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คุณวุฒิวิชาชีพ
คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของกาลังคนที่มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการยอมรับ
ในความสามารถและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์และความรู้ เพื่อใช้คุณวุฒิวิชาชีพ
ในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบ
คุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้กาหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ประกอบไปด้วย
1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
2. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ
3. มาตรฐานอาชีพ
 การจัดทามาตรฐานอาชีพ
 การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ
4. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ
• การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
 มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการแนะนาและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ
 มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
6. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC
7. ฐานข้ อ มูล คุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พ และระบบสารสนเทศในการบริห ารฐานข้ อมู ล และคุณ วุ ฒิ
วิชาชีพ
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ประวัติความเป็นมาสถาบัน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกากับดูแลของนายกรัฐมนตรี และดาเนินงานเพื่อ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตด้านนโยบายการศึกษา โดยเร่งรัดจัดทาคุณวุฒิวิชาชีพ
เพื่อรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้
พร้อมรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
สถาบั นฯ ได้ เริ่ มด าเนิ นงานเมื่ อคณะรั ฐมนตรี มี มติ แต่ งตั้ งพลเอกเลิ ศรั ตน์ รั ตนวานิ ช เป็ นประธาน
กรรมการบริหารสถาบันฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 และมี นายวีระชัย ศรีขจร เข้าดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สถาบั นฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 โดยมีส านักงานตั้งอยู่ที่ชั้น 17 อาคารซันทาวเวอร์ บี ถ.วิภาวดีรังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
1. พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
2. จัดทามาตรฐานอาชีพ
3. ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่ในการรับรองสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพ
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
5. ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่ในการรับรองสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพ
6. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ

ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ
ในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ
กรอบการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ

ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC
กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ
กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพ

ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ
(ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ)
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดทาขึ้นเพื่อเป็นเกณฑ์ในการกาหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่กาหนดโดยระดับ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชี พโดยกรอบคุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พในแต่ ละระดั บจะอธิ บายถึ งกฎเกณฑ์ ความรู้ ทั กษะ
และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และระดับ
ความยากง่ายของการทางาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรมแต่กาหนดว่า
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่หรือวิธีการใน
การทางานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง
เกณฑ์และคาอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต
ที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการทางานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
อาชี พ ใดอาชี พ หนึ่ ง เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ และการพั ฒ นาก าลั ง คนของประเทศให้ ส ามารถแข่ ง ขั น
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือ
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ กาหนดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษา
ในระดับประเทศและสากล
ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ระดับ (Level)
ระดับ 1
National
Basic Skilledpersonnel/
Qualification of
worker
Vocational
Competence 1
ระดับ 2
National
Qualification of
Vocational
Competence 2
ระดับ 3
National
Diploma
Qualification of
Vocational
Competence

Skilled personnel
/worker

Specialized Skilled
personnel/worker

คาอธิบายทั่วไป (Description)
มี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านประจ าขั้ น พื้ น ฐาน
ทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้
ผู้มีทักษะเบื้องต้น
อย่างจากัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

ผู้มีทักษะฝีมือ

ผู้มีทักษะ
เฉพาะทาง

มีทัก ษะฝีมื อในการปฏิบั ติงานที่ ถูก กาหนดไว้
แล้ ว สามารถแก้ ปั ญ หาพื้ น ฐานที่ พ บเป็ น ประจ า
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐาน
ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย
สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ
และข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใต้ ก ารแนะแนวของ
ผู้บังคับบัญชา
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ระดับ (Level)
ระดับ 4
National
supervisors, foremen,
Advanced
superintendents
Diploma
academically qualified
Qualification of
workers, junior
Vocational
management
Competence
ระดับ 5
National
Professionally
Qualification of
qualified,
Professional and mid-management
Competence
ระดับ 6
National
Experienced
Qualification of
Specialists and Senior
Higher
management
Professional
Competence
ระดับ 7
National
Qualification of
Advanced
Professional
Competence

Top management,
Novel & Original

คาอธิบายทั่วไป (Description)

ผู้ชานาญการ
ในอาชีพ

ผู้เชี่ยวชาญ
ในอาชีพ

มี ทั กษะทางเทคนิ คในการปฏิ บั ติ งาน มี ทั กษะ
ทางความคิ ดและปฏิ บั ติ ที่ หลากหลาย ครอบคลุ ม
การปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระ
ด้วยตนเอง

มี ทั กษะทางเทคนิ คในการปฏิ บั ติ งาน มี ทั กษะ
ในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน
บริหารจัดการ และกาหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้
ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถ
พั ฒ นานวั ต กรรมเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ได้ สามารถใช้
ภาษาต่ างประเทศและเทคโนโลยี ในการปฏิ บั ติ งาน
และสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ในอาชีพ

มี ทั กษะในการบริ หารจั ดการ วิ เคราะห์ และ
ประเมินเพื่ อแก้ ไขปั ญหาที่ ซั บซ้ อนและที่ ไม่ สามารถ
คาดการณ์ ไ ด้ อย่ า งเป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยสามารถนาองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพ
อื่นๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้ สามารถ
กาหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กรโดยจัดสรรทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในอาชีพ

มีทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร ระบบและนวัตกรรมการทางานและบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์และประเมิน
เพื่ อแก้ ไขวิ กฤตปั ญหาขององค์ กร ก าหนดทิ ศทาง
และอนาคตและเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมขององค์ ก รได้
อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

หมายเหตุ : คาที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นคาอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพหนึ่ง
โดยเฉพาะเจาะจง
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คาอธิบายระดับคุณวุฒิ
คุณวุฒิระดับ 1 (National Qualification of Vocational Competence 1) (NQVC.1 Cert)
คาอธิบายทั่วไป
ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ นี้ ถื อ เป็ น บุ ค คลที่ มี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านประจ าขั้ น พื้ น ฐานทั่ ว ไป
(Description)
สามารถแก้ปั ญหาพื้น ฐานในการปฏิบัติง านได้อ ย่างจ ากัด โดยมีก ารควบคุมดูแ ล
อย่างใกล้ชิด
ความรู้
- มีความรู้พื้นฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การคานวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์
(Knowledge)
ของชาติ
ทักษะ
- มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการทางานประจา
(Skills) - มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
- มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
- มีทักษะเรื่องความปลอดภัย
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ สามารถสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ข่าวสารในการดาเนิน
(Attitude)
ชีวิตประจาวัน มีการเรียนรู้ด้ว ยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดเชิงบวก มุ่งมั่นในการทางาน
ผลผลิต
สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา
(Productivity)
นวัตกรรม
มี ส มรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล สามารถใช้ ก ารพิ จ ารณา
(Innovation)
ความสัมพันธ์ของงานทีป่ ฏิบัติในขั้นพื้นฐาน
การประยุกต์ใช้
ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้เป็นอย่างดีแล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานได้
(Application)
ความรับผิดชอบ มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและมีอานาจการตัดสินใจอย่างจากัด
(Responsibility)
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คุณวุฒิระดับ 2 (National Qualification of Vocational Competence 2) (NQVC.2 Cert)
คาอธิบายทั่วไป
(Description)

ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ นี้ ถื อ เป็ น บุ ค คลที่ มี ทั ก ษะฝี มือ ในการปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ก าหนดไว้ แ ล้ ว
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูล
พื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
ความรู้
มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด คานวณ ขั้นพื้นฐาน
(Knowledge)
มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงานหรือภาษา
ในประเทศอาเซียน ที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น
ทักษะ
มีทักษะกึ่งฝีมือ สามารถทางานประจาตามลั กษณะวิช าชีพ ดัดแปลงและเลือกใช้
(Skills)
วิธีการทางานที่เหมาะสม
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพ
เบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบประจา และมีทักษะเรื่องความปลอดภัย
คุณสมบัติที่พึง
สามารถสื่อสาร รับรู้ข่าวสารอย่างมีเหตุผล และเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ประสงค์ (Attitude) มีความมุ่งมั่นในการทางาน มีวินัย สามารถทางานร่วมกับผู้ อื่น ปรับตัวเข้ากับสั งคม
และสภาพแวดล้อม
ผลผลิต
สามารถเลือกวิธีการขั้นพื้นฐาน เครื่องมือ วัสดุ และข้อมู ลสาหรับการทางานในสาขา
(Productivity) อาชีพของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทางานสาเร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา
นวัตกรรม
วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
(Innovation)
การประยุกต์ใช้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานที่กาหนด แก้ปัญหาที่พบบ่อยได้
(Application)
ความรับผิดชอบ มีการดูแลและควบคุมเป็นประจา และมีอานาจในการตัดสินใจอย่างจากัด
(Responsibility)

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ

– Page 9

คุณวุฒิระดับ 3 (National Diploma Qualification of Vocational Competence) (NQVC. Dip. Cert)
คาอธิบายทั่วไป
(Description)
ความรู้
(Knowledge)
ทักษะ
(Skills)
คุณสมบัติที่พึง
ประสงค์
(Attitude)
ผลผลิต
(Productivity)
นวัตกรรม
(Innovation)
การประยุกต์ใช้
(Application)
ความรับผิดชอบ
(Responsibility)

ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ นี้ ถื อ เป็ น บุ ค คลที่ มี ทั ก ษะระดั บ ฝี มื อ เฉพาะทางและเทคนิ ค ในการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค
ควบคู่กับการใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน
มีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
มีทักษะด้านความปลอดภัยการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษา
ในประเทศอาเซียน และมีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
สามารถใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการภายในขอบเขตของตนเองในการ
ทางาน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างง่าย ทางานอย่างอิสระและรับผิดชอบในงานประจาของ
ตนเองได้
มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบเจอบ่อยได้
มีการแนะนาทั่วไป สามารถตัดสินใจและวางแผนเบื้องต้นได้
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คุณวุฒิระดับ 4 (National Advanced Diploma Qualification of Vocational Competence)
(NQVC.A.dv. Dip. Cert)
คาอธิบายทั่วไป
(Description)
ความรู้
(Knowledge)
ทักษะ
(Skills)

คุณสมบัติที่พึง
ประสงค์
(Attitude)
ผลผลิต
(Productivity)
นวัตกรรม
(Innovation)
การประยุกต์ใช้
(Application)
ความรับผิดชอบ
(Responsibility)

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุม
การปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎี
และเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง
นาความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย ความรู้ภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาในประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
และการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน
มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
มีทักษะด้านความปลอดภัย
ด้านการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน และมี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีส่วนร่วมในการพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงานและประเมินผล
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิค
ปฏิบั ติงานเป็ นอิส ระในขอบเขตของความรับผิ ดชอบของตนเองและมีการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า สามารถประเมินผลการทางานของตนเองได้
สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
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คุณวุฒิระดับ 5 (National Qualification of Professional Competence) (NQPC. Cert)
คาอธิบายทั่วไป
(Description)

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการ
วางแผน บริหารจัดการ และกาหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค
ในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆได้ การใช้
ภาษาต่ างประเทศ การใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการปฏิบั ติ งาน และสามารถ
ฝึกอบรมบุคคลอื่นได้
ความรู้
มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มีความรู้
(Knowledge)
และทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การพัฒนาการ
เรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารระดับกลาง
ทักษะ
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน
(Skills)
มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการในการทางาน การผลิตหรือการบริการ
การปฏิบัติงานที่ซับซ้อนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้ภาษาต่างประเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
คุณสมบัติที่พึง
มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติ
ประสงค์ (Attitude) ที่ดีต่อวิชาชีพ
ผลผลิต
สามารถแก้ ปั ญหาและก าหนดกระบวนการท างาน แผนงาน ประเมิ นผลการท างาน
(Productivity) โดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบในการทางาน
นวัตกรรม
มีทักษะเฉพาะทาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ กาหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
(Innovation)
ที่ซับซ้อน สามารถเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
การประยุกต์ใช้
สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ
(Application)
ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวางแผน สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิค
(Responsibility) อย่างอิสระ
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คุณวุฒิระดับ 6 (National Qualification of Higher Professional Competence)
(NQPC. Higher Cert)
คาอธิบายทั่วไป
(Description)

