผลกำรประเมินต้องเชื่อถื่อได้ 
และมีข้อเสนอแนะกำรปรับปรุง
เท่ำท่ีจ ำเป็น 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรประเมินควำมพร้อมใน
กำรจัดฝึกอบรม เช่น ใบประเมิน ใบ
สรุปผล กำรประเมิน เอกสำรกำร
ส ำ ร ว จคว ำมพร้ อมข อ ง ส ถ ำ น
ประกอบกำรตำม เป็นต้น 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  
      มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครูฝึกเป็นอย่ำงดี  และควำมรู้ทักษะของกำรเป็นครูฝึกในสถำน
ประกอบกำรระดับ 3 และ 4 มำก่อน 
 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
      (ก) ความต้องการด้านทักษะ  
           1. ออกแบบเครื่องมือรวบรวมควำมพร้อมในกำรจัดฝึกอบรมของสถำนประกอบกำร 
        2. วิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
 3. ประเมินผลได้ถูกต้องตำมเกณฑ์ที่ไว้  
      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
           1. กำรพัฒนำบุคลำกร 
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 2. กำรจัดกำรฝึกอบรม 
 3. กำรวัดและประเมินผลกำรฝึกอบรม  
  4. กำรประสำนงำน 
 5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในกำรวิเครำะห์และจัดท ำสรุปผลกำรวิเครำะห์ 
 14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
      (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
          1. แบบสอบถำม 
 2. แบบสัมภำษณ์ 
 3. ตำรำงวิเครำะห์ข้อมูล 
 4. ใบสรุปผลกำรประเมิน 
      (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
           1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องกำรจัดกำรฝึกอบรม   
      (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
            ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 
วิธีการประเมิน 

1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
        ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับกำรออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในกำร

รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล และกำรประเมินผลควำมพร้อมในกำรจัดฝึกอบรมของสถำนประกอบกำร ตลอดจนถึงกำรน ำ
เครื่องมือไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้ผลกำรประเมินที่ใช้ในกำรตัดสินใจและกำรปรับปรุงควำมพร้อมในกำรจัด
ฝึกอบรมของสถำนประกอบกำรต่อไป 
 (ก) ค าแนะน า 

กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรวิเครำะห์สถำนประกอบกำรที่ระบุในขอบเขต
ที่ก ำหนด เพ่ือประโยชน์ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดฝึกอบรมในสถำนประกอบกำรต่อไป 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 1. กำรออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวม 
 2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3. กำรประเมินผลควำมพร้อมในกำรจัดฝึกอบรมของสถำนประกอบกำร 
 4. กำรสรุปผลกำรประเมินที่เป็นประโยชน์และง่ำยต่อกำรน ำไปปฏิบัติต่อไป 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
              1) ใช้วธิีกำรสัมภำษณ์ และ 
    2) ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรประเมินควำมพร้อมในกำรจัดฝึกอบรม เช่น ใบ
ประเมิน ใบสรุปผล กำรประเมิน เป็นต้น และ 
              3) กำรส ำรวจควำมพร้อมของสถำนประกอบกำรตำมใบประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01101   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ก ำหนดรำยละเอียดหลักสูตร 
                                                                                         
3. ทบทวนครั้งที ่  N/A    4. สร้างใหม่   
 
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 

    เป็นควำมรู้ ทักษะ ในกำรประมวลควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรฝึกอบรม
เพ่ือเขียนรำยละเอียดของหลักสูตรที่จะใช้อ้ำงอิงในกำรพัฒนำองค์ประกอบต่ำง ๆของหลักสูตร เช่น เอกสำร
ประกอบกำรฝึกอบรมให้สมบูรณ์ต่อไป ซึ่งรำยละเอียดหลักสูตรประกอบด้วย วัตถุประสงค์หลักสูตร องค์ควำมรู้ 
และทักษะที่จะท ำกำรฝึกอบรม และระยะเวลำที่จะใช้ในกำรฝึกอบรม  
 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ  ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
       N/A 
 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
       N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

011011 เขียนวัตถุประสงค์หลักสูตร 1.1 รวบรวมควำมรู้ ทักษะ และ
จิตส ำนึกที่จะสอนจำกกำรวิเครำะห์
ควำมต้องกำรฝึกอบรมได้ครบถ้วน 
1.2 เขียนวัตถุประสงค์หลักสูตรที่
ต ร ง กั บ ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ใ น ก ำ ร
ฝึกอบรม 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรก ำหนดรำยละเอียด
หลักสูตร    

011012 ก ำหนดองคค์วำมรู้ ทักษะ 
และทัศนคติของหลักสูตร 

2.1 เตรียมข้อมูลในกำรเขียนเนื้อหำ
หลักสูตรฝึกอบรมให้เหมำะสมตำม
ต ำแหน่งหน้ำที่งำน 
2.2 เขียนเนื้อหำหลักสูตรฝึกอบรม
ให้ครอบคลุมตำมวัตถุประสงค์ 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรก ำหนดรำยละเอียด
หลักสูตร    
 

011013 ก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ใน
กำรฝึกอบรมของหลักสูตร 

3.1 ก ำหนดระยะเวลำของกำร
ฝึกอบรมให้เพียงพอต่อกำรถ่ำยทอด
ค ว ำ ม รู้  ทั ก ษ ะที่ ก ำ ห น ด ไ ว้ ใ น
หลักสูตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3.2 ประเมินระยะเวลำของกำร
ฝึกอบรมให้มีควำมเหมำะสม 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรก ำหนดรำยละเอียด
หลักสูตร    

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  
            มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครูฝึกเป็นอย่ำงดี  และควำมรู้ทักษะของกำรเป็นครูฝึกในสถำน
ประกอบกำร ระดับ 3 มำก่อน 
 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
     (ก) ความต้องการด้านทักษะ 
 1. เขียนวัตถุประสงค์หลักสูตร 
 2. เขียนรำยละเอียดหลักสูตร   
      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
           1. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรฝึกอบรม 
           2. กำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม 
             
 14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
      (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
            1. เอกสำรหลักสูตรที่จัดท ำขึ้น 
      (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
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            1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรฝึกอบรม กำรพัฒนำ
หลักสูตรฝึกอบรม    
      (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
            ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 
วิธีการประเมิน 

1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 
 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
      ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้   เกี่ยวกับกำรก ำหนดรำยละเอียดหลักสูตร   ซ่ึง

ประกอบด้วย กำรเขียนวัตถุประสงค์หลักสูตร กำรก ำหนดองค์ควำมรู้ ทักษะของหลักสูตรที่จะถ่ำยทอดให้กับผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มีควำมสำมำรถตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรฝึกอบรมให้
เหมำะสมและเพียงพอที่จะท ำให้กำรฝึกอบรมเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 (ก) ค าแนะน า 

กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรก ำหนดรำยละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมตำมที่
ระบุในขอบเขตที่ก ำหนด   
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. เขียนวัตถุประสงค์หลักสูตรได้ถูกต้อง  
2. ก ำหนดองค์ควำมรู้ ทักษะ ที่ก่อให้เกิดควำมสำมำรถตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
3. ก ำหนดระยะเวลำในกำรฝึกอบรมที่เหมำะสม 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
            1) ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
  2) ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรก ำหนดรำยละเอียดหลักสูตร 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01102   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  พัฒนำเอกสำรประกอบกำร  
ฝึกอบรม 

                                                                                         
3. ทบทวนครั้งที ่  N/A    4. สร้างใหม่   
 
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 

    เป็นควำมรู้ ทักษะ ในกำรวิเครำะห์ควำมรู้ ทักษะ เลือกประเภทและชนิดของเอกสำรที่จะใช้ประกอบกำร
สอนในกำรฝึกอบรม ทั้งกำรสอนภำคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ใบเนื้อหำ ใบแบบฝึกหัด ใบทดสอบ ในกำรฝึกอบรม
ถ่ำยทอดควำมรู้ภำคทฤษฎี และใบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ใบสั่งงำน ใบประเมินผลงำน ฯ ตำมที่จ ำเป็น ในกำร
ฝึกอบรมถ่ำยทอดทักษะภำคปฏิบัติ 
 
7. ส ำหรับระดับคุณวุฒิ 4 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ  ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
       N/A 
 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
       N/A 
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11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

011021 วิเครำะห์เนื้อหำทั้งด้ำน
ควำมรู้ และทักษะเพ่ือพัฒนำเอกสำร
ประกอบกำรสอน 

1.1 ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนควำมรู้ต้อง
ครอบคลุมเนื้อหำท่ีส ำคัญทั้งหมด 
1.2 ผลกำรวิเครำะห์ด้ำนทักษะต้อง
ครอบคลุมกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ
ทั้งหมด 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2 .  ใ ช้ แ ฟ้ ม ส ะส ม ง ำ น ที่ มี
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์
ควำมรู้ ทักษะ เพ่ือกำรพัฒนำ
เอกสำรประกอบกำรสอน   

011022 พัฒนำเอกสำรที่ใช้เพ่ือกำร
ทบทวนควำมรู้ ทักษะ เช่น ใบเนื้อหำ 
ใบขั้นตอนกำรท ำงำน เป็นต้น 

2.1 ใบเนื้อหำต้องครอบคลุมเนื้อหำที่
ส ำคัญ ในรูปแบบกำรสรุปที่ใช้ในกำร
ทบทวน ฟ้ืนคืนควำมรู้ได้ง่ำย 
2.2 รูปแบบกำรน ำเสนอเนื้อหำต้อง
น่ำสนใจ 
2.3 ใบเนื้อหำต้องได้รับกำรทบทวน
ด้ำนคุณภำพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2 .  ใ ช้ แ ฟ้ ม ส ะส ม ง ำ น ที่ มี
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำใบ
เนื้อหำ 
 

011023 พัฒนำเอกสำรที่ใช้เพ่ือกำร
ทดสอบควำมรู้ ทักษะ เช่น ใบ
แบบฝึกหัด ใบทดสอบ ใบสั่งงำน  
เป็นต้น 

