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บทน า 

มำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ สำขำวิชำชีพบริกำรสุขภำพ อำชีพช่ำงวัดสำยตำประกอบแว่น

จัดท ำขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรด้ำนวัดสำยตำประกอบแว่น  ซ่ึงครอบคลุม 1 อำชีพ คุณวุฒิ

วิชำชีพ 4 คุณวุฒิ ประกอบด้วย  

 1. คุณวุฒิวิชำชีพสำขำวิชำชีพบริกำรสุขภำพ  อำชีพช่ำงวัดสำยตำประกอบแว่น ชั้น 2    

 2. คุณวุฒิวิชำชีพสำขำวิชำชีพบริกำรสุขภำพ  อำชีพช่ำงวัดสำยตำประกอบแว่น ชั้น 3  

 3. คุณวุฒิวิชำชีพสำขำวิชำชีพบริกำรสุขภำพ  อำชีพช่ำงวัดสำยตำประกอบแว่น ชั้น 4  

4. คุณวุฒิวิชำชีพสำขำวิชำชีพบริกำรสุขภำพ  อำชีพช่ำงวัดสำยตำประกอบแว่น ชั้น 5   

ซ่ึงมีหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 18 หน่วยสมรรถนะ โดยแต่ละสมรรถนะได้แสดงรำยละเอียดต่ำง  ๆ 

ประกอบด้วย หน่วยสมรรถนะย่อย เกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำน ควำมรู้และทักษะก่อนหน้ำที่จ ำ เป็น รำยละเอียด

กระบวนกำร และวิธีกำรประเมิน  
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ประวัติความเป็นมาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
 

สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) หรือ สคช. ใช้ชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Thailand Professional 
Qualification Institute (Public Organization) โดยใช้ตัวย่อ TPQI เป็นองค์กำรมหำชนภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของนำยกรัฐมนตรี จัดต้ังขึ้นตำม พระรำชกฤษฎีกำจัดต้ังสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ ประกำศในพระรำช   
กิจจำนุเบกษำ เม่ือวันที่ 30 มีนำคม 2554 เพ่ือท ำหน้ำที่พัฒนำระบบคุณวุฒิวิชำชีพแห่งชำติ จัดท ำมำตรฐำน
อำชีพให้ได้มำตรฐำนสำกล ก ำหนดองค์กรเพ่ือกำรรับรองสมรรถนะบุคคล เป็นศูนย์กลำงข้อมูลและองค์ควำมรู้
เก่ียวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนวิชำชีพ และด ำเนินงำนเพ่ือตอบสนองนโยบำยรั ฐบำลด้ำนสังคม
และคุณภำพชีวิตด้ำนนโยบำยกำรศึกษำ โดยเร่งรัดจัดท ำคุณวุฒิวิชำชีพเพ่ือรับรองสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน
ตำมมำตรฐำนอำชีพ และเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของทรัพยำกรมนุษย์ให้พร้อมรับกำรเปิดเสรีประชำคม
อำเซียนและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่ำงยั่งยืน 

สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ เป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิดชอบกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพและกำรรับรอง
คุณวุฒิวิ ชำชีพ โดย ในกำ รด ำเนินกำร จัดท ำ มำตร ฐำนอำชีพ สถำบันฯ ได้ ร่วมมือกับผู้ ประกอบกำ ร
ภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรในกำรศึกษำข้อมูล ควำมเป็นไปได้ และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน    
เพ่ือน ำมำพัฒนำเป็นมำตรฐำนอำชีพในแต่ละสำขำ โดยสถำบันฯ จะระบุระดับสมรรถนะต้ังแต่ขั้นพ้ืนฐำนจนถึง
ขั้นเชี่ยวชำญในแต่ละมำตรฐำนอำชีพ ซ่ึงวัดได้จำกกำรประยุกต์ใช้ทักษะควำมรู้  และควำมสำมำรถในกำร
ประกอบอำชีพนั้น ๆ ส ำหรับกำรรับรองคุณวุฒิวิชำชีพให้กับบุคคล สถำบันฯ จะสนั บสนุนกำรจัดต้ังศูนย์
ทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคล และท ำหน้ำที่ในกำรประเมินศูนย์ดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือรักษำ
คุณภำพและมำตรฐำน 

 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นสถำบันที่ให้กำรรับรองควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และทักษะทำงด้ำนวิชำชีพ โดยก ำหนดระดับ

สมรรถนะของบุคคลให้เป็นมำตรฐำนสำกล เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ” 
 

พันธกิจ 
1. ก ำหนดมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพเทียบกับมำตรฐำนคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนสำกล 
2. ก ำหนดองค์กรเพ่ือรับรองสมรรถนะตำมระบบคุณวุฒิวิชำชีพและติดตำมประเมินผล 
3. สนับสนุน  พัฒนำ สมรรถนะผู้ปร ะกอบอำชีพเพ่ือเพ่ิมขี ดควำมสำมำรถ ในกำ รแข่ งขั น

ระดับประเทศ 
4. เป็นศูนย์กลำงข้อมูลเก่ียวกับระบบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ 

เพ่ือให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่ำว สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจึงร่วมมือกับผู้ประกอบกำรและ
หน่วยงำนรัฐที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบกำรระบุสมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำนแต่ละอำชีพ 
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และน ำไปก ำหนดระดับกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพ หรือที่ เรียกว่ำ 
“มำตรฐำนอำชีพ” ในสำขำนั้น ๆ ซ่ึงมำตรฐำนอำชีพที่สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพจัดท ำขึ้นจะได้รับกำรต่อยอดและ
น ำไปปรับใช้ในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำสำยอำชีพ ทั้งในระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำ
เพ่ือให้นักศึกษำมีทักษะพร้อมส ำหรับกำรท ำงำนจริง อีกทั้งผู้ประกอบอำชีพยังสำมำรถเข้ำรับกำรทดสอบ
สมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพได้ที่ศูนย์ทดสอบที่สถำบันคุณวุฒิวิชำชีพรับรอง เพ่ือที่จะได้รับ “คุณวุฒิวิชำชีพ” 
ซ่ึงก็คือกำรรับรองควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนอำชีพ อันจะเป็นหลักประเด็น
ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชีพซ่ึงส่งผลต่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน 

คุณวุฒิวิชำชีพนั้นแบ่งเป็นระดับต่ำง ๆ ในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ คุณวุฒิวิชำชีพระดับที่  1 จะระบุกลุ่ม
สมรรถนะขั้นพ้ืนฐำน และคุณวุฒิวิชำชีพชั้นสูงสุดก็จะระบุกลุ่มสมรรถนะขั้นเชี่ยวชำญที่สุด นอกจำกนี้ผู้ที่ผ่ำน
กำรรับรองคุณวุฒิวิชำชีพยังสำมำรถน ำระดับคุณวุฒิวิชำชีพไปเทียบโอนกับระดับคุณวุฒิกำรศึกษำได้ 
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คุณวุฒิวิชาชีพ 
 
 คุณวุฒิวิชำชีพ มีจุดมุ่งหมำยในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรรับรองสมรรถนะของก ำลังคนที่มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนอำชีพตอบสนองควำมต้องกำรของภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมเป็นกลไกให้บุคคลได้รับกำรยอมรับใน
ควำมสำมำรถ และได้รับคุณวุฒิวิชำชีพสำขำวิชำชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบกำรณ์ และควำมรู้  เพ่ือ
ใช้คุณวุฒิวิชำชีพสำขำวิชำชีพในกำรพัฒนำเจริญก้ำวหน้ำในอำชีพของตนในอนำคต คุณวุฒิวิชำชีพสำขำ
วิชำชีพนี้สำมำรถเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอ่ืน ๆ ของประเทศได้ก ำหนดระบบคุณวุฒิวิชำชีพ
สำขำวิชำชีพแห่งชำติ ประกอบไปด้วย 
 1.  กรอบคุณวุฒิวิชำชีพ 
 2.  ระบบหมวดหมู่ของอำชีพ 
 3.  มำตรฐำนอำชีพ 

- กำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 
- กำรทบทวนและพัฒนำมำตรฐำนอำชีพ 

 4.  องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
 5.  กระบวนกำรควบคุมคุณภำพคุณวุฒิวิชำชีพสำขำวิชำชีพ 

- กำรรับรององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ  
- กระบวนกำรรับรององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ  
- กระบวนกำรต่ออำยุองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
- มำตรฐำนองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
- กระบวนกำรยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
- กระบวนกำรแนะน ำและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
- มำตรฐำนกำรประเมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
- มำตรฐำนและกระบวนกำรประเมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
- กระบวนกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 
- คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ 

 6.  กรอบกำรเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชำชีพสำขำวิชำชีพแห่งชำติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 
 7.  ฐำนข้อมูลคุณวุฒิวิชำชีพสำขำวิชำชีพและระบบสำรสนเทศในกำรบริหำรฐำนข้อมูลและคุณวุฒิ
วิชำชีพสำขำวิชำชีพ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
กรอบคุณวุฒิวิชำชีพ ถูกจัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดระดับคุณวุฒิวิชำชีพที่ก ำหนดโดยระดับ

สมรรถนะตำมมำตรฐำนอำชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชำชีพในแต่ละระดับจะอธิบำยถึงกฎเกณฑ์ ควำมรู้  ทักษะ 

และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จำกกำรปฏิบัติงำน นวัตกรรม และ

ระดับควำมยำกง่ำยของกำรท ำงำน โดยเฉพำะนวัตกรรมในระดับต้น  อำจจะยังไม่สำมำรถมีนวัตกรรม แต่

ก ำหนดว่ำสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมเกณฑ์กำรปฏิบัติกำร แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม

ใหม่หรือวิธีกำรในกำรท ำงำนหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอำชีพของตนเอง 

เกณฑ์และค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ ได้อธิบำยถึงสมรรถนะ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ ผลผลิต

ที่พึงจะได้จำกกำรปฏิบัติงำน ระดับควำมยำกง่ำยของกำรท ำงำนและนวัตกรรมที่เป็นกลำง ไม่ได้เฉพำะเจำะจง

อำชีพใดอำชีพหนึ่งเพ่ือยกระดับคุณวุฒิวิชำชีพและกำรพัฒนำก ำลังคนของประเทศให้สำมำรถแข่งขันใน

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและระดับสำกลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กรอบคุณวุฒิวิชำชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือ

หลัก ในกำรประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพที่ก ำหนด เพ่ือตอบสนองควำม

ต้องกำรทั้งของภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในกำรเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิ

กำรศึกษำในระดับประเทศและสำกล 
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ค าอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 (Professional Qualification Level 1) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงำนประจ ำขั้นพ้ืนฐำนในบริบทกำรท างานให้บรรลุตาม
ค าส่ัง ภำยใต้กำรสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิด ให้ควำมส ำคัญกับกำร
ท ำงำน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีควำมรู้ในระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีกำรปฏิบัติในงำน
อำชีพที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนประจ ำ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทักษะพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนประจ ำตำมค ำสั่ง
งำนที่ง่ำยและไม่ซับซ้อน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีควำมสำมำรถในกำรท ำงำนตำมค ำสั่งงำน มี
ขอบเขตงำนชัดเจน ภำยใต้กำรควบคุมอย่ำงใกล้ชิดของผู้ควบคุมงำน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 

- มีควำมรับผิดชอบให้ควำมส ำคัญต่องำนในหน้ำที่ ส่งมอบงำนตรงเวลำ และ
ปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบ 

- มีจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 
หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพนี้เป็นค ำอธิบำยท่ีมีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม

กำรประกอบอำชีพท้ังในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในกำรจ้ำงงำน (Employability) 
ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะท่ีสูงข้ึนและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับท่ีต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะท่ีสะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพ่ือแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงข้ึน 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีวอนำ
มัยและ ควำม ปลอดภัย  (OSH)  ใ ห้ ก ำหนดเ ป็นสม รรถนะท่ั ว ไป  ( Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพและ
คุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ ( โดยต้องสำมำรถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 (Professional Qualification Level 2) 

ค าอธิบายท่ัวไป 

(Description) 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงำนอำชีพ ท างานตามวิธีการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้แล้ว 
แก้ไขปัญหาท่ีพบเป็นประจ า ภำยใต้กำรแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้ำงำน 

ความรู้ 

(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีควำมรู้ในข้อเท็จจริงหรือหลักการท่ีน าไปใช้
ปฏิบัติงาน เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีพบประจ าในการท างาน 

ทักษะ 

(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทักษะฝีมือในกำรท างานตามขั้นตอนปฏิบัติท่ี
ก าหนดไว้ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้

(Application 

Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีควำมสำมำรถในกำรท างานตามขั้นตอนปฏิบัติ
ท่ีก าหนด ภายใต้การแนะน าของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและ

จริยธรรม 

(Responsibility & 

Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 

- มีควำมรับผิดชอบให้ควำมส ำคัญต่องำนในหน้ำที่ของตนที่ได้รับมอบหมำย 

- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่ำงดี 

- มีจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพนี้เป็นค ำอธิบำยท่ีมีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม
กำรประกอบอำชีพท้ังในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในกำรจ้ำงงำน (Employability) 
ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะท่ีสูงข้ึนและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับท่ีต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะท่ีสะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพ่ือแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงข้ึน 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีวอนำ
มัยและ ควำม ปลอดภัย  (OSH)  ใ ห้ ก ำหนดเ ป็นสม รรถนะท่ั ว ไป  ( Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพและ
คุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ ( โดยต้องสำมำรถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 
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คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 (Professional Qualification Level 3) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทำงเทคนิคในกำรประยุกต์หลักการ เลือกใช้และท างานตาม
มาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและ
อธิบายสาระส าคัญของงานด้วยหลักการท่ีถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุม
คุณภาพของผลงาน ภำยใต้กำรแนะแนวของหัวหน้ำงำน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีควำมรู้ในกำร เชื่อมโยงหลักการปฏิบัติงานและ
ผลการวิเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือใช้ตัดสินใจท ำงำน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทักษะทำงเทคนิคในกำรท ำงำนเลือกใช้
หลักการและเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีควำมสำมำรถในกำรปรับวิธีท างานตามแบบ
แผนข้อก าหนดหรือมาตรฐานการท างานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และ
ตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 

- มีควำมรับผิดชอบให้ควำมส ำคัญต่องำนในหน้ำที่ 

- ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน 

- รายงานผลการท างานอย่างต่อเน่ือง 

- มีจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 
หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพนี้เป็นค ำอธิบำยท่ีมีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม

กำรประกอบอำชีพท้ังในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในกำรจ้ำงงำน (Employability) 
ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะท่ีสูงข้ึนและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับท่ีต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะท่ีสะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพ่ือแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงข้ึน 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีวอนำ
มัยและ ควำม ปลอดภัย  (OSH)  ใ ห้ ก ำหนดเ ป็นสม รรถนะท่ั ว ไป  ( Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพและ
คุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ ( โดยต้องสำมำรถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 



มำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ สำขำวิชำชีพบริกำรสุขภำพ อำชีพช่ำงวัดสำยตำประกอบแว่น  หน้ำ 9 

 

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 (Professional Qualification Level 4) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทำงเทคนิคครอบคลุมงำนอำชีพแก้ไขปัญหาในบริบทท่ี
คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจ
งานในหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง ประสานการท างานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีควำมรู้ใน เชิงทฤษฎีหรือหลักการส าคัญในงำน
อำชีพเพ่ือปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทักษะทำงเทคนิคในกำรท างานและทักษะใน
การควบคุมงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงคุณภาพหรือ
ผลงานอย่างต่อเน่ืองด้วยตนเอง 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 

- มีควำมรับผิดชอบต่อการก ากับดูแลควบคุมกระบวนการท างาน 

- ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเน่ือง 

- มีจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 
หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพนี้เป็นค ำอธิบำยท่ีมีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม

กำรประกอบอำชีพท้ังในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในกำรจ้ำงงำน (Employability) 
ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะท่ีสูงข้ึนและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับท่ีต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะท่ีสะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพ่ือแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงข้ึน 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีวอนำ
มัยและ ควำม ปลอดภัย  (OSH)  ใ ห้ ก ำหนดเ ป็นสม รรถนะท่ั ว ไป  ( Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพและ
คุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ ( โดยต้องสำมำรถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 

  



มำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ สำขำวิชำชีพบริกำรสุขภำพ อำชีพช่ำงวัดสำยตำประกอบแว่น  หน้ำ 10 

 

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 5 (Professional Qualification Level 5) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทำงเทคนิคและกำรจัดกำรแก้ไขปัญหาในบริบทท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงท่ัวไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วย
ตนเอง มีความเป็นผู้น า จัดการผลิตภาพการท างาน ถ่ายทอด สอนงาน และ
ก ากับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีควำมรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการท่ีซับซ้อนใน
งำนอำชีพเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทักษะในกำรท างานท่ีต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล 
วางแผน เพ่ือแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจและลงมือ
แก้ปัญหางานท่ีซับซ้อนมีการเปล่ียนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิต
ภาพอย่างต่อเน่ือง 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 
• มีควำมรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้น า ให้ค าแนะน า/สอนงานและ

ก ากับดูแลผู้ร่วมงาน 
• ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย  
• เป็นแบบอย่ำงหรือผู้น ำด้ำนจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 

หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพนี้เป็นค ำอธิบำยท่ีมีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม
กำรประกอบอำชีพท้ังในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในกำรจ้ำงงำน (Employability) 
ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะท่ีสูงข้ึนและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับท่ีต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะท่ีสะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพ่ือแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงข้ึน 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีวอนำ
มัยและ ควำม ปลอดภัย  (OSH)  ใ ห้ ก ำหนดเ ป็นสม รรถนะท่ั ว ไป  ( Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพและ
คุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ ( โดยต้องสำมำรถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 

 



มำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ สำขำวิชำชีพบริกำรสุขภำพ อำชีพช่ำงวัดสำยตำประกอบแว่น  หน้ำ 11 

 

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 6 (Professional Qualification Level 6) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำร แก้ไขปัญหาในบริบทท่ีมีความซับซ้อนและ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ระบบงาน ให้ค าปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานท่ีมีความช านาญ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีควำมรู้ในเชิงทฤษฎีที่อำจน ำไปปรับใช้ เป็นองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมในงำนอำชีพเพ่ือกำรพัฒนาระบบการท างาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทักษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์
ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหางานท่ีซับซ้อนมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีควำมสำมำรถในกำรใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิด
เชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ท่ีหลากหลาย 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 
• มีควำมรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และ

แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีการเปล่ียนแปลง การให้ค าปรึกษาในสาขางานท่ีมี
ประสบการณ์และความช านาญ 

• เป็นแบบอย่ำงหรือผู้น ำด้ำนจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 
หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพนี้เป็นค ำอธิบำยท่ีมีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม

กำรประกอบอำชีพท้ังในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในกำรจ้ำงงำน (Employability) 
ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะท่ีสูงข้ึนและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับท่ีต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะท่ีสะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพ่ือแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงข้ึน 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีวอนำ
มัยและ ควำม ปลอดภัย  (OSH)  ใ ห้ ก ำหนดเ ป็นสม รรถนะท่ั ว ไป  ( Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพและ
คุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ ( โดยต้องสำมำรถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 

  



มำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ สำขำวิชำชีพบริกำรสุขภำพ อำชีพช่ำงวัดสำยตำประกอบแว่น  หน้ำ 12 

 

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 7 (Professional Qualification Level 7) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำรแก้ปัญหาในบริบทท่ีมีความซับซ้อนและไม่
สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงาน
อาชีพ เพ่ือกำรพัฒนำองค์กำรหรือกลุ่มวิสำหกิจอย่ำงเป็นระบบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีควำมรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินิจฉัยปัญหา
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงำนอำชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนา
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมในงำนอำชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีควำมสำมำรถในกำรพัฒนาองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกิจ 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 
• มีควำมรับผิดชอบต่อกำรบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาท่ี

คาดการณ์ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณท่ีถูกต้องใน
งานอาชีพ 

• เป็นแบบอย่ำงหรือผู้น ำด้ำนจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 
หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพนี้เป็นค ำอธิบำยท่ีมีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม

กำรประกอบอำชีพท้ังในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในกำรจ้ำงงำน (Employability) 
ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะท่ีสูงข้ึนและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับท่ีต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะท่ีสะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพ่ือแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงข้ึน 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีวอนำ
มัยและ ควำม ปลอดภัย  (OSH)  ใ ห้ ก ำหนดเ ป็นสม รรถนะท่ั ว ไป  ( Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพและ
คุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ ( โดยต้องสำมำรถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 

  



มำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ สำขำวิชำชีพบริกำรสุขภำพ อำชีพช่ำงวัดสำยตำประกอบแว่น  หน้ำ 13 

 

คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 8 (Professional Qualification Level 8) 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่น าเสนอ
แนวความคิดการแก้ปัญหาในบริบทท่ีซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  
มีผลงานท่ีโดดเด่น มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้
ค าปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วยวิจารณญาณ ความช านาญและ
ความรับผิดชอบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมท่ีโดด
เด่นในงำนอำชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีทักษะขั้นสูงสุดในการท างานท่ีใช้สร้างสรรค์
หลักการหรือแนวความคิดใหม่ในวงกำรอำชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application 
Outcome) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำมีควำมสำมำรถในการสร้างสรรค์แนวความคิด
หรือวิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นท่ียอมรับใน
ระดับประเทศขึ้นไป 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม 

(Responsibility & 
Ethics) 

ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ำ 
• มีควำมรับผิดชอบต่อควำมเป็นแบบอย่างความส าเร็จเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์

หรือแนวความคิดท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ท่ีได้รับการยอมรับในวงการ
อาชีพ  

• เป็นแบบอย่ำงหรือผู้น ำด้ำนจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 
หมายเหตุ 1)  ค ำอธิบำยในกรอบคุณวุฒิวิชำชีพนี้เป็นค ำอธิบำยท่ีมีควำมหมำยกว้ำงและครอบคลุม

กำรประกอบอำชีพท้ังในภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจบริกำร ภำคเกษตรกรรม เพ่ือให้
แต่ละสำขำวิชำชีพก ำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในกำรจ้ำงงำน (Employability) 
ส ำหรับกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพ 

2)  ค ำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะท่ีสูงข้ึนและแตกต่ำงจำกสมรรถนะใน
ระดับท่ีต่ ำกว่ำ โดยเป็นค ำอธิบำยสมรรถนะท่ีสะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้ำ 
เพ่ือแสดงถึงควำมก้ำวหน้ำและควำมแตกต่ำงของสมรรถนะในระดับท่ีสูงข้ึน 

3) ควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้ำนอำชีวอนำ
มัยและ ควำม ปลอดภัย  (OSH)  ใ ห้ ก ำหนดเ ป็นสม รรถนะท่ั ว ไป  ( Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำตำม
ควำมเหมำะสมในกำรระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ 

4)  จริยธรรมในกำรท ำงำน ให้คณะอนุกรรมกำรหรือผู้แทนผู้ประกอบอำชีพพิจำรณำแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์กำรเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงำนในมำตรฐำนอำชีพและ
คุณวุฒิวิชำชีพทุกระดับ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละสำขำวิชำชีพ ( โดยต้องสำมำรถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐำนเชิงประจักษ์) 



มำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ สำขำวิชำชีพบริกำรสุขภำพ อำชีพช่ำงวัดสำยตำประกอบแว่น  หน้ำ 14 

 

แนวทางการจัดท าสมรรถนะวิชาชีพ 

วิธีการด าเนินงาน 
1. กำรเตรียมกำร ด ำเนินงำนโดย 

1.1 ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกำร บุคลำกรในกลุ่มอำชีพ หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่
เก่ียวข้อง รับทรำบถึงกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพทำงสื่อสิ่งพิมพ์และ
อินเตอร์เน็ต ไม่น้อยกว่ำ 5 ชิ้นงำน 

1.2 ประสำนงำนกับผู้ประกอบกำร บุคลำกรในกลุ่มอำชีพ หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่
เก่ียวข้อง และบุคคลโดยทั่วไป เข้ำร่วมกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ 

2. ศึกษำ และวิเคร ำะห์ ข้อมูลที่เก่ี ยวข้อ งกับกลุ่มอำชีพด้ำนกำรทดสอบโดย ไม่ท ำ ลำย  เพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ ดังนี้ 

ก) มำตรฐำนอำชีพและคุณวุ ฒิวิช ำชี พของกลุ่มอำชี พที่ จัดท ำมำตร ฐำ นอำ ชีพของ
ต่ำงประเทศที่เป็นตัวอย่ำงที่ดี รวมไม่น้อยกว่ำ 3 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศสมำชิกประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน 1 ประเทศ และประเทศอ่ืน ๆ อีก 2 ประเทศ  

ข) มำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพที่ศึกษำ ต้องประกอบด้วย 
- รำยละเอียดกำรก ำหนดระดับคุณวุฒิ 
- รำยละเอียดของหน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย ( Element of 

Competence) เกณฑ์กำรปฏิบั ติง ำน (Performance Criteria)  ขอบ เขต 
(Range Statement) หลักฐำนที่ต้องกำรทั้งหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนและหลักฐำน
ควำมรู้  ( Evidence Requirements)  แนวทำ งกำ รประเมิน ( Assessment 
Guidance) 

- ตัวอย่ำ งกระบวนกำ รในกำรทดสอบสมรรถนะของบุ คคลเพ่ือกำร รับรอง
มำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ อย่ำงน้อย 1 ประเทศ 

