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คำนำ
การฝกอบรมในสถานประกอบการเปนเครื่องมือหลักเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะเชิงปฏิบัติการใหกับลูกจาง
ทีป่ ฏิบตั หิ นาทีอ่ ยูใ นสถานทีท่ ำงานแลว สำหรับภูมภิ าคอาเซียน นอกเหนือจากความพยายามในการทำใหระบบการ
ศึกษา รวมถึงการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ (TVET) สามารถผลิตทรัพยากรบุคคลใหตอบสนองตอ
ความตองการแรงงานฝมือของบริษัทอยางเพียงพอแลว การมีสวนรวมของบริษัทตาง ๆ อยางจริงจังในการจัดการ
ฝกอบรมในสถานประกอบการก็มีความสำคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน ในการนี้ การยกระดับสมรรถนะของครูฝกใน
สถานประกอบการ และการรับรองสมรรถนะเหลานี้ใหมีความสอดคลองกับมาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับจึงเปนสิ่งที่มี
ความสำคัญอยางยิ่ง
นอกเหนือจากความรับผิดชอบตอสังคมของภาคเอกชนแลว การฝกอบรมในสถานประกอบการก็ถอื เปนการลงทุนใน
ปจจัยการผลิตที่มีความสำคัญมากที่สุดของทุก ๆ สถานประกอบการ ซึ่งไดแก ทรัพยากรบุคคลของบริษัท แนนอน
วาไมไดมีเพียงแคผูเรียนอาชีวศึกษาเทานั้นที่จะไดรับประโยชนจากการฝกอบรมที่มีคุณภาพในสถานประกอบการ
แตยังรวมถึงลูกจางทุกคนดวยที่จะไดรับประโยชน ซึ่งสอดคลองกับการดำเนินการตามพันธกิจของอาเซียนที่มุง
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
มาตรฐานครูฝก ในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนถือเปนผลงานทีค่ วรไดรบั การยกยอง อันเกิดจากความ
รวมมือในภูมภิ าคอาเซียน โดยมีผเู ชีย่ วชาญดานอาชีวศึกษาจากทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีม่ สี ว นรวมจากทัว่ ทัง้ ภูมภิ าค ทัง้ นี้
การทีม่ ปี ระเทศสมาชิกอาเซียน (AMS) หลายประเทศทีร่ บั เอามาตรฐานนีเ้ ปนพืน้ ฐานเพือ่ การกำกับดูแลการฝกอบรมใน
สถานประกอบการในระดับประเทศ เพราะการรับเอามาตรฐานดังกลาวถือเปนหลักฐานทีแ่ สดงใหเห็นถึงประโยชนของ
มาตรฐานนี้ โดยไดมกี ารรับรองมาตรฐานนีใ้ นภูมภิ าคอาเซียนในการประชุมเจาหนาทีอ่ าวุโสดานการศึกษาของอาเซียน
(SOM-ED) และ การประชุมคณะทำงานเจาหนาที่อาวุโสแรงงานอาเซียนวาดวยแนวปฏิบัติที่กาวหนาดานแรงงาน
เพือ่ เสริมสรางการแขงขันในอาเซียน (SLOM-WG) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ตามลำดับ
การจัดการฝกอบรมตามมาตรฐานนี้ไดเริ่มตนขึ้นแลวในหลายประเทศสมาชิกอาเซียน และดวยเหตุนี้ จึงเปนการ
ตอยอดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคอาเซียน ความสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสมรรถนะของ
ครูฝกในสถานประกอบการภายในภูมิภาคยังเปนการสงเสริมการหลอมรวมกันของอาเซียน และมีสวนชวยสงเสริม
วาระเรื่องการพัฒนาทักษะ และการเคลื่อนยายแรงงานฝมือที่ไดมีการกลาวไวในแผนงานประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 2025 (พ.ศ. 2568) และแผนแมบทวาดวยความเชื่อมโยงของอาเซียน 2025 (พ.ศ. 2568)
ขาพเจาขอขอบคุณผูเ ชีย่ วชาญจากภูมภิ าคอาเซียนทุกทานทีไ่ ดใหความชวยเหลือในการจัดทำมาตรฐานฉบับนี้ และ
ขอขอบคุณผูที่มีหนาที่ตัดสินใจทุกทานในภาคเอกชนและภาครัฐที่ไดรวมสงเสริมการบังคับตามและประยุกตใชซึ่ง
มาตรฐานนี้ และขาพเจาขอขอบคุณความรวมมือเพือ่ การพัฒนาของเยอรมันสำหรับการมีสว นรวมทีม่ คี ณ
ุ คาเพือ่ ทำให
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพและการพัฒนาทักษะในภูมภิ าคอาเซียนนัน้ เปนไปในแนวทางเดียวกัน