3. 1 ข้ อ ค ำ ถ ำ ม ต้ อ ง ค ร อ บ ค ลุ ม
วัตถุประสงค์ และเนื้อหำทั้งหมด 
3.2 ข้อค ำถำมต้องมีระดับควำมยำก-
ง่ำยที่เหมำะสม 
3.3 ค ำถำม หรือค ำสั่งต้องชัดเจน ไม่
ก่อให้เกิดกำรสับสนให้กับผู้เรียน 
3.4 ใบทดสอบ และใบสั่งงำนต้องมี
กำรทดลองท ำจริงเพ่ือก ำหนดเวลำใน
กำรทดสอบได้เหมำะสม 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2 .  ใ ช้ แ ฟ้ ม ส ะส ม ง ำ น ที่ มี
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำใบ
แบบฝึกหัด ใบทดสอบ ใบงำน 
ใบสั่งงำน ฯ 
 

011024 พัฒนำใบเฉลย และใบ
ประเมินผลในกำรทดสอบด้ำนควำมรู้
และปฏิบัติ 

4.1 ค ำ เฉลยแบบอัตนั ยต้ อ งระบุ
ใจควำมส ำคัญของค ำตอบอย่ำงชัดเจน 
4.2 ใบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนต้อง
ครอบคลุมทั้งผลงำน วิธีกำรปฏิบัติ 
และควำมปลอดภัย 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2 .  ใ ช้ แ ฟ้ ม ส ะส ม ง ำ น ที่ มี
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำใบ
เฉลยและใบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  
            มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครูฝึกเป็นอย่ำงดี   ทักษะกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในกำร
พัฒนำเอกสำร เช่น Word processing เป็นต้น และควำมรู้ทักษะของกำรเป็นครูฝึกในสถำนประกอบกำร
ระดับ 3 มำก่อน 
 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
     (ก) ความต้องการด้านทักษะ 
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 1. วิเครำะห์เนื้อหำทั้งด้ำนควำมรู้และทักษะเพ่ือพัฒนำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
 2. พัฒนำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมด้ำนควำมรู้ ได้แก่ ใบเนื้อหำ ใบแบบฝึกหัด ใบทดสอบ   
 3. พัฒนำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมด้ำนทักษะ ได้แก่ ใบงำน ใบสั่งงำน ใบประเมินผลงำน ฯ 
      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
           1. ทฤษฎีกำรเรียนรู้ 
           2. กำรวิเครำะห์เนื้อหำ 
           3. กำรพัฒนำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
           4. กำรวัดและประเมินผลกำรฝึกอบรม 
           5. กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
 14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
      (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
            1. เอกสำรประกอบกำรอบรมที่จัดท ำขึ้น 
      (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
            1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องกำรพัฒนำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม กำรวัดและ
ประเมินผลกำรฝึกอบรม 
      (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
            ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 
วิธีการประเมิน 

1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
      ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้   เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์เนื้อหำทั้งด้ำนควำมรู้ 

และทักษะ เพ่ือใช้ในกำรเลือกประเภทและชนิดของเอกสำรที่จะใช้ประกอบกำรสอนในกำรฝึกอบรม ทั้งกำรสอน
ภำคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ใบเนื้อหำ ใบแบบฝึกหัด ใบทดสอบ ในกำรฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ภำคทฤษฎี และ
ใบงำน ใบสั่งงำน ใบประเมินผลงำน ฯ ตำมที่จ ำเป็น  
 (ก) ค าแนะน า 

กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรพัฒนำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมตำมท่ี
ระบุในขอบเขตที่ก ำหนด เพ่ือประโยชน์ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดฝึกอบรมในสถำนประกอบกำรต่อไป 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. วิเครำะห์เนื้อหำทั้งด้ำนควำมรู้และทักษะ  
2. พัฒนำเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรฝึกอบรมด้ำนทฤษฎี 
3. พัฒนำเอกสำรที่ใช้ประกอบกำรฝึกอบรมด้ำนปฏิบัติ 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
            1) ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
  2) ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01103   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  พัฒนำสื่อประกอบกำร 
ฝึกอบรม 

3. ทบทวนครั้งที ่  N/A    4. สร้างใหม่   
 
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 

    เป็นควำมรู้ ทักษะ ในกำรเลือกประเภทและชนิดของสื่อที่จะใช้ประกอบกำรสอนในกำรฝึกอบรม ว่ำ
ควรเป็นสื่อประเภทที่ให้ข้อมูลด้วยภำพ เสียง แบบจ ำลอง หรือของจริง หรือสื่อผสม เพ่ือช่วยให้กำรเรียนรู้
เป็นไปได้ง่ำยและรวดเร็ว เช่น ภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหว เสียงที่บันทึกไว้ แบบจ ำลองที่สร้ำงขึ้น หรือของจริงที่
ใช้ให้ควำมรู้และฝึกทักษะ  และกำรพัฒนำสื่อให้มีคุณภำพตำมหลักเกณฑ์ของกำรสร้ำงสื่อกำรสอนที่จะใช้
ประกอบกำรฝึกอบรมอย่ำงได้ผล 

 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ  ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
       N/A 
 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
       N/A 
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11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

011031 วิเครำะห์เนื้อหำทั้งด้ำน
ควำมรู้และทักษะเพ่ือเลือกใช้สื่อ
ประกอบกำรสอน 

1. 1 วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ด้ ำ น ค ว ำ ม รู้ ไ ด้
ครอบคลุมเนื้อหำท่ีส ำคัญทั้งหมด 
1. 2 วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ด้ ำ น ทั ก ษ ะ ไ ด้
ครอบคลุมกระบวนกำรท ำงำนที่
ส ำคัญทั้งหมด 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ควำมรู้ ทักษะ 
เพ่ือกำรเลือกใช้สื่อประกอบกำร
สอน เช่น ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเนื้อหำกับสื่อ เป็นต้น  
  

011032 เลือกใช้สื่อประกอบกำร
สอน 
 
 
 
 

2.เลือกใช้สื่อได้ถูกต้องตำมหลักกำร
ของกำรใช้สื่อ 
2.2 เลือกใช้สื่ อได้ เหมำะสมกับ
ควำมรู้ ทักษะที่จะถ่ำยทอด 
2.3 เลือกใช้สื่ อได้สอดคล้องกับ
ควำมพร้อมของสถำนประกอบกำร 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรเลือกใช้สื่อประกอบกำร
สอน เช่น ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงเนื้อหำกับสื่อ เป็นต้น 
  

011033 พัฒนำสื่อที่เลือกใช้
ประกอบกำรสอน 

3.1 ทบทวนคุณภำพสื่อที่เลือกใช้
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
3. 2 น ำ สื่ อ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ก ำ ร
ฝึกอบรมอย่ำงได้ผล 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
แสดงผลกำรพัฒนำและน ำไปใช้  
เป็นต้น 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  
            มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครูฝึกเป็นอย่ำงดี  และทักษะกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในกำร
พัฒนำสื่อ เช่น PowerPoint เป็นต้น และควำมรู้ทักษะของกำรเป็นครูฝึกในสถำนประกอบกำรระดับ 3 มำก่อน 
 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
     (ก) ความต้องการด้านทักษะ 
 1. วิเครำะห์เนื้อหำทั้งด้ำนควำมรู้และทักษะ  
 2. เลือกใช้สื่อประกอบกำรสอน 
           3. พัฒนำสื่อประกอบกำรสอน 
      (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
           1. ทฤษฎีกำรเรียนรู้ 
           2. กำรวิเครำะห์และเลือกชนิดของสื่อ 
           3. เกณฑ์กำรประเมินสื่อกำรสอน  
           4. กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนำสื่อกำรสอน 
 
 14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
      (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
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            1. สื่อกำรสอนที่จัดท ำข้ึน 
      (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
            1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องกำรพัฒนำสื่อกำรสอน   
      (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
            ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 
วิธีการประเมิน 

1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
      ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้   เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์เนื้อหำทั้งด้ำนควำมรู้ 

และทักษะในกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำสื่อกำรสอนให้เหมำะสม ช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ง่ำยและรวดเร็ว ครอบคลุมสื่อ
กำรสอนทั้งประเภทซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์ รวมถึงชนิดของสื่อทุกชนิดที่เหมำะสมกับเนื้อหำที่จะถ่ำยทอด ทั้งภำพ 
เสียง แบบจ ำลอง และของจริง ซึ่งถ้ำจ ำเป็นต้องพัฒนำสื่อผสมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้สูงสุด  
 (ก) ค าแนะน า 

กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรพัฒนำสื่อประกอบกำรฝึกอบรมตำมที่
ระบุในขอบเขตที่ก ำหนด เพ่ือประโยชน์ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดฝึกอบรมในสถำน
ประกอบกำรต่อไป 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. กำรลือกชนิดของสื่อท่ีเหมำะสมกับเนื้อหำและวิธีกำรสอน 
2. หลักกำรสร้ำงสื่อกำรสอนชนิดต่ำง ๆ 
3. กำรประเมินผลสื่อที่พัฒนำขึ้น 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
      1) ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 

2) ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ควำมรู้ ทักษะ เพ่ือกำรเลือกใช้สื่อประกอบกำร
สอน เช่น ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเนื้อหำกับสื่อ เป็นต้น 

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ   หน้า   55 

 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01104   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ   เลือกวิธีกำรสอนที่จะใช้ในกำร 
         ฝึกอบรม 
 
3. ทบทวนครั้งที ่ N/A   4. สร้างใหม่   
 
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
     เป็นควำมรู้ ทักษะ ที่ใช้ในกำรเลือกวิธีกำรสอน ซึ่งประกอบด้วยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ ทั้งด้ำนทฤษฎี
และปฏิบัติ ก ำหนดกิจกรรมของกำรสอนเพื่อกระตุ้นกำรเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนทั้งในรูปแบบกำรอบรมหน้ำงำน 
อบรมในชั้นเรียน และอบรมแบบผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นศูนย์กลำง เช่น กำรอบรมแบบโครงกำร (Project 
Based Training) เป็นต้น เพ่ือก ำหนดวิธีกำรสอนในกำรฝึกอบรม ให้เกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ  ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
       N/A 
 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
       N/A 
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11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

