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กรอบแนวคดิมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
 
 จากการที่สํานกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแนวคิดในการทีจ่ะนําหลักสูตรฐานสมรรถนะ
มาใชในการจดัการเรียนการสอนใหกับผูเรียนในสายอาชวีศึกษาทั้งระบบ ซ่ึงขอกําหนดสําคัญของ
หลักสูตรฐานสมรรถนะ   คือจะตองนําสมรรถนะของผูปฏิบัติงานในแตละอาชีพมาพัฒนาเปนหลักสูตร 
จึงทําใหจําเปนที่ตองมีการพัฒนาคุณวุฒวิิชาชีพไทยขึน้ เพื่อเปนตวักําหนดมาตรฐานสมรรถนะของอาชีพ
ตางๆ ขึ้นสําหรับนํามาพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตอไป สําหรับการพัฒนารางมาตรฐานอาชีพนี้ใช
วิธีการวิเคราะหหนาที่ (Functional Analysis) โดยเชิญผูเชี่ยวชาญในอาชีพแตละสาขามาเปนตัวแทนกลุม
อาชีพและครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพมารวมกันดําเนินการ 
ความหมายของสมรรถนะ 
 สมรรถนะ (Competence) ในความหมายทั่วไป คือความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชความรู 
ทักษะและเจตคติที่บูรณาการกันอยางแนบแนนเพื่อใหเกดิประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สมรรถนะ (Competence) ในความหมายของงานอาชีพหรือวิชาชพี คือ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ โดยใชความรู ทักษะและเจตคติที่บูรณาการกนัอยางแนบแนน เพือ่ใหเกดิผลลัพธไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
ความหมายของมาตรฐานสมรรถนะ 
 เนื่องจากสมรรถนะมีคุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรกความสามารถที่แสดงวาทําได
บนฐานความตองการในการปฏิบัติงานจริงของสภาพแวดลอมการทํางาน และประการที่สอง ผลลัพธหรือ
ผลของการปฏิบัติงาน คุณลักษณะทั้งสองนั้นอาจเรยีกวา “ทําไดและไดผล” หรือ “ทําไดผล” ซ่ึงสามารถ
วัด ประเมินและกําหนดใหเปนมาตรฐานได เรียกวา มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence) 
ดังนั้นมาตรฐานสมรรถนะสามารถอธิบายไดดังนี ้

1. มาตรฐานสมรรถนะ (Standards of Competence) หมายถึงขอกําหนดหรือเกณฑการ
ปฏิบัติงานทั้งที่เปนการปฏิบัติและเปนผลของงาน มาตรฐานสมรรถนะนั้นคลายกับ มาตร-
ฐานการปฏิบตัิงาน (Performance Standard) หรือมาตรฐานการทํางาน (Standard of Work)  

2. ลักษณะของมาตรฐานสมรรถนะ มี 2 ลักษณะ คือ 
2.1 มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน เปนสิ่งใดก็ตามที่คนสามารถทําได ไมใชความมากนอย

ของความรูหรือระยะเวลายาวนานของการเคยทํางาน 
2.2 มาตรฐานดานผลงาน เปนความเกีย่วของกับผลลัพธของการปฏิบัตงิาน (ผลผลิต  

ผลงาน) มากกวาปจจยัปอนที่ตองการเพื่อทําใหบรรลุ หรือมาตรฐานดานผลงานก็คือ 
ส่ิงใดก็ตามที่เกี่ยวกับคุณภาพ 



 2

3 ลักษณะของขอกําหนดในมาตรฐานสมรรถนะ 
3.1 เปนขอความทีร่ะบุถึงสิ่งซึ่งใครๆ ควรสามารถทําได (Statements of what someone 

should be able to do) 
3.2 ขอความที่ระบุวิธีที่ใชประเมินตัดสิน (Statements of how you would judge this) 
3.3 ขอความที่ระบุวา เมื่อไรและที่ไหนทีจ่ะพิสูจนหรือแสดงความสามารถ (Statements 

of when and where you when expected them to demonstrated there ability) 
3.4 ขอความที่ระบุชนิดของหลักฐานที่ตองการเพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานนั้นมีความ

