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สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ* 

ตารางท่ี 1 คำอธิบายและระดับ Future Skills Set ของสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

ลำดับ 
Future Skills Set 

(Functional 
Competency) 

Future Skills Set Description 
Future Skills Set Level 

A1 A1+ A2 
A2+ B1 B1+ B2 B2+ C1 C2 

1 Basic user Communicative activities; Reception, Interaction, 
Production 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
    

 

Communication strategies; Reception, Interaction, 
Production 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
    

 

Communicative language competence; Linguistic, 
Sociolinguistic, Pragmatic 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
     

           
2 Independent user Communicative activities; Reception, Interaction, 

Production 
    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

 
 

Communication strategies; Reception, Interaction, 
Production 

    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
 

 

Communicative language competence; Linguistic, 
Sociolinguistic, Pragmatic 

    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
 

 

           
3 Proficient user Communicative activities; Reception, Interaction, 

Production 
     

   ⚫ ⚫ 

Communication strategies; Reception, Interaction, 
Production 

    
    ⚫ ⚫ 

  Communicative language competence; Linguistic, 
Sociolinguistic, Pragmatic 

    
    ⚫ ⚫ 
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ตารางท่ี 2 Future Skills Set และรายละเอียดสมรรถนะท่ีจำเป็นต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 
Functional 

Competency 
Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

 Basic user A1 
Communicative 
activities  

Reception -  - can recognize familiar 
vocabulary and basic 
expressions concerning 
himself/herself, his/her 
family, and immediate 
concrete surroundings.  

- can understand and 
respond to very simple 
expressions delivered 
very clearly and slowly, 
with some repetition and 
rephrasing on a 
predictable topic.  

- can give basic personal 
information about 
himself/herself in short, 

Listening,  
Speaking,  
Reading, and  
Writing 

Interaction  
Production  

Communication 
strategies 

Reception  Identifying clues and making 
inferences,  
Turn-taking,  
Cooperating,  
Asking for clarification,  
Planning,  
Compensating,  
Monitoring and repair 

Interaction  

Production  

Communicative 
language 
competence 

Linguistic  Vocabulary, 
General Linguistic 
Grammatical accuracy 
Phonological 
Orthographical 

Sociolinguistic  

Pragmatic  
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Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

   simple words, phrases, or 
basic sentences.  

- can understand 
frequently-used routines 
and patterns spoken or 
written in simple words, 
phrases, short sentences, 
and instructions in very 
specific and familiar 
situations.  

- can use a very basic 
range of frequently-used 
words, short phrases, and 
expressions on everyday 
topics to communicate 
and describe personal 
information, colors, 
simple numbers, simple 
objects, routine activities, 
etc.  

- has very basic and 
limited isolated words 
and uses short phrases 
concerning concrete 
everyday situations. 
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Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

 Basic user A1+ 
Communicative 
activities  

Reception -  - can understand simple 
spoken English carefully 
articulated at a very slow 
speed with frequent, long 
pauses.  

- can understand very short, 
simple phrases or 
sentences in written 
English.  

- can identify familiar or very 
basic words or phrases in 
texts.  

- can understand and 
respond to daily routine 
expressions provided that 
they are carefully 
articulated at a very slow 
speed with repetitions.  

- can describe people, 
familiar things, and places 
using basic verbs and 
common adjectives.  

- can write mostly very 
simple isolated words and 
phrases or sometimes 

Listening,  
Speaking,  
Reading, and  
Writing 

Interaction  
Production  

Communication 
strategies 

Reception  Identifying clues and making 
inferences,  
Turn-taking,  
Cooperating,  
Asking for clarification,  
Planning,  
Compensating,  
Monitoring and repair 

Interaction  
Production  

Communicative 
language 
competence 

Linguistic  Vocabulary, 
General Linguistic 
Grammatical accuracy 
Phonological 
Orthographical 

Sociolinguistic  
Pragmatic  
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Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

sentences without 
connecting ideas using 
very limited vocabulary.  

- can guess the main idea of 
short spoken and written 
phrases and sentences on 
every day, familiar topics. 

- can use very basic phrases 
and groups of ready-made 
expressions to 
communicate and 
describe personal 
information, routine 
activities, requests, etc.  

- has very limited 
vocabulary to 
communicate in routine 
situations. 

     
     
 Basic user A2 
Communicative 
activities  

Reception -  - can understand simple 
spoken English delivered 
clearly at a very slow 

Listening,  
Speaking,  
Reading, and  
Writing 

Interaction •  
Production •  

Reception •  
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Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

Communication 
strategies 

Interaction •  speed with frequent 
pauses.  

- can understand very short, 
simple written English.  

- can construct the meaning 
of familiar texts.  

- can ask and answer simple 
questions and respond to 
simple statements on very 
familiar topics 

- Can give a simple 
description or presentation 
of people, living or working 
conditions, daily routines, 
likes/dislikes using simple 
phases and sentences. 

- can write mostly simple 
sentences without 
connecting ideas using 
very limited vocabulary. 

- can find the main idea of 
short spoken and written 
phrases and sentences on 
everyday topics.  

- can guess the meaning of 
unfamiliar words using 

Identifying clues and making 
inferences,  
Turn-taking,  
Cooperating,  
Asking for clarification,  
Planning,  
Compensating,  
Monitoring and repair 

Production •  

Communicative 
language 
competence 

Linguistic •  Vocabulary, 
General Linguistic 
Grammatical accuracy 
Phonological 
Orthographical 

Sociolinguistic  
Pragmatic  
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Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

simple clues, e.g. affixes 
and word roots.  

- can deal with survival 
situations using a limited 
repertoire of basic 
language in predictable 
situations.  

- can use basic sentence 
patterns and groups of 
ready-made expressions to 
communicate and 
describe personal 
information, routine 
activities, requests, etc.  

- has adequate vocabulary 
to communicate in survival 
situations on familiar 
topics. 

 Basic user A2+ 
Communicative 
activities  

Reception -  - can understand simple 
spoken English delivered 
clearly at a slow speed. 

- can understand speech on 
everyday topics, containing 

Listening,  
Speaking,  
Reading, and  
Writing 

Interaction  
Production  

Communication 
strategies 

Reception  Identifying clues and making 
inferences,  
Turn-taking,  

Interaction  
Production  
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Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

 
 

 

daily life vocabulary and 
expressions.  

- can understand short, 
simple written English 
about everyday topics.   

- can engage in structured, 
short conversations with 
adequate help of the other 
interlocutor.  

- can produce written texts 
using simple sentences 
and simple connectors 
with limited vocabulary.  

- can find the main idea of 
short spoken and written 
texts on everyday topics.  

- can guess the meaning of 
unfamiliar words using 
contextual clues.  

- can deal with everyday 
situations using a 
repertoire of basic 
language in predictable 
situations.  

- can use short everyday 
expressions to 

Cooperating,  
Asking for clarification,  
Planning,  
Compensating,  
Monitoring and repair 

Communicative 
language 
competence 

Linguistic  Vocabulary, 
General Linguistic 
Grammatical accuracy 
Phonological 
Orthographical 

Sociolinguistic  
Pragmatic  
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Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

communicate and 
describe personal 
information, routine 
activities, requests, etc.  

- has sufficient vocabulary 
to communicate in 
routine, everyday 
situations on familiar 
topics. 

 Independent user B1 
Communicative 
activities  

Reception -  - can understand the main 
points of clear speech on a 
familiar matter regularly 
encountered in work, 
school, leisure, etc., 
including short narratives.  

- can read factual texts on 
subjects related to his/her 
field and interest at a 
satisfactory level of 
comprehension.  

- can exploit a wide range of 
simple language for 
conversations on familiar 
topics, express personal 
opinions and exchange 

Listening,  
Speaking,  
Reading, and  
Writing 

Interaction  
Production  

Communication 
strategies 

Reception  Identifying clues and making 
inferences,  
Turn-taking,  
Cooperating,  
Asking for clarification,  
Planning,  
Compensating,  
Monitoring and repair 

Interaction  
Production  

Communicative 
language 
competence 

Linguistic  Vocabulary, 
General Linguistic 
Grammatical accuracy 
Phonological 
Orthographical 

Sociolinguistic  
Pragmatic  
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Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

information on topics that 
are familiar, of personal 
interest or pertinent to 
everyday life.  

- can write straightforward, 
connected texts on a range 
of familiar subjects within 
his/her field of interest, by 
linking a series of shorter 
discrete elements into a 
linear sequence.  

- can understand key words 
and phrases in 
conversations and use 
them to follow the topic.  

- can guess the meaning of 
occasional unknown words 
from the context and 
deduce sentence meaning 
provided that the topic 
discussed is familiar.  

- can work out how to 
communicate the main 
points he/she wants to get 
across in a range of 
contexts, limiting the 
message to what he/she 
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Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

can recall or find the 
means to express 
himself/herself though 
with some hesitation and 
circumlocutions on familiar 
topics. 

 Independent user B1+ 
Communicative 
activities  

Reception -  - can understand 
straightforward speech on 
a range of subjects related 
to his/her field and 
personal interest, provided 
that the speech is clearly 
articulated with a generally 
familiar accent and at a 
speech rate.  

- can read and understand 
factual texts on subjects 
related to his/her field and 
interest, provided that the 
information given is 
exclusively or mainly 
offered explicitly.  

- can communicate with 
some confidence on 
familiar routine and non-
routine matters related to 

Listening,  
Speaking,  
Reading, and  
Writing 

Interaction  
Production  

Communication 
strategies 

Reception  Identifying clues and making 
inferences,  
Turn-taking,  
Cooperating,  
Asking for clarification,  
Planning,  
Compensating,  
Monitoring and repair 

Interaction  
Production  

Communicative 
language 
competence 

Linguistic  Vocabulary, 
General Linguistic 
Grammatical accuracy 
Phonological 
Orthographical 

Sociolinguistic  
Pragmatic  



 

* ใช้ข้อมูลจากสมรรถนะด้านการใช้ภาษาองักฤษ ตามกรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย หรอื FRELE-TH (Framework of Reference for English Language Education  
In Thailand) ของสถาบันคุณวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

his/her interests and 
professional field, but may 
have some difficulty in 
expressing exactly what he 
or she would like to 
communicate.  

- can reasonably fluently 
sustain a straightforward 
description of a variety of 
familiar subjects within 
his/her field of interest, 
presenting them as a linear 
sequence of points.  

- can write straightforward 
connected texts on a range 
of familiar subjects within 
his/her field of interest and 
employ appropriate 
rhetorical organization.  

- can make use of clues 
such as keywords, titles, 
illustrations, typographical 
devices (e.g. bolding, 
italicizing, paragraphing), 
pauses, tones of voice, 
discourse markers, and 
rhetorical and 
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Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

organizations to come up 
with the meaning of 
unfamiliar words, identify 
the main idea and 
supporting details of a 
particular text or speech 
on familiar topics, as well 
as distinguish facts from 
opinions.  

- has a sufficient range of 
language to describe 
unpredictable situations, 
explain the main points in 
an idea or problem with 
reasonable precision and 
express thoughts on 
abstract or cultural topics 
such as music and films. 

 Independent user B2 
Communicative 
activities  

Reception -  - can understand the main 
ideas of complex speech 
on concrete and abstract 
topics  

Listening,  
Speaking,  
Reading, and  
Writing 

Interaction  
Production  

Communication 
strategies 

Reception  Identifying clues and making 
inferences,  
Turn-taking,  
Cooperating,  

Interaction  
Production  



 

* ใช้ข้อมูลจากสมรรถนะด้านการใช้ภาษาองักฤษ ตามกรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย หรอื FRELE-TH (Framework of Reference for English Language Education  
In Thailand) ของสถาบันคุณวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

including technical 
discussions in his/her field 
of specialization. 

- can read with a large 
degree of independence, 
using a dictionary and 
other reference  

sources selectively when 
necessary. 

- can interact with a degree 
of fluency and 
spontaneity that makes 
regular interaction  

with speakers quite possible 
and can take an active 
part in discussion on 
familiar  

contexts, accounting for and 
sustaining his/her views. 

- can write at length about 
topical issues, even 
though complex concepts 
may be  

Asking for clarification,  
Planning,  
Compensating,  
Monitoring and repair 

Communicative 
language 
competence 

Linguistic  Vocabulary, 
General Linguistic 
Grammatical accuracy 
Phonological 
Orthographical 

Sociolinguistic  
Pragmatic  
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Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

oversimplified, and can 
correct many of his/her 
mistakes in the process. 

- can identify unfamiliar 
words from the context 
on topics related to 
his/her field and  

interest.  
- has a good range of 

vocabulary for matters 
connected to his/her field 
and on most general 
topics. Can vary 
formulation to avoid 
frequent repetition, but 
lexical gaps can still cause 
hesitation and 
circumlocution. 

- has a sufficient range of 
language to be able to 
give clear descriptions, 
express viewpoints and 
develop arguments 
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Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

without much 
conspicuous searching for 
words, using some 
complex sentence forms 
to do so. 

 Independent user B2+ 
Communicative 
activities  

Reception -  - can understand standard 
spoken language, live or 
broadcast, on both 
familiar and unfamiliar 
topics normally 
encountered in personal, 
social, academic or 
vocational life.  

- can read with a large 
degree of independence, 
adapting the style and 
speed of reading to 
different texts and 
purposes, and using 
appropriate reference 
sources selectively.   

- can engage in extended 
conversation fluently, 
accurately, and effectively 

Listening,  
Speaking,  
Reading, and  
Writing 

Interaction  
Production  

Communication 
strategies 

Reception  Identifying clues and making 
inferences,  
Turn-taking,  
Cooperating,  
Asking for clarification,  
Planning,  
Compensating,  
Monitoring and repair 

Interaction  
Production  

Communicative 
language 
competence 

Linguistic  Vocabulary, 
General Linguistic 
Grammatical accuracy 
Phonological 
Orthographical 

Sociolinguistic  
Pragmatic  
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Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

on a wide range of 
general, academic, 
vocational or leisure 
topics, as well as provide 
feedback and follow up 
on statements and 
inferences by other 
speakers.  

- can write clear, detailed 
texts on a variety of 
subjects related to his or 
her field of interest, 
synthesizing and 
evaluating information 
and arguments from a 
number of sources.  

- can express 
himself/herself clearly and 
without much sign of 
having to restrict what he 
or she wants to say.  

- has a good range of 
vocabulary for matters 
connected to his/her field 
and most general topic, to 
express himself/herself 
clearly and without much 
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In Thailand) ของสถาบันคุณวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

sign of having to restrict 
what he/she wants to say. 
Can formulate ideas in 
different ways to ensure 
people understand 
exactly what he/she 
means. 

- has a good range of 
language to be able to 
give clear descriptions, 
express viewpoints and 
develop arguments 
without much 
conspicuous searching for 
words. 

 Proficient user C1 
Communicative 
activities  

Reception -  - can understand both 
extended structured and 
not clearly structured 
speech stated at a normal 
or fast speed on abstract, 
complex, and unfamiliar 
topics related or not 
related to his/her field, 
and grasp main ideas, but 
details need to be 

Listening,  
Speaking,  
Reading, and  
Writing 

Interaction  
Production  

Communication 
strategies 

Reception  Identifying clues and making 
inferences,  
Turn-taking,  
Cooperating,  
Asking for clarification,  
Planning,  
Compensating,  

Interaction  
Production  



 

* ใช้ข้อมูลจากสมรรถนะด้านการใช้ภาษาองักฤษ ตามกรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย หรอื FRELE-TH (Framework of Reference for English Language Education  
In Thailand) ของสถาบันคุณวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

occasionally checked if 
spoken with an unfamiliar 
accent, using colloquial 
expressions. 

- can understand in detail a 
wide range of long and 
complex texts, related or 
not to his or her areas of 
specialty but with the 
need to reread some 
difficult parts.  

- can express 
himself/herself fluently 
and spontaneously, 
almost effortlessly, on 
most topics, both abstract 
and complex.  

- can express 
himself/herself with clarity 
and precision, relating to 
the addressee flexibly and 
effectively. 

- is skilled at using 
contextual, grammatical, 
and lexical cues to infer 
attitude, mood, and 
intentions, and to 

Monitoring and repair 
Communicative 
language 
competence 

Linguistic  Vocabulary, 
General Linguistic 
Grammatical accuracy 
Phonological 
Orthographical 

Sociolinguistic  
Pragmatic  



 

* ใช้ข้อมูลจากสมรรถนะด้านการใช้ภาษาองักฤษ ตามกรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย หรอื FRELE-TH (Framework of Reference for English Language Education  
In Thailand) ของสถาบันคุณวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

anticipate what will come 
next.  

- can select an appropriate 
phrase from a fluent 
repertoire of discourse 
functions to preface 
hi/hers from a broad range 
of language to express 
him/herself clearly, 
without having to restrict 
what he/she wants to say. 

- has a good command of a 
broad lexical repertoire 
allowing gaps to be readily 
overcome with 
circumlocutions; little 
obvious searching for 
expressions or avoidance 
strategies. 

- has a good command of 
idiomatic expressions and 
colloquialisms. Can select 
an appropriate formulation 
from a broad range of 
language to express 
him/herself clearly without 



 

* ใช้ข้อมูลจากสมรรถนะด้านการใช้ภาษาองักฤษ ตามกรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย หรอื FRELE-TH (Framework of Reference for English Language Education  
In Thailand) ของสถาบันคุณวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

having to restrict what 
he/she wants to say. 

 Proficient user C2 
Communicative 
activities  

Reception -  - has no difficulty in 
understanding any kind of 
spoken language, whether 
live or broadcast, delivered 
at a fast natural speed.   

- can understand and 
express ideas precisely and 
naturally on the full range 
of matters with reasonable 
accuracy, using a wide 
range of modification 
devices. 

- can understand authentic 
and connected speech 
which is lexically and 
structurally complicated, 
delivered at a natural 
pace.  

- can understand all text 
types written in different 
genres, including narrative, 
descriptive, directive, 

Listening,  
Speaking,  
Reading, and  
Writing 

 Interaction  
 Production  
Communication 
strategies 

Reception  Identifying clues and making 
inferences,  
Turn-taking,  
Cooperating,  
Asking for clarification,  
Planning,  
Compensating,  
Monitoring and repair 

 Interaction  
 Production  

Communicative 
language 
competence 

Linguistic  Vocabulary, 
General Linguistic 
Grammatical accuracy 
Phonological 
Orthographical 

 Sociolinguistic  
 Pragmatic  



 

* ใช้ข้อมูลจากสมรรถนะด้านการใช้ภาษาองักฤษ ตามกรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย หรอื FRELE-TH (Framework of Reference for English Language Education  
In Thailand) ของสถาบันคุณวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

expository, and 
argumentative.  

- can draw implicit and 
explicit meanings from the 
text.  

- can appreciate literary 
works.  

- has a remarkable 
command of a very broad 
lexical repertoire, including 
idiomatic expressions and 
colloquialisms; shows 
awareness of different 
levels of meaning.  

- has a strong knowledge of 
grammatical elements and 
structures that can help 
enforce greater 
competence and 
confidence in spoken and 
written language.  

- can express thoughts 
fluently and effectively 
using correct prosodic 
features of speech such as 



 

* ใช้ข้อมูลจากสมรรถนะด้านการใช้ภาษาองักฤษ ตามกรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย หรอื FRELE-TH (Framework of Reference for English Language Education  
In Thailand) ของสถาบันคุณวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

 

Functional 
Competency 

Proficiency Description  Ability Required Knowledge/Skill 

stress, rhythm, and 
intonation.  

- can use cohesive devices 
in a variety of 
organizational patterns in 
written language to 
produce coherent and 
cohesive texts. 

 

 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ตารางที่ 1 คำอธิบายและระดับ Future Skills Set ประจำกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอาย*ุ 

ลำดับ 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 วัดสัญญาณชีพผู้สูงอายไุด ้ วัดอุณหภมูิกาย 
จับชีพจร 
นับอัตราการหายใจ 
วัดความดันโลหติ 

⚫ 

    

   

2 ดูแลด้านโภชนาการของผู้สูงอายุอย่างถูก
สุขลักษณะอนามัย 

จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้สูงอายไุด้และครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ 
ป้อนอาหารให้กับผูสู้งอายุได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 

⚫     
   

3 ดูแลทำความสะอาดผูสู้งอายุอย่างถูก
สุขลักษณะอนามัย 

ทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุขณะอยู่บนเตียงได้อย่างถูก
สุขลักษณะอนามัย   
พาผู้สูงอายไุปอาบน้ำอย่างปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
อนามัย 
ทำความสะอาดช่องปากของผู้สูงอายุได้อยา่งถูกสุขลักษณะ
อนามัย และไม่เกดิการบาดเจ็บในช่องปาก 
ทำความสะอาดศีรษะของผู้สูงอายใุห้ถูกสุขลักษณะอนามัย 
ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ เพศหญิง เพศชายทำความ
สะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ เพศหญิง เพศชาย 
ดูแลผูสู้งอายุท่ีใช้ผ้าอ้อมให้ได้รับความสุขสบาย 

⚫     

   

4 จัดเตรียมยาให้ผูสู้งอายุได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

จัดเตรียมยาให้ผูสู้งอายุได้และครบถ้วนตามแผนการรักษา
ของแพทย์ 

⚫     
   

5 ดูแลเคลื่อนย้ายร่างกายผู้สูงอายไุด้อย่าง
ปลอดภัย 

จัดท่าผูสู้งอายุบนเตยีงได้อย่างถูกวิธี 
ช่วยเหลือสนับสนุนผูสู้งอายุในการทำกิจกรรมประจำวัน
พื้นฐานภายในห้องหรือบ้าน 

⚫ 
     

  

6 ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของ
ผู้สูงอายุ 

ส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผูสู้งอาย ุ
ดูแลจติใจของผู้สูงอาย ุ

 
⚫     

  

7 ดูแลป้องกันสภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายไุด้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ดูแลและกระตุ้นการขับเสมหะของผู้สูงอายุด้วยวิธีการที่
ถูกต้องและปลอดภัย 
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการสวนปัสสาวะ 

 
 ⚫   

   



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ลำดับ 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ดูแลทำความสะอาดท่อท่ีสอดใสเ่ข้าสู่ร่างกายของผูสู้งอายุ
อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย และปลอดภัย* 
การให้อาหารทางสายยาง และป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
ดูแลทำความสะอาดท่อให้อาหารทางหน้าท้อง 
ดูแลและทำความสะอาดอุปกรณท์วารเทียม 

8 ส่งเสริมการกระตุ้นและฟื้นฟูผู้สูงอายุโดย
วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 

กระตุ้นการรับรู้ของผู้สูงอาย ุ
กระตุ้นการรับรู้บุคคล สถานท่ี  วัน เวลา 
กระตุ้นการทำกิจกรรมประจำวันของผู้สูงอาย ุ
กระตุ้นใหผู้้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเอง 

 

 ⚫   

   

9 ประเมินสภาวะทางอารมณ์ของผูสู้งอายุได ้ ประเมินและดูแลภาวะทางอารมณ ์    ⚫     
10 ส่งเสริมผูสู้งอายุให้มีปฏิสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและสังคม 
ส่งเสริมผูสู้งอายุให้มีปฏิสมัพันธ์ทางสังคม  

  ⚫   
  

11 จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับ
ผู้สูงอายไุว้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัยและมี
มาตรฐาน 

จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ท่ีมีความพร้อมแกผู่้สูงอายุ
ได้อย่างถูกวิธ ี
จัดเตรียมเครื่องมือทำแผลเบื้องตน้สำหรับผู้สูงอายไุด้และ
ถูกสุขลักษณะอนามัย 
ดูแลสิ่งของจำพวกผ้าสำหรับผูสู้งอายุได้อยา่งถูกสุขลักษณะ
อนามัย 
ดูแลอุปกรณ์ชำระล้างร่างกายผูสู้งอายุได ้

⚫ 

     

  

12 ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกดิขึ้นกับผูส้งูอายุได ้ เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุที่เกดิขึ้นกับผู้สูงอาย ุ    ⚫     
13 การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสำหรับ

ผู้สูงอาย ุ
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสำหรับการออกกำลังกาย
ของผู้สูงอาย ุ
การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสำหรับการพักผ่อน และ
การนอนหลับของผูสู้งอาย ุ

 

  ⚫   

  

14 ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่การดูแล
ผู้สูงอายุและมีประสิทธิภาพ 

ดูแลผูสู้งอายุอย่างถูกวิธ ี
ประคับประคองร่างกายและจติใจของผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี 
ช่วยเหลือผูสู้งอายุอย่างถูกวิธ ี
สนับสนุนผู้สูงอายุอย่างถูกวิธ ี

⚫ 

     

  



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ลำดับ 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

จัดการภาวะความเครยีดของผู้ดูแลผูสู้งอาย ุ
15 ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของการดูแล

ผู้สูงอาย ุ
ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุตระหนักถึงคณุค่าในตัวเอง 
ดูแลผูสู้งอายุโดยใช้หลักจริยธรรม 
ดูแลผูสู้งอายุด้วยความรักและศรทัธา 

⚫ 
     

  

16 การดูแลอาการเจบ็ป่วยท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ 
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

จัดการปญัหาที่พบบ่อยในผูสู้งอายแุละภาวะฉุกเฉิน  
  ⚫   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ตารางที่ 2 Future Skills Set และรายละเอียดสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานกลุม่อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
วัดสัญญาณชีพผู้สูงอายไุด ้ วัดอุณหภมูิกาย 1. เลือกใช้อุปกรณ์และวิธีวัดอณุหภมูริ่างกายได้

ถูกต้อง  
2. อ่านและบันทึกค่าอุณหภูมิกายที่วัดได้ถูกต้อง 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. มีทักษะในการวัดอุณหภูมิกาย จับชีพจร 
นับอัตราการหายใจ และวัดความดันโลหติ 
2. มีทักษะการอ่านค่า 
3. มีทักษะในการบันทึกได้อย่างถกูต้อง 
ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับการวัดสญัญาณชีพ 
 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการวัด
สัญญาณ 
 

จับชีพจร 1.  จับชีพจรได้ถูกตำแหน่ง  
2. บอกค่าและบันทึกชีพจรได้ถูกต้อง 

นับอัตราการหายใจ 1. นับอัตราการหายใจของร่างกายไดถู้กต้อง  
2. บอกและบันทึก อัตราการหายใจที่วัดได้ถูกต้อง 

วัดความดันโลหติ 1. เลือกใช้อุปกรณ์และวิธีวัดความดนัโลหิตของ
ร่างกายได้ถูกต้อง  

2. อ่านและบันทึก ความดันโลหิตที่วัดได้ถูกต้อง 
ดูแลด้านโภชนาการของ
ผู้สูงอายุอย่างถูกสุขลักษณะ
อนามัย 

จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้สูงอายไุด้และ
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ 

1. จัดเตรยีมอาหารที่เหมาะสมกับโรคประจำตัว
ผู้สูงอายุตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

2. เลือกวิธีการปรุงอาหารที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอาย ุ

3. ปรุงอาหารได้อย่างสะอาดและปลอดภัย
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ตั้งแต่การเลอืกวัตถุดิบ 
การล้าง จนกระทั่งถึงขั้นตอนการปรุงอาหารที่
สะอาดและปลอดภยั 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. มีทักษะในการจัดเตรยีมอาหาร ที่ถูก

สุขลักษณะอนามัย 
2. มีทักษะการประเมินสถานการณ์ ขณะ

ป้อนอาหาร 
3. มีทักษะในการประเมินความเหมาะสมใน

การเลือกประเภทอาหารใหเ้หมาะสม 
ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เกี่ยวในการเตรยีมอาหาร 
 2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้อนอาหาร 

ป้อนอาหารให้กับผูสู้งอายุได้อย่างถูกวิธี
และปลอดภัย 

ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ป้อนผู้สูงอายุอย่างมีสุขลักษณะที่ดี  

ดูแลทำความสะอาดอย่างถูก
สุขลักษณะอนามัย 

ทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุขณะอยู่
บนเตียงได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย 

1. ทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุขณะอยู่บนเตียง
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 

2. สังเกตและป้องกันความผดิปกติบริเวณผิวหนัง
ส่วนต่างๆของผูสู้งอายุและรายงานผลให้หัวหน้า
งานรับทราบได ้

3. ทำความสะอาดร่างกายของผูสู้งอายุขณะอยู่บน
เตียงด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม 

ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดผม 
 2. ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดช่อง
ปาก 
 3. ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอากอวัยวะ
สืบพันธุ ์
 4. ความรู้เกี่ยวกับการพาไปอาบนำ้  



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
4. สนับสนุนใหผู้้สูงอายุใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด

ร่างกายตนเองได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
ผู้ดูแลผูสู้งอายุสามารถส่งเสริมผูส้งูอายุท่ีช่วยเหลือ
ตัวเองได้บ้างให้ทำความสะอาดร่างกายบนเตียง 

 5. ความรู้เกี่ยวกับการอาบน้ำบนเตียง 
 6. ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ้าออ้มผู้ใหญ ่
 7. ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแผ่นรองซับ
ปัสสาวะ 
 8. ความรู้เกี่ยวกับการขับถ่ายโดยใช้อุปกรณ ์พาผู้สูงอายไุปอาบน้ำอย่างปลอดภัย

และถูกสุขลักษณะอนามัย 
1. พยุงผู ้ส ูงอายุเคลื ่อนย้ายไปยังห้องน้ำ เพื ่อทำ

กิจวัตรพื้นฐานในการชำระล้างร่างกาย 
2. ทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุโดยใช้อุปกรณ์ที่

ถูกต้อง 
ดูแลผูสู้งอายุโดยป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดการลื่น
ล้มได ้

ทำความสะอาดช่องปากของผู้สูงอายุได้
อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย และไม่เกิด
การบาดเจ็บในช่องปาก 

1. จัดท่าท่ีเหมาะสมและสะดวกให้กับผู้สูงอายุในการ
ทำความสะอาดช่องปาก 

2. ทำความสะอาดฟันปลอมของผูสู้งอายุได้อยา่งถูก
สุขลักษณะอนามัย 

3. ทำความสะอาดช่องปากของผูสู้งอายุและ
ปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกดิการบาดเจ็บในช่องปาก 

4.สังเกตสิ่งผิดปกติในช่องปากของผู้สูงอายุและ
สามารถรายงานสิ่งผิดปกติให้หัวหน้างานรับทราบ
อย่างครบถ้วนถูกต้อง 

ทำความสะอาดศีรษะของผู้สูงอายใุห้ถูก
สุขลักษณะอนามัย 

1. พยุงผู้สูงอายุอย่างถูกวิธีและปลอดภัย เพื่อ
เคลื่อนย้ายไปทำความสะอาดศีรษะ  

2. ทำความสะอาดศีรษะของผู้สูงอายบุนเตียง 
3. ทำความสะอาดศีรษะของผู้สูงอายตุามระยะเวลา

ที่เหมาะสม  
เลือกแชมพูท่ีใช้สระผมของผูสู้งอายุท่ีเหมาะสมกับ
สภาพศรีษะและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง 

ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ เพศ
หญิง เพศชาย อย่างถูกสุขลักษณะ
อนามัย 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดอวัยวะสืบพนัธุ์
ได้ 
2. จัดท่าผู้สูงอายุในการขับถ่ายบนเตียงได้ 
3. ทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์ุได้  



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
4. ทำความสะอาดอุปกรณ์ทีผ่่านการใช้งานอย่างถูก
สุขลักษณะอนามัย 

จัดเตรียมยาให้ผูสู้งอายุได้และ
ครบถ้วน 

จัดเตรียมยาให้ผูสู้งอายุได้และครบถ้วน
ตามแผนการรักษาของแพทย์* 

1. เตรียมยาใหผู้้สูงอายุตามที่แพทย์กำหนดไว้
ประจำวันได้ตรงเวลาและครบถ้วน 

2. สังเกตอาการแสดงของผูสู้งอายุหลังไดร้ับยาเสมอ
ว่ามีอาการผดิปกติจากการแพ้ยา  

3. จัดเก็บยาของผูสู้งอายุอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 
ให้ยาท่ีตรงกับโรคและอาการแสดงของผู้สูงอายุแต่
ละคน  

ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการให้ยา 
 

ดูแลเคลื่อนย้ายร่างกาย
ผู้สูงอายไุด้อย่างปลอดภัย 

จัดท่าผูสู้งอายุบนเตยีงได้อย่างถูกวิธี 1. การพลิกตะแคงตัวผูสู้งอายุอย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย 

2. พยุงผู้สูงอายุให้ลุกนั่งบนเตียงได้อย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย 

3. ช่วยเหลือผูสู้งอายุในการออกกำลงักายบนเตียง
เบื้องต้นเพื่อป้องกันกล้ามเนื้ออ่อนแรงและข้อตดิ
แข็งได้ถูกต้อง 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. มีทักษะในการช่วยกลับหรือพลิกตวัเพื่อ

ป้องกันการเป็นแผลกดทับ 
2. มีทักษะในการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุออก

กำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อขณะอยู่บน
เตียง 

3. มีทักษะในการช่วยพยุง ผู้สูงอายุให้
สามารถทรงตัวได ้

4. มีทักษะในการช่วยเคลื่อนย้ายจากเตียงไป
ยังรถเข็น 

5. มีทักษะในการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุออก
กำลังกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อขณะอยู่นอก
เตียง 

ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนยา้ยผู้สูงอายุ
บนเตียง 
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนยา้ยผู้สูงอายุ
นอกเตียง 

ช่วยเหลือสนับสนุนผูสู้งอายุในการทำ
กิจกรรมประจำวันพ้ืนฐานภายในห้อง
หรือบ้านได้(สอบปฏิบตัิทั้งหม) 

1. ประเม ินความสามารถในการทำก ิจกรรม
ประจำวันพ้ืนฐานของผู้สูงอายุได้ (ADL)  

2. พยุงผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายไปยังห้องน้ำ เพื่อทำ
กิจวัตรพื้นฐานในการชำระล้างร่างกาย 

3. ทำความสะอาดร่างกายผู้สูงอายุโดยใช้อุปกรณ์
ที่ถูกต้อง 

4. ดูแลผูสู้งอายุโดยป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิด
การลื่นล้มได ้

5. ถอดและสวมใส่เสื้อผา้ได้อย่างถูกวิธี 
6. จัดเตรียมอาหารให้ผูสู้งอายุเพื่อสามารถ

รับประทานอาหารเองได้อย่างสะดวก 
7. ช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายผูสู้งอายุจากเตยีงไป

ยังรถเข็นได้อยา่งถูกวิธีและปลอดภัย 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
8. ช่วยเหลือผูสู้งอายุในการทำกิจกรรมประจำวัน

พื้นฐาน 
9. ช่วยเหลือผูสู้งอายุในการออกกำลงักายได้และ

ถูกต้องขณะอยู่นอกเตยีง  
 

ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย
และจิตใจของผูสู้งอาย ุ

ส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสม
กับผู้สูงอาย ุ

1. ช่วยเหลือผูสู้งอายุให้ออกกำลังกายบนเตียงได้
อย่างเหมาะสม 

2. สนับสนุนการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายไุด้
อย่างปลอดภัย 

3. สังเกตความผิดปกติและให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้อย่างเหมาสม 

1. 4. บันทึกและรายงานผลการออกกำลังกาย 

ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายชะลอ
ความเสี่อมของร่างกาย 
2. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจ โดยที่มี
เจตคติทีด่ ี