011041 วิเครำะห์ควำมรู้ ทักษะ 
เพ่ือเลือกวิธีกำรสอน 

1. 1 วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ด้ ำ น ค ว ำ ม รู้ ไ ด้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้งหมด 
1. 2 วิ เ ค ร ำ ะห์ ด้ ำ นทั กษะต้ อ ง
ครอบคลุมกระบวนกำรท ำงำนที่
ส ำคัญทั้งหมด 
 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ควำมรู้ ทักษะ 
เพ่ือกำรวิธีกำรสอน 
 

011042 ก ำหนดกิจกรรมกำรสอน 2.1 ก ำหนดกิจกรรมได้สอดคล้อง
กับกำรถ่ ำยทอดเนื้ อหำทั้ งด้ ำน
ควำมรู้ และทักษะในกำรฝึกอบรม 
2.2 ก ำหนดกิจกรรมได้สอดคล้อง
กั บ คว ำมพร้ อม ใน ก ำ ร ด ำ เ นิ น
กิจกรรมของสถำนประกอบกำร 
2.3 ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนที่ช่วยกระตุ้นกำรมีส่วนร่วม
และกำรเรียนรู้ของผู้ เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมได้ในเวลำที่เหมำะสม 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรก ำหนดวิธีกำรสอนใน
กำรฝึกอบรม 
 

011043 ก ำหนดวิธีกำรสอน 3.1 เลือกวิธีกำรสอนได้สอดคล้อง
กับควำมรู้ ทักษะที่จะถ่ำยทอด 
3.2 เลือกวิธีกำรสอนได้สอดคล้อง
กั บ ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ข อ ง ส ถ ำ น
ประกอบกำรและผู้เรียน 
3.3 ผลกำรฝึกอบรมตำมวิธีกำร
สอนที่เลือกบรรลุตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรก ำหนดวิธีกำรสอนใน
ก ำ ร ฝึ ก อ บ ร ม  ร ว ม ถึ ง ผ ล ก ำ ร
ฝึกอบรม 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  
      มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครูฝึกเป็นอย่ำงดี  และควำมรู้ทักษะของกำรเป็นครูฝึกในสถำน
ประกอบกำรระดับ 3 มำก่อน 
 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
     (ก) ความต้องการด้านทักษะ 
 1. วิเครำะห์เนื้อหำ เพื่อเลือกวิธีกำรสอน 
 2. ก ำหนดกิจกรรมที่จะใช้กับกำรฝึกอบรมในแต่ละขั้นตอนของกำรเรียนกำรสอน           
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     (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
          1. กำรวิเครำะห์งำน 
  2. รูปแบบของกำรสอนในกำรฝึกอบรมประเภทต่ำง ๆ 
          3. กำรเลือกวิธีกำรสอนได้สอดคล้องกับควำมรู้ ทักษะ   
 
 14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
      (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
           1. เอกสำรกำรวิเครำะห์เนื้อหำที่สัมพันธ์กำรก ำหนดกิจกรรมกำรสอนและเลือกวิธีกำรสอน 
 2. ใบประเมินผลกำรฝึกอบรม 
   (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
           1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องกำรวิธีกำรสอนในชั้นเรียน 
  (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
            ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 
วิธีการประเมิน 

1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
        ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้   เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์เนื้อหำทั้งด้ำนควำมรู้ 

และทักษะ   ในกำรเลือกวิธีกำรสอนในกำรฝึกอบรม ทั้งกำรสอนภำคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ใช้ในกำรฝึกอบรมแบบ 
กำรอบรมหน้ำงำน กำรอบรมในชั้นเรียน กำรอบรมแบบผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นศูนย์กลำง เช่น กำรอบรมแบบ
โครงกำร (Project Based Training) ได้สอดคล้องกับควำมรู้ ทักษะ ที่จะถ่ำยทอด ในขณะเดียวกันต้องสอดคล้อง
กับสภำพควำมพร้อมในกำรจัดอบรมของสถำนประกอบกำร และผู้เข้ำรับกำรอบรมด้วย 

  (ก) ค าแนะน า 
กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรเลือกวิธีกำรสอนกำรฝึกอบรมตำมที่ระบุใน

ขอบเขตก ำหนด เพ่ือประโยชน์ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดฝึกอบรมในสถำนประกอบกำรต่อไป   
 (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. วิเครำะห์เนื้อหำ เพื่อเลือกวิธีกำรสอน 
2. ก ำหนดกิจกรรมที่จะใช้กับกำรฝึกอบรมในแต่ละขั้นตอนของกำรเรียนกำรสอนในแต่ละประเภท 
3. เลือกวิธีกำรสอน เช่น กำรบรรยำย ถำม-ตอบ ศึกษำด้วยตนเอง ได้อย่ำงเหมำะสม 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  1) ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
 2) ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรก ำหนดวิธีกำรสอนในกำรฝึกอบรม รวมถึงผลกำร
ฝึกอบรม 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01201   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วำงแผนกำรสอน 
          
3. ทบทวนครั้งที ่ N/A   4. สร้างใหม่   
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
     เป็นควำมรู้ ทักษะ ในกำรเขียนวัตถุประสงค์กำรสอน จัดล ำดับควำมรู้ ทักษะ และกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
รวมถึงเวลำที่จะใช้ในกำรสอน  ออกแบบแบบฟอร์มของแผนกำรสอน และเครื่องมือประเมินแผนกำรสอน 
เพ่ือให้กำรวำงแผนกำรสอน 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ   
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ  ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
       N/A 
 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
       N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

012011 เขียนวัตถุประสงค์กำรสอน 1.1 รวบรวมควำมรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ที่จะสอนจำกกำรวิเครำะห์
ควำมต้องกำรฝึกอบรมได้ครบถ้วน 
1.2 เขียนวัตถุประสงค์กำรสอนได้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำร
ฝึกอบรม 
1. 3 เ ขี ย น วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ ชิ ง
พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได ้

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรสอน  เช่น 
ผลกำรวิ เครำะห์ควำมต้องกำร
ฝึกอบรม แผนกำรสอน เป็นต้น  
 
  

012012 จัดล ำดับควำมรู้ ทักษะ 
และกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

2.1 จัดล ำดับควำมรู้ ทักษะได้อย่ำง
เหมำะสมต่อเนื่องจำกง่ำยไปยำก
ตำมหลักกำรเรียนรู้ 
2.2 ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้ได้
สอดคล้องกับควำมรู้ ทักษะ ที่จะ
สอน   
2.3 ก ำหนดเวลำในแต่ละกิจกรรม
ได้เหมำะสมกับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
ทักษะ 
2.4 เวลำรวมของกำรสอนเป็นไป
ตำมแผนฝึกอบรม 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรสอน เช่น 
ใบจัดล ำดับควำมรู้  ทักษะ และ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ แผนกำรสอน 
เป็นต้น 
  

012013 เขียนแผนกำรสอน 3.1 ออกแบบฟอร์มแผนกำรสอนที่
ระบุองค์ประกอบที่ส ำคัญของกำร
สอนทั้งหมดได้ 
3.2 น ำแผนกำรสอนที่ก ำหนดไป
ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
3.3 เขียนแผนกำรสอน 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรสอน เช่น 
แผนกำรสอน และผลกำรประเมิน
กำรฝึกอบรม เป็นต้น 

012014 ประเมินผลแผนกำรสอน
หลังกำรฝึกอบรม 

4.1 รวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้ในกำร
ประเมินได้ครบถ้วน 
4.2 ผลกำรประเมินระบุจุดและแนว
ทำงกำรแก้ไขปรับปรุงอย่ำงชัดเจน 
 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรวำงแผนกำรสอน และ
บันทึกผลกำรประเมินแผนกำรสอน     
เป็นต้น 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ   หน้า   61 

            มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครูฝึกเป็นอย่ำงดี  และควำมรู้ทักษะของกำรเป็นครูฝึกในสถำน
ประกอบกำรระดับ 3 มำก่อน 
 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
     (ก) ความต้องการด้านทักษะ 
 1. เขียนวัตถุประสงค์ 
 2. จัดล ำดับควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ พร้อมทั้งกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
           3. วำงแผนกำรสอน 
 4. ประเมินแผนกำรสอน 
     (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
           1. ทฤษฎีกำรเรียนรู้ 
           2. กำรเขียนวัตถุประสงค์กำรสอน 
           3. กำรวำงแผนกำรสอน 
            
 14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
      (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
           1. แผนกำรสอน 
  2. ใบประเมินแผนกำรสอน 
      (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
           1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องกำรวำงแผนกำรสอน 
      (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 

วิธีการประเมิน 
1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
        ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้  เกี่ยวกับกำรเขียนวัตถุประสงค์ จัดล ำดับ
ควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ พร้อมทั้งกิจกรรมกำรเรียนรู้ วำงแผนกำรสอน และประเมินแผนกำรสอน 
     (ก) ค าแนะน า 

กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรวำงแผนกำรสอนตำมที่ระบุในขอบเขตที่
ก ำหนด เพื่อประโยชน์ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดฝึกอบรมในสถำนประกอบกำรต่อไป  
     (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. เขียนวัตถุประสงค์ตำมหลักกำรที่ถูกต้อง 
 2. จัดล ำดับควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ พร้อมทั้งกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมน ำไปปฏิบัติได้ตำม  
              ระยะเวลำที่ก ำหนด 
           3. บันทึกแผนกำรสอนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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 4.  ผลประเมินแผนกำรสอนระบุจุดและแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไขท่ีชัดเจน 
 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
          1) ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 

2) ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเตรียมกำร เช่น แผนกำรสอน ผลกำรประเมินแผนกำรสอน 
เป็นต้น และ 
         3) สอบข้อเขียน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01202   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  เตรียมกำรฝึกอบรม 
 
3. ทบทวนครั้งที ่ N/A   4. สร้างใหม่   
 
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
     เป็นควำมรู้ ทักษะ ในกำรรวบรวบข้อมูล ออกแบบเครื่องมือประเมินผลควำมพร้อมในกำรเตรียมกำร
ฝึกอบรมจัดเตรียมทั้งด้ำนสถำนที่ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ ที่ใช้ประกอบกำรอบรม ซึ่ง
ต้องอำศัยกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงดี เพ่ือให้กำรเตรียมกำรฝึกอบรม
ครบถ้วนสมบูรณ ์
 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒ ิ   
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ  ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
       N/A 
 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
       N/A 
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11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

012021 รวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมกำรฝึกอบรม 

1.1 ประสำนกับหน่วยงำนและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลส ำหรับ
เตรียมกำรฝึกอบรมที่ครบถ้วน 
1 . 2  อ อ ก แ บ บ แ ล ะ จั ด ท ำ ใ บ
ตรวจสอบกำรเตรียมกำรฝึกอบรม
เพ่ือให้มั่นใจว่ำทุกอย่ำงเตรียมพร้อม
ในกำรฝึกอบรม 
 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรเตรียมกำร เช่น บันทึก
ใบสรุปกำรเตรียมกำร 
 

012022 เตรียมสถำนที่ สื่อและ
อุปกรณ์กำรฝึกอบรมทั้งหมด 

2.1 ประสำนกับหน่วยงำนและ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมกำรฝึกอบรม 
ได้แก่ สถำนที่   โสตทัศนูปกรณ์ 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ ให้ครบถ้วน  
2.2 จัดหำและตรวจสอบ ปรับแต่ง
ควำมสมบูรณ์ของสื่อและอุปกรณ์
กำรสอนทั้งหมดอยู่ในสภำพพร้อม
ใช้งำน 
2.3 บันทึกผลกำรเตรียมลงในใบ
ตรวจสอบกำรเตรียมกำรอบรมอย่ำง
ครบถ้วน 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรเตรียมกำร เช่น บันทึก
ใบสรุปกำรเตรียมกำร 
 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  
            มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครูฝึก และควำมรู้ ทักษะในกำรใช้ โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องมือ 
อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในกำรฝึกอบรมเป็นอย่ำงดี    
 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
     (ก) ความต้องการด้านทักษะ 
 1. ประสำนงำนกับหน่วยงำนและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 2. ตรวจสอบและจัดเตรียมสื่อและเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบกำรอบรม 
           3. ออกแบบเครื่องมือและประเมินผลกำรจัดเตรียม 
     (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
           1. หลักกำรสื่อสำร 
           2. หลักกำรประสำนงำน 
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           3. โสตทัศนูปกรณ์และกำรใช้งำน 
 

 14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
      (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
           1. ใบตรวจสอบกำรเตรียมกำรฝึกอบรม 
      (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
           1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องกำรจัดกำรฝึกอบรม และกำรใช้โสตทัศนูปกรณ์ และ
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำง ๆที่ใช้ในกำรฝึกอบรม 
       (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
            ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 
วิธีการประเมิน 

1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
       ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้  เกี่ยวกับกำรรวบรวมข้อมูล  จัดเตรียม

ออกแบบเครื่องมือและประเมินผลควำมพร้อมในกำรจัดเตรียมกำรฝึกอบรม ทั้งด้ำนสถำนที่ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ ที่ใช้ประกอบกำรอบรม 

(ก) ค าแนะน า 
 กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรเตรียมกำรฝึกอบรมตำมที่ระบุในขอบเขตท่ี

ก ำหนด เพื่อประโยชน์ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดฝึกอบรมในสถำนประกอบกำรต่อไป 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. กำรรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรกำรเตรียมกำรฝึกอบรม 
2. ควำมพร้อมของกำรเตรียมกำรฝึกอบรม  
 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)        
             1) ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
    2) ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเตรียมกำร เช่น บันทึกใบสรุปกำรเตรียมกำร และ 

    3) กำรตรวจประเมินสถำนที่ฝึกอบรม  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01301   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ฝึกอบรมหน้ำงำน  
 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A   4. สร้างใหม่   
 
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
     เป็นควำมรู้ ทักษะ ในกำรสอนถ่ำยทอดทักษะกำรท ำงำน ประกอบควำมรู้ที่จ ำเป็นเฉพำะงำนนั้น ๆ ซ่ึง
ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก คือกำรสร้ำงควำมสนใจ กำรถ่ำยทอด กำรตรวจปรับกำรเรียนรู้ และกำร
ประเมินผลกำรเรียนรู้   
 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  
 
 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ  ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
      N/A 
 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
      N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

013011 สร้ำงควำมสนใจในบทเรียน  1.1 เลือกสื่อประกอบกิจกรรมเพ่ือ
สร้ ำ งควำมสนใจในบทเรี ยนได้
ถูกต้อง 
1.2 ใช้สื่อเพ่ือสร้ำงควำมสนใจใน
บทเรียนอย่ำงได้ผล 
1.3 เปิดโอกำสให้ผู้ เข้ ำรับกำร
ฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เตรียมไว้ 
 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ ย วกั บกำร เ รี ยนกำรสอน ใน
กระบวนกำรสร้ำงควำมสนใจใน
บทเรียน เช่น สื่อประกอบ ร่ำง
ค ำถำมประกอบสื่อเป็นต้น  

 

013012 ถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ 
และทัศนคติผ่ำนกำรสอน 

2.1 สอนด้วยวิธีต่ำงๆ ของกำรสอน
หน้ำงำน เช่น กำรสอนหน้ำงำน 4 
ขั้นตอน กำรสำธิต เป็นต้น อย่ำง
ได้ผล 
2.2 ใช้สื่อประกอบกำรสอนอย่ำง
ได้ผล 
2.3 ถ่ำยทอดควำมรู้  ทักษะ ได้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
2.4 ล ำดับควำมรู้ ทักษะที่ถ่ำยทอด
อย่ำงเหมำะสม จำกง่ำยไปยำก 
2.5 ควบคุมบทเรียนให้เป็นไปตำม
แผนกำรสอนได้ 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรสอนหน้ำงำน เช่น ใบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรฝึกอบรม 
ใบประเมินควำมพึงพอใจของกำร
ฝึกอบรม เป็นต้น และ 
3. ใช้กำรจ ำลองกำรสอน  

013013 ตรวจ – ปรับ กำรเรียนรู้
ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

3.1 ใช้เทคนิคกำรตรวจ-ปรับด้วย
วิธีกำรต่ำงๆ ของกำรสอนหน้ำงำน 
เช่น กำรถำม-ตอบ กำรให้ท ำซ้ ำ 
เป็นต้น อย่ำงได้ผล 
3.2 ใช้สื่อประกอบกำรตรวจ-ปรับ
อย่ำงได้ผล เช่น รูปภำพ ของจริง 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรสอนหน้ำงำน เช่น ใบสั่ง
งำน และใบประเมินผลกำรท ำงำน 
เป็นต้น    
 

013014 ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

4.1 ประเมินผลกำรฝึกอบรมทุกครั้ง
ที่สิ้นสุดกำรฝึกอบรม 
4.2 ใช้เครื่องมือในกำรประเมิน
อย่ำงได้ผล 
 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรสอนหน้ำงำน เช่น ใบ 
ใบประ เมินผลสั มฤทธิ์ ของกำร
ฝึกอบรม ใบประเมินควำมพึงพอใจ
ของกำรฝึกอบรม เป็นต้น   
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  
            มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครูฝึกเป็นอย่ำงดี    
 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
     (ก) ความต้องการด้านทักษะ 
 1. สร้ำงควำมสนใจในบทเรียน 
 2. ถ่ำยทอดทักษะ ประกอบกับควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรท ำงำน 
 3. ตรวจ-ปรับกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 4. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
          1. ทฤษฎีกำรเรียนรู้ 
 2. วิธีกำรสอนหน้ำงำนรูปแบบต่ำง ๆ 
 3. กำรสื่อกำรสอน 
 4. กำรวัดและประเมินกำรเรียนรู้ 
   
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
          1. แผนกำรสอน 
 2. เอกสำรและสื่อประกอบกำรสอน 
 3. ใบประเมินผลกำรฝึกอบรม 
 4. เอกสำรที่ใช้ในกำรเตรียมกำรสอน เช่น ใบวิเครำะห์งำนเพ่ือเตรียมกำรสอนหน้ำงำนแบบ 4 
ขั้นตอน  
     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
           1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องกำรฝึกอบรมหน้ำงำน  
     (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
           ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 
วิธีการประเมิน 

1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
  ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้  เกี่ยวกับกำรถ่ำยทอดทักษะ ประกอบกับควำมรู้

ที่จ ำเป็นในกำรท ำงำน ด้วยวิธีกำรฝึกอบรมหน้ำงำน ตำมขั้นตอนกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ตั้งแต่กำรสร้ำงควำมสนใจ
ในบทเรียน กำรถ่ำยทอด กำรตรวจ-ปรับ และกำรประเมินผล 
 (ก) ค าแนะน า 
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  กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรฝึกอบรมหน้ำงำนตำมที่ระบุในขอบเขตท่ี
ก ำหนด   

 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. กำรฝึกอบรมหน้ำงำนแบบต่ำง ๆ เช่น กำรสำธิตกำรท ำงำน กำรสอนหน้ำงำนแบบ 4 ขั้นตอน 
2. ขั้นตอนกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรถ่ำยทอดทักษะและควำมรู้ที่ส ำคัญในงำน 

กำรตรวจ-ปรับ และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
        1) ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 

2) ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรสอนหน้ำงำน เช่น ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำร
ฝึกอบรม ใบประเมินควำมพึงพอใจของกำรฝึกอบรม เป็นต้น และ 