บุคคลที่ได้ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถนาองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย
มาประยุกต์ใช้ สามารถกาหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กรโดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้
มีความรู้ระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทางวิชาชีพและวิชาการที่เกี่ยวข้อง
(Knowledge)
กับ การปฏิ บั ติงาน และสามารถนามาประยุกต์ ในการศึ กษาค้นคว้า วิจัย และสร้า ง
องค์ความรู้ใหม่ การบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในวิชาชีพ
และการบริหารจัดการในระดับค่อนข้างสูง
ทักษะ
ใช้ความรู้ ทางทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฏิบัติ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
(Skills)
ปัญหาที่ซับซ้อน โดยระบุแหล่งข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อนาไปสู่การ
สรุปผลและจัดทาข้อเสนอในการแก้ปัญหาและการพัฒนางานในอนาคต มีทักษะในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวิชาการและวิชาชีพ
คุณสมบัติที่พึง
มีความช านาญด้านการพัฒ นาทั้งทางวิช าการและวิช าชีพ แสดงออกถึงภาวะผู้ น า
ประสงค์ (Attitude) และมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ด าเนิ น การสิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในที่ ท างานและชุ ม ชน
มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ผลผลิต
มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ในการจั ด การทรั พ ยากร ก าหนดกระบวนการวิ ธี ก ารผลิ ต
(Productivity) การให้ บ ริ การ มีความสามารถในการตัด สิ นใจในกิจการหรือโครงการที่รับผิ ดชอบ
สนับสนุนและจัดการการพัฒนาบุคคลหรือกลุ่มคนในอาชีพนั้นๆ
นวัตกรรม
มีการพัฒ นานวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ การรวบรวมองค์ความรู้จากสาขาที่แตกต่าง
(Innovation)
เพื่อพัฒนานวัตกรรมในสาขาอาชีพของตนเอง พิจารณาวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์ใหม่
หรื อกระบวนการใหม่ที่มีผ ลกระทบต่ อสั ง คม เศรษฐกิจ วัฒ นธรรม และได้ พัฒ นา
แนวทางในการแก้ไขผลกระทบ
การประยุกต์ใช้
สามารถปฏิบั ติ งานที่ ซั บซ้ อนและเหตุ การณ์ เ ฉพาะหน้า ได้ สามารถน าองค์ค วามรู้
(Application)
และทักษะที่หลากหลาย โดยนานวัตกรรมที่แปลกใหม่มาแก้ปัญหาได้
ความรับผิดชอบ สามารถปฏิ บั ติง านเฉพาะทางและซับซ้ อนได้อ ย่างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ สามารถคิ ดค้ น
(Responsibility) และใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาแก้วิกฤติปัญหาได้
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คุณวุฒิระดับ 7 (National Qualification of Advanced Professional Competence)
(NQPC. Adv. Cert)
คาอธิบายทั่วไป
(Description)

บุคคลที่ได้รับคุณวุฒิระดับนี้ถือเป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะที่เป็นเลิศ
ในการพั ฒนา การบริ หารจั ดการระบบและนวั ตกรรมการทางานและพัฒนาบุ คลากร
อย่ างต่อเนื่ อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์ ประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร
ก าหนดทิ ศ ทางอนาคต เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมขององค์ ก รได้ อ ย่ า งเป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ มีความเป็นผู้นาในการพัฒนาอาชีพระดับประเทศและระดับ
สากล มีองค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อน ความรู้ที่เป็นแนวหน้าของอาชีพ
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ ซั บซ้ อนของ
องค์ความรู้ในอาชีพอื่นๆ
ความรู้
มีความรู้ลึกซึ้งและทันสมัยในสาขาอาชีพของตนเองและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถ
(Knowledge)
ใช้ ค วามรู้ ท างการวิ จั ย และวิ เ คราะห์ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นได้ อ ย่ า งเข้ ม ข้ น คิ ด ค้ น
กระบวนการการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาการจัดการบริหารองค์กร
ทักษะ
มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ใ หม่ ๆ ที่ ซั บ ซ้ อ น ใช้ ค วามรู้ ท างการวิ จั ย
(Skills)
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพ มีทักษะการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ
คุณสมบัติที่พึง
มีภาวะความเป็นผู้นา กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร พัฒนาระบบและทีมงาน
ประสงค์ (Attitude) กล้าตัดสินใจ มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอาชีพ
ที่อาจจะมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ พัฒนาแนวทาง
การแก้ไขผลกระทบ มีความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือวิ ชาชีพอย่างโดดเด่น มีคุณธรรม
จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ผลผลิต
มีความสามารถในทางบริหารและจัดการองค์กร โดยคิดค้นกระบวนการพัฒนาบุคลากร
(Productivity) อย่างต่อเนื่องในอาชีพของตนเองและอาจจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพอื่นด้วย เป็นที่
ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ
นวัตกรรม
มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการที่ทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
(Innovation)
ของอาชีพ โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้าง วิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้น เป็นที่ยอมรับกับอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การประยุกต์ใช้
สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดค้นวิธีการทางานใหม่ๆ
(Application)
เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความรับผิดชอบ กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนและการกากับดูแล สร้างระบบงานที่มีความซับซ้อน
(Responsibility) รวมถึงการแก้ปัญหาพร้อมให้คาแนะนากับบุคลากรในองค์กร
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แนวทางการจัดทาสมรรถนะวิชาชีพ
ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรม
การฝึกอบรมในสถานประกอบการเป็นการฝึกที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในระบบการ
ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร เหตุเพราะเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ คือความรู้ ทักษะ และเจตคติในการ
ทางานที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการที่แท้ จริง ทุกการฝึกอบรมจึงจาเป็นที่จะต้องมีการฝึก
หน้างานประกอบเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพนักงานใหม่ให้มีความรู้ ทักษะ
ให้สามารถทางานกับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆที่สถานประกอบการใช้อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือการฝึกอบรมยกระดับพนักงานเก่าให้มีความรู้ ทักษะในงานเพิ่มขึ้นเมื่อสถานประกอบการมีการพัฒนา
เทคโนโลยี หรือระบบการจัดการบริหารงานใหม่ ๆ ล้วนต้องการการฝึกในงานจริง เครื่องจักร เครื่องมือและ
อุป กรณ์ ก ารท างานจริ งด้ ว ยกัน ทั้ งสิ้ น จึ ง กล่ า วได้ ว่ าทุ ก สถานประกอบการล้ ว นแล้ ว แต่ มี การฝึ ก อบรมใน
สถานประกอบการอยู่แล้ว นั่นคือทุกสถานประกอบการล้วนแล้วแต่ก็มี ครูฝึกในสถานประกอบการอยู่แล้ว
เช่นกัน แต่การฝึกอบรมนั้นอาจจะไม่เป็นระบบ และครูฝึกในสถานประกอบการเองส่วนใหญ่ก็ขาดความรู้
ทักษะในการฝึกอบรมที่เป็นระบบในการที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะอย่างถูกต้องให้กับพนักงานระดับรองๆ
ลงไปตามที่ได้รับการมอบหมาย

ภาพที่ 1.1 ความจาเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมหน้างานในสถานประกอบการ
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ชื่อมาตรฐานอาชีพ
อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
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1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน
จัดทาครั้งแรก
3.ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)
ไม่มี
4.ข้อมูลเบื้องต้น
สมรรถนะหมายถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะต่างๆ ของบุคคลในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่มีผลทาให้
องค์กรประสบความสาเร็จ เป็นความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ระหว่างงาน (work) ผลลัพธ์ (result) ผลที่ได้จากการทางาน
(output) กับคุณลักษณะของความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (attitude) การพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคคลนับเป็นสิ่งจาเป็นและเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้หน่วยงานต่างๆ ประสบความสาเร็จเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุด
ที่ ท าให้ องค์ กรได้ เปรี ยบทางการแข่ งขั น หากองค์ กรใดที่ บุ คลากรขาดสมรรถนะที่ เหมาะสมจะเป็ นอุ ปสรรค
ต่อความสาเร็จขององค์กรได้ โดยทั่วไปในการพัฒนามาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะเป็นความรับผิดชอบ
โดยตรงของเจ้าของอาชีพ ส่วนการพัฒนาคนในอาชีพให้มีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะนั้น
จะเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าของอาชีพ หน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้
ระบบฐานสมรรถนะพัฒนากาลังคนเข้าสู่อาชีพ
การพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งสถานประกอบการจะประสบ
ความสาเร็จในการที่จะได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะตามที่ต้องการ จะต้องมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่มีประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การสรรหา การพัฒนา และการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรเหล่านั้นที่ได้ลงทุนในการ
พัฒนาอย่างมากมาย ในเครื่องมือที่ใช้ในการเหล่านั้นมีมากมาย แต่ที่กล่าวถึงกันมากและมีความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
และคุณวุฒิวิชาชีพที่จะจัดทาขึ้นคือ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ซีงมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ
สมรรถนะที่ต้องได้รั บการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้ าในอาชีพ ประกอบกับค่าตอบแทนที่สอดคล้ องกับสมรรถนะ
ที่มีการพัฒนาขึ้นเป็นลาดับ
ผู้ฝึกอบรมในสถานประกอบการมีส่วนสาคัญอย่างมากในระบบการฝึกอบรมในทุกสถานประกอบการ เพราะ
ทุกการฝึกอบรมที่จะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะในการทางานตรงกับที่สถานประกอบการต้องการอย่าง
แท้จริง จะต้องมีการฝึกอบรมหน้างาน (On The Job Training) เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเสมอ และ
การฝึ กอบรมหน้ างานหจะบรรลุ ผลสั มฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ ผู้ ฝึ กอบรมในสถาน
ประกอบการนับเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างยิ่ง และในสภาพความเป็นจริงอาจกล่าวได้ว่า ทุกสถานประกอบการ
มีการฝึกอบรมหน้างานอยู่แล้ว นั่นคือทุกสถานประกอบการก็ต้องมีผู้ฝึกอบรมในสถานประกอบการอยู่แล้วเช่นกัน
แต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือส่วนใหญ่การฝึกอบรมยังไม่เป็นระบบ และครูฝึกในสถานประกอบการก็ยังขาดสมรรถนะ
ของการเป็นผู้ฝึกอบรม เพราะส่วนใหญ่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกตามตาแหน่งหน้าที่และความชานาญในงานที่มีอยู่
แต่ขาดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอด ตั้งแต่การเตรียมการ การสอน
งาน และการประเมินผลเพื่อการพัฒนาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกอบรม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
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ในสถานประกอบการที่จัดทาขึ้นนี้ จะช่วยให้การพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการเป็นไปอย่างเป็นระบบ และได้
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ อีกทั้งสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นมาตรฐานอาเซียนต่อไปได้ เพราะการพัฒนาอ้างอิงมาก
จากกรอบของมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศอาเซียน ซึ่งพัฒนาโดย Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง
ไม่มี
6. ครั้งที่ 1
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ ไม่มี
ข้อสังเกต ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ไม่มี

วันที่ประกาศ

ไม่มี

7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)
มาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 3 ชั้น 4 และชั้น 5
8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)
ไม่มี
9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ
(List of ALL Units of competence within This Occupational Standards)
1001 วิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1002 วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม
1003 วิเคราะห์สถานประกอบการ
1101 กาหนดรายละเอียดหลักสูตร
1102 พัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
1103 พัฒนาสื่อประกอบการฝึกอบรม
1104 เลือกวิธีการสอนที่จะใช้ในการฝึกอบรม
1201 วางแผนการสอน
1202 เตรียมการฝึกอบรม
1301 ฝึกอบรมหน้างาน
1302 ฝึกอบรมในชั้นเรียน
1303 ฝึกอบรมแบบให้คาปรึกษา
1401 พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการอบรม
1402 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม
1403 พัฒนาคุณภาพของกระบวนการการฝึกอบรม
1404 นิเทศการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
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10. คุณวุฒวิ ิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
10.1 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่ประกอบด้วยสมรรถนะอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการที่สามารถให้การฝึกอบรมในรูปแบบ
ของการฝึกอบรมหน้างาน (On The Job Training) ได้ ประกอบด้วยสมรรถนะ การวิเคราะห์ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การเตรียมการฝึกอบรม การฝึกอบรมหน้างาน และการพัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลัง
การอบรม
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ
• ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาที่จะเป็นผู้ฝึกชั้น 3 หรือเทียบเท่า
หรือ
- ผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นครูฝึกในสถานประกอบการและมีประสบการณ์ในสาขาที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ฝึก ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) เกณฑ์การประเมิน
• ผ่านการประเมินและได้รั บการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึ กในสถานประกอบการตามหน่วย
สมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทุกหน่วย
3) อายุการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 3 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุ
ทาได้โดย
- เข้ารับการประเมินใหม่ หรือ
- แสดงหลักฐานว่าได้ทาหน้าที่ครูฝึกในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมา
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในสถานประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
1001 วิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1202 เตรียมการฝึกอบรม
1301 ฝึกอบรมหน้างาน
1401 พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลังการอบรม
10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่ประกอบด้วยสมรรถนะอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการที่สามารถให้การฝึกอบรมในรูปแบบ
ของการฝึกอบรมในชั้นเรียน (In-Class Training) ได้ ประกอบด้วยสมรรถนะ วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม
กาหนดรายละเอียดหลักสูตร พัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม พัฒนาสื่อประกอบการฝึกอบรม เลื อกวิธี
สอนที่จะใช้ในการฝึกอบรม วางแผนการสอน ฝึกอบรมในชั้นเรียน และพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม
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การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินสู่คุณวุฒิวิชาชีพ
• ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการชั้น 3 มาก่อน หรือ
- ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาที่จะเป็นผู้ฝึกชั้น 4 หรือเทียบเท่า
หรือ
- ผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นครูฝึกในสถานประกอบการและมีประสบการณ์ในสาขาที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ฝึกไม่น้อยกว่า 5 ปี
2) เกณฑ์การประเมิน
• ผ่านการประเมินและได้รั บการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึ กในสถานประกอบการตามหน่วย
สมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทุกหน่วย
3) อายุการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 4 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุ
ทาได้โดย
- เข้ารับการประเมินใหม่ หรือ
- แสดงหลักฐานว่าได้ทาหน้าที่ครูฝึกในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมา
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในสถานประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
1002 วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม
1101 กาหนดรายละเอียดหลักสูตร
1102 พัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
1103 พัฒนาสื่อประกอบการฝึกอบรม
1104 เลือกวิธีการสอนที่จะใช้ในการฝึกอบรม
1201 วางแผนการสอน
1302 ฝึกอบรมในชั้นเรียน
1402 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม
10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
บุคคลที่ประกอบด้วยสมรรถนะอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการที่สามารถให้การฝึกอบรมในรูปแบบ
ของการฝึกอบรมแบบให้คาปรึกษา การนิเทศการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรมในสถานประกอบการระดับ 3 และ 4 ได้
กล่าวคือ มีสมรรถนะจะเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ (Master Trainer) ที่ให้การฝึกอบรมในรูปแบบ
Training The Trainer ได้ ประกอบด้วยสมรรถนะ วิเคราะห์สถานประกอบการ ฝึกอบรมแบบให้คาปรึกษา
พัฒนาคุณภาพกระบวนการฝึกอบรม และนิเทศการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
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• ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการชั้น 5 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการชั้น 4 มาก่อน หรือ
- ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาที่จะเป็นผู้ฝึกชั้น 5 หรือ
เทียบเท่าหรือ
- ผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นครูฝึกในสถานประกอบการและมีประสบการณ์ในสาขาที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ฝึกไม่น้อยกว่า 7 ปี
2) เกณฑ์การประเมิน
• ผ่านการประเมินและได้รั บการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึ กในสถานประกอบการตามหน่วย
สมรรถนะอาชีพ ชั้น 5 ทุกหน่วย
3) อายุการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ชั้น 5 มีอายุการรับรอง 3 ปี การต่ออายุ
ทาได้โดย
- เข้ารับการประเมินใหม่ หรือ
- แสดงหลักฐานว่าได้ทาหน้าที่ครูฝึกในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมา
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ผู้ที่ทางานในสถานประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
1003 วิเคราะห์สถานประกอบการ
1303 ฝึกอบรมแบบให้คาปรึกษา
1403 พัฒนาคุณภาพของกระบวนการการฝึกอบรม
1404 นิเทศการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่
1. ตารางแสดงหน้าที่
ความมุ่งหมายหลัก
Key Purpose
คาอธิบาย
พั ฒ น า ก า ลั ง ค น ที่ มี
สมรรถนะสูงระดับสากล
ให้ กั บ อุ ต สาหกรรมของ
ประเทศ

