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คำนำ 

จากการขับเคลื่อนดำเนินงานตามวัตถุประสงคการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

ในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่มีจุดมุงหมายในการเชื่อมโยงการพัฒนากำลังคนจาก                 

ภาคผูใชกำลังคนสูภาคผูผลิตกำลังคน และใหการรับรองสมรรถนะของกำลังคนที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ 

ตอบสนองความตองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เปนกลไกใหบุคคลไดรับการยอมรับในความสามารถ 

และไดรับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคลองกับสมรรถนะ ประสบการณ ทั้งผูที่กำลังทำงานอยูในอาชีพและผูที่จะเขาสู

อาชีพ เพื่อยกระดับความสามารถของกำลังคนที่มีประสบการณในการทำงานใหมีคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นตาม

ระดับที่เหมาะสมกับความสามารถ และใชเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ และไดรับคาตอบแทนตาม

ความสามารถที่แทจริง 

และเพื ่อใหการดำเนินงานของสถาบันฯ สอดรับกับพันธกิจในการผลักดันใหมีการนำ

มาตรฐานอาชีพไปใชในการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมใหมีการเทียบโอนประสบการณเพื่อยกระดับ

ความกาวหนาในอาชีพ สถาบันฯ ดำเนินการพัฒนากระบวนการประเมินสมรรถนะในรูปแบบ “การเทียบโอน

ประสบการณการทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ” เพื่อสรางโอกาสใหกับผูที ่สั ่งสมประสบการณ                   

การทำงานสามารถไดรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยนำหลักฐานความสามารถที่ไดจากการทำงาน เขาสู                  

การประเมินสมรรถนะและไดรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคลองกับความสามารถ เพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจใน

ตนเอง สรางแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  

“คูมือเจาหนาที่สอบสำหรับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ                  

ดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงานเพื ่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (RESK: Recognition of 

Existing Skills and Knowledge)” อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 จัดทำขึ้นเพื่อเปนคูมือใน

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่สอบ รวมถึงใชเปนแนวทางในการดำเนินงานขององคกรรับรอง และสงเสริมการ

พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สอบและใชเปนแนวทางในการควบคุมคุณภาพของกระบวนการ

การประเมินใหเกิดประสิทธิผล มีความเที่ยงตรง และเช่ือถือได  

  คูมือฉบับน้ี จะอธิบายขั้นตอนและการเตรียมความพรอมในการประเมินสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

(RESK: Recognition of Existing Skills and Knowledge) เกณฑการประเมิน ขอแนะนำในการประเมิน

แบบบันทึกหลักฐานสำหรับการเทียบโอนประสบการณทำงานเพื ่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (RESK : 

Recognition of Existing Skills and Knowledge) 
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 สารบัญ 
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บทที่ 1 

ขอมูลทั่วไป 

1. เก่ียวกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) หรือ สคช. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องคการมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยมีภารกิจเปนองคกรที่ขับเคลื่อนการพัฒนา

กำลังคนดวยระบบคุณวุฒิวิชาชีพซึ ่งมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และ                          

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพหรือกลุมวิชาชีพ

ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ รับรองมาตรฐานอาชีพของตางประเทศและนำมาใชเปนมาตรฐานอาชีพ ใหการ

รับรององคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เปนศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ ติดตามและประเมินผลองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อใหการดำเนินการเปนไปดวยความโปรงใสและยุติธรรม 

สงเสริม สนับสนุน และประสานความรวมมือกับสถานศึกษา ศูนยหรือสถาบันฝกอบรม สถานประกอบการ 

หนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อใหมีการเผยแพรและการใชระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพและการจัดใหมีการฝกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ 

2. ขอบขาย 

คูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สอบในการเทียบโอนประสบการณการทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิ

วิชาชีพฉบับนี้ครอบคลุมถึงแนวทางการปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ การยกเลิก

การเปนเจาหนาที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ 

3. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงาน ใหเปนไปตาม

ทิศทางเดียวกัน 

4. เอกสารอางอิง 

1. ขอบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก

หนังสือรับรองแกองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 

และ ฉบับที ่2 พ.ศ. 2564 

2. ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สอบของ

องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ.  

3. มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพตาง ๆ 

4. มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024: 2012 
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5. นิยาม 

1. สถาบัน หมายความวา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

2. องคกรรับรอง หมายความวา องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

3. สมรรถนะ หมายความวา การใชความรู ทักษะ และความสามารถมาประยุกตใช เพ่ือประกอบอาชีพ 

4. หนวยสมรรถนะ หมายความวา รายละเอียดของความรู ทักษะ และความสามารถ ที่ใชในการทดสอบ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สอบ 

5. มาตรฐานอาชีพ หมายความวา การกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ 

6. เจาหนาที่สอบ หมายความวา บุคคลที่มีความสามารถในการดำเนินการสอบ และประเมินตามที่

กำหนดไวในมาตรฐานอาชีพ โดยผานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สอบตามที่

สถาบันกำหนด 

7. คณะกรรมการตัดสินการรับรองหรือผูตัดสินการรับรอง หมายความวา คณะกรรมการหรือผูตัดสิน

ขององคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งจะเปนผูพิจารณาตัดสินวาผู

เขารับการประเมินสมควรไดรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพเพ่ือ

เสนอสถาบันตอไป 

8. ผูเขารับการประเมิน หมายความวา ผูเขารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ใน

สาขาวิชาชีพตาง ๆ เพื่อจะไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและ

บัตรรับรองมาตรฐานอาชีพจากสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 

บทที่ 2 

การปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงาน 

 คุณสมบัติของเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงาน 

  เจาหนาที่สอบที่จะปฏิบัติหนาที่ดำเนินการประเมินสมรรถนะดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการ

ทำงาน ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. ผานการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สอบ 

2. ผานการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงานที่

สถาบันจัดขึ้น หรือที่สถาบันใหการยอมรับ 

3. มีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศของสถาบันฯ  

หลักการประเมินสมรรถนะดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงาน 

  หลักการประเมินสมรรถนะ เปนเครื่องมือสำคัญของเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการ

ทำงานที่สงผลใหการประเมินสมรรถนะเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความนาเชื่อถือ รวมทั้งเปน

แนวทางสำคัญที่ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังน้ี 

1. การต้ังอยูบนความถูกตอง (Validity) 