ดูแลจติใจของผู้สูงอายุ  1. ให้การดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุข (เช่น ดูแลให้
ได ้ทำก ิจกรรมที ่ชอบ/ร ่วมทำกิจกรรมกับ
ผู้สูงอายุ/กระตุ้นการทำกิจกรรมร่วมกันของ
ผู้สูงอายุ) 

ดูแลป้องกันสภาวะแทรกซ้อน
ของผู้สูงอายุได้และปลอดภัย 

ดูแลและกระตุ้นการขับเสมหะของ
ผู้สูงอายุด้วยวิธีการที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

1. ประเมินการหายใจ ก่อน ขณะ และหลังการดูด
เสมหะ 

2. ดูดเสมหะได้อยา่งถูกวิธี 
3. สังเกตความผิดปกติของเสมหะของผู้สูงอาย ุ

ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการกระตุ้นการขับเสมหะ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสาย
สวนปัสสาวะ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดผู้ป่วยท่ี
มีท่อที่สอดใส่เข้าสู่ร่างกาย 
4. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยท่ีมีลำไส้ใหญ่
เปิดหน้าท้อง 
 

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการสวน
ปัสสาวะ 

1. สังเกต บันทึกและรายงานผลต่อผูป้ระกอบ
วิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องความผิดปกติของปัสสาวะ 

2. ดูแลป้องกันการตดิเช้ือจากการคาสายสวน
ปัสสาวะ 

3. บันทึกและรายงานผลต่อผู้ประกอบวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง 

ดูแลทำความสะอาดท่อท่ีสอดใสเ่ข้าสู่
ร่างกายของผู้สูงอายุอย่างถูกสุขลกัษณะ
อนามัย และปลอดภัย* 

1. ถอดและทำความสะอาด ท่อช้ันในของท่อเจาะ
คอได้อย่างถูกวิธี 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
(ท่อเจอะคอกับท่อให้อาหารทางหน้า
ท้อง) 

2. ทำความสะอาด บริเวณแผลเจาะคอได้อย่างถูก
วิธี สังเกตความผิดปกติของแผลเจาะคอ และ
ตำแหน่งของท่อ 

3. บันทึกและรายงานผลต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ที่
เกี่ยวข้อง 

การให้อาหารทางสายยาง และป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน 

1. เตรียมอุปกรณ์และอาหารทางสายยางได้ถูกต้อง 
2. ตรวจสอบตำแหน่งสายยางให้อาหารได้ถูกต้อง 
3. ตรวจสอบปริมาณและลักษณะอาหารคงค้างใน

กระเพาะอาหาร 
4. ให้อาหารทางสายยางได้ถูกต้อง 
5. สังเกตภาวะผดิปกติขณะที่ให้อาหาร 
6. บันทึกและรายงานผลต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ที่

เกี่ยวข้อง 
ดูแลทำความสะอาดท่อให้อาหารทาง
หน้าท้อง 

1. ทำความสะอาดท่อให้อาหารทางหน้าท้องและ
บริเวณแผลหน้าท้องได้อย่างถูกวิธ ี

2. สังเกตความผิดปกติของแผลบริเวณหน้าท้อง 
และตำแหน่งของท่อ 

3. บันทึกและรายงานผลต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ที่
เกี่ยวข้อง 

 
ดูแลและทำความสะอาดอุปกรณท์วาร
เทียม  

1. สังเกตอาการผิดปกติในบริเวณผิวหนังรอบทวาร
เทียมของผู้สูงอายุอยูเ่สมอ 

2. ทำความสะอาดบรเิวณทวารเทียมและเปลี่ยนถุง
อย่างถูกวิธี ทำความสะอาดถุงบรรจุของเสีย
บริเวณทวารเทียม บันทึกและรายงานผลต่อผู้
ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง 

ดูแลผิวหนังและป้องกันการเกิดแผลกด
ทับ 

1. สังเกตความผิดปกติของผิวหนัง  บันทึกและ
รายงานผลต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
ทำแผลเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ โดย
วิธีการที่ถูกต้องตามหลักเทคนิคการทำ
แผลเบื้องต้น* 

 

1. สังเกตลักษณะแผลทีเ่กิด 
2. เลือกอุปกรณ์หรือยาท่ีใช้ในการทำแผล 
3. ทำแผลได้ถูกวิธีและถูกหลักการปลอดเชื้อ  
4. บันทึกและรายงานผลต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ที่

เกี่ยวข้อง 
ส่งเสริมการกระตุ้นและฟื้นฟู
ผู้สูงอายุโดยวิธีการที่ถูกต้อง 

กระตุ้นการรับรู้ของผู้สูงอาย ุ
 

1. การพูดคุย เช่น การเรียกช่ือ การจำแนกประเภท
วัตถุสิ่งของต่างๆ  

2.กระตุ้นการรับรู้ ของประสาทสมัผัสทั้ง 5 
ความรูส้ึกต่างๆเช่น การรับสมัผสั การดมกลิ่น และ
การรับรส การได้ยิน การมองเห็น  
3.กระตุ้นการรับรูด้้วยการให้เชื่อมโยงคำหรือ
ข้อความที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ผูสู้งอายุบอก
ความหมายของคำหรือสญัลักษณต์่างๆ 

ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้กระบวนการ
กระตุ้นการรับรู ้
2. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการกระตุ้นรับรู้ 
บุคคล สถานท่ี เวลา 
3. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและโปรแกรมด้าน
กิจวัตรประจำวัน 
4. ความรู้เกี่ยวกับการกระตุ้นแรงจูงใจ 

กระตุ้นการรับรู้ บุคคล สถานท่ี  วัน 
เวลา 

1. สนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ตา่งๆ ในอดีต ของ
ผู้สูงอาย ุ

กระตุ้นการรับรู้ วัน เวลา สถานท่ี บุคคลในปัจจุบัน 
กระตุ้น/ดูแลการทำกิจกรรมประจำวัน
ของผู้สูงอาย ุ

1. กระตุ้น/ดูแล ผู้สูงอายุทำความสะอาดร่างกาย 
และ เปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกน
หนวด 

2. กระตุ้น/ดูแลการเคลื่อนไหวบนเตยีง 
3. กระตุ้น/ดูแล ให้ผู้สูงอายเุคลื่อนยา้ยลุกจากท่ี

นอนไปยังเก้าอี้หรือไปห้องน้ำ 
4. กระตุ้น/ดแูล ทำความสะอาดหลังขับถ่าย 
กระตุ้น/ดูแลให้ผูสู้งอายุเลือกอาหารและรับประทาน
อาหารอาหาร 

กระตุ้นใหผู้้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเอง 
 

1. พูดคุยเพื่อให้ผูสู้งอายุยอมรบัการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกาย และมีความคิดเชิงบวก รู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง  

2. จัดกิจกรรมให้ผูสู้งอายุได้เหมาะสมกับสภาพ
ร่างกาย  



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
ประเมินสภาวะทางอารมณ์
ของผู้สูงอายุได ้

ประเมินและดูแลภาวะทางอารมณ์ ของ
ผู้สูงอาย ุ
 
 

1. ประเมิน คดักรองภาวะเครยีดซมึเศร้าของ 
ผู้สูงอายุด้วยแบบประเมิน 

2. ดูแล ให้คำแนะนำในการปฏิบตัิตัวของผู้สูงอายุ
เมื่อมีภาวะเครียด ซึมเศรา้  

3. แจ้งและรายงานผลให้ญาต/ิผูป้ระกอบวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้อง  

ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความซึมเศร้า 
2. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความเครยีด 

ส่งเสริมผูสู้งอายุให้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สังคม 

ส่งเสริมผูสู้งอายุให้มีปฏิสมัพันธ์ทาง
สังคม  

1. ให้โอกาสผูสู้งอายุในการแสดงความคิดเห็นได้
อย่างอิสระ 

2. ส่งเสริมผูสู้งอายุให้มสี่วนร่วมในการตัดสินใจใน
กิจกรรมของครอบครัว 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการร่วมกิจกรรมทางสังคม ของ
ผู้สูงอายุให้มีปฏิสมัพันธ์กับครอบครัว และบุคคล
อื่น 

 

ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการมีปฏสิัมพันธ์ภายในบ้าน 
2. ความรู้เกี่ยวกับการมีปฏสิัมพันธ์ภายนอก
บ้าน 
 

จัดเตรียมอุปกรณ์และ
เครื่องมือสำหรับผู้สูงอายไุว้
อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย
และมมีาตรฐาน 

จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ท่ีมี
ความพร้อมแกผู่้สูงอายไุด้อย่างถูกวิธี 

1. จัดเตรยีมอุปกรณ์ของผู้สูงอายุ และตรวจสอบ
จำนวนของที่จำเป็นได้อยูเ่สมอ 

ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ในการตรวจสอบปริมาณอุปกรณ์
ต่างๆ 
2. ความรู้ในการเตรียมเครื่องมือทำแผล
เบื้องต้น 
3. ความรู้ในการเตรียมอุปกรณ์ชำระล้าง
ร่างกาย 
 

จัดเตรียมเครื่องมือทำแผลเบื้องตน้
สำหรับผู้สูงอายไุด้และถูกสุขลักษณะ
อนามัย 

1 .จัดเตรยีมอุปกรณ์เครื่องมือทำแผลเบื้องต้น
สำหรับผู้สูงอายไุด ้

2. จัดเก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องมือทำแผลเบื้องต้น
ของผู้สูงอายุได้อยา่งถูกสุขลักษณะอนามัย 

3. ทำความสะอาดเครื่องมือทำแผลเบื้องต้นของ
ผู้สูงอายไุด้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย 

ดูแลสิ่งของจำพวกผ้าสำหรับผูสู้งอายุได้
อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย 

1. จัดเตรยีมดูแลอุปกรณ์จำพวกผา้สำหรับผูสู้งอายุ
ได้กับการใช้งาน 

2. ทำความสะอาดอุปกรณจ์ำพวกผ้าสำหรับผู้สูงอายุ
ได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัยและปลอดเช้ือ 

ดูแลอุปกรณ์ชำระล้างร่างกายผูสู้งอายุ
ได ้

ดูแลผูสู้งอายุอย่างถูกวิธีดูแลผูสู้งอายุอย่างถูกวิธี 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกดิ
ขึ้นกับผู้สูงอายุได ้

เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุที่เกดิขึ้นกับ
ผู้สูงอาย ุ

 

1. ประเมินภาวะเสี่ยงของการเกดิอุบตัิเหตุ (ด้าน
ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก) 

2. ป้องกันดูแลติดตามพฤติกรรมเสีย่ง  
3. เฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุที่เกดิขึ้นกับผู้สูงอาย ุ

ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหต ุ
2. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

การจัดสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมสำหรบัผูสู้งอาย ุ

10303.01 การจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมสำหรบัการออกกำลังกายของ
ผู้สูงอาย ุ

1. จัดสภาพแวดล้อม ท้ังในและนอกบ้าน เพื่อ
ส่งเสริมการออกกำลังกายให้ปลอดภัย 

2. หาข้อมูลสถานท่ีออกกำลังกายในบริเวณใกล้ที่
พักอาศัย 

ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม
การออกกำลังกาย 
2. ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในท่ีอยู่
อาศัย 
3. ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานท่ี
สาธารณะ 
 

10303.02 การจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมสำหรบัการพักผ่อน และการ
นอนหลับของผู้สูงอาย ุ

1. ประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมสำหรับการ
พักผ่อน และการนอนหลับ 

2. จัดพื้นท่ี เหมาะสม สำหรับการพักผ่อนและ
นอนหลับ ดูแลใหเ้สียง แสง กลิ่น อุณหภูมิ ให้
มีบรรยายกาศที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อน 
และการนอนหลับของผูสู้งอาย ุ

ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่
การดูแลผูสู้งอายุและมี
ประสิทธิภาพ 

ดูแลผูสู้งอายุอย่างถูกวิธ ี 1. ดูแลผูสู้งอายุโดยใช้องค์ความรูด้้านการดูแล
ผู้สูงอาย ุ

2. ดูแลผูสู้งอายุโดยมีเจตคติทีด่ ี

ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ในการให้การดูแล 
2.  ความร ู ้ ในการให ้การประคับประคอง
ร่างกายและจิตใจ 
3. ความรู้ในการให้การช่วยเหลือ 
4. ความรู้ในการให้การสนับสนุน 
 

ประคับประคองร่างกายและจติใจของ
ผู้สูงอายุอย่างถูกวิธ ี

1. ประคับประคองร่างกายและจิตใจผู้สูงอาย ุ
 

ช่วยเหลือผูสู้งอายุอย่างถูกวิธี 1. ช่วยเหลือผู้สูงอายุอยา่งถูกวิธี 
สนับสนุนผู้สูงอายุอย่างถูกวิธ ี 1. สนับสนุนให้ผูสู้งอายุได้ดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข 

ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของ
การดูแลผูสู้งอายุ 

ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุตระหนักถึงคณุค่าใน
ตัวเอง 

1. กระตุ้นใหผู้้สูงอายุเห็นความสำคญัและเห็นคณุค่า
ในตัวเอง 

ส่งเสริมการมีคณุค่าของผู้สูงอาย ุ

ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการตระหนักถึงคุณค่าของ
ความสูงอาย ุ
2. ความรู้เกี่ยวกับการตระหนักถึงความสำคญั
ของจริยธรรมวิชาชีพ 

ดูแลผูสู้งอายุโดยใช้หลักจริยธรรม 1. ปฏิบัติกับผูสู้งอายุตามหลักของจรยิธรรมวิชาชีพ
ของผู้ดูแล 

2. ไม่ทอดทิ้งและไม่ทำร้ายผู้สูงอาย ุ



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
รักษาข้อมูลของผูสู้งอาย ุ 3. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตัิการดแูลผูสู้งอายุ

โดยใช้หลักจริยธรรม 
4. ความรู้เกี่ยวกับการรักและศรัทธาในอาชีพ
ผู้ดูแลผูสู้งอาย ุ

ดูแลผูสู้งอายุด้วยความรักและศรทัธา 1.  ดูแลผูสู้งอายุด้วยใจรักและศรัทธาในการดูแลอยู่
เสมอ 

2. ให้ความเป็นมติรต่อผู้สูงอายุและเป็นท่ีปรึกษา
เพื่อปรับทุกข์ได ้

3. ผู้ดูแลสามารถตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ
ของผู้สูงอายุไดเ้หมาะสม 

 
การดูแลอาการเจบ็ป่วยท่ีพบ
บ่อยในผู้สูงอายุ และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

จัดการปญัหาที่พบบ่อยในผูสู้งอายแุละ
ภาวะฉุกเฉิน 

1. สังเกตอาการผิดปกติที่พบบ่อย (เช่น อาการ 
หน้ามืด วิงเวียน เป็นลมเป็นต้น ใส่คู่มือ) 

2. ประเมินภาวะฉุกเฉิน  
3. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น/จดัการภาวะฉุกเฉินได้

อย่างเหมาะสม 
 

ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ในการให้การสนับสนุน 
2. ความรู้ในการประสานงานและเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุตรและญาติ 

 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ตารางที่ 1 คำอธิบายและระดับ Future Skills Set ประจำกลุ่มพนักงานให้การดูแล* 

ลำดับ 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ดูแลความสะอาดร่างกายของผู้ป่วยภายใต้
การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

ทำาความสะอาดร่างกายผู้ป่วยไดอ้ย่างปลอดภัยภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
ช่วยเหลือการขับถ่ายของผูป้่วยบนเตียงโดยใช้อุปกรณ์อย่าง
เหมาะสมและถูกสุขลักษณะอนามยัโดยปฏิบัตริ่วมกับผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือ ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

⚫    

   

2 ดูแลความสุขสบายของผู้ป่วยภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ดูแลการจัดท่านอนให้ผู้ป่วยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ช่วยดูแลการเคลื่อนยา้ยผู้ป่วยโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ดูแลเปลี่ยนผ้าปูเตียงว่างและเครื่องนอนของผู้ป่วย 

 

⚫    

   

3 ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความสะอาด ภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ดูแลรักษาความสะอาดในหอผูป้่วย/ในหน่วยบริการภายใต้
การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
จัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบยีบภายใต้การควบคมุของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
ตรวจสอบอุปกรณ์ในหอผู้ป่วยใหพ้ร้อมใช้งานในหอผู้ป่วย/
ในหน่วยบริการภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล 

 

⚫    

   

4 ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภยั ภายใต้
การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแพร่กระจายเชื้อตาม
คู่มือท่ีหน่วยงานกำหนด ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 
เฝ้าระวังอุบัติเหตุและภัยต่างๆที่เสีย่งต่อความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

 

⚫    

   

5 ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขสบาย ภายใต้
การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

ระบายอากาศและปรับอุณหภูม ิ
จัดให้มีแสงสว่างที่เหมาะสม 
ขจัดกลิ่นที่รบกวน 
ขจัดเสยีงท่ีรบกวน 

 

⚫     

  

6 ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับอาหารและน้ำทางปากภายใต้
การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ดูแลให้อาหารและน้ำดื่มแกผู่้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
โดยปฏบิัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

 
⚫     

  



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ลำดับ 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ดูแลให้อาหารและน้ำทางปากแก่ผูป้่วยท่ีรู้สึกตัวและไม่มี
ปัญหาการกลืนภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล 

7 วัดสัญญาณชีพ น้ำหนัก และส่วนสูง ในผู้ป่วย
ที่มีอาการคงท่ีและไม่มภีาวะเสี่ยง โดยใช้
ระบบดิจติอลภายใต้การควบคุมของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

วัดอุณหภมูิร่างกาย (ทางปาก รักแร้ ทวารหนัก)โดยใช้
ระบบดิจติอล ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 
วัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยระบบดิจิตอลภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
วัดอัตราการหายใจภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 
วัดความดันโลหติโดยใช้เครื่องวัดความดันชนิดปรอทหรือ
เครื่องวัดความดันชนิดดิจติัลภายใต้การควบคมุของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
ช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูงภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 

 

⚫    

   

8 ฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย ภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ดูแลผูป้่วยไปเดินออกกำลังกายภายใต้การควบคมุของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
บริหารร่างกาย ข้อ และกล้ามเนื้อของผู้ป่วย ภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

 

⚫    

   

9 ช่วยพยาบาลวิชาชีพในการจัดการผู้ป่วยท่ีมี
ความต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์
ฉุกเฉิน 

จัดอุปกรณ์ให้พยาบาลวิชาชีพในการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันต้น 
(Basic life support) 
ช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลดูแลผู้ป่วยท่ีมี
ความต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

⚫     

  

10 ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพในการทำ ความ
สะอาดร่างกายผู้ป่วยที่ถึงแก่กรรม 

ทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยท่ีถึงแก่กรรมโดยปฏิบัติ
ร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ของผู้ป่วยถึงแก่กรรม 

 
⚫     

  

11 จัดการอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆ
ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

จัดทำทะเบียนข้อมลูอุปกรณ์ภายใต้การควบคมุของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

 
⚫     

  



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ลำดับ 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

จัดลำดับการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณภ์ายใต้การควบคุมของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
จัดลำดับการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ภายใต้การควบคมุของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
ดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ภายใต้การควบคมุของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

12 ทำความสะอาดอุปกรณ์การรักษาพยาบาล
ชนิดต่างๆ ภายใต้การควบคมุของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 

เช็ด, ล้างอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆทีไ่ดร้ับ
มอบหมายใหส้ะอาดเป็นไปตามมาตรฐานภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
เตรียมอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

 

⚫     

  

13 เก็บรักษาอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิด
ต่างๆ ภายใต้การควบคมุของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 

คัดแยกอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
จัดเก็บอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆ ภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

 

⚫     

  

14 ปฏิบัติงานธุรการของหน่วยงานภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

จัดการเอกสารของผู้ป่วยในหอผู้ปว่ยภายใต้การควบคุมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
รับ-ส่งเอกสารภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 
รับ-ส่งสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบตัิการภายใต้การควบคมุของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานธุรการภายใต้การควบคมุของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

 

⚫     

  

15 สื่อสารภายในองค์กรในกิจกรรมทีไ่ด้รับ
มอบหมายระหว่างหน่วยงาน ภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

สื่อสารกับผู้ป่วยในหน่วยงานภายใต้การควบคมุของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
ประสานงานในกิจกรรมทีไ่ดร้ับมอบหมายระหว่าง
หน่วยงานภายใต้การควบคุมของผูป้ระกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

 

⚫     

  

 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ตารางที่ 2 Future Skills Set และรายละเอียดสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานกลุม่พนักงานให้การดูแล 
Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
ดูแลความสะอาดร่างกายของ
ผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยได้อย่าง
ปลอดภัยภายใต้การควบคมุของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

1. สังเกตและรายงานสภาวะการเจ็บป่วยเบื้องต้น
ของผู้ป่วย 
2. เตรียมอุปกรณ์ในการอาบน้ำ แปรงฟัน สระผม 
การขับถ่ายได้ถูกต้อง 
3.สำรวจห้องน้ำ-ห้องส้วมเพื่อป้องกันการลื่นล้ม 
4.ตรวจเชค็อุณหภูมิของน้ำ 
5. ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยไปห้องน้ำ-ห้องส้วม และ
กลับได้อย่างปลอดภัย 
6. ช่วยผู้ป่วยอาบน้ำ แปรงฟัน สระผมขับถ่าย(กรณี
จำเป็น) 

ความต้องการด้านทักษะ 
มีทักษะในเรื่องต่อไปนี ้
1.การช่วยดูแลความสะอาดรา่งกายของผู้ป่วย
ขณะอยู่บนเตียงได้อย่างถูกสุขลักษณะอนามัย 
2.การพาผู้ป่วยไปทำความสะอาดร่างกาย 
(อาบน้ำ สระผม แปรงฟัน) ได้อยา่งปลอดภัย 
3. การพาผู้ป่วยไปขับถ่ายได้อย่างปลอดภัย 
4. การเตรยีมอุปกรณ์ทำความสะอาดได้อย่าง
ถูกต้อง 
5.การทำความสะอาดช่องปากผู้ปว่ยได้อย่าง
ถูกสุขลักษณะอนามัย 
6.การทำความสะอาดศรีษะผู้ป่วยได้อย่างถูก
สุขลักษณะอนามัย 
7.การดูแลเรื่องการขับถ่ายของผู้ปว่ยโดยใช้
อุปกรณ์อย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ
อนามัย 
ความต้องการด้านความรู้ 
มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี ้
1.การเตรียมสถานท่ีและสิ่งแวดลอ้มก่อนช่วย
ผู้ป่วยทำความสะอาดร่างกาย 
2.หลักการช่วยทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วย 
3. การประเมินสภาวะการเจ็บป่วยก่อนพาไป
อาบน้ำ 
4. ความหมายของกิจวัตรประจำวันและการ
ประเมินความสามารถในการปฏิบตัิกิจวัตร
ประจำวันของผู้ป่วยท่ีเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุในห้องน้ำ 
5. อุปกรณ์ในการทำความสะอาดปากฟัน 
อาบน้ำ สระผมและขับถ่าย 

ช่วยเหลือการขับถ่ายของผูป้่วยบนเตียง
โดยใช้อุปกรณ์อยา่งเหมาะสมและถูก
สุขลักษณะอนามัยโดยปฏิบัตริ่วมกับผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือ ผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

1. จัดเตรยีมอุปกรณ์ในการขับถ่ายได้ครบถ้วน 
2.ช่วยเหลือการขับถ่ายโดยใช้หม้อนอน (Bedpan) 
3.ช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผูป้่วยท่ีมีสายสวน
ปัสสาวะคาไว ้
4.ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานอย่างถูก
สุขลักษณะอนามัย 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
6. การสำรวจห้องน้ำและลักษณะพื้นห้องน้ำ
ก่อนใช้งาน 
7. วิธีการประเมินอุณหภูมิของน้ำก่อนใช้กับ
ผู้ป่วย 
8. หลักการและวิธีการพาผู้ป่วยท่ีสามารถเดิน
ไปห้องน้ำได ้
9. หลักการและวิธีการช่วยอาบน้ำผู้ป่วย 
10. หลักการและวิธีการช่วยดูแลทำความ
สะอาดปากผมและฟัน 
11. การประเมินผลหลังจากช่วยดแูลอาบน้ำ 
แปรงฟันและสระผม 
12. กิจกรรมการอยูเ่ป็นเพื่อนผู้ป่วยขณะ
อาบน้ำและสระผม 
13. ความรู้เรื่องกระเพาะปสัสาวะและน้ำ
ปัสสาวะ 
14. การประเมินการขับถ่ายปสัสาวะและ
อุจจาระ 
15. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขับถา่ยได้
ครบถ้วน 
 16. หลักและวิธีการช่วยเหลือการขับถ่าย 
 17. หลักการและวิธีการช่วยเหลือพยาบาล
ในการดูแลผู้ป่วยท่ีมสีายสวนปัสสาวะคาไว ้
 18. ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ขับถ่ายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความ
สะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก 

ดูแลความสุขสบายของผู้ป่วย
ภายใต้การควบคุมของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ดูแลการจัดท่านอนให้ผู้ป่วยโดยปฏิบัติ
ร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล/
ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 

1. เตรียมอุปกรณ์ในการจัดท่านอนได้ถูกต้อง 
2. จัดท่านอนผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

ความต้องการด้านทักษะ 
มีทักษะในเรื่องต่อไปนี ้



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
ช่วยดูแลการเคลื่อนยา้ยผู้ป่วยโดย
ปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

1. ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่จะเคลื่อนยา้ยผู้ป่วย 
2. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงนอนไปรถเข็นนอนได้
อย่างนุ่มนวลและปลอดภัย 
3.เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงนอนไปรถเข็นนั่งได้
อย่างนุม่นวลและปลอดภัย 
4.พยุงผู้ป่วยในการเดินและใช้อุปกรณ์ช่วยเดินได้
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย 

1. เตรียมอุปกรณ์ปเูตียงว่างและเครื่องนอนได้
ถูกต้องครบถ้วน 
2. การปฏิบัติการปูเตยีงท่ีไม่มผีู้ป่วยได้ถูกต้อง
และตามเวลาที่กำหนด 
3. การช่วยดูแลความสุขสบายของผู้ป่วย
เกี่ยวกับการจดัท่านอน การเคลื่อนย้าย และ
การเปลีย่นผ้าปเูตียงและเครื่องนอนของผู้ป่วย 
 ความต้องการด้านความรู้ 
มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี ้
1. วัตถุประสงค์ในการจัดท่านอน 
2. หลักการจัดท่านอน 
3. ประเมินผู้ป่วยหลังการจัดท่านอน 
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท่านอน 
5. วิธีการและขั้นตอนในการจัดท่านอนหงาย
6. วัตถุประสงค์ในการจัดท่านอนหงายศีรษะ
สูง 
7. วิธีการจัดท่านอนหงายศีรษะสูง 
8. วิธีการจัดท่านอนตะแคงซ้ายและ/หรือ
ตะแคงขวา 
9. หลักการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
10. ข้ันตอนการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายจาก
เตียงสูร่ถนอน 
11. วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงไป
รถเข็น 
12. หลักการใช้เครื่องพยุง และ/หรืออุปกรณ์
ช่วยเดิน 
13. วิธีการใช้เครื่องพยุงเดิน 
14. วัตถุประสงค์ในการใช้เตยีงว่าง 
15. วิธีการทำเตียงว่าง 
16. ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเตียงว่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดูแลเปลี่ยนผ้าปูเตียงว่างและเครื่อง
นอนของผู้ป่วย 

 

1. เตรียมอุปกรณไ์ด้ครบถ้วน 
2. เปลี่ยนผา้ปูเตยีงว่างและจัดเครือ่งนอนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
3. เก็บผ้าปูเตยีงว่างและเครื่องนอนที่ใช้แล้วโดยใช้
หลักการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
สะอาดภายใต้การควบคุมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ 

ดูแลรักษาความสะอาดในหอผูป้่วย/ใน
หน่วยบริการภายใต้การควบคุมของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

1. เลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดทีเ่หมาะสมกับชนิด
อุปกรณ์   
2.ระบุวิธีทำความสะอาดอุปกรณต์่างๆที่เหมาะสม
ตามชนิดอปุกรณ์  
3. เปลี่ยนแก้วน้ำ เหยือกน้ำ ตามกำหนดเวลา  
4. จัดของใช้บนเตียงผู้ป่วยท่ีนอน หมอน ผ้าห่ม ให้
เป็นระเบียบ 
5.จัดผ้ามา่นและรูดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
6.ทำความสะอาดเคานเ์ตอร์พยาบาล (nursing 
station) 
7. ทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ท่ีใช้เป็น
ส่วนรวม 

ความต้องการด้านทักษะ 
มีทักษะในเรื่องต่อไปนี ้
1. การทำความสะอาดอุปกรณ์บนโตะ๊ข้าง
เตียงของผู้ป่วยเปลี่ยนแก้วน้ำ เหยอืกน้ำ  
2. การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วย
โดยเลือกใช้น้ำยาที่เหมาะสมตามชนิดอุปกรณ์  
3. การทำความสะอาดบริเวณ Nursing 
station 
4. การทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้
เป็นส่วนรวม เช่น รถทำแผล เสาน้ำเกลือ 
รถยา รถช่วยฟ้ืนชีวิต รถใส่อุปกรณ์เจาะเลือด
และให้น้ำเกลือ และอื่นๆ (ถ้ามี) 
5. การจัดเก็บอุปกรณ์ในหอผู้ป่วย/หน่วย
ให้บริการให้เป็นระเบยีบ 
6. การตรวจสอบความสะอาดและความ
เรียบร้อยของสิ่งแวดล้อมในหอผู้ปว่ย/หน่วย
ให้บริการ 
ความต้องการด้านความรู้ 
มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี ้
1. หลักการวิธีการทำความสะอาด 
2. การแยกชนิดของใช้ของผู้ป่วย 
3. คุณสมบัติของน้ำยาที่ใช้ทำความสะอาด 
4. ผลข้างเคยีงของการใช้น้ำยาทำความ
สะอาดที่เป็นสารเคม ี
5. วิธีการแก้ไขและปฏิบตัิการช่วยเหลือเมื่อ
ได้รับพิษจากสารเคมีในน้ำยาทำความสะอาด 
6. วิธีการนำน้ำยาไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องมือ
อย่างถูกต้อง 
7. การเลือกวิธีทำความสะอาดให้เหมาะสม
กับอุปกรณ ์

จัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบยีบภายใต้
การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

1. เก็บอุปกรณ์บนโต๊ะข้างเตียงและรอบเตยีงของ
ผู้ป่วยให้เรยีบร้อยตามมาตรฐานของหน่วยงานท่ี
กำหนด 
2. จัดเก็บผ้าสะอาดที่ใช้ในหอผู้ป่วยให้เรียบร้อย 
3. จัดเก็บอุปกรณ์ในหอผู้ป่วยให้เรยีบร้อย เป็น
ระเบียบหยิบใช้ง่ายและเป็นไปตามที่หน่วยงาน
กำหนด   

ตรวจสอบอุปกรณ์ในหอผู้ป่วยใหพ้ร้อม
ใช้งานในหอผู้ป่วย/ในหน่วยบริการ
ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 

1. ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของ
สิ่งแวดล้อมในหอผู้ป่วย/ในหน่วยบริการได ้
2. ตรวจสอบจำนวนคณุภาพ และความพร้อมใช้
ของอุปกรณ์ 
3. ตรวจรับและส่งมอบอุปกรณ์ พร้อมบันทึกผลการ
ตรวจสอบ และลงช่ือกำกับ 
4. รายงานปัญหาอุปกรณ์ในหอผูป้่วยท่ีตรวจพบให้
พยาบาลวิชาชีพทราบ 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
5. ติดตามการดำเนินงานภายหลังการแจ้งซ่อมแซม
หรือการได้รับการแก้ปัญหาแล้ว 

8. การทำความสะอาดอุปกรณ์บนโตะ๊ข้าง
เตียง 
9. ความรู้ในการจดัเรื่องน้ำดื่ม 
10. การป้องกันอุบัติเหตุขณะทำความ
สะอาดอุปกรณ ์
11. การใช้ภาชนะใส่น้ำดื่มและการทำความ
สะอาด 
12. หลักการจัดของใช้บนเตียงผู้ปว่ย ท่ีนอน 
หมอน ผ้าห่ม ให้เป็นระเบียบและปลอดภัย 
13. ผลกระทบต่อผู้ป่วยในการจัดของใช้บน
เตียงไม่เป็นระเบียบ 
14. การดูแลของใช้บนเตียงให้สะอาด 
15. การประเมินความสุขสบายของผู้ป่วยหลัง
การจัดของใช้บนเตียง 
16. การตรวจสอบผ้าม่านใหส้ะอาดและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 
17. การจัดผ้าม่านให้ปฏิบตัิงานไดส้ะดวก เกดิ
ความสุขสบาย และเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย 
18. หลักการทำความสะอาดด้วยAntiseptic 
อย่างปลอดภัย 
19. การจัดเรยีงเอกสารหรือสิ่งท่ีจำเป็นให้เป็น
ระเบียบ หมวดหมู่ และสะดวกต่อการใช้ 
20. หลักการใช้น้ำยา Antiseptic ในการทำ
ความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เป็น
ส่วนรวม(รถทำแผล เสาน้ำเกลือ รถยา รถ
ช่วยฟ้ืนชีวิต รถใส่อุปกรณ์เจาะเลอืด และให้
น้ำเกลือ และอื่นๆ) 
21. การทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ท่ี
ใช้เป็นส่วนรวม 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
22. ประโยชน์ของการจัดอุปกรณข์องใช้ให้
เป็นระเบียบ 
23. หลักการจัดวางของใช้และการจัดทำป้าย
ช่ือ 
24. การจัดหมวดหมู่ของใช้เพื่อสะดวกในการ
หยิบใช้ 
25. การจัดทำบัญชีของใช้หรืออุปกรณ์เพื่อ
สำรวจจำนวนของใช้หรืออุปกรณท์ี่สมบูรณ์
พร้อมใช้หรือชำรุด 
26. จัดวางอุปกรณ์บนโตะ๊ข้างเตียงให้สะดวก
ต่อการหยิบใช้ 
27. หลักปฏิบัติการหยิบ จับ ของใช้บนโต๊ะ
ข้างเตียงและรอบเตยีงของผู้ป่วยและญาติ
อย่างระมัดระวัง 
28. ระเบียบการจัดวางผ้าทีส่ะดวกต่อการ
หยิบใช้ 
29. การตรวจนับจำนวนแยกชนิดของผ้าใน
การนำไปใช้ 
30. การตรวจ Check ผ้าที่ชำรดุนำไปแก้ไข 
และซ่อมแซม 
31. มีความรู้ในการสังเกตผา้ที่สะอาดและติด
เชื้อ แยกแยะได้อยา่งถูกต้อง ป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ 
32.การจัดอุปกรณ์ในหอผู้ป่วยใหส้ะดวกต่อ
การหยิบใช้ และปดิป้ายชื่ออุปกรณ์ในหอ
ผู้ป่วยหรือจดัทำป้ายอุปกรณ์ที่ใช้ให้ชัดเจน 
33.การตรวจตราหรือสำรวจอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในหอผู้ป่วยให้พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา  