ฯพณฯ กุง ฝก (H.E. Mr. Kung Phoak)
รองเลขาธิการอาเซียน
เพือ่ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
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1. บทนำ
1.1 ความเปนมา
ภูมิภาคอาเซียนเปนเขตเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของโลกที่มีการเติบโตอยางรวดเร็วและมีเสถียรภาพ
ตั้งแต พ.ศ. 2543 และเพื่อรักษาไวซึ่งสถานภาพปจจุบัน ภูมิภาคอาเซียนจำเปนตองพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และกำลังแรงงานฝมือ การขาดซึ่งแรงงานฝมือที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะนั้นเปนอุปสรรคใหญหลวงตอการ
เติบโตอยางยั่งยืน ของพลวัตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ หรือ TVET ไดรับการยอมรับในปจจุบันวาเปนองคประกอบที่
สำคัญในแผนยุทธศาสตรเพื่อการ ปรับปรุงผลิตภาพและความสามารถในการแขงขันของประเทศสมาชิก
อาเซียน (AMS) และเพื่อการพัฒนาภูมิภาคในภาพรวม การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพนั้น
นอกจากจะเปนวิธกี ารทีจ่ ะบูรณาการใหคนรุน ใหมเขาสูต ลาดแรงงานแลว ยังเปนกุญแจสำคัญในการลดจำนวน
แรงงาน ไรฝม อื และการวางงานของเยาวชน ดวยเหตุน้ี การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพจึงเปน
วาระที่สำคัญ ในวาระแหงชาติ ของประเทศสมาชิกอาเซียนสวนมาก อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัตินั้น ผูสำเร็จการ
ศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเองกลับไมสามารถที่จะตอบสนองความตองการของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมไดในดานความเชีย่ วชาญทางเทคนิคและสมรรถนะเชิงปฏิบตั ิ ผลทีต่ ามมาไดแก การวาง
งาน และ คาใชจายเพื่อการฝกอบรมที่สูงขึ้นของสถานประกอบการตาง ๆ
ทางออกหนึ่งที่จะทำใหอุปสงคและอุปทานของตลาดแรงงานเปนไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น ไดแก การมี
สวนรวมของสถานประกอบการที่เขมแข็งขึ้น ในการพัฒนากำลังแรงงานฝมือ การฝกอบรมในโรงงานและ
สำนักงานของสถานประกอบการ และการใหความรวมมืออยางใกลชดิ มากขึน้ กับสถาบันการอาชีวศึกษาจะชวย
ใหสถานประกอบการ สามารถดำเนินการเพื่อตอบสนองตอความตองการแรงงานฝมือของตน และยังจะมีสวน
ในการชวยกำหนดคุณภาพ และทิศทางของตลาดแรงงานใหกบั การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ
ในภูมภิ าคอาเซียนอีกดวย

1.2 กระบวนการจัดทำมาตรฐาน
การมีสว นรวมอยางเขมแข็งจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนัน้ ไดรบั การยอมรับวาเปนปจจัยความสำเร็จทีม่ คี วามสำคัญสำหรับระบบการฝกอบรม
แบบทวิภาคีทง้ั ในประเทศเยอรมนีและประเทศอืน่ ๆ ดังนัน้ รัฐบาลประเทศเยอรมนีจงึ สงเสริม การขยายขอบเขต
และการปรับปรุงการฝกอบรมในสถานประกอบการ ผานหลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรม
วิชาชีพ ในภูมิภาคอาเซียน และยังสนับสนุนความพยายามรวมกันของผูแทนของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การจัดทำมาตรฐานครูฝก ในสถานประกอบการอยางละเอียดสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนอีกดวย
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มาตรฐานนี้ไดรับการจัดทำผานกระบวนการการมีสวนรวม โดยผูเชี่ยวชาญ 60 ทานจากหกประเทศสมาชิก
อาเซียน (ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ฟลปิ ปนส ไทย และ เวียดนาม) ระหวางการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร 4
ครัง้ ครัง้ ละ 3 วัน ทีจ่ ดั ขึน้ ระหวางเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 คณะผูเ ชีย่ วชาญ
ประกอบดวยผูเ ชีย่ วชาญจากสถาบันของรัฐ หอการคา สถานประกอบการเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันการ
ศึกษาและการฝกอบรมอืน่ ๆ กระบวนการจัดทำมาตรฐานมีรากฐานมาจากความรูแ ละความเชีย่ วชาญในภูมภิ าค
ของคณะผูเ ชีย่ วชาญ พรอมดวยคำแนะนำทางเทคนิคจากองคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมัน (GIZ)
สถาบันกลางเพือ่ อาชีวศึกษาและการฝกอบรม (Federal Institute for Vocational Education and Training
หรือ BiBB) และ สถาบันเทคโนโลยีคาลสรเู ฮอ (Karlsruher Institut für Technologie หรือ KIT)
ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ สุดทาย คณะผูเ ชีย่ วชาญระดับภูมภิ าคมีมติเปนเอกฉันทในผลการดำเนินงานและ
ไดอนุญาตใหมีการนำเสนอมาตรฐานที่จัดทำขึ้นตอสาธารณะและใหมีการนำไปปฏิบัติ จากนั้นมา มาตรฐานครู
ฝกในสถานประกอบการสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนก็ไดรับการรับรองจากการประชุมเจาหนาที่อาวุโส
ดานการศึกษาของอาเซียนครั้งที่ 12 (SOM-ED) ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 และไดรับการลงมติเห็นชอบ
จากการประชุมคณะทำงานเจาหนาที่อาวุโสแรงงานอาเซียนวาดวยแนวปฏิบัติที่กาวหนาดานแรงงานเพื่อ
เสริมสรางการแขงขันในอาเซียน (SLOM- WG) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการทำงานระดับ
ภูมภิ าค (Regional Steering Committee) ซึง่ กอตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกอบดวยผูแ ทน
จากภาครัฐและเอกชนฝายละหนึง่ ราย จากประเทศสมาชิกอาเซียนทีเ่ ขารวมจะทำหนาทีก่ ำกับดูแลการสงเสริม
และการบังคับใชมาตรฐานทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

