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คำนำ 

การฝกอบรมในสถานประกอบการเปนเครื่องมือหลักเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะเชิงปฏิบัติการใหกับลูกจาง
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีอยูในสถานท่ีทำงานแลว สำหรับภูมิภาคอาเซียน นอกเหนือจากความพยายามในการทำใหระบบการ
ศึกษา รวมถึงการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ (TVET) สามารถผลิตทรัพยากรบุคคลใหตอบสนองตอ
ความตองการแรงงานฝมือของบริษัทอยางเพียงพอแลว การมีสวนรวมของบริษัทตาง ๆ อยางจริงจังในการจัดการ 
ฝกอบรมในสถานประกอบการก็มีความสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ในการนี้ การยกระดับสมรรถนะของครูฝกใน
สถานประกอบการ และการรับรองสมรรถนะเหลานี้ใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับจึงเปนสิ่งที่มี
ความสำคัญอยางยิ่ง

นอกเหนือจากความรับผิดชอบตอสังคมของภาคเอกชนแลว การฝกอบรมในสถานประกอบการก็ถือเปนการลงทุนใน
ปจจัยการผลิตที่มีความสำคัญมากที่สุดของทุก ๆ สถานประกอบการ ซึ่งไดแก ทรัพยากรบุคคลของบริษัท แนนอน 
วาไมไดมีเพียงแคผูเรียนอาชีวศึกษาเทานั้นที่จะไดรับประโยชนจากการฝกอบรมที่มีคุณภาพในสถานประกอบการ 
แตยังรวมถึงลูกจางทุกคนดวยที่จะไดรับประโยชน ซึ่งสอดคลองกับการดำเนินการตามพันธกิจของอาเซียนที่มุง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนถือเปนผลงานท่ีควรไดรับการยกยอง อันเกิดจากความ 
รวมมือในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผูเช่ียวชาญดานอาชีวศึกษาจากท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมีสวนรวมจากท่ัวท้ังภูมิภาค ท้ังน้ี 
การท่ีมีประเทศสมาชิกอาเซียน (AMS) หลายประเทศท่ีรับเอามาตรฐานน้ีเปนพ้ืนฐานเพ่ือการกำกับดูแลการฝกอบรมใน
สถานประกอบการในระดับประเทศ เพราะการรับเอามาตรฐานดังกลาวถือเปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงประโยชนของ
มาตรฐานน้ี โดยไดมีการรับรองมาตรฐานน้ีในภูมิภาคอาเซียนในการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสดานการศึกษาของอาเซียน 
(SOM-ED) และ การประชุมคณะทำงานเจาหนาที่อาวุโสแรงงานอาเซียนวาดวยแนวปฏิบัติที่กาวหนาดานแรงงาน 
เพ่ือเสริมสรางการแขงขันในอาเซียน (SLOM-WG) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ตามลำดับ

การจัดการฝกอบรมตามมาตรฐานนี้ไดเริ่มตนขึ้นแลวในหลายประเทศสมาชิกอาเซียน และดวยเหตุนี้ จึงเปนการ 
ตอยอดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคอาเซียน ความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมรรถนะของ
ครูฝกในสถานประกอบการภายในภูมิภาคยังเปนการสงเสริมการหลอมรวมกันของอาเซียน และมีสวนชวยสงเสริม
วาระเรื่องการพัฒนาทักษะ และการเคลื่อนยายแรงงานฝมือที่ไดมีการกลาวไวในแผนงานประชาคมสังคมและ 
วัฒนธรรมอาเซียน 2025 (พ.ศ. 2568) และแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงของอาเซียน 2025 (พ.ศ. 2568)

ขาพเจาขอขอบคุณผูเช่ียวชาญจากภูมิภาคอาเซียนทุกทานท่ีไดใหความชวยเหลือในการจัดทำมาตรฐานฉบับน้ี และ
ขอขอบคุณผูที่มีหนาที่ตัดสินใจทุกทานในภาคเอกชนและภาครัฐที่ไดรวมสงเสริมการบังคับตามและประยุกตใชซึ่ง
มาตรฐานน้ี และขาพเจาขอขอบคุณความรวมมือเพ่ือการพัฒนาของเยอรมันสำหรับการมีสวนรวมท่ีมีคุณคาเพ่ือทำให
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพและการพัฒนาทักษะในภูมิภาคอาเซียนน้ันเปนไปในแนวทางเดียวกัน

มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน2

ฯพณฯ กุง ฝก (H.E. Mr. Kung Phoak) 
รองเลขาธิการอาเซียน

เพ่ือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 



1. บทนำ

3มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน

1.1 ความเปนมา

ภูมิภาคอาเซียนเปนเขตเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลกที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วและมีเสถียรภาพ 
ตั้งแต พ.ศ. 2543 และเพื่อรักษาไวซึ่งสถานภาพปจจุบัน ภูมิภาคอาเซียนจำเปนตองพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และกำลังแรงงานฝมือ การขาดซึ่งแรงงานฝมือที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนั้นเปนอุปสรรคใหญหลวงตอการ 
เติบโตอยางยั่งยืน ของพลวัตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค 

การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ หรือ TVET ไดรับการยอมรับในปจจุบันวาเปนองคประกอบที่
สำคัญในแผนยุทธศาสตรเพื่อการ ปรับปรุงผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศสมาชิก
อาเซียน (AMS) และเพื่อการพัฒนาภูมิภาคในภาพรวม การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพนั้น 
นอกจากจะเปนวิธีการท่ีจะบูรณาการใหคนรุนใหมเขาสูตลาดแรงงานแลว ยังเปนกุญแจสำคัญในการลดจำนวน 
แรงงาน ไรฝมือ และการวางงานของเยาวชน ดวยเหตุน้ี การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพจึงเปน
วาระที่สำคัญ ในวาระแหงชาติ ของประเทศสมาชิกอาเซียนสวนมาก อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัตินั้น ผูสำเร็จการ
ศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเองกลับไมสามารถที่จะตอบสนองความตองการของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมไดในดานความเช่ียวชาญทางเทคนิคและสมรรถนะเชิงปฏิบัติ ผลท่ีตามมาไดแก การวาง
งาน และ คาใชจายเพื่อการฝกอบรมที่สูงขึ้นของสถานประกอบการตาง ๆ 

