
นิยามความหมายท่ีสําคัญในการดําเนินการ
พัฒนามาตรฐานอาชีพ

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน
“คุณวฒุิวิชาชีพ” (Professional Qualification) หมายถึง การรับรอง
ความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคคลในการทํางานตามมาตรฐาน
อาชีพ 

“มาตรฐานอาชีพ” (Occupational Standards) หมายถึง การกําหนด
สมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ 
“สมรรถนะ” (Competency) หมายถึง การใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และความสามารถ(Abilities) มาประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ
และวิชาชีพในข้ันสูง 
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นิยามความหมายที่สําคัญในการดําเนินการพัฒนามาตรฐานอาชีพ

“คุณวฒุิวิชาชีพ (Professional Qualification)” หมายความว่า 
การรับรองความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคคลในการทํางานของ
บุคคลซึ่งต้องอาศัยความเช่ียวชาญและความชํานาญเฉพาะด้านเกิดเป็น
ผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานอาชีพ

“กลุ่มวิสาหกิจ หรือกลุ่มวิชาชีพ” หมายความว่า กลุ่มผู้ประกอบการท่ีมี
กิจกรรมทางธุรกิจในลักษณะเดียวกัน มีบุคคลที่ประกอบวิชาชีพในลักษณะ
เดียวกัน มีเป้าหมายการดําเนินกิจกรรมและใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิด
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวิสาหกิจในลักษณะเดียวกัน
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นิยามความหมายที่สําคัญในการดําเนินการพัฒนามาตรฐานอาชีพ

“ความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose)” หมายความว่า ขอบข่าย
โดยรวมของงาน ในระดับกลุ่มอาชีพ เป็นคําบรรยายคุณลกัษณะที่แสดง
ถึงเป้าหมายของอาชีพทีแ่ตกต่างจากอาชีพอื่น

“บทบาทหลัก (Key Role)” หมายความว่า ขอบข่ายงานแต่ละด้านใน
กลุ่มอาชีพ เพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมายหลกั (Key Purpose) ของอาชีพ

“หน้าที่หลัก (Key Function)” หมายความว่า ขอบข่ายของหนา้ที่
และความรับผิดชอบของกลุม่งาน เฉพาะในกลุ่มอาชีพ ที่คาดหวังว่า
บุคลากรสามารถจะทาํได้เพ่ือให้บรรลบุทบาทหลัก (Key Role)
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นิยามความหมายท่ีสําคัญในการดําเนินการพัฒนา
มาตรฐานอาชีพ

“หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)” หมายความว่า 
ขอบข่ายโดยรวมของผลลัพธ์งาน (Outcome) เป็นคําบรรยายท่ีแสดงผล
ลัพธ์งาน ท่ีสามารถกระทําหรือรับผิดชอบด้วยตัวบุคคลเพียงคนเดียวลําพังได้ 
ผลลัพธ์ท่ีได้สามารถนําไปใช้ได้ และส่งมอบผลงานเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้

“สมรรถนะย่อย (Element of Competence)” หมายความว่า 
องค์ประกอบย่อยของหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) เป็นคํา
บรรยายท่ีแสดงถึงงานย่อย หรือกลุ่มการปฏิบัติงานท่ีต้องทํา( Performance 
Criteria) โดยเป็นกลุ่มงานย่อยท่ีประกอบรวมกัน ท่ีมีจุดเร่ิมต้นและสิ้นสุด 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามหน่วยสมรรถนะ
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นิยามความหมายท่ีสําคัญในการดําเนินการพัฒนา
มาตรฐานอาชีพ

“เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria)” หมายความวา่ ขอบข่าย
โดยรวมของการปฏิบัติงาน เป็นคําบรรยายแสดงเป็นการกําหนดเกณฑ์ เงื่อนไข 
ข้อกําหนด ข้อควรระวัง หรือวิธปีฏิบัติงาน ที่สามารถวัดและประเมินผลลัพธข์อง
การทํางานได้ตามสมรรถนะย่อย

“ทักษณะและความรู้ท่ีต้องการ (Require Skills and Knowledge)”
หมายความถึง ความต้องการด้านความรู้และทักษะ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเทคนิค 
เชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ที่จําเป็นสําหรับสมรรถนะวิชาชีพ เพ่ือ
ประโยชน์ในการกาํหนดความรู้ (ทฤษฎี หลักการ หลักปฏิบัติ) และทักษะ 
(ทักษะทางกายภาพ ทักษะการจัดการ ทักษะการคิดวิเคราะห์) ที่ถูกต้องสําหรับ
การประกอบวิชาชีพ
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หลักฐานทีต้่องการ (Evidence Guide) หมายความว่า ร่องรอยหลักฐาน
ผลลัพธ์การปฏิบัติงาน  ตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน เป็นหลักฐานเชิงสมรรถนะ
(Competence Evidence) ซึ่งที่ต้องรวบรวม แสดงเพื่อใช้ในการประเมิน
เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถบันทึก จัดเก็บ อ้างอิงแหล่งทีม่าได้ 
มีความน่าเช่ือถือ มีปริมาณเพียงพอ และต้องทันสมัย ซึ่งจะตอ้งมีผลงาน 
หรือผลลัพธ์ (Outcome) ที่เป็นช้ินเป็นอัน นําไปใช้ประโยชน์ ส่งมอบได้ 
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยสมรรถนะ โดยหลักฐานที่ต้องการมีอยู่ 2 ส่วนคือ
1. หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence)
2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
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มาตรฐานอาชีพ