- ตองยึดการประเมินที่สอดคลองกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

- ตองตรวจสอบความถูกตองทั้งสมรรถนะ ทักษะ ความสามารถของผูเขารับการประเมินใหตรง

ตามที่ระบุในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

- ตองมั่นใจวา ผลการประเมินสมรรถนะอยูบนพื้นฐานของหลักฐานที่พบจากการประเมินสมรรถนะ

เทาน้ัน และสามารถทวนสอบหลักฐานที่พบจากการประเมินสมรรถนะได 

2. ความยืดหยุน (Flexibility) 

- การประเมินสมรรถนะสามารถทำการประเมินไดทั้งในเวลาทำงาน หรือนอกเหนือการทำงานปกติ

ได ขึ้นอยูกับความสะดวกของผูเขารับการประเมิน และสถานการณตามบริบทที่เกี่ยวของ 

- ปญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการประเมินสมรรถนะ เจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอน

ประสบการณการทำงาน สามารถใหผูเขารับการประเมินอธิบาย หรือแสดงหลักฐานอันเปนประโยชนตอ

กระบวนการประเมินเพ่ิมเติมได 

3. ความนาเช่ือถือ (Reliability) 

- ผลการประเมินสมรรถนะ หรือการตัดสินการประเมินตองมีเกณฑที่ระบุผลลัพธที่เปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 

- ตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยใชความรู ทักษะ และประสบการณอยางเต็มความสามารถ 

บนพ้ืนฐานของวิชาชีพ 
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- ตองประเมินสมรรถนะโดยยึดเกณฑการประเมินตามมาตรฐานอาชีพและตามที่องคกรที่มีหนาที่

รับรองสมรรถนะกำหนด คงไวซึ่งความเที่ยงตรง และความเช่ือมั่นในการประเมิน 

 

4. ความเปนธรรม (Fairness) 

- ตองมีขั้นตอนกระบวนการประเมิน และผลการตัดสินการประเมินที่ชัดเจน ไมมีสวนไดสวนเสียตอ

ผูเขารับการประเมิน และ/หรือผูไดรับการรับรอง ที่จะรับการประเมินสมรรถนะ ทั้งทางตรงและทางออม ที่ทำ

ใหเสียความเปนกลางและเปนธรรมในการประเมินสมรรถนะ 

- ตองเปดเผยความมีสวนไดสวนเสียของตนที่มีตอผูผานคุณสมบัติเบื้องตน/ผูเขารับการประเมิน /ผู

ไดรับการรับรอง ทั้งทางตรงและทางออม ใหแกองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะ และตองไมตรวจ และ/หรือ 

ทดสอบสมรรถนะ และใหการรับรองในกรณีที่ตนมีสวนเกี่ยวของอันจะนำไปสูการขัดแยง หรือการไมเปนกลาง

ซึ่งอาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

- ไมเขารวมเปนผู ตัดสินการรับรอง และ/หรือ คณะพิจารณาอุทธรณสำหรับผู ผานคุณสมบัติ

เบื้องตน/ผูเขารับการประเมิน/ผูไดรับการรับรอง ที่เจาหนาที่สอบทานนั้นไดดำเนินการประเมินสมรรถนะ 

ยกเวน พนระยะเวลา 2 ป นับจากวันสุดทายของการประเมินสมรรถนะครั้งลาสุด 

- ตองไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสิ่งตอบแทนใด ๆ จากบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขอการ

รับรองจากองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะ และ/หรือ บุคคล หรือ องคกรอื่นใด ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอน

วิจารณญาณของผูประกอบวิชาชีพในการประเมินสมรรถนะ และ/หรือ การทดสอบสมรรถนะ 

 

การอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาทีส่อบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงาน 

 ผูเขารับการอบรมเปนเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงาน ตองผานการอบรมใน

สวนที่เกี ่ยวของกับการตรวจสอบหนวยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพที่จะทำการประเมิน การตรวจสอบ

รายการของเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน และหลักฐานตามเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะตาม

หลักเกณฑดังตอไปน้ี 

1. ตรวจสอบหนวยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพที่จะทําการประเมิน โดยมีการทดสอบ เกี่ยวกับการ

ระบุและแบงแยกสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพที่ตองประเมินไดครบถวน มีความเขาใจ ความหมายของนิยาม

ศัพทเฉพาะที่ใชในมาตรฐานอาชีพนั้น การรวบรวมขอมูลดานกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ 

และการประยุกตกฎ ระเบียบ และขอบังคับในการปฏิบัติ 

2. ผูเขารับการอบรมเปนเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงานตองผานการอบรม

เกี่ยวกับการดําเนินการประเมินใหเปนไปตามแนวทางการประเมินที่เตรียมไว โดยดำเนินการวิเคราะหผลการ

ประเมิน และการตัดสินผลการประเมินตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

2.1 ดําเนินการประเมินใหเปนไปตามแนวทางการประเมินที่เตรียมไว โดยมีการพิจารณาเกณฑ 
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รวมกับเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงานที่ดำเนินการประเมินรวมกัน จำนวน 3 ทาน 

ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหเปนไปตามที่มาตรฐานอาชีพ และประกาศที่สถาบันฯ กำหนด 

2.2 วิเคราะหความสอดคลองของหลักฐานที่ใชการประเมินกับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ซึ่งตอง

วิเคราะหดวยความเที่ยงตรง มีเหตุผล ปราศจากความลําเอียง รวมถึงวิเคราะหความถูกตองของหลักฐาน ความ

เปนปจจุบันของหลักฐานที่ตองไมลาสมัยกวามาตรฐานอาชีพฉบับปจจุบัน ซึ ่งแสดงถึงเอกสารที่มีความ

นาเช่ือถือ และทวนสอบได 

2.3 พิจารณาคุณภาพของหลักฐานประกอบการประเมิน ดวยความรอบคอบ โปรงใส เชื่อถือได และ

ปราศจากความลําเอียง ดำเนินการปรึกษาและบันทึกผลการประเมินรวมกับเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอน

ประสบการณการทำงานที่ดำเนินการประเมินรวมกัน จำนวน 3 ทาน โดยผลการผานการประเมินตองเปนเอกฉันท 

3. ผูเขารับการอบรมเปนเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงานตองผานการอบรม

เกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการประเมิน และการรายงานผลการประเมินใหกับองคกรที่มีหนาที่รับรอง

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพ่ือดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 

3.1  การจัดทํารายงานผลการประเมิน โดยมีการทดสอบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลการประเมิน 

ตามรูปแบบที ่กําหนด การบันทึกผลการประเมินดวยความถูกตองและสอดคลองกับวัตถุประสงคของ                        

การประเมินตามรูปแบบรายงานที่กําหนด การจัดเก็บผลการประเมินสวนที่เปนความลับ และบุคคลที่เกี่ยวของ

ที่สามารถคนหาขอมูลและรายงานผลการประเมินได การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการประเมิน ในขั้นตอนตาง ๆ 

3.2  การรายงานผลการประเมินใหกับองคกรที ่มีหนาที ่ร ับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ                                  

โดยมีการทดสอบเกี่ยวกับการบันทึกการประเมินอยางเที่ยงตรง ชัดเจน และเขาใจงาย การชี้แจงตอผูเขารับ

การประเมินและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนสําหรับการพัฒนาตนเองของผูเขารับการประเมิน การชี้แจง

สมรรถนะที่ยังขาดและใหขอเสนอแนะตามคุณวุฒิวิชาชีพ และติดตาม ทบทวนขอขัดแยง ในกรณีที่ผูเขารับการ

ประเมินไมเห็นดวยกับผลการตัดสินและหาขอสรุปใหกับองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ รวมทั้งสามารถช้ีแจงบุคคลที่เกี่ยวของในกรณีที่มีขอโตแยงเกี่ยวกับผลการประเมิน 

 

หนาที่และความรับผิดชอบของดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงาน 

1. ศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตามสาขาวิชาชีพ สาขาอาชีพ และระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่

จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ 

2. จัดเตรียมและ/หรือตรวจสอบวัสดุ ความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือ เอกสารและสถานที่ที่ใชใน

การประเมินสมรรถนะ 

3. ประเมินความมีสวนไดสวนเสียทั้งทางตรงและทางออมของตนตอผูที่เขารับการประเมิน เพื่อรักษา

ความเปนกลางในการประเมินสมรรถนะ 
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4. ดำเนินการประเมินสมรรถนะผูเขารับการประเมิน ตามแผนการประเมินสมรรถนะที่กำหนดไว โดย

ใชวิธีการประเมิน กระบวนการประเมินสมรรถนะตามที่ระบุในมาตรฐานอาชีพ และคูมือในการดำเนินงานของ

เจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงาน 

5. รายงานผลการประเมินสมรรถนะใหกับองคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะ รวมถึงรายงานถึงปญหา 

อุปสรรค รวมถึงความขัดแยงระหวางเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงาน ผูเขารับการ

ประเมิน หรือคณะกรรมการตัดสินรับรองผลที่เกิดขึ้นระหวางการประเมินสมรรถนะ 

6. ปฏิบัติตามหลักการประเมินสมรรถนะสำหรับเจาหนาที ่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณ                   

การทำงาน อยางเครงครัด 

 

ขั้นตอนการปฎิบัติงานของเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงาน 

1. การเตรียมการประเมินเอกสารของผูเขารับการประเมิน ใหเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอน 

ประสบการณการทำงานปฏิบัติตน ดังตอไปน้ี 

(1) ประชุมซักซอมความเขาใจในมาตรฐานอาชีพและเครื่องมือประเมิน มีการวางแผนการประเมิน

รวมกับเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงาน ตัดสินผลการประเมินตามหลักเกณฑที่

เห็นชอบรวมกันในแผนการประเมิน และกำหนดระยะเวลาในการสงการประเมินใหทางองคกรที่มีหนาที่รับรอง

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

(2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานผูสมัครเขารับการประเมินใหมีความสอดคลองกับหนวยสมรรถนะ และ

ครอบคลุมคุณสมบัติที่มาตรฐานอาชีพน้ันกำหนด 

2. การประเมินเอกสารของผูเขารับการประเมิน ใหเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการ 

ทำงาน ดําเนินการ ดังน้ี 

(1) ดำเนินการประเมินโดยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหเปนไปตามมาตรฐานอาชีพ ความถูกตอง

ของเอกสารหลักฐาน ความเปนปจจุบันไมลาสมัยกวามาตรฐานอาชีพฉบับปจจุบัน ซึ่งแสดงถึงเอกสารที่มีความ

นาเช่ือถือ และทวนสอบได 

(2) ปฏิบัติตอผูเขารับการประเมินโดยเทาเทียม เปนกลางและใหความเปนธรรม 

(3) จดบันทึก และสรุปผลการประเมินไวเปนหลักฐานเพื ่อการสอบทวนยอนกลับในการประกัน

คุณภาพหรือในกรณีที่มีขอรองเรียน 

3. การตัดสินผลและรายงานการประเมินใหเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงาน  

จำนวน 3 ทาน ดำเนินการประเมินและสรุปผลการประเมินของผูเขารับการประเมินแตละคนรวมกัน โดยผล

การผานการประเมินตองเปนเอกฉันทและลงนามรวมกันกอนนําสงใหคณะกรรมการตัดสินรับรองผลการ

ประเมินตอไป 
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การตออายุเจาหนาที่สอบ 

  เจาหนาที่สอบ ที่มีความประสงคจะตออายุ ใหปฏิบัติดังน้ี 

1. ยื่นคำขอตออายุตอสถาบันลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันที่บัตรประจำตัวเจาหนาที่สอบ 

หมดอายุ  

2. ผานการอบรมเพื่อทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สอบที่สถาบันจัดขึ้น หรือที่

สถาบันใหการยอมรับ 

 

การยกเลิกเจาหนาที่สอบ 

สถาบันมีสิทธิยกเลิกการเปนเจาหนาที่สอบ ในกรณีตอไปน้ี 

1. มีสวนรวมในการทุจริตการประเมินผล 

2. ไมมาปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่สอบตามทีอ่งคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพกำหนด 

3. ขาดความเชี่ยวชาญจนทําใหการประเมินสมรรถนะแกผูเขารับการประเมินมีความบกพรองอยาง

ชัดเจน และขาดความนาเช่ือถือเปนเวลาหน่ึงป 

4. ไดรับการรองเรียนถึงขอบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่สอบ ไมวาดานใด ๆ จํานวน