ทางออกหนึ่งที่จะทำใหอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงานเปนไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น ไดแก การมี
สวนรวมของสถานประกอบการที่เขมแข็งขึ้น ในการพัฒนากำลังแรงงานฝมือ การฝกอบรมในโรงงานและ
สำนักงานของสถานประกอบการ และการใหความรวมมืออยางใกลชิดมากข้ึนกับสถาบันการอาชีวศึกษาจะชวย
ใหสถานประกอบการ สามารถดำเนินการเพื่อตอบสนองตอความตองการแรงงานฝมือของตน และยังจะมีสวน 
ในการชวยกำหนดคุณภาพ และทิศทางของตลาดแรงงานใหกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ 
ในภูมิภาคอาเซียนอีกดวย 

1.2 กระบวนการจัดทำมาตรฐาน

การมีสวนรวมอยางเขมแข็งจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลน้ัน ไดรับการยอมรับวาเปนปจจัยความสำเร็จท่ีมีความสำคัญสำหรับระบบการฝกอบรม
แบบทวิภาคีท้ังในประเทศเยอรมนีและประเทศอ่ืน ๆ ดังน้ัน รัฐบาลประเทศเยอรมนีจึงสงเสริม การขยายขอบเขต
และการปรับปรุงการฝกอบรมในสถานประกอบการ ผานหลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
วิชาชีพ ในภูมิภาคอาเซียน และยังสนับสนุนความพยายามรวมกันของผูแทนของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การจัดทำมาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการอยางละเอียดสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนอีกดวย
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มาตรฐานนี้ไดรับการจัดทำผานกระบวนการการมีสวนรวม โดยผูเชี่ยวชาญ 60 ทานจากหกประเทศสมาชิก 
อาเซียน (ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ฟลิปปนส ไทย และ เวียดนาม) ระหวางการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 
คร้ัง คร้ังละ 3 วัน ท่ีจัดข้ึนระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 คณะผูเช่ียวชาญ 
ประกอบดวยผูเช่ียวชาญจากสถาบันของรัฐ หอการคา สถานประกอบการเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันการ
ศึกษาและการฝกอบรมอ่ืน ๆ กระบวนการจัดทำมาตรฐานมีรากฐานมาจากความรูและความเช่ียวชาญในภูมิภาค
ของคณะผูเช่ียวชาญ พรอมดวยคำแนะนำทางเทคนิคจากองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ) 
สถาบันกลางเพ่ืออาชีวศึกษาและการฝกอบรม (Federal Institute for Vocational Education and Training 
หรือ BiBB) และ สถาบันเทคโนโลยีคาลสรูเฮอ (Karlsruher Institut für Technologie หรือ KIT) 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังสุดทาย คณะผูเช่ียวชาญระดับภูมิภาคมีมติเปนเอกฉันทในผลการดำเนินงานและ
ไดอนุญาตใหมีการนำเสนอมาตรฐานที่จัดทำขึ้นตอสาธารณะและใหมีการนำไปปฏิบัติ จากนั้นมา มาตรฐานครู
ฝกในสถานประกอบการสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนก็ไดรับการรับรองจากการประชุมเจาหนาที่อาวุโส 
ดานการศึกษาของอาเซียนครั้งที่ 12 (SOM-ED) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 และไดรับการลงมติเห็นชอบ 
จากการประชุมคณะทำงานเจาหนาที่อาวุโสแรงงานอาเซียนวาดวยแนวปฏิบัติที่กาวหนาดานแรงงานเพื่อ
เสริมสรางการแขงขันในอาเซียน (SLOM- WG) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการทำงานระดับ
ภูมิภาค (Regional Steering Committee) ซ่ึงกอต้ังข้ึนเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกอบดวยผูแทน
จากภาครัฐและเอกชนฝายละหน่ึงราย จากประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเขารวมจะทำหนาท่ีกำกับดูแลการสงเสริม
และการบังคับใชมาตรฐานทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

 
1.3 การฝกอบรมในสถานประกอบการ 

 
การฝกอบรมในสถานประกอบการประกอบดวย การฝกอบรมท้ังหมดท่ีดำเนินการในสถานประกอบการ การฝก
อบรมซ้ำสำหรับลูกจางปจจุบัน การฝกอบรมสำหรับลูกจางใหม การฝกอบรมในงาน หรือการฝกอบรมผูฝกอาชีพ 
และผูฝกงาน การฝกอบรมในสถานประกอบการสามารถนำมาบูรณาการเขากับระบบการจัดการอาชีวศึกษาได 
ในลักษณะการดำเนินการเพ่ือความรวมมือในการฝกอบรม ท่ีผนวกการฝกอบรมในสถานประกอบการเขากับการ
ใหการศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือการฝกอบรมในสถานประกอบการอาจเร่ิมจากความริเร่ิมฝายเดียวของสถาน
ประกอบการท่ีเล็งเห็นถึงประโยชนของการฝกอบรม และรวมเอาการฝกอบรมในสถานประกอบการเปนสวนหน่ึง
ของกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของตน

คุณภาพและผลลัพธของการฝกอบรมในสถานประกอบการ ข้ึนอยูกับศักยภาพของผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ถายทอดความรูและทักษะ ซ่ึงไดแก ครูฝก ชางฝมือ และบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีมีหนาท่ีตองใหการฝกอบรม การสอน 
หรือการเปนพ่ีเล้ียงใหกับบุคลากรอ่ืน ครูฝกในสถานประกอบการในเอกสารฉบับน้ี หมายถึงกลุมบุคคลท่ีไดกลาว 
ขางตนท้ังหมด 

คุณลักษณะดานอาชีพท่ีเปนพ้ืนฐานของครูฝกในสถานประกอบการ ครอบคลุมต้ังแตการวิเคราะหเพ่ือปรับเปล่ียน
การฝกอบรมใหเขากับการเปล่ียนแปลงของขอกำหนดในการทำงาน ไปจนถึงการวัดผลสมรรถนะตาง ๆ เพ่ือให
ม่ันใจวาการฝกอบรมจะมีคุณภาพ งานหลักของครูฝกในสถานประกอบการ ไดแก การวางแผน และการดำเนิน
การฝกอบรมอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิผล



2. มาตรฐาน
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2.1 ภาพรวมของมาตรฐาน

มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนไดรับการจัดทำข้ึนเพ่ือใชเปน เกณฑพ้ืนฐาน 
ในระดับภูมิภาค เพื่อใหมั่นใจวาครูฝกจะมีทักษะ ความรู และสมรรถนะที่จำเปนในการดำเนินการฝกอบรมใน
สถานประกอบการไดอยางมีประสิทธิผล และมาตรฐานตองสามารถนำไปประยุกตใชไดในทุก ๆ ประเทศสมาชิก
อาเซียน ดวยเหตุนี้ มาตรฐานจึงมีความสั้นกระชับ เขาใจงาย และไมมีรายละเอียดที่มากเกินไป เพื่อใหมีความ 
ยืดหยุนและสามารถปรับเปล่ียนใหเขากับระบบเศรษฐกิจและการศึกษาท่ีแตกตางกันภายในภูมิภาคได และเพ่ือ 
ใหมั่นใจวาจะไดรับการยอมรับโดยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

โดยหลักการแลว มาตรฐานน้ีจัดทำข้ึนตามกรอบการจัดทำมาตรฐานในภูมิภาคอาเซียน เชน คำจำกัดความของ
ขอกำหนดท่ัวไป สมรรถนะและงานตาง ๆ ท่ีเปนตัวกำหนดกรอบมาตรฐาน และยังไดรับอิทธิพลมาจากมาตรฐาน
ครูฝกในสถานประกอบการของเยอรมัน (Ausbildereignungsverordnung AEVO) โดยมุงเนนใหมีการใชใน
ทุกสาขาอาชีพ เศรษฐกิจทุกภาคสวน และสามารถประยุกตใชไดกับทุก ๆ สาขาของการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพ

มาตรฐานนี้พัฒนาจากแนวคิดแบบลางสูบน (bottom-up approach) ซึ่งเริ่มจากการกำหนดความตองการที่ 
แทจริงสำหรับการฝกอบรมและครูฝกในสถานประกอบการในกระบวนการทำงานจริง คณะผูเชี่ยวชาญได
แบงขอบเขตการทำงาน (area of action) ของครูฝกในสถานประกอบการออกเปน 4 สวน ขอบเขต
การทำงานดังกลาวไดรับการจัดสรรออกเปน 4 โมดูล แตละโมดูลจะประกอบดวยสมรรถนะอยางนอย 3-5 
สมรรถนะ ขอบเขตการทำงานแตละโมดูลและสมรรถนะตาง ๆ จะมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน และเรียง
ตามลำดับเหตุและผล จากแนวคิดของมาตรฐานนี้สามารถอนุมานไดวาระยะเวลาหรือเนื้อหาของแตละสวนนั้น
สามารถที่จะขยายไดตามความจำเปน

ขอบเขตการทำงานตางๆ จะแบงออกเปน 4 โมดูล ดังนี้

 1.  การวิเคราะหหนาที่ในการทำงานและการกำหนดความตองการการเรียนรู
 2.  การวางแผนและการเตรียมการฝกอบรม
 3.  การดำเนินการฝกอบรม
 4.  การประเมินผลและการพัฒนาเพื่อปรับปรุงการฝกอบรม
 
ทักษะท่ีจำเปน ความรูและหัวขอของการฝกอบรมมีโครงสรางจากแนวคิดการสรางสมรรถนะ ขอบเขตการทำงาน
แตละโมดูลจะรวมถึงกิจกรรมของการวางแผน การดำเนินการและการประเมินผลในกระบวนการเรียนรูของ 
ผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งสมรรถนะตางๆ จะรวบรวมไวภายใตขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวของนั้นๆ
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2.2 โมดูลตางๆ ของมาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการ 

ในสวนตอไปน้ี ความรูและทักษะตางๆ ท่ีสำคัญของครูฝกในสถานประกอบการ (การทำงานท่ีสำคัญ) จะเรียกวา 
โมดูล (modules) เพื่อใชในการฝกอบรม หนาที่การทำงานและกิจกรรมการทำงานในดานตาง ๆ ของครูฝกใน
สถานประกอบการ ซึ่งเปลี่ยนเปนโมดูล สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งไดวา Learning fields  เพื่อใชในการเรียนรู 
ดังนั้น ผูเรียนจะเรียนรูวาองคประกอบทางทฤษฎีตาง ๆ เชื่อมโยงและนำไปใชฝกปฏิบัติในการฝกอบรมแบบใด

ในแตละโมดูล (module) จะประกอบดวยกระบวนการทำงานที่ครบถวน (การวางแผน การปฏิบัติ การ
ประเมินผล) โดยมีจุดมุงหมายวาผูเรียนจะสามารถสรุปผลเพื่อปรับปรุงการวางแผนและการจัดการฝกอบรมได

