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ค าน า 

 องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization: WMO) ได้จัดท าและเผยแพร่

เอกสาร WMO-No.1205 Guide to Competency เป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2561 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือแนะแนวทางแก่องค์กรสมาชิกที่ก าลังพัฒนา น าไปปฏิบัติใช้ และ/หรือคงไว้ซึ่งการฝึกอบรม

ตามขีดสมรรถนะและโปรแกรมการประเมินตามกรอบสมรรถนะขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ดังที่บัญญัติไว้

ใน Technical Regulations Volume I (WMO-No.49) 

 เอกสาร WMO-No.1205 Guide to Competency ฉบับภาษาไทยนี้ถูกแปล เรียบเรียงและจัดท าขึ้น 

โดยส่วนมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาการบิน กองอุตุนิยมวิทยาการบิน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้ศึกษาหา

ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อกองอุตุนิยมวิทยาการบิน หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ตลอดจนผู้ที่สนใจ

อ่ืนๆ หากมีข้อบกพร่องหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมประการใด โปรดแจ้งส่วนมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาการบิน กอง

อุตุนิยมวิทยาการบิน เพ่ือทางคณะผู้จัดท าจะได้ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป 

 

ส่วนมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาการบิน 

กองอุตุนิยมวิทยาการบิน 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
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บทน า 

วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ของเอกสาร WMO-No.1205 ฉบับนี้คือเพ่ือแนะแนวทางแก่องค์กรสมาชิกที่ก าลังพัฒนา 

น าไปปฏิบัติใช้ และ/หรือคงไว้ซึ่งการฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะและโปรแกรมการประเมินตามกรอบสมรรถนะ

ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization : WMO) ดังที่บัญญัติไว้ในTechnical 

Regulations Volume I (WMO-No.49) 

เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดจากกลุ่มสมาชิก เพ่ือช่วยถ่ายทอดความรู้

และประสบการณ์ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อก าหนดของ WMO ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับคณะกรรมาธิการด้านเทคนิคของ WMO และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาและท าให้เป็นปัจจุบันในข้อก าหนดสมรรถนะ (หัวข้อ II ส่วนที่ 1) ให้กับผู้ให้การฝึกอบรม 

รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมส่วนภูมิภาค (Regional Training Centers: RTCs) ผู้ซึ่งจะต้องมีสมรรถนะเพ่ือสร้าง

แผนการฝึกอบรมและการออกแบบหลักสูตร (หัวข้อ III ส่วนที่ 3) และให้กับ National Meteorological 

hydrological Services (NMHSs) รวมทั้งองค์กรสมาชิกอ่ืนๆ ซึ่งจะต้องมีสมรรถนะเพ่ือเป็นแนวทาง

บทบัญญัติการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพ่ือใช้ในระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management 

Systems: QMSs) (หัวข้อ I และ III) 

โครงสร้าง 

โครงสร้างของเอกสารฉบับนี้ไดแ้บ่งออกเป็น 3 หัวข้อ เพ่ือความสะดวกในการใช้อ้างอิง ดังนี้ 

I. การนิยามสมรรถนะ (Defining competency) 

II. การพัฒนากรอบสมรรถนะ (Developing a competency framework) 

III. การด าเนินการตามกรอบสมรรถนะ (Implementing a competency framework) 

การดูแลรักษาเอกสาร 

เอกสารฉบับนี้จะได้รับการทบทวนและท าให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเนื้อหาจะได้รับการดูแลจาก

ส านักงานการศึกษาและฝึกอบรมของ WMO (WMO Education and Training Office: ETR) 

เอกสารเผยแพร่ของ WMO 

ข่าวสารข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้เป็นเรื่องทั่วไปและได้รับการออกแบบมาเพ่ือครอบคลุมพ้ืนที่

ให้บริการจ านวนมาก คณะกรรมาธิการด้านเทคนิคของ WMO บางแห่งได้มีการพัฒนาเนื้อหาเฉพาะเพ่ือเสริม

กรอบสมรรถนะของพวกเขา เอกสารเผยแพร่เหล่านี้และอ่ืนๆ ของ WMO สามารถสืบค้นดูได้ที ่WMO online 

library และ technical commission websites ในแต่ละด้าน 

  

https://library.wmo.int/index.php?lvl=infopages&pagesid=1&lang=en_UK#.WoHGuEbN739
https://library.wmo.int/index.php?lvl=infopages&pagesid=1&lang=en_UK#.WoHGuEbN739
https://public.wmo.int/en/our-mandate/how-we-do-it/technical-commissions
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หัวข้อ I การนิยามสมรรถนะ 

1. คุณสมบัติกับสมรรถนะ (Qualification versus Competency) 
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างคุณสมบัติด้านวิชาการกับสมรรถนะ  Technical 

Regulations Volume I (WMO-No.49) ได้อธิบายว่าคุณสมบัติด้านวิชาการเป็นความรู้หลักขั้นต่ าที่มักจะ

ไดม้าผ่านการศึกษาเล่าเรียนเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ 

Basic Instruction Packages (BIPs) คือกรอบคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในชุดผลการเรียนรู้ 

และถูกพัฒนาโดย WMO ส าหรับพ้ืนที่ทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง ความส าเร็จในโปรแกรมการศึกษาเริ่มแรก

เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าแต่ละบุคคลสามารถปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทันที 

Technical Regulations Volume I ได้นิยามว่าสมรรถนะคือความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่จ าเป็น

ต่อการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงในการบรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าที่งาน (รูปที่ 1) การให้ได้มาซึ่งสมรรถนะ

เฉพาะด้านจะต้องมีการศึกษาและฝึกอบรมเฉพาะงานต่อเนื่องตลอดอาชีพของแต่ละบุคคล 

 

 

รูปที่ 1 สมรรถนะ คือจุดร่วมระหว่าง ทักษะ ความรู้ และพฤติกรรม 

 

2 .  มาตรฐานสมรรถนะกับการปฏิบั ติ ที่ แนะน า  (Competency Standards versus 

Recommended Practices) 
WMO บัญญัติข้อก าหนดสมรรถนะที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับด้านเทคนิคของ 

WMO (ในรูปแบบการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือข้อแนะน า) ส าหรับพ้ืนที่ให้บริการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่ง

การประสานและมาตรฐานระหว่างประเทศเป็นสิ่งส าคัญที่ถูกพิจารณา ตัวอย่างเช่น ส าหรับพ้ืนที่ให้บริการที่