บทบาทหลัก
Key Roles
รหัส
คาอธิบาย
01 ฝึกอบรมในสถาน
ประกอบการ

รหัส
010
011
012
013
014

หน้าที่หลัก
Key Function
คาอธิบาย
วิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อม
การฝึกอบรม
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
วางแผนและเตรียมการฝึกอบรม
ดาเนินการฝึกอบรม
ติดตามเละพัฒนาหลังการ
ฝึกอบรม

คาอธิบาย
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function)
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ)
หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
0 1 0 วิเคราะห์เพื่อ
เตรียมความ
พร้อมของการ
ฝึกอบรม

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1 0 0 1 วิเคราะห์ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม

1
1

1 0 0 2 วิเคราะห์ความต้องการ
ฝึกอบรม

1
1
1

1 0 0 3 วิเคราะห์สถาน
ประกอบการ

1
1
1

011

พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม

1 1 0 1 กาหนดรายละเอียด
หลักสูตร

1
1
1

1 1 0 2 พัฒนาเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม

1
1
1
1

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
0 0 1 1 รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
0 0 1 2 วิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
0 0 2 1 เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
ความต้องการฝึกอบรม
0 0 2 2 ออกแบบเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
0 0 2 3 ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และ
ประเมินเพื่อกาหนดความต้องการ
ฝึกอบรม
0 0 3 1 รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์สถานประกอบการ
0 0 3 2 วิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการ
0 0 3 3 ประเมินความพร้อมในการจัด
ฝึกอบรมของสถานประกอบการ
1 0 1 1 เขียนวัตถุประสงค์หลักสูตร
1 0 1 2 กาหนดองค์ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติของหลักสูตร
1 0 1 3 กาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมของหลักสูตร
1 0 2 1 วิเคราะห์เนื้อหาทั้งด้านความรู้
และทักษะเพื่อพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน
1 0 2 2 พัฒนาเอกสารที่ใช้เพื่อการทบทวน
ความรู้ ทักษะ เช่น ใบเนื้อหา ใบ
ขั้นตอนการทางาน เป็นต้น
1 0 2 3 พัฒนาเอกสารที่ใช้เพื่อการทดสอบ
ความรู้ ทักษะ เช่น ใบแบบฝึกหัด
ใบทดสอบ ใบสั่งงาน เป็นต้น
1 0 2 4 พัฒนาใบเฉลย และใบประเมินผล
ในการทดสอบความรู้และปฏิบตั ิ
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3. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ)
หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
0 1 1 พัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1 1 0 3 พัฒนาสื่อประกอบการ
ฝึกอบรม

1
1
1

1 1 0 4 เลือกวิธีการสอนที่จะใช้
ในการฝึกอบรม
012

วางแผนและ
เตรียมการ
ฝึกอบรม

1 2 0 1 วางแผนการสอน

1
1
1
1
1
1
1

1 2 0 2 เตรียมการฝึกอบรม

1
1

013

ดาเนินการ
ฝึกอบรม

1 3 0 1 ฝึกอบรมหน้างาน

1
1
1
1

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1 0 3 1 วิเคราะห์เนื้อหาทั้งด้านความรู้และ
ทักษะเพื่อเลือกใช้สื่อประกอบการ
สอน
1 0 3 2 เลือกใช้สื่อประกอบการสอน
1 0 3 3 พัฒนาสื่อที่เลือกใช้ประกอบการ
สอน
1 0 4 1 วิเคราะห์ความรู้ ทักษะ เพื่อเลือก
วิธีการสอน
1 0 4 2 กาหนดกิจกรรมการสอน
1 0 4 3 กาหนดวิธีการสอน
2 0 1 1 เขียนวัตถุประสงค์การสอน
2 0 1 2 จัดลาดับความรู้ ทักษะ และ
กิจกรรมการเรียนรู้
2 0 1 3 เขียนแผนการสอน
2 0 1 4 ประเมินผลแผนการสอนหลังการ
ฝึกอบรม
2 0 2 1 รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการ
ฝึกอบรม
2 0 2 2 เตรียมสถานที่ สื่อและอุปกรณ์การ
ฝึกอบรมทั้งหมด
3 0 1 1 สร้างความสนใจในบทเรียน
3 0 1 2 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติผ่านการสอน
3 0 1 3 ตรวจ – ปรับ การเรียนรู้ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
3 0 1 4 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ
การอบรม

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ

– Page 24

4. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ)
หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
0 1 3 ดาเนินการ
ฝึกอบรม

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1 3 0 2 ฝึกอบรมในชั้นเรียน

1
1
1
1

014

ติดตามและ
พัฒนาหลังการ
ฝึกอบรม

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
3 0 2 1 สร้างความสนใจในบทเรียน
3 0 2 2 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติผ่านการสอน
3 0 2 3 ตรวจ – ปรับ การเรียนรู้ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
3 0 2 4 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

1 3 0 3 ฝึกอบรมแบบให้
คาปรึกษา

1 3 0 3 1
1 3 0 3 2
1 3 0 3 3

1 4 0 1 พัฒนาผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลังการอบรม

1 4 0 1 1
1 4 0 1 2
1 4 0 1 3

1 4 0 2 พัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม

1 4 0 1 4
1 4 0 2 1
1 4 0 2 2

1 4 0 3 พัฒนาคุณภาพของ
กระบวนการฝึกอบรม

1 4 0 3 1
1 4 0 3 2
1 4 0 3 3

อานวยความสะดวกในการเรียนรู้
ให้คาปรึกษา และแนะนา
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
ติดตามผลลัพธ์การฝึกอบรมของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม
วางแผนพัฒนาผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม
พัฒนาสมรรถนะผูเ้ ข้ารับฝึกอบรม
เพิ่มเติมหลังการอบรม
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรฝึกอบรม
พัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
หลักสูตร
พัฒนากระบวนการก่อนการ
ฝึกอบรม
พัฒนากระบวนการในการ
ฝึกอบรม
พัฒนากระบวนการหลังการ
ฝึกอบรม
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5. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ)
หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
0 1 4 ติดตามและ
พัฒนาหลังการ
ฝึกอบรม

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1 4 0 4 นิเทศการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการ

หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1 4 0 4 1 นิเทศการพัฒนากระบวนการก่อน
การฝึกอบรม
1 4 0 4 2 นิเทศการพัฒนากระบวนการใน
การฝึกอบรม
1 4 0 4 3 นิเทศการพัฒนากระบวนหลังการ
ฝึกอบรม
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1001

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(Trainee Analysis)

3. ทบทวนครั้งที่ N/A

4. สร้างใหม่



5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็นความรู้ ทักษะ ที่ใช้ออกแบบเครื่องมือ รวบรวบ และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่จะรวบรวมและ
วิเคราะห์ควรประกอบด้วย พื้นฐานความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ คาบรรยายลักษณะ
งาน (Job description) ของพนักงาน แผนพัฒนาส่วนบุคล (Individual Development Plan) และผลการ
ประเมินสมรรถนะที่ผ่านมา ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการเตรียมการฝึกอบรมให้เหมาะกับผู้เข้ารับ
การอบรม
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7



8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
10011 รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
1.1 บอกแหล่งข้อมูลในการรวบรวม 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
วิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
1.2 เตรียมข้อมูลของผู้เข้ารับการ เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือและ
อบรมอย่างถูกต้องและครบถ้วน
การรวบรวมข้ อ มู ล ผู้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึกอบรม เช่น แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ เป็นต้น
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สมรรถนะย่อย
Element
10012 วิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2.1 เลื อ กเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
2.2 ผลของการวิ เ คราะห์ ต้ อ ง
สามารถใช้ในการจัดกลุ่ม แบ่งระดับ
เพื่อเตรียมการฝึกอบรมได้

วิธีการประเมิน
Assessment
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เช่ น
ตารางการวิเคราะห์ ใบสรุปผลการ
วิเคราะห์เพื่อการจัดฝึ กอบรม เป็น
ต้น

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มีความรู้ ทักษะในงานที่จะเป็นผู้ฝึกเป็นอย่างดี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ออกแบบเครื่องมือรวบรวมข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
2. วิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
3. สรุปผลได้ข้อมูลในการเตรียมการฝึกอบรม
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. การออกแบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์
2. เทคนิคการสัมภาษณ์
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
4. การประสานงาน
5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์และจัดทาสรุปผลการวิเคราะห์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบสอบถาม
2. แบบสัมภาษณ์
3. ตารางวิเคราะห์ข้อมูล
4. ใบสรุปผลการวิเคราะห์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องการออกแบบเครื่องมือ และวิเคราะห์ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลัก
ในการประเมินและตัดสินใจ
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วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการเตรียมการอบรมให้เหมาะกับผู้เรียนรายบุคคล หรือ
กลุ่มของผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนถึงการนาเครื่องมือไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ได้ผลการวิเคราะห์ที่ใช้ในการ
เตรียมการฝึกอบรมในสถานประกอบการต่อไป
(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการวิเคราะห์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามที่ระบุใน
ขอบเขตที่กาหนด เพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมในสถานประกอบการต่อไป
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การออกแบบเครื่องมือและรวบรวมข้อมูลผู้ฝึกอบรม
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้แฟ้มสะสมงานที่มีหลักฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้เข้ารับการอบรม เช่น แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ เป็นต้น
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1002

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์ความต้องการ
ฝึกอบรม
(Training Needs Analysis)

3. ทบทวนครั้งที่ N/A

4. สร้างใหม่



5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็นความรู้ ทักษะ ในการเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม และการประเมินผล
สมรรถนะที่เหมาะสม เพื่อกาหนดสมรรถนะในรูปของความรู้ ทักษะและเจตคติ ของพนักงานที่ต้องได้รับ
การอบรม โดยอาจใช้การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ปัญหา การสารวจความต้องการอย่างเป็นระบบ และ
อื่น ๆ เพื่อให้ ได้ส มรรถนะที่ต้องใช้ในการทางาน หรือเพิ่มประสิ ทธิภ าพการทางาน ตลอดจนถึงการนา
เครื่องมือไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลการวิเคราะห์ที่ใช้ในการวางแผน และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของ
สถานประกอบการต่อไป
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7



8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
10021 เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการ
1.1 เครื่ องมือ ที่ เลื อ กเหมาะกั บ 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม
สภาพและความต้องการของสถาน 2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
ประกอบการ
เกี่ยวกับการออกแบบและเครื่องมือ
1.2 เครื่องมือที่เลือกสอดคล้องกับ ที่ถูกออกแบบ เช่น ตารางวิเคราะห์
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สมรรถนะย่อย
Element
10022 ออกแบบเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
ความรู้ ทักษะ ของผู้วิเคราะห์

2.1 เครื่องมือที่ออกแบบเหมาะกับ
สภาพของสถานประกอบการ
2.2 เครื่ อ งมื อ ที่ อ อกแบบต้ อ ง
สามารถใช้วัดสมรรถนะของผู้ ที่จะ
เข้ารับการฝึกอบรมได้ถูกต้อง
2.3 เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น
สอดคล้องกับระดับสมรรถนะที่ต้อง
ใช้ในการทางาน
10023 ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
3.1 ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่เลือกได้
และประเมินเพื่อกาหนดความต้องการ อย่างถูกต้อง
ฝึกอบรม
3.2 ใช้เครื่องมือวัดและประเมินที่
ออกแบบได้อย่างถูกต้อง
3.3 ผลการประเมินสมารถนาไปใช้
เตรียมการฝึกอบรมต่อไปได้