ค) กำรก ำหนดและรับรองควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือสมรรถนะของบุคคล ที่ เก่ียวข้องกับ
กลุ่มอำชีพที่จัดท ำมำตรฐำนอำชีพ ทั้งของไทยและสำกล ที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน 

ง) ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับมำตรฐำนอำชีพที่จัดท ำของประเทศไทย ประกอบด้วย ข้อมูล
อุตสำหกรรม บทบำทหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ด้ำนกฎหมำย นโยบำย แผนงำน ข้อมูลที่เคยมีกำรศึกษำไว้
แล้ว เว้นแต่ไม่เคยมีกำรศึกษำมำก่อน 

3. จัดกำรน ำเสนอข้อมูลผลกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อ 2. กรอบ วิธีกำร แผนกำรด ำเนินงำน บทบำท
หน้ำที่ของฝ่ำยต่ำง ๆ รวมทั้งรับฟังควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำร คณะท ำงำน ผู้ประกอบกำร บุคลำกรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในอำชีพ สมำคม/ชมรม หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง ให้เกิดกำรมีส่วนร่วมและกำร
ยอมรับจำกทุกภำคส่วน 
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4. จัดท ำมำตรฐำนอำชีพโดยใช้เทคนิควิเครำะห์หน้ำที่ (Functional Analysis) โดยให้ครอบคลุม
ระดับงำนต้ังแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูง 

4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำแผนภำพหน้ำที่ง ำน (Functional Map) 
ประกอบด้วยควำมมุ่งหมำยหลัก (Key Purpose) บทบำทหลัก (Key Roles) หน้ำที่หลัก 
(Key Function) 

4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย (Element) เกณฑ์กำรปฏิบัติงำน (Performance Criteria) 
ขอบเขต (Range Statement) หลักฐำนที่ต้องกำรทั้งหลักฐำนกำรปฏิบัติงำนและ
หลักฐำ นควำ มรู้  ( Evidence Requirement) แนวทำ งกำรประเ มิน ( Assessment 
Guidance) และก ำหนดระดับสมรรถนะของแต่ละอำชีพ และระดับที่เชื่อมโยงกับระดับ
กรอบคุณวุฒิวิชำชีพแห่งชำติ ตำมแบบฟอร์มที่สถำบันก ำหนด 

4.3 เสนอผลกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพต่อคณะรับรองมำตรฐำนอำชีพเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบ
อย่ำงเป็นเอกฉันท์ 

4.4 จัดสัมมนำประชำพิเครำะห์ น ำเสนอผลกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพและรับฟังควำมคิดเห็น 
โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องจำกทุกภำคส่วนโดยเฉพำะผู้ประกอบกำร บุคลำกรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในอำชีพ สมำคม/ชมรม หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง และบุคคล
โดยทั่วไปเข้ำร่วมรวมกันไม่น้อยกว่ำ 50 คน ให้เกิดกำรมีส่วนร่วมและกำรยอมรับจำก   
ทุกภำคส่วน 
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1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ   สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ  อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน  

N/A  

3.ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)  

N/A 

4. ข้อมูลเบ้ืองต้น  

 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ  อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

มุ่งเน้นมาตรฐานด้านการประกอบแว่นตาประเภทต่าง ๆ การวัดสายตา การให้ค าแนะน าเก่ียวกับอุปกรณ์

ส าหรับช่วยในการมองเห็น การบริหารจัดการภายในร้านแว่นตา รวมถึงจรรยาบรรณอาชีพ ส าหรับบุคลากร   

ที่ประกอบอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นในประเทศไทย                                         

5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง  

N/A 

6. ครั้งท่ี 1   N/A  

ครั้งที่ (อ่ืน ๆ)    N/A 

ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้  N/A  

วันที่ประกาศ   N/A  

7. คุณวุฒิวิชาชีพท่ีครอบคลุม (Professional Qualifications included)  

 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ  อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

ครอบคลุมคุณวุฒิ 4 คุณวุฒิ ประกอบด้วย 

 1. คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ  อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 2    

 2. คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ  อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 3  

 3. คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ  อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 4  

4. คุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ  อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 5   

8. คุณวุฒิวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง (Related Professional Qualifications)  

N/A 
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9. หน่วยสมรรถนะท้ังหมดในมาตรฐานอาชีพ 

   (List of ALL Units of competence within This Occupational Standards) 

  หน่วยสมรรถนะในมาตรฐานมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภา พ       
อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น มีหน่วยสมรรถนะทั้งหมด 18 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 
 หน่วยสมรรถนะที่ 1   รหัส 0111 ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame) 

หน่วยสมรรถนะที่ 2   รหัส 0112 ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame) 
หน่วยสมรรถนะที่ 3   รหัส 0113 ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเจาะ (Rimless Frame) 
หน่วยสมรรถนะที่ 4   รหัส 0121 ปรับแต่งกรอบแว่น 
หน่วยสมรรถนะที่ 5   รหัส 0122 วัดพารามิเตอร์ 
หน่วยสมรรถนะที่ 6   รหัส 0211 ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Objective test  
หน่วยสมรรถนะที่ 7   รหัส 0212 ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Subjective test 
หน่วยสมรรถนะที่ 8   รหัส 0221 แนะน าเลนส์และกรอบแว่นตา 
หน่วยสมรรถนะที่ 9   รหัส 0222 ส่งมอบแว่นตาที่ประกอบได้ตามมาตรฐาน 
หน่วยสมรรถนะที่ 10 รหัส 0311 จัดเก็บข้อมูลประวัติผู้รับบริการให้ครบถ้วน 
หน่วยสมรรถนะที่ 11 รหัส 0312 จัดเก็บข้อมูลให้ค้นหาง่ายและเป็นปัจจุบัน 
หน่วยสมรรถนะที่ 12 รหัส 0321 จัดการความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ 
หน่วยสมรรถนะที่ 13 รหัส 0322 จัดการความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
หน่วยสมรรถนะที่ 14 รหัส 0323 ถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบแว่นตาและปรับแต่งกรอบแว่นตา 
หน่วยสมรรถนะที่ 15 รหัส 0411 ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยจิตบริการและสุขภาพจิตที่ดี 
หน่วยสมรรถนะที่ 16 รหัส 0412 พัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยสมรรถนะที่ 17 รหัส 0421 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการ 
หน่วยสมรรถนะที่ 18 รหัส 0422 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้ที่เก่ียวข้องในอาชีพ 

 

10 ระดับคุณวุฒิ 

10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 2 
 คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
 ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นในชั้นที่ 2 นี้  จะต้องมีทักษะ

และความรู้ ในการประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame) และกรอบเซาะร่อง (Semi Rimless 
Frame) สามารถปรับแต่งกรอบแว่นได้ นอกจากนี้ต้องมีจรรยาบรรณอาชีพ คือ ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยจิตบริการ
และสุขภาพจิตที่ ดี  พัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อ
ผู้รับบริการและบุคคลที่เก่ียวข้องในอาชีพ 
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การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
 1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 2 

1.1 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ  และ 
1.2 มีใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือเทียบเท่า หรือ  
1.3 ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้อง ที่ออกให้โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ 

โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมไม่น้อยกว่า 75 ชั่วโมง หรือ 
1.4 มีประสบการณ์ท างานในอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น อย่างน้อย 1 ปี โดยแสดง

ใบรับรองผลการท างานที่ออกให้จากสถานประกอบการ หรือบริษัทที่เก่ียวกับแว่นตา 
 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น     

ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 2  จ านวน 
7 หน่วย 

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 
3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นชั้น 2 จ านวน 7 

หน่วย และเข้ารับการประเมินในชั้นที่ 3 เพ่ิมอีก 4 หน่วย หรือ 
3.2 สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นชั้น 3 

โดยไม่ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นชั้น 2 ในกรณีนี้ผู้ เข้ารับการ
ประเมินในชั้นที่ 3 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทั้งหมด จ านวน 11 หน่วย 
  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
  ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพน้ี) 
 หน่วยสมรรถนะ 0111 ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame) 
 หน่วยสมรรถนะ 0112 ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame) 
 หน่วยสมรรถนะ 0121 ปรับแต่งกรอบแว่น 
 หน่วยสมรรถนะ 0411 ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยจิตบริการและสุขภาพจิตที่ดี 
 หน่วยสมรรถนะ 0412 พัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
 หน่วยสมรรถนะ 0421 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการ 
 หน่วยสมรรถนะ 0422 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคลที่เก่ียวข้องในอาชีพ 
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10.2  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 3 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นในชั้นที่ 3 นี้  จะต้องมีทักษะ

และความรู้  ในการประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame) กรอบเซาะร่อง (Semi Rimless 
Frame) สามารถปรับแต่งกรอบแว่น วัดพารามิเตอร์ ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น รวมทั้งแนะน าเลนส์
และกรอบแว่นตาได้ 
 นอกจากนี้ต้องมีจรรยาบรรณอาชีพ คือ ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยจิตบริการและสุขภาพจิตที่ ดี พัฒนา
ความรู้และทักษะเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการและบุคคลที่เก่ียวข้อง
ในอาชีพ 
 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 3 

1.1 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ  และ 
1.2 มีใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือเทียบเท่า หรือ  
1.3 ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้อง ที่ออกให้โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ 

โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง หรือ 
1.4 มีประสบการณ์ท างานในอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น อย่างน้อย 3 ปี โดยแสดง

ใบรับรองผลการท างานที่ออกให้จากสถานประกอบการ หรือบริษัทท่ีเก่ียวกับแว่นตา 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 3 จ านวน 
11 หน่วย ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 3 ได้ผ่านการ
ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 2 จะได้รับยกเว้นหน่วยสมรรถนะที่ผ่านประเมิน
ไปแล้วในชั้นที่ 2 จ านวน 7 หน่วย โดยประเมินเพ่ิมเติม จ านวน 4 หน่วย  

 3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 
3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นชั้น 3 จ านวน 11 

หน่วย และเข้ารับการประเมินในชั้นที่ 4 เพ่ิมอีก 4 หน่วย หรือ 
3.2 สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นชั้น 4 

โดยไม่ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นชั้น 3 ในกรณีนี้ผู้ เข้ารับการ
ประเมินในชั้นที่ 4 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทั้งหมด จ านวน 15 หน่วย 
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กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
  ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพน้ี) 
  หน่วยสมรรถนะ 0111 ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame) 

 หน่วยสมรรถนะ 0112 ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame) 
 หน่วยสมรรถนะ 0121 ปรับแต่งกรอบแว่น 
 หน่วยสมรรถนะ 0122 วัดพารามิเตอร์ 
 หน่วยสมรรถนะ 0211 ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Objective test  
 หน่วยสมรรถนะ 0212 ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Subjective test 
 หน่วยสมรรถนะ 0221 แนะน าเลนส์และกรอบแว่นตา 
 หน่วยสมรรถนะ 0411 ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยจิตบริการและสุขภาพจิตที่ดี 
 หน่วยสมรรถนะ 0412 พัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
 หน่วยสมรรถนะ 0421 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการ 
 หน่วยสมรรถนะ 0422 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้ที่เก่ียวข้องในอาชีพ 

 
10.3  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นในชั้นที่ 4 นี้  จะต้องมีทักษะ

และความรู้  ในการประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame) กรอบเซาะร่อง (Semi Rimless 
Frame) และกรอบเจาะ (Rimless Frame) สามารถปรับแต่งกรอบแว่น วัดพารามิเตอร์ ตรวจคัดกรองปัญหา
การมองเห็น แนะน าเลนส์และกรอบแว่นตา ส่งมอบแว่นตาที่ประกอบได้ตามมาตรฐาน  รวมทั้งการจัดเก็บ
ข้อมูลประวัติผู้รับบริการ 
 นอกจากนี้ต้องมีจรรยาบรรณอาชีพ คือ ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยจิตบริการและสุขภาพจิตที่ ดี พัฒนา
ความรู้และทักษะเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการและบุคคลที่เก่ียวข้อง
ในอาชีพ 
 

การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 4 

1.1 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ  และ 
1.2 มีใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือเทียบเท่า หรือ  
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1.3 ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้อง ที่ออกให้โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ 
โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง หรือ 

1.4 มีประสบการณ์ท างานในอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น อย่างน้อย 5 ปี โดยแสดง
ใบรับรองผลการท างานที่ออกให้จากสถานประกอบการ หรือบริษัทท่ีเก่ียวกับแว่นตา 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 4 จ านวน 
15 หน่วย ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 4 ได้ผ่านการ
ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 3 มาแล้ว จะได้รับยกเว้นหน่วยสมรรถนะที่ผ่าน
ประเมินไปแล้วในชั้นที่ 3 จ านวน 11 หน่วย โดยประเมินเพ่ิมเติม จ านวน 4 หน่วย  

 3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 
3.1 ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นชั้น 4 จ านวน 15 

หน่วย และเข้ารับการประเมินในชั้นที่ 5 เพ่ิมอีก 3 หน่วย หรือ 
3.2 สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นชั้น 5 