มาตรฐานนี้สงเสริมการพัฒนา หมายถึง การทำงานและการเรียนรูงานที่สอดคลองกันอยางเหมาะสมในทุก
ขั้นตอน เพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญแกผูเรียน

การทำงานในแตละสวนจะเกี่ยวของกับงานและจัดอยูในหมวดของสมรรถนะ ทักษะ/ความรู และหัวขอที่ควร
จะไดรับการฝก ความหมายของคำเหลาน้ีจะมีอยูในภาคผนวก มาตรฐานน้ีจะสามารถเพ่ิมหัวขอการฝกอบรมได
ตามความตองการของประเทศ อุตสาหกรรมและอาชีพนั้น ๆ

กรอบของมาตรฐานทำใหสามารถเพ่ิมเติมหัวขอการฝกอบรมได ตามความตองการเฉพาะของประเทศ อุตสาหกรรม 
หรือวิชาชีพใด ๆ

โมดูลที่ 1 การวิเคราะหหนาที่ในการทำงานและการกำหนดความตองการการเรียนรู 

ระยะเวลาที่แนะนำของโมดูลที่ 1: 8 ชั่วโมง

ครูฝกในสถานประกอบการสามารถ:
  ดำเนินการวิเคราะหสถานที่ทำงานสำหรับการเรียนรูดานอาชีพ
  ระบุงานที่เกี่ยวของและวิเคราะหสภาพแวดลอมในสถานที่ทำงานเพื่อจัดกระบวนการทำงานที่สำคัญ 
  และการฝกอบรมที่เกี่ยวของ
  กำหนดความตองการการเรียนรู



สมรรถนะที่ 1.2 

ระบุหนาที่ในการทำงานที่เกี่ยวของและวิเคราะหสภาพแวดลอมในสถานที่ทำงาน

• ระบุความตองการฝกอบรมตามคุณวุฒิและประสบการณการ 
 ทำงานในอาชีพท่ีเก่ียวของ
• ดำเนินการวิเคราะหหนาท่ีในการทำงาน
• อธิบายแนวความคิดและความสำคัญของสมรรถนะเพื่อการ 
 ปฏิบัติงานในวิชาชีพ (Handlungskompetenz)

• คุณวุฒิการศึกษาและประสบการณการทำงานท่ีเก่ียวของใน 
 สาขาท่ีตองฝกอบรม
• กระบวนการทำงานและเคร่ืองมือ
• ทฤษฎีดานสมรรถนะเพ่ือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

สมรรถนะที่ 1.3 

กำหนดความตองการการเรียนรู

• อธิบายขอกำหนดดานการเรียนรูท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม 
 ท่ีตองทำในการทำงาน
• ระบุวิธีการเพ่ือสรางแรงจูงใจท่ีเหมาะสมในการพัฒนา 
 ตนเองใหกับผูเรียน

• รายละเอียดทางเทคนิคของกระบวนการทำงานและ
 ความเช่ือมโยงตางๆ 
• รายละเอียดของกิจกรรมการทำงาน
• คำจำกัดความของโมดูลการเรียนรูตางๆ (learning field)  
 และความตองการการเรียนรู 
• วิธีการสรางแรงจูงใจและพัฒนาตนเอง
• จิตวิทยาการเรียนรู

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

• อธิบายกรอบการจางงานและการจัดการอาชีวศึกษาและ
 การฝกอบรมวิชาชีพในประเทศหรือภูมิภาคของทาน
• วิเคราะหอาชีพและมาตรฐานการประกอบอาชีพ
• อธิบายระบบและโครงสรางการทำงานของสถานประกอบการ
• ระบุและประเมินเทคโนโลยีใหม ท่ีสอดคลองกับการทำงาน 
 ในสถานประกอบการ 

• กฎหมายแรงงาน กฎระเบียบการอาชีวศึกษาและขอกฎหมาย  
 อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ การฝกอบรมในประเทศหรือในภูมิภาค
• กฎระเบียบและข้ันตอนของอุตสาหกรรม
• กฎหมาย ระเบียบ อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความ
 เสมอภาคทางเพศ
• กรอบการจางงานและโครงสรางขององคกร
• ระบบการจัดการอาชีวศึกษาและโครงสรางตางๆ
• รายละเอียดของงานและรายละเอียดอาชีพ
• กระบวนการวิเคราะหความละเอียดออนทางเพศในสถาน 
 ประกอบการ วิธีการและเคร่ืองมือในการจัดการท่ีเหมาะสม 
 กับทักษะและสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับเพศสภาพของลูกจาง
• ข้ันตอนของมาตรฐานท่ีเก่ียวของ
• การปรับปรุงดานเทคนิคท่ีเก่ียวของกับสถานท่ีทำงาน

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน 7

ระยะเวลาที่แนะนำ: 3 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่แนะนำ: 3 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่แนะนำ: 2 ชั่วโมง

สมรรถนะที่ 1.1

ดำเนินการวิเคราะหสถานที่ทำงานสำหรับการเรียนรูดานอาชีพ



• ระบุบุคลากรในสถานประกอบการที่ควรเขารับ
 การฝกอบรม
• วิเคราะหประวัติของผูเรียน รวมถึงการฝกอบรมดานตางๆ  
 ท่ีเคยไดรับ ตำแหนงงานในสถานประกอบการ โดยมุงเนน 
 โอกาส ความกาวหนาในอาชีพที่เทาเทียมทางเพศ

• วิธีการวิเคราะหผูเรียน สถานการณและสภาพแวดลอม 
 ตางๆ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมและความละเอียดออน 
 ทางเพศ

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

สมรรถนะที่ 2.2 

กำหนดการทำงานและการเรียนรูงานของกลุมเปาหมายแตละกลุม

• ระบุความตองการการฝกอบรม ประเมินความตองการ 
 ของบริษัท และผูเรียน (องคกร งาน/แผนก และรายบุคคล)  
 เพื่อระบุสมรรถนะของผูเรียนที่จะไดรับจากการฝกอบรม
• เลือกเนื้อหาการฝกอบรมใหตรงกับสมรรถนะที่ระบุไว