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
34.การจัดอุปกรณ์ในห้องเก็บของให้สะดวก
ต่อการหยิบใช้ และปดิป้ายชื่ออุปกรณ์ในห้อง
เก็บของหรือจัดทำป้ายอุปกรณ์ที่ใช้ให้ชัดเจน 
35.การตรวจตราหรือสำรวจอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในห้องเก็บของให้พร้อมใช้อยู่
ตลอดเวลา   
36.ความรู้เรื่องการจัดทำความสะอาดด้วย
น้ำยา Antiseptic บริเวณหอผู้ป่วย 
37.การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ให้
เป็นระเบียบไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อ
ผู้ป่วยและคนอื่นๆ 
38.การตรวจ Check จำนวนและคุณภาพของ
อุปกรณ์จดัชุดให้ครบ 
39.การแยกชุดอุปกรณ์ที่จะใช้กับการรักษาให้
ถูกต้องเพื่อการทำความสะอาด 
40.มีความรู้ในการจดัส่งอุปกรณ์ไปหน่วยงาน 
จะทำการทำความสะอาดปราศจากเช้ือ 
41.การตรวจรบัอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว 
โดยนับจำนวนตรวจสอบช่ือของอุปกรณ์และ
วัน เวลา ท่ีไดฆ้่าเช้ือแล้วพร้อมลงบันทึก 
42.มีความรู้ระยะเวลาของการฆ่าเช้ือมีเวลา
ปลอดภัยในเวลาที่กำหนด ถ้าเกินเวลาต้อง
จัดส่งทำลายเช้ือใหม ่
43.การตรวจตราภาวะเสี่ยงต่อการเกิดภัย
อันตรายในหอผู้ป่วย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ที่ชำรุด  
สายไฟฟ้าที่หลุดห้อย หรือหลอดไฟไม่ติดและ
อื่นๆ 
44.การรายงานด้วยลายลักษณเ์มือ่แจ้งการส่ง
ซ่อม 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
45.การตรวจสอบอุปกรณเ์ครื่องใช้ที่ได้ส่งซ่อม
แล้วส่งกลับมา 
46.การลงบันทึกการรับของและรายงานให้
พยาบาลวิชาชีพ 

ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
ปลอดภัยภายใต้การควบคมุ
ของผู้ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล 

ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและ
แพร่กระจายเช้ือตามคูม่ือท่ีหน่วยงาน
กำหนดภายใต้การควบคมุของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

1. ล้างมือก่อนและหลังดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง2. 
สวมอุปกรณ์หรือใช้เครื่องมือการป้องกันและการ
แพร่กระจายเช้ือได้อยา่งถูกต้อง 

3. หยิบจับ ส่งต่อ และใช้อุปกรณ์ได้ตามมาตรฐาน
เทคนิคการปลอดเชื้อ 
4. ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้แล้วกับผู้ป่วยได้
ตามมาตรฐานของหน่วยงาน เพื่อส่งต่อไปท่ีหน่วย
จ่ายกลาง 
5. คัดแยกอุปกรณต์ิดเชื้อได้ตามมาตรฐานการ
ป้องกันและการแพร่กระจายเช้ือท่ีหน่วยงานกำหนด
6. คัดแยกผ้าตดิเช้ือตามมาตรฐานการป้องกันและ
การแพร่กระจายเชื้อที่หน่วยงานกำหนด 
7. คัดแยกขยะตดิเช้ือไดต้ามมาตรฐานการป้องกัน
และการแพร่กระจายเช้ือท่ีหน่วยงานกำหนด 

ความต้องการด้านทักษะ 
มีทักษะในเรื่องต่อไปนี ้
1.  การล้างมือให้ถูกวิธี 
2.  การเตรียมอุปกรณ์ในการเปดิห่อของใช้ที่

ปราศจากเชื้อ (Set sterile) ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

3.  ปฏิบัติขั้นตอนในการเปดิห่อของเครื่องใช้
ที่ปราศจากเชื้อ (Set sterile) ได้ถกูต้อง 
และตามเวลาที่กำหนด 

4.  การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือการป้องกัน
และการแพร่กระจายเช้ือ 

5.  การใช้หยิบจับ ส่งต่อ และใช้อุปกรณ์ตาม
มาตรฐานเทคนิคการปลอดเชื้อ 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
เฝ้าระวังอุบัติเหตุและภัยต่างๆที่เสีย่งต่อ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

1. จับพยุงผู้ป่วยลุกนั่ง อย่างระวัง และจัดท่าทางให้
ถูกต้องโดยปฏิบตัิร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 
2. ยกไม้กั้นเตยีงข้ึนทุกครั้งท่ีมีผู้ปว่ยอยู่บนเตียงท่ี
ช่วยตัวเองไม่ได้หรือผู้สูงอายุ และเด็ก 
3. ตรวจตรา หรือสำรวจพื้นบรเิวณรอบๆ เตียง
ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ ไม่เปยีกน้ำหรือลื่น ต้องทำให้
แห้งอยู่เสมอ 
4. แนะนำผู้ป่วยให้กดสัญญาณเรยีกพยาบาล เวลา
ต้องการความช่วยเหลือ 
5. สังเกตบุคคลทีม่าเยีย่ม และใกล้ชิดผู้ป่วยท่ีเป็น
คนแปลกหน้า พร้อมแนะนำให้ผู้ปว่ยและญาติแจ้ง
พยาบาลทันทีเมื่อเกดิความสงสัย 
6. เฝ้าระวังป้องกันและช่วยกำจัดสัตว์ร้ายหรือแมลง
ที่เป็นอันตรายในบริเวณรอบเตยีงผู้ป่วย 
7. สังเกตสิ่งที่อาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย  
8. สังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วยท่ีเสีย่งต่อการเกิด
อันตรายแกผู่้ป่วย  

 

6.  การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
กับผู้ป่วยตามมาตรฐานของหน่วยงาน เพื่อ
ส่งต่อไปท่ีหน่วยจา่ยกลาง 

7.  การคัดแยกอุปกรณ์ติดเชื้อตามมาตรฐาน
การป้องกันและการแพร่กระจายเช้ือท่ี
หน่วยงานกำหนด 

8.  การคัดแยกผ้าติดเชื้อตามมาตรฐานการ
ป้องกันและการแพร่กระจายเช้ือท่ี
หน่วยงานกำหนด 

9.  การเฝ้าระวังภัยตา่งๆที่เสีย่งตอ่ความ
ปลอดภัยของผูป้่วย 

ความต้องการด้านความรู้ 
มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี ้
1. ความรู้เรื่องมาตรฐานการป้องกันและ

แพร่กระจายเช้ือตามคูม่ือท่ีหน่วยงาน
กำหนด 

2. หลักการล้างมือก่อนและหลังดูแลผู้ป่วย 
3. เทคนิคการสวมอุปกรณ์หรือการใช้

เครื่องมือการแพร่กระจายเช้ือ 
4. เทคนิคการหยิบ จบั ส่งต่อ และใช้อุปกรณ์

ตามเทคนิคปลอดเชื้อ 
5. การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้กับ

ผู้ป่วยด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนจัดส่งไปหน่วย
จ่ายกลาง 

6. หลักการคดัแยกอุปกรณ์ตดิเช้ือและวิธีทำ
ความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันการ
แพร่กระจายเช้ือ 

7. วิธีการคัดแยกผ้าที่ติดเชื้อตามมาตรฐาน
การป้องกัน และการแพร่กระจายเช้ือท่ี
หน่วยงานกำหนด 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
8. วิธีการคัดแยกขยะติดเชื้อตามมาตรฐาน

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่
หน่วยงานกำหนด 

9. ความรู้เรื่องการป้องกันภาวะเสี่ยงที่จะเกิด
อุบัติเหตุและภยัที่จะเกดิขึ้นกับผู้ปว่ย 

10. ความรู้ในการจับพยุงผู้ป่วย ลุก น่ัง และ
การระวังการตก หรือหกล้ม 

11. การระวังการเกิดอุบัตเิหตุจากการตกเตียง
โดยยกไม้กั้นเตียงขึ้น 

12. การเฝา้ระวังการเกิดอุบัตเิหตุจากพื้นเปียก
น้ำหรือลื่น 

13. วิธีการใช้สัญญาณเรียกพยาบาล เมื่อ
ต้องการความช่วยเหลือ 

14. การแนะนำผู้ป่วยและญาติเฝ้าระวงับุคคล
แปลกหน้า 

15. การเฝา้ระวังการป้องกันและช่วยกำจัด
สัตว์ร้ายหรือแมลงที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย 
ได้แก่ มด แมลงสาบ หนู เป็นต้น 

16. การตรวจตราเกี่ยวกับไฟฟ้า สายไฟ 
ปลั๊กไฟ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกบับุคคล
อื่นๆ 

17. รายงานเมื่อพบพฤติกรรมของผู้ป่วยที่เสี่ยง
ต่อการเกิดอันตรายให้กับพยาบาลทราบ 

ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุข
สบายภายใต้การควบคุมของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ระบายอากาศและปรับอุณหภูม ิ 1.  เปิดหน้าต่างหรือประตูให้อากาศถ่ายเทได้
สะดวกภายในหน่วยงาน 
2.  ตรวจสอบช่องระบายอากาศในห้องน้ำให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ภายในหน่วยงาน 
3.  ตรวจสอบอุณหภูมิห้องให้อยู่ในระดับอณุหภมูิที่
สุขสบายกับผู้ป่วย 

ความต้องการด้านทักษะ 
มีทักษะในเรื่องต่อไปนี ้
1.  การดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีทำให้ผูป้ว่ยสุขสบาย

ได ้
2.  วิธีการทำให้บริเวณที่ดูแลผู้ป่วยมีอากาศ

ถ่ายเทได ้



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
จัดให้มีแสงสว่างที่เหมาะสม 1. เปิดหน้าต่างให้แสงอาทิตย์ส่องเข้ามา  

2. ปรับแสงสว่างจากไฟฟ้าให้เหมาะสมทั้งในเวลา
กลางวัน และกลางคืน 

3. การระบายอากาศและอุณหภูมภิายในห้อง
ผู้ป่วย 

4. การจัดให้มีแสงสว่างที่เหมาะสม 
5.  วิธีการกำจัดกลิ่นรบกวนบริเวณที่ดูแล

ผู้ป่วยได ้
6.  วิธีการลดเสียงรบกวนบรเิวณที่ดูแลผู้ป่วย

ได ้
ความต้องการด้านความรู้ 
มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี ้
1. จัดให้มีอุณหภูมภิายในหน่วยงานให้สุข

สบาย เช่น เปิดพดัลม หรือ
เครื่องปรับอากาศ 

2. ดูแลความสะอาดหน้าตา่งหรือประตูให้อยู่
ในสภาพใช้การได้ด ี

3. ตรวจสอบและดูแลความสะอาดของช่อง
ระบายอากาศในห้องน้ำ 

4. วิธีการตรวจสอบและการปรับอุณหภูมิ 
ห้องให้อยู่ในระดับ 25 องศาเซลเซียส 

5. ความรู้เรื่องแสงสว่างท่ีเหมาะสมในหอ
ผู้ป่วยและห้องผู้ป่วยเพื่อสะดวกตอ่การ
ปฏิบัติการพยาบาล 

6. ดูแลให้มีการเปดิหน้าต่างให้แสงอาทิตย์
ส่อง เพื่อระบายอากาศ 

7. จัดการเปดิ ปิด ไฟ เพื่อให้แสงสว่าง ตาม
เวลา 

8. จัดให้มีแสงสว่างที่เหมาะสม ไม่รบกวน
การพักผ่อนของผู้ป่วย 

9. ตรวจหาหรือค้นหาที่มาของกลิ่นทีร่บกวน
ผู้ป่วย 

 ขจัดกลิ่นที่รบกวน 1. หาสาเหตุของกลิ่นในหอผู้ป่วย 
2. ขจัดกลิ่นต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในหอผู้ป่วย  

 ขจัดเสยีงท่ีรบกวน 
 
 
 
 
 
 
 

1. ระมัดระวังไม่ทำเสียงดังรบกวนผู้ป่วย  
 
 
 
 
 
 

   



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
10. การให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติอาหารถึง

การจัดทำความสะอาดภาชนะที่ใสห่รือสิ่ง
ที่ทำให้เกิดกลิ่น 

11. ค้นหาสาเหตุของการเกดิเสียงท่ีรบกวน
ผู้ป่วย 

12. เฝ้าระวังการทำกิจกรรมที่ทำให้เกดิเสียง
ดังจากเจ้าหน้าที่และบุคคลในหอผู้ป่วย 

13. จัดการทำป้าย ปดิเตือนเรื่องการทำเสียงท่ี
รบกวนผู้ป่วย 

ช่วยดูแลให้ผู้ป่วยไดร้ับอาหาร
และน้ำภายใต้การควบคุมของ
ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

ดูแลให้อาหารและน้ำดื่มแกผู่้ป่วยที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยปฏิบัตริว่มกับ
ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

1. จัดเตรยีมอุปกรณ์และของใช้ในการให้อาหารและ
น้ำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้
งาน 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของชนิดอาหารและน้ำ
ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 
3. ดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อมในการรับประทาน
อาหาร 
4. จัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมต่อการรับประทาน
อาหาร 
5. วางภาชนะใส่อาหารในท่ีที่ผู้ป่วยสามารถมองเห็น
ได้ปลอดภัยและสะดวกต่อการรับประทานอาหาร 

6. ดูแลให้ผู้ป่วยไดร้ับอาหารและนำ้ได้เพียงพอตาม
แผนการรักษาพยาบาลและปลอดภัย 
7. สังเกตอาการผู้ป่วยขณะให้และหลังให้อาหาร ถ้า
มีอาการผดิปกติที่พบบ่อยให้รบีรายงานพยาบาล
วิชาชีพทันที 
8. จัดเก็บภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ 

ความต้องการด้านทักษะ 
มีทักษะในเรื่องต่อไปนี ้
1. บอกปริมาณสารน้ำที่คนต้องการตอ่วันได ้
2. วิธีการทำความสะอาดและบำรุงรกัษา
อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้อาหารและน้ำได ้
3. วิธีการให้อาหาร และสารน้ำทางปากโดย
ไม่ทำให้ผู้ป่วยสำลักได ้
4. การช่วยพยาบาลในการดูแลให้ผู้ปว่ยไดร้ับ
อาหารและน้ำตามแผนการรักษาพยาบาลใน
ผู้ป่วย 
ที่ได้รับมอบหมาย 
ความต้องการด้านความรู้ 
มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี ้
1. ความรู้เรื่องการเตรียมอุปกรณ์ อาหารและ
น้ำให้ผู้ป่วย 
2. วัตถุประสงค์ของการให้อาหารและน้ำแก่
ผู้ป่วย 
3. การดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อมในการ
รับประทานอาหาร 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
9. รายงานพยาบาลวิชาชีพทราบเรื่องปริมาณอาหาร

ที่ผู้ป่วยรับประทาน 
4. การจัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมต่อการ
รับประทานอาหาร 

 ดูแลให้อาหารและน้ำดื่มแกผู่้ป่วยที่
รู้สึกตัวและไม่มีปญัหาการกลืน โดย
ปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

 

 

 

 

 

1. จัดเตรยีมอุปกรณ์และของใช้ในการให้อาหารและ
น้ำได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้
งาน 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของชนิดอาหารและน้ำ
ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 
3. ดูแลความสะอาดสิ่งแวดล้อมในการรับประทาน
อาหาร 
4. จัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมต่อการรับประทาน
อาหาร 
5. วางภาชนะใส่อาหารในท่ีที่ผู้ป่วยสามารถมองเห็น
ได้ปลอดภัยและสะดวกต่อการรับประทานอาหาร 
6. ดูแลให้ผู้ป่วยไดร้ับอาหารและนำ้ได้เพียงพอตาม
แผนการรักษาพยาบาลและปลอดภัย 
7. สังเกตอาการผู้ป่วยขณะให้และหลังให้อาหาร ถ้า
มีอาการผดิปกติที่พบบ่อยให้รบีรายงานพยาบาล
วิชาชีพทันที 
8. จัดเก็บภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ 
9. รายงานพยาบาลวิชาชีพทราบเรื่องปริมาณ

อาหารที่ผู้ป่วยรับประทาน 
ช่วยวัดสัญญาณชีพ น้ำหนัก 
และส่วนสูง ในผู้ป่วยท่ีมี
อาการคงที่และไม่มภีาวะเสี่ยง 

วัดอุณหภมูิร่างกาย (ทางปาก รักแร้ 
ทวารหนัก) โดยใช้ระบบดิจิตอล ภายใต้
การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

 

1. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอณุภูมโิดยใช้ระบบ
ดิจิตอลได้อย่างถูกต้อง 
2. วัดอุณหภูมิของผู้ป่วยโดยใช้ระบบดิจิตอลได้อยา่ง
ถูกต้อง 
3. บันทึกผลการวัดได้อยา่งถูกต้อง 

ความต้องการด้านทักษะ 
มีทักษะในเรื่องต่อไปนี ้
1. เตรียมอุปกรณ์วดัอุณหภูมิโดยใช้ระบบ
ดิจิตอลได้อย่างถูกต้อง 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
โดยใช้ระบบดิจิตอลภายใต้
การควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 

4. รายงานผลการวัดให้พยาบาลวชิาชีพทราบได้
อย่างถูกต้อง 

2.ปฏิบัติขั้นตอนการวดัอุณหภูมิ โดยใช้ระบบ
ดิจิตอลได้อย่างถูกต้อง 
3.บันทึกอุณหภูมิในใบบันทึกรายงานได้
ถูกต้อง 
4.เตรียมอุปกรณ์ในการวัดอัตราการหายใจได้
อย่างถูกต้อง 
5.ปฏิบัติการวดัอัตราการหายใจไดถู้กต้อง 
ตามขั้นตอน 
6.บันทึกผลการวดัอัตราการหายใจในใบ
บันทึกรายงานได้ถูกต้อง 
7.เตรียมอุปกรณ์ในการวัดความดนัโลหิต ชีพ
จร โดยใช้ระบบดิจติอลได้อย่างถูกต้อง 
8.ปฏิบัติการวดัความดันโลหิต ชีพจร โดยใช้
ระบบดิจติอลได้ถูกต้อง ตามขั้นตอน 
9.บันทึกผลการวดัความดันโลหิต ชีพจร ในใบ
รายงานได้อย่างถูกต้อง 
10.เตรียมอุปกรณ์ในการชั่งน้ำหนักและ
ส่วนสูงได้อย่างถูกต้องตามหลักการ 
11.ปฏิบัติการชั่งน้ำหนักและส่วนสูงได้อย่าง
ถูกต้อง ตามขั้นตอน 
12.บันทึกผลการชั่งน้ำหนักและสว่นสูงได้
อย่างถูกต้อง 
ความต้องการด้านความรู้ 
มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี ้
1.วัตถุประสงค์ในการวัดอุณหภูมริา่งกายโดย
ใช้ระบบดิจิตอล 
2.หลักการวัดอณุหภมูิร่างกายโดยใช้ระบบ
ดิจิตอล 
3.ค่าอุณหภมูิปกต ิ

วัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยใช้ระบบ
ดิจิตอลภายใต้การควบคุมของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

1. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอัตราการเต้นของ
หัวใจโดยใช้ระบบดิจิตอล 
2.วัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยใช้ระบบดิจติอลได้
อย่างถูกต้อง 
3.บันทึกผลการวดัได้อย่างถูกต้อง 
4. รายงานผลการวัดให้พยาบาลวชิาชีพทราบได้

อย่างถูกต้อง 
 วัดอัตราการหายใจภายใต้การควบคุม

ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 
1. เตรียมนาฬิกาท่ีมีเข็มวินาท/ีเครื่องจับเวลา เพื่อ
ใช้ในการนับอัตราการหายใจ 
2. ช่วยนับอัตราการหายใจ ได้อยา่งถูกต้อง 
3.บันทึกผลการวดัได้อย่าง 
4. รายงานผลการวัดให้พยาบาลวชิาชีพทราบได้

อย่างถูกต้อง 
วัดความดันโลหติโดยใช้เครื่องวัดความ
ดันชนิดปรอทหรือเครื่องวัดความดัน
ชนิดดิจิตลัภายใต้การควบคมุของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

1. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันโลหิตโดยใช้
เครื่องวัดความดันชนิดปรอทหรือเครื่องวัดความดัน
ชนิดดิจิตลั 
2. ช่วยวัดความดันโลหิตโดยใช้เครื่องวัดความดัน
ชนิดปรอทหรือเครื่องวัดความดันชนิดดิจิตลั 
3. บันทึกผลการวัดได้อยา่งถูกต้อง 
4. รายงานผลการวัดให้พยาบาลวชิาชีพทราบได้

อย่างถูกต้อง 
ช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูงภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

1. จัดเตรยีมอุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักและวัด
ส่วนสูงได้เหมาะสมกับวัยของผู้ป่วย 
2. ช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูงผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
3. บนัทึกผลการวัดได้อยา่งถูกต้อง 
4. รายงานผลการวัดให้พยาบาลวชิาชีพทราบได้

อย่างถูกต้อง 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
4.อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ โดยระบบ
ดิจิตอล 
5.การทำความสะอาดอุปกรณ์ในการวัด
อุณหภูมิ โดยใช้ระบบดิจิตอล 
6.วิธีการวัดอุณหภูมิทางปาก ทางรักแร้ และ
ทางทวารหนัก โดยใช้ระบบดิจิตอล 
7.อ่านผลการวดัอุณหภูมโิดยใช้ระบบดิจิตอล
ได้อย่างถูกต้อง 
8.การบันทึกผลการวัดอณุหภมูิโดยใช้ระบบ
ดิจิตอลได ้
9.การรายงานผลการวัดอุณหภูมโิดยใช้ระบบ
ดิจิตอลให้พยาบาลวิชาชีพทราบได้ 
10.วัตถุประสงค์ในการวดัอัตราการเต้นของ
หัวใจ โดยใช้ระบบดิจิตอล 
11.หลักการวัดอัตราการเต้นของหวัใจโดยใช้
ระบบดิจติอล 
12.ค่าปกติของอัตราการเต้นของหัวใจ 
13.อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอัตราการเต้นของ
หัวใจ โดยใช้ระบบดิจิตอล 
14.วิธีการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ โดยใช้
ระบบดิจติอล 
15.การอ่านผลการวัดอัตราการเตน้ของหัวใจ 
โดยใช้ระบบดิจิตอลได้ 
16.การบันทึกผลการวัดอัตราการเต้นของ
หัวใจ โดยใช้ระบบดิจิตอลได ้
17.การรายงานผลการวดัอัตราการเต้นของ
หัวใจ โดยใช้ระบบดิจิตอลได ้
18.ความหมายของการหายใจ 
19.วัตถุประสงค์ของการวัดอตัราการหายใจ 
20.ค่าปกติของอัตราการหายใจ 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
21.เตรียมนาฬิกาที่มีเข็มวินาที/เครื่องจับเวลา 
เพื่อใช้ในการนับอัตราการหายใจ 
22.วิธีการนับอัตราการหายใจ 
23.การบันทึกผลการหายใจในใบรายงาน
ประจำตัวผู้ป่วย 
24.ความหมายของความดันโลหติ 
25.ค่าปกติของความดันโลหิต 
26.วัตถุประสงค์ในการวดัความดนัโลหิต โดย
ใช้ระบบดิจิตอล 
27.หลักการวัดความดันโลหติโดยใช้ระบบ
ดิจิตอล 
28.เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันโลหิต
โดยใช้ระบบดิจิตอลได้ 
29.วิธีการวัดความดันโลหติ โดยใช้ระบบ
ดิจิตอล 
30.การอ่านค่าความดันโลหติ โดยใช้ระบบ
ดิจิตอลได ้
31.การบันทึกผลการวัดความดันโลหิตได ้
32.การรายงานผลการวดัความดันโลหิตให้
พยาบาลวิชาชีพทราบได ้
33.วัตถุประสงค์ของการชั่งน้ำหนกัและวัด
ส่วนสูง 
34.เตรียมอุปกรณ์การชั่งน้ำหนักและวัด
ส่วนสูงได้เหมาะสมกับวัยของผู้ป่วย 
35.ขั้นตอนการชั่งน้ำหนักผู้ป่วย 
36.ขั้นตอนการวัดส่วนสูง 
37.บันทึกผลการชั่งน้ำหนักและวดัส่วนสูงได ้
38.รายงานผลการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงให้
พยาบาลวิชาชีพทราบได้ (แก้ไข) 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
ส่งเสริมการฟื้นฟสูภาพ
ร่างกายของผู้ป่วย ภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล 
 

ดูแลผูป้่วยไปเดินออกกำลังกายภายใต้
การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

1. ประเมินสภาพความพร้อมเบื้องต้นของผู้ป่วยใน
เรื่องการลุกนั่งและเดิน ซึ่งจะเกดิอันตรายกับผู้ป่วย 
2. ช่วยเตรียมอุปกรณ์ในการเดิน  
3. สำรวจพ้ืนทางเดิน ป้องกันการล้ม 
4. ดูแลผู้ป่วยใหเ้ดินออกกำลังกายทั้งไป และกลับได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
5. ช่วยเหลือผู้ป่วยขึ้นเตียงได้อย่างถูกต้องและ

ปลอดภัย 

ความต้องการด้านทักษะ 
มีทักษะในเรื่องต่อไปนี ้
1. เตรียมผู้ป่วยด้วยการสังเกตและสอบถาม
ความพร้อมของผู้ป่วยได ้
2. จัดสิ่งแวดล้อมให้พร้อมได ้
3. ปฏิบัติขั้นตอนการพยุงผู้ป่วยลุกจากเตียง
ลงนั่งเก้าอี้เพื่อการฟื้นฟูได้ถูกต้องและ
ปลอดภัย 
4. การช่วยเหลือผู้ป่วยในการออกกำลังกายได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย 
ความต้องการด้านความรู้ 
มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี ้
1. ความหมายของการออกกำลังกาย 
2. วัตถุประสงค์ในการพาผู้ป่วยเดินออกกำลัง
กาย 
3. หลักการพาผู้ป่วยเดินออกกำลังกาย 
4. ประเมินสภาวะการเจ็บป่วยก่อนพาผู้ป่วย
ลุกนั่งและเดิน 
5. ช่วยเตรียมอุปกรณ์ช่วยเดินได้ 
6. ลักษณะพื้นท่ีปลอดภยัในการพาผูป้่วยเดิน
ออกกำลังกาย 
7. วิธีพาผู้ป่วยเดินออกกำลังกายที่ถูกต้อง 
8. ลักษณะผู้ป่วยท่ีสามารถพาไปเดินออก
กำลังกายได ้
9. การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนไปเดินออกกำลัง
กาย 
10.รายงานผลการพาผู้ป่วยไปเดินออกกำลัง
กายได ้
11.วัตถุประสงค์การช่วยบริหารร่างกาย ข้อ 
และกลา้มเนื้อ ของผู้ป่วย 

บริหารร่างกาย ของผู้ป่วย ภายใตก้าร
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

1. ช่วยบริหารร่างกาย ข้อ และกลา้มเนื้อของผู้ป่วย
ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
12.หลักการบรหิารร่างกายเพื่อช่วยบริหาร
ร่างกาย ข้อ และกล้ามเนื้อ ของผูป้่วย 
13.ปฏิบัติตามขั้นตอนการช่วยบรหิารร่างกาย 
ข้อ และกล้ามเนื้อของผู้ป่วยได้อยา่งถูกต้อง 

ช่วยพยาบาลวิชาชีพในการ
จัดการผู้ป่วยท่ีมีความต้องการ
ความช่วยเหลือ 
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

จัดอุปกรณ์ให้พยาบาลวิชาชีพในการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันต้น (Basic life 
support) 

1. ช่วยเตรียมอุปกรณ ์
2. ช่วยพยาบาลวิชาชีพส่งเครื่องมอืต่างๆที่ใช้ในการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 
3.ช่วยพยาบาลวิชาชีพทำ CPR 

ความต้องการด้านทักษะ 
มีทักษะในเรื่องต่อไปนี ้
1. ขั้นตอนของการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันพื้นฐาน
ได ้
2. ขั้นตอนการช่วยพยาบาลวิชาชีพในการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันต้นได ้
ความต้องการด้านความรู้ 
มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี ้
1. อุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันตน้ 
2. การช่วยเตรยีมอุปกรณ์ทั่วไปตามที่ได้รับ
คำสั่งของพยาบาลวิชาชีพ 
3. ความรู้เกี่ยวข้องกับการช่วยส่งเครือ่งมือ
ทั่วไปท่ีใช้ในการช่วยฟื้นคืนชีพข้ันต้นตามที่
ได้รับคำสั่งของพยาบาลวิชาชีพ 
4. ความหมายวตัถุประสงค์และขั้นตอนของ
การช่วยเหลือการช่วยฟ้ืนคืนชีพระดับพ้ืนฐาน 
5. การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก
ให้กับพยาบาลวิชาชีพในการช่วยเหลือผู้ป่วย 

 ช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลดูแลผูป้่วยท่ีมีความต้องการ
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

1. ช่วยฟ้ืนคืนชีพระดับขั้นพื้นฐาน 
2. อำนวยความสะดวกให้กับพยาบาลวิชาชีพในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
3. ช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

ช่วยเหลือพยาบาลวิชาชีพใน
การทำความสะอาดร่างกาย
ผู้ป่วยท่ีถึงแก่กรรม 

ทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยท่ีถึงแก่
กรรมโดยปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 

1. ช่วยเตรียมอุปกรณ์ ในการทำความสะอาด
ร่างกายของผู้ป่วยถึงแก่กรรม  
2.กั้นม่านปิดประต ู
3.ช่วยการทำความสะอาดรา่งกายของผู้ป่วยถึงแก่
กรรม โดยปฏิบตัิร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 
4.แต่งตัวให้ผู้ป่วยถึงแก่กรรมตามความเหมาะสม
ของแต่ละบุคคล 

ความต้องการด้านทักษะ 
มีทักษะในเรื่องต่อไปนี ้
1. การทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยที่ถึงแก่

กรรมตามขอบเขตทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
2. การทำความสะอาดและอุปกรณ์ เครื่องใช้

ของผู้ป่วยถึงแก่กรรม 
3. วิธีการช่วยพยาบาลวิชาชีพในการผูกบัตร

ประจำตัวที่ข้อมือผู้ป่วยท่ีถึงแก่กรรมได ้



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
5.ช่วยพยาบาลวิชาชีพ ผูกบัตรประจำตัวท่ีข้อมือ
ผู้ตาย 
6. ประสานญาติเพื่อแจ้งเรื่องใบมรณะบตัร 

ความต้องการด้านความรู้ 
มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี ้
1. วัตถุประสงค์ของการทำความสะอาด

ร่างกายผู้ป่วยถึงแก่กรรม 
2. วิธีทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วยถึงแก่

กรรม 
3. การช่วยเตรยีมอุปกรณ์ในการทำความ

สะอาดร่างกายของผู้ป่วยถึงแก่กรรม 
4. วิธีการปิดม่านหรือประต ู
5. วิธีการช่วยทำความสะอาดร่างกายผู้ป่วย

ถึงแก่กรรม 
6. การแต่งตัวให้ผู้ป่วยถึงแก่กรรมตามความ

เหมาะสมของแตล่ะบุคคล 
7. การช่วยผูกบัตรและใบมรณะบตัรที่ข้อมือ

ผู้ป่วย 
8. การจัดเก็บและการทำความสะอาด

อุปกรณ์เครื่องใช้ของผู้ป่วยถึงแก่กรรม 
9. วิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์เครือ่งใช้

ของผู้ป่วยถึงแก่กรรม 
10. วิธีการเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ 

ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ของ
ผู้ป่วยถึงแก่กรรม 
 
 

1. ล้างอุปกรณ์ เครื่องใช้ของผู้ป่วยถึงแก่กรรมให้
สะอาด 
2. เก็บอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เรียบรอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จัดการอุปกรณ์การ
รักษาพยาบาลชนิดต่างๆ
ภายใต้การควบคุมของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

จัดทำทะเบียนข้อมลูอุปกรณ์ภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

1. จัดทำทะเบียนข้อมลูอุปกรณ ์
2.จำแนกประเภทอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่  
3. บันทึกข้อมูลอุปกรณ ์
4. บันทึกการเบิกจ่ายเพื่อทดแทนกรณีชำรดุจนไม่
สามารถซ่อมบำรุง 
5. บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ชำรุด และ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง 

ความต้องการด้านทักษะ 
มีทักษะในเรื่องต่อไปนี ้
1. ขั้นตอนในการจัดทำทะเบยีนข้อมลู
อุปกรณ ์
2. การจัดลำดับการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ ์
3. การจำแนกประเภทวสัดุอุปกรณ์ทางการ
พยาบาลและการแพทย ์



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
จัดลำดับการเบิกจ่ายวสัดุอุปกรณ์
ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 

1. จัดลำดับการเบิกจา่ยวัสดุอุปกรณ ์
2. ตรวจสอบประเภทและจำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่ต้อง
เบิกจ่าย 
3. เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ถูกต้องตามประเภทและ
จำนวนให้ครบถ้วน 
4. บันทึกการเบิกจ่ายลงในสมุดทะเบียนเบิกจา่ยได้

ถูกต้อง 

4. การตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆ 
5. การคัดแยกวสัดุอุปกรณ์ตดิเช้ือตาม
มาตรฐานการป้องกันและการแพรก่ระจาย
เชื้อที่หน่วยงานกำหนด 
6. การลงรหสั บันทึกข้อมูลวสัดุอุปกรณ์
ประเภทต่างๆ 
7. การประสานงานหน่วยงานที่ส่งซ่อมบำรุง
และเบิกจา่ยทดแทนวัสดุอุปกรณป์ระเภท
ต่างๆ 
8. การจัดเก็บวสัดุอุปกรณต์ามหลักความ
สะดวก ความถี่ในการใช้งาน และวันหมดอาย ุ
ความต้องการด้านความรู้ 
มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้  
1.  ความรู้เรื่องการจดัทำทะเบยีนข้อมูล
อุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆ 
2. การจำแนกประเภทอุปกรณ์การ
รักษาพยาบาลชนิดต่างๆเป็นหมวดหมู ่
3. การบันทึกข้อมูลอุปกรณ์การ
รักษาพยาบาลชนิดต่างๆ 
4. การบันทึกการเบิกจา่ยเพื่อทดแทนกรณี
ชำรุดจนไม่สามารถซ่อมบำรุง 
5. การบันทึกประวตัิการซ่อมบำรุงอปุกรณ์ที่
ชำรุด และคา่ใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง 
6. ความรู้เรื่องการจัดลำดับการเบิกจา่ย
อุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆ 
7. วิธีการตรวจสอบประเภทและจำนวน
อุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆที่ต้อง
เบิกจ่าย 

 จัดลำดับการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 

1. จัดลำดับการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ ์
2.จัดเรียงอุปกรณ์ตามประเภทเปน็หมวดหมู่ 
คำนึงถึงความสะดวก ความถี่ในการใช้งาน และวัน
หมดอาย ุ
3. ลงรหัส อุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
และเบิกจา่ย 
4.บันทึกข้อมูลในทะเบียนให้เป็นปจัจุบัน 

 ดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

1. ดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ 
2. คัดแยกวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรดุส่งซอ่มบำรุง 
3. เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณเ์พื่อทดแทนกรณีชำรดุจนไม่
สามารถซ่อมบำรุง 
4. ติดตามการซ่อมบำรุงและการเบิกจ่ายทดแทน 
5.บันทึกข้อมูลในสมุดทะเบียนการส่งซ่อม และ

ตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์หลังซ่อม 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
8. วิธีการเบิกจ่ายอุปกรณ์การรักษา พยาบาล
ชนิดต่างๆถูกต้องตามประเภทและจำนวนให้
ครบถ้วน 
9. วิธีการบันทึกการเบิกจ่ายลงในสมดุ
ทะเบียนเบิกจ่ายได้ถูกต้อง 
10. ความรู้เรื่องการเก็บรักษาอุปกรณ์การ
รักษาพยาบาลชนิดต่างๆ 
11. ความรู้เรื่องการดูแลอุปกรณ์การรักษา 
พยาบาลชนิดตา่งๆให้พร้อมใช้ 
12.วิธีการตรวจสอบอุปกรณ์การ
รักษาพยาบาลชนิดต่างๆให้พร้อมใช้งาน 
13. วิธีการคัดแยกวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดส่งซ่อม
บำรุง 
14.วิธีการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์เพือ่ทดแทน
กรณีชำรดุจนไม่สามารถซ่อมบำรุง 
15.การติดตามการซ่อมบำรุงและการเบิกจ่าย
ทดแทน 
16.การบันทึกข้อมูลในสมดุทะเบียนการส่ง
ซ่อม 
 
 

ทำความสะอาดอุปกรณ์การ
รักษาพยาบาลชนิดต่างๆ 
ภายใต้การควบคุมของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

เช็ด, ล้างอุปกรณ์การรักษาพยาบาล
ชนิดต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ของ
ผู้ป่วย ที่ไดร้ับมอบหมายให้สะอาด
เป็นไปตามมาตรฐานภายใต้การควบคุม
ของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

1.คัดแยกประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆที่จะทำความสะอาด 
2. เช็ด, ล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การ
รักษาพยาบาลชนิดต่างๆใหส้ะอาดตามมาตรฐาน
ของหน่วยงาน 
3. คัดแยกเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การ
รักษาพยาบาลชนิดต่างๆที่ชำรดุ 
4. บันทึกข้อมูลและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆที่ชำรุด  

ความต้องการด้านทักษะ 
มีทักษะในเรื่องต่อไปนี ้
1.  การจำแนกประเภทเครื่องมือเครื่องใช้

ทั่วไปท่ีใช้กับผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการ
พยาบาลและทางการแพทย ์

2.  การคัดแยกวัสดุอุปกรณ์ติดเชื้อตาม
มาตรฐานการป้องกันและการ
แพร่กระจายเช้ือท่ีหน่วยงานกำหนด 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
5. รายงานหัวหน้าเวรทราบ 3. การทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้

ทั่วไปท่ีใช้กับผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการ
พยาบาลและทางการแพทย ์

ความต้องการด้านความรู้ 
มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี ้
1. ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการเช็ด, ล้างอุปกรณ์

การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆให้สะอาด 
2. วิธีการคัดแยกประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ 

และอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆ 
ที่จะทำความสะอาด 
3. วิธีการเช็ด, ล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ และ

อุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆ ให้
สะอาดตาม 

 มาตรฐานของหน่วยงาน 
4. วิธีคัดแยกเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์

การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆ ที่ชำรุด 
5. การบันทึกข้อมูลและจำนวนเครื่องมือ 

เครื่องใช้ และอุปกรณ์การรักษาพยาบาล
ชนิดต่างๆ ที่ชำรุด 

6. การรายงานหัวหนา้เวรทราบ 
7. ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการเตรียมอุปกรณ์

การรักษา พยาบาลชนิดต่างๆ 
8. ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการเตรียมอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไปท่ีใช้กับผู้ป่วย 
9. วิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ

เครื่องใช้การรักษาพยาบาลชนิดตา่งๆ ให้
ถูกต้อง ครบถ้วนตามประเภทของการทำ
หัตถการ 

10. การรวบรวมอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้การรักษาพยาบาลชนิดตา่งๆที่ใช้

เตรียมอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิด
ต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไป 
ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 

1. มีความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการเตรียมอุปกรณ์การ
รักษาพยาบาลชนิดต่างๆและอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ทั่วไปท่ีใช้กับผู้ป่วย 
2.จัดเตรียมอุปกรณ์ การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆให้
ถูกต้อง ครบถ้วนตามประเภทของการทำหัตถการ 
3.รวบรวมอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆที่ใช้
แล้วให้ ครบถ้วนตามจำนวนภายหลังการทำ
หัตถการ 
4. จัดเตรยีมเครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไปท่ีใช้กับผู้ป่วยให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 
5. รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไปท่ีใช้กับผู้ป่วยให้
ถูกวิธี ครบถ้วนตามจำนวนภายหลังการทำกิจกรรม 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
แล้วให้ ครบถ้วนตามจำนวนภายหลังการ
ทำหัตถการ 

11. การจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ทั่วไปท่ีใช้กับผู้ป่วยให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

12. การรวบรวมอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ทั่วไปท่ีใช้กับผู้ป่วยให้ถูกวิธี 
ครบถ้วนตามจำนวน 

เก็บรักษาอุปกรณ์การ
รักษาพยาบาลชนิดต่างๆ 
ภายใต้การควบคุมของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

คัดแยกอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิด
ต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไป 
ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 

1. คัดแยกอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆ 
2.คัดแยกประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ ชนิดต่างๆ 
3. จัดหมวดหมู่ของอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิด
ต่างๆ และเครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไป 
4. แยกพื้นที่คัดแยกเป็นสดัส่วน  

ความต้องการด้านทักษะ 
มีทักษะในเรื่องต่อไปนี ้
1.  การจำแนกประเภทเครื่องมือเครื่องใช้
ทั่วไปท่ีใช้กับผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการพยาบาล
และทางการแพทย ์
2.  การคัดแยกวัสดุอุปกรณ์ติดเชื้อตาม
มาตรฐานการป้องกันและการแพรก่ระจาย
เชื้อที่หน่วยงานกำหนด 
3. การจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไปที่ใช้กับ
ผู้ป่วย และอุปกรณ์ทางการพยาบาลและ
ทางการ แพทย์ท่ีปราศจากเชื้อ 
ความต้องการด้านความรู้ 
มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี ้
1. ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องคัดแยกอุปกรณ์การ
รักษาพยาบาลชนิดต่างๆ 
2. วิธีการคัดแยกประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ 
ชนิดต่างๆ 
3. วิธีการจัดหมวดหมู่ของอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ทั่วไปท่ีใช้กับผู้ป่วย และอปุกรณ์
ทางการพยาบาลและทางการแพทย์แยก
บริเวณจัดเก็บเป็นสดัส่วน 

จัดเก็บอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิด
ต่างๆ ภายใต้การควบคมุของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 

1.จัดเก็บอุปกรณ์ตามประเภทเป็นระเบียบและ
หมวดหมู ่
2.แยกพ้ืนท่ีจัดเก็บอุปกรณ์อย่างชัดเจน ในพื้นที่
สะอาดและในพ้ืนท่ีสะอาดปราศจากเชื้อ 
3. จัดเก็บอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆที่
ปราศจากเชื้อในตู้มฝีาปิดมิดชิด ไม่ให้เปียกช้ืน ใช้
ระบบ First-in first-out 
4. จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไปสำหรับ
ผู้ป่วยในเขตสะอาด 
5.ตรวจสอบวันหมดอายุของอุปกรณ์การ
รักษาพยาบาลชนิดต่างๆที่ปราศจากเชื้อหาก
หมดอายุบันทึกจำนวนส่งหน่วยจ่ายกลางเพื่อทำให้
ปราศจากเชื้ออีกครั้ง (Re-sterile) 
 
 
 
 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องจัดเก็บอุปกรณ์การ
รักษาพยาบาล ชนิดต่างๆ 
5. วิธีการจัดเก็บอุปกรณต์ามประเภทเป็น
ระเบียบและหมวดหมู ่
6. การแยกเขตจัดเก็บอุปกรณ์อย่างชัดเจน ใน
เขตสะอาดและในเขตสะอาดปราศจากเชื้อ 
7. การจัดเก็บอุปกรณ์การรักษาพยาบาลชนิด
ต่างๆที่ปราศจากเชื้อในตู้มีฝาปิดมดิชิด ไม่ให้
เปียกชื้น  ใช้ระบบfirst-in first-out 
8. การจัดเก็บอุปกรณเ์ครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไป
สำหรับผู้ป่วยในเขตสะอาด 
9. วิธีการตรวจสอบวันหมดอายุของอุปกรณ์
การรักษาพยาบาลชนิดต่างๆที่ปราศจากเชื้อ 
หากหมดอายุบันทึกจำนวนส่งหนว่ยจ่ายกลาง
เพื่อทำให้ปราศจากเชื้ออีกครั้ง (Re-sterile) 

ช่วยปฏิบัติงานธุรการของ
หน่วยงานภายใต้การควบคุม
ของผู้ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล 

จัดการเอกสารของผู้ป่วยในหอผู้ปว่ย
ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 

1. จัดเตรยีมและจัดเก็บเอกสารของผู้ป่วย 
2. จัดเตรยีมชุดเอกสารรับผู้ป่วยใหม่ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
3. บันทึกข้อมูลพื้นฐานในแบบฟอร์มเอกสารของ
ผู้ป่วยใหม่พร้อมติดสติ๊กเกอร์ชื่อให้ครบทุกใบ 
4. จัดเตรยีมเอกสารแนะนำหอผู้ปว่ย ระเบียบ
ปฏิบัติของหอผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ใน
หอผู้ป่วยให้แก่ผู้ป่วยใหม ่
5. จดัเก็บเอกสารต่างๆที่ใช้ประจำวันในหอผู้ป่วยให้
ถูกต้องและพร้อมใช้งาน 
6.จัดเก็บแฟ้มประวัติของผู้ป่วยหลงัจำหน่ายได้อย่าง

ถูกต้องครบถ้วน 
 
 

ความต้องการด้านทักษะ 
มีทักษะในเรื่องต่อไปนี ้
1. การจัดเตรียม/จดัเก็บเอกสารของ
ผู้ใช้บริการ 
2. การจัดเตรียมเอกสารแนะนำการใช้
อุปกรณ์ เครื่องใช้ในหอผู้ป่วย 
3. การรับ-ส่งเอกสาร 
4. การบันทึกข้อมูลเอกสารตามข้อกำหนด
ของหน่วยงาน 
5. วิธีการดำเนนิการจดัสง่เอกสารระหวา่งงานได ้
6. วิธีการดำเนินการรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจ
ห้องปฏิบัติการได ้
ความต้องการด้านความรู้ 
มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี ้



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
รับ-ส่งเอกสารภายใต้การควบคุมของผู้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

1. รับ-ส่งเอกสารการรับใหม่จากหน่วยรับผู้ป่วยใน
ได้ถูกต้องตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
2. รับ-ส่งเอกสารการรับย้ายผู้ป่วยจากหน่วยงานที่
ส่งต่อได้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. รับ-ส่งเอกสารการจำหนา่ยของผู้ป่วยไปยัง
หน่วยงานจำหน่ายผู้ป่วย หรือตามที่โรงพยาบาล
กำหนดได้ถูกต้องตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
4. รับ-ส่งเอกสารการตรวจพิเศษไปยังหน่วยงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. รับ-ส่งเอกสารงานธรุการของหน่วยงานตามที่

ได้รับมอบหมาย 

1. ความหมายและชนิดของเอกสาร 
2. เตรียมชุดเอกสารรับผู้ป่วยใหม่ได ้
3. การบันทึกข้อมูลพื้นฐานในแบบฟอร์ม
เอกสารผู้ป่วยรบัใหม่พร้อมติดสตกิเกอร์ตามที่
หน่วยงาน 
กำหนดให้ได ้
4. เตรียมเอกสารแนะนำระเบียบปฏบิัติการ
ใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆในหอผูป้่วยให้แก่
ผู้ป่วยใหมไ่ด ้
5. การจัดเก็บเอกสารต่างๆที่ใช้ในประจำวัน
ในหอผู้ป่วยและแยกประเภทได ้
6. จัดเก็บแฟ้มประวัติของผู้ป่วยหลังจำหน่าย
ได ้
7. ขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสารการรับใหม่จาก
หน่วยรับผู้ป่วยในภายในเวลาที่กำหนด 
8. ขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสารการจำหน่ายของ
ผู้ป่วยไปยังหน่วยงานจำหน่ายผู้ปว่ย หรือ
ตามที ่
โรงพยาบาลกำหนด 
9. ขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสารการตรวจพิเศษ
ไปยังหน่วยงานอ่ืนๆภายในเวลาทีก่ำหนด 
10.ขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสารงานธุรการของ
หน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่
กำหนด 
11.ขั้นตอนของการรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจ
ห้องปฏิบัติการภายในเวลาที่กำหนด 
12.วิธีการตรวจเช็คสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการ
ตามที่หน่วยงานกำหนด 

รับ-ส่งสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบตัิการภายใต้
การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

1.ตรวจสอบสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัตกิารให้ถูกต้องตาม
ใบส่งตรวจ 
2.นำส่งสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการพร้อมใบส่งตรวจ 
ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ลงบันทึกการส่งสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการและ

รายงานให้พยาบาลวิชาชีพทราบตามระเบียบของ
หน่วยงาน 

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานธุรการภายใต้
การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

1. บันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยใหม่ที่แพทย์ให้
นอนโรงพยาบาลลงในทะเบียนผู้ปว่ยในของหอ
ผู้ป่วย/หน่วยบริการได้ถูกต้อง 
2.บันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยท่ีแพทย์จำหน่าย
ออกจากโรงพยาบาลลงในทะเบียนของผู้ป่วย
จำหน่ายได้ถูกต้อง  
3. บันทึกข้อมูลการรับ-ส่งเอกสารต่างๆของหอ
ผู้ป่วย/หน่วยบริการทุกครั้งได้ถูกตอ้ง  
4. บันทึกข้อมูลเอกสารต่างๆของหอผู้ป่วย/หน่วย

บริการได้ตามข้อกำหนดของหน่วยงาน 
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Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
13.นำส่งสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการพร้อมใบส่ง
ตรวจ ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตรงตามเวลา
ที ่ กำหนด 
14.การลงบันทึกการส่งสิ่งส่งตรวจ
ห้องปฏิบัติการได้ พร้อมรายงานพยาบาล
วิชาชีพตามระเบียบ ของหน่วยงาน 
15.วิธีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย 
16.การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผูป้่วยใหม่ที่
แพทย์ให้นอนโรงพยาบาล 
17.การบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผูป้่วยท่ีแพทย์
จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
18.การบันทึกข้อมูลการรับ-ส่งเอกสารตา่งๆ
ของหอผู้ป่วย/หน่วยบริการ 

สื่อสารภายในองค์กรภายใต้
การควบคุมของผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล 

สื่อสารกับผู้ป่วยในหน่วยงานภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

1. สร้างสัมพันธภาพที่ดี และใช้วาจาที่สุภาพกับ
ผู้ป่วย 
2. ต้อนรับผู้ป่วยด้วยกิริยา วาจาสภุาพ อ่อนโยน 
และเป็นมิตร 
3. แนะนำสถานท่ี และให้ข้อมลูระเบียบปฏิบัติใน
หน่วยบริการสุขภาพได้ถูกต้อง 
4. สื่อสารทางโทรศัพท์ด้วยวาจาทีเ่ป็นมิตร 
5. รับและให้ข้อมลูทางโทรศัพท์ไดถู้กต้อง ครบถ้วน 
6. ตอบสนองความต้องการของผูป้่วยด้วยความเต็ม
ใจ รวดเร็ว และภายในขอบเขตทีส่ามารถทำได ้

ความต้องการด้านทักษะ 
มีทักษะในเรื่องต่อไปนี ้
1. การสื่อสารให้คำแนะนำระเบียบปฏิบัติ
สำหรับผู้ป่วยใหมไ่ดด้้วยกิรยิามารยาท และ
ท่าทางที่เหมาะสม 
2. การสื่อสารและประสานงานภายใน
หน่วยงาน 
3. การสื่อสารและประสานงานระหวา่ง
หน่วยงาน 
4. การรับฟังปัญหาของผู้ป่วยด้วยความสนใจ 
5. เตรียมเอกสารแนะนำการปฏบิัติตวัตาม
ระเบียบของโรงพยาบาลได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
6. ปฏิบัติขั้นตอนการแนะนำระเบียบปฏิบัติ
สำหรับผู้ป่วยใหม่ ได้ถูกต้อง 
ความต้องการด้านความรู้ 
มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี ้

ประสานงานในกิจกรรมทีไ่ดร้ับ
มอบหมายระหว่างหน่วยงานภายใต้การ
ควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล 

1. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน 
2. ประสานงานระหว่างหน่วยงานได้ตรงตาม
กิจกรรมทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
3. รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการระหว่าง
หน่วยงาน 
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Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
1. วัตถุประสงค์ของการสื่อสารเพื่อการบริการ
หรืออำนวยความสะดวกแกผู่้ป่วย 
2. วิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดี และการใช้
วาจาในการบริการหรืออำนวยความสะดวก
แก่ผู้ป่วย 
3. วิธีการต้อนรับผู้ป่วยด้วยกริิยาวาจาสุภาพ
อ่อนโยน และเป็นมิตร 
4. วิธีการแนะนำสถานท่ีและให้ข้อมลูระเบียบ
ปฏิบัติในหน่วยบริการสุขภาพ 
5. วิธีการสื่อสารทางโทรศัพท ์
6. วิธีการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย
ภายในขอบเขตที่สามารถทำได ้
7. วัตถุประสงค์ของการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน 

 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ตารางท่ี 1 ค าอธิบายและระดบั Future Skills Set ประจ ากลุ่มเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)* 

ล าดบั 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 พฒันากระบวนการเตรยีมการผลติสนิคา้
เกษตรอย่างเป็นระบบ 

วางแผนพฒันากระบวนการเตรยีมการผลติสนิคา้
เกษตร ท าการพฒันากระบวนการเตรยีมการผลติสนิคา้
เกษตร 
และสรุปรายงานผลการพฒันากระบวนการเตรยีมการ
ผลติสนิคา้เกษตร 

 

  ⚫  

   

2 พฒันากระบวนการผลติใหไ้ดม้าตรฐาน วางแผนพฒันากระบวนการผลติสนิคา้เกษตร  
พฒันากระบวนการผลติตามมาตรฐาน และสรุปรายงาน
ผลการพฒันากระบวนการผลติสนิคา้เกษตร 

 
  ⚫  

   

3 พฒันากระบวนการจดัการผลผลติในแปลง/
ฟารม์ตามหลกัวชิาการ 

คดัเลอืกวธิกีารจดัการผลผลติและด าเนินการ 
ด าเนินการจดัการผลผลติในแปลง/ฟารม์ และสรุป
รายงานผลการพฒันาการจดัการผลผลติในแปลง/ฟารม์ 

 
   ⚫ 

   

4 จดัการองคค์วามรู ้และภมูปัิญญาเดมิใน
ทอ้งถิน่ 

รวบรวมความรูภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ ศกึษาความรูด้า้น
การเกษตรจากภายนอก และประมวลกลัน่กรองความรู ้
สรา้งช่องทางการเขา้ถงึองคค์วามรู ้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
เผยแพร่ความรูด้า้นการเกษตร ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการเกษตรภูมปัิญญาทอ้งถิน่
ภายในและภายนอก 

 

   ⚫ 

   

5 จดัการผลผลติทางเกษตรหลงัการเกบ็
เกีย่ว/การเลีย้ง 

ตดัแต่งผลผลติส าหรบัการจดัจ าหน่าย ท าความสะอาด
ผลผลติทางการเกษตรพรอ้มจ าหน่าย คดัเลอืกผลผลติ
ทางการเกษตร บรรจุหบีห่อผลผลติทางการเกษตรเกบ็
รกัษาผลผลติทางการเกษตร และขนส่งผลผลติสนิคา้
เกษตร 

 

    ⚫ 

  

6 พฒันาความรูใ้หม่ นวตักรรม จากภูมปัิญญา
เดมิ 

ต่อยอดความรู้จากฐานความรู้เดิม จัดหมวดหมู่องค์
ความรู ้ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ และนวตักรรมทางการเกษตร 

 
    ⚫ 

  



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ล าดบั 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 จดัการธุรกจิและการตลาดผลผลติทาง
การเกษตร 

วางแผนธุรกจิและการตลาดผลผลติทางการเกษตร 
ด าเนินธุรกจิและการตลาดผลผลติทางการเกษตร และ
สรุปผลการด าเนินธุรกจิและการตลาดผลผลติทาง
การเกษตร 

 

   ⚫ 

   

8 จดัการกระบวนการเพิม่มลูค่าผลผลติทาง
การเกษตร 

วางแผนเพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตร ด าเนินการ
เพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตรตามกรรมวธิ ีและ
จดัการหลงัการเพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตร 

 
   ⚫ 

   

9 บรหิารความเสีย่งในธุรกจิและการตลาด
สนิคา้เกษตร 

วางแผนจดัการความเสีย่งในธุรกจิและการตลาดสนิคา้
เกษตร จดัการความเสีย่งในธุรกจิและการตลาดสนิคา้
เกษตร และตดิตามประเมนิผลการจดัการความเสีย่งใน
ธุรกจิและการตลาดสนิคา้เกษตร 

 

    ⚫ 

  

10 จดัการทรพัยากรการเกษตรและ
สิง่แวดลอ้ม 

วางแผนบรหิารจดัการทรพัยากรการเกษตรและ
สิง่แวดลอ้ม เลอืกใชท้รพัยากรการเกษตรและ
สิง่แวดลอ้มใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ รกัษาทรพัยากร
การเกษตรและสิง่แวดลอ้ม และสรา้งความมส่ีวนร่วมใน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรการเกษตรและสิง่แวดลอ้ม 

 

  ⚫ ⚫ ⚫ 

  

11 จดัการของเสยีทางการเกษตร วางแผนจดัการของเสยีทางการเกษตร ด าเนินการ
บ าบดั/ก าจดัของเสยีทางการเกษตร และประเมนิผลการ
จดัการของเสยีทางการเกษตร 

 
  ⚫ ⚫ ⚫ 

  

12 พฒันาตนเองและทมีงาน วางแผนพฒันาตนเองและทมีงาน พฒันาตนเองเพื่อ
ด ารงรกัษาชื่อเสยีงและเกยีรตภิมูใินอาชพี พฒันา
ประสทิธภิาพทมีงาน และประเมนิผลการพฒันาตนเอง
และทมีงาน 

 

  ⚫ ⚫ ⚫ 

  



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ล าดบั 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

13 พฒันากลุ่ม/องคก์ร วางแผนการพฒันากลุ่ม/องคก์ร ด าเนินการพฒันากลุ่ม/
องคก์รแบบมส่ีวนร่วม พฒันาผูน้ ารุ่นใหม ่และ
ประเมนิผลการพฒันากลุ่ม/องคก์ร 

 
  ⚫ ⚫ ⚫ 

  

14 พฒันาภาคแีละเครอืขา่ย วางแผนการพฒันาภาคแีละเครอืขา่ย ด าเนินการพฒันา
ภาคแีละเครอืขา่ยแบบมส่ีวนร่วม และประเมนิผลการ
พฒันาภาคแีละเครอืขา่ย 

 
   ⚫ ⚫ 

  

 
ตารางท่ี 2 Future Skills Set และรายละเอียดสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานกลุ่มเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
พฒันากระบวนการ
เตรยีมการผลติสนิคา้เกษตร
อย่างเป็นระบบ 

วางแผนการพฒันากระบวนการ
เตรยีมการผลติสนิคา้เกษตร 

1) การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
เป็นไปตามหลกัการและกระบวนการ ได้
ขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง เชื่อถอืไดแ้ละเป็น
ปัจจบุนั 

2) วางแผนการด าเนินงานพฒันากระบวนการ
เตรยีมการผลติสนิคา้เกษตรเป็นไปตาม
หลกัการและกระบวนการวจิยัและพฒันา  

3) จดัท าแผนงานโครงการทีม่อีงคป์ระกอบส าคญั
ตามทีก่ าหนด ครบถว้น ถูกตอ้ง ชดัเจน 
สามารถน าไปปฏบิตัไิด ้

ความต้องการด้านทกัษะ  
1) ทกัษะการรบัรูแ้ละเขา้ใจ      
2) ทกัษะการสื่อสาร 
3) ทกัษะการสงัเกต 
4) ทกัษะการท างานเป็นทมี      
5) ทกัษะการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ 
ความต้องการด้านความรู ้
1) ระบบการผลติ 
2) ขอ้มลูการตลาด 
3) คดิวเิคราะห ์
4) มาตรฐานดา้นการผลติ การจดัการหลงั

การเกบ็เกีย่ว 
5) การตัง้เป้าหมาย 
6) คุณลกัษณะของเป้าหมายฟารม์ 

 ด าเนินการพฒันากระบวนการ
เตรยีมการผลติสนิคา้เกษตร  

1) เตรยีมการก่อนการด าเนินงานเป็นไปตาม
หลกัการและกระบวนการ สอดคลอ้งกบั
แผนงานโครงการทีก่ าหนด 

2) ด าเนินงานพฒันากระบวนการเตรยีมการผลติ
สนิคา้เกษตรเป็นไปตามแผนปฏบิตังิาน 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
ถูกตอ้งตามหลกัการและกระบวนการวจิยัดว้ย
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

3) บนัทกึ/สรุปรายงานผลการปฏบิตังิานถูกตอ้ง 
ครบถว้นและเป็นปัจจบุนั 

7) การท าแผนการผลติทางการเกษตร 
8) การเขยีน 
9) การเขยีนโครงการ   
10) วธิกีารตดิตามและประเมนิผลการ

ด าเนินการ 
11) การแกไ้ขปัญหาและการตดัสนิใจ    

 สรุปรายงานผลการพฒันา
กระบวนการเตรยีมการผลติสนิคา้
เกษตร  

1) ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการด าเนินงานไดม้กีาร
วเิคราะหอ์ย่างรอบคอบ ถูกตอ้งตามลกัการ
และกระบวนการ 

2) สรุปผลด าเนินการเป็นไปตามหลกัการและ
กระบวนการ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสรุปถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ เชื่อถอืไดแ้ละน าไปใชป้ระโยชน์ได้
เหมาะสมกบัพืน้ที/่กลุ่มเป้าหมาย 

3) รายงานผลการพฒันากระบวนการเตรยีมการ
ผลติสนิคา้เกษตรเป็นไปตามรปูแบบทีก่ าหนด 
มขีอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่อถอืไดแ้ละ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ 

พฒันากระบวนการผลติให้
ไดม้าตรฐาน 

วางแผนการพฒันากระบวนการผลติ
สนิคา้เกษตร  

1) การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
เป็นไปตามหลกัการและกระบวนการ ได้
ขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง เชื่อถอืไดแ้ละเป็น
ปัจจบุนั 

2) วางแผนการด าเนินงานพฒันากระบวนการ
ผลติสนิคา้เกษตรเป็นไปตามหลกัการและ
กระบวนการวจิยัและพฒันา  

3) แผนงานโครงการมอีงคป์ระกอบส าคญัตามที่
ก าหนด ครบถว้น ถูกตอ้ง ชดัเจน สามารถ
น าไปปฏบิตัไิด ้

ความต้องการด้านทกัษะ 
1) ทกัษะการสบืคน้ 
2) ทกัษะการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ 
3) ทกัษะการสงัเกต 
4) ทกัษะการสื่อสาร 
5) ทกัษะการคดัเลอืกวตัถุดบิและปัจจยัการ

ผลติทีด่มีมีาตรฐาน    
6) ทกัษะการรบัรูแ้ละเขา้ใจ   
7) ทกัษะการแกปั้ญหา        



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
 ด าเนินการพฒันากระบวนการผลติ

ตามมาตรฐาน  
1) เตรยีมการด าเนินงานเป็นไปตามหลกัการและ

กระบวนการ สอดคลอ้งกบัแผนงานโครงการ
ทีก่ าหนด 

2) ด าเนินงานพฒันากระบวนการผลติสนิคา้
เกษตรเป็นไปตามแผนปฏบิตังิาน ถูกตอ้ง
ตามหลกัการและกระบวนการวจิยัดว้ย
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

3) บนัทกึ/สรุปรายงานผลการปฏบิตังิานถูกตอ้ง 
ครบถว้นและเป็นปัจจบุนั 

8) ทกัษะการตดัสนิใจ     
ความต้องการด้านความรู ้
1) มาตรฐานการผลติทางการเกษตร 
2) การคดิวเิคราะห ์
3) การก าหนดมาตรฐานและวธิกีารวดัผล

การปฏบิตังิาน 
4) การวดัผลการปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้จรงิ 
5) การเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานกบั

มาตรฐาน 
6) มาตรฐานการผลติทางการเกษตร 
7) การประกนัคุณภาพผลผลติ 

 สรุปรายงานผลการพฒันา
กระบวนการผลติสนิคา้เกษตร  

1) ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการด าเนินงานไดม้กีาร
วเิคราะหอ์ย่างรอบคอบ ถูกตอ้งตามหลกัการ
และกระบวนการ 

2) สรุปผลด าเนินการเป็นไปตามหลกัการและ
กระบวนการ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสรุปถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ เชื่อถอืไดแ้ละน าไปใชป้ระโยชน์ได้
เหมาะสมกบัพืน้ที/่กลุ่มเป้าหมาย 

3) รายงานผลการพฒันากระบวนการผลติสนิคา้
เกษตรเป็นไปตามรปูแบบทีก่ าหนด มขีอ้มลู
ถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่อถอืไดแ้ละน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้รงิ 

พฒันากระบวนการจดัการ
ผลผลติในแปลง/ฟารม์ตาม
หลกัวชิาการ 

คดัเลอืกวธิกีารจดัการผลผลติและ
ด าเนินการ  

1) คุณภาพของผลผลติไม่เปลีย่นแปลงหรอื
เสื่อมสภาพ 

2) เกบ็เกีย่วผลผลติดว้ยความประณีตแต่รวดเรว็ 
3) อุปกรณ์การเกบ็เกีย่วสะอาด  

และมคีวามคม เกบ็เกีย่วผลผลติดว้ยวธิกีารที่
ถูกตอ้ง 

ความต้องการด้านทกัษะ 
1) ทกัษะคดิวเิคราะห ์  
2) ทกัษะการสงัเกต 
3) ทกัษะการตดัสนิใจ  
4) ทกัษะการเกบ็เกีย่วผลผลติ 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
 ด าเนินการจดัการผลผลติในแปลง/

ฟารม์  
1) ก าหนดระยะเวลาทีเ่หมาะสมกบัการจดัการ

ผลผลติ  
2) เกบ็เกีย่วผลผลติทนัตามช่วงเวลาก าหนด 
3) เกบ็เกีย่วผลผลติตามระยะเวลาทีก่ าหนดตาม

หลกัวชิาการ เช่น ตามดชันีการเกบ็เกีย่ว 
4) เกบ็รกัษาผลผลติและขนส่งดว้ยวธิทีีถู่กตอ้ง 

ความต้องการด้านความรู้ 
1) ขอ้มลูระยะเวลาทีเ่หมาะสมกบัการเกบ็

เกีย่วผลผลติตามหลกัวชิาการ 
2) วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้องตาม

หลกัวชิาการ 
3) วิธีการเก็บรักษาผลผลิตและส่งเข้า
โรงเรอืน  สรุปรายงานผลการพฒันาการจดัการ

ผลผลติในแปลง/ฟารม์  
1) ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการด าเนินงานไดม้กีาร

วเิคราะหอ์ย่างรอบคอบ ถูกตอ้งตามหลกัการ
และกระบวนการ 

2) สรุปผลด าเนินการเป็นไปตามหลกัการและ
กระบวนการ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสรุปถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ เชื่อถอืไดแ้ละน าไปใชป้ระโยชน์ได้
เหมาะสม 

3) รายงานผลการพฒันาการจดัการผลผลติใน
แปลง/ฟารม์เป็นไปตามรปูแบบทีก่ าหนด มี
ขอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่อถอืไดแ้ละน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้รงิ 

จดัการผลผลติทางเกษตร
หลงัการเกบ็เกีย่ว/การเลีย้ง 

ตดัแต่งผลผลติส าหรบัการจดั
จ าหน่าย  

1) ผลผลติมกีารตดัแต่งสวยงาม 
2) ก าหนดมาตรฐานการจดัการหลงัการเกบ็

เกีย่ว 

ความต้องการด้านทกัษะ 
1) ทกัษะในการตดัแต่ง        
2) ทกัษะการใชเ้ครื่องมอืท าความสะอาด 
3) ทกัษะการสงัเกตถึงความผิดปกติของ

ผลผลติ/ผลติภณัฑ ์        
4) ทกัษะในการคดัเลอืกผลผลติ/ผลติภณัฑ์ 
5) ทกัษะในการคดิวเิคราะห ์  
6) ทกัษะการบรรจุหบีห่อ      

 ท าความสะอาดผลผลติทางการ
เกษตรพรอ้มจ าหน่าย  

1) คดัเลอืกวธิกีารท าความสะอาดผลผลติทีม่ี
มาตรฐาน 

2) ด าเนินการท าความสะอาดผลผลติเป็นไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ยตรงตามมาตรฐาน 

 คดัเลอืกผลผลติทางการเกษตร  1) คดัเลอืกวธิกีารคดัเลอืกและคดัขนาดผลผลติ
ทางการเกษตรทีม่มีาตรฐาน 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
2) ด าเนินการคดัเลอืกและคดัขนาดผลผลติทาง
การเกษตรตรงตามมาตรฐาน 

7) ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ในการเก็บ
รกัษา 

8) ทักษะด้านการใช้อุปกรณ์ในการเก็บ
รกัษาและขนส่ง 

ความต้องการด้านความรู้ 
1) เทคนิคการตดัแตง่ผลผลติ/ผลติภณัฑ์

เพื่อการตลาด 
2) เทคนิคการท าความสะอาดผลผลติ/

ผลติภณัฑเ์พื่อการตลาด     
3) เทคนิคการใชเ้ครื่องมอืคดัแยกผลผลติ/

ผลติภณัฑ ์
4) วธิกีารคดัเลอืกผลผลติ/ผลติภณัฑแ์ต่ละ

ชนิด 
5) ประเภทและลกัษณะในการบรรจุหบีห่อ 
6) วธิกีารเกบ็รกัษาผลผลติ/ผลติภณัฑแ์ต่

ละประเภท/ชนิด         
7) วธิกีารเกบ็รกัษาผลผลติและการขนส่ง

ผลผลติ 

 บรรจุหบีห่อผลผลติทางการเกษตร  1) บรรจุภณัฑท์ีบ่รรจุผลผลติทางการเกษตรตอ้ง
มคีวามสวยงามเหมาะสมและเป็นทีน่่าสนใจ 