สองครั้งในรอบหน่ึงป  

 

   ในการยกเลิกการเปนเจาหนาที่สอบที่ขึ้นทะเบียนไวโดยสถาบัน ผูถูกยกเลิกมีสิทธิยื่นอุทธรณ

ตอผูอํานวยการสถาบันได ภายใน 30 วัน ทั้งน้ี ใหถือวาคําวินิจฉัยของผูอํานวยการสถาบันเปนที่สุด 
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บทที่ 3 

กระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพดวยวิธีเทียบโอน

ประสบการณการทำงาน 

3.1 กระบวนการเตรียมการกอนประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

3.1.1 การเตรยีมความพรอมของผูเขารบัการประเมิน 

ผูเขารับการประเมินจะตองมีความมั่นใจมีวาความรู ทักษะ และความสามารถเพื่อประกอบอาชีพ

รวมถึงประสบการณในการทำงานที่สอดคลองกับขอกำหนดของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่จะขอรับ

การประเมินและผูเขารับการประเมินจะตองแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินดวยตนเอง โดยการ

ประเมินสมรรถนะ มีขั้นตอนดังน้ี 

1. แสดงความจำนงขอรับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ในสาขาวิชาชีพ อาชีพและระดับคุณวุฒิที่ประสงคขอรับการประเมิน โดยจะตองกรอกแบบคำขอ ระบุขอมูล

ประวัติของผูเขารับการประเมิน และยื่นเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับการประเมินสมรรถนะของบุคคล 

ตามมาตรฐานอาชีพตามที่กำหนดในแบบคำขอผานชองทางดังตอไปน้ี 

 ย่ืนดวยตนเองที่ องคกรที่มีหนาที่รับรองสมรรถนะของบุคคลฯ 

 สมัครผานเว็บไซตของสถาบันที่ http://tpqi-net.tpqi.go.th 

 เลือกรายการ “สำหรับบุคคลทั่วไป/รับรองสมรรถนะบุคคล” 

2. ผูเขารับการประเมินชำระคาธรรมเนียมการสมัครตามประกาศคณะกรรมการสถาบันฯ เรื่อง 

คาธรรมเนียมการสมัครเขารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและการประเมินสมรรถนะ พ.ศ.2563 

บังคับใชตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 และชำระคาธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะใหกับองคกรที่มีหนาที่รับรอง

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพโดยอางอิงประกาศคณะกรรมการสถาบันฯ เรื ่อง การสนับสนุน

คาธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคาธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะ บังคับใช

ต้ังแต 1 ตุลาคม 2563 

3. เจาหนาที่สอบประเมินหลักฐานการขอประเมินสมรรถนะดวยวิธีเทียบโอนประสบการณทำงาน

ของผูเขารับการประเมิน โดยหลักฐานตองครอบคลุมทุกหนวยสมรรถนะตามที่กำหนดในมาตรฐานอาชีพจึง

จะผานการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพในแตละระดับที่กำหนดในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

4. หากผูเขารับการประเมินไดรับผลไมผานการประเมินสมรรถนะ ผูเขารับการประเมินสามารถ

ฝกฝนพัฒนาตนเอง เพื่อขอเขารับการประเมินใหมอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากประเมินไมผาน 

โดยนับจากวันที่องคกรที่มีหนาที่รับรองฯ ยืนยันผลการประเมินในระบบฐานขอมูล  
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3.1.2 การเตรยีมความพรอมของเจาหนาที่สอบ 

การเตรียมความพรอมของเจาหนาที่สอบ มีขั้นตอน ดังน้ี 

1. ตรวจสอบและพิจารณาหลักฐานคุณสมบัติของผูเขารับการประเมิน เพ่ือพิจารณาความพรอม

และความสอดคลองกับขอบขายคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับการประเมินหรือไม เพียงใด 

2. จัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับกรอบการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

3. จัดทำแผนการประเมินสมรรถนะ ขอแนะนำในการประเมินสมรรถนะ 

4. จัดเตรียมแบบบันทึกหลักฐานสำหรับการเทียบโอนประสบการณทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

(RESK: Recognition of Existing Skills and Knowledge) ตามคูมือในการดำเนินงานของเจาหนาที่สอบ

ดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงาน 

5. ศึกษาและทำความเขาใจเกณฑการประเมินดานความรู ทักษะ และเจตคติ และวิธีการประเมินการ

ปฏิบัติงานตามหนวยสมรรถนะที่กำหนดไวในตามคูมือเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงาน 

6. เจาหนาที่สอบดำเนินการประเมินตามแผนที่กำหนด 

7. เจาหนาที่สอบบันทึกผลลงในแบบประเมินสมรรถนะตามคูมือเจาหนาที่สอบดวยวิธีเทียบโอน

ประสบการณการทำงาน 

8. เจาหนาที่สอบรวบรวมขอมูลจากการประเมินดานความรู ดานปฏิบัติงาน และดานพฤติกรรม 

จากนั้นนำผลการประเมินในแตละดานมาสรุปโดยเทียบกับเกณฑการประเมินตามที่กำหนดไวในแผนการ

ประเมิน 

9. เจาหนาที่สอบใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และแจงใหทราบถึงแนวทาง

ในการพัฒนาในครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูเขารับการประเมินไมผานการประเมินตามที่มาตรฐานอาชีพกำหนด ใหเจาหนาที่สอบ

ระบุถึงสาเหตุ ขอผิดพลาดรวมถึงแนวทางการปรับปรุงพัฒนาใหผูเขารับการประเมินทราบเปนลายลักษณ

อักษร เพ่ือที่ผูเขารับการประเมินนำขอมูลไปพัฒนาตนเองและขอเขารับการประเมินใหมอีกครั้ง 

 

3.1.3 หลักการ “ผานสมรรถนะ” หรือ “ไมผานสมรรถนะ” 

 การผานสมรรถนะ 

 ถาผูเขารับการประเมินแสดงหลักฐานที่สอดคลองตามหนวยสมรรถนะไดตามเกณฑการประเมิน จะ

ไดรับผล “ผานสมรรถนะ” รวมทั้งหลักฐานนั้น ๆ ตองครอบคลุมทุกหนวยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับ

การประเมิน 

 การไมผานสมรรถนะ 
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 ถาผูเขารับการประเมินไมสามารถแสดงหลักฐานที่สอดคลองตามหนวยสมรรถนะไดอยางครบถวน 

เพียงพอ เปนปจจุบัน ที่สามารถแสดงหรือพิสูจนใหเจาหนาที่สอบเห็นวาผูเขารับการประเมินมีความรู ทักษะ

หรือความสามารถตามสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพน้ัน ๆ จะไดรับผล “ไมผานการประเมินสมรรถนะ” และตอง

ทำการทดสอบใหมทั้งหมดอีกครั้ง โดยผูที่ไมผานการประเมินสมรรถนะจะถูกกำหนดให 

ก). เขารับการฝกฝนหรือเรียนรูเพ่ิมเติม 

ข). เขารับการประเมินอีกครั้งในการประเมินสมรรถนะครั้งตอไป นับจากวันทราบผลจากวันที่ “ไมผาน

การประเมิน” อยางเปนทางการ 
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3.2 ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพดวยวิธีเทยีบโอนประสบการณการทำงาน 

ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแสดงดังภาพที่ 1. 

 

 
 

ภาพที่ 1. ขั้นตอนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
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ภาคผนวก 
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แบบบันทึกหลักฐานสำหรับการเทียบโอนประสบการณทำงานเพื่อการรบัรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

(RESK: Recognition of Existing Skills and Knowledge) 

คำชี้แจง เจาหนาที่สอบเทียบดวยวิธีเทียบโอนประสบการณการทำงาน พิจารณาหลักฐานของผูเขารับการ

ประเมิน พรอมบันทึกรายละเอียดของหลักฐานที ่ม ีความสอดคลองตามหนวยสมรรถนะ (Unit of 

Competence: UoC) สมรรถนะยอย (Element of Competence: EoC) และเกณฑการปฏิบ ัต ิงาน 

(Performance Criteria: PC) ลงในตารางบันทึกหลักฐาน 

สวนที่ 1 ขอมูลผูเขารับการประเมิน 

คำนำหนา  นาย  นาง  นางสาว  อ่ืน ๆ ระบุ .............................................................................. 

ช่ือ…………………………………………..…………….............  นามสกุล………………….……..……………............................ 

เลขบัตรประชาชน/Passport……………………………………………………… เบอรโทรศัพท....................................... 

จำนวนประสบการณ (ณ วันที่สมัคร) ................................................. ป 

 

 

 

หลักฐานที่ใชในการพิจารณา (ต้ังแต 2 รายการขึ้นไป) 

 1.หนังสือรับรองการทำงาน  

 2.ใบกำหนดหนาที่งาน 

 3.ใบประกาศนียบัตร          

 4.วุฒิบัตร 

 5.วิดีโอการปฏิบัติงาน 

 6.ผลงานจากการปฏิบัติงาน  

 7.ภาพถายผลงานหรือช้ินงาน  

 8.รางวัล หรือ เกียรติบัตร                        

 9.ผลงานทางวิชาการ  

 10.ผลงานการเปนวิทยากร 

 11.ผลงานใน Social Media 

 12.ขอคิดเห็นจากบุคคลที่ 3  

 13.หลักฐานอ่ืนๆ 

 

 

หมายเหตุ คำจำกัดความของรายการหลักฐานประกอบการพิจารณา 

1. หนังสือรับรองการทำงาน หมายถึง เอกสารรับรองที่ออกโดยบริษัทหรือหนวยงานตนสังกัด วาได

ทำงานอยูบริษัทหรือหนวยงานนั้น ๆ จริง มีระยะเวลาเริ่มตนจนสิ้นสุดระยะเวลาการทำงาน 

คุณวุฒิวิชาชีพที่ขอรับการประเมิน  สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา 

 สาขาสาขาการวิจัยและพัฒนา 

 อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 



สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 

ปฏิบัติงานในตำแหนงใด แผนกใด โดยมีรายละเอียดแสดงถึงหนาที่และความรับผิดชอบงาน               

เปนตน 

2. ใบกำหนดหนาที่งาน หมายถึง หลักฐานแสดงถึงลักษณะการทำงาน แสดงหนาที่ความรับผิดชอบ 

ขอบเขตการทำงาน ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ เชน Job Description / Resume / Work 

Sheet เอกสารมอบหมายงาน เปนตน 

3. ใบประกาศนียบัตร หมายถึง เอกสารที่แสดงการผานการอบรมในหลักสูตรที่เกี ่ยวของ  หรือ                      

ใบสัมฤทธิ์บัตรที่แสดงความสำเร็จการศึกษาหรือรับรองไดวาผานหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวของ

กับหนวยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพน้ี เชน ใบประกาศนียบัตรเขารวมการฝกอบรม ผลการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

4. วุฒิบัตร หรือหลักฐานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่มอบใหแกบคุคล

ที่ผานการฝกฝน การเรียนรู การพัฒนาตนเองที่เกี่ยวของกับอาชีพ การฝกอบรมเชิงวิชาชีพ  

เปนตน 

5. วิดีโอแสดงการปฏิบัติงาน หมายถึง สื่อวิดีโอที่ผูขอเขารับการประเมินเปนผูสาธิตการปฏิบัติงาน

ดวยตนเอง โดยแสดงถึงการปฏิบัติงานที่สอดคลองตามมาตรฐานอาชีพ โดยเจาหนาที ่สอบ

สามารถแจงขอบเขตการอัดคลิปวิดิโอแกผูรับการประเมินได 

6. ผลงานจากการปฏิบัติงาน หมายถึง รายงานการปฏิบัติงานหรือผลงานที่ไดจากการปฏิบัติงาน

ตามหนาที่และความรับผิดชอบ เชน แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันในสถานประกอบการ 

รายงานการปรับปรุงคุณภาพงาน รายงานหรือแผนการปฏิบัติงาน แผนธุรกิจ เปนตน 

7. ภาพถายผลงานหรือชิ้นงาน หมายถึง ตัวอยางผลงานที่ผู เขารับการประเมินไดจัดทำขึ้นดวย

ตนเองที่แสดงถึงการประยุกตใชความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานที่สอดคลองตามมาตรฐาน