คงเสนคงวาและเปนความสามารถที่ยั่งยืน (Statements of the type of evidence you 
would need to ensure that their performance is consistent and can be sustained) 

กรอบคุณวุฒิวิชาชพี (Vocational Qualifications Framework) 
 เปนขอกําหนดระดับนโยบายหรือระดับชาติ ที่กําหนดระดับและขอบเขตของสมรรถนะของ
ผูปฏิบัติงานที่ตองมีในแตละคุณวุฒิ ซ่ึงคณุวุฒวิิชาชีพของแตละอาชีพจะออกใหเพื่อรับรองวาผูที่ผานการ
ประเมินตามกรอบคุณวุฒิอาชีพนั้นมีความรูความสามารถ ตามขอกําหนดของกรอบคุณวุฒใินระดบั
เดียวกันทัว่ทั้งประเทศหรือทัว่ทั้งภูมภิาคที่ใชกรอบคุณวุฒนิี้ สําหรับกรอบคุณวุฒวิิชาชีพในประเทศไทย
ในขณะนี้มีผลการวิจยัของนกัศึกษาปริญญาเอกทดลองจดัทาํไวโดยแบงเปน 7 ระดับ 
คุณวุฒิวิชาชีพไทย (Thai Vocational Qualifications, TVQ) 
 เปนระบบการรับรองความรูความสามารถ โดยออกใหเปนคณุวุฒแิกผูประกอบอาชีพที่ผานการ
ประเมินหนวยสมรรถนะไดจํานวนหนึ่งตามที่กําหนดไวในแตละระดบัคุณวุฒิ ซ่ึงแนวคิดของการกําหนด
ระดับคุณวุฒวิชิาชีพจะกําหนดใหระดับเริ่มตนเปนงานที่งาย ปฏิบัติตามคําสั่ง ไมซับซอน ขอบเขตงานไม
กวาง ความรบัผิดชอบต่ํา สวนระดับคณุวุฒิวิชาชพีที่สูงขึ้นก็จะเปนงานที่มีความซบัซอนมากขึ้น ขอบเขต
งานกวางขึน้ ความรับผิดชอบสูงขึ้น จากการศึกษาวิจัยระบบคุณวุฒิของประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย 
ฝร่ังเศสและอื่นๆ จึงไดกําหนดเปนรางกรอบคุณวุฒวิิชาชีพสําหรับประเทศไทยเปน 7 ระดับดังตอไปนี ้
 
 VQ  7 ผูเชี่ยวชาญพิเศษหรือผูชํานญัพิเศษ, ผูบริหารระดับสูงถึงระดับอาวุโส 
 VQ  6  ผูเชี่ยวชาญ, ผูบริหารระดับกลาง 
 VQ  5  ผูเชี่ยวชาญ, ผูบริหารระดับตน 
 VQ  4  ผูควบคุมดูแลหรือหัวหนางาน, นักเทคนิค 
 VQ  3 ผูชํานาญงาน, หัวหนางาน 
 VQ  2 ผูปฏิบัติงานฝมือเฉพาะทาง 
 VQ  1  ผูปฏิบัติงานอาชีพที่ใชทักษะฝมือพื้นฐาน 
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มาตรฐานอาชพี (Occupational Standard) 
 เปนการกําหนดมาตรฐานของสมรรถนะ รวมทั้งความรูและความเขาใจที่คาดหวงัวาบุคลากรจะ
บรรลุสําหรับอาชีพหนึ่ง มาตรฐานอาชีพนี้ใชเปนฐานในการกําหนดและประเมนิเพื่อใหไดคุณวฒุิวิชาชีพ 
(Vocational Qualifications - VQ) มาตรฐานอาชีพทําโดยกลุมอาชีพเฉพาะนั้นๆ (บางครั้งเรียกมาตรฐาน
สมรรถนะ) 

คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ (General Vocational Qualifications; GVQ) 
 คุณวุฒกิารศึกษาวิชาชีพ เปนกรอบสมรรถนะและมาตรฐานสําหรับผูผานการเรียนหรือการ
ฝกอบรมแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Education/Training) โดยใชสถาบันการศึกษาหรือ
ฝกอบรมเปนฐาน (Institution-based/School-based/College-based) ทั้งนี้สมรรถนะ ดังกลาวตองมีครบ 3 
องคประกอบ คือ ทักษะในการทํางานใหบรรลุ, ความรูความเขาใจงานที่ทํา, และกิจนิสัยหรือเจตคติในการ
ทํางานซึ่งกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคประกอบทั้งสามนี้จะตองบูรณาการเขาดวยกันอยาง
แนบแนนเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีสมรรถนะ องคประกอบที่กลาวนี้ก็คือพิสัยการเรียนรู 3 พิสัย
ตามลําดับ ไดแก ทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) และ จิตพิสัย 
(Affective Domain) นั่นเอง 
กรอบสมรรถนะและมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาวิชาชพี 
 ในชวงระยะเวลาของการเรียนรูและฝกฝนทักษะในแตละภาคเรยีนหรือปการศึกษา ยอมทําให
ผูเรียนมีสมรรถนะ หรือความสามารถเพิ่มขึ้นเปนระดับขั้นและเกดิความแตกตางของสมรรถนะอยาง       
มีนัยสําคัญ จึงสามารถเขียนนิยามของแตละระดบั หรือกําหนดเปนเกณฑเปรียบเทยีบสมรรถนะ 
(Benchmark) ของแตละระดบัไดดังตอไปนี้ 

1) คุณวฒุิการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน (GVQS) 
GVQS (เมื่อสําเร็จหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 30 – 225 ช่ัวโมง) 
นิยามของคุณวุฒิ GVQS  
สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตที่กําหนด ซ่ึงสวนใหญเปนงานประจําและคาดคะเนได โดยใช
ทักษะพื้นฐานและหรือทักษะเฉพาะ อาจตองมีความเปนอิสระในการทาํงาน และหรอืการรวมงาน
กับผูอ่ืน 

หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน เปนหลักสูตรเบ็ดเสร็จในตวัที่มุงหวังใหผูเขารับการเรียนการฝกอบรมสามารถ
นําไปประกอบอาชีพไดทันทีเมื่อสําเร็จหลักสูตร เร่ิมจากการที่ยังทําอะไรไมไดเลย ตอมาเมื่อไดฝกฝนจาก
ทักษะพื้นฐานงายๆ ไปสูทักษะเฉพาะที่ยากและซับซอนขึ้น เมื่อส้ินสุดระยะเวลาของหลักสูตรผูเรียนกจ็ะ
มีความสามารถเพียงพอในระดับขั้นตนของการประกอบอาชีพตามที่ตนเองไดเลือกไว และถาผานการ
ประเมินกจ็ะไดรับคุณวุฒ ิ GVQS โดยจะสามารถทําหนาที่เปนผูชวย/ผูปฏิบัติงานมีฝมือเฉพาะทาง 
(Operatives) หรือสามารถประกอบอาชีพอิสระ เปนตน 
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2) คุณวฒุิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรระดับ ปวช. (GVQ1 – 3) 

GVQ1 (เม่ือไดเรียนประมาณ 1 ปการศึกษาแรกของหลกัสูตร ปวช. 3 ป) 
นิยามของคุณวุฒิ GVQ1  
สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่กาํหนด ซ่ึงสวนใหญเปนงานประจําและคาดคะเนได 
โดยใชทกัษะพื้นฐานและหรือทักษะเฉพาะ รวมถึงทกัษะที่สัมพนัธกับการปฏิบัติงานและการมี
สวนรวมในคณะทํางาน 

เปนปแรกทีเ่ร่ิมเขาเรียนจากการที่ยังทําอะไรไมไดเลย ตอมาเมื่อไดฝกฝนทักษะพื้นฐานงายๆ ไปสูทักษะที่
มีความหลากหลายจากรายวิชาหลักๆ ในหมวดวิชาชพีพื้นฐาน (หมวด 2.1) และอาจมีบางรายวิชาจาก
หมวดวิชาชีพสาขาวิชา (หมวด 2.2) ตามความจําเปน เมื่อส้ินสุดปแรกผูเรียนก็พอจะทําอะไรได และถา
ผานการประเมินก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ1 โดยจะสามารถทําหนาที่เปนผูชวยงานทั่วไป ชางฝกหัดหรือ
พนักงานฝกหดั เปนตน 