อยู่ภายใต้กรอบการก ากับดูแลที่เข้มงวดระหว่างประเทศ เช่น การบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 

ทักษะ 

พฤติกรรม ความรู้ 

สมรรถนะ 
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(Aeronautical Meteorological Services) ข้อก าหนดสมรรถนะอาจถูกนิยามในฐานะเป็น “มาตรฐาน” 

ส าหรับพ้ืนที่ให้บริการอ่ืนๆ ที่ซึ่งการประสานกันของสมรรถนะถือเป็นที่ต้องการและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 

ข้อก าหนดสมรรถนะดังกล่าวอาจถูกนิยามในฐานะเป็น “ข้อแนะน า” ไมใ่ช่ทุกพ้ืนที่ให้บริการจะต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดสมรรถนะสากล การตัดสินใจเพ่ือพัฒนากรอบสากลควรเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของการบริการที่เกี่ยวข้องและผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ภายนอก/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับชาติ

และระดับสากล การสร้างข้อก าหนดสมรรถนะระดับชาติเพ่ิมเติมข้ึนอยู่กับแต่ละสมาชิกตามความจ าเป็น 

กรอบสมรรถนะเป็นค าทั่วไปที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้  เพ่ืออธิบายถึงรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวกับ

ข้อก าหนดสมรรถนะหรือมาตรฐานสมรรถนะ รวมถึงค าแถลงสมรรถนะระดับสูงสุดหรือสมรรถนะระดับที่หนึ่ง 

(top-level competency) ค าอธิบายเกี่ยวกับสมรรถนะ เกณฑ์หรือองค์ประกอบการปฏิบัติ (performance 

criteria or components) และทักษะและความรู้พ้ืนฐาน (ดูส่วนที ่5 ด้านล่าง) 

 

3. การขับเคลื่อนสมรรถนะภายใต้ WMO (Motivation for Competencies within WMO) 
ในปี 2009 คณะท างานเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักพยากรณ์อากาศการบิน ได้นิยามคุณสมบัติใหม่

ส าหรับนักอุตุนิยมวิทยาและช่างเทคนิคด้านอุตุนิยมวิทยา นอกเหนือจากคุณสมบัติ คณะท างานได้น าเสนอชุด
มาตรฐานสมรรถนะส าหรับนักพยากรณ์อากาศการบินและผู้ตรวจอากาศที่ถูกพัฒนาขึ้นต่อสภามนตรีบริหาร
ของ WMO (WMO Executive Council) เพ่ือรวมไว้ใน Technical Regulations Volume I (WMO-No.49) 
ในปีเดียวกัน สภามนตรีบริหารได้รับรองการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะส าหรับบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการ
บิน (Aeronautical Meteorological Personnel: AMP) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2013 

WMO ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาและการด าเนินการด้านสมรรถนะอย่างแพร่หลายมาก
ขึ้น ในปี 2010 สภามนตรีบริหารเห็นพ้องกันว่าคณะกรรมาธิการด้านเทคนิคควรรับผิดชอบส าหรับการพัฒนา
สมรรถนะงานทั่วไป และข้อก าหนดด้านการศึกษาและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ในพ้ืนที่ให้บริการของพวกเขา นอกจากนี้ ในการประชุมสภาคองเกรสอุตุนิยมวิทยาโลก (World 
Meteorological Congress) สมัยประชุมครั้งที่ 16 ได้ร้องขอคณะกรรมาธิการด้านเทคนิคของ WMO ว่าให้
จัดล าดับความส าคัญสูงเกี่ยวกับการพัฒนาข้อก าหนดสมรรถนะส าหรับภาระหน้าที่งานหลักในด้านที่พวกเขา
เชี่ยวชาญ และน ากิจกรรมเหล่านี้เข้าสู่โปรแกรมการท างานในช่วงปีงบประมาณ 2012-2015 

 

4. ประเภทของสมรรถนะ (Types of Competency) 
การเติมเต็มหน้าที่รับผิดชอบงานใดๆ ขึ้นกับขอบเขตทักษะและความรู้ (รูปที่ 2) ตลอดจนคุณลักษณะ

ส่วนบุคคลหรือพฤติกรรม 
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รูปที ่2 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของสมรรถนะ 
 
ที่ส่วนฐานคือความรู้หลัก (core knowledge) ความรู้พ้ืนฐานที่รวบรวมผ่านการศึกษาอย่างเป็น

ทางการและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์สถานการณ์และการประยุกต์ใช้ทักษะ ความรู้หลักนี้
ก่อให้เกิดคุณสมบัติ (เช่น BIPs) ที่น าไปสู่สมรรถนะด้านเทคนิค 

ถัดขึ้นไปคือทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ (transferable skills) รวมถึงทักษะพ้ืนฐาน เช่น การสื่อสาร 
การท างานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นผู้น า ตลอดจนพฤติกรรม (ทัศนคติ) เช่น ความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมต่อผู้อ่ืนและความมุ่งมั่นต่อคุณภาพ นอกจากนี้ยังรวมด้านเทคนิคมากข้ึนแต่ยังคง
เป็นทักษะทั่วไป เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การเขียน การวิจัยและการจัดการ สิ่งเหล่านี้บางครั้งถูกอ้างถึงใน
ฐานะเป็นสมรรถนะหลัก (core competencies) 

สมรรถนะที่เฉพาะเจาะจงต่องานมากที่สุดคือ สมรรถนะด้านเทคนิค (technical competencies) 
และที่เกี่ยวข้อง หรือทักษะและความรู้ที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงภาระหน้าที่เฉพาะที่ต้องท าเพ่ือเติมเต็มหน้าที่
รับผิดชอบของงาน เช่นเดียวกับความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่ก าหนดส าหรับภาระหน้าที่ เนื่องจากขอบเขตหน้าที่
รับผิดชอบที่ถูกนิยามของคณะกรรมาธิการช่างเทคนิค  กรอบสมรรถนะของ WMO ปัจจุบันจึงมุ่งเน้นเกี่ยวกับ
สมรรถนะด้านเทคนิคเท่านั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบเหล่านี้ หลายๆ กรอบทักษะที่จ าเป็นจึงก าลังถูกพัฒนา 
(ดูส่วนที่ 5 ด้านล่าง) 

 

5. โครงสร้างภายในของกรอบสมรรถนะ WMO (Anatomy of WMO Competency 
Framework) 