2) บรรจุภณัฑท์ีบ่รรจุผลผลติทางการเกษตรตรง
ตามมาตรฐาน 

 เกบ็รกัษาผลผลติทางการเกษตร  1) ก าหนดวธิกีารเกบ็รกัษาผลผลติทีร่ะบบและคง
คุณภาพผลผลติทางการเกษตรไว ้

2) ก าหนดวธิกีารเกบ็รกัษาผลผลติทางการ
เกษตรทีต่รงตามมาตรฐาน 

 ขนส่งผลผลติสนิคา้เกษตร  1) การขนส่งผลผลติสนิคา้เกษตรทีม่คีวาม
เหมาะสมปลอดภยัและคงคุณภาพกบัสนิคา้ 

2) การขนส่งผลผลติสนิคา้เกษตรทีม่มีาตรฐาน
การขนส่งผลผลติ 

จดัการผลผลติทางเกษตร
หลงัการเกบ็เกีย่ว/การเลีย้ง 

ตดัแต่งผลผลติส าหรบัการจดั
จ าหน่าย  

1) ผลผลติมกีารตดัแต่งสวยงาม 
2) ก าหนดมาตรฐานการจดัการหลงัการเกบ็เกีย่ว 

ความต้องการด้านทกัษะ 
1) ทกัษะในการตดัแตง่        
2) ทกัษะการใชเ้ครื่องมอืท าความสะอาด 
3) ทกัษะการสงัเกตถงึความผดิปกตขิอง

ผลผลติ/ผลติภณัฑ ์        
4) ทกัษะในการคดัเลอืกผลผลติ/ผลติภณัฑ ์
5) ทกัษะในการคดิวเิคราะห ์  
6) ทกัษะการบรรจหุบีห่อ      

 ท าความสะอาดผลผลติทางการ
เกษตรพรอ้มจ าหน่าย  

1) คดัเลอืกวธิกีารท าความสะอาดผลผลติทีม่ี
มาตรฐาน 

2) ด าเนินการท าความสะอาดผลผลติเป็นไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ยตรงตามมาตรฐาน 

 คดัเลอืกผลผลติทางการเกษตร  1) คดัเลอืกวธิกีารคดัเลอืกและคดัขนาดผลผลติ
ทางการเกษตรทีม่มีาตรฐาน 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
2) ด าเนินการคดัเลอืกและคดัขนาดผลผลติทาง
การเกษตรตรงตามมาตรฐาน 

7) ทกัษะดา้นการใชอุ้ปกรณ์ในการเกบ็
รกัษา 
8) ทกัษะดา้นการใชอุ้ปกรณ์ในการเกบ็

รกัษาและขนส่ง 
ความต้องการด้านความรู ้
1) เทคนิคการตดัแตง่ผลผลติ/ผลติภณัฑ์

เพื่อการตลาด 
2) เทคนิคการท าความสะอาดผลผลติ/

ผลติภณัฑเ์พื่อการตลาด     
3) เทคนิคการใชเ้ครื่องมอืคดัแยกผลผลติ/

ผลติภณัฑ ์
4) วธิกีารคดัเลอืกผลผลติ/ผลติภณัฑแ์ต่ละ

ชนิด 
5) ประเภทและลกัษณะในการบรรจุหบีห่อ 
6) วธิกีารเกบ็รกัษาผลผลติ/ผลติภณัฑแ์ต่

ละประเภท/ชนิด         
7) วธิกีารเกบ็รกัษาผลผลติและการขนส่ง

ผลผลติ 

 บรรจุหบีห่อผลผลติทางการเกษตร  1) บรรจุภณัฑท์ีบ่รรจุผลผลติทางการเกษตรตอ้ง
มคีวามสวยงามเหมาะสมและเป็นทีน่่าสนใจ 

2) บรรจุภณัฑท์ีบ่รรจุผลผลติทางการเกษตรตรง
ตามมาตรฐาน 

 เกบ็รกัษาผลผลติทางการเกษตร  1) ก าหนดวธิกีารเกบ็รกัษาผลผลติทีร่ะบบและคง
คุณภาพผลผลติทางการเกษตรไว ้

2) ก าหนดวธิกีารเกบ็รกัษาผลผลติทางการ
เกษตรทีต่รงตามมาตรฐาน 

 ขนส่งผลผลติสนิคา้เกษตร  1) การขนส่งผลผลติสนิคา้เกษตรทีม่คีวาม
เหมาะสมปลอดภยัและคงคุณภาพกบัสนิคา้ 

2) การขนส่งผลผลติสนิคา้เกษตรทีม่มีาตรฐาน
การขนส่งผลผลติ 

จดัการกระบวนการเพิม่
มลูค่าผลผลติทางการเกษตร 

วางแผนการเพิม่มลูค่าผลผลติทาง
การเกษตร  

1) การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
เป็นไปตามหลกัการและกระบวนการไดข้อ้มลู
ทีค่รบถว้นถูกตอ้ง 

2) วางแผนการเพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตร
ใหเ้ป็นไปตามหลกัการทีถู่กตอ้ง 

ความต้องการด้านทกัษะ 
1) ทกัษะในการท าความสะอาดสถานทีใ่น

การเพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตร 
2) ทกัษะในการจดัเตรยีมอุปกรณ์ 
3) ทกัษะในการคดิวเิคราะห ์   
4) ทกัษะในการคดัเลอืกวตัถุดบิ 
5) ทกัษะในการออกแบบบรรจุภณัฑ ์
6) ทกัษะในการสบืคน้ 

 ด าเนินการเพิม่มลูค่าผลผลติทาง
การเกษตรตามกรรมวธิ ี 

1)  จดัเตรยีมสถานทีใ่นการผลติใหม้คีวามสะอาด
และมกีารจดัแบ่งบรเิวณใหเ้ป็นสดัส่วน
ตามล าดบัขัน้ตอนการผลติพรอ้มทีจ่ะใชง้าน
ตลอดเวลา 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
2) เตรยีมสถานทีเ่พยีงพอทีจ่ะตดิตัง้เครื่องมอื

และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการผลติ 
3) ท าความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ (ท าความ

สะอาดเชด็หรอืตากแดดใหแ้หง้สนิททุกครัง้) 
ทัง้ก่อนและหลงัการเพิม่มลูค่าผลผลติทาง
การเกษตร 

4) ออกแบบและตดิตัง้เครื่องมอืและเครื่องใชต้่าง 
ๆ ใหส้ะดวกต่อการใชง้านและบ ารุงรกัษา 

5) คดัเลอืกใชว้ตัถุตอ้งค านึงถงึแหล่งทีม่าชนิด
ปรมิาณคุณภาพการเสื่อมเสยีตลอดจนการ
เกบ็รกัษาวตัถุดบิ 

6) เพิม่มลูค่าทางการเกษตรเป็นไปตามที่
มาตรฐานก าหนด 

7) ออกแบบบรรจุภณัฑม์คีวามเหมาะสมกบั
ผลผลติและถูกตอ้งตามหลกัมาตรฐาน 

7) ทกัษะในการแกไ้ขปัญหา    
8) ทกัษะในการตดัสนิใจ        
ความต้องการด้านความรู ้
1) การจดัเตรยีมสถานที ่
2) การจดัเตรยีมอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง        
3) การเลอืกใชว้ตัถุดบิ 
4)  การบรรจุภณัฑท์ีถู่กตอ้งและเหมาะสม
กบัผลผลติ 

5) มาตรฐานการผลติทางการเกษตร 

 จดัการหลงัการเพิม่มลูค่าผลผลติทาง
การเกษตร  

ขนส่งผลผลติสนิคา้เกษตรทีม่คีวามเหมาะสม
ปลอดภยัและคงคุณภาพกบัสนิคา้  

จดัการธุรกจิและการตลาด
ผลผลติทางการเกษตร 

วางแผนธุรกจิและการตลาดผลผลติ
ทางการเกษตร  

1) ศกึษาขอ้มลูสถานการณ์การตลาดทีม่คีวาม
ถูกตอ้งและเป็นปัจจบุนั และมาจากแหล่งที่
เชื่อถอืไดเ้ช่น ขอ้มลูความตอ้งการ และจดัเกบ็
ขอ้มลูสถานการณ์การตลาดอย่างเป็นระบบ 

2) วเิคราะหข์อ้มลูจากขอ้มลูตลาดธุรกจิเกษตรที่
มคีวามถูกตอ้งทนัต่อสถานการณ์และสามารถ
น าไปประกอบการวางแผนการตลาดได ้

3) ก าหนดวตัถุประสงค ์ทีม่คีวามชดัเจน 
4) ก าหนดกลยุทธท์างการเกษตรในดา้นต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ กลยุทธร์าคา กลยุทธก์ารจดัจ าหน่าย 

ความต้องการด้านทกัษะ 
1) ทักษะการเขียนวัตถุประสงค์ทางการ

ตลาด 
2) ทกัษะการรบัรูแ้ละเขา้ใจ     
3) ทกัษะการสงัเกต 
4) ทกัษะการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ 
ความต้องการด้านความรู้ 
1) วธิกีารก าหนดวตัถุประสงคท์างการ

ตลาด 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
และกลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาด ทีส่ามารถ
น าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

2) การก าหนดตวัชีว้ดัวตัถุประสงคท์าง
การตลาด 

3) การคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์
4) การก าหนดกลยุทธท์างการตลาด 
5) การสงัเคราะห ์
6) การสบืคน้ 
7) การวเิคราะห ์และคดัเลอืกช่องทาง

สื่อสารการตลาดและจ าหน่ายที่
เหมาะสมกบัผลผลติ 

 ด าเนินธุรกจิและการตลาดผลผลติ
ทางการเกษตร  

1) ด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการตลาด 
2) ปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามแผนจดัการธุรกจิ
เกษตรทีก่ าหนด 

3) รายงานการปฏบิตังิานทีเ่ป็นไปตามแผน
จดัการธุรกจิเกษตร 

4) ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตาม
แผนจดัการธุรกจิเกษตร 

 สรุปผลการด าเนินธุรกจิและการตลาด
ผลผลติทางการเกษตร  

1) ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการด าเนินงานไดม้กีาร
วเิคราะหอ์ย่างรอบคอบ ถูกตอ้งตามหลกัการ
และกระบวนการ 

2) สรุปผลด าเนินการเป็นไปตามหลกัการและ
กระบวนการ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสรุปถูกตอ้ง 
สมบูรณ์ เชื่อถอืไดแ้ละน าไปใชป้ระโยชน์ได้
เหมาะสม 

3) รายงานผลการด าเนินธุรกจิและการตลาด
ผลผลติเกษตรเป็นไปตามรปูแบบทีก่ าหนด มี
ขอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่อถอืไดแ้ละน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้รงิ 

บรหิารความเสีย่งในธุรกจิ
และการตลาดสนิคา้เกษตร 

วางแผนการจดัการความเสีย่งใน
ธุรกจิและการตลาดสนิคา้เกษตร  

1) วเิคราะหค์วามเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ 
2) ก าหนดประเดน็ความเสีย่ง 
3. จดัล าดบัความเสีย่ง ความเสีย่งสงูมาก ความ
เสีย่งสงู ความเสีย่งปานกลาง ความเสีย่งน้อย 
ความเสีย่งน้อยมาก 

ความต้องการด้านทกัษะ 
1) ทกัษะการรบัรูแ้ละเขา้ใจ        
2) ทกัษะการสงัเกต       
ความต้องการด้านความรู ้
1) การคดิวเิคราะห ์

 จดัการความเสีย่งในธุรกจิและ
การตลาดสนิคา้เกษตร  

1) ก าหนดทางเลอืกทีส่ามารถใชใ้นการจดัการ
กบัความเสีย่ง 
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Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
2) คดัเลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมและน าไปปฏบิตั ิ 2) การจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งใน

ธุรกจิและการตลาดสนิคา้เกษตร 
3) การสื่อสาร 
4) การแกปั้ญหา 
5) การตดัสนิใจ 

 ตดิตามประเมนิผลการจดัการความ
เสีย่งในธุรกจิและการตลาดสนิคา้
เกษตร  

1) จดัท าแผนตดิตาม ประเมนิผลการจดัการ
ความเสีย่ง ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว 

2)  ตดิตาม ประเมนิผลการจดัการความเสีย่งที่
ไดม้กีารด าเนินการไปแลว้วา่บรรลุผลตาม
วตัถุประสงคข์องการบรหิารความเสีย่ง
หรอืไม ่

จดัการองคค์วามรู ้และภมูิ
ปัญญาเดมิในทอ้งถิน่ 
 

รวบรวมความรูภู้มปัิญญาทอ้งถิน่  1) สบืคน้ขอ้มลูและความรูท้ีถู่กตอ้งตาม
วตัถุประสงค ์เป็นเชงิประจกัษ์ 

2) ศกึษาขอ้มลูและความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งอย่างเป็น
ระบบ 

3) วเิคราะหข์อ้มลูและความรูอ้ยา่งเป็นระบบ 

ความต้องการด้านทกัษะ  
1) ทกัษะการสบืคน้ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
2) ทกัษะการจดบนัทกึ 
3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) ทกัษะการเขยีน 
5)  ทกัษะการสมัภาษณ์เชงิลกึ  
6)  ทกัษะการตดัสนิใจ 
7)  ทกัษะการสื่อสาร 
8)  ทกัษะการใชภ้าษา 
9)  ทกัษะการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ต่าง ๆ 
10) ทกัษะการอ่าน 
11) ทกัษะการจ าแนก/ คดัเลอืกขอ้มลู 
12) ทกัษะการประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูแ้ละ

ภูมปัิญญา 
13) ทกัษะการเผยแพร่ความรู ้
ความต้องการด้านความรู ้
1) การจดัการความรู ้(KM) 
2) องคค์วามรูแ้ละขอ้มลูภมูปัิญญาทอ้งถิน่เดมิ
ทีม่ ี

 ศกึษาความรูด้า้นการเกษตรจาก
ภายนอก  

1) สบืคน้ขอ้มลูและความรูด้า้นการเกษตรจาก
ภายนอกทีเ่ป็นปัจจุบนั 

2) ศกึษาความรูใ้หม่เพิม่เตมิทีผ่า่นการวเิคราะห์
และสงัเคราะหส์ามารถตรวจสอบได ้

 ประมวลกลัน่กรองความรู ้ 1) ศกึษาความรูท้ีม่คีวามถูกตอ้ง 
2) ตรวจสอบทีม่าขององคค์วามรูไ้ด ้
3) สบืคน้เนื้อหาความรูท้ีม่คีวามถูกตอ้ง 
4) มรีปูแบบในการประมวลความรูท้ีเ่หมาะสมกบั

องคค์วามรูแ้ละภูมปัิญญา 
5) คดัเลอืกองคค์วามรูแ้ละภูมปัิญญาทีม่คีวาม

เหมาะสมและถูกตอ้ง 
6) ประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูแ้ละภมูปัิญญาอย่าง

เหมาะสม 
 สรา้งช่องทางการเขา้ถงึองคค์วามรู ้

ภูมปัิญญาทอ้งถิน่  
1) สบืคน้ความรูท้ีเ่กีย่วกบัการสรา้งช่องทางใน
การเขา้ถงึองคค์วามรูม้คีวามถูกตอ้ง 
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Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
2) เน้ือหาทีน่ ามาใชม้คีวามถูกตอ้ง น่าเชื่อถอื 
สามารถตรวจสอบได ้

3) สรา้งช่องทางการเขา้ถงึองคค์วามรู ้
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ทีห่ลากหลายอย่างเหมาะสม 

3) ขอ้มลูองคค์วามรูแ้ละภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
4) การประยุกตแ์ละต่อยอดภมูปัิญญา 
5) วธิกีารในการประมวลความรู ้
6) การวเิคราะหข์อ้มลู 
7) การจ าแนกขอ้มลู 
8) หลกัการในการถ่ายทอดความรู ้
9) การสบืคน้ช่องทางในการเขา้ถงึความรู ้
9) รปูแบบในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
(9) วธิกีารสรา้งช่องทางในการเขา้ถงึองค์

ความรูค้วามรู ้
10) วธิกีารตรวจสอบแหล่งทีม่าของขอ้มลู

ทางอนิเตอรเ์น็ต 

 เผยแพร่ความรูด้า้นการเกษตร  
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่  

1) สบืคน้ความรูท้ีม่คีวามถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
2) ขอ้มลูทีเ่ผยแพรไ่ดร้บัการยนืยนัจากผูท้ีม่ส่ีวน

เกีย่วขอ้ง 
 แลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นการเกษตรภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน่ภายในและภายนอก  
1) บูรณาการในการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีม่รี่วมกนั

อย่างเป็นระบบทัง้ภายในเครอืขา่ยและนอก
เครอืขา่ย 

2) สบืคน้เนื้อหาทีม่คีวามถูกตอ้งและสามารถ
ตรวจสอบได ้

3) ขอ้มลูทีน่ ามาแลกเปลีย่นเรยีนรูม้าจากแหล่งที่
เชื่อถอืได ้

พฒันาความรูใ้หม ่
นวตักรรม จากภมูปัิญญา
เดมิ 

ต่อยอดความรูจ้ากฐานความรูเ้ดมิ  1) คดิคน้ความรูใ้หม่ทีต่่อยอดจากของเดมิ 
2) วเิคราะหค์วามรูแ้ละขอ้มลูคดิอย่างเป็นระบบ 
3) ผ่านการรบัมาตรฐานทีร่บัรองผลงานของ
เกษตรกร 

ความต้องการด้านทกัษะ  
1) ทกัษะการตดัสนิใจ 
2) ทกัษะการสื่อสาร 
3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) ทกัษะการใชภ้าษา  
5)  ทกัษะการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ต่าง ๆ 
ความต้องการด้านความรู้          
1) วธิกีารในการประมวลความรู ้
2) การวเิคราะหข์อ้มลู 
3)  การจดัการความรู ้(KM) 
4) การจ าแนกขอ้มลู 
5) หลกัการในการถ่ายทอดความรู ้

 จดัหมวดหมู่องคค์วามรู ้ภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ และนวตักรรมทางการเกษตร  

1) ศกึษาขอ้มลูในการจดัท าฐานขอ้มลูอย่างเป็น
ระบบ 

2) จดัการแหล่งขอ้มลูทีถู่กเกบ็รวบรวมไวท้ี่
ศูนยก์ลาง 
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Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
6) การสบืคน้ช่องทางในการเขา้ถงึความรู ้
7) รปูแบบในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
8) การพฒันาองคค์วามรูแ้ละภมูปัิญญา

ทอ้งถิน่ 
9) การพฒันาองคค์วามรูสู้่การตอ่ยอด 
(10) ประเภทขององคค์วามรูแ้ละภูมปัิญญา

ทอ้งถิน่ 
11) หลกัการจดัการขอ้มลู 

จดัการทรพัยากรการเกษตร
และสิง่แวดลอ้ม 

วางแผนการบรหิารจดัการทรพัยากร
การเกษตรและสิง่แวดลอ้ม  

1) ศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูและเน้ือหาทีม่คีวาม
ถูกตอ้งและเป็นปัจจบุนั 

2) ประเมนิสถานภาพปัจจุบนัของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

3) การวเิคราะหค์วามตอ้งการในการก าหนด
รปูแบบการในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

4) วางแผนเพื่อก าหนดเป้าหมายในการบรหิาร
จดัการ 

ความต้องการด้านทกัษะ  
1) ทกัษะการสบืคน้ความรูแ้ละขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง 
2) ทกัษะการจ าแนกขอ้มลู 
3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4) ทกัษะการพยากรณ์ขอ้มลู 
5) ทกัษะการวางแผน  
6) ทกัษะการสื่อสาร 
7) ทกัษะการสรา้งแรงจงูใจการสบืสานการ
ปฏบิตั ิ

ความต้องการด้านความรู้          
1) การวเิคราะหข์อ้มลู 
2) สถานการณ์ดา้นทรพัยากรการเกษตร
และสิง่แวดลอ้ม   

3) หลกัการวางแผน 
4) การประเมนิผลโครงการ 
5) การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 

 เลอืกใชท้รพัยากรการเกษตรและ
สิง่แวดลอ้มใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ  

1) ด าเนินการจดัท าแผนการใชท้รพัยากรทาง
การเกษตรและสิง่แวดลอ้มเพื่อน าไปใชไ้ดจ้รงิ
และเหมาะสมกบัพืน้ทีอ่ย่างเป็นระบบ 

2) เลอืกใชท้รพัยากรการเกษตรและสิง่แวดลอ้ม
ใหเ้หมาะสมกบัพืน้ที ่

 รกัษาทรพัยากรการเกษตรและ
สิง่แวดลอ้ม  

1) ก าหนดแนวทางในการรกัษาทรพัยากร
การเกษตรและสิง่แวดลอ้มทีถู่กตอ้ง 

2) ด าเนินกจิกรรมการรกัษาทรพัยากร
การเกษตรและสิง่แวดลอ้มมปีระสทิธภิาพ



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการพฒันา/รกัษา
สิง่แวดลอ้ม 

3) ประเมนิผลการด าเนินกจิกรรมการรกัษา
ทรพัยากรการเกษตรและสิง่แวดลอ้มอย่างเป็น
ระบบ 

 สรา้งความมส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรการเกษตรและสิง่แวดลอ้ม  

1) ก าหนดแนวทางสรา้งความมส่ีวนร่วมในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรการเกษตรและสิง่แวดลอ้ม
จากผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีอย่างเป็นระบบ 

2) ด าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมส่ีวนร่วม
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรการเกษตรและ
สิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่

3) ประเมนิผลการด าเนินการด าเนินกจิกรรมการ
มส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรการเกษตร
และสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นระบบ 

จดัการของเสยีทาง
การเกษตร 

วางแผนการจดัการของเสยีทาง
การเกษตร  

1) ศกึษาวธิกีารในการจดัการของเสยีทาง
การเกษตรทีถู่กตอ้ง 

2) ประเมนิสถานการณ์การจดัการของเสยีทาง
การเกษตรทีเ่ป็นปัจจุบนั 

3) วางแผนการด าเนินการจดัการของเสยีทาง
การเกษตรทีส่ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

ความต้องการด้านทกัษะ 
1) ทกัษะการสบืคน้ความรูแ้ละขอ้มลูที่

เกีย่วขอ้ง 
2) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ความต้องการด้านความรู ้
1) แนวทางการจดัการของเสยีทาง
การเกษตร 
2) การจ าแนกของเสยีทางการเกษตร 
3) การประเมนิผล 

 ด าเนินการบ าบดั/ก าจดัของเสยีทาง
การเกษตร  

1) เตรยีมของเสยีก่อนการบ าบดั/ก าจดั 
2) ด าเนินการบ าบดั/ก าจดัของเสยีทาง
การเกษตรอย่างเป็นระบบตามแผนทีไ่ดว้างไว ้

 ประเมนิผลการจดัการของเสยีทาง
การเกษตร  

1) วางแผนการประเมนิผลการจดัการของเสยี
ทางการเกษตร 

2) ด าเนินการประเมนิผลการจดัการของเสยีทาง
การเกษตร 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
พฒันาตนเองและทมีงาน วางแผนการพฒันาตนเองและทมีงาน  1) วางแผนชวีติและการท างานอย่างเป็นระบบ

และสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 
2) ก าหนดขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของ
ตนเองและทมีงานอย่างชดัเจน 

ความต้องการด้านทกัษะ  
1) ทกัษะการเขยีนแผนชวีติและการ

วางเป้าหมาย 
2) ทกัษะการเขยีนแผนพฒันาศกัยภาพ

ตนเองและแผนพฒันาอาชพี 
3) ทกัษะการตระหนักรูใ้นตนเอง 
4) ทกัษะการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า 
5) ทกัษะการบรหิารจดัการ (คน เงนิ 

เครื่องจกัร วธิกีาร) 
6) ทกัษะการพฒันาระบบงาน 
7) ทกัษะการท างานเป็นทมี     
8) ทกัษะการสื่อสาร 
ความต้องการด้านความรู ้
1) การวเิคราะหศ์กัยภาพความตอ้งการและ
แนวทางการท างาน 

2) การก าหนดวสิยัทศัน์และเป้าหมาย 
3) การประเมนิการยอมรบัวสิยัทศัน์     
4) หลกัการสื่อสารและสรา้งความเขา้ใจ
ระหว่างทมีงาน 

5) การวเิคราะห ์
6) การวางแผน 
7) การบรหิารทมีงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
8) การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

 พฒันาตนเองเพื่อด ารงรกัษาชื่อเสยีง
และเกยีรตภิมูใินอาชพี  

1) ศกึษาหาความรูเ้พื่อพฒันาตนเองเพิม่เตมิ
อย่างต่อเนื่อง 

2) มแีผนการพฒันาตนเองและการทบทวน
ตนเองอยู่เสมอ 

3) ด าเนินการในการพฒันาตนเอง 
 พฒันาประสทิธภิาพทมีงาน  1) ศกึษาหาความรูเ้พื่อพฒันาประสทิธภิาพ

ทมีงานเพิม่เตมิอย่างต่อเนื่อง 
2) มแีผนการพฒันาประสทิธภิาพทมีงาน และ
การทบทวนตนเองอยู่เสมอ 

3) ด าเนินการในการพฒันาประสทิธภิาพทมีงาน 
 ประเมนิผลการพฒันาตนเองและ

ทมีงาน  
1)  วางแผนการประเมนิผลการพฒันาตนเองและ

ทมีงานอย่างชดัเจน 
2)  ด าเนินการประเมนิผลการพฒันาตนเองและ

ทมีงานเป็นระบบ 

พฒันากลุ่ม/องคก์ร วางแผนการพฒันากลุ่ม/องคก์ร  1)  ศกึษาขอ้มลูในการวางแผนพฒันากลุ่ม/
องคก์รอย่างเป็นระบบ 

2)  ก าหนดเป้าหมายการท างานทีผ่่านการคดิ
วเิคราะหร์่วมกนั 

ความต้องการด้านทกัษะ  
1) ทกัษะการก าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจน 
2) ทกัษะการวางแผน 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
3)  วางแผนงานโครงการในการพฒันากลุ่ม/

องคก์รร่วมกนัและสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิและ
สามารถด าเนินงานใหบ้รรลุได ้

3) ทกัษะการบรหิารจดัการ 
4) ทกัษะการถ่ายทอดองคค์วามรู ้
ความต้องการด้านความรู้ 
1) ขัน้ตอน/วธิกีารในการก าหนดเป้าหมาย 
2) องคค์วามรูเ้รื่องการมส่ีวนร่วม 
3) การท างานเป็นทมี 
4) การพฒันาแบบมส่ีวนร่วม 
5) ความรู้ในการสร้างและพัฒนาผู้น ารุ่น
ใหม ่

 ด าเนินการพฒันากลุ่ม/องคก์รแบบมี
ส่วนร่วม  

1)  ประสานงานในการด าเนินการพฒันากลุ่ม/
องคก์รแบบมส่ีวนร่วม 

2) จดัหาทรพัยากรสนับสนุนทีม่คีวามเหมาะสม
และตรงตามความตอ้งการของกลุ่ม/องคก์ร 

3)  สรา้งระบบการด าเนินงานและก าหนดหน้าที่
รบัผดิชอบของสมาชกิในกลุ่ม/องคก์รที่
ชดัเจน 

พฒันาผูน้ ารุ่นใหม่  1)  วางแผนและก าหนดเป้าหมายในการสรรหา
ผูน้ ารุ่นใหม่ทีช่ดัเจนเหมาะสมและสอดคล้อง
กบับรบิท 

2)  ด าเนินการพฒันาผูน้ ารุ่นใหม่เป็นไปอย่างมี
ระบบและต่อเน่ือง 

 ประเมนิผลการพฒันากลุ่ม/องคก์ร  1) วางแผนการประเมนิผลการพฒันากลุ่ม/
องคก์รอย่างเป็นระบบ 

2) ด าเนินการประเมนิผลการพฒันากลุ่ม/องคก์ร
อย่างเป็นขัน้ตอน 

พฒันาภาคแีละเครอืขา่ย วางแผนการพฒันาภาคแีละเครอืขา่ย  1) ศกึษาขอ้มลูในการวางแผนพฒันาภาคแีละ
เครอืขา่ยอย่างเป็นระบบ 

2) ก าหนดเป้าหมายการท างานทีผ่่านการคดิ
วเิคราะหร์่วมกนั 

3) วางแผนงานโครงการในการพฒันาภาคแีละ
เครอืขา่ยทีส่ามารถน าไปใชด้ าเนินงานใหบ้รรลุได้
จรงิ 

ความต้องการด้านทกัษะ  
1) ทกัษะการก าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจน 
2) ทกัษะการบรหิารจดัการ 
3) ทกัษะการถ่ายทอด 
4) ทกัษะการสื่อสาร 
5) ทกัษะการวางแผน 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
 ด าเนินการพฒันาภาคแีละเครอืขา่ย

แบบมส่ีวนร่วม  
1) ประสานงานในการด าเนินการพฒันาภาคแีละ
เครอืขา่ยแบบมส่ีวนรว่ม 

2) จดัหาทรพัยากรสนับสนุนทีม่คีวามเหมาะสม
และตรงตามความตอ้งการของภาคแีละ
เครอืขา่ย 

3) สรา้งระบบการด าเนินงานและก าหนดหน้าที่
รบัผดิชอบของสมาชกิในภาคแีละเครอืขา่ยที่
ชดัเจน 

6) ทกัษะการประสานงาน 
ความต้องการด้านความรู้ 
1) การวเิคราะหศ์กัยภาพความตอ้งการและ
แนวทางการท างาน 

2) การก าหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดั
ความส าเรจ็ 

3) การประเมนิการยอมรบัเป้าหมาย 
4) องคค์วามรูก้ารสรา้งความร่วมมอืและ
การมส่ีวนร่วม 

5) การสรา้งความสมัพนัธใ์หเ้กดิขึน้ 
6) สรา้งวฒันธรรมของการแบง่ปันของ

เครอืขา่ย 

 ประเมนิผลการพฒันาภาคแีละ
เครอืขา่ย  

1) วางแผนการประเมนิผลการพฒันาภาคแีละ
เครอืขา่ยอย่างเป็นระบบ 

2) ด าเนินการประเมนิผลการพฒันาภาคแีละ
เครอืขา่ยอย่างเป็นขัน้ตอน 

 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ตารางท่ี 1 ค าอธิบายและระดบั Future Skills Set ประจ ากลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรกร (Smart Farming)* 

ล าดบั 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ทดสอบเทคโนโลย ีและนวตักรรมทาง
การเกษตร 

วางแผนทดสอบ ท าการทดสอบ และรายงานผลการทดสอบ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตร 

 
   ⚫ 

   

2 ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยแีละ นวตักรรมทางการ
เกษตร 

วางแผนประยุกตใ์ช ้ท าการทดสอบการประยุกตใ์ช ้และ
รายงานผลการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง
การเกษตร 

 
   ⚫ 

   

3 พฒันาต่อยอดเทคโนโลย ีและนวตักรรมทาง
การเกษตร 

วางแผนพฒันาต่อยอดเทคโนโลย ีท าการพฒันาต่อยอด
เทคโนโลย ีและรายงานผลการพฒันาต่อยอดเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการเกษตร 

 
    ⚫ 

  

4 พฒันาตน้แบบเทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง
การเกษตร 

วางแผนพฒันาตน้แบบ พฒันาตน้แบบ และรายงานผลการ
พฒันาตน้แบบเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตร 

 
    

 
⚫ 

 

5 วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ดา้นการจดัการก่อนการผลติพชื 
  
  

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้น
การจดัการก่อนการผลติพชื วจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการก่อนการผลติพชื และรายงาน
ผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการ
จดัการก่อนการผลติพชื 

 

   ⚫ ⚫ ⚫ 

 

6 วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ดา้นกระบวนการผลติพชื 
  
  

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้น
กระบวนการผลติพชื วจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นกระบวนการผลติพชื และรายงานผลการวจิยั
และพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นกระบวนการผลติ
พชื 

 

   ⚫ ⚫ ⚫ 

 

7 วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ดา้นการจดัการผลติผลจากพชื 

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ดา้นการจดัการผลติผลจากพชื วจิยัและพฒันาเทคโนโลยี

 
   ⚫ ⚫ ⚫ 

 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ล าดบั 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  
  

และนวตักรรมดา้นการจดัการผลติผลจากพชื และรายงาน
ผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการ
จดัการผลติผลจากพชื 

9 วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ดา้นปัจจยัการผลติสตัว ์
  
  

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ดา้นปัจจยัการผลติสตัว ์วจิยั และพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นปัจจยัการผลติสตัว ์และรายงานผลการวจิยั
และพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นปัจจยัการผลติสตัว ์

 

   ⚫ 

   

9 วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ดา้นกระบวนการผลติสตัว ์
  
  

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้น
กระบวนการผลติสตัว ์วจิยั พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ดา้นกระบวนการผลติสตัว ์และรายงานผลการวจิยัและ
พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นกระบวนการผลติสตัว ์

 

   ⚫ 

   

10 วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ดา้นการจดัการผลติผลจากสตัว ์
  
  

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้น
การจดัการผลติผลจากสตัว ์วจิยั และพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการผลติผลจากสตัว ์และรายงาน
ผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการ
จดัการผลติผลจากสตัว ์

 

   ⚫  

  

11 วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ดา้นการจดัการทรพัยากรดนิเพือ่การเกษตร 
  

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้น
การจดัการทรพัยากรดนิเพื่อการเกษตร วจิยัและพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการจดัการทรพัยากรดนิเพื่อ
การเกษตร และรายงานผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
และนวตักรรมดา้นการจดัการทรพัยากรดนิเพื่อการเกษตร 

 

   ⚫  

  

12 วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ดา้นการจดัการทรพัยากรน ้าเพือ่การเกษตร 

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้น
การจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร ท าการวจิยัและ

 
   ⚫  

  



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ล าดบั 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  
  

พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการจดัการทรพัยากรน ้า
เพื่อการเกษตร และรายงานผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อ
การเกษตร 

13 วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรม 
ดา้นการจดัการศตัรพูชื/ศตัรสูตัว ์
  
  

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้น
การจดัการศตัรพูชื/สตัว ์ท าการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
และนวตักรรมดา้นการจดัการศตัรพูชื/สตัว ์และรายงาน
ผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการ
จดัการศตัรพูชื/สตัว ์

 

   ⚫  

  

14 วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและนวตักรรมดา้น
การจดัการของเสยีและวสัดุเหลอืใชท้ีเ่กดิจาก
การผลติทางการเกษตร 
  
  

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้น
การจดัการของเสยีและวสัดุเหลอืใชท้ีเ่กดิจากการผลติทาง
การเกษตร ท าการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ดา้นการจดัการของเสยีและวสัดุเหลอืใชท้ีเ่กดิจากการผลติ
ทางการเกษตร และรายงานผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการจดัการของเสยีและวสัดุ
เหลอืใชท้ีเ่กดิจากการผลติทางการเกษตร 

 