ขอบเขต (Range Statement) หมายความว่า คําอธิบายขยายความ 
ของ ขอบเขตตามเกณฑ์การปฏิบัติงานทั้งหมด ว่าบุคคลใด ก็แล้วแต่ที่
ปฏิบัติงาน หรือประเมินภายใต้เกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยอธิบายเป็น 
ข้อกําหนด เง่ือนไข ทรัพยากรที่ใช้ วัสดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์ สภาพแวดล้อม 
หรือเวลา ที่เท่าเทียมกันจะสามารถปฏิบัติงาน และให้ผลลัพธ์ที่มีระดับ
คุณภาพเดียวกัน ตามที่กําหนด ในหน่วยสมรรถนะ เพื่อเป็นการยืนยันหรือ
รับรองได้ว่า ทุกคนสามารถทํางานตามเกณฑ์ปฏิบัติงานเดียวกันและได้ผล
เหมือนกันทุกคร้ัง
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การพัฒนาและจัดทํามาตรฐานอาชีพ

มาตรฐานอาชีพ คือ กลุ่มของหน่วยสมรรถนะ ที่ได้มาจากเจ้าของอาชีพ
หรือกลุ่มอาชีพ ซึ่งต้องเป็นสมรรถะวิชาชีพที่มีความทนัสมัยเป็นปัจจุบัน 
และ สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต
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สมรรถนะในความหมายทั่วไป

สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานโดยบูรณาการ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ 
(Knowledge , Skills , Attribute) ของบุคคลท่ีจําเป็นต้องมี 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี ให้ประสบผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไว้
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สมรรถนะในความหมายของวิชาชีพ

สมรรถนะ (Competence) หมายถงึ ความสามารถในการปฏิบัติวิชาชีพ 
ด้วยการบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของวิชาชีพ ให้ได้ผลลัพธ์ของ
งานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผลงาน ตามบทบาท ตามหน้าที่ และตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
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การวิเคราะห์หน้าที่งาน 
(Functional Analysis)

หน้าท่ีงาน (Functional) คือกิจกรรมท่ีทํา (Activity) หรือผลลัพธ์งานท่ีดี 
(Outcome) ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวิสาหกิจในระดับต่างๆ สามารถ
วิเคราะห์เพื่อจําแนกกิจกรรม หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน จากผลลัพธ์
งานท่ีดี โดยเป็นกระบวนการท่ีต้องทําอย่างละเอียด เป็นระบบ เพราะใน
ผลลัพธ์งานท่ีดีประกอบไปด้วยกิจกรรมท่ีเป็นงานหลัก และงานย่อย ท่ี
ประกอบรวมกันอยู่ในผลิตภาพ (Productivity) ผลิตภัณฑ์ (Goods or 
Product) และบริการ (Service) ท่ีบูรณาการความรู้ท่ีจําเป็น ทักษะท่ีจําเป็น 
และความสามารถในการปฏิบัติ ท่ีเรียกว่าสมรรถนะ (Competency) 
    ปุจฉา : ทําไมเราจึงต้องวิเคราะห์หน้าท่ีงานเพื่อกําหนดเป็นสมรรถนะ ?????
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การวิเคราะห์หน้าที่งาน
(Functional Analysis)

ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์หน้าที่งาน จะถูกเขียนออกมาในรูปของความ
บรรยายที่เป็นผลลัพธ์เชิงกิจกรรมที่เรียกว่า หน้าที่หลกั (Key Function)
ที่ประกอบด้วยงาน (Job/Task) หรือลักษณะการทํางาน (Work Procedure) 
ที่เป็นงานหลัก (Key work) มีรายละเอียดงานย่อย เกณฑ์การปฏิบัติ 
คุณสมบัติของบุคคล ความรู้ทักษะที่จาํเป็น ขอบเขตการทํางาน และร่องรอย
หลักฐาน ที่เรียกว่า หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competency) ซึ่งเอาไว้
กําหนดเป็นหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานในการวัดประเมินผลงานของบุคคล เพื่อ
วัตถุประสงค์ตา่งๆ
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กระบวนการวเิคราะห์หน้าที่งาน
 (Functional Analysis Process)

การวิเคราะห์หน้าที่งาน หมายถึง กระบวนการแยก จัดกลุ่มของงาน 

เชิงพฤติกรรม (behavioral) ของเหตุการณ์ทั้งหมดในการทํางาน 

(All events for job) และกําหนดเป็นผลลัพธ์งาน (Consequences) 

ที่ประกอบรวมกันเป็นหน้าที่งาน เพื่อใช้กําหนดภาระงานที่มอบหมายให้
บุคคลเพียงคนเดียวพึงปฏิบัติ
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