GVQ2 (เม่ือไดเรียนประมาณ 2 ปการศึกษาของหลักสตูร ปวช. 3 ป) 
นิยามของคุณวุฒิ GVQ2 
สามารถปฏิบัติงานในขอบเขตของงานที่กาํหนด ซ่ึงสวนใหญเปนงานประจําและมคีวามพรอมใน
การปฏิบัติงานในขอบเขตงานหลากหลายและบริบทตางๆ ที่กําหนด รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
สวนตัวหรือความเปนอิสระและ/หรือมีการรวมงานกับผูอ่ืนโดยเปนสมาชิกกลุม 

เปนปที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานที่เร่ิมเปนอาชีพทั่วๆไป ในสาขาวิชาจากรายวชิาหลักในหมวดวิชาชีพ
สาขาวิชา (หมวด 2.2) และอาจมีบางรายวิชาจากหมวดวิชาชีพพื้นฐาน (หมวด 2.1) และหมวดวชิาสาขา
งาน (หมวด 2.3) ตามความจําเปน เมื่อส้ินสุดปที่ 2 ผูเรียนก็จะสามารถทําอะไรเปนชิ้นเปนอนั เร่ิมตนมี
ทักษะเฉพาะในงานอาชีพ และถาผานการประเมินกจ็ะไดรับคุณวุฒ ิ GVQ2 โดยจะสามารถทําหนาที่เปน
ผูชวยผูประกอบอาชีพระดับฝมือ ผูชวยชางฝมือ พนักงานหรือเจาหนาที่ทั่วไป เปนตน 

GVQ3 (เม่ือไดเรียนครบเกณฑการสําเร็จหลักสูตร ปวช. 3 ป) 
นิยามของคุณวุฒิ GVQ3 
สามารถปฏิบัติงานทักษะในขอบเขตสําคัญและบริบทตางๆ ที่สัมพันธกัน สวนใหญเปนงาน
ประจําที่รูวิธีการและวิธีดําเนนิการลวงหนา สามารถประยุกตทักษะและความรูไปสูบริบทใหมๆ 
สามารถใหคําแนะนําและแกปญหาเฉพาะดาน อาจตองรับผิดชอบตอผูอ่ืนรวมทั้งมีสวนรวมและ
หรือมีการประสานงานกลุมหรือหมูคณะ 

เปนปที่ผูเรียนไดฝกปฏิบัติงานในสาขางานตามที่ตนเองตั้งมั่นไว เปนงานที่ยากซับซอนและตองใชฝมือ
หรือทักษะเฉพาะที่ไดจากรายวิชาในหมวดวิชาชีพสาขางาน (หมวด 2.3) รายวชิาโครงการเพื่อใหเกดิ
ทักษะการแกปญหา และการฝกงานในสถานประกอบการเพื่อใหเกิดประสบการณในโลกอาชีพจริง เมื่อ
ส้ินสุดปสุดทายนี้ ผูเรียนกจ็ะมีความสามารถเพียงพอในระดับขั้นตนของการประกอบอาชีพระดับฝมือตาม
สาขางานที่ตนเองไดเลือกเสนทางไว ถาผานการประเมนิก็จะไดรับคณุวุฒิ GVQ3 และเมื่อครบถวนตาม



 5

เกณฑการสําเร็จการศึกษากจ็ะไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     โดยจะสามารถทําหนาที่เปนผู
ประกอบอาชพีระดับฝมือ ชางฝมือ ผูชวยนักเทคนิค/ชางเทคนิค เปนตน 

3) คุณวฒุิการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรระดับ   ปวส. (GVQ4 – 5) 
GVQ4 (เม่ือไดศึกษาประมาณ 1 ปการศึกษา)  

