
ระหวา่งวันที ่7-11 กรกฎาคม 2558
ณ โรงแรมเอส. ด.ี อเวนวิ กรงุเทพมหานคร

การประชุมเชงิปฏบิตักิาร
ก าหนดสมรรถนะอาชพีเพือ่พฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ

ทีมุ่ง่เนน้การยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานผูเ้รยีนอาชวีศกึษา
กลุม่อาชพีเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร



วลัลภา อยูท่อง
หน่วยศกึษานเิทศก ์ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา

กลุม่อาชพีเกษตรและอตุสาหกรรมเกษตร

การพฒันามาตรฐานอาชพี
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เป้าหมายการอาชวีศกึษา

เพือ่ผลติและพัฒนาก าลงัคนในดา้นวชิาชพีระดบัฝีมอื ระดบัเทคนคิ

และระดับเทคโนโลยี รวมทัง้เป็นการยกระดับการศกึษาวชิาชพีให ้

สงูขึน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน  โดยน า

ความรูใ้นทางทฤษฏีอันเป็นสากลและภูมปัิญญาไทยมาพัฒนาผูรั้บ

การศกึษาใหม้คีวามรูค้วามสามารถในทางปฏบิัตแิละมสีมรรถนะ จน

สามารถน าไปประกอบอาชพีในลักษณะผูป้ฏบิัตหิรอืผูป้ระกอบอาชพี

โดยอสิระได ้

มาตรา 6



ใหจั้ดตามหลกัสตูรทีค่ณะกรรมการการอาชวีศกึษา
ก าหนด ดงัตอ่ไปนี้

• หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพี

• หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู

• หลกัสตูรปรญิญาตรสีายเทคโนโลย/ีปฏบิตักิาร

• หลกัสตูรเพือ่อาชพี/ศกึษาตอ่/กลุม่เฉพาะ
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การจดัอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพี
มาตรา 9



รปูแบบการจดัการอาชวีศกึษาและฝึกอบรมวชิาชพี

1. การศกึษาในระบบ
2. การศกึษานอกระบบ
3. การศกึษาระบบทวภิาคี

สถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบันสามารถจัดการศกึษา
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลายรูปแบบรวมกันก็ได ้ เพื่อ
ประโยชนใ์นการผลติและพัฒนาก าลังคน ทัง้นี ้ตอ้งมุง่เนน้
การจัดการศกึษาระบบทวภิาคเีป็นส าคญั

มาตรา 8
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ท าไม ... จงึตอ้งเป็น
หลกัสตูรฐานสมรรถนะ
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Knowledge
Worker

สมรรถนะก าลงัคนทีป่ระเทศตอ้งการ

มาตรฐานอาชพี
/สมรรถนะ

มาตรฐานการท างาน

ท างาน

ประเมนิ

TVQ

หลกัสตูรอาชวีศกึษา

การเรยีนการสอน

ประเมนิ

ปวช./ปวส./ป.ตรี
+ TVQ

แรงงาน นกัศกึษา

ฝึกประสบการณท์ักษะ
วชิาชพี

ศกึษาเพิม่เตมิ

ประเมนิในสถานประกอบการ/สถาบนั

การพฒันาศกัยภาพก าลงัแรงงาน เพือ่พฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ผา่นระบบอาชวีศกึษาและระบบคณุวฒุวิชิาชพี
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ความเชือ่มโยงระหวา่ง 
โลกของการท างาน กบั โลกของการศกึษา

สมรรถนะ
การ

ท างาน
ทีต่อ้งการ
ในอาชพี

ผลลพัธข์อง
การท างาน

แปลง

ถา่ยโอน

(ผลลพัธ)์

มาตรฐานอาชพี/ 
มาตรฐานสมรรถนะ

มาตรฐานการศกึษา
หลกัสตูรฐานสมรรถนะ

เงือ่นไขในการจดัการเรยีนรู ้
- เนือ้หาสาระทีส่อดคลอ้งกบั
ผลลัพธข์องการเรยีนรู ้

- การจัดการเรยีนรู ้
- การประเมนิทรัพยากร เชน่
อาคารสถานที ่เครือ่งมอื 
อปุกรณ์ บคุลากร

- ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ เชน่ ระยะเวลา
การจัดการเรยีนรู ้แหลง่ฝึกอาชพี
คา่ใชจ้า่ยของผูเ้รยีน 
ประสบการณ์ในอาชพีของผูส้อน

สมรรถนะ
ทีก่ าหนด
ในการ
เรยีนรู ้

ผลลพัธข์อง
การเรยีนรู ้

โลกการท างาน โลกการศกึษา

เง ือ่นไข
ทีอ่าชพีตอ้งการ

- สถานทีท่ างาน
- สภาพงาน
- พืน้ฐานการศกึษา
- อายุ
- เพศ
- สภาพรา่งกาย
- ลักษณะนสิยั
- ฯลฯ

(กระบวนการ)
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ระบบคณุวฒุวิชิาชพี 

ระบบทีจั่ดใหก้ับผูผ้า่นการประเมนิหน่วยสมรรถนะได ้

จ านวนหนึง่ตามทีก่ าหนดในแตล่ะคณุวฒุ ิโดยแบ่งระดับ

ตามความยากงา่ยและความซบัซอ้นของงานแตล่ะหนา้ที่

(Vocational Qualification)



ระดบั

สมรรถนะ

การเทยีบโอน/เทยีบเคยีง/เตมิเต็ม

ความรู/้ทกัษะ/การประยกุตใ์ช้

และคณุลกัษณะ

ระดบัคณุวฒุกิารศกึษา

ระดบั 9 ปรญิญาเอก

ระดบั 8 ประกาศนยีบตัรบณัฑติขัน้สงู

ระดบั 7 ปรญิญาโท

ระดบั 6 ประกาศนยีบตัรบณัฑติ

ระดบั 5 ปรญิญาตรี

ระดบั 4 อนุปรญิญา/ปวส.

ระดบั 3 ม.ปลาย +ทักษะอาชพี/ปวช.3

ระดบั 2 ม.ปลาย +ทักษะอาชพี/ปวช.2

ระดบั 1 ม.ตน้ +ทักษะอาชพี

ทีม่า :  สภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร

กรอบคณุวฒุแิหง่ชาต ิ(NQF)
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มาตรฐานหลกัทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการจดัการอาชวีศกึษา

มาตรฐานการอาชวีศกึษา
(Vocational Education Standards/ Institutional Standards)

มาตรฐานอาชพี
(Occupational Standards/
Competency Standards
Performance Standards)

มาตรฐานการศกึษาวชิาชพี/ 

มาตรฐานวชิาชพีสาขาวชิา
(General Vocational Education Standards)

คณุวฒุวิชิาชพี
(Vocational  Qualification)

คณุวฒุกิารศกึษาวชิาชพี
(General Vocational Education  Qualification)

เทยีบโอนผลการเรยีนรู ้

คณุภาพการอาชวีศกึษา
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หลกัสตูรฐานสมรรถนะ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ หมายถงึ หลักสูตรทีน่ า

ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการท างานมาใชเ้ป็น

ฐานหรือเนื้อหาของการจัดการศกึษาหรือฝึกอบรม

เพื่อใหผู้เ้รียนหรือผูเ้ขา้รับการอบรมมคีวามสามารถ

ตามเนื้อหานัน้

(Competency-based Curriculum)
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ขอ้ดขีองหลกัสตูรฐานสมรรถนะ

• ก าหนดผลการเรยีนรูช้ดัเจนวา่ผูเ้รยีนสามารถท าอะไรได ้

เมือ่จบหลกัสตูร

• ใชม้าตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร 

ก าหนดเนื้อหา วางแผนการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมนิผล เชือ่มโยงสูก่ารรับรองคณุวฒุิ

• มเีกณฑก์ารปฏบิัตงิาน เพือ่ใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมนิที่

ชดัเจน
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กระบวนการพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ

วเิคราะหข์อ้มลูงานอาชพี

ก าหนดสมรรถนะทีต่อ้งการ

ก าหนดเนือ้หาสาระ (ความรู ้ทกัษะ+เจตคตแิละกจินสิยั)

ก าหนดการวดัและประเมนิผล (เนน้ประเมนิสภาพจรงิ)