กรอบสมรรถนะ WMO ประกอบด้วยค าน า ตามด้วยค าอธิบายสามส่วนของแต่ละสมรรถนะ กรอบ
ดังกล่าวมีโครงสร้างแบบทั่วไปในขณะที่ให้ความยืดหยุ่นแก่หลากหลายสถาบันที่น าไปใช้ ค าอธิบายสมรรถนะ 
สามส่วนของ WMO ถูกนิยามไว้ในรูปที่ 3 ข่าวสารข้อมูลระดับที่สองที่ระบุไว้ในส่วนที่สองและสาม ควรได้รับ
การทบทวนและหากจ าเป็นควรปรับแต่งโดยองค์กรเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการให้บริการ 

สมรรถนะ 
ด้านเทคนิค 

ทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้  

หรือสมรรถนะหลัก 

ความรู้หลัก 
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รูปที่ 3 ค าอธิบายสมรรถนะของ WMO ทั้งสามส่วน 
 
ค าน าประกอบด้วย รายการสมรรถนะระดับสูงสุดตลอดจนข่าวสารข้อมูลการด าเนินการที่ส าคัญ

เพ่ิมเติม ซึ่งข่าวสารข้อมูลนี้ประกอบด้วย 
1. ค าอธิบายของผู้ที่ถูกประยุกต์ใช้ข้อก าหนดสมรรถนะ 
2. ค าแถลงเงื่อนไข ซึ่งอธิบายเงื่อนไขที่อาจท าให้สมรรถนะแตกต่างกันในบริบทต่างๆ ถ้าการบริการ

สภาพอากาศไม่ได้ให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางสภาพอากาศหรือไม่เคยพบบางปรากฎการณ์สภาพอากาศ อาจ
ไม่จ าเป็นต้องมีบุคลากรเพ่ือปฏิบัติภาระหน้าที่ทั้งหมดหรือมีทักษะและความรู้พื้นฐานทั้งหมดดังที่อธิบายไว้ใน
กรอบ ส าหรับกรอบที่อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ ค าแถลงเงื่อนไขเหล่านี้ใช้เฉพาะกับข่าวสาร
ข้อมลูระดับที่สอง ซึ่งในกรณีนี้เป็นเนื้อหาข้อแนะน าสนับสนุน ไม่ใช่มาตรฐานสากล 

3.ค าอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติที่คาดว่าจะให้ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็น (หากม)ี 
สมรรถนะระดับสูงสุดได้รับการเผยแพร่ใน Technical Regulations Volume I (WMO-No.49) 

กรอบสมรรถนะที่สมบูรณ์มีอยู่ใน Compendium of WMO Competency Standards (forthcoming) 

ทักษะและความรู้ที่จ าเป็น (Enabling skills and knowledge) 
ขณะที่ข้อก าหนดสมรรถนะของ WMO ประสบความส าเร็จในการอธิบายถึงสมรรถนะที่ต้องการของ

บุคลากรที่รับผิดชอบในการให้บริการ ทักษะที่จ าเป็นหรือทักษะสนับสนุนในการใช้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่
เฉพาะเจาะจง ได้รับการระบุว่าเป็นนัยส าคัญส าหรับการอธิบายถึงข้อก าหนดการปฏิบัติและสิ่งจ าเป็นในการ
เรียนรู้ของบุคลากรให้ละเอียดมากขึ้น ทักษะและความรู้ที่จ าเป็นเหล่านี้เป็นสิ่งจ าเป็นพ้ืนฐานส าหรับหลายๆ 
ข้อก าหนดสมรรถนะและถูกสรุปไว้ในส่วนความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 

 

 ค าแถลงทีแ่สดงถึงสมรรถนะทั้งหมดที่ถูกแสดงโดยแตล่ะบคุคลหรือ
กลุ่ม 
 ค าแถลงเหล่านี้บางครั้งอ้างถึงในฐานะเป็นหน่วยสมรรถนะ 
 สมรรถนะระดับสูงสุดถูกรวมในฐานะเป็นระเบียบข้อบังคับสากลใน  
 Technical Regulations (WMO−No. 49), Volume I 

• ค าอธิบายสมรรถนะ ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แถลงการณร์ะดบัสูงสดุโดยการใหข้่าวสารข้อมลูที่ครบถ้วน
สมบูรณ์มากขึ้น 
• เกณฑ์การปฏิบัติ หรือเรียกอีกอย่างว่าองค์ประกอบการ

ความรู้และทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับ
สมรรถนะ 

 

สมรรถนะระดับสูงสุด 

 

 
ค าอธิบายสมรรถนะ และ

เกณฑ์การปฏิบัติ 
ควรจะถูกทบทวน

ส าหรับการปรับแต่ง

ที่มีศักยภาพ 

ความรู้และทักษะ 
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กรอบทักษะและความรู้ที่จ าเป็นที่ถูกพัฒนาหรือจัดเตรียมไว้ส าหรับนักพยากรณ์อุตุนิยมวิทยามี 3 ข้อ 
ดังนี้ 

- ทักษะและความรู้ด้านดาวเทียมส าหรับนักพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา 
- ทักษะและความรู้ด้านเรดาร์ส าหรับนักพยากรณ์อุตุนิยมวิทยา 
- ทักษะและความรู้ด้านการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขส าหรับนักพยากรณ์ 
ทักษะที่จ าเป็นโดยทั่วไปจะถูกสอนระหว่างการฝึกอบรมการปฏิบัติงานเบื้องต้น และจะต้องมีการท า

ให้เป็นปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีวิวัฒนาการ ทักษะในสาขาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อก าหนดสมรรถนะ และสามารถจะถูกประเมินได้ทั้งในระหว่างการฝึกอบรมหรือระหว่างการประเมิน
สมรรถนะอย่างเป็นทางการ ความบกพร่องในทักษะเหล่านี้จะน าไปสู่ข้อบกพร่องต่อการตอบสนองข้อก าหนด
สมรรถนะของนักพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาและควรถูกจัดการก่อนการประเมินสมรรถนะแบบเต็มรูปแบบ  

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ ทักษะที่จ าเป็น ทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้และข้อก าหนดสมรรถนะ
ของ WMO ได้แสดงไว้ในรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ ทักษะท่ีจ าเป็น ทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้  

และข้อก าหนดสมรรถนะของ WMO 

WMO BIP 
ค านิยามของผลการเรียนรู้
เมื่อบรรลผุล จะท าให้
บุคลากรมีคุณสมบตัิ
ส าหรับประกอบอาชีพ 