1.3 การฝกอบรมในสถานประกอบการ
การฝกอบรมในสถานประกอบการประกอบดวย การฝกอบรมทัง้ หมดทีด่ ำเนินการในสถานประกอบการ การฝก
อบรมซ้ำสำหรับลูกจางปจจุบนั การฝกอบรมสำหรับลูกจางใหม การฝกอบรมในงาน หรือการฝกอบรมผูฝ ก อาชีพ
และผูฝ ก งาน การฝกอบรมในสถานประกอบการสามารถนำมาบูรณาการเขากับระบบการจัดการอาชีวศึกษาได
ในลักษณะการดำเนินการเพือ่ ความรวมมือในการฝกอบรม ทีผ่ นวกการฝกอบรมในสถานประกอบการเขากับการ
ใหการศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือการฝกอบรมในสถานประกอบการอาจเริม่ จากความริเริม่ ฝายเดียวของสถาน
ประกอบการทีเ่ ล็งเห็นถึงประโยชนของการฝกอบรม และรวมเอาการฝกอบรมในสถานประกอบการเปนสวนหนึง่
ของกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของตน
คุณภาพและผลลัพธของการฝกอบรมในสถานประกอบการ ขึน้ อยูก บั ศักยภาพของผูท ม่ี หี นาทีร่ บั ผิดชอบในการ
ถายทอดความรูแ ละทักษะ ซึง่ ไดแก ครูฝก ชางฝมอื และบุคลากรอืน่ ๆ ทีม่ หี นาทีต่ อ งใหการฝกอบรม การสอน
หรือการเปนพีเ่ ลีย้ งใหกบั บุคลากรอืน่ ครูฝก ในสถานประกอบการในเอกสารฉบับนี้ หมายถึงกลุม บุคคลทีไ่ ดกลาว
ขางตนทัง้ หมด
คุณลักษณะดานอาชีพทีเ่ ปนพืน้ ฐานของครูฝก ในสถานประกอบการ ครอบคลุมตัง้ แตการวิเคราะหเพือ่ ปรับเปลีย่ น
การฝกอบรมใหเขากับการเปลีย่ นแปลงของขอกำหนดในการทำงาน ไปจนถึงการวัดผลสมรรถนะตาง ๆ เพือ่ ให
มัน่ ใจวาการฝกอบรมจะมีคณ
ุ ภาพ งานหลักของครูฝก ในสถานประกอบการ ไดแก การวางแผน และการดำเนิน
การฝกอบรมอยางมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิผล
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2. มาตรฐาน
2.1 ภาพรวมของมาตรฐาน
มาตรฐานครูฝก ในสถานประกอบการสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนไดรบั การจัดทำขึน้ เพือ่ ใชเปน เกณฑพน้ื ฐาน
ในระดับภูมิภาค เพื่อใหมั่นใจวาครูฝกจะมีทักษะ ความรู และสมรรถนะที่จำเปนในการดำเนินการฝกอบรมใน
สถานประกอบการไดอยางมีประสิทธิผล และมาตรฐานตองสามารถนำไปประยุกตใชไดในทุก ๆ ประเทศสมาชิก
อาเซียน ดวยเหตุนี้ มาตรฐานจึงมีความสั้นกระชับ เขาใจงาย และไมมีรายละเอียดที่มากเกินไป เพื่อใหมีความ
ยืดหยุน และสามารถปรับเปลีย่ นใหเขากับระบบเศรษฐกิจและการศึกษาทีแ่ ตกตางกันภายในภูมภิ าคได และเพือ่
ใหมั่นใจวาจะไดรับการยอมรับโดยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยหลักการแลว มาตรฐานนี้จดั ทำขึน้ ตามกรอบการจัดทำมาตรฐานในภูมภิ าคอาเซียน เชน คำจำกัดความของ
ขอกำหนดทัว่ ไป สมรรถนะและงานตาง ๆ ทีเ่ ปนตัวกำหนดกรอบมาตรฐาน และยังไดรบั อิทธิพลมาจากมาตรฐาน
ครูฝกในสถานประกอบการของเยอรมัน (Ausbildereignungsverordnung AEVO) โดยมุงเนนใหมีการใชใน
ทุกสาขาอาชีพ เศรษฐกิจทุกภาคสวน และสามารถประยุกตใชไดกับทุก ๆ สาขาของการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพ
มาตรฐานนี้พัฒนาจากแนวคิดแบบลางสูบน (bottom-up approach) ซึ่งเริ่มจากการกำหนดความตองการที่
แทจริงสำหรับการฝกอบรมและครูฝกในสถานประกอบการในกระบวนการทำงานจริง คณะผูเชี่ยวชาญได
แบงขอบเขตการทำงาน (area of action) ของครูฝกในสถานประกอบการออกเปน 4 สวน ขอบเขต
การทำงานดังกลาวไดรับการจัดสรรออกเปน 4 โมดูล แตละโมดูลจะประกอบดวยสมรรถนะอยางนอย 3-5
สมรรถนะ ขอบเขตการทำงานแตละโมดูลและสมรรถนะตาง ๆ จะมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน และเรียง
ตามลำดับเหตุและผล จากแนวคิดของมาตรฐานนี้สามารถอนุมานไดวาระยะเวลาหรือเนื้อหาของแตละสวนนั้น
สามารถที่จะขยายไดตามความจำเปน
ขอบเขตการทำงานตางๆ จะแบงออกเปน 4 โมดูล ดังนี้
1.
การวิเคราะหหนาที่ในการทำงานและการกำหนดความตองการการเรียนรู
2.
การวางแผนและการเตรียมการฝกอบรม
3.
การดำเนินการฝกอบรม
4.
การประเมินผลและการพัฒนาเพื่อปรับปรุงการฝกอบรม
ทักษะทีจ่ ำเปน ความรูแ ละหัวขอของการฝกอบรมมีโครงสรางจากแนวคิดการสรางสมรรถนะ ขอบเขตการทำงาน
แตละโมดูลจะรวมถึงกิจกรรมของการวางแผน การดำเนินการและการประเมินผลในกระบวนการเรียนรูของ
ผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งสมรรถนะตางๆ จะรวบรวมไวภายใตขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวของนั้นๆ
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2.2 โมดูลตางๆ ของมาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการ
ในสวนตอไปนี้ ความรูแ ละทักษะตางๆ ทีส่ ำคัญของครูฝก ในสถานประกอบการ (การทำงานทีส่ ำคัญ) จะเรียกวา
โมดูล (modules) เพื่อใชในการฝกอบรม หนาที่การทำงานและกิจกรรมการทำงานในดานตาง ๆ ของครูฝกใน
สถานประกอบการ ซึ่งเปลี่ยนเปนโมดูล สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งไดวา Learning ﬁelds เพื่อใชในการเรียนรู
ดังนั้น ผูเรียนจะเรียนรูวาองคประกอบทางทฤษฎีตาง ๆ เชื่อมโยงและนำไปใชฝกปฏิบัติในการฝกอบรมแบบใด
ในแตละโมดูล (module) จะประกอบดวยกระบวนการทำงานที่ครบถวน (การวางแผน การปฏิบัติ การ
ประเมินผล) โดยมีจุดมุงหมายวาผูเรียนจะสามารถสรุปผลเพื่อปรับปรุงการวางแผนและการจัดการฝกอบรมได
มาตรฐานนี้สงเสริมการพัฒนา หมายถึง การทำงานและการเรียนรูงานที่สอดคลองกันอยางเหมาะสมในทุก
ขั้นตอน เพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญแกผูเรียน
การทำงานในแตละสวนจะเกี่ยวของกับงานและจัดอยูในหมวดของสมรรถนะ ทักษะ/ความรู และหัวขอที่ควร
จะไดรบั การฝก ความหมายของคำเหลานีจ้ ะมีอยูใ นภาคผนวก มาตรฐานนีจ้ ะสามารถเพิม่ หัวขอการฝกอบรมได
ตามความตองการของประเทศ อุตสาหกรรมและอาชีพนั้น ๆ
กรอบของมาตรฐานทำใหสามารถเพิม่ เติมหัวขอการฝกอบรมได ตามความตองการเฉพาะของประเทศ อุตสาหกรรม
หรือวิชาชีพใด ๆ