น าหลกัสตูรไปใช ้(เนน้การปฏบิตัจิรงิ)

ประเมนิ-พัฒนาหลกัสตูร

4

3

1
2

5 6
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มาตรฐานอาชพี/มาตรฐานสมรรถนะ
(Occupational Standard / Competency Standard)
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มาตรฐานอาชพี/มาตรฐานสมรรถนะ
(Occupational Standard / Competency Standard)

คอื ขอ้ก าหนดหรอืเกณฑม์าตรฐานของสมรรถนะทีค่าดหวัง

วา่บคุลากรจะบรรลสุ าหรับอาชพีหนึง่ รวมทัง้ความรูแ้ละ

ความเขา้ใจ

• มาตรฐานดา้นการปฏบิตังิาน

• มาตรฐานดา้นผลงาน
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สมรรถนะ (Competence) 

คอื ความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามรู ้ ความเขา้ใจ 

ทักษะปฏบิตั ิและทักษะดา้นความคดิในการปฏบิัตงิาน

ใหม้ปีระสทิธผิลตามมาตรฐานทีต่อ้งการของอาชพี

รปูแบบ : กรยิา – กรรม – เง ือ่นไข/สถานการณ์
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หนว่ยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

สมรรถนะยอ่ย (Element of competence)สมรรถนะยอ่ย (Element of competence)
สมรรถนะยอ่ย (Element of competence)
สมรรถนะยอ่ย (Element of competence)

คอื หน่วยมาตรฐานซึง่ประกอบดว้ยปรมิาณและคณุภาพ

ของงานทีส่ามารถน าไปใชเ้ป็นหน่วยนับ หรอืวัดสมรรถภาพ

ของผูป้ฏบิตังิานได ้ โดยนับเป็น 1 หน่วยสมรรถนะ
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การวเิคราะหอ์าชพี

เพือ่พัฒนาหลกัสตูรฐานสมรรถนะ
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Value Chain ของอตุสาหกรรมอาหาร

การไหลของขอ้มลูสารสนเทศ (Information Flow)

การไหลของวสัด ุ(Material Flow)

การตลาด
โลจสิตกิส์

กระบวน
การผลติ

กจิกรรม
หลงัเก็บเกีย่ว

หรอื
กอ่นแปรรปู

การ
เพาะปลกู
/เลีย้ง

การเพาะ
/คดัเลอืก
พันธุ์

การวจัิยและพัฒนา (Research & Development)

การควบคมุคณุภาพ (Quality Control)
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1. ก าหนดความมุง่หมายหลกั (Key Purpose)

2. ก าหนดบทบาทหลกั (Key Roles)

3. ก าหนดหนา้ทีห่ลกั (Key Function)

4. ก าหนดหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)

5. ก าหนดสมรรถนะยอ่ย (Element of Competence)

การวเิคราะหม์าตรฐานอาชพี 
ดว้ย Functional Analysis



การวเิคราะห ์Functional Map

ความ
มุง่หมายหลกั

บทบาท
หลกั

หนา้ที่
หลกั

หนว่ย
สมรรถนะ

หนว่ยยอ่ย/
สมรรถนะยอ่ย

A A1 A11 A111

A112

A12 A121

A122

A2 A21 A211

A212

B A213

A214

• เรยีงล าดบัจาก

ตน้น า้-ปลายน า้

• ระดบังานเทา่กนั 

เป็นอสิระตอ่กนั

• จ าแนกจากงานหลกั-ยอ่ย

• 1 กรยิา + กรรม + เงือ่นไข

• จดักลุม่งาน อาจเป็นอสิระตอ่กนั

• เรยีงล าดบัข ัน้ตอนกระบวนการ

• 1 กรยิา + กรรม + เงือ่นไข
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กจิกรรม 1

ใหแ้บง่กลุ่มเลอืกอาชพีเกษตร/อตุสาหกรรมเกษตร 

กลุ่มละ 1 อาชพี แลว้วเิคราะห์งานอาชพีนั้นว่ามีงาน

อะไรบา้ง  โดยเขยีนงานทีท่ าทัง้งานหลัก งานยอ่ย/งาน

เฉพาะใหอ้ยูใ่นรปู Concept Mapping หรอืรปูตาราง
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การวเิคราะหง์านอาชพี ดว้ย Job Analysis