วิธีการประเมิน
Assessment
ความต้องการ แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ เป็นต้น
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการออกแบบและเครื่องมือ
ที่ถูกออกแบบ เช่น ข้อสอบข้อเขียน
แบบสอบถาม แบบสั มภาษณ์ เป็น
ต้น
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เช่ น
แผนงานการวิเคราะห์ความต้องการ
ฝึกอบรม เป็นต้น

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มีความรู้ ทักษะในงานที่จะเป็นผู้ฝึกเป็นอย่างดี และความรู้ทักษะของการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ
ระดับ 3 มาก่อน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. เลือกแครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม
2. ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะของพนักงาน
3. ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินเพื่อกาหนดความต้องการฝึกอบรม
4. สรุปผลความต้องการฝึกอบรม
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. การวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม
2. การประสานงาน
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์และจัดทาสรุปผลการวิเคราะห์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. หลักฐานการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม เช่น ใบวิเคราะห์งาน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
เป็นต้น
2. ใบสรุปผลความต้องการฝึกอบรม
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลัก
ในการประเมินและตัดสินใจ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับการลือกเครื่องมือวิเคราะห์ความ
ต้องการฝึ กอบรม ออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ การวิ เคราะห์ และประเมินสมรรถนะอย่างมี
ประสิทธิภาพ การหาช่องว่าง (Gap) ของความรู้ ทักษะ และการสรุป เพื่อใช้ในการเตรียมการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน
รายบุคคล หรือกลุ่มของผู้เรียน ตลอดจนถึงการนาเครื่องมือไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสรุปความต้องการ
ฝึกอบรมที่ได้ ซึ่งจะนาไปใช้ในการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมตามที่
ระบุในขอบเขตที่กาหนด เพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมในสถานประกอบการ
ต่อไป
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เลือกแครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม
2. ออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินสมรรถนะของพนักงาน
3. ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินเพื่อกาหนดความต้องการฝึกอบรม
4. สรุปผลความต้องการฝึกอบรม
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้ แ ฟ้ มสะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐานเกี่ ย วกับ การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการฝึ ก อบรม เช่ น ตารางการ
วิเคราะห์ ใบประเมินสมรรถนะ และใบสรุปผล เป็นต้น
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1003

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วิเคราะห์สถานประกอบการ
(Company Analysis)

3. ทบทวนครั้งที่ N/A

4. สร้างใหม่



5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็นความรู้ ทักษะ ที่ใช้ออกแบบเครื่องมือ รวบรวบ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลความพร้อมใน
การจัดฝึกอบรมของสถานประกอบการ ซึ่งผลของการวิเคราะห์สามารถใช้ในการตัดสินใจ และตรียมการจัด
ฝึกอบรมต่อไป ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ควรประกอบด้วย ความต้องการการพัฒนาบุคลากร ความพร้อมของ
บุคลากร สถานที่เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกอบรม กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัด
ฝึกอบรมของสถานประกอบการ กระบวนการทางาน โครงสร้างขององค์กรที่ระบุตาแหน่งหน้าที่ของพนักงาน
และคาบรรยายลักษณะงาน (Job description) ของพนักงาน เป็นต้น
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7



8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
10031 รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการ
1.1 บอกแหล่งข้อมูลในการรวบรวม 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
วิเคราะห์สถานประกอบการ
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
1.2 เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล ข อ ง ส ถ า น เกี่ยวกับการออกแบบและเครื่องมือ
ประกอบการอย่ า งถู ก ต้ อ งและ ที่ถู ก ออกแบบ เช่ น แบบสอบถาม
ครบถ้วน
แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น
1.3 รู้และเข้าใจนโยบาย ทิศทางการ
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สมรรถนะย่อย
Element
10032 วิเคราะห์ข้อมูลสถาน
ประกอบการ

10033 ประเมินความพร้อมในการจัด
ฝึกอบรมของสถานประกอบการ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
ดาเนินงานขององค์กร
2.1 เลื อ กเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
2. 2 ผลของการวิ เ คราะห์ ต้ อ ง
ครอบคลุ มทุกด้านของความพร้อม
ในการจัดฝึกอบรม
3.1 เลือกวิธีการประเมินได้อย่าง
เหมาะสม
3.2 เกณฑ์การประเมินต้องคลุมทุก
ความพร้อมของการจัดฝึกอบรม
3.3 ผลการประเมินต้องเชื่อถื่อได้
และมี ข้ อ เสนอแนะการปรั บ ปรุ ง
เท่าที่จาเป็น

วิธีการประเมิน
Assessment
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เช่ น
ตารางการวิเคราะห์ ใบสรุปผลการ
วิเคราะห์เพื่อการจัดฝึ กอบรม เป็น
ต้น
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการประเมินความพร้อมใน
การจัดฝึกอบรม เช่น ใบประเมิน ใบ
สรุ ปผล การประเมิน เอกสารการ
ส า ร ว จ ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการตาม เป็นต้น

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มีความรู้ ทักษะในงานที่จะเป็นผู้ฝึกเป็นอย่างดี และความรู้ทักษะของการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ
ระดับ 3 และ 4 มาก่อน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ออกแบบเครื่องมือรวบรวมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมของสถานประกอบการ
2. วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
3. ประเมินผลได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ไว้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. การพัฒนาบุคลากร
2. การจัดการฝึกอบรม
3. การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
4. การประสานงาน
5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์และจัดทาสรุปผลการวิเคราะห์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แบบสอบถาม
2. แบบสัมภาษณ์
3. ตารางวิเคราะห์ข้อมูล
4. ใบสรุปผลการประเมิน
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องการจัดการฝึกอบรม
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลัก
ในการประเมินและตัดสินใจ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินผลความพร้อมในการจัดฝึกอบรมของสถานประกอบการ ตลอดจนถึงการนา
เครื่องมือไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลการประเมินที่ใช้ในการตัดสินใจและการปรับปรุงความพร้อมในการจัด
ฝึกอบรมของสถานประกอบการต่อไป
(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการวิเคราะห์สถานประกอบการที่ระบุในขอบเขต
ที่กาหนด เพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมในสถานประกอบการต่อไป
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
3. การประเมินผลความพร้อมในการจัดฝึกอบรมของสถานประกอบการ
4. การสรุปผลการประเมินที่เป็นประโยชน์และง่ายต่อการนาไปปฏิบัติต่อไป
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้ แฟ้ม สะสมงานที่มีห ลั กฐานเกี่ ยวกั บการประเมินความพร้อ มในการจั ดฝึ ก อบรม เช่ น ใบ
ประเมิน ใบสรุปผล การประเมิน เป็นต้น และ
3) การสารวจความพร้อมของสถานประกอบการตามใบประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1101

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ กาหนดรายละเอียดหลักสูตร

3. ทบทวนครั้งที่ N/A

4. สร้างใหม่



5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็นความรู้ ทักษะ ในการประมวลความรู้ ทักษะ เจตคติ ที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม
เพื่อเขียนรายละเอียดของหลักสูตรที่จะใช้อ้างอิงในการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆของหลักสูตร เช่น เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมให้สมบูรณ์ต่อไป ซึ่งรายละเอียดหลักสูตรประกอบด้วย วัตถุประสงค์หลักสูตร องค์ความรู้
และทักษะที่จะทาการฝึกอบรม และระยะเวลาที่จะใช้ในการฝึกอบรม
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7



8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
11011 เขียนวัตถุประสงค์หลักสูตร
1.1 รวบรวมความรู้ ทั ก ษะ และ 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
จิตสานึกที่จะสอนจากการวิเคราะห์ 2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
ความต้องการฝึกอบรมได้ครบถ้วน เกี่ ย วกั บ การก าหนดรายละเอี ย ด
1.2 เขี ย นวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก สู ต รที่ หลักสูตร
ต ร ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ น ก า ร
ฝึกอบรม
11012 กาหนดองค์ความรู้ ทักษะ และ 2.1 เตรียมข้อมูลในการเขียนเนื้อหา 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
ทัศนคติของหลักสูตร
หลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะสมตาม 2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
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สมรรถนะย่อย
Element

11013 กาหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมของหลักสูตร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
ตาแหน่งหน้าที่งาน
2.2 เขียนเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม
ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
3.1 ก าหนดระยะเวลาของการ
ฝึกอบรมให้เพียงพอต่อการถ่ายทอด
ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ใ น
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 ประเมินระยะเวลาของการ
ฝึกอบรมให้มีความเหมาะสม

วิธีการประเมิน
Assessment
เกี่ ย วกั บ การก าหนดรายละเอี ย ด
หลักสูตร
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ ย วกั บ การก าหนดรายละเอี ย ด
หลักสูตร

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มี ค วามรู้ ทั กษะในงานที่จ ะเป็ น ผู้ ฝึ ก เป็ นอย่า งดี และความรู้ ทั กษะของการเป็น ครู ฝึ ก ในสถาน
ประกอบการ ระดับ 3 มาก่อน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. เขียนวัตถุประสงค์หลักสูตร
2. เขียนรายละเอียดหลักสูตร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. การวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม
2. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารหลักสูตรที่จัดทาขึ้น
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลัก
ในการประเมินและตัดสินใจ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
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15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดหลักสูตร ซึ่ง
ประกอบด้วย การเขียนวัตถุประสงค์หลักสูตร การกาหนดองค์ความรู้ ทักษะของหลักสูตรที่จะถ่ายทอดให้กับผู้
เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความสามารถตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงการกาหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมให้
เหมาะสมและเพียงพอที่จะทาให้การฝึกอบรมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการกาหนดรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมตามที่
ระบุในขอบเขตที่กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เขียนวัตถุประสงค์หลักสูตรได้ถูกต้อง
2. กาหนดองค์ความรู้ ทักษะ ที่ก่อให้เกิดความสามารถตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3. กาหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมที่เหมาะสม
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้แฟ้มสะสมงานที่มีหลักฐานเกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดหลักสูตร
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1102

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม

3. ทบทวนครั้งที่ N/A

4. สร้างใหม่



5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็ น ความรู้ ทั ก ษะ ในการวิ เ คราะห์ ค วามรู้ ทั ก ษะ เลื อ กประเภทและชนิ ด ของเอกสารที่ จ ะใช้
ประกอบการสอนในการฝึกอบรม ทั้งการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ใบเนื้อหา ใบแบบฝึกหัด ใบทดสอบ ใน
การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ภาคทฤษฎี และใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใบสั่งงาน ใบประเมินผลงาน ฯ ตามที่
จาเป็น ในการฝึกอบรมถ่ายทอดทักษะภาคปฏิบัติ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ 4
1

2

3

4

5

6
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8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
11021 วิเคราะห์เนื้อหาทั้งด้านความรู้ 1.1 ผลการวิเคราะห์ด้านความรู้ต้อง 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
และทักษะเพื่อพัฒนาเอกสาร
ครอบคลุมเนื้อหาที่สาคัญทั้งหมด
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
ประกอบการสอน
1.2 ผลการวิเคราะห์ด้านทักษะต้อง เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความรู้ ทักษะ
ครอบคลุ ม กระบวนการท างานที่ เพื่อการพัฒนาเอกสารประกอบการ
สาคัญทั้งหมด
สอน
11022 พัฒนาเอกสารที่ใช้เพื่อการ
2.1 ใบเนื้อหาต้องครอบคลุมเนื้อหา 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
ทบทวนความรู้ ทักษะ เช่น ใบเนื้อหา ที่สาคัญ ในรูปแบบการสรุปที่ใช้ใน 2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
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สมรรถนะย่อย
Element
ใบขั้นตอนการทางาน เป็นต้น

11023 พัฒนาเอกสารที่ใช้เพื่อการ
ทดสอบความรู้ ทักษะ เช่น ใบ
แบบฝึกหัด ใบทดสอบ ใบสั่งงาน เป็น
ต้น

11024 พัฒนาใบเฉลย และใบ
ประเมินผลในการทดสอบด้านความรู้
และปฏิบัติ

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
การทบทวน ฟื้นคืนความรู้ได้ง่าย
2.2 รูปแบบการนาเสนอเนื้อหาต้อง
น่าสนใจ
2.3 ใบเนื้อหาต้องได้รับการทบทวน
ด้านคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.1 ข้ อ ค าถามต้ อ งครอบคลุ ม
วัตถุประสงค์ และเนื้อหาทั้งหมด
3.2 ข้อคาถามต้องมีระดับความ
ยาก-ง่ายที่เหมาะสม
3.3 คาถาม หรือคาสั่งต้องชัดเจน
ไม่ก่อให้เกิดการสับสนให้กับผู้เรียน
3.4 ใบทดสอบ และใบสั่งงานต้องมี
การทดลองทาจริงเพื่อกาหนดเวลา
ในการทดสอบได้เหมาะสม
4.1 คาเฉลยแบบอัตนัยต้องระบุ
ใจความส าคั ญ ของค าตอบอย่ า ง
ชัดเจน
4.2 ใบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต้ อ งครอบคลุ ม ทั้ ง ผลงาน วิ ธี ก าร
ปฏิบัติ และความปลอดภัย