โดยไม่ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นชั้น 4 ในกรณีนี้ผู้ เข้ารับการ
ประเมินในชั้นที่ 5 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพทัง้หมด จ านวน 18 หน่วย 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพน้ี) 

  หน่วยสมรรถนะ 0111 ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame) 
 หน่วยสมรรถนะ 0112 ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame) 
 หน่วยสมรรถนะ 0113 ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเจาะ (Rimless Frame) 
 หน่วยสมรรถนะ 0121 ปรับแต่งกรอบแว่น 
 หน่วยสมรรถนะ 0122 วัดพารามิเตอร์ 
 หน่วยสมรรถนะ 0211 ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Objective test  
 หน่วยสมรรถนะ 0212 ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Subjective test 
 หน่วยสมรรถนะ 0221 แนะน าเลนส์และกรอบแว่นตา 

 หน่วยสมรรถนะ 0222 ส่งมอบแว่นตาที่ประกอบได้ตามมาตรฐาน 
 หน่วยสมรรถนะ 0311 จัดเก็บข้อมูลประวัติผู้รับบริการให้ครบถ้วน 
 หน่วยสมรรถนะ 0312 จัดเก็บข้อมูลให้ค้นหาง่ายและเป็นปัจจุบัน 
 หน่วยสมรรถนะ 0411 ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยจิตบริการและสุขภาพจิตที่ดี 
 หน่วยสมรรถนะ 0412 พัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
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 หน่วยสมรรถนะ 0421 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการ 
 หน่วยสมรรถนะ 0422 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้ที่เก่ียวข้องในอาชีพ 

 
10.4  คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่นในชั้นที่ 5 นี้  จะต้องมีทักษะ

และความรู้  ในการประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม ( Full Frame) กรอบเซาะร่อง (Semi Rimless 
Frame) และกรอบเจาะ (Rimless Frame) สามารถปรับแต่งกรอบแว่น วัดพารามิเตอร์ ตรวจคัดกรองปัญหา
การมองเห็น แนะน าเลนส์และกรอบแว่นตา ส่งมอบแว่นตาที่ประกอบได้ตามมาตรฐาน จัดเก็บข้อมูลประวัติ
ผู้รับบริการ รวมทั้งจัดการความพร้อมและความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในร้านแว่นตา 

นอกจากนี้ต้องมีจรรยาบรรณอาชีพ คือ ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยจิตบริการและสุขภาพจิตที่ ดี พัฒนา
ความรู้และทักษะเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการและบุคคลที่เก่ียวข้อง
ในอาชีพ 

 
การเล่ือนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 3 
1.1 มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัครเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ  และ 
1.2 มีใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือเทียบเท่า หรือ  
1.3 ใบรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้อง ที่ออกให้โดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ 

โรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง หรือ 
1.4 มีประสบการณ์ท างานในอาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น อย่างน้อย 5 ปี โดยแสดง

ใบรับรองผลการท างานที่ออกให้จากสถานประกอบการ หรือบริษัทท่ีเก่ียวกับแว่นตา 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น    

ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 5 จ านวน 
18 หน่วย ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 5 ได้ผ่านการ
ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น ชั้น 4 มาแล้ว จะได้รับยกเว้นหน่วยสมรรถนะที่ผ่าน
ประเมินไปแล้วในชั้นที่ 4 จ านวน 15 หน่วย โดยประเมินเพ่ิมเติม จ านวน 3 หน่วย  
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
  ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
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หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพน้ี) 

  หน่วยสมรรถนะ 0111 ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม (Full Frame) 
 หน่วยสมรรถนะ 0112 ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเซาะร่อง (Semi Rimless Frame) 

หน่วยสมรรถนะ 0113 ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเจาะ (Rimless Frame) 
หน่วยสมรรถนะ 0121 ปรับแต่งกรอบแว่น 
หน่วยสมรรถนะ 0122 วัดพารามิเตอร์ 
หน่วยสมรรถนะ 0211 ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Objective test  
หน่วยสมรรถนะ 0212 ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น ด้วยวิธี Subjective test 
หน่วยสมรรถนะ 0221 แนะน าเลนส์และกรอบแว่นตา 
หน่วยสมรรถนะ 0222 ส่งมอบแว่นตาที่ประกอบได้ตามมาตรฐาน 
หน่วยสมรรถนะ 0311 จัดเก็บข้อมูลประวัติผู้รับบริการให้ครบถ้วน 
หน่วยสมรรถนะ 0312 จัดเก็บข้อมูลให้ค้นหาง่ายและเป็นปัจจุบัน 
หน่วยสมรรถนะ 0321 จัดการความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ 
หน่วยสมรรถนะ 0322 จัดการความปลอดภัยข์องผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ 
หน่วยสมรรถนะ 0323 ถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบแว่นตาและปรับแต่งกรอบแว่นตา 
หน่วยสมรรถนะ 0411 ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยจิตบริการและสุขภาพจิตที่ดี 
หน่วยสมรรถนะ 0412 พัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยสมรรถนะ 0421 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการ 
หน่วยสมรรถนะ 0422 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้ที่เก่ียวข้องในอาชีพ 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าท่ี 

1. ตารางแสดงหน้าท่ี 

ความมุ่งหมายหลัก 

Key Purpose 

 บทบาทหลัก 

Key Roles 

  หน้าท่ีหลัก 

Key Functions 

ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 

เพ่ือพัฒนาอาชีพช่างวัด

สายตาประกอบแว่นไทย 

ให้เป็นไปตามหลัก

วิชาการ เทียบเท่า

มาตรฐานสากล 

 01 ประกอบแว่น  011 ประกอบแว่นตามใบสั่งแยก

ตามประเภทของกรอบและ

เลนส์ 

    012 การปรับแต่งแว่นและการวัด

พารามิเตอร์ 

02 ตรวจวัดสายตาและ

เสนอแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาสายตา 

021 ตรวจคัดกรองปัญหาการ

มองเห็น (Refractive error/ 

Pathology) 

    022 แนะน าแนวทางการแก้ไข

ปัญหาสายตา 

 03 บริหารจัดการร้าน

แว่นตา 

 031 จดัท าและเก็บประวัติสายตา

ของผู้รับบริการ 

    032 จัดการความพร้อมและความ

ปลอดภัยภายในร้านแว่นตา 

  04 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

อาชีพช่างวัดสายตา

ประกอบแว่น 

 041 มีคุณสมบัติส่วนบุคคล                   

ที่เหมาะสม 

042 มีการปฏิบัติตนอย่าง

เหมาะสมต่อผู้รับบริการและ

ผูท้ี่เก่ียวข้องในอาชีพ 

 

 

 

ทบทวนคร้ังท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี 
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2. ตารางแผนผังแสดงหน้าท่ี  
ทบทวนครั้งที่....... ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี 

หน้าท่ีหลัก 

Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

011 ประกอบแว่นตาม

ใบสั่งแยกตาม

ประเภทของกรอบ

และเลนส์ 

0111 ประกอบแว่นตาม

ประเภทกรอบเต็ม  

(Full Frame) 

01111 ตรวจสอบข้อมูลใบสั่งและ 
ต้ังค่าก าลังเลนส์ตามใบสั่ง 
ส าหรับการประกอบแว่น
ตามประเภทกรอบเต็ม  
(Full Frame) 

01112 สร้างแม่แบบ (Pattern) 
และก าหนด Datum line/ 
PD / SH ส าหรับการ
ประกอบแว่นตามประเภท
กรอบเต็ม  
(Full Frame) 

01113 ฝนเลนส์เข้ากรอบตาม
ประเภทกรอบเต็ม  
(Full Frame) 

0112 ประกอบแว่นตาม

ประเภทกรอบเซาะร่อง 

(Semi Rimless 

Frame) 

01121 ตรวจสอบข้อมูลใบสั่งและ 
ต้ังค่าก าลังเลนส์ตามใบสั่ง
ส าหรับการประกอบแว่น
ตามประเภทกรอบเซาะร่อง 
(Semi Rimless Frame) 
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หน้าท่ีหลัก 

Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

011 ประกอบแว่นตาม

ใบสั่งแยกตาม

ประเภทของกรอบ

และเลนส์ (ต่อ) 

0112 ประกอบแว่นตาม

ประเภทกรอบเซาะร่อง 

(Semi Rimless 

Frame) (ต่อ) 

01122 สร้างแม่แบบ (Pattern) 
และก าหนด Datum line/ 
PD / SH ส าหรับการ
ประกอบแว่นตามประเภท
กรอบเซาะร่อง 
(Semi Rimless Frame) 

01123 ฝนเลนส์เข้ากรอบตาม
ประเภทกรอบเซาะร่อง 
(Semi Rimless Frame) 

0113 ประกอบแว่นตาม

ประเภทกรอบเจาะ 

(Rimless Frame) 

01131 ตรวจสอบข้อมูลใบสั่งและ 

ต้ังค่าก าลังเลนส์ตามใบสั่ง

ส าหรับการประกอบแว่น

ตามประเภทกรอบเจาะ 

(Rimless Frame) 

01132 สร้างแม่แบบ (Pattern) 

และก าหนด Datum line/ 

PD / SH ส าหรับการ

ประกอบแว่นตามประเภท

กรอบเจาะ (Rimless 

Frame) 

01133 ฝนเลนส์เข้ากรอบตาม

ประเภทกรอบเจาะ 

(Rimless Frame) 
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หน้าท่ีหลัก 

Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

012 การปรับแต่งแว่น

และการวัด

พารามิเตอร์ 

0121 ปรับแต่งกรอบแว่น 01211 ปรับแต่งกรอบแว่นชนิด

โลหะ 

01212 ปรับแต่งกรอบแว่นชนิด

พลาสติก 

0122 วัดพารามิเตอร์ 01221 วัดพารามิเตอร์ของ      

กรอบแว่น 

01222 วัดพารามิเตอร์กรอบแว่น   

บนใบหน้า 

021 ตรวจคัดกรอง

ปัญหาการมองเห็น 

(Refractive error/ 

Pathology) 

0211 ตรวจคัดกรองปัญหาการ

มองเห็น ด้วยวิธี  

Objective test  

02111 เตรียมความพร้อมก่อนการ

วัดสายตาแบบ Objective 

test 

02112 ใช้ Retinoscope หรือ 

Auto-Refractor 

เป็นเครื่องมือในการตรวจหา

ค่าสายตา 

0212 ตรวจคัดกรองปัญหาการ

มองเห็น ด้วยวิธี 

Subjective test 

02121 เตรียมความพร้อมก่อนการ

วัดสายตาแบบ Subjective 

test 

02122 ตรวจความผิดปกติของ

สายตาที่เกิดจากการหักเห

ของแสง 
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หน้าท่ีหลัก 

Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

022 แนะน าแนวทางการ

แก้ไขปัญหาสายตา 

0221 แนะน าเลนส์และกรอบ

แว่นตา 

02211 แนะน าเลนส์แว่นตาที่

เหมาะสม 

02212 แนะน ากรอบแว่นตา         

ที่เหมาะสม 

0222 ส่งมอบแว่นตาที่

ประกอบได้ตามาตรฐาน 

02221 แนะน าวิธีใช้งานแว่นตา 

02222 แนะน าวิธีดูแลรักษาแว่นตา 

031 จัดท าและเก็บ

ประวัติสายตาของ

ผู้รับบริการ 

0311 จัดเก็บข้อมูลประวัติ

ผู้รับบริการให้ครบถ้วน 

03111 บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 

03112 บันทึกข้อมูลทางสายตา 

0312 จัดเก็บข้อมูลให้ค้นหา

ง่ายและเป็นปัจจุบัน 

03121 ท าระเบียนประวัติของ

ผู้รับบริการ 

03122 มีอุปกรณ์จัดเก็บที่ปลอดภัย 

032 จัดการความพร้อม

และความปลอดภัย

ภายในร้านแว่นตา 

0321 จัดการความพร้อมของ

บุคลากรและอุปกรณ์ 

03211 การเตรียมความพร้อมของ  

ผู้ให้บริการ 

03212 การเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ    

ให้พร้อมใช้งาน 

0322 จัดการความปลอดภัย

ของผู้ให้บริการและ

ผู้รับบริการ 

03221 การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์

อันตราย 

03222 การระมัดระวังในการใช้

เครื่องมือ 

0323 ถ่ายทอดความรู้ด้านการ

ประกอบแว่นตา และ

ปรับแต่งกรอบแว่นตา 

03231 สอนงานด้านการประกอบ

แว่นตา 

03232 สอนงานด้านการปรับแต่ง

แว่นตา 
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หน้าท่ีหลัก 

Key Function 

หน่วยสมรรถนะ 

Unit of Competence 

หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย รหัส ค าอธิบาย 

041 มีคุณสมบัติส่วน

บุคคล                   

ที่เหมาะสม 

0411 ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วย 

จิตบริการและสุขภาพจิต

ที่ดี 

04111 มีสุขภาพจิตที่ดี 

04112 มีจิตบริการ (Service 

Mind) 