งานยอ่ย (Tasks)

เตรยีมดนิปลกู เตรยีมพันธุพ์ชื

ขดุหลมุปลกู ปลกูพชื

ใหน้ ้าพชื ใหปุ้๋ ยพชื ก าจัดวัชพชื
ป้องกนัก าจัด
ศตัรพูชื

เก็บเกีย่ว
ผลผลติ

จัดการผลผลติ
หลงัเก็บเกีย่ว

ขนสง่ผลผลติ

อาชพี (Job) ผูเ้พาะปลกูพชืไร่

หนา้ที่ (Duties)

งานเตรยีมการกอ่นปลกู

งานปลกูพชื

งานดแูลรักษาพชื

งานจัดการผลผลติพชื
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ขัน้ตอน
(Step)

การปฏบิตังิาน
(Operation)

ความรูแ้ละ
ทักษะ
ทีต่อ้งใช ้

พฤตกิรรม
ทีพ่งึ

ประสงค์

เครือ่งมอื/
อปุกรณ์

สภาพการ
ท างาน

เตรยีมดนิปลกู 1. เตรยีมตวั
ผูป้ฏบิตังิาน

2. เตรยีม
แทรกเตอร์

3. ไถดะ
4. ไถแปร
5. ยกรอ่งปลกู

- การปฏบิตั ิ
ตนในงาน

- แทรกเตอร์
และการใช ้

- หลกัการ
เตรยีมดนิ

- ความ
ปลอดภัย

- มคีวาม
รับผดิชอบ

- ขยัน 
อดทน

- ค านงึถงึ
ความ
ปลอดภัย

- ชดุ
ปฏบิตังิาน

- แทรกเตอร์

- ปฏบิตังิาน
กลางแจง้

- มคีวาม
รอ้น ฝุ่ น
เสยีง

การวเิคราะหง์านยอ่ย (Task Analysis)

อาชพี (Job) ผูเ้พาะปลกูพชืไร่ หนา้ที ่(Duty) งานเตรยีมการกอ่นปลกู

งานยอ่ย (Task) เตรยีมดนิปลกู ระยะเวลา ....................... ชัว่โมง
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ล าดบั
ที่

เกณฑก์ารปฏบิตังิาน ขอบเขต

หลกัฐานทีต่อ้งการ แนว
ทางการ
ประเมนิ

การ
ปฏบิตังิาน

ความรู ้

การวเิคราะหม์าตรฐานสมรรถนะ (Skill Standard)
อาชพี (Job) …………………....

หนา้ที ่(Duty) ………………………..… งานยอ่ย (Task) …………………..…...

ระยะเวลา ....................... ชัว่โมงขัน้ตอน (Step) ที ่……………………….
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KP

วจิัยและ
ผลติ/

บรกิารดา้น
การเกษตร

เพือ่
จ าหน่าย
เชงิธรุกจิ

KR

A วจิัยและพัฒนาการผลติ/บรกิารทางดา้นการเกษตร

B ผลติ/บรกิารปัจจัยการผลติทางดา้นการเกษตร

C ผลติผลติผล/บรกิารทางดา้นการเกษตร

D จัดการผลติผล/ผลติภณัฑท์างดา้นการเกษตร

อาชพีเกษตรกรรม

KF
C1 ผลติผลติผล/บรกิารพชื
C2 ผลติผลติผล/บรกิารสตัว์
C3 บรกิารงานชา่งเกษตร
C4 ผลติผลติภณัฑ/์บรกิาร

อตุสาหกรรมเกษตร
C5 บรกิารงานธรุกจิเกษตร
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KP

วจิัยและผลติ/
บรกิาร

ทางดา้นพชื
เพือ่จ าหน่าย
เชงิธรุกจิ

KR

อาชพีผลติพชื

A วจิัยและพัฒนาการผลติ/บรกิารทางดา้นพชื

B ผลติ/บรกิารปัจจัยการผลติทางดา้นพชื

D จัดการผลติผล/ผลติภัณฑท์างดา้นพชื

C ผลติผลติผล/บรกิารทางดา้นพชื

KF
C1 ผลติผลติผล/บรกิารทางดา้นพชืไร่
C2 ผลติผลติผล/บรกิารทางดา้นพชืสวน
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KP