     ทักษะที่จ าเป็น 

ทักษะและความรู้ที่เป็น
สิ่งจ าเป็นพื้นฐานส าหรับ
หลายๆ กรอบสมรรถนะ
ของ WMO 

 

กรอบสมรรถนะของ WMO 

ค านิยามของหน้าท่ีรับผิดชอบ

งาน ทักษะและความรู้ที่

ต้องการเพื่อปฏิบัตหิน้าท่ีงาน

เฉพาะ 

ทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ 
ทักษะทั่วไป เช่น การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสารและ
ทักษะการจัดการคน และความสามารถในการท างานเป็นทีม 



7 
 

1 Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO), 2016: Aeronautical Information Management (AIM) Training 
 Development Guidance Manual: A Competency-based Model for ANSPs 

6. ลักษณะเฉพาะของสมรรถนะ (Characteristics of Competencies) 
สมรรถนะของ WMO มีลักษณะเฉพาะหลากหลายที่ช่วยให้สมรรถนะยืนหยัดผ่านการทดสอบของ

เวลา และเมื่อถูกนิยามส าหรับบริบทสากล จะยินยอมให้ผันแปรไปตามองค์กรและภูมิภาค 
1. สมรรถนะระบุหน้าที่งานเฉพาะ 
ไม่มีสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานหรือขั้นสูง มีเพียงที่เหมาะสมส าหรับหน้าที่งานที่แตกต่างกัน สมรรถนะ

นิยามว่าสิ่งใดที่จะต้องถูกท า กล่าวอีกนัยหนึ่ง สมรรถนะอธิบายข้อก าหนดพ้ืนฐานส าหรับการปฏิบัติที่ประสบ
ความส าเร็จ อย่างไรก็ตาม สมรรถนะไม่ได้นิยามระดับของทักษะที่คาดหวังอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะเติบโตไป
พร้อมกับประสบการณ์และการพัฒนาอย่างมืออาชีพ คนสามารถเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้เชี่ยวชาญและมีสมรรถนะ
เหมือนกัน พวกเขาเพียงแค่ประยุกต์ใช้สมรรถนะด้วยระดับทักษะที่แตกต่างกัน 

2. สมรรถนะระดับสูงสุดคงท่ีและไมข่ึ้นกับเทคโนโลยี 
สมรรถนะควรถูกนิยามในลักษณะที่ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเวลาผ่านไป การ

แนะน าเครื่องมือหรือข้อมูลใหม่ไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบหรือความจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติภาระหน้าที่ถึงแม้ว่า
จะถูกท าให้ประสบความส าเร็จในแนวทางที่ต่างกัน องค์กรอาจเลือกปรับใช้ข่าวสารข้อมูลสมรรถนะระดับที่
สองให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีเฉพาะที่ใช้ในพ้ืนที่ให้บริการ 

3. สมรรถนะเป็นเรื่องทั่วไปส าหรับพื้นที่ให้บริการและสามารถปรับเปลี่ยนได้ 
กรอบสมรรถนะอธิบายข้อก าหนดการส่งมอบบริการต่อหน้าที่งานอย่างกว้างๆ เพ่ือให้กรอบสามารถ

ถูกประยุกตใ์ช้ในองค์กรสมาชิกใดๆ องค์กรต่างๆ ถูกต้องการให้ปรับใช้กรอบสมรรถนะเพ่ือตอบสนองสิ่งจ าเป็น
ด้านการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจง ข่าวสารข้อมูลเพ่ิมเติมว่าองค์กรต่างๆ สามารถปรับใช้กรอบสมรรถนะได้
อย่างไร มีอยู่ในหัวข้อ II ส่วนที่ 1 

 

7. กระบวนการสมรรถนะที่ต่อเนื่อง (The Ongoing Competency Process) 
การเข้าถึงขีดสมรรถนะเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ1 ดังนี้ 
1. ความรู้ ทักษะและพฤติกรรม และเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับบทบาทหน้าที่เฉพาะถูกนิยามส าหรับ

บริบทที่หลากหลาย ส าหรับองค์กรต่างๆ ทีด่ าเนินการตามกรอบสมรรถนะของ WMO จะต้องปรับแต่งเกณฑ์ที่
ถูกนิยามเป็นอันดับแรกเพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กร 

2. เครื่องมือประเมินที่เหมาะสมจะถูกพัฒนาเพ่ือวัดระดับสมรรถนะตามเกณฑ์ 
3. สมรรถนะปัจจุบันจะถูกวัดเทียบกับเกณฑ์การปฏิบัติ 
4. เมื่อมีการระบุช่องว่างระหว่างระดับสมรรถนะที่ต้องการกับการปฏิบัติในปัจจุบัน โซลูชั่นการ

ฝึกอบรมที่เก่ียวข้องจะถูกระบุหรือพัฒนาและด าเนินการ 
5. สมรรถนะจะถูกประเมินโดยใช้เครื่องมือที่ถูกนิยามเพ่ือก าหนดระดับสมรรถนะที่ไปถึงหลังจาก

ได้รับการฝึกอบรม 
6. ขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ถูกจัดท าเป็นเอกสารเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดองค์กร

https://www.canso.org/aeronautical-information-management-aim-training-development-guidance-manual
https://www.canso.org/aeronautical-information-management-aim-training-development-guidance-manual
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ขั้นตอนที่ 4 และ 5 จะด าเนินต่อไปจนกว่าระดับสมรรถนะที่ต้องการถูกแสดงให้เห็น และยังสามารถ
เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ QMS องค์กรเพ่ือท าให้มั่นใจว่าสมรรถนะจะถูกคงไว้เมื่อเวลาผ่าน
ไป การด าเนินการอย่างต่อเนื่องของการฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะและการประเมินถูกอ้างถึงในเอกสารฉบับนี้
ในฐานะเป็นระบบการจัดการสมรรถนะ ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมอ้างอิงไว้ในหัวข้อ III กระบวนการ
สมรรถนะถูกสรุปไว้ในรูปที่ 5 แต่ละข้ันตอนที่ถูกอธิบายอาจรวมถึงข้อก าหนดการจัดท าเอกสารด้วย 

 

 
รูปที่ 5 กระบวนการสมรรถนะท่ีต่อเนื่อง 

 
หลายองค์กรก าลังใช้ QMS และในบางพ้ืนที่ให้บริการ (เช่น ด้านการบิน) การด าเนินการของ QMS 