วิธีการประเมิน
Assessment
เกี่ยวกับการพัฒนาใบเนื้อหา

1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนาใบแบบฝึกหัด ใบ
ทดสอบ ใบงาน ใบสั่งงาน ฯ

1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการพัฒ นาใบเฉลยและใบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มีความรู้ ทักษะในงานที่จะเป็นผู้ฝึกเป็นอย่างดี ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
พัฒนาเอกสาร เช่น Word processing เป็นต้น และความรู้ทักษะของการเป็น ครูฝึกในสถานประกอบการ
ระดับ 3 มาก่อน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. วิเคราะห์เนื้อหาทั้งด้านความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
2. พัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรมด้านความรู้ ได้แก่ ใบเนื้อหา ใบแบบฝึกหัด ใบทดสอบ
3. พัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรมด้านทักษะ ได้แก่ ใบงาน ใบสั่งงาน ใบประเมินผลงาน ฯ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ทฤษฎีการเรียนรู้
2. การวิเคราะห์เนื้อหา
3. การพัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
4. การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
5. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารประกอบการอบรมที่จัดทาขึ้น
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม การวัดและ
ประเมินผลการฝึกอบรม
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลัก
ในการประเมินและตัดสินใจ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาทั้งด้านความรู้
และทักษะ เพื่อใช้ในการเลือกประเภทและชนิดของเอกสารที่จะใช้ประกอบการสอนในการฝึกอบรม ทั้งการสอน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ใบเนื้อหา ใบแบบฝึกหัด ใบทดสอบ ในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ภาคทฤษฎี และ
ใบงาน ใบสั่งงาน ใบประเมินผลงาน ฯ ตามที่จาเป็น
(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการพัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรมตามที่
ระบุในขอบเขตที่กาหนด เพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมในสถานประกอบการต่อไป
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. วิเคราะห์เนื้อหาทั้งด้านความรู้และทักษะ
2. พัฒนาเอกสารที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมด้านทฤษฎี
3. พัฒนาเอกสารที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมด้านปฏิบัติ
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้แฟ้มสะสมงานที่มีหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1103

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาสื่อประกอบการ
ฝึกอบรม
4. สร้างใหม่ 

3. ทบทวนครั้งที่ N/A

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็นความรู้ ทักษะ ในการเลือกประเภทและชนิดของสื่อที่จะใช้ประกอบการสอนในการฝึกอบรม ว่า
ควรเป็นสื่อประเภทที่ให้ข้อมูลด้วยภาพ เสียง แบบจาลอง หรือของจริง หรือสื่อผสม เพื่ อช่วยให้การเรียนรู้
เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงที่บันทึกไว้ แบบจาลองที่สร้างขึ้น หรือของจริงที่
ใช้ให้ความรู้และฝึกทักษะ และการพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ของการสร้างสื่อการสอนที่จะใช้
ประกอบการฝึกอบรมอย่างได้ผล
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1
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8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
11031 วิเคราะห์เนื้อหาทั้งด้านความรู้ 1.1
วิ เ คราะห์ ด้ า นความรู้ ไ ด้ 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
และทักษะเพื่อเลือกใช้สื่อประกอบการ ครอบคลุมเนื้อหาที่สาคัญทั้งหมด
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
สอน
1.2
วิ เ คราะห์ ด้ า นทั ก ษะได้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความรู้ ทักษะ
ครอบคลุ ม กระบวนการท างานที่ เพื่ อ การเลื อ กใช้ สื่ อ ประกอบการ
สาคัญทั้งหมด
สอน เช่น ตารางแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเนื้อหากับสื่อ เป็นต้น
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สมรรถนะย่อย
Element
11032 เลือกใช้สื่อประกอบการสอน

11033 พัฒนาสื่อที่เลือกใช้
ประกอบการสอน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2.เลือกใช้สื่อได้ถูกต้องตามหลักการ
ของการใช้สื่อ
2.2 เลื อ กใช้ สื่ อ ได้ เ หมาะสมกั บ
ความรู้ ทักษะที่จะถ่ายทอด
2.3 เลื อกใช้สื่ อได้ส อดคล้ องกั บ
ความพร้อมของสถานประกอบการ
3.1 ทบทวนคุณภาพสื่อที่เลือกใช้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.2
น าสื่ อ ไปใช้ ป ระกอบการ
ฝึกอบรมอย่างได้ผล

วิธีการประเมิน
Assessment
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อประกอบการ
สอน เช่น ตารางแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเนื้อหากับสื่อ เป็นต้น
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
แสดงผลการพั ฒ นาและน าไปใช้
เป็นต้น

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มีความรู้ ทักษะในงานที่จะเป็นผู้ฝึกเป็นอย่างดี และทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
พัฒนาสื่อ เช่น PowerPoint เป็นต้น และความรู้ทักษะของการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการระดับ 3 มาก่อน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. วิเคราะห์เนื้อหาทั้งด้านความรู้และทักษะ
2. เลือกใช้สื่อประกอบการสอน
3. พัฒนาสื่อประกอบการสอน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ทฤษฎีการเรียนรู้
2. การวิเคราะห์และเลือกชนิดของสื่อ
3. เกณฑ์การประเมินสื่อการสอน
4. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนาสื่อการสอน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. สื่อการสอนที่จัดทาขึ้น
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องการพัฒนาสื่อการสอน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลัก
ในการประเมินและตัดสินใจ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
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15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาทั้งด้านความรู้
และทักษะในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสื่อการสอนให้เหมาะสม ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว ครอบคลุมสื่อ
การสอนทั้งประเภทซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมถึงชนิดของสื่อทุกชนิดที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะถ่ายทอด ทั้งภาพ
เสียง แบบจาลอง และของจริง ซึ่งถ้าจาเป็นต้องพัฒนาสื่อผสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงสุด
(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการพัฒนาสื่อประกอบการฝึกอบรมตามที่
ระบุ ใ นขอบเขตที่ ก าหนด เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด ฝึ ก อบรมในส ถาน
ประกอบการต่อไป
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การลือกชนิดของสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวิธีการสอน
2. หลักการสร้างสื่อการสอนชนิดต่าง ๆ
3. การประเมินผลสื่อที่พัฒนาขึ้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้แฟ้มสะสมงานที่มีหลักฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความรู้ ทักษะ เพื่อการเลือกใช้สื่อประกอบการ
สอน เช่น ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหากับสื่อ เป็นต้น
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1104

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เลือกวิธีการสอนที่จะใช้ในการ
ฝึกอบรม

3. ทบทวนครั้งที่

4. สร้างใหม่

N/A



5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็นความรู้ ทักษะ ที่ใช้ในการเลือกวิธีการสอน ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ทั้งด้านทฤษฎี
และปฏิบัติ กาหนดกิจกรรมของการสอนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนทั้งในรูปแบบการอบรมหน้างาน
อบรมในชั้นเรียน และอบรมแบบผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง เช่น การอบรมแบบโครงการ (Project
Based Training) เป็นต้น เพื่อกาหนดวิธีการสอนในการฝึกอบรม ให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5
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8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
11041 วิเคราะห์ความรู้ ทักษะ เพื่อ
1.1 วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ า น ค ว า ม รู้ ไ ด้ 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
เลือกวิธีการสอน
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั้งหมด
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
1.2 วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ า น ทั ก ษ ะ ต้ อ ง เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความรู้ ทักษะ
ครอบคลุ ม กระบวนการท างานที่ เพื่อการวิธีการสอน
สาคัญทั้งหมด
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สมรรถนะย่อย
Element
11042 กาหนดกิจกรรมการสอน

11043 กาหนดวิธีการสอน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2.1 กาหนดกิจกรรมได้สอดคล้องกับ
การถ่ายทอดเนื้อหาทั้งด้านความรู้
และทักษะในการฝึกอบรม
2.2 กาหนดกิจกรรมได้สอดคล้องกับ
ความพร้อมในการดาเนินกิจกรรม
ของสถานประกอบการ
2.3 กาหนดกิจ กรรมการเรี ยนการ
สอนที่ ช่ ว ยกระตุ้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม
และการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมได้ในเวลาที่เหมาะสม
3.1 เลือกวิธีการสอนได้สอดคล้อง
กับความรู้ ทักษะที่จะถ่ายทอด
3.2 เลือกวิธีการสอนได้สอดคล้อง
กั บ ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการและผู้เรียน
3.3 ผลการฝึกอบรมตามวิธีการสอน
ที่เลื อกบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้

วิธีการประเมิน
Assessment
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการกาหนดวิธีการสอนใน
การฝึกอบรม

1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการกาหนดวิธีการสอนใน
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ร ว ม ถึ ง ผ ล ก า ร
ฝึกอบรม

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มีความรู้ ทักษะในงานที่จะเป็นผู้ฝึกเป็นอย่างดี และความรู้ทักษะของการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ
ระดับ 3 มาก่อน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อเลือกวิธีการสอน
2. กาหนดกิจกรรมที่จะใช้กับการฝึกอบรมในแต่ละขั้นตอนของการเรียนการสอน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. การวิเคราะห์งาน
2. รูปแบบของการสอนในการฝึกอบรมประเภทต่าง ๆ
3. การเลือกวิธีการสอนได้สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารการวิเคราะห์เนื้อหาที่สัมพันธ์การกาหนดกิจกรรมการสอนและเลือกวิธีการสอน
2. ใบประเมินผลการฝึกอบรม
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องการวิธีการสอนในชั้นเรียน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลัก
ในการประเมินและตัดสินใจ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาทั้งด้านความรู้
และทักษะ ในการเลือกวิธีการสอนในการฝึกอบรม ทั้งการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ใช้ในการฝึกอบรมแบบ
การอบรมหน้างาน การอบรมในชั้นเรียน การอบรมแบบผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง เช่น การอบรมแบบ
โครงการ (Project Based Training) ได้สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ ที่จะถ่ายทอด ในขณะเดียวกันต้อง
สอดคล้องกับสภาพความพร้อมในการจัดอบรมของสถานประกอบการ และผู้เข้ารับการอบรมด้วย
(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการเลือกวิธีการสอนการฝึกอบรมตามที่ระบุใน
ขอบเขตกาหนด เพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมในสถานประกอบการต่อไป
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. วิเคราะห์เนื้อหา เพื่อเลือกวิธีการสอน
2. กาหนดกิจกรรมที่จะใช้กับการฝึกอบรมในแต่ละขั้นตอนของการเรียนการสอนในแต่ละประเภท
3. เลือกวิธีการสอน เช่น การบรรยาย ถาม-ตอบ ศึกษาด้วยตนเอง ได้อย่างเหมาะสม
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้แ ฟ้มสะสมงานที่ มีห ลั กฐานเกี่ย วกับ การกาหนดวิธี การสอนในการฝึ กอบรม รวมถึ งผลการ
ฝึกอบรม
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1201
3. ทบทวนครั้งที่

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการสอน
(Lesson Plan)
4. สร้างใหม่ 

N/A

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็นความรู้ ทักษะ ในการเขียนวัตถุประสงค์การสอน จัดลาดับความรู้ ทักษะ และกิจกรรมการเรียนรู้
รวมถึงเวลาที่จะใช้ในการสอน ออกแบบแบบฟอร์มของแผนการสอน และเครื่องมือประเมินแผนการสอน
เพื่อให้การวางแผนการสอน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1
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8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
12011 เขียนวัตถุประสงค์การสอน
1.1 รวบรวมความรู้ ทั ก ษะ และ 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
ทัศนคติ ที่จะสอนจากการวิเคราะห์ 2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
ความต้องการฝึกอบรมได้ครบถ้วน เกี่ยวกับการวางแผนการสอน เช่น
1.2 เขียนวัตถุประสงค์การสอนได้ ผลการวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการ
สอดคล้ องกับความต้องการในการ ฝึกอบรม แผนการสอน เป็นต้น
ฝึกอบรม
1.3 เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่สังเกตเห็นได้
12012 จัดลาดับความรู้ ทักษะและ
2.1 จัดลาดับความรู้ ทักษะได้อย่าง 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
กิจกรรมการเรียนรู้
เหมาะสมต่ อ เนื่ อ งจากง่ า ยไปยาก 2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
ตามหลักการเรียนรู้
เกี่ยวกับการวางแผนการสอน เช่น
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สมรรถนะย่อย
Element

12013 เขียนแผนการสอน

12014 ประเมินผลแผนการสอนหลัง
การฝึกอบรม

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2.2 ก าหนดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ไ ด้
สอดคล้ อ งกั บ ความรู้ ทั ก ษะ ที่ จ ะ
สอน
2.3 กาหนดเวลาในแต่ละกิจกรรมได้
เหมาะสมกั บ การถ่ า ยทอดความรู้
ทักษะ
2.4 เวลารวมของการสอนเป็ น ไป
ตามแผนฝึกอบรม
3.1 ออกแบบฟอร์มแผนการสอนที่
ระบุ องค์ป ระกอบที่ส าคั ญของการ
สอนทั้งหมดได้
3.2 น าแผนการสอนที่ ก าหนดไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
3.3 เขียนแผนการสอน
4.1 รวบรวมข้อมูล ที่ต้องใช้ในการ
ประเมินได้ครบถ้วน
4.2 ผลการประเมินระบุจุดและแนว
ทางการแก้ไขปรับปรุงอย่างชัดเจน