0412 พัฒนาความรู้และทักษะ
เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 

04121 พัฒนาความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
อาชีพ 

04122 พัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องกับ
อาชีพ 

042 มีการปฏิบัติตน

อย่างเหมาะสมต่อ

ผู้รับบริการและผูท้ี่

เก่ียวข้องในอาชีพ 

0421 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

ต่อผู้รับบริการ 

04211 เคารพความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 

04212 มีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อ

ผู้รับบริการ 

0422 ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

ต่อผูท้ี่เก่ียวข้องในอาชีพ 

04221 มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคล

อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

04222 รักษาสิทธิส่วนบุคคล 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0111 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม  
 (Full Frame) 

 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การประกอบแว่นประเภทกรอบเต็มตามใบสั่งค่าสายตา ด้วยการสร้างแม่แบบตามรูปทรงกรอบแว่น 
ก าหนดเส้นอ้างอิงในการประกอบเลนส์ ฝนเลนส์ ลบคมเลนส์ และประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่น 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  

ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

01111 

ตรวจสอบข้อมูลใบสั่งและ 

ต้ังค่าก าลังเลนส์ตามใบสั่ง ส าหรับ

การประกอบแว่นตามประเภท

กรอบเต็ม  

(Full Frame) 

1. ตรวจสอบเลนส์ตามใบสั่ง 
2. ตรวจสอบค่าก าลังเลนส์ตาม
แว่นเดิม  

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

01112 

สร้างแม่แบบ (Pattern) และ

ก าหนด Datum line/ PD / SH 

ส าหรับการประกอบแว่นตาม

ประเภทกรอบเต็ม  

(Full Frame) 

1. สร้างแม่แบบ (Pattern) ตาม

รูปทรงกรอบแว่นตา 

2. ก าหนดเส้นอ้างอิงในการ

ประกอบเลนส์ (Datum line / PD 

/ SH) ตามประเภทของเลนส์ 

   

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

01113 

ฝนเลนส์เข้ากรอบตามประเภท

กรอบเต็ม (Full Frame) 

1. วาง OC เลนส์ให้ตรงกับจุด PD 

/ SH ที่สร้างบนแม่แบบ 

(Centering) 

2. ฝนเลนส์เข้ากรอบ 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
    1. ทักษะการตรวจสอบค่าก าลังเลนส์ 
 2. ทักษะการสร้างแม่แบบและก าหนดเส้นอ้างอิงในการประกอบเลนส์ 
 3. ทักษะการฝนเลนส์และลบคมเลนส์ 
 4. ทักษะการประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่น 
 5. ทักษะการแก้ปัญหา 
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 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้ด้านการแปลความหมายของใบสั่งค่าสายตา 
 2. ความรู้ด้านวัสดุและประเภทของเลนส์ 
 3. ความรู้เก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม 

 

14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ผลการประเมินภาคปฏิบัติในการประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม 
 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลการสอบข้อเขียน  

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

จัดการประเมินทางภาคทฤษฎีก่อน และตามด้วยการประเมินภาคปฏิบัติ 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

ประกอบแว่นตามขั้นตอนของการประกอบแว่นประเภทกรอบเต็ม 
1. ตรวจสอบเลนส์ตามใบสั่ง 
   1.1 ระบุวัสดุของเลนส์ให้ตรงตามใบสั่ง 
   1.2 ระบุประเภทของเลนส์ตามการแก้ไขปัญหาสายตาได้ 
   1.3 แยกประเภทของเลนส์ตามคุณสมบัติในการ ใช้งาน 
2. ตรวจสอบค่าก าลังเลนส์ตามแว่นเดิม ประกอบด้วย การหาค่า SPH, CYL, Axis, Prism, Addition, 
OC, PD และ SH 
3. สร้างแม่แบบ (Pattern) ตามรูปทรงกรอบแว่นตา 
    3.1 สร้างแม่แบบด้วยการวาด ตัด หรือ สแกน  
    3.2  ตรวจสอบความ  ถูกต้องของแม่แบบที่สร้างขึ้นให้ได้ขนาดและรูปทรงพอดีกับกรอบแว่นตา 
4. ก าหนดเส้นอ้างอิงในการประกอบเลนส์ (Datum line / PD / SH) ตามประเภทของเลนส์ 
    4.1 สร้างเส้นอ้างอิง (Datum line) แนวนอน (180 องศา)  
    4.2 สร้างเส้นอ้างอิงแนวต้ัง (90 องศา) เพ่ือก าหนดจุด PD / SH ตามชนิดเลนส์ 
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5. วาง OC เลนส์ให้ตรงกับจุด PD / SH ที่สร้างบนแม่แบบ (Centering) 
6. ฝนเลนส์เข้ากรอบ 
    6.1 ตัดเลนส์ให้ได้รูปตามแม่แบบ (Pattern) 
    6.2 ท าสันเลนส์ (Bevel) ให้ได้รูปและขนาดพอดีกับกรอบแว่น 
    6.3 ลบคม 
    6.4 ประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่น 
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. Optical Centre (OC) หมายถึง จุดศูนย์กลาง หรือจุดโฟกัสของเลนส์ 
2. Spherical Lens (SPH) หมายถึง เลนส์ทรงกลม ใช้แก้ไขสายตาสั้น หรือสายตายาว 
3. Cylindrical Lens (CYL) หมายถึง เลนส์ทรงกระบอก ใช้แก้ไขสายตาเอียง 
4. Axis หมายถึง แกนองศาของเลนส์ หรือแกนองศาสายตาเอียง 
5. Addition (Add) หมายถึง ค่าก าลังเลนส์นูนที่ใส่เพ่ิมเข้าไปจากค่าสายตาระยะไกล ส าหรับการมอง
ที่ระยะใกล้ 
6. Prism หมายถึง เลนส์ปริซึม ส าหรับการเลื่อนจุดรวมแสงหรือเพ่ือเบนแสงไปในทิศทางที่ต้องการ 
7. Pupillary Distance (PD) หมายถึง ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางรูม่านตาทั้งสองข้าง  
8. Segment Height (SH) หมายถึง ความสูงในแนวต้ัง วัดจากขอบล่างสุดของเลนส์ถึงจุดประกอบ 
เช่น เลนส์สองชั้น Flat top,  SH จะวัดจากขอบล่างสุดของเลนส์ถึงแนวขอบบนของเส้นครึ่งวงกลมที่
ใช้อ่านหนังสือ 

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 
 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 แบบทดสอบข้อเขียน 
 18.2 การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0112 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเซาะร่อง    
    (Semi Rimless Frame) 

 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การประกอบแว่นประเภทกรอบเซาะร่องตามใบสั่งค่าสายตา ด้วยการสร้างแม่แบบตามรูปทรงกรอบแว่น 
ก าหนดเส้นอ้างอิงในการประกอบเลนส์ ฝนเลนส์ ลบคมเลนส์ ท าร่องเลนส์ และประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่น  
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  

ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

01121 

ตรวจสอบข้อมูลใบสั่งและ 

ต้ังค่าก าลังเลนส์ตามใบสั่งส าหรับ

การประกอบแว่นตามประเภท

กรอบเซาะร่อง 

(Semi Rimless Frame) 

1. ตรวจสอบเลนส์ตามใบสั่ง 
2. ตรวจสอบค่าก าลังเลนส์ตาม
แว่นเดิม  

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

01122 

สร้างแม่แบบ (Pattern) และ

ก าหนด Datum line/ PD / SH 

ส าหรับการประกอบแว่นตาม

ประเภทกรอบเซาะร่อง 

(Semi Rimless Frame) 

1. สร้างแม่แบบ (Pattern) ตาม

รูปทรงกรอบแว่นตา 

2. ก าหนดเส้นอ้างอิงในการ

ประกอบเลนส์ (Datum line / PD 

/ SH) ตามประเภทของเลนส์ 

     

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

01123 

ฝนเลนส์เข้ากรอบตามประเภท

กรอบเซาะร่อง (Semi Rimless 

Frame) 

1. วาง OC เลนส์ให้ตรงกับจุด PD 

/ SH ที่สร้างบนแม่แบบ 

(Centering) 

2. ฝนเลนส์เข้ากรอบ 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 การประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
    1. ทักษะการตรวจสอบค่าก าลังเลนส์ 
 2. ทักษะการสร้างแม่แบบและก าหนดเส้นอ้างอิงในการประกอบเลนส์ 
 3. ทักษะการฝนเลนส์และลบคมเลนส์ 

 4. ทักษะท าร่องเลนส์ (Groove) 

 5. ทักษะการประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่น 
 6. ทักษะการแก้ปัญหา 
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 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้ด้านการแปลความหมายของใบสั่งค่าสายตา 
 2. ความรู้ด้านวัสดุและประเภทของเลนส์ 
 3. ความรู้เก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการประกอบแว่นตามประเภทกรอบเซาะร่อง    

 

14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ผลการประเมินภาคปฏิบัติในการประกอบแว่นตามประเภทกรอบเซาะร่อง    
 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลการสอบข้อเขียน  

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

จัดการประเมินทางภาคทฤษฎีก่อน และตามด้วยการประเมินภาคปฏิบัติ 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) ค าแนะน า  
ประกอบแว่นตามขั้นตอนของการประกอบแว่นประเภทเซาะร่อง    
1. ตรวจสอบเลนส์ตามใบสั่ง 
   1.1 ระบุวัสดุของเลนส์ให้ตรงตามใบสั่ง 
   1.2 ระบุประเภทของเลนส์ตามการแก้ไขปัญหาสายตาได้ 
   1.3 แยกประเภทของเลนส์ตามคุณสมบัติในการ ใช้งาน 
2. ตรวจสอบค่าก าลังเลนส์ตามแว่นเดิม ประกอบด้วย การหาค่า SPH, CYL, Axis, Prism, Addition, 
OC, PD และ SH 
3. สร้างแม่แบบ (Pattern) ตามรูปทรงกรอบแว่นตา 
    3.1 สร้างแม่แบบด้วยการวาด ตัด หรือ สแกน  
    3.2  ตรวจสอบความ  ถูกต้องของแม่แบบที่สร้างขึ้นให้ได้ขนาดและรูปทรงพอดีกับกรอบแว่นตา  
4. ก าหนดเส้นอ้างอิงในการประกอบเลนส์ (Datum line / PD / SH) ตามประเภทของเลนส์ 
    4.1 สร้างเส้นอ้างอิง (Datum line) แนวนอน (180 องศา) 

4.2 สร้างเส้นอ้างอิงแนวต้ัง (90 องศา) เพ่ือก าหนดจุด PD / SH ตามชนิดเลนส์ 
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5. วาง OC เลนส์ให้ตรงกับจุด PD / SH ที่สร้างบนแม่แบบ (Centering) 
6. ฝนเลนส์เข้ากรอบ 
    6.1 ตัดเลนส์ให้ได้รูปตามแม่แบบ (Pattern) 
    6.2 ฝนขอบเลนส์ให้เรียบ ได้รูปและขนาดพอดีกับกรอบแว่น และลบคมเลนส์ 
    6.3 ท าร่องเลนส์ (Groove) 
    6.4 ประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่น 
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. Optical Centre (OC) หมายถึง จุดศูนย์กลาง หรือจุดโฟกัสของเลนส์ 
2. Spherical Lens (SPH) หมายถึง เลนส์ทรงกลม ใช้แก้ไขสายตาสั้น หรือสายตายาว 
3. Cylindrical Lens (CYL) หมายถึง เลนส์ทรงกระบอก ใช้แก้ไขสายตาเอียง 
4. Axis หมายถึง แกนองศาของเลนส์ หรือแกนองศาสายตาเอียง 
5. Addition (Add) หมายถึง ค่าก าลังเลนส์นูนที่ใส่เพ่ิมเข้าไปจากค่าสายตาระยะไกล ส าหรับการมอง
ที่ระยะใกล้ 
6. Prism หมายถึง เลนส์ปริซึม ส าหรับการเลื่อนจุดรวมแสงหรือเพ่ือเบนแสงไปในทิศทางที่ต้องการ 
7. Pupillary Distance (PD) หมายถึง ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางรูม่านตาทั้งสองข้าง  
8. Segment Height (SH) หมายถึง ความสูงในแนวต้ัง วัดจากขอบล่างสุดของเลนส์ถึงจุดประกอบ 
เช่น เลนส์สองชั้น Flat top,  SH จะวัดจากขอบล่างสุดของเลนส์ถึงแนวขอบบนของเส้นครึ่งวงกลมที่
ใช้อ่านหนังสือ 
 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 แบบทดสอบข้อเขียน 
 18.2 การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0113 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบแว่นตามประเภทกรอบเจาะ    
    (Rimless Frame) 

 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การประกอบแว่นประเภทกรอบเจาะตามใบสั่งค่าสายตา ด้วยการสร้างแม่แบบตามรูปทรงกรอบแว่น 
ก าหนดเส้นอ้างอิงในการประกอบเลนส์ ฝนเลนส์ ลบคมเลนส์ ก าหนดต าแหน่งเจาะตรงตามโครงสร้างของ
กรอบแว่น และประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่น 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08) 

ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

01131 

ตรวจสอบข้อมูลใบสั่งและต้ังค่า

ก าลังเลนส์ตามใบสั่งส าหรับการ

ประกอบแว่นตามประเภทกรอบ

เจาะ (Rimless Frame) 

1. ตรวจสอบเลนส์ตามใบสั่ง 
2. ตรวจสอบค่าก าลังเลนส์ตาม
แว่นเดิม  

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

01132 

สร้างแม่แบบ (Pattern) และ

ก าหนด Datum line/ PD / SH 

ส าหรับการประกอบแว่นตาม

ประเภทกรอบเจาะ (Rimless 

Frame) 

1. สร้างแม่แบบ (Pattern) ตาม

รูปทรงกรอบแว่นตา 

2. ก าหนดเส้นอ้างอิงในการ

ประกอบเลนส์ (Datum line / PD 

/ SH) ตามประเภทของเลนส์ 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

01133 

ฝนเลนส์เข้ากรอบตามประเภท

กรอบเจาะ (Rimless Frame) 

1. วาง OC เลนส์ให้ตรงกับจุด PD 

/ SH ที่สร้างบนแม่แบบ 

(Centering) 

2. ฝนเลนส์เข้ากรอบ 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 การประกอบแว่นตามประเภทกรอบเต็ม 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
    1. ทักษะการตรวจสอบค่าก าลังเลนส์ 
 2. ทักษะการสร้างแม่แบบและก าหนดเส้นอ้างอิงในการประกอบเลนส์ 
 3. ทักษะการฝนเลนส์และลบคมเลนส์ 

 4. ทักษะการเจาะเลนส์ให้ตรงตามโครงสร้างของกรอบแว่น 

 5. ทักษะการประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่น 
 6. ทักษะการแก้ปัญหา 
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 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้ด้านการแปลความหมายของใบสั่งค่าสายตา 
 2. ความรู้ด้านวัสดุและประเภทของเลนส์ 
 3. ความรู้เก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการประกอบแว่นตามประเภทกรอบเจาะ    

 

14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ผลการประเมินภาคปฏิบัติในการประกอบแว่นตามประเภทกรอบเซาะร่อง    
 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลการสอบข้อเขียน  

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

จัดการประเมินทางภาคทฤษฎีก่อน และตามด้วยการประเมินภาคปฏิบัติ 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

ประกอบแว่นตามขั้นตอนของการประกอบแว่นประเภทกรอบเจาะ 
ประกอบแว่นตามขั้นตอนของการประกอบแว่นประเภทเซาะร่อง    
1. ตรวจสอบเลนส์ตามใบสั่ง 
   1.1 ระบุวัสดุของเลนส์ให้ตรงตามใบสั่ง 
   1.2 ระบุประเภทของเลนส์ตามการแก้ไขปัญหาสายตาได้ 
   1.3 แยกประเภทของเลนส์ตามคุณสมบัติในการ ใช้งาน 
2. ตรวจสอบค่าก าลังเลนส์ตามแว่นเดิม ประกอบด้วย การหาค่า SPH, CYL, Axis, Prism, Addition, 
OC, PD และ SH 
3. สร้างแม่แบบ (Pattern) ตามรูปทรงกรอบแว่นตา 
    3.1 สร้างแม่แบบด้วยการวาด ตัด หรือ สแกน  
    3.2  ตรวจสอบความ  ถูกต้องของแม่แบบที่สร้างขึ้นให้ได้ขนาดและรูปทรงพอดีกับกรอบแว่นตา 
4. ก าหนดเส้นอ้างอิงในการประกอบเลนส์ (Datum line / PD / SH) ตามประเภทของเลนส์ 
    4.1 สร้างเส้นอ้างอิง (Datum line) แนวนอน (180 องศา) 
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    4.2 สร้างเส้นอ้างอิงแนวต้ัง (90 องศา) เพ่ือก าหนดจุด PD / SH ตามชนิดเลนส์ 
5. วาง OC เลนส์ให้ตรงกับจุด PD / SH ที่สร้างบนแม่แบบ (Centering) 
6. ฝนเลนส์เข้ากรอบ 
    6.1 ตัดเลนส์ให้ได้รูปตามแม่แบบ (Pattern) 
    6.2 ฝนขอบเลนส์ให้เรียบ ได้รูปและขนาดพอดีกับกรอบแว่น และลบคมเลนส์ 
    6.3 ก าหนดต าแหน่งเจาะตรงตามโครงสร้างของกรอบแว่น 
    6.4 ประกอบเลนส์เข้ากรอบแว่น 
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. Optical Centre (OC) หมายถึง จุดศูนย์กลาง หรือจุดโฟกัสของเลนส์ 
2. Spherical Lens (SPH) หมายถึง เลนส์ทรงกลม ใช้แก้ไขสายตาสั้น หรือสายตายาว 
3. Cylindrical Lens (CYL) หมายถึง เลนส์ทรงกระบอก ใช้แก้ไขสายตาเอียง 
4. Axis หมายถึง แกนองศาของเลนส์ หรือแกนองศาสายตาเอียง 
5. Addition (Add) หมายถึง ค่าก าลังเลนส์นูนที่ใส่เพ่ิมเข้าไปจากค่าสายตาระยะไกล ส าหรับการมอง
ที่ระยะใกล้ 
6. Prism หมายถึง เลนส์ปริซึม ส าหรับการเลื่อนจุดรวมแสงหรือเพ่ือเบนแสงไปในทิศทางที่ต้องการ 
7. Pupillary Distance (PD) หมายถึง ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางรูม่านตาทั้งสองข้าง  
8. Segment Height (SH) หมายถึง ความสูงในแนวต้ัง วัดจากขอบล่างสุดของเลนส์ถึงจุดประกอบ 
เช่น เลนส์สองชั้น Flat top,  SH จะวัดจากขอบล่างสุดของเลนส์ถึงแนวขอบบนของเส้นครึ่งวงกลมที่
ใช้อ่านหนังสือ 
 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 แบบทดสอบข้อเขียน 
 18.2 การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0121 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับแต่งกรอบแว่น 
 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การปรับแต่งกรอบแว่นทั้งชนิดโลหะและชนิดพลาสติกให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน  
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  
 ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

01211 

ปรับแต่งกรอบแว่นชนิดโลหะ 

1. ตรวจสอบสภาพความพร้อม
ของกรอบแว่นก่อนปรับดัดแว่น 
2. เลือกใช้คีมปรับดัดแว่นให้
ถูกต้องและเหมาะสมกับต าแหน่ง
การดัดบนกรอบแว่น 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

01212 

ปรับแต่งกรอบแว่นชนิดพลาสติก 

1. ตรวจสอบสภาพความพร้อม

ของกรอบแว่นก่อนปรับดัดแว่น 

2. เลือกใช้คีมปรับดัดแว่นให้

ถูกต้องและเหมาะสมกับต าแหน่ง

การดัดบนกรอบแว่น 

3. เลือกความร้อนให้เหมาะสมกับ
ชนิดของพลาสติกที่ท ากรอบแว่น 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ไม่มี 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
    1. ทักษะการใช้คีมและเครื่องมือที่เก่ียวข้องกับการดัดแว่น 
 2. ทักษะการแก้ปัญหา 
 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เก่ียวกับประเภทของกรอบแว่น 
 2. ความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับแต่งกรอบแว่น 
 3. ความรู้เก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการปรับแต่งกรอบแว่น  

 

14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ผลการประเมินภาคปฏิบัติในการปรับแต่งกรอบแว่นทั้งชนิดโลหะและชนิดพลาสติก 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลการสอบข้อเขียน  

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

จัดการประเมินทางภาคทฤษฎีก่อน และตามด้วยการประเมินภาคปฏิบัติ 
(ง) วิธีการประเมิน  

พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

ปรับแต่งกรอบแว่นชนิดโลหะโดยใช้คีม และปรับแต่งกรอบแว่นชนิดพลาสติกโดยใช้คีม/เครื่องท า
ความร้อน 
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
 - 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 แบบทดสอบข้อเขียน 
 18.2 การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0122 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วัดพารามิเตอร์ 
 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การวัดพารามิเตอร์ของกรอบแว่นและการวัดพารามิเตอร์ของกรอบแว่นบนใบหน้า เพ่ือให้ได้ทัศนวิสัย
เลนส์ที่ดีที่สุด ส าหรับกรอบแว่นตาของผู้รับบริการแต่ละคน 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08) 

ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

01221 

วัดพารามิเตอร์ของกรอบแว่น 

1. เข้าใจและระบุค่า A B DBL ED 
ในระบบ Box System ได้ 
2. น าข้อมูลจากค่า A B DBL ED 
มาใช้ในการสั่งขนาดของเลนส์ได้ 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

01222 

วัดพารามิเตอร์ของกรอบแว่นบน

ใบหน้า 

1. วัดมุมเทหน้าแว่น 

2. วัดระยะห่างระหว่างกระจกตา

กับผิวหลังเลนส์ 

3. วัดความโค้งของหน้าแว่น 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ไม่มี 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
    1. ทักษะการวัดมุมเทหน้าแว่น 

2. ทักษะการวัดระยะห่างระหว่างกระจกตากับผิวหลังเลนส์ 
3. ทักษะการวัดความโค้งของหน้าแว่น 
 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับค่า A B DBL ED ในระบบ Box System  
  

14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ผลการประเมินภาคปฏิบัติในการวัดพารามิเตอร์ของกรอบแว่นและการวัดพารามิเตอร์ของกรอบแว่น
บนใบหน้า 

 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

ผลการสอบข้อเขียน  
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
จัดการประเมินทางภาคทฤษฎีก่อน และตามด้วยการประเมินภาคปฏิบัติ 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

วัดพารามิเตอร์ของกรอบแว่น  และวัดพารามิเตอร์ของกรอบแว่นบนใบหน้า โดยใช้เครื่องมือวัด
พารามิเตอร์  
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. Boxing system หมายถึง ระบบที่ใช้ส าหรับวัดค่าพารามิเตอร์ของกรอบแว่น เช่น ค่า A ,B ,DBL 

 และ ED 
2. ค่า A หมายถึง ค่าขนาดของกรอบแว่นในแนวนอน วัดจากขอบนอกสุดของเลนส์ด้านซ้ายถึงขอบ

 นอกสุดของเลนส์ด้านขวา ในระบบ Boxing System 
3. ค่า B หมายถึง ค่าขนาดของกรอบแว่นในแนวต้ัง วัดจากขอบนอกสุดของเลนส์ด้านล่างถึงขอบนอก

 สุดของเลนส์ด้านบน ในระบบ Boxing System 
4, Distance Between Lens (DBL) หมายถึง ระยะที่แคบที่สุดของระยะห่างของขอบเลนส์ข้างซ้าย 

 กับขอบเลนส์ข้างขวา บริเวณจมูก (บางกรณีเท่ากับความกว้างของสะพานแว่น(Bridge)) 
5. Effective Diameter (ED) หมายถึง ระบบการตีกรอบรูปทรงแว่นตา และแบ่งส่วนกรอบแว่น เพ่ือ

 ใช้ในการวัดค่าต่างๆ เช่น ค่า A , B, DBL เป็นต้น 
 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 แบบทดสอบข้อเขียน 
 18.2 การสาธิตการปฏิบัติงาน 
      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0211 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็นด้วยวิธี  
    Objective test  

 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การ ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็น  ด้วยวิธี  Objective test โ ดยใช้เครื่อง มือที่ เรีย กว่ า 
Retinoscope หรือใช้ Auto-Refractor เพ่ือระบุค่าสายตาของผู้รับบริการ 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  

ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

02111 

เตรียมความพร้อมก่อนการวัด

สายตาแบบ Objective test 

1. ซักประวัติผู้ถูกวัด 
2. เตรียมห้องตรวจวัดสายตาและ
แสงสว่างตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. เตรียมต าแหน่งของผู้ถูกวัด  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดกรณีใช้ 
Retinoscope หรือ เตรียม
เครื่องวัดในกรณีใช้ Auto-
Refractor 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

02112 

ใช้ Retinoscope หรือ Auto-

Refractor 

เป็นเครื่องมือในการตรวจหาค่า

สายตา 

1. ระบุประเภทของสายตาตาม

แสงที่ปรากฏจากตาผู้ถูกวัด กรณี

ใช้ Retinoscope หรือ จัดหน้า

ของผู้ถูกวัดตามต าแหน่งที่ถูกต้อง 

กรณีใช้ Auto-Refractor 

2. ระบุค่าสายตาที่ได้จากการ

ตรวจวัดอย่างถูกต้อง กรณีใช้ 

Retinoscope หรือ ปฏิบัติตาม

คู่มือการใช้เครื่อง  กรณีใช้ Auto-

Refractor 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
    1. ทักษะการใช้ Retinoscope หรือทักษะการใช้เครื่อง Auto-Refractor ได้ถูกต้องตามคู่มือ 
 2. ทักษะการระบุประเภทของสายตาตามแสงที่ปรากฏจากตาผู้ถูกวัด 
 3. ทักษะการแปลผลค่าสายตาที่ได้จากการตรวจวัด 
 3. ทักษะการระบุค่าสายตาที่ได้จากการตรวจวัด 
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 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เก่ียวกับดวงตา และปัญหาสายตา 