• การวิเคราะหชองวางของสมรรถนะ 
 (Competency gap analysis)
• การวิเคราะหความจำเปนในการฝกอบรม 
 (Training needs analysis)

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน8

โมดูลที่ 2 การวางแผนและการเตรียมการฝกอบรม

ระยะเวลาที่แนะนำของโมดูลที่ 2: 16 ชั่วโมง

ครูฝกในสถานประกอบการสามารถ:
  วิเคราะหกลุมเปาหมายสำหรับการฝกอบรม
  กำหนดการทำงานและการเรียนรูงานของกลุมเปาหมายแตละกลุม
  เลือกเนื้อหา วิธีการและสื่อที่เหมาะสมสำหรับการฝกอบรม
  เลือกและจัดสถานที่ฝกอบรม
  อธิบายและจัดใหมีการเรียนรูในสถานการณจำลองและสะทอนใหเห็นถึงประสบการณในการสอนและ
  การฝกอบรม

ระยะเวลาที่แนะนำ: 1 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่แนะนำ: 2 ชั่วโมง

สมรรถนะที่ 2.1

วิเคราะหกลุมเปาหมายสำหรับการฝกอบรม



• พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหตรงกับความตองการ 
 ของบริษัทและผูเรียน
• แยกแยะวิธีการฝกอบรมตางๆ และเลือกใชวิธี  
 ที่เหมาะสมที่สุด 
• พัฒนาแผนการฝกอบรมและการสอน
• เลือกจัดเตรียมและจัดทำการฝกอบรมและการประเมินผล  
 โดยจัดทำสื่อที่ใชภาพและภาษาที่เหมาะสมกับเพศสภาพ 
 หลีกเลี่ยงภาษาแบบเหมารวม (stereotypes)
• กำหนดระยะเวลาการฝกอบรมตามความเหมาะสม
• ตรวจสอบคุณภาพกอนการฝกอบรม

• การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
• การจัดลำดับขั้นตอนการเรียนรู
• วิธีการฝกอบรม
• สื่อและเทคโนโลยีในการฝกอบรม
• วิธีการประเมินผลการฝกอบรม

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน 9

สมรรถนะที่ 2.3

เลือกเนื้อหา วิธีการและส�อที่เหมาะสมสำหรับการฝกอบรม

• กำหนดสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับการจัดการฝกอบรม 
 เพ่ือไดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู
• เลือกส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจัดการฝกอบรมท่ีเหมาะสม 
 สำหรับผูเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมาย โดยพิจารณาปจจัยดาน 
 เพศ อายุ และอ่ืน ๆ 
• เตรียมส่ิงอำนวยความสะดวกและสถานท่ีฝกอบรม และจัด
 ส่ิงแวดลอมใหเหมาะสมสำหรับการเรียนรู

• เง่ือนไขตางๆ ของการเรียนรู
• กระบวนการและองคประกอบในการเลือกสถานที่  
 ส่ิงอำนวยความสะดวก เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ
• สุขภาพและความปลอดภัย

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

สมรรถนะที่ 2.4

เลือกและจัดสถานที่ฝกอบรม

• จัดเตรียมสถานการณเพื่อการเรียนรูภาคปฏิบัติ
• จำลองสถานการณการฝกอบรม
• ประเมินประสิทธิภาพการสอนและการฝกอบรม
 ดวยตนเอง

• การเตรียมแบบฝกหัดตางๆ
• วิธีการปรับปรุงการฝกอบรม
• วิธีการจำลองสถานการณการฝกอบรม
• วิธีการประเมินผลดวยตนเอง

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

สมรรถนะที่ 2.5

อธิบายและจัดใหมีการเรียนรูในสถานการณจำลองและสะทอนใหเห็นถึงประสบการณในการสอน

และการฝกอบรม

ระยะเวลาที่แนะนำ: 8 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่แนะนำ: 4 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่แนะนำ: 1 ชั่วโมง



• อธิบายกระบวนการทำงานและหนาท่ีของงานท่ีตองเรียนรู
• แสดงทักษะดานการนำเสนอและการสอน
• แสดงทักษะการนำกระบวนการ (Facilitation Skill)

• กฎระเบียบของการทำงาน
• ขอกำหนดของงาน
• หลักสูตรการฝกอบรม
• จริยธรรมในการทำงาน
• ทักษะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม
• เทคนิคการส่ือสาร
• วิธีการนำเสนอตางๆ และการเลือกส่ือ

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

สมรรถนะที่ 3.2

ดำเนินการฝกอบรมดวยวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม

• ใชวิธีการฝกอบรมท่ีหลากหลายอยางเหมาะสม
• ดำเนินการฝกอบรมท่ีมุงเนนการลงมือปฏิบัติ
• แสดงทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และการส่ือสารท่ีสอดคลองกับวิธีการฝกอบรม
• ประยุกตใชความรูในการบริหารความเส่ียง

• วิธีการฝกอบรมตางๆ
• การเลือกใชซอฟแวรท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม
• การจัดการความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับการจัดฝกอบรม
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน10

โมดูลที่ 3 การดำเนินการฝกอบรม

ระยะเวลาที่แนะนำของโมดูลที่ 3: 40 ชั่วโมง

ครูฝกในสถานประกอบการสามารถ:
  นำเสนอและอธิบายหนาที่และขอกำหนดของงานที่ตองเรียนรู
  ดำเนินการฝกอบรมดวยวิธีการตางๆ ที่เหมาะสม 
  ติดตามผลและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
  ประเมินการดำเนินการฝกอบรม