3) ใช้กำรจ ำลองกำรสอนตำมโจทย์ที่ก ำหนดให้ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01302   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ฝึกอบรมในชั้นเรียน  
 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A   4. สร้างใหม่   
 
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
     เป็นควำมรู้ ทักษะ ในกำรสอนถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรท ำงำนในระดับต่ำง ๆ  เช่น ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรปฏิบัติงำนรวมถึงกฎระเบียบและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  กำรวิเครำะห์เพ่ือแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำน 
จนถึงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก คือกำรสร้ำงควำมสนใจ กำรถ่ำยทอด กำร
ตรวจ-ปรับกำรเรียนรู้ และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้   
 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ  ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
      N/A 
 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
      N/A 
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ   หน้า   71 

 
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

013021 สร้ำงควำมสนใจในบทเรียน  1.1 เลือกสื่อประกอบกิจกรรมเพ่ือ
ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม ส น ใ จ ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิผล 
1.2 ใช้สื่อเพ่ือสร้ำงควำมสนใจได้
อย่ำงมีประสิทธิผล 
1.3 เปิดโอกำสให้ผู้ เข้ ำรับกำร
ฝึกอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
เตรียมไว้ 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ ย วกั บกำร เ รี ยนกำรสอ น ใน
กระบวนกำรสร้ำงควำมสนใจใน
บทเรียน เช่น สื่อประกอบ ร่ำง
ค ำถำมประกอบสื่อ เป็นต้น  

 

013022 ถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ 
และทัศนคต ิผ่ำนกำรสอน 

2.1 สอนด้วยวิธีกำรสอนต่ำง ๆ ใน
ชั้นเรียน เช่น  สอนด้วยวิธีกำร
บรรยำย สอนด้วยวิธีกำรถำม-ตอบ 
และอ่ืน ๆ อย่ำงได้ผล 
2.2 ใช้สื่อประกอบกำรสอนอย่ำง
ได้ผล 
2.3 ควบคุมบทเรียนให้เป็นไปตำม
แผนกำรสอนได้ 
2.4 ล ำดับควำมรู้ ทักษะที่ถ่ำยทอด
อย่ำงเหมำะสม จำกง่ำยไปยำก 
2.5 ควบคุมบทเรียนให้เป็นไปตำม
แผนกำรสอนได้ 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรสอนหน้ำงำน เช่น ใบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรฝึกอบรม 
ใบประเมินควำมพึงพอใจของกำร
ฝึกอบรม เป็นต้น และ 
3. ใช้กำรจ ำลองกำรสอน  

013023 ตรวจ – ปรับ กำรเรียนรู้
ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

3.1 ใช้เทคนิคกำรตรวจ-ปรับด้วย
วิธีกำรต่ำง ๆ ของกำรสอนในชั้น
เรียน เช่น กำรถำม-ตอบ กำรท ำ
แบบฝึกหัด อย่ำงได้ผล 
3.2 ใช้สื่อประกอบกำรตรวจ-ปรับ
อย่ำงได้ผล 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรสอนหน้ำงำน เช่น ใบ
แบบฝึกหัดและใบเฉลย เป็นต้น   
  
 

013024 ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

4.1 ประเมินผลกำรฝึกอบรมทุกครั้ง
ที่สิ้นสุดกำรฝึกอบรม 
4.2 ใช้เครื่องมือในกำรประเมิน
อย่ำงได้ผล 
 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรสอนหน้ำงำน เช่น ใบ 
ใบประ เมินผลสั มฤทธิ์ ของกำร
ฝึกอบรม ใบประเมินควำมพึงพอใจ
ของกำรฝึกอบรม เป็นต้น   
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  
            มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครูฝึกเป็นอย่ำงดี  และควำมรู้ทักษะของกำรเป็นครูฝึกในสถำน
ประกอบกำร ระดับ 3 มำก่อน 
  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
     (ก) ความต้องการด้านทักษะ 
 1. สร้ำงควำมสนใจในบทเรียน 
 2. ถ่ำยทอดควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำรท ำงำน 
 3. ตรวจ-ปรับกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 4. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
     (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
           1. ทฤษฎีกำรเรียนรู้ 
 2. วิธีกำรสอนรูปแบบต่ำง ๆ 
 3. กำรสื่อกำรสอน 
 4. กำรวัดและประเมินกำรเรียนรู้ 
   
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
          1. แผนกำรสอน 
 2. เอกสำรและสื่อประกอบกำรสอน 
 3. ใบประเมินผลกำรฝึกอบรม 
 4. เอกสำรที่ใช้ในกำรเตรียมกำรสอน เช่น รำยกำรค ำถำมประกอบกิจกรรมและสื่อกำรสอน เป็นต้น 
     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
           1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องวิธีกำรสอนรูปแบบต่ำง ๆ ในกำรฝึกอบรม 
     (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
           ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 
วิธีการประเมิน 

1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
  ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้  เกี่ยวกับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่จ ำเป็นในกำร

ท ำงำน ด้วยวิธีกำรสอนแบบต่ำง ๆ ตำมขั้นตอนกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ตั้งแต่กำรสร้ำงควำมสนใจในบทเรียน กำร
ถ่ำยทอด กำรตรวจ-ปรับ และกำรประเมินผล 

(ก) ค าแนะน า 
          กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรฝึกอบรมในชั้นเรียนตำมที่ระบุใน 
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ขอบเขตท่ีก ำหนด    
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. วิธีกำรสอนในชั้นเรียนแบบต่ำง ๆ เช่น กำรบรรยำย กำรถำม-ตอบ กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 
2. ขั้นตอนกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรถ่ำยทอดทักษะและควำมรู้ที่ส ำคัญใน

งำน กำรตรวจ-ปรับ และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
        1) ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 

2) ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรสอนหน้ำงำน เช่น ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำร
ฝึกอบรม ใบประเมินควำมพึงพอใจของกำรฝึกอบรม เป็นต้น และ 

3) ใช้กำรจ ำลองกำรสอนตำมโจทย์ที่ก ำหนดให้ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01303   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ฝึกอบรมแบบให้ค ำปรึกษำ 
 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A   4. สร้างใหม่   
 
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
     เป็นควำมรู้ ทักษะ ในกำรสอนถ่ำยทอด ควำมรู้ และทักษะกำรท ำงำนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง เช่น
กำรฝึกอบรมบนฐำนโครงกำร (Project Based Training) กำรฝึกอบรมบนฐำนปัญหำ (Problem Based 
Training) เป็นต้น   ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลักที่ครูฝึกต้องมี เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
จำกกำรปฏิบัติงำนในแต่ละขั้นตอน เช่น ขั้นตอน ศึกษำข้อมูลของงำน วำงแผนปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำน ควบคุม
คุณภำพ และกำรประเมินผลงำน  
    
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ  ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
      N/A 
 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
      N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

013031 อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
เรียนรู้  

1.1 เตรียมสื่อประกอบกิจกรรมกำร
เรียนรู้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
1.2 เตรียมควำมรู้ประกอบกำร
ท ำ ง ำน ใน รู ป แบบต่ ำ ง  ๆ  เ ช่ น 
เอกสำร คู่มือ เป็นต้น ให้พร้อมที่จะ
ช่วยเหลือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเมื่อ
เกิดปัญหำ 
1.3 เตรียมกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ ให้พร้อมที่ จะใช้ประเมิน
ร่วมกับผู้เข้ำรับกำรอบรม 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรเป็นผู้อ ำนวยควำม
สะดวกในกำรเรียนรู้ เช่น รำยกำร
สื่ อ อุปกรณ์ที่ จั ด เตรียมเ พ่ือกำร
เรียนรู้ 

 

013032 ให้ค ำปรึกษำ และแนะน ำ 2.1 ให้ค ำปรึกษำเมื่อจ ำเป็นเพ่ือให้
กำรเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ตำม
เวลำที่ก ำหนด 
2.2 ให้ค ำปรึกษำเมื่อจ ำเป็นเพ่ือ
ป้องกันอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้นกับ
ผู้ เข้ำรับกำรอบรมหรือเครื่อ งมือ 
เครื่องจักร อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำร
ฝึกอบรม 
2.3 ให้ค ำปรึกษำเพ่ือตรวจปรับกำร
เรียนรู้เป็นระยะๆ ตลอดบทเรียน 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรเป็นที่ปรึกษำในกำร
เรียนรู้  บันทึกกำรให้ค ำปรึ กษำ
ระหว่ำงกำรเรียนรู้ 

 

013033 ประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

3.1 ร่วมประเมินกำรฝึกอบรมกับผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกครั้งที่สิ้นสุด
กำรอบรม 
3.2 ผลกำรประเมินสำมำรถระบุ
ควำมพร้อมที่จะเรียนรู้สมรรถนะ
ต่อไปได ้
 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรเป็นผู้ร่วมประเมินผล
กำรเรียนรู้ เช่น ใบประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน ใบผลสัมฤทธิ์ของกำร
ฝึกอบรม ใบประเมินควำมพึงพอใจ
ของกำรฝึกอบรม เป็นต้น   

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  
            มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครูฝึกเป็นอย่ำงดี   และควำมรู้ทักษะของกำรเป็นครูฝึกในสถำน
ประกอบกำร ระดับ 3 และ 4 มำก่อน 
 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
     (ก) ความต้องการด้านทักษะ 
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 1. อ ำนวยควำมสะดวกในกระบวนกำรเรียนรู้ 
 2. ให้ค ำปรึกษำในกระบวนกำรเรียนรู้ 
 3. ตรวจ-ปรับกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 4. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้  
     (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
           1. ทฤษฎีกำรเรียนรู้ 
 2. กำรเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ 
 3. กำรเป็นที่ปรึกษำในกำรเรียนรู้ 
 4. กำรวัดและประเมินกำรเรียนรู้ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
          1. แผนกำรเรียนรู้ 
 2. แผนกำรปฏิบัติงำน 
 3. ใบประเมินผลกำรฝึกอบรม 
 4. เอกสำรที่ใช้ในกำรเตรียมกำรฝึกอบรม เช่น ใบวิเครำะห์งำนเพ่ือเตรียมกำรฝึกอบรม 
     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
           1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องกำรฝึกอบรมแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 
     (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
           ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 
วิธีการประเมิน 