นิยามของคุณวุฒิ GVQ4 
สามารถปฏิบัติงานโดยประยุกตทักษะที่มขีอบเขตทั่วไปของงานหลากหลาย บางงานมีความ
ซับซอนและไมเปนงานประจําสามารถแนะนําผูอ่ืน มีสวนรวมการจัดการและการแกปญหา และ
มีความรับผิดชอบตอผูอ่ืนและหมูคณะ 

เปนปแรกทีเ่ร่ิมเขาศึกษาในระดับเทคนิคซึ่งผูเขาศึกษาเปนผูมีฝมือหรือทักษะอยูแลว ดังนั้น การศึกษาใน
ระดับนี้จึงเริ่มตนการเรียนรูเร่ืองการจัดการ การแกปญหาและตดัสินใจ การแสวงหาความรูและแนวทาง
ใหมๆ มาพัฒนาตนเอง รวมท้ังการประยกุตใชความรูในระดับเทคนคิที่ไดจากรายวิชาหลักๆ ของหมวด
วิชาชีพพื้นฐาน (หมวด 2.1) และจากหมวดวิชาชีพสาขาวิชา (หมวด 2.2) เมื่อส้ินสุดปแรกนี้ ผูเรียนก็มี
ความสามารถในการจดัการในระดบัขั้นตน และถาผานการประเมนิก็จะไดรับคุณวุฒิ GVQ4 โดยจะ
สามารถทําหนาที่เปนผูชวยชางเทคนิค/นักเทคนิค/นักวิชาการ เปนหวัหนางาน/กลุมงาน เปนตน 

GVQ5 (เม่ือไดศึกษาครบเกณฑการสําเร็จหลักสูตร 2 ป)  
นิยามของคุณวุฒิ GVQ5 
สามารถประยุกตความรูและทักษะในแนวทางของตนเองในการวางแผนทรัพยากรที่เหมาะสม  มี
สวนรวมพัฒนาวิธีการริเร่ิมสิ่งใหมๆ มีความรับผิดชอบตนเองและเปนอิสระในการปฏิบัติงานที่
ซับซอนหรือจัดการงานผูอ่ืน อาจมีสวนรวมที่เกีย่วกับการวางแผน การประเมินผล และการ
ประสานงาน 