ระยะเวลาที่แนะนำ: 4 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่แนะนำ: 24 ชั่วโมง

สมรรถนะที่ 3.1

นำเสนอและอธิบายหนาที่และขอกำหนดของงานที่ตองเรียนรู



• กฎระเบียบของการทำงาน
• ขอกำหนดของงาน
• หลักสูตรการฝกอบรม
• จริยธรรมในการทำงาน
• ทักษะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการฝกอบรม
• เทคนิคการส่ือสาร
• วิธีการนำเสนอตางๆ และการเลือกส่ือ

มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน 11

• ประยุกตใชจิตวิทยาการเรียนรูของเยาวชน และการเรียนรู
 ของผูใหญ
• ชี้แนะและใหคำปรึกษาแกผูเรียน
• ประยุกตใชเทคนิคการสันทนาการเพื่อสรางความเปน
 หนึ่งเดียวกันในหมูคณะ

• จิตวิทยาการเรียนรู
• จิตวิทยาพัฒนาการ
• วิธีการแนะแนวและใหคำปรึกษา
• เทคนิคการสันทนาการเพื่อสรางความเปนหนึ่งเดียวกัน 
 ของหมูคณะ

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

สมรรถนะที่ 3.3

ติดตามผลและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียน

• ประยุกตใชเครื่องมือและเทคนิคตางๆ เพื่อการประเมิน
• ประเมินตนเอง
• วิเคราะหขอมูลการประเมิน

• เครื่องมือและเทคนิคการประเมิน
• เครื่องมือและเทคนิคการประเมินตนเอง

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

สมรรถนะที่ 3.4

ประเมินการดำเนินการฝกอบรม

ระยะเวลาที่แนะนำ: 8 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่แนะนำ: 4 ชั่วโมง



โมดูลที่ 4: การประเมินผลและการพัฒนาเพ�อปรับปรุงการฝกอบรม

ระยะเวลาที่แนะนำของโมดูลที่ 4: 16 ชั่วโมง

ครูฝกในสถานประกอบการสามารถ:
  จัดหาวิธีการวัดความรูตางๆ ที่มุงเนนงาน
  ประเมินสมรรถนะของผูเรียน
  ใหและรับฟงความคิดเห็น
  สรุปผลการประเมินเพื่อนำไปปรับปรุงการฝกอบรม

สมรรถนะที่ 4.1

จัดหาวิธีการวัดความรูตาง ๆ ที่มุงเนนงาน

• อธิบายกระบวนการวัดความรู
• พัฒนาเคร่ืองมือวัดความรูตางๆ

• ประเภทของการวัดผล
• หลักการของการวัดและประเมินผล
• วัตถุประสงคและหลักเกณฑการวัดผล 
• วิธีการวัดผล เชน การสอบปากเปลา การสอบขอเขียน  
 และการสอบปฏิบัติ การสังเกตการณจากการทำงานและ 
 พฤติกรรม
• เคร่ืองมือในการวัดผลเชิงปฏิบัติท่ีมีอยูแลว เชน รายการ 
 ตรวจสอบ เกณฑการใหคะแนน การวัดผลกระบวนการ  
 การวัดผลจากผลิตภัณฑ
• การจัดทำเคร่ืองมือเพ่ือการวัดผล เชน การจัดทำและเรียง 
 ลำดับคำถาม หรืองานท่ีตองทำ
• การบันทึกผลของการวัดความรู

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

สมรรถนะที่ 4.2

ประเมินสมรรถนะของผูเรียน

• วางแผนกระบวนการวัดความรู
• จัดเตรียมเคร่ืองมือและส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับ 
 กระบวนการวัดผล
• ดำเนินการวัดผล
• เปรียบเทียบขอมูลท่ีไดกับหลักเกณฑการวัดผล
• ทำการตัดสินตามผลลัพธท่ีได
• จัดทำผลการตัดสินเปนลายลักษณอักษร
• อธิบายผลและช้ีแจงผลการตัดสินใหผูเรียนและ 
 บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของรับทราบ

• กระบวนการวัดผล
• หลักเกณฑในการวัดผล
• เคร่ืองมือในการวัดผล
• หลักฐาน
• บทบาทของผูวัดผล
• ทักษะในการส่ือสาร 

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน12

ระยะเวลาที่แนะนำ: 4 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่แนะนำ: 6 ชั่วโมง
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• อธิบายความสำคัญและประโยชนของการใหและรับฟง
 ความคิดเห็น
• สรางเครื่องมือสำหรับการใหและรับฟงความคิดเห็น
• ใหและรับฟงความคิดเห็น

• หลักการและความสำคัญของการใหและรับฟง
 ความคิดเห็น
• เทคนิค วิธีการและขั้นตอนการใหและรับฟงความคิดเห็น  
 เชน การสรางแบบความคิดเห็น
• หลักการการประเมินดวยตนเอง:ประโยชน หลักเกณฑ 
 ตางๆ แบบฟอรมตางๆ ผลสรุป

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

สมรรถนะที่ 4.3

ใหและรับฟงความคิดเห็น

• รวบรวม วิเคราะห และตีความความคิดเห็น
• จัดทำขอสรุปและขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ 
 การฝกอบรม
• บันทึกและรายงานกระบวนการปรับปรุง

• การบริหารจัดการวงจรโครงการ

ทักษะ/ความรู เนื้อหา/หัวขอ

สมรรถนะที่ 4.4

สรุปผลการประเมินเพ�อนำไปปรับปรุงการฝกอบรม

ระยะเวลาที่แนะนำ: 2 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่แนะนำ: 4 ชั่วโมง
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การวิเคราะหหนาทีในการทำงานและการกำหนดความตองการการเรียนรู