1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
  ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้  เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
เป็นศูนย์กลำง ครูฝึกเป็นเพียงผู้อ ำนวยควำมสะดวก หรือที่ปรึกษำในแต่ละขั้นตอนกำรเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ขั้น
ศึกษำข้อมูลของงำน วำงแผนปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำน ควบคุมคุณภำพ และกำรประเมินผลงำน  
 (ก) ค าแนะน า 

กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรฝึกอบรมแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงตำมท่ีระบุ
ในขอบเขตท่ีก ำหนด   

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. กำรฝึกอบรมแบบผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเป็นศูนย์กลำงแบบต่ำง ๆ กำรฝึกอบรมบนฐำนโครงกำร 

(Project Based Training) กำรฝึกอบรมบนฐำนปัญหำ (Problem Based Training) เป็นต้น    
 2. ขั้นตอนกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญ ได้แก่ ขั้นศึกษำข้อมูลของงำน วำงแผนปฏิบัติงำน ปฏิบัติงำน ควบคุม
คุณภำพ และกำรประเมินผลงำน 

3. กำรเป็นอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนรู้ 
3. กำรเป็นปรึกษำในกำรเรียนรู้ 
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4. กำรเป็นผู้ประเมินผลกำรเรียนรู้ร่วม 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
        1) ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 

2) ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรฝึกอบรมเป็นศูนย์กลำงแบบต่ำง ๆ เช่น แผนกำรสอน 
แผนกำรท ำงำน ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรฝึกอบรม ใบประเมินควำมพึงพอใจของกำรฝึกอบรม เป็นต้น   
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01401   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    พัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
         หลังกำรอบรม 

 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A   4. สร้างใหม่   
 
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
     เป็นควำมรู้ ทักษะ ในกำรวำงแผน และพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ิมเติมหลังกำรอบรม ตลอดจนถึง
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยอ้ำงอิงจำกวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม แผนกำรพัฒนำส่วนบุคคล หรือตำรำง
สมรรถนะ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีสมรรถนะในกำรท ำงำนตำมท่ีคำดหมำย 
 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ  ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
      N/A 
 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
      N/A 
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11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

014011 ติดตำมผลลัพธ์กำร
ฝึกอบรมของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

1 . 1  ว ำ ง แ ผ น ก ำ ร ติ ด ต ำ ม ใ ห้
เ ห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถำนกำรณ์จริงของกำรปฏิบัติงำน
ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
1.2 ติดตำมหน้ำงำนเพ่ือประเมิน
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติที่ได้จำกกำรฝึกอบรมในกำร
ท ำงำนได้ 
1.3 ระบุ ควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติที่
ต้องได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมเติมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ใน
รำยงำนผลกำรติดตำมได้ 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรติดตำมผลลัพธ์หลังกำร
ฝึกอบรม เช่น แผนกำรแผนกำร
ติดตำม สรุปผลของกำรติดตำม เป็น
ต้น 
 

014012 วำงแผนกำรพัฒนำผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมหลังกำรอบรม  

2.1 รวบรวมข้อมูล เ พ่ือ พัฒนำ
สมรรถนะผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2 . 2 วิ เ ค ร ำ ะห์ ข้ อ มู ล แล ะ ร ะบุ
สมรรถนะที่ต้องกำรพัฒนำเพ่ิมเติม
ได้ถูกต้อง 
2.3 วำงแผนกำรพัฒนำได้เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม
กำรท ำงำนของสถำนประกอบกำร 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรพัฒนำเพ่ิมเติมหลังกำร
อบรม เช่น แผนกำรพัฒนำ หลักฐำน
กำรวิเครำะห์หำสมรรถนะที่ต้อง
พัฒนำเพิ่มเติม เป็นต้น 

 

014013 พัฒนำสมรรถนะผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมหลังกำรอบรม 

3.1 เลือกวิธีกำรพัฒนำที่สอดคล้อง
กับควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่ผู้เข้ำรับ
กำรอบรมต้องกำรเพิ่มเติม 
3.2 ด ำเนินกำรพัฒนำได้ตำมแผนที่
วำงไว้ 
3.3 ตรวจ-ปรับ กำรพัฒนำจนได้ผล
ตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรพัฒนำเพ่ิมเติมหลังกำร
อ บ ร ม  เ ช่ น  แ ผ น ก ำ ร พั ฒ น ำ 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรพัฒนำ เป็นต้น 

014014 พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 4 . 1 ติ ด ต ำ ม ผ ล ลั พ ธ์ ข อ ง ก ำ ร
ฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ 
4.2 ชี้แนะแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรมหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำผู้เข้ำรับ
กำรอบรมอย่ำงเนื่อง 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  
            มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครูฝึกเป็นอย่ำงดี    
 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
     (ก) ความต้องการด้านทักษะ 
 1. ติดตำมผลกำรน ำควำมรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งำน 
 2. วำงแผนกำรพัฒนำสมรรถนะของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ิมเติมภำยหลังกำรฝึกอบรม 
 3. พัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกเพ่ิมเติมด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ นอกเหนือจำกกำรฝึกอบรม เช่น กำรสอนงำน กำร
เป็นพี่เลี้ยง เป็นต้น 
 4. ช่วยเหลือหรือสนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องของผู้เข้ำรับกำรอบรม  
    (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
           1. วิธีกำรพัฒนำสมรรถนะกำรท ำงำนที่นอกเหนือจำกกำรฝึกอบรม เช่น กำรสอนงำน กำรเป็นพ่ีเลี้ยง
ในกำรท ำงำน 
 2. กำรวัดและประเมินกำรฝึกอบรม 
 3. หลักกำรประสำนงำน 
 4. หลักกำรสื่อสำร  
  
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
          1. แผนกำรพัฒนำเพิ่มเติมหลังกำรฝึกอบรม 
 2. ผลกำรประเมินหลังกำรพัฒนำ 
 3. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง 
     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
           1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องวิธีกำรพัฒนำบุคลำกรรูปแบบต่ำง ๆ ที่นอกเหนือจำก
กำรฝึกอบรม 
     (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
           ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 
วิธีการประเมิน 

1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
  ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้  เกี่ยวกับกำรติดตำม รวบรวมข้อมูล วำงแผนกำร

พัฒนำเพ่ิมเติมหลังกำรฝึกอบรม ให้กำรพัฒนำและประเมินผล รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องของผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
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(ก) ค าแนะน า 
      กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรพัฒนำสมรรถนะของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
เพ่ิมเติมภำยหลังกำรฝึกอบรมตั้งแต่กำรวำงแผน จนถึงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. ประสำนงำนเพ่ือรวบรวมข้อมูล และวำงแผนกำรพัฒนำ 
          2. พัฒนำบุคลำกรนอกเหนือจำกกำรฝึกอบรม เช่น กำรสอนงำน (Coaching) กำรเป็นพ่ีเลี้ยง   
             (Mentoring) กำรมอบหมำยงำน (Job Assignment) เป็นต้น 

3. ติดตำมประเมินผลลัพท์ของกำรพัฒนำเพ่ือกำรพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
       1) ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 

2) ใช้แฟ้มสะสมงำนท่ีมีหลักฐำนกำรพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมภำยหลังกำรฝึกอบรมสิ้นสุดไป 
ระยะเวลำหนึ่ง 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01402   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    พัฒนำคุณภำพหลักสูตร 
ฝึกอบรม 

 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A   4. สร้างใหม่   
 
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
     เป็นควำมรู้ ทักษะ ในกำรวำงแผน และพัฒนำผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพ่ิมเติมหลังกำรอบรม ตลอดจนถึง
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีสมรรถนะในกำรท ำงำนตำมที่คำดหมำย 
 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ  ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
      N/A 
 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
      N/A 
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11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

014021 วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพ
หลักสูตรฝึกอบรม  

1.1 รวบรวมข้อมูลจำกผลกำร
ประเมินกำรฝึกอบรมที่ผ่ำนมำเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพหลักสูตรฝึกอบรม ได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
1.2 วิเครำะห์ข้อมูลและระบุงำนที่
ต้องกำรพัฒนำเพ่ิมเติม เช่น เอกสำร
สื่อ หรือวิธีกำรสอน ได้ 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตร
ฝึกอบรมเพ่ิมเติมหลังกำรอบรม เช่น 
แผนกำร พัฒนำ  หลั กฐ ำนกำ ร
วิ เ ค ร ำ ะห์ ห ำ ง ำนที่ ต้ อ ง พัฒนำ
เพ่ิมเติม เป็นต้น 

014022 พัฒนำองค์ประกอบต่ำง ๆ 
ของหลักสูตร  

2.1 ด ำเนินกำรพัฒนำองค์ประกอบ
ต่ำงๆ ของหลักสูตรให้แล้วเสร็จได้
ตำมระยะเวลำตำมแผน 
2.2 ด ำเนินกระบวนกำรทบทวน 
และทวนสอบ คุณภำพของหลักสูตร
ที่พัฒนำขึ้น ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรพัฒนำเพ่ิมเติมหลังกำร
อบรม เช่น แผนกำรพัฒนำ เอกสำร 
สื่อ เป็นต้น 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  
            มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครูฝึกเป็นอย่ำงดี   และควำมรู้ทักษะของกำรเป็นครูฝึกในสถำน
ประกอบกำร ระดับ 3 มำก่อน 
 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
     (ก) ความต้องการด้านทักษะ 
 1. วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมภำยหลังกำรฝึกอบรม 
 2. ปรับปรุงเอกสำร สื่อ และกิจกรรม ต่ำง ๆ ของหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติม  
 3. ออกแบบกำรทบทวนและทวนสอบคุณภำพของหลักสูตรหลังกำรพัฒนำเพ่ิมเติม  
     (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
           1. กำรพัฒนำหลักสูตร 
 2. กำรวัดและประเมินกำรฝึกอบรม  
   