วิธีการประเมิน
Assessment
ใบจั ด ล าดั บ ความรู้ ทั ก ษะ และ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แผนการสอน
เป็นต้น

1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการวางแผนการสอน เช่น
แผนการสอน และผลการประเมิน
การฝึกอบรม เป็นต้น
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการวางแผนการสอน และ
บันทึกผลการประเมินแผนการสอน
เป็นต้น

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มีความรู้ ทักษะในงานที่จะเป็นผู้ฝึกเป็นอย่างดี และความรู้ทักษะของการเป็น ครูฝึ กในสถาน
ประกอบการระดับ 3 มาก่อน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. เขียนวัตถุประสงค์
2. จัดลาดับความรู้ ทักษะ และเจตคติ พร้อมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้
3. วางแผนการสอน
4. ประเมินแผนการสอน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ทฤษฎีการเรียนรู้
2. การเขียนวัตถุประสงค์การสอน
3. การวางแผนการสอน
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แผนการสอน
2. ใบประเมินแผนการสอน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องการวางแผนการสอน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลัก
ในการประเมินและตัดสินใจ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับการเขียนวัตถุประสงค์ จัดลาดับ
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ พร้อมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ วางแผนการสอน และประเมินแผนการสอน
(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุ มองค์ประกอบต่าง ๆในการวางแผนการสอนตามที่ระบุในขอบเขตที่
กาหนด เพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมในสถานประกอบการต่อไป
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. เขียนวัตถุประสงค์ตามหลักการที่ถูกต้อง
2. จัดลาดับความรู้ ทักษะ และเจตคติ พร้อมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมนาไปปฏิบัติได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
3. บันทึกแผนการสอนที่ครบถ้วนสมบูรณ์
4. ผลประเมินแผนการสอนระบุจุดและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่ชัดเจน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้แฟ้มสะสมงานที่มีหลักฐานเกี่ยวกับการเตรียมการ เช่น แผนการสอน ผลการประเมินแผนการสอน
เป็นต้น และ
3) สอบข้อเขียน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1202

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมการฝึกอบรม

3. ทบทวนครั้งที่

4. สร้างใหม่

N/A



5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็นความรู้ ทักษะ ในการรวบรวบข้อมูล ออกแบบเครื่องมือประเมินผลความพร้อมในการเตรียมการ
ฝึกอบรมจัดเตรียมทั้งด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการอบรม ซึ่ง
ต้องอาศัยการประสานงานกับหน่ว ยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพื่อให้ การเตรียมการฝึ กอบรม
ครบถ้วนสมบูรณ์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6
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8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
12021 รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการ 1.1 ประสานกั บ หน่ ว ยงานและ 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
ฝึกอบรม
ผู้ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มูล ส าหรั บ 2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เตรียมการฝึกอบรมที่ครบถ้วน
เกี่ยวกับการเตรียมการ เช่น บันทึก
1 . 2 อ อ ก แ บ บ แ ล ะ จั ด ท า ใ บ ใบสรุปการเตรียมการ
ตรวจสอบการเตรียมการฝึ กอบรม
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเตรียมพร้อม
ในการฝึกอบรม
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สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
12022 เตรียมสถานที่ สื่อและอุปกรณ์ 2.1 ประสานกั บ หน่ ว ยงานและ
การฝึกอบรมทั้งหมด
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการฝึกอบรม
ได้ แ ก่ สถานที่ โสตทั ศ นู ป กรณ์
เครื่องมือ และอุปกรณ์ ให้ครบถ้วน
2.2 จัดหาและตรวจสอบ ปรับแต่ง
ความสมบู ร ณ์ ข องสื่ อ และอุ ป กรณ์
การสอนทั้งหมดอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน
2.3 บั น ทึ ก ผลการเตรี ย มลงในใบ
ตรวจสอบการเตรียมการอบรมอย่าง
ครบถ้วน

วิธีการประเมิน
Assessment
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการเตรียมการ เช่น บันทึก
ใบสรุปการเตรียมการ

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มีความรู้ ทักษะในงานที่จะเป็นผู้ฝึก และความรู้ ทักษะในการใช้ โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึกอบรมเป็นอย่างดี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบและจัดเตรียมสื่อและเครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบการอบรม
2. ออกแบบเครื่องมือและประเมินผลการจัดเตรียม
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. หลักการสื่อสาร
2. หลักการประสานงาน
3. โสตทัศนูปกรณ์และการใช้งาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ใบตรวจสอบการเตรียมการฝึกอบรม
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องการจัดการฝึกอบรม และการใช้โสตทัศนูปกรณ์ และ
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ในการฝึกอบรม
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลั ก
ในการประเมินและตัดสินใจ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
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15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบั ติงานที่ เกี่ ยวข้ องกับหน่วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมู ล จัดเตรียม
ออกแบบเครื่องมือและประเมินผลความพร้อมในการจัดเตรียมการฝึกอบรม ทั้งด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการอบรม
(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการเตรียมการฝึกอบรมตามที่ระบุในขอบเขตที่
กาหนด เพื่อประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรมในสถานประกอบการต่อไป
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การรวบรวมข้อมูลเพื่อการการเตรียมการฝึกอบรม
2. ความพร้อมของการเตรียมการฝึกอบรม
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้แฟ้มสะสมงานที่มีหลักฐานเกี่ยวกับการเตรียมการ เช่น บันทึกใบสรุปการเตรียมการ และ
3) การตรวจประเมินสถานที่ฝึกอบรม
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1301
3. ทบทวนครั้งที่

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ฝึกอบรมหน้างาน
(On The Job Training)
4. สร้างใหม่ 

N/A

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็นความรู้ ทักษะ ในการสอนถ่ายทอดทักษะการทางาน ประกอบความรู้ที่จาเป็นเฉพาะงานนั้น ๆ ซึ่ง
ประกอบด้ ว ยสมรรถนะหลั ก คื อ การสร้ างความสนใจ การถ่ า ยทอด การตรวจปรั บ การเรี ย นรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6
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8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
13011 สร้างความสนใจในบทเรียน
1.1 เลือกสื่อประกอบกิจกรรมเพื่อ 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
สร้ า งความสนใจในบทเรี ย นได้ 2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
ถูกต้อง
เกี่ ย ว กั บ กา รเรี ย นการ สอนใ น
1.2 ใช้สื่อเพื่อสร้างความสนใจใน กระบวนการสร้ า งความสนใจใน
บทเรียนอย่างได้ผล
บทเรี ย น เช่ น สื่ อ ประกอบ ร่ า ง
1.3 เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การ คาถามประกอบสื่อเป็นต้น
ฝึ ก อบรมมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมที่
เตรียมไว้
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สมรรถนะย่อย
Element
13012 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติผ่านการสอน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2.1 สอนด้วยวิธีต่างๆ ของการสอน
หน้างาน เช่น การสอนหน้างาน 4
ขั้ น ตอน การสาธิ ต เป็ น ต้ น อย่ า ง
ได้ผล
2.2 ใช้สื่อประกอบการสอนอย่าง
ได้ผล
2.3 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ได้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2.4 ลาดับความรู้ ทักษะที่ถ่ายทอด
อย่างเหมาะสม จากง่ายไปยาก
2.5 ควบคุมบทเรียนให้เป็นไปตาม
แผนการสอนได้
13013 ตรวจ-ปรับ การเรียนรู้ของผู้
3.1 ใช้ เทคนิค การตรวจ-ปรับ ด้ ว ย
เข้ารับการฝึกอบรม
วิธีการต่างๆ ของการสอนหน้างาน
เช่ น การถาม-ตอบ การให้ ท าซ้ า
เป็นต้น อย่างได้ผล
3.2 ใช้สื่ อประกอบการตรวจ-ปรับ
อย่างได้ผล เช่น รูปภาพ ของจริง
13014 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้า 4.1 ประเมินผลการฝึกอบรมทุกครั้ง
รับการฝึกอบรม
ที่สิ้นสุดการฝึกอบรม
4.2 ใช้เครื่องมือในการประเมินอย่าง
ได้ผล

วิธีการประเมิน
Assessment
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการสอนหน้างาน เช่น ใบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม
ใบประเมิ น ความพึ ง พอใจของการ
ฝึกอบรม เป็นต้น และ
3. ใช้การจาลองการสอน

1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการสอนหน้างาน เช่น ใบสั่ง
งาน และใบประเมินผลการทางาน
เป็นต้น
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการสอนหน้างาน เช่น ใบ
ใบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
ฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจ
ของการฝึกอบรม เป็นต้น

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มีความรู้ ทักษะในงานที่จะเป็นผู้ฝึกเป็นอย่างดี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สร้างความสนใจในบทเรียน
2. ถ่ายทอดทักษะ ประกอบกับความรู้ที่จาเป็นในการทางาน
3. ตรวจ-ปรับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
4. การประเมินผลการเรียนรู้
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ทฤษฎีการเรียนรู้
2. วิธีการสอนหน้างานรูปแบบต่าง ๆ
3. การสื่อการสอน
4. การวัดและประเมินการเรียนรู้
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แผนการสอน
2. เอกสารและสื่อประกอบการสอน
3. ใบประเมินผลการฝึกอบรม
4. เอกสารที่ใช้ในการเตรียมการสอน เช่น ใบวิเคราะห์งานเพื่อเตรียมการสอนหน้างานแบบ 4 ขั้นตอน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องการฝึกอบรมหน้างาน
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลัก
ในการประเมินและตัดสินใจ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับการถ่ายทอดทักษะ ประกอบกับความรู้
ที่จาเป็นในการทางาน ด้วยวิธีการฝึกอบรมหน้างาน ตามขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ตั้งแต่การสร้างความสนใจ
ในบทเรียน การถ่ายทอด การตรวจ-ปรับ และการประเมินผล
(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการฝึกอบรมหน้างานตามที่ระบุในขอบเขตที่
กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การฝึกอบรมหน้างานแบบต่าง ๆ เช่น การสาธิตการทางาน การสอนหน้างานแบบ 4 ขั้นตอน
2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สาคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะและความรู้ที่สาคัญในงาน
การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้แ ฟ้ ม สะสมงานที่มี ห ลั กฐานเกี่ ย วกั บ การสอนหน้ างาน เช่ น ใบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
ฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น และ
3) ใช้การจาลองการสอนตามโจทย์ที่กาหนดให้
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1302
3. ทบทวนครั้งที่

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ฝึกอบรมในชั้นเรียน
(In-Class Training)
4. สร้างใหม่ 

N/A

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็นความรู้ ทักษะ ในการสอนถ่ายทอดความรู้ในการทางานในระดับต่าง ๆ เช่น ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานรวมถึงกฎระเบียบและความปลอดภัยในการทางาน การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งาน จนถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก คือการสร้างความสนใจ การถ่ายทอด
การตรวจ-ปรับการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2
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8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
13021 สร้างความสนใจในบทเรียน
1.1 เลือกสื่อประกอบกิจกรรมเพื่อ 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
ส ร้ า ง ค ว า ม ส น ใ จ ไ ด้ อ ย่ า ง มี 2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
ประสิทธิผล
เกี่ ย ว กั บ กา รเรี ย นการ สอนใ น
1.2 ใช้สื่อเพื่อสร้างความสนใจได้ กระบวนการสร้ า งความสนใจใน
อย่างมีประสิทธิผล
บทเรี ย น เช่ น สื่ อ ประกอบ ร่ า ง
1.3 เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การ คาถามประกอบสื่อ เป็นต้น
ฝึ ก อบรมมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมที่
เตรียมไว้
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สมรรถนะย่อย
Element
13022 ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ผ่านการสอน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2.1 สอนด้วยวิธีการสอนต่าง ๆ ใน
ชั้ น เรี ย น เช่ น สอนด้ ว ยวิ ธี ก าร
บรรยาย สอนด้วยวิธี การถาม-ตอบ
และอื่น ๆ อย่างได้ผล
2.2 ใช้สื่อประกอบการสอนอย่าง
ได้ผล
2.3 ควบคุมบทเรียนให้เป็นไปตาม
แผนการสอนได้
2.4 ลาดับความรู้ ทักษะที่ถ่ายทอด
อย่างเหมาะสม จากง่ายไปยาก
2.5 ควบคุมบทเรียนให้เป็นไปตาม
แผนการสอนได้
13023 ตรวจ-ปรับ การเรียนรู้ของผู้
3.1 ใช้ เทคนิค การตรวจ-ปรับ ด้ ว ย
เข้ารับการอบรม
วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ของการสอนในชั้ น
เรี ย น เช่ น การถาม-ตอบ การท า
แบบฝึกหัด อย่างได้ผล
3.2 ใช้สื่ อประกอบการตรวจ-ปรับ
อย่างได้ผล
13024 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้า 4.1 ประเมินผลการฝึกอบรมทุกครั้ง
รับการฝึกอบรม
ที่สิ้นสุดการฝึกอบรม
4.2 ใช้เครื่องมือในการประเมินอย่าง
ได้ผล

วิธีการประเมิน
Assessment
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการสอนหน้างาน เช่น ใบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม
ใบประเมิ น ความพึ ง พอใจของการ
ฝึกอบรม เป็นต้น และ
3. ใช้การจาลองการสอน