ถูกบังคับใช้โดยหน่วยงานก ากับดูแลระหว่างประเทศ (เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)) 
การด าเนินการของ QMS เป็นตัวขับเคลื่อนหลักเพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีสมรรถนะอย่างพิสูจน์ได้ผ่านพ้ืนที่
ให้บริการขององค์กร การด าเนินการของการฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะและการประเมินช่วยองค์กรให้บรรลุข้อ
ก าหนดการจัดการคุณภาพ 
 

8 .  ประโยชน์ ของการ ใช้ ก รอบสมรรถนะ  (Benefits of Adopting a Competency 
Framework) 
 กรอบสมรรถนะถูกพัฒนาในหลายๆ วิชาชีพและอุตสาหกรรม รวมถึงที่เกี่ยวข้องในด้านอุตุนิยมวิทยา 
อุทกวิทยาและภูมิอากาศวิทยา ประโยชน์หลายอย่างสามารถมาจากการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาทักษะในบริบท
ระดับชาติและสากล การด าเนินการของกรอบสมรรถนะ  
 

การประเมินสมรรถนะอย่าง

ต่อเนื่องเทียบกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติ 

 

พัฒนาและด าเนินการ

ฝึกอบรมเพ่ือครอบคลุม

ช่องว่างการปฏิบัติใดๆ 

 

นิยามข้อก าหนดสมรรถนะ 
  

ปรับแต่งกรอบสมรรถนะที่มีอยู ่
 

พัฒนาเคร่ืองมือประเมินที่

เหมาะสมเพ่ือก าหนด

ระดับสมรรถนะ 

 

ประเมินสมรรถนะใน

ปัจจุบนัเทียบกับเกณฑ์

การปฏิบัต ิ
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- ปรับปรุงคุณภาพของบทบัญญัตกิารให้บริการ ตัวอย่างเช่น คณะกรรมาธิการอุตุนิยมวิทยาการบิน 
(Commission for Aeronautical Meteorology: CAeM) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าประโยชน์ระยะยาว
อย่างหนึ่งของการด าเนินการตามมาตรฐานสมรรถนะคือพวกเขาจะปรับปรุงคุณภาพการบริการ
ด้านอุตุนิยมวิทยาที่ให้กับการเดินอากาศระหว่างประเทศ โดยท าให้มั่นใจว่าบุคลากรเป็นไปตาม
เกณฑ์การปฏิบัติและความรู้ที่ต้องการที่ถูกนิยามไว้เพ่ือการให้บริการเหล่านี้ 

- ส่งเสริมความสอดคล้องแห่งชาติและระหว่างประเทศ เมื่อสมรรถนะถูกน ามาใช้ในฐานะเป็นการ
ปฏิบัติมาตรฐาน ซึ่งส่งเสริมความสอดคล้องของการให้บริการผ่านองค์กรต่างๆ Globalization 
หมายความว่าบุคลากรควรถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ระดับใกล้เคียงกันและมีทักษะคล้ายคลึง
กันไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในประเทศใด 

- ให้การคาดหวังที่ชัดเจน โดยการนิยามมาตรฐานและมาตรการส าหรับแต่ละบุคคลและทีม 
- ช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ 
- ให้เครื่องมือส าหรับการประเมินผล โดยช่วยให้องค์กรท าการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างทักษะ 

ความรู้และพฤติกรรมที่มีอยู่ กับ ทักษะ ความรู้และพฤติกรรมที่ต้องการ 
- ให้แนวทางส าหรับผู้ฝึกสอน/พ่ีเลี้ยง/ผู้จัดการ เกี่ยวกับพฤติกรรมเฉพาะที่จ าเป็นต้องพัฒนา 
- ท าให้การฝึกอบรมมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและเป้าหมาย และมีการพัฒนาของทรัพยากร 
- อนุญาตให้องค์กรก าหนดสิ่งจ าเป็นในการฝึกอบรมของพวกเขาอย่างต่อเนื่องผ่านการประเมินเป็น

ช่วงๆ ของแต่ละบุคคลเทียบกับสมรรถนะทีต่้องการ 
- ช่วยในการวางแผนอาชีพและการสืบทอดต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการและหัวหน้างานสามารถ

ใช้ข้อก าหนดสมรรถนะเพ่ือระบุทักษะ ความรู้และพฤติกรรมที่ต้องการส าหรับบทบาทหน้าที่ใหม่
และท าการวิเคราะห์ช่องว่างเพ่ือก าหนดว่าด้านใดต้องการการพัฒนา 

- ช่วยในการพัฒนาความสามารถและการวางแผนก าลังคน การด าเนินการตามกรอบสมรรถนะเปิด
โอกาสให้องค์กรเข้าใจว่าพวกเขาอยู่ตรงจุดใดในปัจจุบันและสิ่งใดที่จะถูกต้องการเพ่ือน าพวกเขา
ไปสู่จุดหมาย 

- ช่วยในการจัดการความเปลี่ยนแปลง บทบัญญัติการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยพ้ืนที่ให้บริการก าลังวิวัฒนาการจากการให้บริการผลิตภัณฑ์ค า
พยากรณ์ทั่วไปสู่การให้บริการตามผลกระทบที่เน้นผู้ใช้งาน การด าเนินการสมรรถนะเปิดโอกาส
ให้องค์กรเข้าใจว่าพวกเขาอยู่ตรงจุดใดในปัจจุบัน และให้เครื่องมือในการวางข้อก าหนดการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ได้รับทักษะและความรู้เพ่ือไปสู่จุดหมายที่พวกเขาต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น ขณะที่
วิธีการให้บริการและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปสมรรถนะหลักส าหรับบทบัญญัติ
การให้บริการจะคงอยู่อย่างค่อนข้างคงที ่ด้วยเหตุนี้สมรรถนะจะให้ความต่อเนื่อง ความสอดคล้อง
และการรับรองคุณภาพผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง แต่ยังคงมีความยืดหยุ่นในวิวัฒนาการ
เพ่ือสะท้อนการเปลี่ยนผ่านอย่างมนีัยส าคัญในบทบาทหน้าที่ 
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- ให้เครื่องมือที่องค์กรสามารถใช้เพ่ือจัดท าเอกสารกระบวนการบริหารคุณภาพของพวกเขา วงจร
การบริหารคุณภาพพ้ืนฐานของ “plan, do, check, act” ถูกสะท้อนในวงจรการจัดการ
สมรรถนะ 