โมดูลที่ 1 การวิเคราะหหนาที่ในการทำงานและการกำหนดความตองการการเรียนรู
ระยะเวลาที่แนะนำของโมดูลที่ 1: 8 ชั่วโมง
ครูฝกในสถานประกอบการสามารถ:
ดำเนินการวิเคราะหสถานที่ทำงานสำหรับการเรียนรูดานอาชีพ
ระบุงานที่เกี่ยวของและวิเคราะหสภาพแวดลอมในสถานที่ทำงานเพื่อจัดกระบวนการทำงานที่สำคัญ
และการฝกอบรมที่เกี่ยวของ
กำหนดความตองการการเรียนรู
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สมรรถนะที่ 1.1
ดำเนินการวิเคราะหสถานที่ทำงานสำหรับการเรียนรูดานอาชีพ
ทักษะ/ความรู
• อธิบายกรอบการจางงานและการจัดการอาชีวศึกษาและ
การฝกอบรมวิชาชีพในประเทศหรือภูมภิ าคของทาน
• วิเคราะหอาชีพและมาตรฐานการประกอบอาชีพ
• อธิบายระบบและโครงสรางการทำงานของสถานประกอบการ
• ระบุและประเมินเทคโนโลยีใหม ทีส่ อดคลองกับการทำงาน
ในสถานประกอบการ

เนื้อหา/หัวขอ
• กฎหมายแรงงาน กฎระเบียบการอาชีวศึกษาและขอกฎหมาย
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ การฝกอบรมในประเทศหรือในภูมภิ าค
• กฎระเบียบและขัน้ ตอนของอุตสาหกรรม
• กฎหมาย ระเบียบ อนุสญ
ั ญาระหวางประเทศวาดวยความ
เสมอภาคทางเพศ
• กรอบการจางงานและโครงสรางขององคกร
• ระบบการจัดการอาชีวศึกษาและโครงสรางตางๆ
• รายละเอียดของงานและรายละเอียดอาชีพ
• กระบวนการวิเคราะหความละเอียดออนทางเพศในสถาน
ประกอบการ วิธกี ารและเครือ่ งมือในการจัดการทีเ่ หมาะสม
กับทักษะและสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับเพศสภาพของลูกจาง
• ขัน้ ตอนของมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของ
• การปรับปรุงดานเทคนิคทีเ่ กีย่ วของกับสถานทีท่ ำงาน
ระยะเวลาที่แนะนำ: 3 ชั่วโมง

สมรรถนะที่ 1.2
ระบุหนาที่ในการทำงานที่เกี่ยวของและวิเคราะหสภาพแวดลอมในสถานที่ทำงาน
ทักษะ/ความรู

เนื้อหา/หัวขอ

• ระบุความตองการฝกอบรมตามคุณวุฒแิ ละประสบการณการ • คุณวุฒกิ ารศึกษาและประสบการณการทำงานทีเ่ กีย่ วของใน
ทำงานในอาชีพทีเ่ กีย่ วของ
สาขาทีต่ อ งฝกอบรม
• ดำเนินการวิเคราะหหนาทีใ่ นการทำงาน
• กระบวนการทำงานและเครือ่ งมือ
• อธิบายแนวความคิดและความสำคัญของสมรรถนะเพื่อการ • ทฤษฎีดา นสมรรถนะเพือ่ การปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ
ปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ (Handlungskompetenz)
ระยะเวลาที่แนะนำ: 2 ชั่วโมง

สมรรถนะที่ 1.3
กำหนดความตองการการเรียนรู
ทักษะ/ความรู
• อธิบายขอกำหนดดานการเรียนรูท เ่ี กีย่ วของกับกิจกรรม
ทีต่ อ งทำในการทำงาน
• ระบุวธิ กี ารเพือ่ สรางแรงจูงใจทีเ่ หมาะสมในการพัฒนา
ตนเองใหกบั ผูเ รียน