   ⚫  

  

15 เผยแพร่เทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง
การเกษตรทีพ่ฒันาขึน้ 
  
  

วเิคราะหก์ลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์จากเทคโนโลย ีและนวตักรรม
ทางการเกษตร จดัท าสื่อส าหรบัการเผยแพร่เทคโนโลย ี
และนวตักรรรมทางการเกษตร และเผยแพร่เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการเกษตรทีพ่ฒันาขึน้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

 

   ⚫  

  

16 ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและนวตักรรมทาง
การเกษตรส าหรบังานส่งเสรมิการเกษตร 
  

วางแผนถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตร 
และถ่ายทอดเทคโนโลย ีและนวตักรรมทางการเกษตรใหแ้ก่
ผูเ้กีย่วขอ้ง 

 
    ⚫ 

  



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ล าดบั 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

17 ใหค้ าปรกึษา แนะน าเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตร 

วางแผน และใหค้ าปรกึษา แนะน า เทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตร 

 
     ⚫ 

 

18 พฒันาอาชพีนักเทคโนโลยกีารเกษตร 
  

วางแผนพฒันาตนเอง พฒันาตนเอง และประเมนิ และ
สรุปผลการพฒันาตนเอง 

 
   ⚫  

  

19 พฒันาทมีงาน และเครอืขา่ยนัก
เทคโนโลยกีารเกษตร 
  

วางแผนการพฒันาทมีงานและเครอืขา่ย พฒันาทมีงานและ
เครอืขา่ย และประเมนิ และสรุปผลการพฒันาทมีงานและ
เครอืขา่ย 

 
    ⚫ 

  

20 บรหิารความเสีย่งในงานเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการเกษตร 
  

วางแผนการบรหิารความเสีย่งในงานเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการเกษตร และบรหิารความเสีย่งในงาน
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตร 

 
     ⚫ 

 

 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ตารางท่ี 2 Future Skills Set และรายละเอียดสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานกลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรกร (Smart Farming) 
Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 

ทดสอบเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตร 

วางแผนการทดสอบเทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง
การเกษตร 

1) รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตามหลกัการ และกระบวนการ 

2) จดัท าแนวทาง หรอืวธิกีารทดสอบ 
3) จดัท าแผนการทดสอบตามกระบวนการ 
วจิยั  

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์
(4) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ

ท างานเป็นทมี 
(5) ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจ 
(6) ทกัษะการจดัการ เช่น การเขยีนแผนงาน  

การจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(7) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น

ระบบ 
(8) ทกัษะการส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 
(9) ทกัษะการสงัเกต และวเิคราะหปั์ญหาเพื่อ

การแกไ้ข 
(10) ทกัษะการสบืคน้ และเรยีบเรยีงขอ้มลู 

 ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง
การเกษตร 

1) เตรยีมความพรอ้ม จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ 
พืน้ที ่ก่อนด าเนินการตามแผนงานที่
ก าหนด 

2) ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยแีละตาม
แผนงาน 

3) รายงานความกา้วหน้าของงานเสนอต่อผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัชัน้ เป็นระยะ ๆ  

4) บนัทกึผลการทดสอบ ถูกตอ้ง ครบถว้น 
และเป็นปัจจบุนั  



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
 รายงานผลการทดสอบเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ทางการเกษตร 
1) วเิคราะหผ์ลการทดสอบเทคโนโลย ีและ

นวตักรรม โดยใชห้ลกัสถติ ิ
2) สรุปผลการทดสอบเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม ถูกตอ้ง ครบถว้น 
3) จดัท ารายงานผลการทดสอบเทคโนโลยี

และนวตักรรม 

(11) ทกัษะการบนัทกึรวบรวม และวเิคราะห์
ขอ้มลู 

(12) ทกัษะการตรวจสอบ ประเมนิ และวดั
ประสทิธภิาพของเทคโนโลย ีนวตักรรม 

(13) ทกัษะการเขยีนรายงานการวจิยั บทความ
ทางวชิาการ 

ความต้องการด้านความรู ้
(1) ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) ความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทางการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) ความรูด้า้นการจดัการกระบวนการผลติ

ดา้นการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(4) ระเบยีบวธิวีจิยั 
(5) กฎหมาย กฎเกณฑ ์หลกัการในการวจิยั 
(6) สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
(7) การวเิคราะหข์อ้มลู 
(8) กฎเกณฑ ์หลกัการในการเขยีนรายงานผล

การวเิคราะหห์รอืการวจิยั 
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ 
นวตักรรมทางการเกษตร 

วางแผนการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม
ทางการเกษตร 

1)  รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตามหลกัการ และ กระบวนการ 

2) จดัท าแนวทาง หรอืวธิกีาร ประยุกตใ์ช้
เทคโนโลย ีและนวตักรรม  

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
3) จดัท าแผนการทดสอบเพื่อประยกุตใ์ช้
เทคโนโลย ีและนวตักรรม ตาม
กระบวนการวจิยั 

(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์
(4) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ

ท างานเป็นทมี 
(5) ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจ 
(6) ทกัษะการจดัการ เช่น การเขยีนแผนงาน 

การจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(7) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น

ระบบ 
(8) ทกัษะการส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 
(9) ทกัษะการสงัเกต และวเิคราะหปั์ญหาเพื่อ

การแกไ้ข 
(10) ทกัษะการสบืคน้ และเรยีบเรยีงขอ้มลู 
(11) ทกัษะการบนัทกึรวบรวม และวเิคราะห์

ขอ้มลู 
(12) ทกัษะการตรวจสอบ ประเมนิ และวดั

ประสทิธภิาพของเทคโนโลย ีนวตักรรม 
(13) ทกัษะการเขยีนรายงานการวจิยั บทความ

ทางวชิาการ 
ความต้องการด้านความรู ้
(1) ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ด าเนินการทดสอบการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการเกษตร 

1) เตรยีมความพรอ้ม จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ 
พืน้ที ่ก่อนด าเนินการ ตามแผนงานที่
ก าหนด 

2) ด าเนินการทดสอบการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามแผนงาน 

3) รายงานความกา้วหน้าของงานเสนอต่อผูท้ี่
เกีย่วขอ้งตามล าดบัชัน้ เป็นระยะ ๆ  

4) บนัทกึผลการทดสอบ ถูกตอ้ง ครบถว้น 
และเป็นปัจจบุนั  

 รายงานผลการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการเกษตร 

1) วเิคราะหผ์ลการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลย ี
และนวตักรรม โดยใชห้ลกัสถติ ิ

2) สรุปผลการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ถูกตอ้ง ครบถว้น 

3) จดัท ารายงานผลการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรม 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
(2) ความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทางการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) ความรูด้า้นการจดัการกระบวนการผลติ

ดา้นการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(4) ระเบยีบวธิวีจิยั 
(5) กฎหมาย กฎเกณฑ ์หลกัการในการวจิยั 
(6) สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
(7) การวเิคราะหข์อ้มลู 
(8) กฎเกณฑ ์หลกัการในการเขยีนรายงานผล

การวเิคราะหห์รอืการวจิยั 
พฒันาต่อยอดเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตร 

วางแผนการพฒันาต่อยอดเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการเกษตร 
 

1) รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง
ตามหลกัการ และกระบวนการ 

2) จดัท าแนวทาง หรอืวธิกีารพฒันาต่อยอด
เทคโนโลย ีและนวตักรรมทางการเกษตร 

3) จดัท าแผนการพฒันาต่อยอดเทคโนโลย ี
และนวตักรรมทางการเกษตร ตาม
กระบวนการวจิยั 

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์
(4) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ

ท างานเป็นทมี 
(5) ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจ 
(6) ทกัษะการจดัการ เช่น การเขยีนแผนงาน 

การจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(7) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น

ระบบ 

 ด าเนินการพฒันาต่อยอดเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการเกษตร 

1) เตรยีมความพรอ้ม จดัเตรยีมวสัดุ
อุปกรณ์ พืน้ที ่ก่อนด าเนินการตาม
แผนงานทีก่ าหนด 

2) ด าเนินการพฒันาต่อยอดเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการเกษตรตามแผนงาน 

3) รายงานความกา้วหน้าของงานเสนอต่อผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัชัน้ เป็นระยะ ๆ  



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
4) บนัทกึผลการวจิยัและพฒันา ตอ่ยอด

เทคโนโลย ีและนวตักรรมทางการเกษตร 
ถูกตอ้ง ครบถว้น และ 
เป็นปัจจุบนั  

(8) ทกัษะการส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 
(9) ทกัษะการสงัเกต และวเิคราะหปั์ญหาเพื่อ

การแกไ้ข 
(10) ทกัษะการสบืคน้ และเรยีบเรยีงขอ้มลู 
11) ทกัษะการบนัทกึรวบรวม และวเิคราะห์

ขอ้มลู 
(12) ทกัษะการตรวจสอบ ประเมนิ และวดั

ประสทิธภิาพของเทคโนโลย ีนวตักรรม 
(13) ทกัษะการเขยีนรายงานการวจิยั บทความ

ทางวชิาการ 
ความต้องการด้านความรู ้
(1) ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) ความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทางการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) ความรูด้า้นการจดัการกระบวนการผลติ 

ดา้นการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(4) ระเบยีบวธิวีจิยั 
(5) กฎหมาย กฎเกณฑ ์หลกัการในการวจิยั 
(6) สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
(7) การวเิคราะหข์อ้มลู 
(8) กฎเกณฑ ์หลกัการในการเขยีนรายงานผล

การวเิคราะหห์รอืการวจิยั 

 รายงานผลการพฒันาต่อยอดเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการเกษตร 

1) วเิคราะหผ์ลการวจิยัและพฒันาต่อยอด
เทคโนโลย ีและนวตักรรมทางการเกษตร 
โดยใชห้ลกัสถติ ิ

2) สรุปผลการวจิยัและพฒันา ต่อยอด
เทคโนโลย ีและนวตักรรมทางการเกษตร 
ถูกตอ้ง ครบถว้น 

3) จดัท ารายงานผลการวจิยัและพฒันา 
ต่อยอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง
การเกษตร 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
พฒันาตน้แบบเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการเกษตร  

วางแผนการพฒันาตน้แบบเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการเกษตร 

1) รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตามหลกัการ และกระบวนการ 

2) จดัท าแนวทาง หรอืวธิกีารพฒันาตน้แบบ
เทคโนโลย ีและนวตักรรมทางการเกษตร 

3) จดัท าแผนการพฒันาตน้แบบเทคโนโลย ี
และนวตักรรมทางการเกษตร ตาม
กระบวนการวจิยั 

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์
(4) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ

ท างานเป็นทมี 
(5) ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจ 
(6) ทกัษะการจดัการ เช่น การเขยีนแผนงาน 

การจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(7) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น

ระบบ 
(8) ทกัษะการส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 
(9) ทกัษะการสงัเกต และวเิคราะหปั์ญหาเพื่อ

การแกไ้ข 
(10) ทกัษะการสบืคน้ และเรยีบเรยีงขอ้มลู 
(11) ทกัษะการบนัทกึรวบรวม และวเิคราะห์
ขอ้มลู 
(12) ทกัษะการตรวจสอบ ประเมนิ และวดั

ประสทิธภิาพของเทคโนโลย ีนวตักรรม 
(13) ทกัษะการเขยีนรายงานการวจิยั บทความ

ทางวชิาการ 
ความต้องการด้านความรู ้

 ด าเนินการพฒันาตน้แบบเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการเกษตร 

1) เตรยีมความพรอ้ม จดัเตรยีมวสัดุ
อุปกรณ์ พืน้ที ่ก่อนด าเนินการตาม
แผนงานทีก่ าหนด 

2) ด าเนินการพฒันาตน้แบบเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทาง การเกษตรตามแผนงาน 

3) รายงานความกา้วหน้าของงานเสนอต่อ 
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัชัน้ เป็นระยะ ๆ  

4) บนัทกึผลการวจิยัและพฒันา การพฒันา
ตน้แบบเทคโนโลย ีและนวตักรรมทาง
การเกษตร ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็น
ปัจจบุนั  

 รายงานผลการพฒันาตน้แบบเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการเกษตร 

1) วเิคราะหผ์ลการวจิยัและพฒันาตน้แบบ
เทคโนโลย ีและนวตักรรม ทาง
การเกษตร โดยใชห้ลกัสถติ ิ

2) สรุปผลการวจิยัและพฒันาตน้แบบ
เทคโนโลย ีและนวตักรรม ทาง
การเกษตร ถูกตอ้ง ครบถว้น 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
3) จดัท ารายงานผลการวจิยัและพฒันา

ตน้แบบเทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง
การเกษตร 

(1) ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ความรูด้า้นการจดัการกระบวนการผลติ
ดา้นการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) ความรูเ้กีย่วกบัระเบยีบวธิวีจิยั 
(5) ความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์

หลกัการในการวจิยั 
(6) ความรูเ้กีย่วกบัสถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั และ

การวเิคราะหข์อ้มลู 
(7) ความรูเ้กีย่วกบักฎเกณฑ ์หลกัการในการ

เขยีนรายงานผลการวเิคราะหห์รอืการวจิยั 
วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมดา้นการจดัการก่อน
การผลติพชื 
  

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการก่อนการผลติพชื 

1) ส ารวจ รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง ตามหลกัการและกระบวนการ
เกบ็ขอ้มลู 

2) วางแผนการด าเนินงานตามระเบยีบวธิี
วจิยั 

3) จดัท าแผนงานไดค้รบถว้นชดัเจนน าไป
ปฏบิตัไิด ้

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยกีาร
จดัการก่อนการผลติพชื 

(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยกีาร
จดัการก่อนการผลติพชื 

(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์
(4) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ

ท างานเป็นทมี 

 ด าเนินการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการก่อนการผลติพชื 

1) จดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ พืน้ที ่กอ่น
ด าเนินการ ตามแผนงานทีก่ าหนด 

2) ด าเนินงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ตามแผนงาน 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
3) รายงานความกา้วหน้าของงานเสนอต่อผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัชัน้ เป็นระยะ ๆ  
4) บนัทกึผลการวจิยัและพฒันาได ้ถูกตอ้ง

ครบถว้น และเป็นปัจจบุนั  

(5) ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจ 
(6) ทกัษะการจดัการ เช่น การเขยีนแผนงาน 

การจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(7) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น

ระบบ 
(8) ทกัษะการส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 
(9) ทกัษะการสงัเกต และวเิคราะหปั์ญหาเพื่อ

การแกไ้ข 
(10) ทกัษะการสบืคน้ และเรยีบเรยีงขอ้มลู 
(11) ทกัษะการบนัทกึรวบรวม และวเิคราะห์

ขอ้มลู 
(12) ทกัษะการตรวจสอบ ประเมนิ และวดั

ประสทิธภิาพของเทคโนโลย ีนวตักรรม 
(13) ทกัษะการเขยีนรายงานการวจิยั บทความ

ทางวชิาการ 
ความต้องการด้านความรู ้
(1) ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติพชื 
(2) ความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทางการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) ความรูด้า้นการจดัการก่อนการผลติพชืที่

เกีย่วขอ้ง 
(4) ระเบยีบวธิวีจิยั 
(5) กฎหมาย กฎเกณฑ ์หลกัการในการวจิยั 

 รายงานผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการก่อนการผลติพชื 

1) วเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลย ีและนวตักรรม โดยใชห้ลกั
สถติ ิ

2) สรุปผลการวจิยัและพฒันา เทคโนโลยี
และนวตักรรม ถูกตอ้งครบถว้น 

3) จดัท ารายงานผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามรปูแบบที่
ก าหนด 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
(6) สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
(7) การวเิคราะหข์อ้มลู 
(8) กฎเกณฑ ์หลกัการในการเขยีนรายงานผล

การวเิคราะหห์รอืการวจิยั 
วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมดา้นกระบวนการ 
ผลติพชื 

วางแผนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมดา้นกระบวนการผลติพชื 
 

1) ส ารวจ รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง ตามหลกัการและกระบวนการ
เกบ็ขอ้มลู 

2) วางแผนการด าเนินงานตามระเบยีบวธิี
วจิยั 

3) จดัท าแผนงานไดค้รบถว้นชดัเจนน าไป
ปฏบิตัไิด ้

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยดีา้น
กระบวนการผลติพชื 

(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยดีา้น
กระบวนการผลติพชื 

(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์
(4) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ

ท างานเป็นทมี 
(5) ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจ 
(6) ทกัษะการจดัการ เช่น การเขยีนแผนงาน 

การจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(7) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น

ระบบ 
(8) ทกัษะการส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 
(9) ทกัษะการสงัเกต และวเิคราะหปั์ญหาเพื่อ

การแกไ้ข 
(10) ทกัษะการสบืคน้ และเรยีบเรยีงขอ้มลู 

 ด า เนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมดา้นกระบวนการผลติพชื 

1) จดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ พืน้ที ่กอ่น
ด าเนินการ ตามแผนงานทีก่ าหนด 

2) ด าเนินงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ตามแผนงาน 

3) รายงานความกา้วหน้าของงานเสนอต่อผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัชัน้ เป็นระยะ ๆ 

4) บนัทกึผลการวจิยัและพฒันาได ้ถูกตอ้ง
ครบถว้น และเป็นปัจจบุนั  

 รายงานผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นกระบวนการผลติพชื 

1) วเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลย ีและนวตักรรม โดยใชห้ลกั
สถติ ิ

2) สรุปผลการวจิยัและพฒันา เทคโนโลยี
และนวตักรรม ถูกตอ้งครบถว้น 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
3) จดัท ารายงานผลการวจิยัและพฒันา

เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามรปูแบบที่
ก าหนด 

(11) ทกัษะการบนัทกึรวบรวม และวเิคราะห์
ขอ้มลู 

(12) ทกัษะการตรวจสอบ ประเมนิ และวดั
ประสทิธภิาพของเทคโนโลย ีนวตักรรม 

(13) ทกัษะการเขยีนรายงานการวจิยั บทความ
ทางวชิาการ 

ความต้องการด้านความรู ้
(1) ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการผลติ
พชื 

(2) ความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ความรูด้า้นกระบวนการผลติพชืทีเ่กีย่วขอ้ง 
(4) ระเบยีบวธิวีจิยั 
(5) กฎหมาย กฎเกณฑ ์หลกัการในการวจิยั 
(6) สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
(7) การวเิคราะหข์อ้มลู 
(8) กฎเกณฑ ์หลกัการในการเขยีนรายงานผล

การวเิคราะหห์รอืการวจิยั 
วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมดา้นการจดัการ
ผลติผลจากพชื 

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการผลติผลจากพชื 
 

1) ส ารวจ รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง ตามหลกัการและกระบวนการ
เกบ็ขอ้มลู 

2) วางแผนการด าเนินงานตามระเบยีบวธิี
วจิยั 

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยกีาร
จดัการผลติผลจากพชื 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
3) จดัท าแผนงานไดค้รบถว้นชดัเจนน าไป

ปฏบิตัไิด ้
(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยกีาร
จดัการ 

ผลติผลจากพชื 
(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์
(4) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ

ท างานเป็นทมี 
(5) ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจ 
(6) ทกัษะการจดัการ เช่น การเขยีนแผนงาน 

การจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(7) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น

ระบบ 
(8) ทกัษะการส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 
(9) ทกัษะการสงัเกต และวเิคราะหปั์ญหาเพื่อ

การแกไ้ข 
(10) ทกัษะการสบืคน้ และเรยีบเรยีงขอ้มลู 
(11) ทกัษะการบนัทกึรวบรวม และวเิคราะห์

ขอ้มลู 
(12) ทกัษะการตรวจสอบ ประเมนิ และวดั

ประสทิธภิาพของเทคโนโลย ีนวตักรรม 
(13) ทกัษะการเขยีนรายงานการวจิยั บทความ

ทางวชิาการ 
ความต้องการด้านความรู ้

 ด า เนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวตักรรมดา้นการจดัการผลติผลจากพชื 

1) จดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ พืน้ที ่กอ่น
ด าเนินการ ตามแผนงานทีก่ าหนด 

2) ด าเนินงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ตามแผนงาน 

3) รายงานความกา้วหน้าของงานเสนอต่อผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัชัน้ เป็นระยะ ๆ  

4) บนัทกึผลการวจิยัและพฒันาได ้ถูกตอ้ง
ครบถว้น และเป็นปัจจบุนั  

 รายงานผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการผลติผลจากพชื 

1) วเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลย ีและนวตักรรม โดยใชห้ลกั
สถติ ิ

2) สรุปผลการวจิยัและพฒันา เทคโนโลยี
และนวตักรรม ถูกตอ้งครบถว้น 

3) จดัท ารายงานผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามรปูแบบที่
ก าหนด 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
(1) ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการผลติผล
จากพชื 

(2) ความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ความรูด้า้นการจดัการก่อนการผลติพชืที่
เกีย่วขอ้ง 

(4) ระเบยีบวธิวีจิยั 
(5) กฎหมาย กฎเกณฑ ์หลกัการในการวจิยั 
(6) สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
(7) การวเิคราะหข์อ้มลู 
(8) กฎเกณฑ ์หลกัการในการเขยีนรายงานผล

การวเิคราะหห์รอืการวจิยั 
วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมดา้นปัจจยัการผลติ
สตัว ์

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นปัจจยัการผลติสตัว์ 
 

1) ส ารวจ รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง ตามหลกัการและกระบวนการ
เกบ็ขอ้มลู 

2) วางแผนการด าเนินงานตามระเบยีบวธิี
วจิยั 

3) จดัท าแผนงานไดค้รบถว้นชดัเจนน าไป
ปฏบิตัไิด ้

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยดีา้นปัจจยั
การผลติสตัว ์

(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยดีา้นปัจจยั
การผลติสตัว ์

(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์
(4) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ

ท างานเป็นทมี 

 ด าเนินการวจิยั และพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นปัจจยัการผลติสตัว์ 

1) จดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ พืน้ที ่กอ่น
ด าเนินการ ตามแผนงานทีก่ าหนด 

2) ด าเนินงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ตามแผนงาน 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
3) รายงานความกา้วหน้าของงานเสนอต่อผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัชัน้ เป็นระยะ ๆ 
4) บนัทกึผลการวจิยัและพฒันาได ้ถูกตอ้ง

ครบถว้น และเป็นปัจจบุนั 

(5) ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจ 
(6) ทกัษะการจดัการ เช่น การเขยีนแผนงาน 
การจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(7) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น

ระบบ 
(8) ทกัษะการส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 
(9) ทกัษะการสงัเกต และวเิคราะหปั์ญหาเพื่อ

การแกไ้ข 
(10) ทกัษะการสบืคน้ และเรยีบเรยีงขอ้มลู 
(11) ทกัษะการบนัทกึรวบรวม และวเิคราะห์

ขอ้มลู 
(12) ทกัษะการตรวจสอบ ประเมนิ และวดั

ประสทิธภิาพของเทคโนโลย ีนวตักรรม 
(13) ทกัษะการเขยีนรายงานการวจิยั บทความ

ทางวชิาการ 
ความต้องการด้านความรู ้
(1) ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นปัจจยัการผลติ
สตัว ์

(2) ความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ความรูด้า้นดา้นปัจจยัการผลติสตัวท์ี่
เกีย่วขอ้ง 

(4) ระเบยีบวธิวีจิยั 

 รายงานผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นปัจจยัการผลติสตัว์ 

1) วเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลย ีและนวตักรรม โดยใชห้ลกั
สถติ ิ

2) สรุปผลการวจิยัและพฒันา เทคโนโลยี
และนวตักรรม ถูกตอ้งครบถว้น 

3)  จดัท ารายงานผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามรปูแบบที่
ก าหนด 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
(5) กฎหมาย กฎเกณฑ ์หลกัการในการวจิยั 
(6) สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
(7) การวเิคราะหข์อ้มลู 
(8) กฎเกณฑ ์หลกัการในการเขยีนรายงานผล

การวเิคราะหห์รอืการวจิยั 
วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมดา้นกระบวนการ
ผลติสตัว ์

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นกระบวนการผลติสตัว ์
 

1) ส ารวจ รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง ตามหลกัการและกระบวนการ
เกบ็ขอ้มลู 

2) วางแผนการด าเนินงานตามระเบยีบวธิี
วจิยั 

3) จดัท าแผนงานไดค้รบถว้นชดัเจนน าไป
ปฏบิตัไิด ้

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหาวชิาการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยดีา้นกระบวนการ
ผลติสตัว ์

(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยดีา้น 
กระบวนการผลติสตัว ์

(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์
(4) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ

ท างานเป็นทมี 
(5) ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจ 
(6) ทกัษะการจดัการ เช่น การเขยีนแผนงาน 

การจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(7) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น

ระบบ 
(8) ทกัษะการส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 
(9) ทกัษะการสงัเกต และวเิคราะหปั์ญหาเพื่อ

การแกไ้ข 
(10) ทกัษะการสบืคน้ และเรยีบเรยีงขอ้มลู 

 ด าเนินการวจิยั และพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นกระบวนการผลติสตัว ์

1) จดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ พืน้ที ่กอ่น
ด าเนินการ ตามแผนงานทีก่ าหนด 

2) ด าเนินงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ตามแผนงาน 

3) รายงานความกา้วหน้าของงานเสนอต่อผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัชัน้ เป็นระยะ ๆ  

4) บนัทกึผลการวจิยัและพฒันาได ้ถูกตอ้ง
ครบถว้น และเป็นปัจจบุนั  

 รายงานผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นกระบวนการผลติสตัว ์

1) วเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลย ีและนวตักรรม โดยใชห้ลกั
สถติ ิ



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
2) สรุปผลการวจิยัและพฒันา เทคโนโลยี

และนวตักรรม ถูกตอ้งครบถว้น 
3) จดัท ารายงานผลการวจิยัและพฒันา

เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามรปูแบบที่
ก าหนด 

(11) ทกัษะการบนัทกึรวบรวม และวเิคราะห์
ขอ้มลู 

(12) ทกัษะการตรวจสอบ ประเมนิ และวดั
ประสทิธภิาพของเทคโนโลย ีนวตักรรม 

(13) ทกัษะการเขยีนรายงานการวจิยั บทความ
ทางวชิาการ 

ความต้องการด้านความรู ้
(1) ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นกระบวนการ
ผลติสตัว ์

(2) ความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ความรูด้า้นดา้นกระบวนการผลติสตัวท์ี่
เกีย่วขอ้ง 

(4) ระเบยีบวธิวีจิยั 
(5) กฎหมาย กฎเกณฑ ์หลกัการในการวจิยั 
(6) สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
(7) การวเิคราะหข์อ้มลู 
(8) กฎเกณฑ ์หลกัการในการเขยีนรายงานผล

การวเิคราะหห์รอืการวจิยั 
วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมดา้นการจดัการ
ผลติผลจากสตัว ์

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการผลติผลจากสตัว ์
 

1) ส ารวจ รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง ตามหลกัการและกระบวนการ
เกบ็ขอ้มลู 

ความต้องการด้านทกัษะ 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
2) วางแผนการด าเนินงานตามระเบยีบวธิี

วจิยั 
3) จดัท าแผนงานไดค้รบถว้นชดัเจนน าไป

ปฏบิตัไิด ้

(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยกีาร
จดัการผลติผลจากสตัว ์

(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยกีาร
จดัการผลติผลจากสตัว ์

(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์
(4) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ

ท างานเป็นทมี 
(5) ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจ 
(6) ทกัษะการจดัการ เช่น การเขยีนแผนงาน 

การจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(7) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น

ระบบ 
(8) ทกัษะการส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 
(9) ทกัษะการสงัเกต และวเิคราะหปั์ญหาเพื่อ

การแกไ้ข 
(10) ทกัษะการสบืคน้ และเรยีบเรยีงขอ้มลู 
(11) ทกัษะการบนัทกึรวบรวม และวเิคราะห์

ขอ้มลู 
(12) ทกัษะการตรวจสอบ ประเมนิ และวดั

ประสทิธภิาพของเทคโนโลย ีนวตักรรม 
(13) ทกัษะการเขยีนรายงานการวจิยั บทความ

ทางวชิาการ 

 ด าเนินการวจิยั และพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการผลติผลจากสตัว ์

1) จดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ พืน้ที ่กอ่น
ด าเนินการ ตามแผนงานทีก่ าหนด 

2) ด าเนินงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ตามแผนงาน 

3) รายงานความกา้วหน้าของงานเสนอต่อผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัชัน้ เป็นระยะ ๆ  

4) บนัทกึผลการวจิยัและพฒันาได ้ถูกตอ้ง
ครบถว้น และเป็นปัจจบุนั  

 รายงานผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการผลติผลจากสตัว ์

1) วเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลย ีและนวตักรรม โดยใชห้ลกั
สถติ ิ

2) สรุปผลการวจิยัและพฒันา เทคโนโลยี
และนวตักรรม ถูกตอ้งครบถว้น 

3) จดัท ารายงานผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามรปูแบบที่
ก าหนด 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
ความต้องการด้านความรู ้
(1) ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการผลติผล
จากสตัว ์

(2) ความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ความรูด้า้นจดัการผลติผลจากสตัวท์ี่
เกีย่วขอ้ง 

(4) ระเบยีบวธิวีจิยั 
(5) กฎหมาย กฎเกณฑ ์หลกัการในการวจิยั 
(6) สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
(7) การวเิคราะหข์อ้มลู 
(8) กฎเกณฑ ์หลกัการในการเขยีนรายงานผล

การวเิคราะหห์รอืการวจิยั 
วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมดา้นการจดัการ
ทรพัยากรดนิเพื่อการเกษตร 
  
  

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการทรพัยากรดนิเพื่อ
การเกษตร 
 

1) ส ารวจ รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง ตามหลกัการและกระบวนการ
เกบ็ขอ้มลู 

2) วางแผนการด าเนินงานตามระเบยีบวธิี
วจิยั 

3) จดัท าแผนงานไดค้รบถว้นชดัเจนน าไป
ปฏบิตัไิด ้

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยกีาร
จดัการทรพัยากรดนิเพื่อการเกษตร 

(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยกีาร
จดัการทรพัยากรดนิเพื่อการเกษตร 

(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์ ด าเนินการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการทรพัยากรดนิเพื่อ
การเกษตร 

1) จดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ พืน้ที ่กอ่น
ด าเนินการ ตามแผนงานทีก่ าหนด 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
2) ด าเนินงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ

นวตักรรม ตามแผนงาน 
3) รายงานความกา้วหน้าของงานเสนอต่อผู้

ทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัชัน้ เป็นระยะ ๆ  
4. บนัทกึผลการวจิยัและพฒันาได ้
ถูกตอ้งครบถว้น และเป็นปัจจบุนั  

(4) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ
ท างานเป็นทมี 

(5) ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจ 
(6) ทกัษะการจดัการ เช่น การเขยีนแผนงาน 

การจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(7) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น
ระบบ 
(8) ทกัษะการส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 
(9) ทกัษะการสงัเกต และวเิคราะหปั์ญหาเพื่อ

การแกไ้ข 
(10) ทกัษะการสบืคน้ และเรยีบเรยีงขอ้มลู 
(11) ทกัษะการบนัทกึรวบรวม และวเิคราะห์

ขอ้มลู 
(12) ทกัษะการตรวจสอบ ประเมนิ และวดั

ประสทิธภิาพของเทคโนโลย ีนวตักรรม 
(13) ทกัษะการเขยีนรายงานการวจิยั บทความ

ทางวชิาการ 
ความต้องการด้านความรู ้
(1) ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการ
ทรพัยากรดนิเพื่อการเกษตร 

(2) ความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 

 รายงานผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการทรพัยากรดนิเพื่อ
การเกษตร 

1) วเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลย ีและนวตักรรม โดยใชห้ลกั
สถติ ิ

2) สรุปผลการวจิยัและพฒันา เทคโนโลยี
และนวตักรรม ถูกตอ้งครบถว้น 

3) จดัท ารายงานผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามรปูแบบที่
ก าหนด 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
(3) ความรูด้า้นการจดัการทรพัยากรดนิเพื่อ

การเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(4) ระเบยีบวธิวีจิยั 
(5) กฎหมาย กฎเกณฑ ์หลกัการในการวจิยั 
(6) สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
(7) การวเิคราะหข์อ้มลู 
(8) กฎเกณฑ ์หลกัการในการเขยีนรายงานผล

การวเิคราะหห์รอืการวจิยั 
วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมดา้นการจดัการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร 

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อ
การเกษตร 
 

1) ส ารวจ รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง ตามหลกัการและกระบวนการ
เกบ็ขอ้มลู 

2) วางแผนการด าเนินงานตามระเบยีบวธิี
วจิยั 

3) จดัท าแผนงานไดค้รบถว้นชดัเจนน าไป
ปฏบิตัไิด ้

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยกีาร
จดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร 

(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยกีาร
จดัการทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร 

(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์
(4) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ

ท างานเป็นทมี 
(5) ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจ 
(6) ทกัษะการจดัการ เช่น การเขยีนแผนงาน 

การจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ด าเนินการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อ
การเกษตร 

1) จดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ พืน้ที ่กอ่น
ด าเนินการ ตามแผนงานทีก่ าหนด 

2) ด าเนินงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ตามแผนงาน 

3) รายงานความกา้วหน้าของงานเสนอต่อผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัชัน้ เป็นระยะ ๆ  

4) บนัทกึผลการวจิยัและพฒันาได ้ถูกตอ้ง
ครบถว้น และเป็นปัจจบุนั  



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
 รายงานผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมดา้นการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อ
การเกษตร 

1) วเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลย ีและนวตักรรม โดยใชห้ลกั
สถติ ิ

2) สรุปผลการวจิยัและพฒันา เทคโนโลยี
และนวตักรรม ถูกตอ้งครบถว้น 

3) จดัท ารายงานผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามรปูแบบที่
ก าหนด 

(7) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น
ระบบ 

(8) ทกัษะการส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 
(9) ทกัษะการสงัเกต และวเิคราะหปั์ญหาเพื่อ

การแกไ้ข 
(10) ทกัษะการสบืคน้ และเรยีบเรยีงขอ้มลู 
(11) ทกัษะการบนัทกึรวบรวม และวเิคราะห์
ขอ้มลู 
(12) ทกัษะการตรวจสอบ ประเมนิ และวดั

ประสทิธภิาพของเทคโนโลย ีนวตักรรม 
(13) ทกัษะการเขยีนรายงานการวจิยั บทความ

ทางวชิาการ 
ความต้องการด้านความรู ้
(1) ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการ
ทรพัยากรน ้าเพื่อการเกษตร 

(2) ความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ความรูด้า้นการจดัการทรพัยากรน ้าเพื่อ
การเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) ระเบยีบวธิวีจิยั 
(5) กฎหมาย กฎเกณฑ ์หลกัการในการวจิยั 
(6) สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
(7) การวเิคราะหข์อ้มลู 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
(8) กฎเกณฑ ์หลกัการในการเขยีนรายงานผล