- ให้ความมั่นใจเชิงแรงกระตุ้นมากขึ้นแก่แต่ละบุคคลเกี่ยวกับสมรรถนะของพวกเขาเพ่ือเติมเต็ม
บทบาทหน้าที่ 

- ให้ข้อแนะน าเพ่ือพัฒนาการบริการใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น จากความจ าเป็นส าหรับการให้บริการด้าน
ภูมิอากาศท่ีเพ่ิมข้ึนตามการด าเนินการของ Global Framework for Climate Services 
(GFCS) กรอบสมรรถนะสามารถช่วยในการนิยามข้อก าหนดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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หัวข้อ II การพัฒนากรอบสมรรถนะ 

1. การเขียนข้อก าหนดสมรรถนะ (Writing a Competency Requirement) 
 ข่าวสารข้อมูลในส่วนนี้มุ่งหมายให้คณะกรรมาธิการด้านเทคนิคของ WMO และทีมผู้เชี่ยวชาญ มี
แนวทางในการพัฒนากรอบสมรรถนะใหม่ๆ  ส าหรับพ้ืนที่ให้บริการ 

1.1 การระบุสมรรถนะ (Identifying competencies) 
กระบวนการที่ถูกร่างไว้ในรูปที่ 6 จะช่วยระบุสมรรถนะส าหรับพ้ืนที่ให้บริการ กระบวนการนี้จะถูก

อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนย่อย 1.1.1 ถึง 1.1.6 สังเกตได้ว่านี่เป็นเพียงแบบจ าลองเดียวส าหรับการระบุสมรรถนะ
จากชุดล าดับแบบจ าลองทางเลือกที่มีอยู่ ขอแนะน าให้นักพัฒนาสมรรถนะจ าลองงานของเขาบนกรอบ
สมร รถนะที่ มี อ ยู่  ดั ง เ ช่ นที่ ถู ก ร วบ ร ว ม ไ ว้ ใ น  Compendium of WMO Competency Standards 
(forthcoming) นักพัฒนายังถูกกระตุ้นให้ทบทวนส่วนที่ 2 ส าหรับการอภิปรายความท้าทายที่ถูกพบโดยทั่วไป
ในการพัฒนากรอบสมรรถนะ 

เมื่อทั้งหกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ ทีมงานพัฒนากรอบสมรรถนะควรมีข่าวสารข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือสร้าง
ส่วนทั้งสามของกรอบสมรรถนะ ข่าวสารข้อมูลนั้นจะถูกรวบรวมไว้ตามหัวข้อ I ส่วนที่ 5 และถูกเสนอเพ่ือการ
ทบทวนและอนุมัติ (ดูส่วนย่อย 1.2 ด้านล่าง) เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือบันทึกไว้ว่าเนื่องจากกรอบสมรรถนะใดๆ ต้อง
สัมพันธ์กับสมาชิก WMO ทั้งหมด ค าแถลงสมรรถนะระดับสูงสุดจึงต้องไม่บ่งบอกถึงข้อก าหนดด้านเทคโนโลยี
หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ทีมงานพัฒนาสมรรถนะควรทดสอบเนื้อหาฉบับร่างตามขอบเขตความสามารถของ
สมาชิกเพ่ือตรวจสอบความเป็นประโยชน์ที่สเกลระดับโลก 

 

 
รูปที่ 6 กระบวนการที่แนะน าส าหรับการระบุสมรรถนะส าหรับพื้นที่ให้บริการ 

6. นิยามทักษะและความรู้พื้นฐาน 

1.ระบุองค์ประกอบหลักของหน้าที่งาน 

2. วิเคราะห์พื้นที่ให้บริการทั้งหมด 

3. จัดกลุ่มภาระหน้าที่เป็นหมวดหมู่ 

4. เขียนค าอธิบายส าหรับแต่ละหมวดหมู่ (หน่วยสมรรถนะ) 

5. เขียนเกณฑ์การปฏิบัติที่อธิบายถึงรายละเอียดย่อยของหน้าที่งานหลัก 
ที่ระบุในค าอธิบายสมรรถนะ 
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1.1.1 การระบุองค์ประกอบหลักของหน้าที่งาน (Identifying key components of the job 
function) 

การระบุองคป์ระกอบหลักของหน้าทีง่านจะต้องการการวิเคราะห์งานหรือภาระหน้าที่ จุดทั่วไปในการ
เริ่มต้นคือ เริ่มด้วยค าอธิบายลักษณะงาน (job description) หรือค าแถลงหน้าที่ปฏิบัติ (duty statement) 
ตัวอย่างเช่น ทุกต าแหน่งควรมีค าแถลงที่อธิบายหน้าที่งานและหน้าที่รับผิดชอบ ค าอธิบายเหล่านี้สามารถถูก
เรียบเรียงลงในรายการที่ครอบคลุมภาระหน้าที่หลักส าหรับแต่ละหน้าที่งาน โปรดตระหนักว่าค าอธิบาย
ลักษณะงานอาจไม่เป็นปัจจุบันและไม่ได้เป็นตัวแทนหน้าที่งานที่แท้จริงอย่างถูกต้องเสมอไป 

ถ้าไม่มีค าอธิบายลักษณะงาน ทีมงานพัฒนาสมรรถนะสามารถใช้วิธีการอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์ การ
ส ารวจและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเพ่ือสร้างรายการขององค์ประกอบงานหลัก ส าหรับ
ต าแหน่งปฏิบัติการ ตารางภาระหน้าที ่(task schedules) อาจให้ข่าวสารข้อมูลที่ส าคัญ 

แนะน าให้ใช้ผู้เชี่ยวชาญในพ้ืนที่ให้บริการให้เป็นประโยชน์ (ถ้าเป็นไปได้) เพ่ือตรวจสอบและปรับแต่ง
ค าแถลงสมรรถนะที่เสนอ การระดมความคิดกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่มีประสบการณ์สามารถแสดงให้เห็นทั้ง
ประสิทธิผลและสิ่งที่ซ่อนอยู่ ผู้เข้าร่วมควรได้รับการคัดเลือกจากผู้จัดการบนพ้ืนฐานที่พวกเขาสามารถมีส่วน
ร่วมในเชิงบวกต่อกระบวนการพัฒนาสมรรถนะ 