เนื้อหา/หัวขอ
• รายละเอียดทางเทคนิคของกระบวนการทำงานและ
ความเชือ่ มโยงตางๆ
• รายละเอียดของกิจกรรมการทำงาน
• คำจำกัดความของโมดูลการเรียนรูต า งๆ (learning ﬁeld)
และความตองการการเรียนรู
• วิธกี ารสรางแรงจูงใจและพัฒนาตนเอง
• จิตวิทยาการเรียนรู
ระยะเวลาที่แนะนำ: 3 ชั่วโมง

มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน
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โมดูลที่ 2 การวางแผนและการเตรียมการฝกอบรม
ระยะเวลาที่แนะนำของโมดูลที่ 2: 16 ชั่วโมง
ครูฝกในสถานประกอบการสามารถ:
วิเคราะหกลุมเปาหมายสำหรับการฝกอบรม
กำหนดการทำงานและการเรียนรูงานของกลุมเปาหมายแตละกลุม
เลือกเนื้อหา วิธีการและสื่อที่เหมาะสมสำหรับการฝกอบรม
เลือกและจัดสถานที่ฝกอบรม
อธิบายและจัดใหมีการเรียนรูในสถานการณจำลองและสะทอนใหเห็นถึงประสบการณในการสอนและ
การฝกอบรม

สมรรถนะที่ 2.1
วิเคราะหกลุมเปาหมายสำหรับการฝกอบรม
ทักษะ/ความรู

เนื้อหา/หัวขอ

• ระบุบุคลากรในสถานประกอบการที่ควรเขารับ
การฝกอบรม
• วิเคราะหประวัตขิ องผูเ รียน รวมถึงการฝกอบรมดานตางๆ
ทีเ่ คยไดรบั ตำแหนงงานในสถานประกอบการ โดยมุง เนน
โอกาส ความกาวหนาในอาชีพที่เทาเทียมทางเพศ

• วิธีการวิเคราะหผูเรียน สถานการณและสภาพแวดลอม
ตางๆ โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมและความละเอียดออน
ทางเพศ

ระยะเวลาที่แนะนำ: 1 ชั่วโมง

สมรรถนะที่ 2.2
กำหนดการทำงานและการเรียนรูงานของกลุมเปาหมายแตละกลุม
ทักษะ/ความรู
• ระบุความตองการการฝกอบรม ประเมินความตองการ
ของบริษทั และผูเ รียน (องคกร งาน/แผนก และรายบุคคล)
เพื่อระบุสมรรถนะของผูเรียนที่จะไดรับจากการฝกอบรม
• เลือกเนื้อหาการฝกอบรมใหตรงกับสมรรถนะที่ระบุไว

เนื้อหา/หัวขอ
• การวิเคราะหชองวางของสมรรถนะ
(Competency gap analysis)
• การวิเคราะหความจำเปนในการฝกอบรม
(Training needs analysis)
ระยะเวลาที่แนะนำ: 2 ชั่วโมง
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มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน

สมรรถนะที่ 2.3
เลือกเนื้อหา วิธีการและส�อที่เหมาะสมสำหรับการฝกอบรม
ทักษะ/ความรู
• พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมใหตรงกับความตองการ
ของบริษัทและผูเรียน
• แยกแยะวิธีการฝกอบรมตางๆ และเลือกใชวิธี
ที่เหมาะสมที่สุด
• พัฒนาแผนการฝกอบรมและการสอน
• เลือกจัดเตรียมและจัดทำการฝกอบรมและการประเมินผล
โดยจัดทำสื่อที่ใชภาพและภาษาที่เหมาะสมกับเพศสภาพ
หลีกเลี่ยงภาษาแบบเหมารวม (stereotypes)
• กำหนดระยะเวลาการฝกอบรมตามความเหมาะสม
• ตรวจสอบคุณภาพกอนการฝกอบรม

เนื้อหา/หัวขอ
•
•
•
•
•

การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
การจัดลำดับขั้นตอนการเรียนรู
วิธีการฝกอบรม
สื่อและเทคโนโลยีในการฝกอบรม
วิธีการประเมินผลการฝกอบรม

ระยะเวลาที่แนะนำ: 8 ชั่วโมง

สมรรถนะที่ 2.4
เลือกและจัดสถานที่ฝกอบรม
ทักษะ/ความรู
• กำหนดสถานทีท่ เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ สำหรับการจัดการฝกอบรม
เพือ่ ไดประโยชนสงู สุดในการเรียนรู
• เลือกสิง่ อำนวยความสะดวกทีจ่ ดั การฝกอบรมทีเ่ หมาะสม
สำหรับผูเ รียนทีเ่ ปนกลุม เปาหมาย โดยพิจารณาปจจัยดาน
เพศ อายุ และอืน่ ๆ
• เตรียมสิง่ อำนวยความสะดวกและสถานทีฝ่ ก อบรม และจัด
สิง่ แวดลอมใหเหมาะสมสำหรับการเรียนรู

เนื้อหา/หัวขอ
• เงือ่ นไขตางๆ ของการเรียนรู
• กระบวนการและองคประกอบในการเลือกสถานที่
สิง่ อำนวยความสะดวก เครือ่ งมือ อุปกรณตา งๆ
• สุขภาพและความปลอดภัย

ระยะเวลาที่แนะนำ: 1 ชั่วโมง

สมรรถนะที่ 2.5
อธิบายและจัดใหมีการเรียนรูในสถานการณจำลองและสะทอนใหเห็นถึงประสบการณ ในการสอน
และการฝกอบรม
ทักษะ/ความรู
• จัดเตรียมสถานการณเพื่อการเรียนรูภาคปฏิบัติ
• จำลองสถานการณการฝกอบรม
• ประเมินประสิทธิภาพการสอนและการฝกอบรม
ดวยตนเอง

เนื้อหา/หัวขอ
•
•
•
•

การเตรียมแบบฝกหัดตางๆ
วิธีการปรับปรุงการฝกอบรม
วิธีการจำลองสถานการณการฝกอบรม
วิธีการประเมินผลดวยตนเอง
ระยะเวลาที่แนะนำ: 4 ชั่วโมง

มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน
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โมดูลที่ 3 การดำเนินการฝกอบรม
ระยะเวลาที่แนะนำของโมดูลที่ 3: 40 ชั่วโมง
ครูฝกในสถานประกอบการสามารถ:
นำเสนอและอธิบายหนาที่และขอกำหนดของงานที่ตองเรียนรู
ดำเนินการฝกอบรมดวยวิธีการตางๆ ที่เหมาะสม
ติดตามผลและสนับสนุนกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
ประเมินการดำเนินการฝกอบรม

สมรรถนะที่ 3.1
นำเสนอและอธิบายหนาที่และขอกำหนดของงานที่ตองเรียนรู
ทักษะ/ความรู
• อธิบายกระบวนการทำงานและหนาทีข่ องงานทีต่ อ งเรียนรู
• แสดงทักษะดานการนำเสนอและการสอน
• แสดงทักษะการนำกระบวนการ (Facilitation Skill)

เนื้อหา/หัวขอ
•
•
•
•
•
•
•

กฎระเบียบของการทำงาน
ขอกำหนดของงาน
หลักสูตรการฝกอบรม
จริยธรรมในการทำงาน
ทักษะอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการฝกอบรม
เทคนิคการสือ่ สาร
วิธกี ารนำเสนอตางๆ และการเลือกสือ่
ระยะเวลาที่แนะนำ: 4 ชั่วโมง

สมรรถนะที่ 3.2
ดำเนินการฝกอบรมดวยวิธีการตาง ๆ ที่เหมาะสม
ทักษะ/ความรู
• ใชวธิ กี ารฝกอบรมทีห่ ลากหลายอยางเหมาะสม
• ดำเนินการฝกอบรมทีม่ งุ เนนการลงมือปฏิบตั ิ
• แสดงทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารทีส่ อดคลองกับวิธกี ารฝกอบรม
• ประยุกตใชความรูใ นการบริหารความเสีย่ ง

เนื้อหา/หัวขอ
•
•
•
•

วิธกี ารฝกอบรมตางๆ
การเลือกใชซอฟแวรทเ่ี กีย่ วของกับการฝกอบรม
การจัดการความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วของกับการจัดฝกอบรม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ระยะเวลาที่แนะนำ: 24 ชั่วโมง
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สมรรถนะที่ 3.3
ติดตามผลและสงเสริมกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
ทักษะ/ความรู
• ประยุกตใชจติ วิทยาการเรียนรูข องเยาวชน และการเรียนรู
ของผูใหญ
• ชี้แนะและใหคำปรึกษาแกผูเรียน
• ประยุกตใชเทคนิคการสันทนาการเพื่อสรางความเปน
หนึ่งเดียวกันในหมูคณะ

เนื้อหา/หัวขอ
•
•
•
•

จิตวิทยาการเรียนรู
จิตวิทยาพัฒนาการ
วิธีการแนะแนวและใหคำปรึกษา
เทคนิคการสันทนาการเพื่อสรางความเปนหนึ่งเดียวกัน
ของหมูคณะ
ระยะเวลาที่แนะนำ: 8 ชั่วโมง

สมรรถนะที่ 3.4
ประเมินการดำเนินการฝกอบรม
ทักษะ/ความรู
• ประยุกตใชเครื่องมือและเทคนิคตางๆ เพื่อการประเมิน
• ประเมินตนเอง
• วิเคราะหขอมูลการประเมิน

เนื้อหา/หัวขอ
• เครื่องมือและเทคนิคการประเมิน
• เครื่องมือและเทคนิคการประเมินตนเอง
ระยะเวลาที่แนะนำ: 4 ชั่วโมง

มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน
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โมดูลที่ 4: การประเมินผลและการพัฒนาเพอปรับปรุงการฝกอบรม
ระยะเวลาที่แนะนำของโมดูลที่ 4: 16 ชั่วโมง
ครูฝกในสถานประกอบการสามารถ:
จัดหาวิธีการวัดความรูตางๆ ที่มุงเนนงาน
ประเมินสมรรถนะของผูเรียน
ใหและรับฟงความคิดเห็น
สรุปผลการประเมินเพื่อนำไปปรับปรุงการฝกอบรม

สมรรถนะที่ 4.1
จัดหาวิธีการวัดความรูตาง ๆ ที่มุงเนนงาน
ทักษะ/ความรู
• อธิบายกระบวนการวัดความรู
• พัฒนาเครือ่ งมือวัดความรูต า งๆ

เนื้อหา/หัวขอ
•
•
•
•

ประเภทของการวัดผล
หลักการของการวัดและประเมินผล
วัตถุประสงคและหลักเกณฑการวัดผล
วิธกี ารวัดผล เชน การสอบปากเปลา การสอบขอเขียน
และการสอบปฏิบตั ิ การสังเกตการณจากการทำงานและ
พฤติกรรม
• เครือ่ งมือในการวัดผลเชิงปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูแ ลว เชน รายการ
ตรวจสอบ เกณฑการใหคะแนน การวัดผลกระบวนการ
การวัดผลจากผลิตภัณฑ
• การจัดทำเครือ่ งมือเพือ่ การวัดผล เชน การจัดทำและเรียง
ลำดับคำถาม หรืองานทีต่ อ งทำ
• การบันทึกผลของการวัดความรู
ระยะเวลาที่แนะนำ: 4 ชั่วโมง

สมรรถนะที่ 4.2
ประเมินสมรรถนะของผูเรียน
ทักษะ/ความรู
• วางแผนกระบวนการวัดความรู
• จัดเตรียมเครือ่ งมือและสิง่ อำนวยความสะดวกสำหรับ
กระบวนการวัดผล
• ดำเนินการวัดผล
• เปรียบเทียบขอมูลทีไ่ ดกบั หลักเกณฑการวัดผล
• ทำการตัดสินตามผลลัพธทไ่ี ด
• จัดทำผลการตัดสินเปนลายลักษณอกั ษร
• อธิบายผลและชีแ้ จงผลการตัดสินใหผเู รียนและ
บุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของรับทราบ

เนื้อหา/หัวขอ
•
•
•
•
•
•

กระบวนการวัดผล
หลักเกณฑในการวัดผล
เครือ่ งมือในการวัดผล
หลักฐาน
บทบาทของผูว ดั ผล
ทักษะในการสือ่ สาร

ระยะเวลาที่แนะนำ: 6 ชั่วโมง
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สมรรถนะที่ 4.3
ใหและรับฟงความคิดเห็น
ทักษะ/ความรู
• อธิบายความสำคัญและประโยชนของการใหและรับฟง
ความคิดเห็น
• สรางเครื่องมือสำหรับการใหและรับฟงความคิดเห็น
• ใหและรับฟงความคิดเห็น

เนื้อหา/หัวขอ
• หลักการและความสำคัญของการใหและรับฟง
ความคิดเห็น
• เทคนิค วิธีการและขั้นตอนการใหและรับฟงความคิดเห็น
เชน การสรางแบบความคิดเห็น
• หลักการการประเมินดวยตนเอง:ประโยชน หลักเกณฑ
ตางๆ แบบฟอรมตางๆ ผลสรุป
ระยะเวลาที่แนะนำ: 4 ชั่วโมง

สมรรถนะที่ 4.4
สรุปผลการประเมินเพ�อนำไปปรับปรุงการฝกอบรม
ทักษะ/ความรู
• รวบรวม วิเคราะห และตีความความคิดเห็น
• จัดทำขอสรุปและขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
การฝกอบรม
• บันทึกและรายงานกระบวนการปรับปรุง

เนื้อหา/หัวขอ
• การบริหารจัดการวงจรโครงการ

ระยะเวลาที่แนะนำ: 2 ชั่วโมง

มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน
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2.3 ขอกำหนดที่แนะนำสำหรับผูเขาฝกอบรมเพอเปนครูฝกในสถาน
ประกอบการ
ขอกำหนดตอไปนี้เปนขอแนะนำสำหรับครูฝกในสถานประกอบการ:
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
มีประสบการณในการทำงานดานอาชีวศึกษาที่เหมาะสม

2.4 การรับรอง
การออกใบรับรองจะตองมีการวัดและประเมินผล ซึ่งจะจัดโดยหนวยงานรับรองที่แตกตางกันขึ้นอยูกับบริบท
แตละประเทศ
การประเมินเพื่อเทียบสถานะการเรียนรู (Recognition of Prior Learning - RPL) จะพิจารณาโดยหนวยงาน
รับรองของแตละประเทศ

2.5 ระยะเวลาที่แนะนำ
ครูฝก ในสถานประกอบการจะเรียนรูส มรรถนะทีจ่ ำเปนของการฝกอบรมจำนวนอยางนอย 80 ชัว่ โมง การจัดการ
ฝกอบรมครูฝกในสถานประกอบการสามารถทำไดหลายวิธี เชน การจัดการเรียนการสอนแบบบล็อกคอรส
ครั้งเดียว หรือ หลายครั้ง หรือ ตอเนื่อง ขอเสนอแนะ คือ การจัดการการฝกอบรมควรจะรวมการฝกปฏิบัติใน
สถานที่จริง เพื่อครูฝกจะสามารถประยุกตและเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีและปฎิบัติในการทำงานจริง การฝก
ปฏิบตั ใิ นสถานทีจ่ ริงนีค้ วรจะสะสมเปนชัว่ โมงการฝกอบรมดวย การศึกษาทีบ่ า น (เชน การเขียนรายงาน) ก็ควร
จะสะสมเปนชั่วโมงการฝกอบรมดวยเชนกัน
สวนเนือ้ หาของมาตรฐานในแตละโมดูลนัน้ ขอเสนอแนะ คือ มาตรฐานแตละสวนควรจะแบงระยะเวลา ดังนี้

มาตรฐานแตละสวน
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การแบงระยะเวลา
ที่แนะนำ

การวิเคราะหหนาทีในการทำงานและการกำหนดความตองการการเรียนรู

10 %

การวางแผนและการเตรียมการฝกอบรม

20 %

การดำเนินการฝกอบรม

50 %

การประเมินผลและการพัฒนาเพื่อปรับปรุงการฝกอบรม

20 %

มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน

3. อภิธานศัพท
คำศัพทขางลางเปนคำศัพทที่มีความหมายตามความเขาใจและการจำกัดความของมาตรฐานฉบับนี้ ซึ่งอาจจะ
มีความหมายอื่นนอกเหนือจากความเขาใจและการจำกัดความของมาตรฐานฉบับนี้
Apprentice
ผูฝกอาชีพ

บุคคลทีก่ ำลังเขารับการฝกอาชีพ (ดู การฝกอาชีพ)

Apprenticeship
การฝกอาชีพ

การผสมผสานระหวางการฝกอบรมในสถานประกอบการและการสอนที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนที่
ยอมรับและมีขอ กฎหมายควบคุม โดยในระยะเวลาการฝกอาชีพ ผูเ ขารับการฝกอาชีพจะได
เรียนรูเชิงปฏิบัติและทฤษฎีของอาชีพนั้น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการฝกอาชีพ ผูฝกอาชีพจะเปน
ชางเทคนิคทีไ่ ดรบั การรับรองและมีคณ
ุ วุฒิ