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
          1. แผนกำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ิมเติมหลังกำรฝึกอบรม 
 2. ผลกำรประเมินหลังกำรพัฒนำ   
     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
           1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องวิธีกำรพัฒนำบุคลำกรรูปแบบต่ำง ๆ ที่นอกเหนือจำก
กำรฝึกอบรม 
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     (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
           ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 
วิธีการประเมิน 

1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
  ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้  เกี่ยวกับกำรรวบรวมข้อมูล  วำงแผนกำรพัฒนำ

หลักสูตร ตลอดจนถึงกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพของหลักสูตรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง 
 

     (ก) ค าแนะน า 
กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรฝึกอบรมตำมท่ีระบุใน

ขอบเขตท่ีก ำหนด  เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
     (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. พัฒนำเอกสำร สื่อ วิธีกำรสอน กิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมผลกำรวิเครำะห์ 
2. ออกแบบวิธีกำรทบทวน และทวนสอบคุณภำพของหลักสูตรหลังกำรพัฒนำ 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
       1) ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 

2) ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรฝึกอบรมหลังกำรฝึกอบรม 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01403   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    พัฒนำคุณภำพของ 
กระบวนกำรกำรฝึกอบรม 

 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A   4. สร้างใหม่   
 
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
     เป็นควำมรู้ ทักษะ ในกำรวิเครำะห์ พัฒนำ ทบทวน และทวนสอบคุณภำพของกระบวนกำรฝึกอบรม
ทั้งก่อน ในระหว่ำง และหลังกำรฝึกอบรม เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง   
 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ  ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
      N/A 
 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
      N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ   หน้า   86 

 

11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 
014031 พัฒนำ
กระบวนกำรก่อนกำร
ฝึกอบรม  

1.1 รวบรวมข้อมูลจำกผลกำรประเมินกำร
ฝึกอบรมที่ ผ่ ำนมำเ พ่ือพัฒนำคุณภำพของ
กระบวนกำรฝึกอบรม ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
1.2 วิ เครำะห์ข้อมูลและระบุงำนที่ต้องกำร
พัฒนำเกี่ยวกับกำรวำงแผนและเตรียมกำร
ฝึกอบรมได้ครบถ้วน 
1.3 แผนกำรฝึกอบรมและกำรเตรียมกำร
ฝึกอบรม ได้รับกำรทบทวนและทวนสอบด้วย
วิธีกำรที่เหมำะสมแล้ว 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2 .  ใ ช้ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง ำ น ที่ มี
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
กระบวนกำรฝึกอบรมเพ่ิมเติม
หลังกำรอบรม เช่น แผนกำร
พัฒนำ หลักฐำนกำรวิเครำะห์
หำงำนที่ต้องพัฒนำเ พ่ิมเติม 
เป็นต้น 

014032 พัฒนำ
กระบวนกำรในกำรฝึกอบรม 

2.1 รวบรวมข้อมูลจำกผลกำรประเมินกำร
ฝึกอบรมที่ผ่ ำนมำ เ พ่ือพัฒนำคุณภำพของ
กระบวนกำรให้กำรฝึกอบรม ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2.2 วิ เครำะห์ข้อมูลและระบุงำนที่ต้องกำร
พัฒนำเกี่ยวกับกำรวำงแผนและเตรียมกำร
ฝึกอบรมได้ครบถ้วน 
2.3  กระบวนให้กำรฝึกอบรมที่ได้จำกกำรพัฒนำ
ผ่ำนกระบวนกำรทบทวน และทวนสอบ คุณภำพ
ของหลักสูตรด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมแล้ว 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2 .  ใ ช้ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง ำ น ที่ มี
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
กระบวนกำรฝึกอบรมเพ่ิมเติม
หลังกำรอบรม เช่น ใบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกำรฝึกอบรม ใบ
ประเมินควำมพึงพอใจของกำร
ฝึกอบรม เป็นต้น 

 
014033 พัฒนำ
กระบวนกำรหลังกำร
ฝึกอบรม  

3.1 ประเมินผลกำรฝึกอบรมหลังกำรฝึกอบรม
ทุกครั้ง 
3.2 ผลกำรประเมินกำรฝึกอบรมครอบคลุมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์และควำมพึงพอใจในกำรฝึกอบรม 
3.3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรประเมินผล
กำรฝึกอบรมสำมำรถระบุกระบวนกำรที่ต้อง
ได้รับกำรกำรพัฒนำเพิ่มเติมได้ 
3.4  กระบวนกำรปรับปรุงพัฒนำกำรฝึกอบรม
เพ่ิมเติมหลังกำรฝึกอบรม ได้ผ่ำนกระบวนกำร
ทบทวน และทวนสอบ  ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม
แล้ว 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2 .  ใ ช้ แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ง ำ น ที่ มี
หลักฐำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
กระบวนกำรฝึกอบรมเพ่ิมเติม
หลังกำรอบรม เช่น ใบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกำรฝึกอบรม ใบ
ประเมินควำมพึงพอใจของกำร
ฝึกอบรม เป็นต้น 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  
            มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครูฝึกและรูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งที่เป็นกำรอบรมและไม่ใช่กำร
อบรม เป็นอย่ำงดี  และควำมรู้ทักษะของกำรเป็นครูฝึกในสถำนประกอบกำร ระดับ 3 และ 4 มำก่อน 
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
     (ก) ความต้องการด้านทักษะ 
 1. วิเครำะห์กำรฝึกอบรม 
 2. วำงแผนกำรฝึกอบรม 
 3. พัฒนำบุคลำกรด้วยรูปแบบต่ำง ๆ 
 4. กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม  
   
     (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
           1. กำรวิเครำะห์เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรฝึกอบรม 
 2. กำรพัฒนำหลักสูตร 
 3. กำรพัฒนำบุคลำกรด้วยรูปแบบและวิธีกำรต่ำง ๆ 
 4. กำรวัดและประเมินกำรฝึกอบรม 
 5. กำรสื่อสำร 
 6. กำรประสำนงำน 
    
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
          1. แผนกำรพัฒนำกระบวนกำรต่ำง ๆ ของกำรฝึกอบรมหลังกำรฝึกอบรม 
 2. ผลกำรพัฒนำกระบวนกำรที่เกิดขึ้น เช่น แบบฟอร์มกำรวิเครำะห์ แบบฟอร์มกำรประเมิน แผนงำน 
เป็นต้น   
     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
           1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องกระบวนกำรฝึกอบรม  
     (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
           ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 
วิธีการประเมิน 

1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
  ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้  เกี่ยวกับ กำรรวบรวมข้อมูล  วำงแผนกำร

พัฒนำ  กระบวนกำรต่ำง ๆ ของกำรฝึกอบรม ตั้งแต่กำรรวบรวบข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน ตลอดจนถึงกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินกำร เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพของกระบวนกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง 
 (ก) ค าแนะน า 

กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรพัฒนำคุณภำพกระบวนกำรฝึกอบรมตำมที่
ระบุในขอบเขตที่ก ำหนด  เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
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(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. กำรพัฒนำคุณภำพของทุกกระบวนกำรฝึกอบรมทั้งก่อน ระหว่ำง และหลังกำรฝึกอบรม เพื่อให้เกิด
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

2. กำรทบทวน และทวนสอบคุณภำพของกระบวนกำรฝึกอบรมที่มีกำรปรับปรุงพัฒนำ 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
       1) ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 

2) ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำนกำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรฝึกอบรมหลังกำรฝึกอบรม  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 01404   2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    นิเทศกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำ 
ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A   4. สร้างใหม่   
 
5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
(2359) 
 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
     เป็นควำมรู้ ทักษะ ในกำรสังเกตกำรฝึกอบรมและให้ค ำแนะน ำเพ่ือปรับปรุงคุณภำพกำรสอนของ    
ครฝูึก ในทุกกระบวนกำรสอน ทั้งก่อน ในระหว่ำง และหลังกำรฝึกอบรม   
   
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ  
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ  ครูฝึกในสถำนประกอบกำร 
 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
      N/A 
 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) 
      N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

       



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ   หน้า   90 

 
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

014041 นิเทศกำรพัฒนำ
กระบวนกำรก่อนกำรฝึกอบรม 

1.1 รวบรวมข้อมูล เ พ่ือ พัฒนำ
คุณภำพกระบวนกำรก่ อนกำร
ฝึกอบรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
1.2 วิเครำะห์ข้อมูลและระบบที่
ต้องกำรพัฒนำเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
หลักสูตร วำงแผนและเตรียมกำร
ฝึกอบรมได้ครบถ้วน 
1. 3  ใ ห้ ค ำ ป รึ ก ษ ำ แ น ะ น ำ ไ ด้
ครอบคลุมและตรงจุดที่ต้องได้รับ
กำรปรับปรุง 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกระบวนกำร
ก่อนกำรฝึกอบรม เช่น หลักสูตร
ฝึกอบรม หลักฐำนกำรวิเครำะห์
ค ว ำมพร้ อมขอ งกำ รฝึ ก อบ รม
แผนกำรสอน และกำรเตรียมกำร
ฝึกอบรม เป็นต้น  
 

014042 นิเทศกำรพัฒนำ
กระบวนกำรในกำรฝึกอบรม 

2.1 รวบรวมข้อมูล เ พ่ือ พัฒนำ
คุ ณ ภ ำ พ ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ใ ห้ ก ำ ร
ฝึกอบรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
2.2 วิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือระบุจุดที่
ต้องให้กำรนิเทศเพ่ือปรับปรุงกำร
สอน 
2 . 3  ใ ห้ ค ำ ป รึ ก ษ ำ แ น ะ น ำ ไ ด้
ครอบคลุมและตรงจุดที่ต้องได้รับ
กำรปรับปรุง 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ กำรนิเทศ 
กำรฝึกอบรมเพ่ือให้ค ำแนะน ำใน
กำรปรับปรุงพัฒนำ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกระบวนกำร
ฝึกอบรม เช่น แผนกำรสอน สื่อและ
เอกสำรประกอบกำรสอน          ใบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรฝึกอบรม 
ใบประเมินควำมพึงพอใจของกำร
ฝึกอบรม เป็นต้น  