วจิัยและผลติ/
บรกิาร
ทางดา้น
พชืสวน

เพือ่จ าหน่าย
เชงิธรุกจิ

KR

อาชพีผลติพชืสวน

A วจิัยและพัฒนาการผลติ/บรกิารทางดา้นพชืสวน

B ผลติ/บรกิารปัจจัยการผลติทางดา้นพชืสวน

D จัดการผลติผล/ผลติภัณฑท์างดา้นพชืสวน

C ผลติผลติผล/บรกิารทางดา้นพชืสวน

KF
C1 ผลติผลติผล/บรกิารทางดา้นผัก
C2 ผลติผลติผล/บรกิารทางดา้นไมผ้ล-ไมย้นืตน้
C3 ผลติผลติผล/บรกิารทางดา้นไมด้อก-ไมป้ระดบั
C.. ……………..
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KP

พัฒนา
และผลติ

กลว้ยไมเ้ชงิ
อตุสาหกรรม
เพือ่จ าหน่าย
ในประเทศ

และ
ตา่งประเทศ

KR KF UC EC

A วจิัยและพัฒนา 
อตุฯ กลว้ยไม ้

B เพาะเมล็ด-
เนือ้เยือ่
กลว้ยไม ้

C ผลติกลว้ยไม ้

D1 จัดจ าหน่ายผลติผลฯ ในประเทศ

D2 สง่ออกผลติผลกลว้ยไม ้

D3 น าไปใชป้ระโยชน/์เพิม่มลูคา่

A1 วจัิยพันธุก์ลว้ยไม ้

A2 วจัิยกระบวนการผลติกลว้ยไม ้

A3 วจัิยตลาด-การใชป้ระโยชน์

B1 เตรยีมการกอ่นเพาะเลีย้งฯ

B2 ด าเนนิการเพาะเลีย้งฯ

D จัดการธรุกจิ
กลว้ยไม ้

C1 ผลติกลว้ยไมต้ดัดอก

C2 ผลติกลว้ยไมก้ระถาง

C13 จัดการหลงัผลติ

C11 เตรยีมกอ่นผลติ

C12 ด าเนนิการผลติ

การวเิคราะห ์Functional Map

อาชพีผลติกลว้ยไม้
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KP

พัฒนา
และผลติ
สกุรเพือ่
จ าหน่าย
และ
แปรรปู
จ าหน่าย

ใน
ประเทศ
และตา่ง
ประเทศ

KR KF UC EC

A จัดการฟารม์สกุร
พอ่พันธุ์

B จัดการฟารม์สกุร
แมพ่ันธุ์

C จัดการฟารม์สกุร
อนุบาล รุน่ ขนุ 
พันธุแ์ละสกุรเตรยีม
ทดแทน

C1 จัดการโรงเรอืนอนุบาล

C2 จัดการโรงเรอืนสกุรรุน่ ขนุ พันธุ์
และสกุรเตรยีมฯ

C3 บรหิารจัดการมาตรฐานฯ

A1 จัดการเลีย้งดสูกุรพอ่พันธุ์

A2 จัดการน ้าเชือ้สกุรพอ่พันธุเ์พือ่การ
ผสมเทยีม

A3 บรหิารจัดการมาตรฐานฯ

B1 จัดการโรงเรอืนผสม-อุม้ทอ้ง

B2 จัดการโรงเรอืนคลอด

B3 บรหิารจัดการมาตรฐานฯ

การวเิคราะห ์Functional Map

อาชพีผลติสกุร
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KF UC EC

A1 จัดการเลีย้งดู
สกุรพอ่พันธุ์

A2 จัดการน ้าเชือ้
สกุรพอ่พันธุเ์พือ่
การผสมเทยีม

A3 บรหิารจัดการ
มาตรฐานฯ

A11 จัดการอาหารสกุร
พอ่พันธุ์

A12 จัดการสขุาภบิาล
โรงเรอืน

A13 ป้องกนัรักษาโรค
พยาธิ

A111 เตรยีมอาหาร-อปุกรณ์ฯ
A112 ใหอ้าหารฯ

A121 ลา้งท าความสะอาดสกุร
A122 ลา้งท าความสะอาด

โรงเรอืนฯ
A123 ฆา่เชือ้ในโรงเรอืนฯ