1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการสอนหน้างาน เช่น ใบ
แบบฝึกหัดและใบเฉลย เป็นต้น
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการสอนหน้างาน เช่น ใบ
ใบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
ฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจ
ของการฝึกอบรม เป็นต้น

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มีความรู้ ทักษะในงานที่จะเป็นผู้ฝึกเป็นอย่างดี และความรู้ทักษะของการเป็นครูฝึกในสถาน
ประกอบการ ระดับ 3 มาก่อน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. สร้างความสนใจในบทเรียน
2. ถ่ายทอดความรู้ที่จาเป็นในการทางาน
3. ตรวจ-ปรับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
4. การประเมินผลการเรียนรู้
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ทฤษฎีการเรียนรู้
2. วิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ
3. การสื่อการสอน
4. การวัดและประเมินการเรียนรู้
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แผนการสอน
2. เอกสารและสื่อประกอบการสอน
3. ใบประเมินผลการฝึกอบรม
4. เอกสารที่ใช้ในการเตรียมการสอน เช่น รายการคาถามประกอบกิจกรรมและสื่อการสอน เป็นต้น
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลัก
ในการประเมินและตัดสินใจ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ที่จาเป็นในการ
ทางาน ด้วยวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตามขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล ตั้งแต่การสร้างความสนใจในบทเรียน การ
ถ่ายทอด การตรวจ-ปรับ และการประเมินผล
(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการฝึกอบรมในชั้นเรียนตามที่ระบุใน
ขอบเขตที่กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. วิธีการสอนในชั้นเรียนแบบต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การถาม-ตอบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น
2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สาคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดทักษะและความรู้ที่สาคัญใน
งาน การตรวจ-ปรับ และการประเมินผลการเรียนรู้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้แฟ้มสะสมงานที่มีหลักฐานเกี่ยวกับการสอนหน้างาน เช่น ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น และ
3) ใช้การจาลองการสอนตามโจทย์ที่กาหนดให้
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1303

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ฝึกอบรมแบบให้คาปรึกษา

3. ทบทวนครั้งที่

4. สร้างใหม่

N/A



5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็นความรู้ ทักษะ ในการสอนถ่ายทอด ความรู้ และทักษะการทางานแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น
การฝึกอบรมบนฐานโครงการ (Project Based Training) การฝึกอบรมบนฐานปัญหา (Problem Based
Training) เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลักที่ครูฝึกต้องมี เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน เช่น ขั้นตอน ศึกษาข้อมูลของงาน วางแผนปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ควบคุม
คุณภาพ และการประเมินผลงาน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7



8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
13031 อานวยความสะดวกในการ
1.1 เตรียมสื่อประกอบกิจกรรมการ 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
เรียนรู้
เรียนรู้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
1.2 เตรียมความรู้ประกอบการ เกี่ ย วกั บ การเป็ น ผู้ อ านวยความ
ท า ง าน ใ นรู ป แ บบ ต่ าง ๆ เ ช่ น สะดวกในการเรียนรู้ เช่น รายการ
เอกสาร คู่มือ เป็นต้น ให้พร้อมที่จะ สื่ อ อุ ป กรณ์ ที่ จั ด เตรี ย มเพื่ อ การ
ช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อ เรียนรู้
เกิดปัญหา
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
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สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.3 เตรี ยมการประเมิ นผลการ
เรี ย นรู้ ใ ห้ พ ร้ อ มที่ จ ะใช้ ป ระเมิ น
ร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม
13032 ให้คาปรึกษา และแนะนา
2.1 ให้คาปรึกษาเมื่อจาเป็นเพื่อให้
การเรี ย นรู้ บ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ ต าม
เวลาที่กาหนด
2.2 ให้ ค าปรึ ก ษาเมื่ อ จ าเป็ น เพื่ อ
ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมหรื อ เครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ น
การฝึกอบรม
2.3 ให้คาปรึกษาเพื่อตรวจปรับการ
เรียนรู้เป็นระยะๆ ตลอดบทเรียน
13033 ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้า 3.1 ร่วมประเมินการฝึกอบรมกับผู้
รับการฝึกอบรม
เข้ารับการฝึกอบรมทุกครั้งที่สิ้นสุ ด
การอบรม
3.2 ผลการประเมิ น สามารถระบุ
ความพร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู้ ส มรรถนะ
ต่อไปได้

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ ย วกั บ การเป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการ
เรี ย นรู้ บั น ทึ ก การให้ ค าปรึ ก ษา
ระหว่างการเรียนรู้

1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ ยวกั บการเป็น ผู้ ร่ ว มประเมิน ผล
การเรียนรู้ เช่น ใบประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน ใบผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
ฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจ
ของการฝึกอบรม เป็นต้น

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มี ความรู้ ทักษะในงานที่จ ะเป็ น ผู้ ฝึ กเป็นอย่างดี และความรู้ทักษะของการเป็น ครูฝึ กในสถาน
ประกอบการ ระดับ 3 และ 4 มาก่อน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. อานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้
2. ให้คาปรึกษาในกระบวนการเรียนรู้
3. ตรวจ-ปรับการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม
4. การประเมินผลการเรียนรู้
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ทฤษฎีการเรียนรู้
2. การเป็นผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้
3. การเป็นที่ปรึกษาในการเรียนรู้
4. การวัดและประเมินการเรียนรู้
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แผนการเรียนรู้
2. แผนการปฏิบัติงาน
3. ใบประเมินผลการฝึกอบรม
4. เอกสารที่ใช้ในการเตรียมการฝึกอบรม เช่น ใบวิเคราะห์งานเพื่อเตรียมการฝึกอบรม
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องการฝึกอบรมแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลัก
ในการประเมินและตัดสินใจ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นศูนย์กลาง ผู้ฝึกเป็นเพียงผู้อานวยความสะดวก หรือที่ปรึกษาในแต่ละขั้นตอนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ขั้น
ศึกษาข้อมูลของงาน วางแผนปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพ และการประเมินผลงาน
(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการฝึกอบรมแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามที่ระบุ
ในขอบเขตที่กาหนด
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การฝึกอบรมแบบผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางแบบต่าง ๆ การฝึกอบรมบนฐานโครงการ
(Project Based Training) การฝึกอบรมบนฐานปัญหา (Problem Based Training) เป็นต้น
2. ขั้นตอนการเรียนรู้ที่สาคัญ ได้แก่ ขั้นศึกษาข้อมูลของงาน วางแผนปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ควบคุม
คุณภาพ และการประเมินผลงาน
3. การเป็นอานวยความสะดวกในการเรียนรู้
3. การเป็นปรึกษาในการเรียนรู้
4. การเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ร่วม
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้แฟ้มสะสมงานที่มีหลักฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางแบบต่าง ๆ เช่น แผนการสอน
แผนการทางาน ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม เป็นต้น
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1401

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลังการอบรม

3. ทบทวนครั้งที่

4. สร้างใหม่

N/A



5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็นความรู้ ทักษะ ในการวางแผน และพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหลังการอบรม ตลอดจนถึง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงจากวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม แผนการพัฒนาส่วนบุคคล หรือตาราง
สมรรถนะ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะในการทางานตามที่คาดหมาย
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7



8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
14011 ติดตามผลลัพท์การฝึกอบรม 1.1 วางแผนการติดตามให้เหมาะสม 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และสอดคล้ องกับ สถานการณ์ จริ ง 2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
ของการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ เกี่ยวกับการติดตามผลลัพ ธ์หลังการ
ฝึกอบรม
ฝึ ก อบรม เช่ น แผนการแผนการ
1.2 ติ ด ตามหน้ า งานเพื่ อ ประเมิ น ติดตาม สรุปผลของการติดตาม เป็น
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และ ต้น
ทัศนคติที่ได้จากการฝึกอบรมในการ
ทางานได้
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สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
1.3 ระบุ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่
ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ใน
รายงานผลการติดตามได้
14012 วางแผนการพัฒนาผู้เข้ารับการ 2.1 รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นา
ฝึกอบรมหลังการอบรม
สมรรถนะผู้ เข้า รับ การฝึ ก อบรมได้
ครบถ้วนสมบูรณ์
2.2
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และระบุ
สมรรถนะที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม
ได้ถูกต้อง
2.3 วางแผนการพัฒนาได้เหมาะสม
กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
การทางานของสถานประกอบการ
14013 พัฒนาสมรรถนะผู้เข้ารับการ 3.1 เลือกวิธีการพัฒนาที่สอดคล้อง
ฝึกอบรมหลังการอบรม
กับความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่ผู้ เข้ า
รับการอบรมต้องการเพิ่มเติม
3.2 ดาเนินการพัฒนาได้ตามแผนที่
วางไว้
3.3 ตรวจ-ปรับ การพัฒนาจนได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
14014 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.1
ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ข องการ
ฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ
4.2 ชี้แนะแนวทางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องให้กับผู้เข้ารับการอบรมหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน
Assessment

1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มเติมหลังการ
อ บ ร ม เ ช่ น แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
หลักฐานการวิเคราะห์หาสมรรถนะ
ที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม เป็นต้น

1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มเติมหลังการ
อ บ ร ม เ ช่ น แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา เป็นต้น
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้ เข้ารับ
การอบรมอย่างเนื่อง

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มีความรู้ ทักษะในงานที่จะเป็นผู้ฝึกเป็นอย่างดี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ติดตามผลการนาความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งาน
2. วางแผนการพัฒนาสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมภายหลังการฝึกอบรม
3. พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่าง ๆ นอกเหนือจากการฝึกอบรม เช่น การสอนงาน การ
เป็นพี่เลี้ยง เป็นต้น
4. ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของผู้เข้ารับการอบรม
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. วิธีการพัฒนาสมรรถนะการทางานที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เลี้ ยง
ในการทางาน
2. การวัดและประเมินการฝึกอบรม
3. หลักการประสานงาน
4. หลักการสื่อสาร
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แผนการพัฒนาเพิ่มเติมหลังการฝึกอบรม
2. ผลการประเมินหลังการพัฒนา
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องวิธีการพัฒนาบุคลากรรูปแบบต่าง ๆ ที่นอกเหนือจาก
การฝึกอบรม
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลัก
ในการประเมินและตัดสินใจ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบั ติงานที่เกี่ ยวข้องกับหน่ วยสมรรถนะนี้ เกี่ ยวกั บการติ ดตาม รวบรวมข้อมู ล วาง
แผนการพัฒนาเพิ่มเติมหลังการฝึกอบรม ให้การพัฒนาและประเมินผล รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
เพิ่มเติมภายหลังการฝึกอบรมตั้งแต่การวางแผน จนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูล และวางแผนการพัฒนา
2. พัฒนาบุคลากรนอกเหนือจากการฝึกอบรม เช่น การสอนงาน (Coaching) การเป็นพี่เลี้ยง
(Mentoring) การมอบหมายงาน (Job Assignment) เป็นต้น
3. ติดตามประเมินผลลัพท์ของการพัฒนาเพื่อการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องต่อไป
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้แฟ้มสะสมงานที่มีหลักฐานการพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังการฝึกอบรมสิ้นสุดไป
ระยะเวลาหนึ่ง
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1402

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม

3. ทบทวนครั้งที่

4. สร้างใหม่

N/A



5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็นความรู้ ทักษะ ในการวางแผน และพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมหลังการอบรม ตลอดจนถึง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะในการทางานตามที่คาดหมาย
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7



8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
14021 วางแผนการพัฒนาคุณภาพ
1.1 รวบรวมข้ อ มู ล จากผลการ 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
หลักสูตรฝึกอบรม
ประเมินการฝึกอบรมที่ผ่านมาเพื่อ 2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรม ได้ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ครบถ้วนสมบูรณ์
ฝึกอบรมเพิ่มเติมหลังการอบรม เช่น
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลและระบุงานที่ แผนกา รพั ฒ นา หลั ก ฐ านกา ร
ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม เช่น เอกสาร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า งา น ที่ ต้ อ ง พั ฒ น า
สื่อ หรือวิธีการสอน ได้
เพิ่มเติม เป็นต้น
14022 พัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของ 2.1 ดาเนินการพัฒนาองค์ประกอบ 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
หลักสูตร
ต่างๆ ของหลักสู ตรให้ แล้ ว เสร็จได้ 2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
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สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Performance Criteria
Assessment
ตามระยะเวลาตามแผน
เกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มเติมหลังการ
2.2 ดาเนินกระบวนการทบทวน อบรม เช่น แผนการพัฒนา เอกสาร
และทวนสอบ คุณภาพของหลักสูตร สื่อ เป็นต้น
ที่พัฒนาขึ้น ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มี ความรู้ ทักษะในงานที่จ ะเป็ น ผู้ ฝึ กเป็นอย่างดี และความรู้ทักษะของการเป็น ครูฝึ กในสถาน
ประกอบการ ระดับ 3 มาก่อน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. วางแผนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมภายหลังการฝึกอบรม
2. ปรับปรุงเอกสาร สื่อ และกิจกรรม ต่าง ๆ ของหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติม
3. ออกแบบการทบทวนและทวนสอบคุณภาพของหลักสูตรหลังการพัฒนาเพิ่มเติม
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. การพัฒนาหลักสูตร
2. การวัดและประเมินการฝึกอบรม
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แผนการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มเติมหลังการฝึกอบรม
2. ผลการประเมินหลังการพัฒนา
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องวิธีการพัฒนาบุคลากรรูปแบบต่าง ๆ ที่นอกเหนือจาก
การฝึกอบรม
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลัก
ในการประเมินและตัดสินใจ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล วางแผนการพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนถึงการประเมินผลการดาเนินการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
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(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมตามที่ระบุใน
ขอบเขตที่กาหนด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. พัฒนาเอกสาร สื่อ วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ ตามผลการวิเคราะห์
2. ออกแบบวิธีการทบทวน และทวนสอบคุณภาพของหลักสูตรหลังการพัฒนา
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้แฟ้มสะสมงานที่มีหลักฐานการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1403