เปนปสุดทายของการศึกษาระดับเทคนิคที่ผูเขาศึกษาจะไดส่ังสมความรูและทักษะเรื่องการจัดการ การ
แกปญหาและตัดสินใจงานที่มีความซับซอนและมักไมใชงานประจํา อีกทั้งแสวงหาความรูและแนวทาง
ใหมๆ มาพฒันาตนเอง โดยประยุกตใชความรูและทกัษะในระดับเทคนิคตามบริบทของอาชีพที่ไดจาก
รายวิชาหมวดวิชาชีพสาขางาน (หมวด 2.3) รายวิชาโครงการที่ทําใหเกิดทักษะการจัดการทรัพยากร
รวมทั้งการแกปญหา และการฝกงานในสถานประกอบการที่ทําใหเกิดทกัษะและประสบการณในโลก
อาชีพจริง เมื่อส้ินสุดปสุดทายนีก้็จะมคีวามสามารถเพียงพอในขั้นเริ่มตนของการประกอบอาชพีระดับ
เทคนิคตามสาขางานที่ตนเองไดกําหนดเสนทางไว ถาผานการประเมนิก็จะไดรับคณุวุฒ ิ GVQ5 และเมื่อ
ครบถวนตามเกณฑการสําเร็จการศึกษาก็จะไดรับประกาศนียบัตรวชิาชพีช้ันสูง (ปวส.)    โดยสามารถ
ประกอบอาชพีอิสระหรือทําหนาที่ในหนวยงาน เชน ชางเทคนิค/นักเทคนิค/นักวิชาการ  หัวหนางาน/กลุม
งาน ผูชวยนักเทคโนโลยี/วิศวกร/ผูประกอบวิชาชีพ เปนตน  
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การกําหนดมาตรฐานโดยการวิเคราะหหนาท่ี 
 วิธีการที่ใชในการหาที่มาของมาตรฐานวิชาชีพมีหลายวิธีที่นิยมและแพรหลายไดแก การวิเคราะห
งาน (Job Analysis) การวิเคราะหงานเฉพาะ (Task Analysis) สําหรับในที่นี้จะกลาวถึงการหาที่มาของ
มาตรฐานอาชีพโดยการใชวธีิ การวิเคราะหหนาท่ี (Functional Analysis) ที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงการ
จางงาน (Department of Employment) เพื่อใหมัน่ใจวามาตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นโดยองคกรที่
รับผิดชอบนั้นสามารถเปรียบเทียบไดดวยรูปแบบ (Format) และฐานผลลัพธที่คงเสนคงวา (Consistently 
outcome based) การวิเคราะหหนาทีเ่ปนเครื่องมอืในการตั้งคําถามและการมุงไปที่จุดสนใจมากกวาจะเปน
วิธีการ ความนาเชื่อถือขึ้นอยูกับความสามารถของกลุมคณะทํางานที่เขาใจปรัชญาสมรรถนะและ
ความสามารถของผูดําเนินการประจํากลุม (Facilitator) ที่จะควบคมุการใหขอมูลของกลุมคณะทํางาน
ในขณะดําเนินการ 
 การวิเคราะหหนาที่เปนเทคนิคในการจัดระดับชั้นของหนาที่ โดยเริ่มตนจากการวิเคราะหหา 
ความมุงหมายหลัก (Key Purpose) ของสาขาอาชีพที่ระบุมาใหโดยใชเทคนิคการระดมสมองภายใตการ
ดําเนินงานของผูดําเนินการประจํากลุม จากนั้นใชเทคนิคเดิมวิเคราะหความมุงหมายหลักแยกยอยเปน
บทบาทหลัก (Key Roles) แลววเิคราะหบทบาทหลักแตละบทบาทแยกยอยเปน หนาท่ีหลัก (Key 
Functions) จากนั้นวิเคราะหหนาทีห่ลักแตละหนาที่แยกยอยเปน หนวยสมรรถนะ (Units of 
Competence) จากนัน้จะวิเคราะหหาหนวยยอยสุดทายของแผนผังแสดงหนาที่คือ หนวยยอย (Elements 
of Competence)  
 สําหรับหนวยยอยนัน้จะมีองคประกอบสนับสนุน 4 หวัขอหลักคือ  

1. เกณฑการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) 
2. ขอบเขตหรือขอกําหนดขอบเขต (Range Statement)  
3. หลักฐานทีต่องการ (Evidence requirement) ประกอบดวยหลักฐานดานการปฏิบตัิและ

หลักฐานดานความรู  
4. แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) 
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แผนผังแสดงหนาท่ี (Functional Map) 
 การวิเคราะหหนาที่นัน้จะแสดงผลลัพธของการวิเคราะหโดยใชแผนผังแสดงหนาที่หรือบางที
เรียกสั้นๆ วา ผังหนาท่ี แผนผังนี้มีโครงสรางเปนแผนภาพตนไม (Tree diagram) ซ่ึงจะแยกแขนงออกเปน
อันดับ (order) หรือเปนระดบัชั้น (Tier) 5 ช้ัน ดังนี ้
 
ความมุงหมายหลัก บทบาทหลัก หนาท่ีหลัก หนวยสมรรถนะ หนวยยอย

Key Purpose Key Roles Key Function Units of Competence Elements of 

2011.2 หนวยยอย

2011.1 หนวยยอย2011 หนวยสมรรถนะ201 หนาที่หลัก20 บทบาทหลัก

1021.2 หนวยยอย

1022.1 หนวยยอย1022 หนวยสมรรถนะ

1022.2 หนวยยอย

1012.2 หนวยยอย

1021.1 หนวยยอย1021 หนวยสมรรถนะ102 หนาที่หลัก

1011.1 หนวยยอย

1011.2 หนวยยอย

1012 หนวยสมรรถนะ 1012.1 หนวยยอย

ความมุงหมายหลัก 10 บทบาทหลัก 101 หนาที่หลัก 1011 หนวยสมรรถนะ

 
 
 
 
 