A131 ท าวคัซนีป้องกนัฯ
A132 รักษาสกุรป่วยฯ

การวเิคราะห ์Functional Map

KR  : A จดัการฟารม์สกุรพอ่พนัธุ ์
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มาตรฐานอาชพี/มาตรฐานสมรรถนะ

อตุสาหกรรมอาหาร

ตัวอยา่งการวเิคราะห์
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Functional Map อตุสาหกรรมอาหาร 

ความมุง่หมายหลกั
Key Purpose

บทบาทหลัก
Key Role

วจัิยและพัฒนา
อตุสาหกรรมอาหาร
เพือ่ผลติผลติภัณฑ์

และจ าหน่าย
ในประเทศและ
ตา่งประเทศ

A วจัิยและพัฒนาอตุสาหกรรมอาหาร

D จัดจ าหน่ายผลติภัณฑอ์าหาร

B ผลติวตัถดุบิ เครือ่งมอื วสัดอุปุกรณ์

C ผลติผลติภณัฑอ์าหาร
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A  วจัิยและพัฒนา
อตุสาหกรรม
อาหาร

A1 วจัิยและพัฒนาวตัถดุบิ

บทบาทหลกั
Key Role

A2 วจัิยและพัฒนาเครือ่งมอื วสัดอุปุกรณ์

A3 วจัิยและพัฒนากระบวนการผลติ

A4 วจัิยและพัฒนาผลติภณัฑ์

A5 วจัิยและพัฒนาบรรจภุณัฑ์

A6 วจัิยและพัฒนาวสัดเุศษเหลอื

A7 วจัิยตลาดผลติภณัฑ์

หนา้ทีห่ลกั
Key Function
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A1 วจัิยและพัฒนาวตัถดุบิ

A2 วจัิยและพัฒนาเครือ่งมอืฯ

A3 วจัิยและพัฒนากระบวนการฯ

A4 วจัิยและพัฒนาผลติภัณฑ์

A5 วจัิยและพัฒนาบรรจภุัณฑ์

A6 วจัิยและพัฒนาวัสดเุศษเหลอื

A7 วจัิยตลาดผลติภัณฑ์

หนา้ทีห่ลกั
Key Function

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence

สมรรถนะยอ่ย
Element of Competence

A11 เตรยีมการวจัิย
และพัฒนา
วตัถดุบิ

A12 ด าเนนิการวจัิย
และพัฒนา
วตัถดุบิ

A121 …….

A122 …….

A123 …….

A124 …….

A111 ส ารวจสภาพ
ปัญหาตาม
หลกัการ

A112 วางแผนการวจัิย
และพัฒนาตาม
หลกัการ
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Functional Map อตุสาหกรรมอาหาร 

ความมุง่หมายหลกั
Key Purpose

บทบาทหลัก
Key Role

วจัิยและพัฒนา
อตุสาหกรรมอาหาร
เพือ่ผลติผลติภัณฑ์

และจ าหน่าย
ในประเทศและ
ตา่งประเทศ

A วจัิยและพัฒนาอตุสาหกรรมอาหาร

D จัดจ าหน่ายผลติภัณฑอ์าหาร

B ผลติวตัถดุบิ เครือ่งมอื วสัดอุปุกรณ์

C ผลติผลติภณัฑอ์าหาร
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C ผลติผลติภณัฑอ์าหาร

บทบาทหลกั (Key Role) หนา้ทีห่ลกั (Key Function)

วตัถดุบิ

- พชื (ผัก ผลไม ้ธญัพชื)
- สตัว ์(เนือ้สตัว ์สตัวน์ ้า 
ไข ่ฯลฯ)

- นม
- .....