จ านวนขององค์ประกอบที่ระบุจะมีแนวโน้มแปรผันจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่ง และเป็นสิ่งส าคัญที่
จะต้องไม่คิดเอาเองว่าขนาดเดียวเหมาะสมกับทั้งหมด กรอบที่ถูกพัฒนาควรตรงกับหน้าที่งานและหน้าที่
รับผิดชอบ แน่นอนว่าเมื่อหน้าที่งานและหน้าที่รับผิดชอบบางอย่างเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปผ่านหลากหลายงาน 
ดังนั้นองค์ประกอบที่เหมือนหรือคล้ายกันมากจะถูกจ าแนก 

1.1.2 การวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการทั้งหมด (Analysing the whole service area) 
ดูที่ความหลากหลายในค าอธิบายลักษณะงานท่ามกลางบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ให้บริการ 

ตัวอย่างเช่น ในการพยากรณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน กรอบสมรรถนะจ าเป็นต้องครอบคลุมการสนับสนุน
ด้านอุตุนิยมวิทยาเพ่ือการปฏิบัติงานสนามบิน (ส่วนภาคพ้ืน) การปฏิบัติงานพ้ืนที่ปลายทาง (ระดับต่ าถึงกลาง) 
และการปฏิบัติงานระหว่างเส้นทางบิน (ระดับกลางถึงสูง) ในการให้บริการด้านภูมิอากาศ เจ้าหน้าที่บางคน
อาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบส าหรับสืบหาผลิตภัณฑ์จากข้อมูลภูมิอากาศที่ผ่านมาให้กับผู้ใช้งานหลักของประเทศ 
(key national users) ขณะที่เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ถูกมุ่งเน้นเกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองภูมิอากาศให้กับผู้ใช้งาน
รายเดียวกัน ในการบริการสภาพอากาศทั่วไป นักพยากรณ์อาจมุ่งเน้นเกี่ยวกับการให้บริการที่เฉพาะเจาะจง
ส าหรับภาคส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ หรือสื่อสาธารณะทั่วไป 

ถ้าหน้าที่งานที่แตกต่างกันสนับสนุนบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันเหล่านี้  ทีมพัฒนาสมรรถนะ
จ าเป็นต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด 

1.1.3 การจัดภาระหน้าที่เป็นหมวดหมู่ (Grouping tasks into categories) 
หมวดหมู่ (หน่วยสมรรถนะ) อาจเป็นสิ่งชัดเจนในตัวและเชื่อมโยงกลับไปยังค าอธิบายลักษณะงาน

หรืออาจวิวัฒนาการตามธรรมชาติมาจากคุณสมบัติที่มีร่วมกันระหว่างภาระหน้าที่ต่างๆ ทีถู่กระบไุว้ แนะน าให้
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จ ากัดจ านวนของหมวดหมู่ไว้ไม่เกินเจ็ด จุดมุ่งหมายส าหรับแต่ละหมวดหมู่คือเพ่ือสร้างค าแถลงสมรรถนะที่
กระชับที่น าไปสู่นิยามสมรรถนะระดับสูงสุด 

สมรรถนะควรอธิบายสิ่งที่ต้องท าไม่ใช่วิธีการที่จะท า ค าแถลงเป็นอิสระจากเทคโนโลยีและข้อมูล
เฉพาะเกี่ยวกับสถาบัน และควรเริ่มต้นด้วยค ากริยาซึ่งเป็นตัวแทนของการกระท าที่จะถูกด าเนินการโดยแต่ละ
บุคคลหรือกลุ่ม อนุกรมวิธานของบลูม  (Bloom's Taxonomy) ถูกพัฒนาเพ่ือช่วยในการเขียนผลการเรียนรู้
และให้กรอบที่เป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะ (รูปที่ 7) ระดับสูงสุดของอนุกรมวิธานนี้ การ
วิเคราะห์ การประเมินผลและการสร้าง บ่งบอกถึงการกระท าที่เหมาะสมส าหรับสมรรถนะระดับสูง การใช้
ค ากริยาบ่งบอกการกระท าที่เหมาะสมจะถูกอภิปรายเพ่ิมเติมเมื่อก าลังพัฒนาเกณฑ์หรือองค์ประกอบการ
ปฏิบัติ 

 

รูปที่ 7 วัตถุประสงค์การศึกษาอนุกรมวิธานของบลูม รวมทั้งตัวอย่างตัวอธิบาย 
วัตถุประสงค์ถูกจัดอันดับจากทักษะล าดับสูงสุด (คิดค้น) ไปยังทักษะล าดับต่ าสุด (จดจ า) 
 
สมรรถนะระดับสูงสุดเหล่านี้ควรจะถูกนิยามในแนวทางที่ไม่น่าจะต้องการการเปลี่ยนแปลงใน

ทศวรรษหน้าและยังสามารถใช้งานได้แม้หลังจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือความรู้พ้ืนฐานหลักของ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

ยกตัวอย่าง รายการหนึ่งในค าอธิบายลักษณะงานส าหรับนักพยากรณ์ปฏิบัติการอาจระบุว่า "ให้การ
ตระหนักถึงสถานการณ์ระดับชาติอย่างต่อเนื่องทั้งผลิตภัณฑ์ด้านอุตุนิยมวิทยาผิวพ้ืนและอากาศชั้นบน และ
การตรวจอากาศด้านอุตุนิยมวิทยาผิวพ้ืนและอากาศชั้นบน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดข่าวสารข้อมูล

คิดค้น วางแผน ประดิษฐ์ แต่ง ออกแบบ ก่อสร้าง จินตนาการ ปรับแต่ง 

รวบรวม ก าหนด คิดค้น คาดการณ์ ผลิต 

ประเมิน พิสูจน์ ก าหนดค่า จัดล าดับความส าคัญ แนะน า จัดล าดับ ตัดสินใจ 
เลือก ประเมินผล อนุมาน วัด ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ วิจารณ์ 

วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เปรียบต่าง ทดสอบ ระบุ จัดหมวดหมู่ ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ สอบถาม จ าแนก แยกแยะ ตรวจจับ 

ประยุกต์ ท าใหส้มบูรณ์ ใช้งาน แสดงตัวอย่าง แบ่งหมวด แก้ไข แปล
ความหมาย ด าเนินการ จัดระเบียบ ใช้สอย สาธิต ตีความ 

เข้าใจ อธิบาย เปรียบเทียบ อภิปราย ร่าง เรียบเรียง บ่งชี ้บันทึก ตระหนักรู้ 
วินิจฉัย สรุป ทบทวน บรรยาย แสดงความต่าง 