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดเตรียมห้องตรวจวัดสายตา 
3. ความรู้เก่ียวกับการใช้ Retinoscope และการระบุค่าสายตา หรือ ความรู้เก่ียวกับการใช้เครื่อง 

Auto-Refractor 
  

14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ผลการประเมินภาคปฏิบัติในการระบุค่าสายตา โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Retinoscope หรือใช้ 
Auto-Refractor ได้ 

 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

ผลการสอบข้อเขียน  
 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
จัดการประเมินทางภาคทฤษฎีก่อน และตามด้วยการประเมินภาคปฏิบัติ 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็นด้วยวิธี Objective test โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Retinoscope 
หรือใช้ Auto-Refractor 
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. Retinoscope หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้วัดความผิดปกติของระบบหักเหของแสงที่ลูกนัยน์ตา ด้วยการ

หาค่าของจุด far-point ของตา ซ่ึงอยู่ที่ระยะอนันต์ 
2. Auto-Refractor หมายถึง ระบบการตรวจสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบ Refraction     

เข้าไปในกระบอกตา เพ่ือตรวจสอบว่าแสงที่ผ่านตา Cornea และ Lens นั้น ตกลงไปที่จอรับภาพพอดี หรือถึง
ก่อนจอรับภาพ หรือ หลังจากจอภาพ และตรวจสอบความโค้งของกระจกตาว่าผิดไปในแนวใดแนวหนึ่งในรัศมี 
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360 องศา โดยเครื่องสามารถระบุผลการตรวจสายตาสั้น ยาว หรือเอียง และองศาของสายตาเอียงโดย
แบ่งเป็น ตาซ้ายและตาขวา 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 แบบทดสอบข้อเขียน 
 18.2 การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0212 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็นด้วยวิธี  
    Subjective test  

 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็นด้วยวิธี Subjective test เพ่ือระบุประเภทความผิดปกติของ
สายตาที่เกิดจากการหักเหของแสง ตลอดจนบันทึกข้อมูลค่าสายตาที่ได้จากการตรวจวัด 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  
 ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น  หน้า 54 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

02121 

เตรียมความพร้อมก่อนการวัด

สายตาด้วย Subjective test 

1. ซักประวัติผู้ถูกวัด 
2. เตรียมห้องตรวจวัดสายตาและ
แสงสว่างตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. เตรียมเครื่องวัดให้พร้อมใช้งาน 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

02122 

ตรวจความผิดปกติของสายตาที่

เกิดจากการหักเหของแสง  

1. ตรวจวัดสายตาตามขั้นตอน

มาตรฐาน 

2. ระบุประเภทความผิดปกติของ

สายตาได้ ประกอบด้วย สายตาสั้น 

สายตายาว สายตาเอียง และ

สายตายาวตามอายุ 

3. บันทึกข้อมูลค่าสายตาที่สั่งจ่าย

ให้กับลูกค้า  

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ทักษะการสื่อสาร 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
    1. ทักษะการใช้อุปกรณ์ส าหรับวัดสายตาด้วยวิธี Subjective test 
 2. ทักษะการระบุประเภทความผิดปกติของสายตาที่เกิดจากการหักเหของแสง 
 3. ทักษะการบันทึกข้อมูลค่าสายตาที่ได้จากการตรวจวัด 

 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เก่ียวกับดวงตา และปัญหาสายตา 

2. ความรู้เก่ียวกับการจัดเตรียมห้องตรวจวัดสายตาและการซักประวัติผู้ถูกวัด 
3. ความรู้เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ส าหรับวัดสายตาด้วยวิธี Subjective test 
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14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ผลการประเมินภาคปฏิบัติในการระบุค่าสายตา โดยใช้อุปกรณ์ส าหรับวัดสายตาด้วยวิธี Subjective 
test ได้ 

 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

ผลการสอบข้อเขียน  
 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
จัดการประเมินทางภาคทฤษฎีก่อน และตามด้วยการประเมินภาคปฏิบัติ 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

ตรวจคัดกรองปัญหาการมองเห็นด้วยวิธี Subjective test  
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  Subjective test หมายถึง การวัดสายตาทีต้่องมีการสอบถามข้อมูลจากผู้รับบริการ เช่น ให้ทดลอง
อ่าน แล้ววัด และประเมินเพ่ือเพ่ิมหรือลดก าลังเลนส์แล้วสอบถามความชัดของเลนส์ที่ให้ เป็นต้น 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 แบบทดสอบข้อเขียน 
 18.2 การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0221 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แนะน าเลนส์และกรอบแว่นตา 
 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การแนะน าเลนส์และกรอบแว่นตาแก่ผู้รับบริการ อันประกอบด้วย การแนะน าประเภท คุณสมบัติ
พิเศษ วัสดุที่ใช้ในการผลิตเลนส์และผลิตกรอบแว่นตาประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการแนะน ากรอบแว่นตาที่
เหมาะสมกับใบหน้าของผู้รับบริการ 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  
 ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

02211 

แนะน าเลนส์สายตา 

1. แนะน าประเภทของเลนส์ที่ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาสายตา 
2. แนะน าวัสดุที่ใช้ในการผลิต
เลนส์ 
3. แนะน าคุณสมบัติพิเศษของ
เลนส์ เช่น กรองแสง ลดแสง
สะท้อน  

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

02212 

แนะน ากรอบแว่นตาที่เหมาะสม  

1. แนะน าประเภทของกรอบ

แว่นตาที่เหมาะสมกับใบหน้า  

และเลนส์ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

สายตา 

2. แนะน าวัสดุที่ใช้ในการผลิต

กรอบแว่น 

3. แนะน าคุณสมบัติพิเศษของ

กรอบแว่นตา ลักษณะการใช้งาน 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ทักษะการสื่อสาร 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
    1. ทักษะในการแนะน าเลนส์สายตา 
 2. ทักษะในการแนะน ากรอบแว่นตาที่เหมาะสม 

 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เก่ียวกับประเภท คุณสมบัติพิเศษ วัสดุที่ใช้ในการผลิตเลนส์ประเภทต่าง ๆ 
 2. ความรู้เก่ียวกับประเภท คุณสมบัติพิเศษ วัสดุที่ใช้ในการผลิตกรอบแว่นตาประเภทต่าง ๆ  
   
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น  หน้า 58 
 

14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ผลการประเมินภาคปฏิบัติในการแนะน าอุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นจากสถานการณ์จ าลองที่จัดขึ้น 
 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลการสอบข้อเขียน  

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

จัดการประเมินทางภาคทฤษฎีก่อน และตามด้วยการประเมินภาคปฏิบัติ 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การแนะน าประเภท คุณสมบัติพิเศษ วัสดุที่ใช้ในการผลิตเลนส์และผลิตกรอบแว่นตาประเภทต่าง ๆ 
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
- 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 แบบทดสอบข้อเขียน 
 18.2 การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0222 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การส่งมอบแว่นตาที่ประกอบได้ตาม
มาตรฐาน 

 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การแนะน าวิธีการใช้งานและดูแลรักษา อุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นให้สมบูรณ์ก่อนการส่งมอบให้แก่ลูกค้า 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  

ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

02221 

แนะน าวิธีใช้งานแว่นตา 

1. ตรวจสอบแว่นตาก่อนการส่ง
มอบ 
2. อธิบายวิธีการใช้งานแว่นตา 
3. แก้ไขปัญหาที่เกิดจากแว่นตา
ภายหลังการส่งมอบ 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

02222 

ดูแลรักษาแว่นตา  

1. อธิบายวิธีการท าความสะอาด

แว่นตา 

2. อธิบายวิธีการจัดเก็บแว่นตา 

3. แนะน าข้อควรระวังในการใช้

แว่นตา 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ความรู้เก่ียวกับประเภท คุณสมบัติพิเศษ วัสดุที่ใช้ในการผลิตเลนส์และการผลิตกรอบแว่นตาประเภทต่าง ๆ 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
    1. ทักษะในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแว่นตา 
 2. ทักษะการแนะน าวิธีการใช้งานและดูแลรักษาแว่นตาแก่ผู้รับบริการ 

 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เก่ียวกับวิธีการใช้งาน วิธีการท าความสะอาด และวิธีการจัดเก็บ  

2. ความรู้เก่ียวกับข้อควรระวังในการใช้แว่นตาแต่ละประเภท 
   

14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
    ผลการประเมินภาคปฏิบัติในการใช้งานและดูแลรักษาแว่นตาแก่ผู้รับบริการ   จากสถานการณ์จ าลอง
ที่จัดขึ้น 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลการสอบข้อเขียน  

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
จัดการประเมินทางภาคทฤษฎีก่อน และตามด้วยการประเมินภาคปฏิบัติ 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

การแนะน าวิธีการใช้งาน วิธีการท าความสะอาด วิธีการจัดเก็บ และข้อควรระวังในการใช้แว่นตา    
แต่ละประเภท 
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  - 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 แบบทดสอบข้อเขียน 
 18.2 การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0311 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเก็บข้อมูลประวัติผู้รับบริการให้ 
ครบถ้วน 

 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลค่าสายตา ข้อมูลกรอบแว่นตา ประเภทของเลนส์ และราคาให้
ครบถ้วน เพ่ือใช้อ้างอิงในการให้บริการครั้งต่อไป 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  
 ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

03111 

บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ระบุชื่อ เพศ อายุ  
2. ระบุช่องทางการติดต่อ  
3. บันทึกข้อมูลโรคตาและโรค
ประจ าตัวท่ีมีผลกระทบ             
กับดวงตา 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

03112 

บันทึกข้อมูลทางสายตา 

1. บันทึกค่าสายตาให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ 

2. บันทึกข้อมูลกรอบแว่นตาและ

เลนส์ รวมทั้งราคา 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ทักษะการสื่อสาร 
2. ทักษะการใช้สัญลักษณ์ และอักษรย่อ 
 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เก่ียวกับโรคตาและโรคประจ าตัวท่ีมีผลกระทบกับดวงตา 
 2. ความรู้เก่ียวกับค่าสายตา 
 3. ความรู้เก่ียวกับข้อมูลกรอบแว่นตาและเลนส์ รวมทั้งราคา 
   

14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ผลการประเมินภาคปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลประวัติผู้รับบริการให้ครบถ้วน จากสถานการณ์จ าลอง   
ที่จัดขึ้น 
 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลการสอบข้อเขียน  
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
จัดการประเมินทางภาคทฤษฎีก่อน และตามด้วยการประเมินภาคปฏิบัติ 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

- 
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  - 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 แบบทดสอบข้อเขียน 
 18.2 การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0312 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเก็บข้อมูลให้ค้นหาง่ายและเป็นปัจจุบัน 
 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การจัดเรียงระเบียนประวัติของผู้รับบริการให้เป็นระบบ คงทน ปลอดภัย และเก็บในที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ข้อมูลอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้ในงานในครั้งต่อไป 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  
 ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

03121 

ท าระเบียนประวัติของผู้รับบริการ 

1. เรียงระเบียนประวัติให้เป็น
ระบบ 
2. จดัท าระเบียนประวัติให้มีความ
คงทนและปลอดภัย 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

03122 

มีอุปกรณ์จัดเก็บที่ปลอดภัย 

1. จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บที่แข็งแรง

ทนทาน 

2. จัดวางอุปกรณ์จัดเก็บภายใน

ร้านในต าแหน่งที่เหมาะสมและ

ไม่ให้ผู้อ่ืนเข้าถึงได้ง่าย 

1. การสอบข้อเขียน  
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูลและสืบค้นข้อมูล 
 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เก่ียวกับการจัดท าระเบียนประวัติ 
 2. ความรู้เก่ียวกับการเลือกใช้อุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย 
   

14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ผลการประเมินภาคปฏิบัติในการท าและจัดเก็บระเบียนประวัติของผู้รับบริการ จากสถานการณ์
จ าลองที่จัดขึ้น 
 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลการสอบข้อเขียน  
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
จัดการประเมินทางภาคทฤษฎีก่อน และตามด้วยการประเมินภาคปฏิบัติ 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

- 
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  - 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 แบบทดสอบข้อเขียน 
 18.2 การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0321 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการความพร้อมของบุคลากรและ
อุปกรณ์ 

 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การเตรียมความพร้อมของบุคลากร และการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งาน  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  

ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น  หน้า 69 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

03211 

การเตรียมความพร้อมของ

บุคลากร 

1. วางแผนก าลังคนให้พร้อม
บริการ  
2. จัดเตรียมความพร้อมบุคลากร
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

03212 

การเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม   

ใช้งาน 

1. ตรวจสอบความเพียงพอและ

สภาพความพร้อมของอุปกรณ์   

ต่าง ๆ 

2. รักษาความสะอาดของอุปกรณ์

ต่าง ๆ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ทักษะการวางแผนและการบริหารจัดการ 
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดวิจารณญาณ 
 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เก่ียวกับการบริหารและพัฒนาบุคคล 
 2. ความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์ภายในร้านแว่นตา 
 3. ความรู้เก่ียวกับขั้นตอนการรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ต่าง ๆ  
   