อาชีพ  

8. รางวัล หรือ เกียรติบัตร หมายถึง สิ่งที่มอบใหแกบุคคลเพ่ือแสดงวาเปนผูทีส่มควรไดรับเกียรติ ไดรับ

การยกยองอยางใดอยางหนึ่ง เชน เกียรติบัตรรับรองการเขารวมกิจกรรมที่มีคุณประโยชนตอกลุม

อาชีพ เกียรติบัตรที่มอบใหแกบุคคลที่ไดประกอบกิจกรรมที่นาสรรเสริญแสดงการเปนบุคคล

ตัวอยางที ่ด ีในอาชีพ เชน เปนบุคคลดีเดนในอาชีพ หรือผู ท ี ่ เขารวมประกวดหรือแขงขัน

ความสามารถในดานใดดานหน่ึง เปนตน 

9. ผลงานทางวิชาการ หมายถึง เอกสารหรือหลักฐานที่จัดทำขึ้นจากความรู ความสามารถ ทักษะ

และประสบการณของผูจัดทำ โดยการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย และไดนำไปใชใน

การแกปญหา หรือพัฒนางานในหนาที่จนเกิดผลดีตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการจัดการศึกษา
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และเปน ประโยชนตอความกาวหนาทางวิชาการ เชน เอกสารประกอบการสอน เอกสารการ

บรรยาย บทความทางวิชาการ ตำรา หนังสือ งานวิจัย และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ 

10. ผลงานการเปนวิทยากร หมายถึง เอกสารหลักสูตรที ่ม ีการสอน แผนการสอน เอกสาร

ประกอบการบรรยาย หนังสือเชิญเปนวิทยากรจากหนวยงานตางๆ เปนตน 

11. ผลงานใน Social Media หมายถึง ผลงานที่แสดงตอสาธารณะชนผานชองทาง Social Media 

เชน Line / Facebook / Website / Blog / Instagram / YouTube เปนตน 

12. ขอคิดเห็นจากบุคคลที่ 3 หมายถึง หลักฐานที่แสดงขอคิดเห็นจากนายจางหรือผู บังคับบัญชา  

เพื่อนรวมงาน และผูใชบริการ เชน จดหมายรับรองบุคคลจากนายจางหรือผูบังคับบัญชา จดหมาย

รับรองบุคคลจากเพ่ือนรวมงาน และแบบประเมินผลแสดงขอคิดเห็นจากผูใชบริการ เปนตน 

13. หลักฐานอ่ืนๆ เชน หลักฐานทางวิชาชีพ การเปนสมาชิกในสมาคมวิชาชีพ ใบอนุญาต ใบประกอบ

วิชาชีพ เปนตน 
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สวนที่ 2 รายการหนวยสมรรถนะที่ทำการเทียบโอนประสบการณ 

หนวยสมรรถนะของคุณวุฒวิิชาชีพนี้มีจำนวนทั้งหมด 9 หนวย ประกอบดวย 

หนวยสมรรถนะรวม 8 หนวย 

หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

0000 ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณนักวิจัย 

 

 

00001 

รูและเขาใจจรรยาบรรณ

นักวิจัย 

1. ศึกษารายละเอียด

จรรยาบรรณและแนว

ปฏิบัตินักวิจัย 

2. ทำความเขาใจ

จรรยาบรรณและแนว

ปฏิบัตินักวิจัย 

ตัวอยางหลักฐาน 

1. หลักฐานผานการ

อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของ

กับจรรยาบรรณและแนว

ปฏิบัตินักวิจัย 

2. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของกับจรรยาบรรณ

และแนวปฏิบัตินักวิจัย 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

 

 

 

 

 

00002 

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

นักวิจัยอยางเครงครัด 

1. ดำเนินการวิจัยภายใต

จรรยาบรรณและแนว

ปฏิบัตินักวิจัย 

2. นำเสนอผลการวิจัย

ภายใตจรรยาบรรณและ

แนวปฏิบัตินักวิจัย 

ตัวอยางหลักฐาน 

1. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ

นักวิจัย 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 
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หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

0011 ศกึษาปญหา

และความสำคญัของ

การวิจัย 

 

 

 

 

00111  

เสนอประเด็นปญหาการ

วิจัย 

1. ระบุประเด็นปญหา/

ความตองการ/

ยุทธศาสตร/นโยบาย/

บริบททั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

2. เขาใจและสามารถ

เขียนที่มาและ

ความสำคัญในการทำ

วิจัยเรื่องน้ันๆ 

3. วิเคราะหโอกาส/

ชองวางเพ่ือใหได

ประเด็นปญหา 

4. สังเคราะหเพ่ือสรุป

ประเด็นปญหาการวิจัย 

ตัวอยางหลักฐาน 

1. หลักฐานแสดง

ทักษะการทำเคา

โครงวิจัย อยาง

นอย 1 เรื่อง 

2. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
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หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

00112  

เขียนวัตถุประสงคไดตรง

ตามปญหาการวิจัย 

1. เขาใจประเด็นปญหา

การวิจัย บริบท 

องคประกอบ และ

สิ่งแวดลอมเกี่ยวกับ

งานวิจัย  

2. สังเคราะหประเด็น

ปญหาวิจัยใหเปน

ประเด็นวิจัย/กิจกรรม

ยอย/งานยอย 

3. กำหนดขอบขาย 

วัตถุประสงคที่สอดคลอง

กับประเด็นปญหาอยางมี

ประสิทธิภาพ และ

สอดคลองกับทรัพยากร

การวิจัย (ทราบถึง

ขอจำกัดของงบประมาณ

และเวลาที่เกี่ยวของใน

งานน้ันๆ)  

ตัวอยางหลักฐาน 

1. หลักฐานแสดง

ทักษะการทำเคา

โครงวิจัย อยาง

นอย 1 เรื่อง 

2. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
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หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

4. กำหนดผลผลิตและ

ผลลัพธที่ชัดเจน   

......................................................... 