การวเิคราะหห์รอืการวจิยั 
วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมดา้นการจดัการ
ศตัรพูชื/ศตัรสูตัว ์

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการศตัรพูชื/สตัว ์
 

1) ส ารวจ รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง ตามหลกัการและกระบวนการ
เกบ็ขอ้มลู 

2) วางแผนการด าเนินงานตามระเบยีบวธิี
วจิยั 

3) จดัท าแผนงานไดค้รบถว้นชดัเจนน าไป
ปฏบิตัไิด ้

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยกีาร
จดัการศตัรพูชื/ศตัรสูตัว ์

(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยกีาร
จดัการศตัรพูชื/ศตัรสูตัว ์

(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์
(4) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ

ท างานเป็นทมี 
(5) ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจ 
(6) ทกัษะการจดัการ เช่น การเขยีนแผนงาน 

การจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(7) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น

ระบบ 
(8) ทกัษะการส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 
(9) ทกัษะการสงัเกต และวเิคราะหปั์ญหาเพื่อ

การแกไ้ข 
(10) ทกัษะการสบืคน้ และเรยีบเรยีงขอ้มลู 
(11) ทกัษะการบนัทกึรวบรวม และวเิคราะห์

ขอ้มลู 

 ด าเนินการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการศตัรพูชื/สตัว ์

1) จดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ พืน้ที ่กอ่น
ด าเนินการ ตามแผนงานทีก่ าหนด 

2) ด าเนินงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ตามแผนงาน 

3) รายงานความกา้วหน้าของงานเสนอต่อผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัชัน้ เป็นระยะ ๆ  

4) บนัทกึผลการวจิยัและพฒันาได ้ถูกตอ้ง
ครบถว้น และเป็นปัจจบุนั  

 รายงานผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการศตัรพูชื/สตัว ์

1) วเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลย ีและนวตักรรม โดยใชห้ลกั
สถติ ิ

2) สรุปผลการวจิยัและพฒันา เทคโนโลยี
และนวตักรรม ถูกตอ้งครบถว้น 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
3) จดัท ารายงานผลการวจิยัและพฒันา

เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามรปูแบบที่
ก าหนด 

(12) ทกัษะการตรวจสอบ ประเมนิ และวดั
ประสทิธภิาพของเทคโนโลย ีนวตักรรม 

(13) ทกัษะการเขยีนรายงานการวจิยั บทความ
ทางวชิาการ 

ความต้องการด้านความรู ้
(1) ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศตัรพูชื/
ศตัรสูตัว ์

 (2) ความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ความรูด้า้นการจดัการทรพัยากรศตัรพูชื/
ศตัรสูตัว ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) ระเบยีบวธิวีจิยั 
(5) กฎหมาย กฎเกณฑ ์หลกัการในการวจิยั 
(6) สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
(7) การวเิคราะหข์อ้มลู 
(8) กฎเกณฑ ์หลกัการในการเขยีนรายงานผล

การวเิคราะหห์รอืการวจิยั 
วจิยัและพฒันาเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมดา้นการจดัการของ
เสยีและวสัดุเหลอืใชท้ีเ่กดิจาก
การผลติทางการเกษตร 

วางแผนการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการของเสยีและวสัดุเหลอืใช้
ทีเ่กดิจากการผลติทางการเกษตร 
 

1) ส ารวจ รวบรวม และวเิคราะหข์อ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง ตามหลกัการและกระบวนการ
เกบ็ขอ้มลู 

2) วางแผนการด าเนินงานตามระเบยีบวธิี
วจิยั 

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยดีา้นการ



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
3) จดัท าแผนงานไดค้รบถว้นชดัเจนน าไป

ปฏบิตัไิด ้
จดัการของเสยี และวสัดุเหลอืใชท้ีเ่กดิจาก
การผลติทางการเกษตร 

(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยกีาร
จดัการของเสยี และวสัดุเหลอืใชท้ีเ่กดิจาก
การผลติทางการเกษตร 

(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์
(4) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ

ท างานเป็นทมี 
(5) ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจ 
(6) ทกัษะการจดัการ เช่น การเขยีนแผนงาน 

การจดัการทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(7) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น

ระบบ 
(8) ทกัษะการส ารวจความตอ้งการ และปัญหา 
(9) ทกัษะการสงัเกต และวเิคราะหปั์ญหาเพื่อ

การแกไ้ข 
(10) ทกัษะการสบืคน้ และเรยีบเรยีงขอ้มลู 
(11) ทกัษะการบนัทกึรวบรวม และวเิคราะห์

ขอ้มลู 
(12) ทกัษะการตรวจสอบ ประเมนิ และวดั

ประสทิธภิาพของเทคโนโลย ีนวตักรรม 
(13) ทกัษะการเขยีนรายงานการวจิยั บทความ

ทางวชิาการ 

 ด าเนินการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการของเสยีและวสัดุเหลอืใช้
ทีเ่กดิจากการผลติทางการเกษตร 

1) จดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ พืน้ที ่กอ่น
ด าเนินการ ตามแผนงานทีก่ าหนด 

2) ด าเนินงานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม ตามแผนงาน 

3) รายงานความกา้วหน้าของงานเสนอต่อผู้
ทีเ่กีย่วขอ้งตามล าดบัชัน้ เป็นระยะ ๆ  

4) บนัทกึผลการวจิยัและพฒันาได ้ถูกตอ้ง
ครบถว้น และเป็นปัจจบุนั  

 รายงานผลการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดา้นการจดัการของเสยีและวสัดุเหลอืใช้
ทีเ่กดิจากการผลติทางการเกษตร 

1) วเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลย ีและนวตักรรม โดยใชห้ลกั
สถติ ิ

2) สรุปผลการวจิยัและพฒันา เทคโนโลยี
และนวตักรรม ถูกตอ้งครบถว้น 

3) จดัท ารายงานผลการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ตามรปูแบบที่
ก าหนด 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
ความต้องการด้านความรู ้
(1) ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการของเสยี 
และวสัดุเหลอืใชท้ีเ่กดิจากการผลติทาง

การเกษตร 
(2) ความรูเ้กีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ

นวตักรรมทางการเกษตรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) ความรูด้า้นการจดัการของเสยี และวสัดุ

เหลอืใชท้ีเ่กดิจากการผลติทางการเกษตรที่
เกีย่วขอ้ง 

(4) ระเบยีบวธิวีจิยั 
(5) กฎหมาย กฎเกณฑ ์หลกัการในการวจิยั 
(6) สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 
(7) การวเิคราะหข์อ้มลู 
(8) กฎเกณฑ ์หลกัการในการเขยีนรายงานผล

การวเิคราะหห์รอืการวจิยั 
เผยแพร่เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการเกษตรที่
พฒันาขึน้ 

วเิคราะหก์ลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์จากเทคโนโลย ีและ 
นวตักรรมทางการเกษตร 
 

1) วเิคราะหก์ลุ่มเป้าหมาย ผูใ้ชป้ระโยชน์ที่
ตอ้งการ ใชป้ระโยชน์เทคโนโลยแีละ 
นวตักรรมทางการเกษตร 

2) เลอืกรปูแบบและวธิกีารเผยแพร ่ที่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์ จดัท าสื่อส าหรบัการเผยแพร่เทคโนโลย ีและนวตั

กรรรมทางการเกษตร 
1) จดัเตรยีมตน้ฉบบัผลงานในรปูแบบที่

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย และวธิกีาร
เผยแพร ่



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
2) พฒันาคู่มอื หรอืเอกสาร การใช้

ประโยชน์เทคโนโลย ีและนวตักรรมทาง
การเกษตร 

(4) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ
ท างานเป็นทมี 

(5) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น
ระบบ 

(6) ทกัษะการการเขยีนรายงานการวจิยั 
บทความทางวชิาการ 

(7) ทกัษะการน าเสนอผลงานในรปูแบบที่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

(8) ทกัษะในการปรบัขอ้มลูใหอ้ยู่ในรปูแบบที่
เหมาะสม 

(9) ทกัษะการเป็นวทิยากร 
(10) ทกัษะการใชโ้สตทศันูปกรณ์ในการ

น าเสนอผลงาน 
ความต้องการด้านความรู ้
(1) ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการวธิกีาร
ตดิต่อสื่อสาร 
(2) ความรูเ้กีย่วกบัการน าเสนอผลงานทาง

วชิาการ 
(3) ความรูเ้กีย่วกบัการเผยแพร่เทคโนโลย ี

และนวตักรรมการเกษตร 
(4) ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันารายงานการวจิยั 

เป็นบทความทางวชิาการ 
(5) ความรูเ้กีย่วกบัการเขยีนบทความทาง

วชิาการ 

 ด าเนินการเผยแพร่เทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง
การเกษตรทีพ่ฒันาขึน้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

1) จดัท าขอ้มลูเน้ือหาหลกัสื่อทีเ่หมาะสม 
หรอืแบบจ าลองของเทคโนโลย ีและ
นวตักรรม ครบถว้น พรอ้มใชง้าน 

2) น าเสนอผลงานเทคโนโลย ีและนวตักรรม
ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง หรอื
กลุ่มเป้าหมาย 

3) ตดิตาม และประเมนิผลการเผยแพร่
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตร 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
(6) ความรูเ้กีย่วกบัการจดัท าเอกสารคู่มอื 

เอกสารเผยแพร่ 
(7) ความรูเ้กีย่วกบัการเลอืกใชร้ปูแบบหรอืสื่อ

ในการน าเสนอผลงาน 
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตร
ส าหรบังานส่งเสรมิการเกษตร 

วางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ทางการเกษตร 
 

1) ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และ แผนงาน 
ร่วมกบัเจา้หน้าทีส่่งเสรมิการเกษตร และ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

2) จดัท ารปูแบบทีเ่หมาะสมส าหรบัการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ีและนวตักรรมทาง
การเกษตร 

3) จดัท าแผนการด าเนินงานร่วมกบั
ผูเ้กีย่วขอ้งในการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
และนวตักรรมทางการเกษตร 

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา

วชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคที่

เกีย่วขอ้งเทคโนโลย ีและนวตักรรมที่
พฒันาขึน้ 

(3) ทกัษะการคดิวเิคราะหเ์พื่อการตดัสนิใจ 
(4) ทกัษะการสื่อสาร และปฏสิมัพนัธ ์
(5) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละคอมพวิเตอร ์
(6) ทกัษะการท างานรว่มกบัผูอ้ืน่ และการ

ท างานเป็นทมี 
(7) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น

ระบบ 
(8) ทกัษะการน าเสนอผลงานในรปูแบบที่

เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
(9) ทกัษะในการปรบัขอ้มลูใหอ้ยู่ในรปูแบบที่

เหมาะสม 
(10) ทกัษะการเป็นวทิยากร 
(11) ทกัษะการใชโ้สตทศันูปกรณ์ในการ

น าเสนอผลงาน 

 A522 ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตรใหแ้กผู่เ้กีย่วขอ้ง 

1) จดัท าขอ้มลู เอกสาร วสัดุอุปกรณ์
เครื่องมอืเครื่องจกัรทีจ่ าเป็นส าหรบั
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนงาน
ส่งเสรมิการเกษตร 

2) จดักระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตร ใหแ้ก่
กลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

3) ตดิตามประเมนิผลการถ่ายทอด 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง การเกษตร 
จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

4) สรุปผลงานการถ่ายทอด อย่างเป็นระบบ 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
(12) ทกัษะการใชภ้าษา 
ความต้องการด้านความรู ้
(1) ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการถ่ายทอด

เทคโนโลยกีบังานส่งเสรมิการเกษตร 
(2) ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการวธิกีาร

ตดิต่อสื่อสาร 
(3) ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการวเิคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย 
(4) ความรูเ้กีย่วกบัการเลอืกใชร้ปูแบบและ

วธิกีารถ่ายทอดเทคโนโลย ี
(5) ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันารายงานการวจิยั 

เป็นบทความทางวชิาการ 
(6) ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการวางแผนการ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
(7) ความรูเ้กีย่วกบัการจดัท าเอกสารคู่มอื 

เอกสารเผยแพร่ 
(8) ความรูเ้กีย่วกบัการเลอืกใชร้ปูแบบหรอืสื่อ

ในการน าเสนอผลงาน 
(9) ความรูเ้กีย่วกบัการตดิตาม และประเมนิผล

การถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ใหค้ าปรกึษา แนะน า
เทคโนโลย ีและนวตักรรมทาง
การเกษตร 

วางแผนการใหค้ าปรกึษา แนะน า เทคโนโลย ีและ
นวตักรรมทางการเกษตร 
 

1) วเิคราะหปั์ญหาการใชแ้ละความตอ้งการ
พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมของ
กลุ่มเป้าหมายถูกตอ้งตามหลกัการฃ 

ความต้องการด้านทกัษะ 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
2) วเิคราะหข์อ้มลู เพื่อจดัท า 

แนวทางแกไ้ขปัญหาการใชง้าน
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการเกษตร 
ถูกตอ้ง ขอ้มลู เทีย่งตรง น่าเชื่อถอื 

3) จดัท าแผนการแกไ้ขปัญหาการใช้
เทคโนโลย ีและนวตักรรมทางการเกษตร 
ทีต่อบสนองความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายได ้

(1) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเนื้อหา
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) ทกัษะและความเชีย่วชาญทางเทคนิคทาง
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น
ระบบ 

(4) ทกัษะการคดิวเิคราะห ์เพื่อการตดัสนิใจ 
(5) ทกัษะการส ารวจและเกบ็ขอ้มลูเพื่อการ

พฒันาเทคโนโลย ี
(6) ทกัษะการสงัเกต และวเิคราะหปั์ญหา 
(7) ทกัษะการท า focus group 
(8) ทกัษะการสื่อสาร 
(9) ทกัษะการใหค้ าปรกึษา 
(10) ทกัษะการน าเสนอผลงาน 
(11) ทกัษะการเขา้ใจปัญหา สาเหตุของปัญหา 

และความตอ้งการของผูร้บัค าปรกึษา 
(12) ทกัษะการแสวงหาแนวทางการ

ปรบัเปลีย่นวธิคีดิของผูร้บัค าปรกึษา 
ความต้องการด้านความรู ้
(1) การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของการใช้

เทคโนโลย ี
(2) การวเิคราะหปั์ญหาของผูใ้ชเ้ทคโนโลย ี
(3) การวเิคราะหก์ารใชเ้ทคโนโลยขีอง

กลุ่มเป้าหมาย 

 A532 ด าเนินการใหค้ าปรกึษา แนะน า 
เทคโนโลย ีและนวตักรรมทางการเกษตร 

1. จดัเตรยีมขอ้มลู เอกสาร วสัดุ-อุปกรณ์ 
เครื่องมอืเครื่องจกัรทีจ่ าเป็นส าหรบัการ
แกไ้ขปัญหาการเกษตรอย่างครบถว้นและ
พรอ้มใชง้าน 
2. ใหค้ าปรกึษา แนะน าโดยใชก้ระบวนการ
วเิคราะหต์ามหลกัวชิา 
3. ตดิตามประเมนิผลการใหค้ าปรกึษา
แนะน าการใชเ้ทคโนโลยอีย่างสม ่าเสมอ 
4.สรุปผลการใหค้ าปรกึษาแนะน า 
เทคโนโลย ีและนวตักรรมทางการเกษตร 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
(4) การใชเ้ครื่องมอืในการส ารวจปัญหา 
(5) การใชก้ระบวนการวเิคราะหปั์ญหา 
(6) การแกไ้ขปัญหาและการตดัสนิใจแบบมี

ส่วนร่วม 
(7) ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชง้านเทคโนโลย ี

และนวตักรรม 
(8) หลกัและเทคนิคการสาธติการสาธติ 
(9) หลกัและเทคนิคการสาธติการใหค้ าปรกึษา 
(10) หลกัและวธิกีารตดิตาม และประเมนิผล 

พฒันาอาชพีนักเทคโนโลย ี
การเกษตร 

วางแผนการพฒันาตนเอง 
 

1) วเิคราะหศ์กัยภาพตนเองอย่างเป็นระบบ
ตามหลกัการ 

2) ประเมนิและวเิคราะหส์มรรถนะของ
ตนเองอย่างเป็นระบบจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

3) ก าหนดวสิยัทศัน์ส่วนตนอย่างชดัเจนและ
ตัง้เป้าหมายทีส่ามารถบรรลุได ้

4) จดัท าแผนการพฒันาตนเองทีส่ามารถ
น าไปสู่การบรรลุวสิยัทศัน์และเป้าหมาย
ทีต่ัง้ไว ้

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะการใชส้ารสนเทศในการแสวงหา

แหล่งความรูใ้หม่ ๆ 
(2) ทกัษะการเกบ็รวบรวมขอ้มลูอย่างเป็น

ระบบ 
(3) ทกัษะการจดัท าเอกสาร และหรอืรายงาน

สรุปผลการพฒันาตนเอง 
ความต้องการด้านความรู ้
(1) วสิยัทศัน์ และการสรา้งวสิยัทศัน์ส่วนตน 
(2) ความรูด้า้นสมรรถนะ (competency) 
(3) การวเิคราะหแ์ละประเมนิตนเอง 
(4) รปูแบบและวธิกีารพฒันาตนเอง 
(5) การวางแผนและท าแผนพฒันาตนเอง 

 ด าเนินการพฒันาตนเอง 1) แสวงหาความรู ้และพฒันาการเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง 

2) เขา้ร่วมกจิกรรมการพฒันาตนเอง อย่าง
เตม็เวลา  

3) น าความรูท้ีไ่ดร้บัสู่การปฏบิตัดิว้ยความ
มุ่งมัน่ตัง้ใจ 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
4) บนัทกึและเกบ็รวบรวมขอ้มลูเอกสาร

และ/หรอืภาพถ่ายการพฒันาตนเองอย่าง
เป็นระบบ 

 ประเมนิ และสรุปผลการพฒันาตนเอง 1) วเิคราะห ์และประเมนิพฒันาการของ
ตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

2) จดัท าเอกสาร และ/หรอืรายงานสรุปผล
การพฒันาตนเองอย่างเป็นระบบ และมี
ขอ้มลูครบถว้น 

พฒันาทมีงาน และเครอืขา่ย
นักเทคโนโลยกีารเกษตร 

วางแผนการพฒันาทมีงานและเครอืขา่ย 
 

1) วเิคราะหศ์กัยภาพของทมีงานและ
เครอืขา่ย อย่างเป็นระบบ 

2) ก าหนดวสิยัทศัน์ของทมีงาน และ 
เครอืขา่ยอย่างชดัเจน  

3) ก าหนดเป้าหมายในการท างานรว่มกนั 
4) ก าหนดบทบาทหน้าที ่ความรบัผดิชอบ

และระบบการท างานรว่มกนัอย่างชดัเจน 
5.จดัท าแผนการพฒันาทมีงานและ
เครอืขา่ยทุกมติทิีเ่กีย่วขอ้ง 

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะการใชส้ารสนเทศในการแสวงหา

แหล่งความรูใ้หม่ ๆ 
(2) ทกัษะการเกบ็รวบรวมขอ้มลูอย่างเป็น

ระบบ 
(3) ทกัษะการจดัท าเอกสาร และหรอืรายงาน

สรุปผลการพฒันาทมีงาน และเครอืขา่ย 
(4) ทกัษะการสื่อสาร และปฏสิมัพนัธ ์
(5) ทกัษะการมอบหมายงาน 
(6) ทกัษะการบรหิารความขดัแยง้ 
(7) ทกัษะการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัทมีงาน 

และเครอืขา่ย 
(8) ทกัษะการคดิวเิคราะห ์เพื่อการตดัสนิใจ 
(9) ทกัษะการวางแผน และท างานอย่างเป็น
ระบบ 

 ด าเนินการพฒันาทมีงานและเครอืขา่ย 1) ด าเนินการพฒันาทมีงานและเครอืขา่ย
ตามแผนทีก่ าหนดไว ้

2) สรา้งสมัพนัธภาพทีด่ขีองบุคลากรใน
ทมีงานและสมาชกิเครอืขา่ยอย่าง
ต่อเนื่อง  

3) แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัอย่างสม ่าเสมอ 
4) สรา้งผูน้ ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
5) สรา้งระบบจงูใจทีส่ามารถสรา้งแรงจงูใจ 

ใหส้มาชกิเขา้มามส่ีวนร่วมมากยิง่ขึน้ 
(10) ทกัษะการใชเ้ทคนิค และวธิกีารสรา้ง
ทมีงาน 
(11) ทกัษะการเป็นผูน้ าทมีงาน 
(12) ทกัษะการเป็นผูป้ระสานงานเครอืขา่ย 
ความต้องการด้านความรู ้
(1) ความรูเ้กีย่วกบัวสิยัทศัน์ และการสรา้ง

วสิยัทศัน์ของเครอืขา่ย 
(2) ความรูเ้กีย่วกบัการบรหิารและพฒันา

ทรพัยากรมนุษย ์
(3) ความรูเ้กีย่วกบัการสรา้ง และพฒันา

ทมีงานและเครอืขา่ยอย่างยัง่ยนื 
(4) ความรูเ้กีย่วกบัการวางแผนการพฒันา

ทมีงาน 
(5) ความรูเ้กีย่วกบัการจดักระบวนการเรยีนรู้

แบบมส่ีวนร่วม 
(6) ความรูเ้กีย่วกบัหลกัพืน้ฐาน และรปูแบบ

การสื่อสารกบัทมีงาน 
(7) ความรูเ้กีย่วกบัระบบการท างานเป็นทมี 
(8) ความรูเ้กีย่วกบัหลกัจติวทิยาการท างานเป็น
ทมี 
(9) ความรูเ้กีย่วกบัการประเมนิผลการท างาน

ของทมีงานและเครอืขา่ย 
(10) ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการความรู ้

 ประเมนิ และสรุปผลการพฒันาทมีงานและ
เครอืขา่ย 

1) บนัทกึขอ้มลูเอกสารและ/หรอืภาพถ่าย
กจิกรรมการพฒันาทมีงานและเครอืขา่ย
อย่างเป็นระบบ 

2) วเิคราะหป์ระเมนิพฒันาการของทมีงาน
และเครอืขา่ยอย่างสม ่าเสมอ 

3) จดัท าเอกสาร และ/หรอืรายงานสรุปผล
การพฒันาทมีงานและเครอืขา่ยอย่างเป็น
ระบบ และมขีอ้มลูครบถว้น 



 

*ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Functional Competency Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
บรหิารความเสีย่งในงาน
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง
การเกษตร 

วางแผนการบรหิารความเสีย่งในงานเทคโนโลยี
และนวตักรรมทางการเกษตร 
 

1) วเิคราะหค์วามเสีย่งตามหลกัการและ
กระบวนการ 

2) ก าหนดนโยบายหรอืเป้าหมายการ
บรหิารความเสีย่งทีช่ดัเจน 

3) จดัท าแผนบรหิารความเสีย่งตามหลกัการ 

ความต้องการด้านทกัษะ 
(1) ทกัษะการคดิวเิคราะห ์เพื่อการตดัสนิใจ 
(2) ทกัษะการวางแผนและท างานอย่างเป็น
ระบบ 
(3) ทกัษะการบรหิารจดัการขอ้มลูเพื่อการ

ตดัสนิใจ 
(4) ทกัษะการบรหิารความเสีย่ง 
(5) ทกัษะการประเมนิความเสีย่ง 
(6) ทกัษะการจดัการความเสีย่ง  
ความต้องการด้านความรู ้
(1) ความรูเ้กีย่วกบัการวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
(2) ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการบรหิารความเสีย่ง 
(3) ความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานการยอมรบัระดบั

ความเสีย่ง 
(4) ความรูเ้กีย่วกบัแนวทางการพฒันาระบบ

การบรหิารความเสีย่ง 
(5) ความรูเ้กีย่วกบัหลกัการประเมนิผลการ

บรหิารความเสีย่ง 
(6) ความรูเ้กีย่วกบัการเขยีนรายงานผลการ

บรหิารความเสีย่ง 

 ด าเนินการบรหิารความเสีย่งในงานเทคโนโลยี
และนวตักรรมทางการเกษตร 

1) ควบคุมการบรหิารความเสีย่งใหเ้ป็นไป
ตามแผนการด าเนินการ 

2) ประเมนิผลการด าเนินงานบรหิารความ
เสีย่งอย่างเป็นระบบ  

3) สรุปและก าหนดแนวทางการพฒันาระบบ
การบรหิารความเสีย่ง 

4) จดัท ารายงานผลการบรหิาร ความเสีย่ง
ตามรปูแบบทีก่ าหนด โดยมขีอ้มลู
ครบถว้น 

 



1 
 

* ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร สาขาการจดัการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปี 2563  
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มการท่องเที่ยวในท้องถิ่น)* 

ตารางท่ี 1 คำอธิบายและระดับ Future Skills Set ประจำกลุ่มการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

ลำดับ 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ประยุกต์แนวความคิดการออกแบบ
อารยสถาปตัย์ในการจดักาสภาพแวดล้อม
ที่พักท้องถิ่น 

ความสามารถในการประยุกต์แนวคิดการออกแบบ
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) ในการจัดการ
สภาพแวดล้อมของที่พักให้สามารถเอื้ออำนวยความ
สะดวกและความปลอดภัย  

   

⚫ 

    

2 ออกแบบตกแต่งท่ีพักให้แสดงถึงอัตลักษณ์
ท้องถิ่น 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร น ำ ค ว า ม โ ด ด เ ด ่ น ท า ง
สถาปัตยกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาออกแบบและ
ตกแต่งอาคารที ่พัก และการจัดการที ่พักทั ้งด ้าน
กายภาพ สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้แสดงออกถึง
วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น 

   

⚫ 

    

3 ให้บริการอาหารท้องถิ่นลูกค้าอย่างมีมิตร
ไมตรีด้วยอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

ความสามารถในการบร ิการอาหารท ้องถ ิ ่ นแก่
นักท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งแต่การจัดการ
ด้านกายภาพของสถานประกอบการให้มีบรรยากาศ
ของความเป็นท้องถิ่น 

  

⚫ 

     

4 สื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าถึงสรรพคุณ คุณค่า 
ประวัติของอาหารท้องถิ่น 

ความสามารถในการบอกเล่าเรื ่องราวเกี ่ยวกับตำรับ
อาหารท้องถิ่น ความเป็นมา กรรมวิธีการปรุงอาหาร 
เลือกวัตถุดิบ อัตราส่วนผสม และกรรมวิธีการทำ 
รวมทั้งการให้คำแนะนำตำรับอาหารท้องถิ่นแก่ลูกค้า
ทั่วไป และกรณีลูกค้าท่ีมีการแพ้อาหาร 

  

⚫ 

     

5 กำหนดกลยุทธ์การตลาดของที่ระลึกและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

ความสามารถในการค้นหาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของ
ท้องถิ ่น เข ้าใจแนวคิดการตลาดของที ่ระลึกและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และวางแผนการตลาดของที่ระลึก
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้ 

     

⚫ 
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* ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร สาขาการจดัการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปี 2563  
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ลำดับ 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

6 ออกแบบของท ี ่ ระล ึกและผล ิตภ ัณฑ์
ท้องถิ่นบนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยภูมิ
ปัญญาไทย 

การกำหนดแนวคิด ค้นหาความโดดเด่นของอัตลักษณ์
ท้องถิ ่น สร ้างต ้นแบบ และผลิตของที ่ระลึกและ
ผล ิตภ ัณฑ์ท ้องถ ิ ่น โดยนำภ ูม ิป ัญญาอัตล ักษณ์ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบของที่
ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีความร่วมสมัย 

   

⚫ 

    

7 สร้างแบรนด์ของที ่ระลึกและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น 

การสร้างแบรนด์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ค้นหาความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และ
นำมาสร้างแบรนด์เพื่อการจดจำ 

    
⚫ 

   

8 กำหนดเทคนิคการเล่าเรื่องท้องถิ่นอย่างมี
สาระและอรรถรส 

การสร้างเทคนิคในการเล่าเรื ่องท้องถิ ่น การเตรียม
ข้อมูลเนื้อหาของท้องถิ่น และเล่าเรื่องท้องถิ่นได้อย่างมี
สาระและอรรถรส 

   
⚫ 

    

9 พัฒนาบุคลิกภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่น การใช้ภาษาในการเล่าเรื่องที่สื่อสารอย่างถูกต้องและ
ชัดเจน การแสดงออกถึงความเป็นท้องถิ่นของนักเล่า
เรื่อง เป็นการแสดงออกทางการแต่งกาย การใช้ภาษา
ถิ่น รวมทั้งแสดงท่าทางประกอบการเล่าเรื่องได้อย่าง
เหมาะสมและถูกกาลเทศะ 

  

⚫ 

     

10 ส ื ่อสารเพ ื ่อสร ้างความตระหนักร ู ้แก่
นักท่องเที่ยว 

ความสามารถในการเชื่อมและสร้างความเข้าใจวิถชีีวิต 
อัตลักษณ์ ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น  

 
⚫ 

      

11 สน ับสน ุนการจ ัดก ิจกรรมเร ียนร ู ้ ให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม 

ความสามารถ ในการ กระต ุ ้ นความสนใจของ
นักท่องเที่ยวให้กระตือรือร้นที่จะทำความรู้จักชุมชน
และสัมผัสวิถีชีวิตผ่านการเล่าเรื ่อง และสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าของ
ชุมชน 

  

⚫ 

     

12 จัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
ชุมชนและนักท่องเที่ยว 

ความสามารถในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เกิด
การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นระหว่างชุมชน
และนักท่องเที่ยว 

  
⚫ 
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* ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร สาขาการจดัการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปี 2563  
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ลำดับ 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

13 วิเคราะห์บร ิบทพื ้นท ี ่  ฐานทรัพยากร
ท่องเที่ยว บุคลากร และกิจกรรมในท้องถิน่ 

ความสามารถในการวิเคราะห์ และเข้าใจ บริบทพื้นที่ 
วิเคราะห์ฐานทรัพยากร ฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ
กิจกรรมในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการออกแบบประสบการณ์
ท่องเที่ยว 

    

⚫ 

   

14 จัดทำรายการนำเที่ยวบนวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น 

ความสามารถในการระดมความคิดเห็นบุคลากรผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องฐานทรัพยากรท่องเที่ยวท้องถิ่น กำหนด
รายการนำเที่ยวบนพื้นฐานชีวิตคนในท้องถิ่น กำหนด
เส้นทางการท่องเที่ยวบนวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น 

   

⚫ 

    

15 ออกแบบประสบการณ์นำเที ่ยวท้องถิ่น
ตามความสนใจของนักท่องเที่ยว 

ความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงค์ แนวคิดการ
ออกแบบประสบการณ์นำเที่ยวตามความสนใจของ
กลุ ่มนักท่องเที ่ยวเป้าหมายและออกแบบกิจกรรม
ท่องเที่ยวตามความสนใจ 

   

⚫ 

    

16 พัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น 

ความสามารถในการพัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและชุมชน ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมตามวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสร้างกิจกรรม
เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

   

⚫ 

    

17 กำหนดกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น
ตรงกับความสนใจของนักท่องเที่ยว 

ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม
การตลาดท้องถิ่น ประเมินความต้องการและคุณค่า
ของท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวสนใจ วางแผนการตลาด
ท่องเที่ยวท้องถิ่นตรงกับความสนใจของนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย 

    

⚫ 

   

18 สร ้างแบรนด์การท่องเที ่ยวท ้องถิ ่นที่
สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

ความสามารถในการนำความโดดเด่นอย่างมีอัตลักษณ์
ของท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
เช ื ่อมโยงความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างความสนใจของ
นักท่องเที่ยวเข้ากับคุณค่าท้องถิ่น และสร้างแบรนด์
การท่องเที่ยวท้องถิ่นเพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย 

    

⚫ 
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* ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร สาขาการจดัการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปี 2563  
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ลำดับ 
Future Skills Set  

(Functional Competency) 
Future Skills Set Description 

Future Skills Set Level 
1 2 3 4 5 6 7 8 

19 เ ช ื ่ อ ม โ ย ง อ ั ต ล ั ก ษณ ์ ท ้ อ ง ถ ิ ่ น และ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายผ่านแบรนด์
การท่องเที่ยวท้องถิ่น 

ความสามารถในการสร ้างแผนภาพการเชื ่อมโยง
ระหว่างท้องถิ ่นและกลุ่มเป้าหมาย และ Customer 
Journey  สื่อสารและประชาสัมพันธ์แบรนด์ท่องเที่ยว
ท้องถิ ่นที่ตรงกลุ่มเป้าหมายผ่านเครือข่ายการตลาด
และช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และออฟไลน์ 

     

⚫ 

  

20 พัฒนาร ูปแบบการส ื ่อสารการตลาด
ท่องเที่ยวท้องถิ่นแบบออนไลน์ 

ความสามารถในการอธิบายหลักการพื้นฐานการ
สื่อสารการตลาดแบบออนไลน์ ผลติเนื้อหาแบบ
ออนไลน์ สื่อสารตรงกับกลุ่มเป้าหมาย Customer 
Journey และเครื่องมือดิจิทลั เพือ่สร้างความจดจำ
และรับรู้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย  

     

⚫ 

  

21 พัฒนาร ูปแบบการส ื ่อสารการตลาด
ท่องเที่ยวท้องถิ่นแบบออฟไลน์ 

ความสามารถในการสร้างสื ่อ Branding ท่องเที ่ยว
ท้องถิ่นแบบออฟไลน์ เขียนเนื้อหาเรื่องเล่าเพื่อสร้าง
ความจดจำแบรนด ์  (Brand Story Telling)  และ
สื่อสารคุณค่าของชุมชนท้องถิ่นผ่านสื่อออฟไลน์ 

     

⚫ 
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* ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร สาขาการจดัการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปี 2563  
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ตารางท่ี 2 Future Skills Set และรายละเอียดสมรรถนะท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงานกลุ่มการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

Future Skills Set Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
ผู้ประกอบการที่พักท้องถิ่น 
ประย ุกต ์แนวความค ิดการ
ออกแบบอารยสถาปัตย์ในการ
จัดการสภาพแวดล้อมที ่พัก
ท้องถิ่น 

ความสามารถในการประยุกต์แนวคิดการ
ออกแบบอารยสถาป ัตย ์  (Universal 
Design) ในการจัดการสภาพแวดล้อมของ
ที่พักให้สามารถเอื้ออำนวยความสะดวก
และความปลอดภัย มีความยืดหยุ่น เรียบ
ง่าย และมีข้อมูลเพียงพอในการใช้งาน
สำหรับทุกคน 

1. ออกแบบสภาพแวดล้อมที่พักท้องถิ่นด้วยแนวคิด
การออกแบบอารยสถาปัตย์ 
2. จ ัดการสภาพแวดล้อมภายในที ่พักให้มีความ
สะดวก และปลอดภัยตามแนวคิดการออกแบบ
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) และสอดคล้อง
กับท้องถิ่น 
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักให้มีความปลอดภัย
สำหรับผู้เข้าพักประกอบด้วยทางเดิน ทางลาด ไฟ
ส่องสว่าง มีป้ายบอกทาง มีคู่มือ และป้ายวิธีการใช้
งานอุปกรณ์เครื่องใช้ในที่พักท่ีชัดเจน 
4. ปรับปรุงห้องพักและพื้นที่ใช้สอยให้มีขนาดและ
พื้นที่เหมาะสม 

ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เกี่ยวกับแนวคดิการออกแบบ
อารยสถาปตัย์ (Universal Design. 
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อม
ที่พักในแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นให้มีความ
สะดวกและปลอดภยั 
3. ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมท่ีพักให้มีความปลอดภัย 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยใน
ที่พักท้องถิ่น 
ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการประยุกต์ใช้แนวคิดการ
ออกแบบอารยสถาปัตย์ (Universal 
Design) 
2. ทักษะการจัดการสภาพแวดล้อมในท่ีพัก
ในแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น 
3. ทักษะปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักให้มี
ความปลอดภัยสำหรับทุกคน 
4. ทักษะการปรับปรุงห้องพักและพื้นที้ใช้
สอยให้มีขนาดและพื้นท่ีเหมาะสม 
6. ทักษะการตกแต่งบรรยากาศภายในท่ีพัก
ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น 
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* ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร สาขาการจดัการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปี 2563  
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Future Skills Set Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
ออกแบบตกแต่งที่พักให้แสดง
ถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

ความสามารถในการนำความโดดเด่นทาง
สถาปัตยกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ ่นมา
ออกแบบและตกแต่งอาคารที่พัก และการ
จัดการที่พักทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม
และบรรยากาศให้แสดงออกถึงวัฒนธรรม
ไทยท้องถิ่น 

1. ออกแบบการตกแต่งที่พักให้มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
 
2. จัดการที่พักทั ้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น 
 
3. จัดสถานท่ีให้มีความสอดคล้องกับภูมิทัศน์ท้องถิ่น 
 
4.  ตกแต ่งอาคารที ่พ ักให ้ม ีความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 
5. เลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในการตกแต่งท่ีพัก 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการออกแบบอาคารที่พักด้วยอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น 
2. ทักษะการจัดการที่พักด้านกายภาพ 
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศวัฒนธรรมไทย
ท้องถิ่น 
ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เรื่องสถาปัตย์กรรมและอัตลักษณ์
ท้องถิ่น 
2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอาคารที่พัก
ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น 

ผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่น 
ให้บริการอาหารท้องถิ่นลูกค้า
อย่างมีมิตรไมตรีด้วยอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น 

ความสามารถในการบริการอาหารท้องถิ่น
แก่นักท่องเที ่ยวด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตั้งแต่การจัดการด้านกายภาพของสถาน
ประกอบการให้มีบรรยากาศของความ
เป็นท้องถิ่นทั้งด้านดนตรีและการแต่งกาย
ของพน ักงาน ให ้บร ิการอาหารด ้วย         
อัตลักษณ์ท้องถิ่น  ให้การต้อนรับด้วยการ
ท ักทาย และแนะนำรายการอาหาร
ท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยว 

1. ต้อนรับลูกค้าด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 
 
2. ให้บริการอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 
3. นำเสนอ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการ
ตกแต่งลักษณะทางกายภาพของสถานประกอบการ 
(เช่น เสียงเพลง หรือเครื่องดนตรีท้องถิ่น. 
 