Assessment
การวัดและประเมินผล

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

Certiﬁcation
การรับรอง

กระบวนการออกใบรับรอง อนุปริญญา หรือการรับรองการเรียนรูจ ะตองสามารถวัดผล
การเรียนรู (ความรู ทักษะและ/หรือสมรรถนะ) ทีผ่ เู รียนไดรบั จากการเขารับการฝกอบรม
โดยประเมินผูเ รียนเทียบกับมาตรฐานทีก่ ำหนดไวลว งหนา
Publications Ofﬁce of the European Union, 2011.
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4096_en.pdf

Competency
สมรรถนะ

ความสามารถในการใชความรู ทักษะอาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงคดา นสังคม และ/หรือ
ความสามารถในการใชวธิ ตี า ง ๆ ทัง้ ในสถานประกอบการหรือในสถานการณเพือ่ การเรียนรู
ตาง ๆ และในการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค
European Commission, 2006

Curriculum
หลักสูตร

รายชือ่ กิจกรรมทีด่ ำเนินการเพือ่ ออกแบบ จัดระเบียบ และวางแผนการดำเนินการดานการ
ฝกอบรม รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงคการเรียนรู เนือ้ หา วิธกี าร (รวมถึงการประเมิน) และ
สือ่ ตลอดจนการจัดเตรียมการฝกอบรมครูและผูฝ ก สอน
Publications Ofﬁce of the European Union, 2011 Glossary. Quality in education
and training. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4106_en.pdf

In-company training
การฝกอบรมใน
สถานประกอบการ

การฝกอบรมพนักงานของบริษัท หรือนักศึกษาของสถาบัน และดำเนินการฝกอบรมโดย
พนักงานบริษทั

Learning Field
หนาทีก่ ารทำงานและกิจกรรม
การทำงานในดานตางๆ

การกำหนดงานทีผ่ สมผสานงานเชิงปฏิบตั แิ ละทฤษฎี

มาตรฐานครูฝกในสถานประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน
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Learning Task
การเรียนรูงาน

Qualiﬁcation
คุณวุฒิ

Skill
ทักษะ

Standard
มาตรฐาน

Training of Trainers (ToT)
การจัดการฝกอบรม
ครูฝกในสถานประกอบการ
Trainee
ผูเรียน
Technical and Vocational
Education and Training
(TVET)
การจัดการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพ
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กำหนดการทำงานทีเ่ หมาะสมสำหรับการฝก
คุณวุฒิครอบคลุมสองดาน: (ก) คุณวุฒิที่เปนทางการ: ผลลัพธที่เปนทางการ (ใบรับรอง
อนุปริญญา หรือชื่อตำแหนง) ของกระบวนการประเมินและการตรวจสอบความถูกตอง
ซึ่งไดรับเมื่อหนวยงานที่มีอำนาจพิจารณาวาบุคคลนั้นบรรลุผลการเรียนรูตามมาตรฐานที่
กำหนด และ/หรือ มีความสามารถในการทำงาน คุณวุฒิมักเปนเครื่องวัดถึงการยอมรับ
อยางเปนทางการถึงคุณภาพของผลการเรียนรูในตลาดแรงงานและในดานการศึกษาและ
การฝกอบรม อีกทัง้ คุณวุฒยิ งั ระบุความชอบธรรมทางกฎหมายถึงการทำงานนั้นๆ (OECD)
(ข) ขอกำหนดงาน: ความรู ความถนัดและทักษะทีจ่ ำเปนในการปฏิบตั งิ าน เฉพาะทีแ่ นบมา
กับตำแหนงงานเฉพาะ (ILO)
Ofﬁcial Publications of the European Communities, 2008. Terminology of
European education and training policy - a selection of 100 key terms.
CEDEFOP, Luxembourg:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4096_en.pdf
ความสามารถในการทำงานดานการจัดการหรือดานเทคนิค
องคประกอบทีม่ กี ารกำหนดเนือ้ หาจากมาตรฐานดังกลาวเชน:
• มาตรฐานสมรรถนะ: หัวขอความสามารถทีเ่ ชือ่ มโยงกับการปฏิบตั งิ าน
• มาตรฐานการศึกษา: วัตถุประสงคการเรียนรู เนือ้ หาหลักสูตร ขอกำหนดการรับสมัคร
และตลอดจนทรัพยากรที่จำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู
• มาตรฐานอาชีพ: หัวขอการทำงานที่เจาะจงและเกี่ยวของกับอาชีพนั้นๆ
• มาตรฐานการประเมิน: การกำหนดวัตถุประสงคการเรียนรูแ ละวิธกี ารในการประเมิน
• มาตรฐานการตรวจสอบ: การกำหนดระดับวัตถุประสงคการเรียนรูของผูเขารับการ
ประเมิน และวิธีการในการตรวจสอบ
• มาตรฐานการออกใบรับรอง: การกำหนดวิธีการบังคับใชกฎในการรับรอง
ประกาศนียบัตร หรือ อนุปริญญา
Ofﬁce for Ofﬁcial Publications of the European Communities, 2008. Terminology
of European education and training policy-a selection of 100 key terms.
Luxembourg. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx
กระบวนการฝกอบรมพนักงานในสถานประกอบการใหมีศักยภาพและไดรับการรับรองให
สามารถเปนครูฝก ทีจ่ ะฝกพนักงานอืน่ ๆ ในบริษทั
บุคคลทีเ่ ขารับการฝกอบรมในสถานประกอบการ โรงเรียน หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา
การศึกษาทีน่ อกเหนือจากการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยไมใชการศึกษาระดับปริญญา การศึกษา
ดังกลาวเพิม่ ทักษะใหกบั ผูเ รียนในดานการอาชีพและทักษะทีเ่ กีย่ วของกับการทำงาน นอกจาก
นี้ การจัดการอาชีวศึกษาฯ ยังสามารถใหทักษะพื้นฐานเพื่อพัฒนาไปสูประกาศนียบัตร
อาชีวศึกษาใหแกผเู รียนได
http://www.voced.edu.au/content/glossary-term-vocational-educationand-training
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