0111 หาแหลงโจทย

วิจัยในการสรางและ

พัฒนาองคความรูเชิง

วิชาการ 

01111  

ระบุแหลงที่มาของการ

กำหนดโจทยวิจัย 

1. รูจักแหลงทีม่าของ

การหาขอมูลเพ่ือกำหนด

โจทยวิจัย 

2. รูจักผูรวมวิจัยวามี

ความเช่ียวชาญทางดาน

ใด 

3. หาขอมูลเพ่ือเตรียม

คัดเลือกโจทยวิจัย 

ตัวอยางหลักฐาน 

1. หลักฐานแสดง

ทักษะการทำเคา

โครงวิจัย อยาง

นอย 1 เรื่อง 

2. รายงานการวิจัยที่

เคยดำเนินการ 

อยางนอย 1 เรื่อง 

3. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

 

 01112 

คัดกรองขอมูลจาก

แหลงที่มาเพ่ือกำหนดโจทย

วิจัย 

1. เรียงลำดับ

ความสำคัญของขอมูล

จากแหลงที่มาแตละแหง 

2. วิเคราะห และ

สังเคราะหเพ่ือเลือก

ตัวอยางหลักฐาน 

1. หลักฐานแสดง

ทักษะการทำเคา

โครงวิจัย อยาง

นอย 1 เรื่อง 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 



สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 

หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

ประเด็นในการกำหนด

โจทยวิจัย 

2. รายงานการวิจัยที่

เคยดำเนินการ 

อยางนอย 1 เรื่อง 

3. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

0012 กำหนด

แหลงขอมูล และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

00121  

แสวงหาความรู/ขอมูลได 

1. สืบคน/คนควาขอมูล

ที่ทันสมัยและเช่ือถือได   

2. สืบคนขอมลูอยางเปน

ระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

3. คัดกรอง/เลอืกสรร

และใชประโยชนจาก

เครือขายขอมูลอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

ตัวอยางหลักฐาน 

1. หลักฐานแสดง

ทักษะการทำเคา

โครงวิจัย อยาง

นอย 1 เรื่อง 

2. รายงานการวิจัยที่

เคยดำเนินการ 

อยางนอย 1 เรื่อง 

3. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

 



สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 

หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

 00122  

กำหนดแหลงขอมูลไดถูก

ตามงานวิจัย 

1. จำแนกขอมลูทุติยภูมิ

และขอมูลปฐมภูมิออก

จากกันได 

2. เขาใจเหตุผลในการ

กำหนดแหลงขอมูล 

ตัวอยางหลักฐาน 

1. หลักฐานแสดง

ทักษะการทำเคา

โครงวิจัย อยาง

นอย 1 เรื่อง 

2. รายงานการวิจัยที่

เคยดำเนินการ 

อยางนอย 1 เรื่อง 

3. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

 

0021 ทบทวน

วรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

00211 สืบคนขอมูล 1. กำหนดคำหลัก (Key 

Words) หรือประเด็น

หลัก (Key Issues) ใน

การสืบคนได 

2. สืบคนแนวคิด ทฤษฎี 

นวัตกรรมและงานวิจัยที่

เกี่ยวของไดอยาง

เหมาะสมและทันสมัย 

ตัวอยางหลักฐาน 

1. หลักฐานการ

สืบคนขอมูลใน

งานวิจัย อยาง

นอย 1 เรื่อง 

2. รายงานการวิจัยที่

เคยดำเนินการ 

อยางนอย 1 เรื่อง 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 



สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 

หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

3. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 00212  

ประเมิน/กลั่นกรองขอมูล 

1. กลั่นกรองแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวของใหอยูใน

ขอบเขตที่ตองการศึกษา

ได  

2. ระบุแนวคิดสำคัญที่

เกี่ยวของในการนำไปสู

การกำหนดโครงสราง

ของการทบทวน

วรรณกรรมได 

ตัวอยางหลักฐาน 

1. หลักฐานการ

ประเมิน/

กลั่นกรองขอมูล

งานวิจัย อยาง

นอย 1 เรื่อง 

2. รายงานการวิจัยที่

เคยดำเนินการ 

อยางนอย 1 เรื่อง 

3. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

 

 00213  

เรียบเรียงขอมูล 

1. จำแนกขอมลูที่ตรง

ตามสิ่งที่ตองการศึกษา

ได 

ตัวอยางหลักฐาน 

1. รายงานการวิจัยที่

เคยดำเนินการ 

อยางนอย 1 เรื่อง 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 



สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 

หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

2. นำขอมูลที่ไดจาก

แหลงตางๆ มาเรียบเรียง 

วิเคราะหและสังเคราะห

ไดอยางมีตรรกะ 

สละสลวย และเขาใจ

งาย                               

3. ตรวจสอบความถูก

ตองของขอมูลได 

2. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

0022 จัดทำเครื่องมือ

สำหรับเก็บรวบรวม

ขอมูล 

00221  

วางแผนการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

1. กำหนดวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลได 

2. วางแผน/ประสานงาน

ในการเก็บรวบรวมขอมูล

ได 

3. ประเมินปญหาและ

อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจาก

การเก็บขอมูลได 

ตัวอยางหลักฐาน เชน 

1. ภาพถาย วิดีโอ

การปฏิบัติงาน 

หรือรายงานที่

เกี่ยวของกับการ

เก็บขอมูล อยาง

นอย 1 ช้ิน 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 



สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 

หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

4. กำหนดแผนการ

รับมือกับปญหาและ

อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได 

2. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 00222  

ดำเนินการเก็บรวบรวม

ขอมูล 

1. เก็บและจัดการขอมูล

ในรูปแบบที่เหมาะสม

สำหรับการวิเคราะหผล

ใหตรงตามวัตถุประสงค

การวิจัย 

2. ใชวิธีการเก็บรวบรวม

ขอมูลที่เช่ือถือได 

3. ประยุกตใชเทคโนโลยี

ในการเขาถึง จดัการ 

และเก็บรวบรวมขอมูล

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวอยางหลักฐาน เชน 

1. ภาพถาย วิดีโอ

การปฏิบัติงาน 

หรือรายงานที่

เกี่ยวของกับการ

เก็บขอมูล อยาง

นอย 1 ช้ิน 

2. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

 



สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 

หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

 00223  

ตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลในภาคสนาม 

1. ตรวจสอบความ

สมบูรณครบถวนและ

ความถูกตองของขอมูล

ได 

2. บันทึกขอมลูไดอยาง

ถูกตองตามระเบียบวิธี

วิจัย 

3. เก็บรักษาขอมูลได

อยางเหมาะสม 

ตัวอยางหลักฐาน เชน 

1. ภาพถาย วิดีโอ

การปฏิบัติงาน 

หรือรายงานที่

เกี่ยวของกับการ

ตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูล

ภาคสนาม อยาง

นอย 1 ช้ิน 

2. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

 