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาคุณภาพของ
กระบวนการการฝึกอบรม

3. ทบทวนครั้งที่

4. สร้างใหม่

N/A



5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็นความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ พัฒนา ทบทวน และทวนสอบคุณภาพของกระบวนการฝึกอบรม
ทั้งก่อน ในระหว่าง และหลังการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6

7



8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
14031 พัฒนากระบวนการก่อนการ 1.1 รวบรวมข้อมูลจากผลการประเมิน 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
ฝึกอบรม
การฝึ ก อ บรมที่ ผ่ านมาเ พื่ อ พั ฒ น า 2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
คุณภาพของกระบวนการฝึ กอบรม ได้ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากระบวนการ
ครบถ้วนสมบูรณ์
ฝึกอบรมเพิ่มเติมหลังการอบรม เช่น
1.2 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และระบุ ง านที่ แผนกา รพั ฒ นา หลั ก ฐ านกา ร
ต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการวางแผนและ วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า งา น ที่ ต้ อ ง พั ฒ น า
เตรียมการฝึกอบรมได้ครบถ้วน
เพิ่มเติม เป็นต้น
1.3 แ ผ น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ก า ร
เตรี ยมการฝึ กอบรม ได้รับการทบทวน
และทวนสอบด้วยวิธีการที่เหมาะสมแล้ว
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สมรรถนะย่อย
Element
14032 พัฒนากระบวนการในการ
ฝึกอบรม

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2.1 รวบรวมข้อมูลจากผลการประเมิน
การฝึ ก อบรมที่ ผ่ า นมา เพื่ อ พั ฒ นา
คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้ ก า ร
ฝึกอบรม ได้ครบถ้วนสมบูรณ์
2.2 วิ เคราะห์ ข้ อ มูล และระบุ งานที่
ต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการวางแผนและ
เตรียมการฝึกอบรมได้ครบถ้วน
2.3 กระบวนให้การฝึกอบรมที่ได้จาก
การพั ฒ นาผ่ า นกระบวนการทบทวน
และทวนสอบ คุณภาพของหลักสูตรด้วย
วิธีการที่เหมาะสมแล้ว
14033 พัฒนากระบวนการหลังการ 3.1 ประเมิ น ผลการฝึ ก อบรมหลั ง การ
ฝึกอบรม
ฝึกอบรมทุกครั้ง
3.2 ผลการประเมิ น การฝึ ก อบรม
ครอบคลุ ม ทั้ ง ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละความพึ ง
พอใจในการฝึกอบรม
3.3 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการ
ประเมิ น ผลการฝึ ก อบรมสามารถระบุ
กระบวนการที่ต้องได้รับการการพัฒนา
เพิ่มเติมได้
3.4 กระบวนการปรับปรุงพัฒนาการ
ฝึ กอบรมเพิ่มเติมหลั งการฝึ กอบรม ได้
ผ่านกระบวนการทบทวน และทวนสอบ
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมแล้ว

วิธีการประเมิน
Assessment
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากระบวนการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมหลังการอบรม เช่น
ใบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
ฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจ
ของการฝึกอบรม เป็นต้น

1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากระบวนการ
ฝึกอบรมเพิ่มเติมหลังการอบรม เช่น
ใบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
ฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจ
ของการฝึกอบรม เป็นต้น

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มีความรู้ ทักษะในงานที่จะเป็นผู้ฝึกและรูปแบบการพัฒนาบุคลากรทั้งที่เป็นการอบรมและไม่ใช่การ
อบรม เป็นอย่างดี และความรู้ทักษะของการเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับ 3 และ 4 มาก่อน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. วิเคราะห์การฝึกอบรม
2. วางแผนการฝึกอบรม
3. พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่าง ๆ
4. การประเมินผลการฝึกอบรม
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(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. การวิเคราะห์เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ
4. การวัดและประเมินการฝึกอบรม
5. การสื่อสาร
6. การประสานงาน
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. แผนการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ของการฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม
2. ผลการพัฒนากระบวนการที่เกิดขึ้น เช่น แบบฟอร์มการวิเคราะห์ แบบฟอร์มการประเมิน แผนงาน
เป็นต้น
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องกระบวนการฝึกอบรม
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลัก
ในการประเมินและตัดสินใจ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับ การรวบรวมข้อมูล วางแผนการ
พัฒนา กระบวนการต่าง ๆ ของการฝึกอบรม ตั้งแต่การรวบรวบข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน ตลอดจนถึงการ
ประเมินผลการดาเนินการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการฝึกอบรมตามที่
ระบุในขอบเขตที่กาหนด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การพัฒนาคุณภาพของทุกกระบวนการฝึกอบรมทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. การทบทวน และทวนสอบคุณภาพของกระบวนการฝึกอบรมที่มีการปรับปรุงพัฒนา
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ

– Page 75

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้แฟ้มสะสมงานที่มีหลักฐานการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมหลังการฝึกอบรม
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1404
3. ทบทวนครั้งที่

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ นิเทศการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ครูฝึกในสถานประกอบการ
4. สร้างใหม่ 

N/A

5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) ครูฝึกในสถานประกอบการ (2539)
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence)
เป็นความรู้ ทักษะ ในการสั งเกตการฝึกอบรมและให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนของ
ครูฝึก ในทุกกระบวนการสอน ทั้งก่อน ในระหว่าง และหลังการฝึกอบรม
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3

4

5

6
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8. กลุ่มอาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related)
N/A
11. หน่วยสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
14041 นิเทศการพัฒนากระบวนการ 1.1 รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นา 1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
ก่อนการฝึกอบรม
คุ ณ ภาพกระบวนการก่ อ นการ 2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
ฝึกอบรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากระบวนการ
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลและระบบที่ ก่ อ นการฝึ ก อบรม เช่ น หลั ก สู ต ร
ต้องการพัฒ นาเกี่ยวกับการพัฒ นา ฝึ ก อบรม หลั ก ฐานการวิ เ คราะห์
หลั ก สู ต ร วางแผนและเตรี ย มการ คว า มพ ร้ อม ข อง ก าร ฝึ กอ บ ร ม
ฝึกอบรมได้ครบถ้วน
แผนการสอน และการเตรี ย มการ
1.3 ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ น ะ น า ไ ด้ ฝึกอบรม เป็นต้น
ครอบคลุ ม และตรงจุ ด ที่ ต้ อ งได้ รั บ
การปรับปรุง
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ

– Page 77

สมรรถนะย่อย
Element
14042 นิเทศกระบวนการในการ
ฝึกอบรม

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
2.1 รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นา
คุ ณ ภ า พ ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห้ ก า ร
ฝึกอบรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์
2.2 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ ระบุ จุ ด ที่
ต้อ งให้ ก ารนิ เ ทศเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การ
สอน
2 .3 ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ น ะ น า ไ ด้
ครอบคลุ ม และตรงจุ ด ที่ ต้ อ งได้ รั บ
การปรับปรุง

14043 นิเทศการพัฒนากระบวนการ
หลังการฝึกอบรม

3.1 รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นา
คุ ณ ภาพกระบว นการหลั ง การ
ฝึกอบรมได้ครบถ้วนสมบูรณ์
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลและระบบที่
ต้องการพัฒ นาเกี่ยวกับการพัฒ นา
หลั ก สู ต ร วางแผนและเตรี ย มการ
ฝึกอบรมได้ครบถ้วน
3 .3 ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า แ น ะ น า ไ ด้
ครอบคลุ ม และตรงจุ ด ที่ ต้ อ งได้ รั บ
การปรับปรุง

วิธีการประเมิน
Assessment
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การนิเทศ
การฝึ ก อบรมเพื่ อ ให้ ค าแนะน าใน
การปรับปรุงพัฒนา และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากระบวนการ
ฝึกอบรม เช่น แผนการสอน สื่อและ
เอกสารประกอบการสอน
ใบประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการ
ฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจ
ของการฝึกอบรม เป็นต้น
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2. ใช้ แ ฟ้ ม สะสมงานที่ มี ห ลั ก ฐาน
เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการหลัง
การฝึ ก อบรม เช่ น ใบประเมิ น
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการฝึ ก อบรม ใบ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจของการ
ฝึกอบรม เป็นต้น

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill and Knowledge)
มีความรู้ ทักษะในงานที่จะเป็นครูฝึกและกระบวนการฝึกอบรมเป็นอย่างดี และความรู้ทักษะของ
การเป็นครูฝึกในสถานประกอบการระดับ 3 และ 4 มาก่อน
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ให้คาปรึกษาแนะนาในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
2. ให้คาปรึกษาแนะนาในการวางแผนการฝึกอบรม
3. ให้คาปรึกษาแนะนาในการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่าง ๆ
4. ให้คาปรึกษาแนะนาในการประเมินผลการฝึกอบรม
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. การวิเคราะห์สถานประกอบการ งาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2. การพัฒนาหลักสูตร
3. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ
4. การวัดและประเมินการฝึกอบรม
5. การนิเทศการฝึกอบรม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. บันทึกผลการให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อพัฒนาคุณภาพของการฝึกอบรม
2. ผลการพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมที่เกิดขึ้น เช่น เอกสารประกอบหลักสูตร สื่อ แผนการสอน เป็นต้น
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานประสบการณ์หรือการฝึกอบรมเรื่องการนิเทศก์การฝึกอบรม
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ผู้ประเมินต้องประเมินด้วยความเป็นกลาง โดยอาศัยหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและความรู้เป็นหลัก
ในการประเมินและตัดสินใจ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะนี้ เกี่ยวกับ การให้คาปรึกษาแนะนาการพัฒนา
คุณภาพของการฝึกอบรมของครูฝึกในสถานประกอบการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ การพัฒนาหลักสูตร การ
วางแผน การเตรียมการ การดาเนินการฝึกอบรม ตลอดจนถึงการประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ
กระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
(ก) คาแนะนา
การประเมินต้องให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆในการนิเทศ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการในทุกกระบวนการฝึกอบรมตามที่ระบุในขอบเขตที่กาหนด เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. วิเคราะห์สถานประกอบการ งาน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
3. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ
4. วัดและประเมินการฝึกอบรม
5. ติดตามผลและพัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม
N/A
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
1) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ
2) ใช้แฟ้มสะสมงานที่มีหลักฐานเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการฝึกอบรม เช่น แผนการสอน สื่อและ
เอกสารประกอบการสอน ใบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม ใบประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม
เป็นต้น และ
3) ใช้วิธีการนิเทศ การฝึกอบรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการปรับปรุงพัฒนา
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คณะผู้จัดทามาตรฐานอาชีพ
การจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ บริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถาน
ประกอบการ สถาบัน เสริมสร้ างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดทา
มาตรฐานอาชีพนี้กับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
1. คณะที่ปรึกษา
1) นางศิริพร สุชาชาติ
ผู้จัดการโครงการ
2) นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ
นักวิจัยโครงการ
3) นายสมชาย จักร์กรีนทร์
นักวิจัยโครงการ
4) นายเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ
นักวิจัยโครงการ
5) นางสาวเจียม วิเศษสมบัติ
เลขานุการโครงการ
6) นางสาวชาลิยา อุดทา
ผู้ประสานงานโครงการ
2. คณะทางานจัดทามาตรฐานอาชีพ
1) ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
2) นายชาตรี ชนานาฎ
3) นายโกศล คนล้า
4) นายเสมา พูลเวช
5) นางอัจฉรา ดาแก้ว
6) นางสาวดวงมณี ก้องธรนินทร์
7) นายระวิทย์ บุญสินสุข
8) นายวิรัช ขวัญชื่น
9) นายพเยาว์ เกษจันทร์
10) นางสิริพร สังข์คง
11) นายพิสิษฐ์ ลิ้มสราญรมย์
12) นายพงศ์ณะภัทร นันทิยาวสุธร
13) นายณัฐพงศ์ นันทธนสุข
3. คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ
1) นางอุษา ศิริสนธิวรรธณ
2) นายอธิปไตย โพแตง
3) ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง
4) นายมานพ ทองแสง
5) นางศิริพร ภาวิขัมภ์
6) นายปรีเปรม มาลาสิทธิ์
7) นายสุเนตร ทิพยสาร
8) ดร.อัสนียา สุวรรณศิริกุล
9) นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์
10) นายวีระชัย ศรีขจร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จากัด
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จากัด (มหาชน)
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จากัด (มหาชน)
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเซ็นทรัลแมคคานิคส์ จากัด
บริษัท ไทยเซ็นทรัลแมคคานิคส์ จากัด
บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จากัด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
สานักพัฒนาสมรรถนะครู และบุคลากรอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันไทย – เยอรมัน
องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาคมนักบริหารทรัพยากรบุคคลโรงแรม
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จากัด
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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