4. ออกแบบรายการอาหารที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 
5. นำเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ ่นผ่านการ
ออกแบบบริการอาหาร 
 
6. นำเสนอ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม
อาหารของท้องถิ่น 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการออกแบบอาหารที่สะท้อน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. ทักษะการให้บริการอาหารที่มคีวาม
เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น 
3. ทักษะการนำเสนออัตลักษณ์วฒันธรรม
ท้องถิ่นผ่านการออกแบบบริการอาหาร 
4. ทักษะการใช้ภาษาถิ่น 
5. ทักษะการให้การต้อนรับ  
ทักษะการแนะนำรายการอาหารทอ้งถิ่น
ให้แก่นักท่องเที่ยว 
6. ทักษะการตกแต่งอาหารท้องถิน่ 
7. ทักษะการเลือกใช้ภาชนะ/วสัดธุรรมชาติ
ให้ตรงกับประเภทอาหาร 
ความต้องการด้านความรู ้
ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น 
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* ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร สาขาการจดัการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปี 2563  
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Future Skills Set Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
7. ตกแต่งจานอาหารให้สะท้อนถึงวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น เหมาะกับชนิดอาหารและมีความสวยงาม 
 
8. เล ือกใช้ว ัตถ ุด ิบธรรมชาติท ี ่ม ีในท้องถิ ่นมา
ดัดแปลงเป็นภาชนะบรรจุ 

ความรู้ด้านวตัถุดิบในการปรุงอาหารท้องถิ่น  
ความรู้ด้านศิลปะการตกแต่งอาหาร 
ความรู้ด้านการออกแบบรายการอาหาร 

ส ื ่ อสารให ้ข ้อม ูลล ูกค ้ าถึง
สรรพคุณ คุณค่า ประวัติของ
อาหารท้องถิ่น 

ความสามารถในการบอกเล่าเร ื ่องราว
เกี่ยวกับตำรับอาหารท้องถิ่น ความเป็นมา 
กรรมวิธ ีการปรุงอาหาร เลือกวัตถุดิบ 
อ ัตราส ่วนผสม และกรรมว ิธ ีการทำ 
รวมทั ้งการให้คำแนะนำตำร ับอาหาร
ท้องถิ่นแก่ลูกค้าทั่วไป และกรณีลูกค้าที่มี
การแพ้อาหาร 

1. เล่าเรื่องราวความเป็นมาของอาหารท้องถิ่น 
 
2. อธิบายได้ถึงกรรมวิธีการปรุงอาหารท้องถิ่น การ
เลือกวัตถุดิบ อัตราส่วนผสม และวิธีการทำโดย
ละเอียด 
 
3. แนะนำรายการอาหารท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวตาม
ความต้องการ อธิบายได้ถึงสรรพคุณและคุณค่าของ
อาหารท้องถิ่น 
 
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อควรระวังเกี่ยวกับอาหาร
ท้องถิ่นบางประเภทที่อาจส่งผลต่อสุขภาพสำหรับผู้
แพ้อาหาร 
 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการบอกเล่าสรา้งความประทับใจ
ผ่านอาหารท้องถิ่น 
2. ทักษะการเลา่เรื่องเกี่ยวกับกรรมวธิีการ
ปรุงอาหารพื้นถิ่น การเลือกวัตถุดบิ 
3. ทักษะการประกอบอาหารพื้นถิ่น 
4. ทักษะในทำวัตถุดิบที่มีลักษณะเฉพาะให้
สามารถนำมารบัประทานได้อย่างปลอดภัย
และอร่อย 
5. ทักษะการแนะนำรายการอาหารทอ้งถิ่น
ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า 
6. ทักษะในการให้คำแนะนำเกีย่วกับข้อควร
ระวังเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นบางประเภทที่
อาจส่งผลต่อสุขภาพสำหรับผู้แพ้อาหาร 
7. ทักษะการแนะนำเมนูอาหารท้องถิ่นที่มี
คุณค่าต่อสุขภาพแก่นักท่องเที่ยว 
ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เรื่องสรรพคุณและคณุค่าของ
อาหารท้องถิ่น 
2. ความรู้เรื่องพืช สมุนไพร และวัตถดุิบใน
ท้องถิ่น 
3. ความรู้เกี่ยวกับประวตัิของอาหาร 
4. ความรู้เกี่ยวกับการปรุงอาหารพื้นถิ่น 
5. ความรู้เกี่ยวกับสูตรอาหารพื้นถิ่น 
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* ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร สาขาการจดัการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปี 2563  
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Future Skills Set Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
6. ความรู้เคล็ดลับการปรุงอาหารวตัถุดิบ
ท้องถิ่นในแบบฉบับท้องถิ่น 
7. ความรู้เรื่องกรรมวิธีการปรุงอาหาร
ท้องถิ่น  
9. ความรู้เรื่องพืช ผัก และอาหารที่มโีทษ
กับผู้แพ้อาหาร 

ผู้ประกอบการของท่ีระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ 
กำหนดกลยุทธ์การตลาดของที่
ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

ความสามารถในการค้นหาอัตล ักษณ์ 
ว ัฒนธรรมของท้องถิ ่น เข ้าใจแนวคิด
การตลาดของที ่ระล ึกและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และวางแผนการตลาดของที่ระลกึ
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ได้ 

1. วิเคราะห์อัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น นำมาเป็น
แรงบนัดาลใจสร้างสรรค์ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ 
 
2. วิเคราะห์แผนการตลาดและกลยุทธ์การตลาด
เกี่ยวกับของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
 
3. วางแผนการตลาดของที ่ระลึกและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น และ 
 
4.  กำหนดกลย ุทธ ์การตลาดของท ี ่ ระล ึกและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ  

ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการวางแผนกลยุทธ์การตลาด 
2. ทักษะการบริหารจัดการ 
3. ทักษะการประยุกต์ใช้ 
4. การสร้างแรงบันดาลใจ 
ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
2. ความรู้เกี่ยวกับของที่ระลึก 
3. ความรู้เกี่ยวกับการนำอัตลักษณ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นมีประยุกตผ์ลิตเป็นสินค้า
ของที่ระลึกและผลิตภณัฑ ์
4. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์
การตลาด สภาพแวดล้อมตลาดของที่ระลึก
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
5. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์
การตลาดในระดับต่าง ๆ 

ออกแบบของท ี ่ ระล ึกและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นบนฐาน 
อัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วย 
ภูมิปัญญาไทย 

การกำหนดแนวคิด ค้นหาความโดดเด่น
ของอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างต้นแบบ และ
ผลิตของที ่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
โดยนำภูมิปัญญาอัตลักษณ์ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบของ

1. กำหนดแนวคิดและนำ ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรมท้องถิ ่นมาออกแบบของที ่ระลึกและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยประยุกต์ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรมท้องถิ ่นมาสร้างแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการออกแบบของที่ระลึกและ
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น 
2. ทักษะการสร้างต้นแบบ 
3. ทักษะการวางโครงร่าง 
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* ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร สาขาการจดัการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปี 2563  
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Future Skills Set Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
ที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ท้องถิ ่นที ่มีความ
ร่วมสมัย 
 
 

 
2.  สร ้างต ้นแบบของที ่ระล ึกและผล ิตภ ัณฑ์ที่
สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ ่นที่มีความร่วมสมัย เพื่อ
ตรวจสอบแนวคิด รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และวัสดุ
ที่ใช้ผลิต 
 
3. ผลิตของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
 

4. ทักษะในกระบวนการผลิต 
ความต้องการด้านความรู ้
1.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบของ
ที่ระลึกและผลติภณัฑ์ท้องถิ่น 
2. ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา อัตลกัษณ์ และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแรงบนัดาลใจ 
4. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลติ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างต้นแบบของที่
ระลึกและผลติภณัฑ์ท้องถิ่น 
6. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตของที่
ระลึกและผลติภณัฑ์ท้องถิ่น 

สร้างแบรนด์ของที่ระลึกและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

การสร ้ า งแบรนด ์ ของท ี ่ ร ะล ึ กและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ค้นหาความโดดเด่นที่
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ ่น และนำมา
สร้างแบรนด์เพื่อการจดจำ 
 
 
 
 

1. ค้นหาความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
 
2. นำความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมา
สร้างแบรนด์เพื่อการจดจำ โดยประยุกต์เอกลักษณ์
ของท้องถิ่นเข้ากับแบรนด์ 
 
3, ตอกย้ำความรู้สึกท่ีดีให้กับแบรนด์ด้วยการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องให้เป็นท่ีรู้จัก 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการสร้างแบรนด์ของที่ระลึกและ
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น 
2. ทักษะการประยุกต์ใช้แบรนด์กบัของที่
ระลึกและผลติภณัฑ์ท้องถิ่น 
3. ทักษะในการสื่อสารแบรนด ์
ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เกี่ยวกับค้นหาความโดดเด่นท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
2. ความรู้เรื่องการสรา้งแบรนด์ การ
ประยุกต์ใช้ และการนำเสนอแบรนด์ 

นักเล่าเร่ืองท้องถิ่น 
กำหนดเทคนิคการเล่าเรื ่อง
ท ้ องถ ิ ่ นอย ่ า งม ีสาระและ
อรรถรส 

การสร้างเทคนิคในการเล่าเรื่องท้องถิ่น ที่
ต้องเตรียมข้อมูลของท้องถิ่น จัดเตรียม
เนื ้อหา และเล่าเรื ่องท้องถิ ่นได้อย่างมี
สาระและอรรถรส 
 

1. เตรียมข้อมูลของท้องถิ่น เพื่ออธิบายเกี่ยวกับวิถี
ชีวิต ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น
และแหล่งท่องเที่ยว รวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง
เกี ่ยวกับท้องถิ ่น แหล่งท่องเที ่ยว และจัดเตรียม
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่เล่า 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการสื่อสาร 
2. ทักษะการกำหนดเรื่องเลา่ให้ตรงกบั
ความสนใจกลุ่มเป้าหมาย 
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* ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร สาขาการจดัการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปี 2563  
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Future Skills Set Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
 
2 .  กำหนด เ ร ื ่ อ ง เ ล ่ า ให ้ ต ร งก ั บความสน ใจ
กลุ่มเป้าหมาย สร้างสรรค์เนื้อหาและวิธีการเล่าได้
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 
3. เล่าเรื่องท้องถิ่นได้อย่างมีสาระและอรรถรส โดย
สามารถเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ของ
นักท่องเที ่ยว สร้างบรรยากาศความบันเทิงและ
ความสนุกสนาน และยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่าย 

3. ทักษะการกำหนดเนื้อหาและวิธีการเลา่
ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
4. ทักษะการสร้างบรรยากาศความบนัเทิง
และความสนุกสนาน 
5. ทักษะในการยกตัวอย่างให้เห็นภาพ 
ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เรื่องวิถีชีวิต ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหลง่
ท่องเที่ยว 
2. ความรู้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเปา้หมาย 
3. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเลา่เรื่อง 
4. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวท่ีจะเลา่ 
5. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการปัจจุบันเพื่อใช้ใน
การเปรยีบเทียบ 
6. ความรู้เกี่ยวกับชุมชน 
7. ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ 

พัฒนาบุคลิกภาพนักเล่าเรื่อง
ท้องถิ่น 

การใช้ภาษาในการเล่าเรื่องที่สื่อสารอย่าง
ถูกต้องและชัดเจน การแสดงออกถึงความ
เป็นท้องถิ ่นของนักเล่าเร ื ่อง เป็นการ
แสดงออกทางการแต่งกาย การใช้ภาษา
ถิ่น รวมทั้งแสดงท่าทางประกอบการเล่า
เรื่องได้อย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ 
 

1. ใช้ภาษาในการเล่าเรื่องอย่างถูกต้องชัดเจน 
ใช้ภาษาที ่สามารถสื ่อสารถึงเรื ่องที ่เล่าได้อย่าง
ชัดเจน 
 
2. แสดงออกถึงความเป็นท้องถิ่นด้วยการแต่งกาย
แต่งกายชุดท้องถิ่น และการใช้ภาษาถิ่นอย่างถูกต้อง 
 
3. แสดงท่าทางประกอบการเล ่าเร ื ่องได ้อย ่าง
เหมาะสมและถูกกาลเทศะ ตรงกับเนื้อหาเรื่องเล่า 
พร้อมทั้งแสดงอารมณ์ ความรู้สึก เพื่อกระตุ้นความ
สนใจอย่างได้จังหวะสอดคล้องกับเนื้อหา 
 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการพูดภาษาถ่ิน 
2. ทักษะเกี่ยวกับอักขระวิธี 
3. ทักษะการเลือกใช้คำให้เหมาะสม 
4. ทักษะการแต่งกายให้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
5. ทักษะการเลือกใช้ท่าทางได้ถูกกาลเทศะ
และตรงกับเรื่องเล่า 
6. ทักษะการแสดงอารมณ์ ความรูส้กึ 
ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่น 
2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอย่างถกูต้อง 
3. ความรู้เกี่ยวกับประเพณีและอัตลกัษณ ์
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Future Skills Set Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
4. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวท่ีเล่า 

ส ื ่ อ ส า ร เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง ค ว า ม
ตระหนักรู้แก่นักท่องเที่ยว 

ความสามารถในการเชื่อมและสร้างความ
เข้าใจวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่ง
ท ่องเท ี ่ยวของท้องถ ิ ่น บอกกล ่าวแก่
นักท่องเที่ยวถึงข้อควรปฏิบัติและพึงระวัง
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ว ั ฒ น ธ ร ร ม  ค ว า ม เ ช่ื อ 
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีของ
ท้องถิ่น และสื่อสารข้อมูลการปฏิบัติของ
นักท่องเที่ยวให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ฝ่ายจัดการทราบ 
 
 
 
 
 
 

1. เชื่อมโยงและสร้างความเข้าใจวิถีชีวิต อัตลักษณ์ 
ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว 
เป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว 
 
2. บอกกล่าวแก่นักท่องเที่ยวถึงข้อควรปฏิบัติและพึง
ระวังเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม 
และจารีตประเพณีของท้องถิ่น 
 
3. สื่อสารข้อมูลการปฏิบัติของนักท่องเที่ยวให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและฝ่ายจัดการทราบ 
 

ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการเจรจา 
2. ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 
ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เกี่ยวกับเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยว 
2. ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ศิลปะ 
ประเพณีวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบและขอ้ห้าม
ของท้องถิ่น 
4. ความรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบตัิและข้อควร
ระวังเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนยีม และจารตีประเพณีของ
ท้องถิ่น 
5. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของชุมชน 

สน ับสน ุนการจ ัดก ิจกรรม
เรียนรู ้ให้นักท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วม 

ความสามารถในการรู ้ถึงความสนใจของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย กระตุ้นความ
สนใจของนักท่องเที่ยวให้กระตือรือร้นที่
จะทำความรู้จักชุมชนและสัมผัสวิถีชีวิต
ผ่านการเล่าเรื่อง และสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าของ
ชุมชน 
 
 

1. เข ้าใจ ร ับร ู ้ถ ึงความสนใจของนักท่องเที ่ยว
กลุ ่มเป้าหมาย และสามารถจัดหากิจกรรมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ตาม
ความสนใจ 
2.  กระต ุ ้ นความสนใจของน ักท ่อง เท ี ่ ยวให้
กระตือรือร้นที่จะทำความรู้จักชุมชนและสัมผัสวิถี
ชีวิตผ่านการเล่าเรื ่อง สร้างบรรยากาศเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ชุมชนของนักท่องเที่ยว และให้ 
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
 
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู ้ให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งการเที่ยวชมวิถีชีวิต 

ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ความรู้เกี่ยวกับชุมชน/ท้องถิ่น 
ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการสร้างบรรยากาศเสรมิสร้าง
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนักท่องเที่ยว 
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Future Skills Set Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
และกิจกรรมลงมือทำ เพื่อให้เกิดการจดจำ หรือ
สัมผัสประสบการณ์ 

จัดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างชุมชนและ
นักท่องเที่ยว 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ในก า รจ ั ด ก ิ จ ก ร รม
แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการเรียนรู้
ว ัฒนธรรมท้องถ ิ ่นด ้วยการแต่งกาย พ ูด และ
รับประทานอาหาร 
 
2. จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต พิธีกรรม ความ
เชื่อ ประเพณีของท้องถิ่น และสร้างรูปแบบหรือจัด
ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณี
การละเล่นพ้ืนบ้านของท้องถิ่น 
 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการสื่อสาร 
ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เกี่ยวกับประเพณี การละเลน่
พื้นบ้านของท้องถิ่น 
2. ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต พิธีกรรม ความ
เชื่อ ประเพณีของท้องถิ่น 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจดักิจกรรมเรียนรู้ 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

นักออกแบบประสบการณ์ท่องเท่ียวในท้องถิ่น 
วิเคราะห์บร ิบทพื ้นท ี ่  ฐาน
ทรัพยากรท่องเที่ยว บุคลากร 
และกิจกรรมในท้องถิ่น 

ความสามารถในการวิเคราะห์ และเข้าใจ 
บริบทพื้นที่ วิเคราะห์ฐานทรัพยากร ฐาน
บุคลากรที ่ เก ี ่ยวข้อง และกิจกรรมใน
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น เ พ ื ่ อ ใ ช ้ ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ
ประสบการณ์ท่องเที่ยว 
 

1 วิเคราะห์ฐานทรัพยากรเพื่อใช้ในการออกแบบ
รายการนำเที่ยวท้องถิ่น  
 
2. วิเคราะห์ฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
รายการนำเที ่ยวในท้องถิ่น และกำหนดบุคลากร
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องการออกแบบรายการนำเที่ยว 
 
3. วิเคราะห์กิจกรรมในท้องถิ่น และคัดเลือก กำหนด
กิจกรรมในท้องถิ่น 
 
 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการสืบค้น 
2. ทักษะการสรุปใจความสำคัญ 
3. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห ์
4. ทักษะการตัดสินใจ 
5. ทักษะการประสานงาน 
ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เกี่ยวกับฐานทรัพยากรของชุมชน 
2. ความรู้เกี่ยวกับข้อมลูบุคลากรในท้องถิ่น 
3. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในท้องถิ่น 
4. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอข้อมูล
จากการวิเคราะห์ เช่น การจัดทำ Mind 
Map เป็นต้น 
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* ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร สาขาการจดัการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปี 2563  
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Future Skills Set Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
5. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบรายการนำ
เที่ยวในท้องถิ่น 

กำหนดแนวคิดหลัก 
กระบวนการออกแบบ
ประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น 

การกำหนดแนวคิดหลัก กระบวนการ
ออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่น 
การประเมินความเป็นไปได้ของรายการนำ
เที ่ยวที ่ได ้ออกแบบ ประเมินพึงพอใจ
นักท่องเที่ยวต่อรายการนำเที่ยวท้องถิ่น 
และการประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
ของรายการนำเที่ยว 
 
 
 
 

1. กำหนดแนวคิดหลัก ขั้นตอนออกแบบรายการนำ
เที ่ยวท้องถิ ่น กิจกรรมตามขั ้นตอนการออกแบบ
รายการนำเที่ยว 
 
2. ประเมินความเป็นไปได้ของนักท่องเที่ยว 
 
3. ประเมินความพึงพอใจนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและ
ประเด็นท่ีต้องปรับปรุง 
 
4. ประมาณการสรุปค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของรายการ
นำเที่ยว 
 
 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการสร้างสรรค์รายการนำเทีย่ว
ท้องถิ่น 
2. ทักษะการนำเสนอ 
4. ทักษะการสื่อสาร 
5. ทักษะการใช้เครื่องมือในการประเมิน
ความเป็นไปได้ของนักท่องเที่ยว 
6. ทักษะการสรุปผลรายงาน 
ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เรื่องการแนวคิดการออกแบบ
รายการนำเที่ยวในท้องถิ่น 
2. ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนในการออกแบบ
รายการนำเที่ยวในท้องถิ่น 
3. ความรู้เกี่ยวกับกรณศีึกษาประสบการณ์
จริงในการดำเนินกจิกรรม 
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการ
ประเมิน 
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสรุปผลแบบต่าง ๆ 
6. ความรู้เกี่ยวกับการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายรายการนำเที่ยวท้องถิ่น 
7. ความรู้เกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับ-
รายจ่าย 

ออกแบบประสบการณ ์นำ
เที่ยวท้องถิ ่นตามความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว 

ความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงค์ 
แนวคิดการออกแบบประสบการณ์นำ
เที่ยวตามความสนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว
เป้าหมายและออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยว
ตามความสนใจ 

1. กำหนดวัตถุประสงค์และแนวคิดการออกแบบ
ร ายกา รนำ เท ี ่ ย วต ามความสน ใจของกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเป้าหมาย 
 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการกำหนดวตัถุประสงค์ แนวคิด
การออกแบบรายการนำเที่ยวตามความ
สนใจ 
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   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Future Skills Set Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
2. ออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวตามความสนใจของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย 
 
 

2. ทักษะการออกแบบรายการนำเทีย่วตาม
ความสนใจ 
ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เกี่ยวกับแนวคดิการออกแบบ
รายการนำเที่ยว 
2. ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการสรา้ง
รายการนำเที่ยวท้องถิ่น 
3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนากิจกรรมแลกเปลี ่ยน
ท า ง ว ั ฒ น ธ ร ร ม ร ะ ห ว ่ า ง
นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่น 

ความสามารถในการพัฒนาก ิจกรรม
แลกเปล ี ่ ยนทางว ัฒนธรรมระหว ่ าง
นักท่องเที ่ยวและชุมชน ส่งเสริมให้มี
ก ิ จกรรมการแสดง การละเล ่นตาม
ประเพณี ว ัฒนธรรมของท้องถิ ่น การ
พบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับฐานทรัพยากร
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น และสร้างกิจกรรม
เร ียนร ู ้ ว ิถ ีช ีว ิต ว ัฒนธรรม และการ
ประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

1.  จ ัดให ้ม ีก ิจกรรมการแสดง การละเล ่นตาม
ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น วิถีชีวิต หรือการ
ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น 
 
2. จัดรูปแบบกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและชุมชนได้
พบปะและพูดคุยแลกเปลี ่ยนความคิดเห ็นกับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับฐานทรัพยากรท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 
 
3. จัดให้มีกิจกรรมเรียนรู ้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
การประกอบอาชีพในท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 
 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการจัดการความรู ้
2. ทักษะการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลีย่น 
3. ทักษะการสร้างเครือข่ายการปฏิสัมพันธ์ 
ความต้องการด้านความรู ้
1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการแสดง 
การละเล่นตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Stake holder 
Map 
3. ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจดักิจกรรม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการพบปะ
พูดคุย 

อาชีพนักการตลาดท่องเท่ียวท้องถิ่น 
กำหนดกลย ุทธ ์ การตลาด
ท่องเที่ยวท้องถิ่นตรงกับความ
สนใจของนักท่องเที่ยว 

ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มการตลาดท้องถิ่น ประเมินความ
ต ้ อ งการและค ุณค ่ าของท ้ อ งถ ิ ่ นที่
น ักท่องเที ่ยวสนใจ วางแผนการตลาด
ท่องเที่ยวท้องถิ่นตรงกับความสนใจของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
 

1. วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการตลาดท่องเที่ยว
ท้องถิ่น มองทิศทางการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น 
 
2. ประเมินความต้องการและคุณค่าที่นักท่องเที่ยว
กล ุ ่มเป ้าหมายสนใจ ว ิ เคราะห ์ความต ้องการ
นักท่องเที่ยว โดยระบุได้ถึงคุณค่าที่นักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการวิเคราะหส์ถานการณ์และ
แนวโน้มการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น 
2. ทักษะการประเมินความต้องการและ
ความสนใจของนักท่องเที่ยวท้องถิ่น 
3. ทักษะการวางแผนการตลาดท่องเที่ยว
ท้องถิ่น 
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Future Skills Set Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
 
 
 

 
3. วางแผนการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่นตรงกับความ
สนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย และกำหนด 
กลยุทธ์การตลาดท่องเที ่ยวท้องถิ ่นตรงกับความ
สนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 

ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะหส์ถานการณ ์
2. ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการตลาด
ท่องเที่ยวท้องถิ่น 
3. ความรู้ด้านการประเมินความต้องการ
และคณุค่าที่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
สนใจ 
4. ความรู้ด้านการวางแผนการตลาด 
5. ความรู้ด้านการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น 

สร ้างแบรนด์การท่องเที ่ยว
ท้องถิ่นที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น 

ความสามารถในการนำความโดดเด่น
อย่างมีอัตลักษณ์ของท้องถิ ่นมาสร ้าง
ค ุณค ่ า ให ้ก ับการท ่องเท ี ่ ยวท ้องถิ่น 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจ
ของนักท่องเที ่ยวเข้ากับคุณค่าท้องถิ่น 
และสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวท้องถิ่นเพื่อ
ส ร ้ า ง ก า ร ร ั บ ร ู ้ แ ก ่ น ั ก ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

1. ค้นหาและระบุความโดดเด่นอย่างมีอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความโดดเด่นของ
ทรัพยากรท่องเที่ยวของท้องถิ่น และนำความโดด
เด่นอย่างมีอัตลักษณ์ของท้องถิ ่นมาสร้างคุณค่า
ให้กับการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
 
2. สร้างแบรนด์การท่องเที ่ยวของท้องถิ ่น  โดย
เชื ่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจของ
นักท่องเที่ยวเข้ากับคุณค่าท้องถิ่น และสร้างแบรนด์
การท ่องเท ี ่ยวท ้องถ ิ ่นเพ ื ่อสร ้างการร ับร ู ้แก่
นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 
 

ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยว
ท้องถิ่น 
2. ทักษะการคิดเชิงวิเคราะหเ์ชื่อมโยง 
ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้ในการเชื่อมโยงความสัมพนัธ์
ระหว่างความสนใจของนักท่องเที่ยวเข้ากับ
คุณค่าท้องถิ่น 
2. ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์การ
ท่องเที่ยว 
3. ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

เชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นและ
นักท่องเที ่ยวกลุ ่มเป้าหมาย
ผ ่านแบรนด ์การท ่องเท ี ่ยว
ท้องถิ่น 

ความสามารถในการสร้างแผนภาพการ
เ ช ื ่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว ่ า ง ท ้ อ ง ถ ิ ่ น แ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย และ Customer Journey  
ส ื ่ อสารและประชาส ัมพ ันธ ์แบรนด์
ท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ตรงกลุ่มเป้าหมายผ่าน
เ ค ร ื อ ข ่ า ยก า รต ล าด และ ช ่ อ งทา ง
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และออฟไลน์ 
 

1.สร้างแผนภาพการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ ่นและ
กลุ่มเป้าหมาย และ Customer Journey 
 
2. สร้างช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบรนด์
ท่องเที่ยวท้องถิ่นถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์  
 

ความต้องการด้านทักษะ 
1. ทักษะการสร้างช่องทางสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์แบรนด์ท่องเที่ยวท้องถิ่นทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน ์
2. ทักษะการคัดเลือกและเผยแพรส่ื่อต่าง ๆ
ไปยังเครือข่ายการตลาดและช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ออนไลน ์
ความต้องการด้านความรู ้
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* ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร สาขาการจดัการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปี 2563  
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Future Skills Set Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
 3. คัดเลือกและเผยแพร่สื ่อต่าง ๆไปยังเครือข่าย

การตลาดและช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์ให้
ตรงกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายและ Customer 
Journey 

1. ความรู้เรื่องช่องทางการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์แบรนด์ท่องเที่ยวท้องถิ่น 
2. ความรู้เรื่องการคัดเลือกสื่อและเนือ้หา 
3. ความรู้เรื่องการตลาดและช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ออนไลน ์

พัฒนาร ูปแบบการส ื ่อสาร
การตลาดท่องเที ่ยวท้องถิ่น
แบบออนไลน์ 

ความสามารถในการอธิบายหลักการ
พื้นฐานการสื่อสารการตลาดแบบ 
ออนไลน์ ผลิตเนื้อหาแบบออนไลน์ 
สื่อสารตรงกับกลุ่มเป้าหมาย Customer 
Journey และเครื่องมือดิจิทลั เพือ่สร้าง
ความจดจำและรับรู้ของนักท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย และ Customer Journey 

1. เข้าใจหลักการพื้นฐานการสื่อสารการตลาดแบ
ออนไลน์ 
 
2. ผลิตเนื้อหาแบบออนไลน์ให้ตรงกับนักท่องเที่ยว
กล ุ ่ ม เป ้ าหมายและ Customer Journey และ
เครื่องมือดิจิทัลที่จะใช้ 
 
3. สื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความจดจำและรบัรู้
ถึงความตั้งใจ  
4. วัดผลความสำเร็จของการตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่น
ดิจิทัล  
 
5. โฆษณาบนสื่อออนไลน์ และวางแผนและบริหาร
การซื้อโฆษณาบนสื่อออนไลน์อย่างเหมาะสมตาม
งบประมาณวัตถุประสงค์และบริบทต่าง ๆ 
 
6. บริหารช่องทางการขายแบบออนไลน์  ก ำ ห น ด
ช่องทาง รูปแบบและขั้นตอนในการขายสินค้าและ
บริการบนช่องทางออนไลน์ 

ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะการวางแผนและบริหารการซื้อ
โฆษณาบนสื่อออนไลน ์
2. ทักษะการผลติเนื้อหาแบบออนไลน ์
3. ทักษะการกำหนดช่องทางออนไลน ์
4. ทักษะการวัดผลความสำเร็จของ
การตลาดท่องเที่ยวท้องถิ่นดิจิทัล 
 
ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เรื่องหลักการพื้นฐานการสือ่สาร
การตลาดแบบออนไลน ์
2. ความรู้เรื่องโฆษณาบนสื่อออนไลน ์
3. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอนใน
การขายสินคา้และบริการบนช่องทาง
ออนไลน ์

พัฒนาร ูปแบบการส ื ่อสาร
การตลาดท่องเที ่ยวท้องถิ่น
แบบออฟไลน์ 

ความสามารถในการสร้างสื ่อ Branding 
ท่องเที ่ยวท้องถิ ่นแบบออฟไลน์ เขียน
เนื ้อหาเร ื ่องเล ่าเพื ่อสร้างความจดจำ       
แบรนด ์  (Brand Story Telling)  แ ล ะ

1. สร้างสื่อ Branding แบบออฟไลน์ เช่น ชุดประจำ
ท้องถิ่น มาตรฐานการต้อนรับ คำทักทาย ป้ายบอก
ทาง และจุดถ่ายภาพต่าง ๆ  
 

ความต้องการด้านทักษะ  
1. ทักษะด้านการสร้างสื่อ Branding แบบ
ออฟไลน ์
2. ทักษะการเขียนเนื้อหาเรื่องเล่าเพือ่สร้าง
ความจดจำแบรนด์ (Brand Story Telling. 



17 
 

* ใช้ข้อมูลจากมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภตัตาคารและร้านอาหาร สาขาการจดัการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปี 2563  
   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

Future Skills Set Proficiency Description Ability Required Knowledge/Skill 
สื่อสารคุณค่าของชุมชนท้องถิ ่นผ่านสื่อ
ออฟไลน ์
 
 
 
 
 

2. สร ้างเร ื ่องเล ่าเพื ่อทำให้กล ุ ่มน ักท ่องเท ี ่ยว
กลุ่มเป้าหมายได้จดจำ (Brand Story Telling) โดย
การเขียนเนื้อหาเรื่องเล่าเพื่อสร้างความจดจำ 
แบรนด์ (Brand Story Telling) ให้นักท่องเที ่ยว
กลุ่มเป้าหมายจดจำและมีความรู้สึกร่วม 
3. สื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับคุณค่าของชุมชนท้องถิ่น
ให้เป็นท่ีรู้จักรูปแบบออฟไลน์ 

3. ทักษะการสื่อสารคณุค่าของชุมชน
ท้องถิ่นผ่านสื่อออฟไลน ์
ความต้องการด้านความรู ้
1. ความรู้เรื่องคุณค่าของชุมชนท้องถิ่น 
2. ความรู้เรื่องการเขียนเนื้อหาเรื่องเล่าเพื่อ
สร้างความจดจำแบรนด์ (Brand Story 
Telling) 

 

 