0032 สรุปและ

อภิปรายผลการวิจัย

และพัฒนา 

00321 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงคที่ต้ังไวได 

2. อภิปรายผลการวิจัย

กับแนวคิดทฤษฎีและ

ผลงานวิจัยที่ผานมาได 

ตัวอยางหลักฐาน 

1. หนังสือรับรองการ

ทำงานในตำแหนง

ผูชวยนักวิจัย  

2. รายงานการวิจัยที่

เคยดำเนินการ 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 



สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 

หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

3. นำผลการวิจัยไป

ประยุกตใชประโยชนได

  

3. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 00322 

จัดทำขอเสนอแนะ 

1. เช่ือมโยงผลการวิจัย

กับสภาพปญหาทั้งใน

ระดับนโยบายและใน

ระดับปฏิบัติได  

2. พัฒนาขอเสนอแนะที่

เปนรูปธรรมได 

 

ตัวอยางหลักฐาน 

1. หนังสือรับรองการ

ทำงานในตำแหนง

ผูชวยนักวิจัย  

2. รายงานการวิจัยที่

เคยดำเนินการ 

3. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

0041 จัดทำ

ผลงานวิจัยในรูปแบบที่

พรอมสำหรับการ

เผยแพร 

00411  

เขียนผลงานวิจัยตามผลการ

วิเคราะหขอมูลที่ได 

1. จัดทำผลงานวิจัยให

อยูในรูปแบบทีไ่ด

มาตรฐานสากลและ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคการวิจัย 

ตัวอยางหลักฐาน 

1. หลักฐาน

ผลงานวิจัยใน

รูปแบบที่พรอม

สำหรับการ

เผยแพร 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 



สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 

หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

2. อภิปรายผลการวิจัย

กับแนวคิดทฤษฎีหรือ

ผลงานวิจัยในอดีต 

3. นำผลการวิจัยไป

ประยุกตใชประโยชนได 

2. หลักฐานแสดง

สิทธิบัตรทรัพยสิน

ทางปญญา 

3. หลักฐานการจด

ทะเบียนวิสาหกิจ

ชุมชน มาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน 

หรือนวัตกรรม

ผลิตภัณฑชุมชน 

4. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

 00412 

พัฒนาบทความวิชาการเพ่ือ

เผยแพรตอสาธารณะ 

1. พัฒนารายงานวิจัยให

อยูในรูปแบบบทความ

วิชาการได 

2. เขียนบทความ

วิชาการใหอยูในรูปแบบ

ที่ไดมาตรฐาน 

ตัวอยางหลักฐาน 

1. หลักฐานการมสีวน

รวมในการพัฒนา

บทความเพ่ือ

เผยแพร 

2. หลักฐานการ

ถายทอดองค

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 



สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 

หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

ความรูงานวิจัยสู

ทองถิ่น 

3. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 

หนวยสมรรถนะอาชีพ 1 หนวย 

หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

0031 รายงานผลการ

วิเคราะหขอมูล 

00311 

เรียบเรียงผลการวิเคราะห

ขอมูล 

1. เรียบเรียงผลการ

วิเคราะหขอมูลใหมคีวาม

สอดคลองกับวัตถุประสงค

การวิจัย 

2. เรียบเรียงผลการ

วิเคราะหขอมูลอยางเปน

ระบบ ใหอยูในรูปแบบที่

ไดมาตรฐานสากล 

ตัวอยางหลักฐาน เชน 

1. หลักฐานการมสีวน

รวมในการเขียน

ผลการศึกษาวิจัย

อยางเปนระบบ 

2. รายงานการ

ปฏิบัติงาน

ประจำปของ

วิสาหกิจชุมชน 

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 



สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 

หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

3. หลักฐานผลการ

ประเมินวิสาหกิจ

ชุมชนจาก

หนวยงานที่

เกี่ยวของ  

4. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

......................................................... 

......................................................... 

 

 00312 

นำเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูล 

1. นำเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลโดย

เรียงลำดับตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย 

2. กำหนดรูปแบบในการ

นำเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลในลักษณะที่เขาใจ

ไดงายตามลักษณะของ

ขอมูลน้ันๆ 

3. นำเสนอผลการ

วิเคราะหขอมูลใน

ตัวอยางหลักฐาน เชน 

1. หลักฐานการมสีวน

รวมในการเขียน

ผลการศึกษาวิจัย

อยางเปนระบบ 

2. รายงานการ

ปฏิบัติงาน

ประจำปของ

วิสาหกิจชุมชน 

3. หลักฐานผลการ

ประเมินวิสาหกิจ

ผลการเทียบโอนประสบการณ 

 ผาน    ไมผาน 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

 



สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 

หนวยสมรรถนะ 

(Unit of Competence) 

สมรรถนะยอย 

(Element of Competence) 

เกณฑการปฏิบัติงาน 

(Performance Criteria) 

หลักฐานทีใ่ชในการประเมนิ บันทึกรายละเอียดหลักฐาน หมายเหตุ 

ภาพรวม ตาม

วัตถุประสงคของการ

วิจัย 

ชุมชนจาก

หนวยงานที่

เกี่ยวของ  

4. แฟมสะสมผลงาน 

หรือ หลักฐานอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวของ 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 



 

 

สรุปผลการเทยีบโอนประสบการณ  สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา 

 สาขาการวิจัยและพัฒนา 

 อาชีพผูชวยนักวิจัย คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 

 

เจาหนาที่สอบ 1  ผาน  ไมผาน 

 ลงช่ือ............................................. (..................................................) 

 

เจาหนาที่สอบ 2  ผาน  ไมผาน 

 ลงช่ือ............................................. (..................................................) 

 

เจาหนาที่สอบ 3  ผาน  ไมผาน 

 ลงช่ือ............................................. (..................................................) 

หมายเหตุ ผลการตัดสินของเจาหนาที่สอบตอง “ผาน” อยางเปนเอกฉันท จึงจะถือวาผานการประเมินสมรรถนะ

  

 

 

สรุปผลการเทียบโอนประสบการณ 

 

 