014043 นิเทศกำรพัฒนำ
กระบวนกำรหลังกำรฝึกอบรม  
 

3.1 รวบรวมข้อมูล เ พ่ือ พัฒนำ
คุณภำพกระบวนกำรหลั ง ก ำ ร
ฝึกอบรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
3.2 วิเครำะห์ข้อมูลและระบบที่
ต้องกำรพัฒนำเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
หลักสูตร วำงแผนและเตรียมกำร
ฝึกอบรมได้ครบถ้วน 
3 . 3  ใ ห้ ค ำ ป รึ ก ษ ำ แ น ะ น ำ ไ ด้
ครอบคลุมและตรงจุดที่ต้องได้รับ
กำรปรับปรุง 

1. ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 
2. ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำน
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกระบวนกำรหลัง
กำรฝึกอบรม เช่น  ใบประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกำรฝึกอบรม ใบ
ประเมินควำมพึงพอใจของกำร
ฝึกอบรม เป็นต้น  

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)  
            มีควำมรู้ ทักษะในงำนที่จะเป็นครฝูึกและกระบวนกำรฝึกอบรมเป็นอย่ำงดี  และควำมรู้ทักษะของ
กำรเป็นครูฝึกในสถำนประกอบกำรระดับ 3 และ 4 มำก่อน   
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
     (ก) ความต้องการด้านทักษะ 
 1. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรม 
 2. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรวำงแผนกำรฝึกอบรม 
 3. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรอบรมและพัฒนำบุคลำกรด้วยรูปแบบต่ำง ๆ 
 4. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม  
    (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
           1. กำรวิเครำะห์สถำนประกอบกำร งำน และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 2. กำรพัฒนำหลักสูตร 
 3. กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรด้วยรูปแบบและวิธีกำรต่ำง ๆ 
 4. กำรวัดและประเมินกำรฝึกอบรม 
 5. กำรนิเทศกำรฝึกอบรม 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide) 
     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
          1. บันทึกผลกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเพ่ือพัฒนำคุณภำพของกำรฝึกอบรม 
 2. ผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรฝึกอบรมที่เกิดขึ้น เช่น เอกสำรประกอบหลักสูตร สื่อ แผนกำรสอน  เป็น
ต้น 
     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
           1. หลักฐำนประสบกำรณ์หรือกำรฝึกอบรมเรื่องกำรนิเทศก์กำรฝึกอบรม 
     (ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
           ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยควำมเป็นกลำง โดยอำศัยหลักฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและควำมรู้เป็นหลัก
ในกำรประเมินและตัดสินใจ 
วิธีการประเมิน 

1. พิจำรณำตำมหลักฐำนกำรปฏิบัติงำน 
2. พิจำรณำตำมหลักฐำนควำมรู้ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
  ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้  เกี่ยวกับ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรพัฒนำ

คุณภำพของกำรฝึกอบรมของครูฝึกในสถำนประกอบกำรทุกข้ันตอน ตั้งแต่กำรวิเครำะห์ กำรพัฒนำหลักสูตร กำร
วำงแผน กำรเตรียมกำร กำรด ำเนินกำรฝึกอบรม ตลอดจนถึงกำรประเมินผลกำรฝึกอบรม เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพของ
กระบวนกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง 
 (ก) ค าแนะน า 

กำรประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่ำง ๆในกำรนิเทศ กำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำครูฝึกในสถำน
ประกอบกำรในทุกกระบวนกำรฝึกอบรมตำมท่ีระบุในขอบเขตท่ีก ำหนด  เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

 (ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. วิเครำะห์สถำนประกอบกำร งำน และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
2. พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม 
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 3. ฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรด้วยรูปแบบและวิธีกำรต่ำง ๆ 
 4. วัดและประเมินกำรฝึกอบรม 
 5. ติดตำมผลและพัฒนำคุณภำพกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
              N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
             N/A 
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
        1) ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ และ 

2) ใช้แฟ้มสะสมงำนที่มีหลักฐำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำกระบวนกำรฝึกอบรม เช่น แผนกำรสอน สื่อและ
เอกสำรประกอบกำรสอน ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรฝึกอบรม ใบประเมินควำมพึงพอใจของกำรฝึกอบรม 
เป็นต้น และ 

3) ใช้วิธีกำรนิเทศ กำรฝึกอบรมเพ่ือให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรปรับปรุงพัฒนำ 
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คณะผู้จัดท ามาตรฐานอาชีพ 
กำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ สำขำวิชำชีพบริกำรกำรศึกษำ อำชีพครูฝึกในสถำน

ประกอบกำร สถำบันเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถมนุษย์ สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดท ำ
มำตรฐำนอำชีพนี้กับกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย  

1. คณะที่ปรึกษา 
 1) นำงศิริพร สุชำชำติ  ผู้จัดกำรโครงกำร 
 2) นำยสมหวัง บุญรักษ์เจริญ  นักวิจัยโครงกำร 
 3) นำยสมชำย จักร์กรีนทร์  นักวิจัยโครงกำร 
 4) นำยเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ  นักวิจัยโครงกำร 
 5) นำงสำวเจียม วิเศษสมบัติ  เลขำนุกำรโครงกำร 
 6) นำงสำวชำลิยำ อุดทำ  ผู้ประสำนงำนโครงกำร 
 

 2. คณะท างานจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 1) ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยำกร  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ   

2) นำยชำตรี ชนำนำฎ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
3) นำยโกศล คนล้ ำ   บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด 
4) นำยเสมำ พูลเวช   บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด 
5) นำงอัจฉรำ ด ำแก้ว  บริษัท ซีพี ออลล์  จ ำกัด (มหำชน)  
6) นำงสำวดวงมณี ก้องธรนินทร์  บริษัท ซีพี ออลล์  จ ำกัด (มหำชน)  
7) นำยระวิทย์ บุญสินสุข  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์  เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) 
8) นำยวิรัช ขวัญชื่น   บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ ำกัด (มหำชน)    
9) นำยพเยำว์ เกษจันทร์  บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ ำกัด (มหำชน)  
10) นำงสิริพร สังข์คง   บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ ำกัด  (มหำชน) 
11) นำยพิสิษฐ์ ลิ้มสรำญรมย์  บริษัท ไทยเซ็นทรัลแมคคำนิคส์ จ ำกัด 
12) นำยพงศ์ณะภัทร นันทิยำวสุธร บริษัท ไทยเซ็นทรัลแมคคำนิคส์ จ ำกัด 
13) นำยณัฐพงศ์ นันทธนสุข  บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จ ำกัด 
 

 3. คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ 
1) นำงอุษำ ศิริสนธิวรรธณ     กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กระทรวงแรงงำน   
2) นำยอธิปไตย โพแตง  ส ำนักพัฒนำสมรรถนะครู และบุคลำกรอำชีวศึกษำ 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
3) ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่ำง  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี     
4) นำยมำนพ ทองแสง  สถำบันไทย – เยอรมัน      
5) นำงศิริพร ภำวิขัมภ์  องค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของเยอรมัน   
6) นำยปรีเปรม มำลำสิทธิ์  หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย      
7) นำยสุเนตร ทิพยสำร  สมำคมนักบริหำรทรัพยำกรบุคคลโรงแรม    
8) ดร.อัสนียำ สุวรรณศิริกุล  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน) 
9) นำยสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์  บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคำนิคส์ จ ำกัด 
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10) นำยวีระชัย ศรีขจร  สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)  
คณะผู้เช่ียวชาญในการทบทวนมาตรฐานอาชีพ 

กำรทบทวนมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ สำขำวิชำชีพบริกำรกำรศึกษำ อำชีพครูฝึกในสถำน
ประกอบกำร ได้มีผู้เชี่ยวชำญร่วมในกำรพิจำรณำและให้ควำมเห็นอันเป็นประโยชน์ในกำรทบทวนมำตรฐำน
อำชีพ ซึ่งประกอบด้วย  

1. นำยสมหวัง บุญรักษ์เจริญ  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันไทย-เยอรมัน 
2. นำยวัลลภ ใหญ่ยิ่ง   บริษัท เอช อำร์ ดี ไอ จ ำกัด 
3. นำงสำวสุภำวดี หนูสิน  บริษัท เอช อำร์ ดี ไอ จ ำกัด 
4. นำงสำวกิ่งดำว อินกอง  บริษัท เอช อำร์ ดี ไอ จ ำกัด 
5. นำงสำวศิริพร ภำวิขัมภ์  องค์กรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของเยอรมัน (GIZ) 
6. นำยวรรธนชัย พรหมณำ   เจ้ำหน้ำที่พัฒนำระบบ  

 ศูนย์รับรองมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ  
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

7. นำยวิรัช ขวัญชื่น   วิทยำกรที่ปรึกษำอิสระ 
8. นำยสุพจน์ ประชุมทอง  ผู้จัดกำรแผนกผลิตด้วยเครื่องมือกลดิจิทัลสถำบันไทย-เยอรมัน 
9. นำงสำวเจียม วิเศษสมบัติ  ผู้จัดกำรสถำบันเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถมนุษย์ สภำ

อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
10. นำยวิบูลย์ สุขพูล  ที่ปรึกษำส ำนักพัฒนำเทคนิคศึกษำ  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 11. นำยมนเฑียร วัชรกมล  ผู้จัดกำรแผนกเครื่องมือควำมเที่ยงตรงสูงและเทคโนโลยีกำรผลิต
     สถำบันไทย-เยอรมัน 

 