การวางแผนและการเตรียมการฝกอบรม

การดำเนินการฝกอบรม

การประเมินผลและการพัฒนาเพื่อปรับปรุงการฝกอบรม

10 %

20 %

50 %

20 %

มาตรฐานแตละสวน
การแบงระยะเวลา

ที่แนะนำ

2.3 ขอกำหนดที่แนะนำสำหรับผูเขาฝกอบรมเพ�อเปนครูฝกในสถาน

ประกอบการ

ขอกำหนดตอไปนี้เปนขอแนะนำสำหรับครูฝกในสถานประกอบการ:
 มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 มีประสบการณในการทำงานดานอาชีวศึกษาที่เหมาะสม

2.4 การรับรอง

การออกใบรับรองจะตองมีการวัดและประเมินผล ซึ่งจะจัดโดยหนวยงานรับรองที่แตกตางกันขึ้นอยูกับบริบท 
แตละประเทศ

การประเมินเพื่อเทียบสถานะการเรียนรู (Recognition of Prior Learning - RPL) จะพิจารณาโดยหนวยงาน
รับรองของแตละประเทศ

2.5 ระยะเวลาที่แนะนำ

 
ครูฝกในสถานประกอบการจะเรียนรูสมรรถนะท่ีจำเปนของการฝกอบรมจำนวนอยางนอย 80 ช่ัวโมง การจัดการ
ฝกอบรมครูฝกในสถานประกอบการสามารถทำไดหลายวิธี เชน การจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส 
ครั้งเดียว หรือ หลายครั้ง หรือ ตอเนื่อง ขอเสนอแนะ คือ การจัดการการฝกอบรมควรจะรวมการฝกปฏิบัติใน
สถานที่จริง เพื่อครูฝกจะสามารถประยุกตและเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีและปฎิบัติในการทำงานจริง การฝก
ปฏิบัติในสถานท่ีจริงน้ีควรจะสะสมเปนช่ัวโมงการฝกอบรมดวย การศึกษาท่ีบาน (เชน การเขียนรายงาน) ก็ควร
จะสะสมเปนชั่วโมงการฝกอบรมดวยเชนกัน
    
สวนเน้ือหาของมาตรฐานในแตละโมดูลน้ัน ขอเสนอแนะ คือ มาตรฐานแตละสวนควรจะแบงระยะเวลา ดังนี้
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  Work tasks that are suitable for training

  The term qualification covers two aspects: (a) formal qualification:  
  the formal outcome (certificate, diploma or title) of an assessment  
  and validation process which is obtained when a competent body  
  determines that an individual has achieved learning outcomes to given  
  standards and/or possesses the necessary competence to do a job in  
  a specific area of work. A qualification confers official recognition of the  
  value of learning outcomes in the labour market and in education and  
  training. A qualification can be a legal entitlement to practice a trade  
  (OECD); (b) job requirements: the knowledge, aptitudes and skills  
  required to perform the specific tasks attached to a particular work  
  position (ILO).
  Official Publications of the European Communities, 2008. Terminology  
  of European education and training policy-a selection of 100 key  
  terms. CEDEFOP, Luxembourg: 
  http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4096_en.pdf
 
  Ability to carry out managerial or technical tasks
 
  A series of elements whose content is defined by concerned actors, such as:
  • Competency standards: set of competencies linked to the practice of a job
  • Educational standard: statements of learning objectives, content of  
   curricula, entry requirements as well as resources required to meet  
   the learning objectives
  • Occupational standard: statements of the activities and tasks related  
   to a specific job and to its practice;
  • Assessment standard: statements of the learning outcomes to be  
   assessed and the methodology used
  • Validation standard: statements of the level of achievement to be  
   reached by the person assessed, and the methodology used
  • Certification standards: statements of the rules applicable for  
   obtaining a certificate or diploma as well as the rights conferred.
  Office for Official Publications of the European Communities, 2008.  
  Terminology of European education and training policy-a selection of 100 key  
  terms. Luxembourg. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx

   Process of creating trainers in a company or workplace institution  
                who are competent and certified to train employees.
 
  Person that is trained in a company, a school or another vocational  
  institution

  Post-compulsory education and training, excluding degree and higher  
  level programs delivered by further education institutions, which  
  provides people with occupational or work-related knowledge and  
  skills. TVET also includes programs which provide the basis for  
  subsequent vocational programs. 
  http://www.voced.edu.au/content/glossary-term-vocational-education-
  and-training

บุคคลท่ีกำลังเขารับการฝกอาชีพ (ดู การฝกอาชีพ)

การผสมผสานระหวางการฝกอบรมในสถานประกอบการและการสอนที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนที่
ยอมรับและมีขอกฎหมายควบคุม โดยในระยะเวลาการฝกอาชีพ ผูเขารับการฝกอาชีพจะได
เรียนรูเชิงปฏิบัติและทฤษฎีของอาชีพนั้น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอาชีพ ผูฝกอาชีพจะเปน
ชางเทคนิคท่ีไดรับการรับรองและมีคุณวุฒิ 
 

การวัดและประเมินผลสมรรถนะความรูทักษะและ/หรือความสามารถของแตละบุคคล 
โดยเทียบกับเกณฑที่กำหนดไวลวงหนา (ความคาดหวังในการเรียน การวัดผลการเรียนรู) 
โดยท่ัวไปแลวการวัดและประเมินผล มักตามดวยการตรวจสอบความถูกตองและการรับรอง 
Office for Official Publications of the European Communities, 2008. 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx

กระบวนการออกใบรับรอง อนุปริญญา หรือการรับรองการเรียนรูจะตองสามารถวัดผล
การเรียนรู (ความรู ทักษะและ/หรือสมรรถนะ) ท่ีผูเรียนไดรับจากการเขารับการฝกอบรม 
โดยประเมินผูเรียนเทียบกับมาตรฐานท่ีกำหนดไวลวงหนา 
Publications Office of the European Union, 2011.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4096_en.pdf