14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ผลการประเมินภาคปฏิบัติในการสาธิตการปฏิบัติงานจากสถานการณ์จ าลองที่จัดขึ้น 
 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลการสอบข้อเขียน  
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

จัดการประเมินทางภาคทฤษฎีก่อน และตามด้วยการประเมินภาคปฏิบัติ 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ค) ค าแนะน า  

- 
 

(ง) ค าอธิบายรายละเอียด 
  - 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 แบบทดสอบข้อเขียน 
 18.2 การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0322 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการความปลอดภัยของผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 

 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การจัดเก็บอุปกรณ์อันตรายให้อยู่ในพ้ืนที่ท่ีเหมาะสม รวมทั้งระมัดระวังในการใช้เครื่องมือทุกชนิดที่
อาจก่อให้เกิดอันตราย เพ่ือความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  

ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 
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การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์อันตราย 

1. ระบุวัสดุอุปกรณ์อันตราย
ภายในร้านแว่นตาได้ 
2. จัดการวัสดุอุปกรณ์อันตราย ให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

03222 

การระมัดระวังในการใช้เครื่องมือ 

1. ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือให้

ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือป้องกัน

อันตรายจากการท างาน 

3. จัดเตรียมสถานที่ให้มีความ

ปลอดภัยและเหมาะสมกับ      

การท างาน 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. สาธิตการปฏิบัติงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ทักษะการจัดการวัสดุอุปกรณ์อันตราย ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
2. ทักษะการควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน 
 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เก่ียวกับวิธีการใช้งานและก าจัดวัสดุอุปกรณ์อันตรายหลังการใช้งาน เพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ความรู้เก่ียวกับการจัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายจากการท างาน 
3. ความรู้เก่ียวกับการจัดเตรียมสถานที่ให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการท างาน 

   
14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
ผลการประเมินภาคปฏิบัติในการสาธิตการปฏิบัติงานจากสถานการณ์จ าลองที่จัดขึ้น 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลการสอบข้อเขียน  

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

จัดการประเมินทางภาคทฤษฎีก่อน และตามด้วยการประเมินภาคปฏิบัติ 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

- ติดฉลากวัสดุอุปกรณ์อันตราย 
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  - 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 แบบทดสอบข้อเขียน 
 18.2 การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0323 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบแว่นตา 
และปรับแต่งกรอบแว่นตา 

 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบแว่นตา และปรับแต่งกรอบแว่นตา  ด้วยการสอนงาน อัน
ประกอบไปด้วยการเตรียมแผนการสอน เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจนสอนงานด้านการประกอบ
แว่นตาและปรับแต่งแว่นตาเสมือนการปฏิบัติงานจริง 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  

ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น  หน้า 75 
 

 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 
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สอนงานด้านการประกอบแว่นตา 

1. เตรียมแผนการสอนงานด้าน
การประกอบแว่นตา 
2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
ประกอบการสอนงานด้านการ
ประกอบแว่นตา 
3. สอนงานด้านการประกอบ
แว่นตาเสมือนการปฏิบัติจริง 

1. สาธิตการปฏิบัติงาน 
2. การประเมินด้วยบุคคลที่ 3 

03232 

สอนงานด้านการปรับแต่งแว่นตา 

1. เตรียมแผนการสอนงานด้าน
การปรับแต่งแว่นตา 
2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
ประกอบการสอนงานด้านการ
ปรับแต่งแว่นตา 

3. สอนงานด้านการปรับแต่ง

แว่นตาเสมือนการปฏิบัติจริง 

1. สาธิตการปฏิบัติงาน 
2. การประเมินด้วยบุคคลที่ 3 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ทักษะการสื่อสาร 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ทักษะการถ่ายทอดความรู้ 
2. ทักษะการสอนงาน 
 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เก่ียวกับวิธีการสอน 
2. ความรู้เก่ียวกับการสอนงานด้านการประกอบแว่นตา 
3. ความรู้เก่ียวกับการสอนงานด้านการปรับแต่งแว่นตา 
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14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
ผลการประเมินภาคปฏิบัติในการสาธิตการปฏิบัติงานจากสถานการณ์จ าลองที่จัดขึ้น 

 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 การสาธิตการปฏิบัติงาน 
 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
จัดการประเมินภาคปฏิบัติ และการประเมินด้วยบุคคลที่ 3 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

เป็นการสอนงานด้านการประกอบแว่นตา  และปรับแต่งแว่นตาเท่านั้น ไม่ได้สอนเก่ียวกับการวัด
สายตา 
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  - 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 การสาธิตการปฏิบัติงาน 
 18.2 การประเมินด้วยบุคคลที่ 3 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0411 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยจิตบริการและ
สุขภาพจิตที่ดี 

 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การมีสุขภาพจิตที่ดี มีการบริหารจัดการอารมณ์ที่เหมาะสม มีจิตให้บริการ อุทิศตนให้กับงานที่ท า 
และมีพฤติกรรมเหมาะสมต่อการท างาน 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  

ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

04111 

มีสุขภาพจิตที่ดี 

1. มีอารมณ์ม่ันคง ไม่ก้าวร้าว 
2. มีการบริหารจัดการอารมณ์          
ที่เหมาะสม (ควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้ดี และไวต่อการรับรู้
สภาพอารมณ์ของผู้รับบริการ) 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 
3. ประเมินด้วยบุคคลที่ 3 
 

04112 

มีจิตบริการ (Service Mind) 

1. อุทิศตนให้กับงานที่ท า ทุ่มเท

ท างานด้วยหัวใจบริการอย่างเต็มที่ 

2. มีพฤติกรรมให้บริการที่

เหมาะสม (ยิ้มแย้มแจ่มใส 

อ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกียรติ

ผู้รับบริการ) 

1. การสอบข้อเขียน  
2. ประเมินด้วยบุคคลที่ 3 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
    1. ทักษะในการบริหารจัดการอารมณ์ 
 2. ทักษะการให้บริการ 

 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เก่ียวกับอารมณ์และการบริหารจัดการอารมณ์  

2. ความรู้เก่ียวกับการให้บริการและการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่องานบริการ 
   

14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ผลการประเมินด้วยบุคคลที่ 3 เก่ียวกับการจัดการอารมณ์และการมีจิตบริการ 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และผลการประเมินด้วยบุคคลที่ 3 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
จัดการประเมินทางภาคทฤษฎี คือ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และการประเมินด้วยบุคคลที่ 3 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

- 
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  - 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 แบบทดสอบข้อเขียน 
 18.2 การสัมภาษณ์ 
 18.3 ประเมินด้วยบุคคลที่ 3 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0412 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะเพ่ิมเติมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การพัฒนาความรู้ที่เก่ียวข้องกับอาชีพด้วยการประชุม การอบรม การสัมมนา และมีการพัฒนาทักษะ
ที่เก่ียวข้องกับอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  

ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

04121 

พัฒนาความรู้ที่เก่ียวข้องกับอาชีพ 

1. เข้าร่วมการประชุม การอบรม 
การสัมมนา ที่เก่ียวข้องกับอาชีพ 
2. แสวงหาความรู้เพ่ิมเติมด้วย
ตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

1. การสัมภาษณ์ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

04122 

พัฒนาทักษะที่เก่ียวข้องกับอาชีพ 

1. เข้าร่วมการอบรมและสัมมนา

เชิงปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับอาชีพ 

2. ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยศึกษา

จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

1. การสัมภาษณ์ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
    1. ทักษะการสืบค้นข้อมูล 
 2. ทักษะการฝึกปฏิบัติงาน 

 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เก่ียวกับการพัฒนางานหรือการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับอาชีพ  

2. ความรู้เก่ียวกับแหล่งความรู้หรือช่องทาง หรือข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับอาชีพ 
   

14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
     การสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลการสอบการสัมภาษณ์ และข้อมูลอ้างอิงจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
จัดการประเมินทางภาคทฤษฎี คือ การสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไปพร้อมกัน 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

- 
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  - 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 การสัมภาษณ์ 
 18.2 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0421  2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อผู้รับบริการ 
 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การเคารพความแตกต่างและความคิดเห็นระหว่างบุคคล ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการ รักษาความลับ
ของผู้รับบริการ มีความซ่ือสัตย์สุจริต ให้ข้อมูลต่าง ๆ ด้วยความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง และส่งต่อการให้บริการ
นั้นหากเกินความสามารถของตนเอง 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  

ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

04211 

เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 

1. ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการ 
2. เคารพความต้องการและความ
คิดเห็นของผู้รับบริการ 
3. รักษาความลับของผู้รับบริการ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

04212 

มีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อผู้รับบริการ 

1. เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบริการ 

ผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย               

ตามความเป็นจริง 

2. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงในด้านความ

เชี่ยวชาญของตนเองและส่งต่อไป

ยังผู้เชี่ยวชาญอ่ืน เม่ือเกิน

ความสามารถของตนเอง 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์ 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
    1. ทักษะทางสังคม 
 2. ทักษะการสื่อสาร 

 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เก่ียวกับหลักในการเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2. ความรู้เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
   

14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ผลการสัมภาษณ์  
 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลการสอบข้อเขียน และผลการสอบการสัมภาษณ์  
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
จัดการประเมินทางภาคทฤษฎีก่อน คือ การสอบข้อเขียน แล้วจึงสอบในภาคปฏิบัติ คือ การสอบ

สัมภาษณ์ 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

- 
 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  - 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 การสอบข้อเขียน 
 18.2 การสอบสัมภาษณ์ 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0422 2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อบุคคล     
ที่เก่ียวข้องในอาชีพ 

 

3. ทบทวนครั้งท่ี  N/A   4. สร้างใหม่  
 

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 
 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competence) 
 การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลที่เก่ียวข้องในอาชีพ สามารถท างานเป็นทีมได้ พึงรักษาสิทธิส่วนบุคคล 
โดยไม่ละเมิดทางกาย วาจา และทางเพศต่อผู้รับบริการและบุคคลที่เก่ียวข้องในอาชีพ และหากผู้ให้บริการถูก
ล่วงละเมิดสิทธิของตนเกินกว่าขอบเขตที่พึงรับได้ จะต้องรู้จักปกป้องสิทธิ เกียรติยศ ชื่อเสียงและศักด์ิศรีของ
ตนเอง 
 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างวัดสายตาประกอบแว่น 

 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหน่วยสมรรถนะน้ีสามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 รหัสอาชีพ : 3254 (ISCO-08)  

ชื่ออาชีพ : ผู้ตรวจวัดสายตาและช่างประกอบแว่นตา  
  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 N/A   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

04221 

มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผูท้ี่เก่ียวข้อง 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 

2. สามารถท างานเป็นทีมได้ 

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. ประเมินด้วยบุคคลที่ 3 
 

04222 

รักษาสิทธิส่วนบุคคล 

1. ไม่ละเมิดทางกาย วาจา และ

ทางเพศ ต่อผู้รับบริการและบุคคล

ที่เก่ียวข้องในอาชีพ 

2. ปกป้องสิทธิ เกียรติยศ ชื่อเสียง 

และศักด์ิศรีของตนเอง                  

1. ข้อสอบข้อเขียน 
2. ประเมินด้วยบุคคลที่ 3 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าท่ีจ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 - 
 

13. ทักษะและความรู้ท่ีต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
    1. ทักษะทางสังคม 
 2. ทักษะการสื่อสาร 
 3. ทักษะการท างานเป็นทีม 

 

 (ข) ความต้องการด้านความรู้ 
 1. ความรู้เก่ียวกับหลักการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและหลักการท างานเป็นทีม  

2. ความรู้เก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชน 
 

14. หลักฐานท่ีต้องการ (Evidence Guide)  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

ผลการสัมภาษณ์  
 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ผลการสอบข้อเขียน และผลการสอบการสัมภาษณ์  
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(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
จัดการประเมินทางภาคทฤษฎีก่อน คือ การสอบข้อเขียน แล้วจึงสอบในภาคปฏิบัติ คือ การสอบ

สัมภาษณ์ 
 

(ง) วิธีการประเมิน  
พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เก่ียวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) ค าแนะน า  

1. การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีขอบเขตดังนี้ 
- ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ 
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี (เป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี รู้กาลเทศะ) 
- สร้างความอบอุ่นใจ 
- มีความใส่ใจ ยกย่อง นับถือผู้อ่ืน 
- ให้เกียรติและไม่ให้ร้ายโจมตีต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ 

2. ความสามารถท างานเป็นทีม มีขอบเขตดังนี้ 
- ให้ความร่วมมือทั้งกับบุคคลภายในและภายนอกสาขาอาชีพของตน 
- ประสานงานกับผู้อ่ืนได้ดี 

 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
  - 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 N/A  
 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 การสอบข้อเขียน 
 18.2 การสอบสัมภาษณ์ 

 

      ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 
 