C1 ผลติผลติภณัฑพ์ชื

C2 ผลติผลติภณัฑส์ตัว์

C3 ผลติผลติภัณฑน์ม

C.. ผลติผลติภณัฑ…์
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C1 ผลติผลติภณัฑพ์ชื

หนา้ทีห่ลกั (Key Function) หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)

กรรมวธิี

- ท าแหง้
- หมกัดอง
- ใชค้วามรอ้น
- ใชค้วามเย็น
- ฉายรังสี

- ....

C11 ผลติผลติภณัฑโ์ดยการท าแหง้

C12 ผลติผลติภณัฑโ์ดยการหมักดอง

C13 ผลติผลติภณัฑโ์ดยใชค้วามรอ้น

C14 ผลติผลติภณัฑโ์ดยใชค้วามเย็น

C15 ผลติผลติภณัฑโ์ดยการฉายรังสี

C1.. ผลติผลติภณัฑโ์ดย …
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สมรรถนะยอ่ย (Unit of Competence)

กระบวนการ

C11 ผลติผลติภณัฑโ์ดยการ
ท าแหง้

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence)

- ขัน้เตรยีม (วตัถดุบิ เครือ่งมอื 
ปัจจัยการผลติ ผูผ้ลติ ฯลฯ)

- ขัน้ด าเนนิการ (food safety
ฯลฯ)

- ขัน้จัดการหลงัการด าเนนิการ
(QC บรรจภุณัฑ ์เก็บรักษา
บญัช ีตลาด) 

C111 เตรยีมการผลติผลติภัณฑโ์ดย
การหมักดองตามหลกัการและ
กระบวนการ

C112 ผลติผลติภณัฑโ์ดยการหมัก
ดองตามหลกัการและ
กระบวนการ

C113 จัดการผลติภณัฑห์มักดอง
ตามหลกัการและกระบวนการ
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สรปุวธิวีเิคราะห ์Functional Map อตุสาหกรรมอาหาร 

KR KF

C ผลติ
ผลติภณัฑ์
อาหาร

Cxชนดิของ
ผลติภณัฑ์
อาหาร

UC

Cxx กรรมวธิี
ผลติ
ผลติภณัฑ์
อาหาร

EC

Cxxx กระบวนการ
ผลติ
ผลติภณัฑ์
อาหาร

- ผลติภณัฑพ์ชื 
- ผลติภณัฑส์ตัว ์
- .....

- ท าแหง้
- หมักดอง
- .....

- เตรยีมการผลติ
- ด าเนนิการผลติ
- จัดการหลงัการผลติ
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สรปุวธิวีเิคราะห ์Functional Map อตุสาหกรรมอาหาร 

KR KF

C ผลติ
ผลติภณัฑ์
อาหาร

Cxชนดิของ
ผลติภณัฑ์
อาหาร

UC

Cxx กระบวนการ
ผลติ
ผลติภณัฑ์
อาหาร

EC

Cxxx ขัน้ตอนการ
ผลติ
ผลติภณัฑ์
อาหาร

- ผลติภณัฑพ์ชื 
- ผลติภณัฑส์ตัว ์
- .....

- เตรยีมสถานที่
- เตรยีมวตัถดุบิ
- .....

- เตรยีมการผลติ

- ด าเนนิการผลติ

- จัดการหลงัการผลติ

- แปรรปู
- ควบคมุคณุภาพ
- .....
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1. ก าหนดความมุง่หมายหลกั (Key Purpose)

2. ก าหนดบทบาทหลัก (Key Roles)

3. ก าหนดหนา้ทีห่ลัก (Key Function)

4. ก าหนดหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)

5. ก าหนดสมรรถนะยอ่ย (Element of Competence)

การวเิคราะหม์าตรฐานอาชพี 
ดว้ย Functional Analysis

• เกณฑก์ารปฏบิตังิาน
• ขอบเขต
• หลกัฐานทีต่อ้งการ
• แนวทางประเมนิ



กจิกรรม 2

ใหว้เิคราะหห์นา้ทีข่องงานจากกจิกรรม 1 ในรปูของ Functional

Analysis ในแบบฟอร์ม ตั ้งแต่ระดับความมุ่งหมายหลัก

บทบาทหลัก หนา้ทีห่ลัก หน่วยสมรรถนะและสมรรถนะยอ่ย
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