ความสามารถในการใชความรู ทักษะอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงคดานสังคม และ/หรือ 
ความสามารถในการใชวิธีตาง ๆ ท้ังในสถานประกอบการหรือในสถานการณเพ่ือการเรียนรู
ตาง ๆ และในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค 
European Commission, 2006

รายช่ือกิจกรรมท่ีดำเนินการเพ่ือออกแบบ จัดระเบียบ และวางแผนการดำเนินการดานการ 
ฝกอบรม รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงคการเรียนรู เน้ือหา วิธีการ (รวมถึงการประเมิน) และ
ส่ือ ตลอดจนการจัดเตรียมการฝกอบรมครูและผูฝกสอน 
Publications Office of the European Union, 2011 Glossary. Quality in education 
and training. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4106_en.pdf

การฝกอบรมพนักงานของบริษัท หรือนักศึกษาของสถาบัน และดำเนินการฝกอบรมโดย
พนักงานบริษัท
  

การกำหนดงานท่ีผสมผสานงานเชิงปฏิบัติและทฤษฎี

Apprentice
ผูฝกอาชีพ

Apprenticeship
การฝกอาชีพ

Assessment 
การวัดและประเมินผล

Certification
การรับรอง

Competency
สมรรถนะ

Curriculum
หลักสูตร

In-company training
การฝกอบรมใน

สถานประกอบการ
 

Learning Field
หนาท่ีการทำงานและกิจกรรม

การทำงานในดานตางๆ

3. อภิธานศัพท

คำศัพทขางลางเปนคำศัพทที่มีความหมายตามความเขาใจและการจำกัดความของมาตรฐานฉบับนี้ ซึ่งอาจจะ
มีความหมายอื่นนอกเหนือจากความเขาใจและการจำกัดความของมาตรฐานฉบับนี้
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Learning Task
การเรียนรูงาน

Qualification
คุณวุฒิ

Skill
ทักษะ

Standard
มาตรฐาน

Training of Trainers (ToT)
การจัดการฝกอบรม

ครูฝกในสถานประกอบการ

Trainee
ผูเรียน

Technical and Vocational
Education and Training

(TVET)
การจัดการอาชีวศึกษา

และการฝกอบรมวิชาชีพ

กำหนดการทำงานท่ีเหมาะสมสำหรับการฝก

คุณวุฒิครอบคลุมสองดาน: (ก) คุณวุฒิที่เปนทางการ: ผลลัพธที่เปนทางการ (ใบรับรอง 
อนุปริญญา หรือชื่อตำแหนง) ของกระบวนการประเมินและการตรวจสอบความถูกตอง 
ซึ่งไดรับเมื่อหนวยงานที่มีอำนาจพิจารณาวาบุคคลนั้นบรรลุผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่
กำหนด และ/หรือ มีความสามารถในการทำงาน คุณวุฒิมักเปนเครื่องวัดถึงการยอมรับ
อยางเปนทางการถึงคุณภาพของผลการเรียนรูในตลาดแรงงานและในดานการศึกษาและ
การฝกอบรม อีกท้ังคุณวุฒิยังระบุความชอบธรรมทางกฎหมายถึงการทำงานนั้นๆ (OECD) 
(ข) ขอกำหนดงาน: ความรู ความถนัดและทักษะท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน เฉพาะท่ีแนบมา
กับตำแหนงงานเฉพาะ (ILO)
Official Publications of the European Communities, 2008. Terminology of 
European education and training policy - a selection of 100 key terms. 
CEDEFOP, Luxembourg: 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4096_en.pdf

ความสามารถในการทำงานดานการจัดการหรือดานเทคนิค

องคประกอบท่ีมีการกำหนดเน้ือหาจากมาตรฐานดังกลาวเชน: 
 • มาตรฐานสมรรถนะ: หัวขอความสามารถท่ีเช่ือมโยงกับการปฏิบัติงาน 
 • มาตรฐานการศึกษา: วัตถุประสงคการเรียนรู เน้ือหาหลักสูตร ขอกำหนดการรับสมัคร  
  และตลอดจนทรัพยากรที่จำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู 
 • มาตรฐานอาชีพ: หัวขอการทำงานที่เจาะจงและเกี่ยวของกับอาชีพนั้นๆ 
 • มาตรฐานการประเมิน: การกำหนดวัตถุประสงคการเรียนรูและวิธีการในการประเมิน 
 • มาตรฐานการตรวจสอบ: การกำหนดระดับวัตถุประสงคการเรียนรูของผูเขารับการ 
  ประเมิน และวิธีการในการตรวจสอบ
 • มาตรฐานการออกใบรับรอง: การกำหนดวิธีการบังคับใชกฎในการรับรอง 
  ประกาศนียบัตร หรือ อนุปริญญา 
Office for Official Publications of the European Communities, 2008. Terminology 
of European education and training policy-a selection of 100 key terms. 
Luxembourg. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx

กระบวนการฝกอบรมพนักงานในสถานประกอบการใหมีศักยภาพและไดรับการรับรองให
สามารถเปนครูฝกท่ีจะฝกพนักงานอ่ืน ๆ ในบริษัท
 

บุคคลท่ีเขารับการฝกอบรมในสถานประกอบการ โรงเรียน หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา

การศึกษาท่ีนอกเหนือจากการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยไมใชการศึกษาระดับปริญญา การศึกษา
ดังกลาวเพ่ิมทักษะใหกับผูเรียนในดานการอาชีพและทักษะท่ีเก่ียวของกับการทำงาน นอกจาก
นี้ การจัดการอาชีวศึกษาฯ ยังสามารถใหทักษะพื้นฐานเพื่อพัฒนาไปสูประกาศนียบัตร
อาชีวศึกษาใหแกผูเรียนได
http://www.voced.edu.au/content/glossary-term-vocational-education- 
and-training
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