จดจ า บรรยาย ตั้งชื่อ ค้นหา ท ารายการ เชื่อมโยง เขียน รับรู้ นิยาม จดจ า 
ท าซ้ า ท่องจ า  

ทกัษะล ำดบัที่สงูกวำ่
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ส าคัญไปยังผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง”  มีสองส่วนในการอธิบายลักษณะงานนี้ การตระหนักถึงสถานการณ์สภาพ
อากาศผ่านการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ และการสื่อสาร สิ่งเหล่านี้สามารถถูกแบ่งออกเป็นสองหน่วยสมรรถนะ
ระดับสูงสุด ดังต่อไปนี้ 

- วิเคราะห์และเฝ้าระวังสถานการณส์ภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง 
- สื่อสารข่าวสารข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาถึงผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก 
หมวดหมู่อ่ืนๆ จะถูกสืบหาจากค าแถลงเพ่ิมเติมในค าอธิบายลักษณะงานด้วยเช่นกัน ส าหรับนัก

พยากรณ์ปฏิบัติการ สิ่งเหล่านี้รวมถึงการพยากรณ์พารามิเตอร์ลักษณะอากาศแบบประจ า การออกค าเตือน
ส าหรับสภาพอากาศร้าย และการจัดการ/การรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์สภาพอากาศ ภาระหน้าที่ที่ถูกระบุ
ไว้ในส่วนย่อยที ่1.1.1 และ 1.1.2 ข้างต้นจะถูกแบ่งออกเป็นสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง 

1.1.4 การเขียนค าอธิบายส าหรับแต่ละหมวดหมู่ (Writing a description for each category) 
เมื่อหมวดหมู่หรือสิ่งที่ขณะนี้ถูกพิจารณาถึงหน่วยสมรรถนะระดับสูงสุดได้ถูกนิยาม แต่ละหมวดหมู่

จะต้องการค าอธิบาย จุดประสงค์ของค าอธิบายคือให้ข่าวสารข้อมูลมากข้ึนเพ่ือให้ค าแถลงระดับสูงสุดสมบูรณ์
และชัดเจน เมื่อก าลังจัดเตรียมค าอธิบายส าหรับค าแถลงสมรรถนะระดับสูงสุด คุณควรตั้งเป้าหมายที่จะตอบ
ค าถาม “อะไร”, “เมื่อไร” และ “อย่างไร” ส าหรับองค์ประกอบในการสื่อสารคุณควรพิจารณาด้วยว่าจะ
สื่อสารกับผู้ใด 

จดจ าถึงหน่วยสมรรถนะระดับสูงสุด “วิเคราะห์และเฝ้าระวังสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง” 
ส าหรับนักพยากรณ์ปฏิบัติการ ค าอธิบายควรอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าก าลังจะวิเคราะห์อะไร เมื่อไร (หรือบ่อย
เพียงไหน) และท าไมถึงก าลังถูกเฝ้าระวัง 

ยกตัวอย่าง ส าหรับนักพยากรณ์ที่ให้บริการข่าวอากาศทั่วไป ค าอธิบายระบุไว้ว่า “การตรวจอากาศ
และพยากรณ์พารามิเตอร์ลักษณะอากาศและปรากฎการณ์สภาพอากาศที่มีนัยส าคัญถูกเฝ้าติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือก าหนดความจ าเป็นในการออก ยกเลิกหรือแก้ไขเนื้อหา/ท าให้เป็นปัจจุบันของข่าวพยากรณ์และ
ค าเตือนที่สอดคล้องกับค่าที่ก าหนดและระเบียบข้อบังคับที่ถูกจัดท าเป็นเอกสาร” บันทึกไว้ว่าการตรวจอากาศ
และพยากรณ์พารามิเตอร์ลักษณะอากาศและปรากฎการณ์สภาพอากาศที่มีนัยส าคัญจะถูกเฝ้าติดตาม (อะไร) 
ก าลังเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง (เมื่อไร) และสอดคล้องกับค่าที่ก าหนดและระเบียบข้อบังคับที่ถูกจัดท าเป็น
เอกสาร (อย่างไร) 

1.1.5 การเขียนเกณฑ์การปฏิบัติ (Writing performance criteria) 
ถึงตอนนี้คุณได้ใช้ภาระหน้าที่งานหลักที่ถูกระบุในส่วนย่อย 1.1.1 และ 1.1.2 ข้างต้นเพ่ือสร้างค า

แถลงสมรรถนะระดับสูงสุด (ดูส่วนย่อย 1.1.3) พร้อมค าอธิบายประกอบ (ดูส่วนย่อย 1.1.4) ขั้นตอนต่อไปคือ
การนิยามเกณฑ์หรือองค์ประกอบการปฏิบัติซึ่งอธิบายเพ่ิมเติมถึงค าแถลงสมรรถนะ แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างในหน้าที่รับผิดชอบและการระบุขอบเขตสถานการณ์เพ่ิมเติม ค าว่า "เกณฑ์การปฏิบัติ" ในกรณีนี้ไม่ได้
หมายถึงมาตรฐานส าหรับการตัดสินคุณภาพการปฏิบัติงาน แต่เป็นการนิยามลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติ ใน
แง่นี้ "เกณฑ์" และ "องค์ประกอบ" ทั้งคู่อาจถูกใช้เพื่อแบ่งประเภทรายละเอียดของสมรรถนะ 
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ในการนิยามเกณฑ์การปฏิบัติ คุณจะต้องหลีกเลี่ยงการก้าวข้ามไปอธิบายทักษะและความรู้พ้ืนฐาน 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณต้องรู้สิ่งที่ใช้ในการปฏิบัติภาระหน้าที่งาน เกณฑ์การปฏิบัติเป็นขั้นตอนต่างๆ ใน
ภาระหน้าที ่หรือองค์ประกอบของภาระหน้าที ่

จดจ าได้ว่านักพยากรณ์ปฏิบัติการจ าเป็นต้อง "ให้การตระหนักถึงสถานการณ์ระดับชาติอย่างต่อเนื่อง
ของทั้งผลิตภัณฑ์ด้านอุตุนิยมวิทยาผิวพ้ืนและอากาศชั้นบน และการตรวจอากาศด้านอุตุนิยมวิทยาผิวพ้ืนและ
อากาศชั้นบนรวมถึงการเปลี่ยนแปลง” อะไรเป็นสิ่งทีน่ักพยากรณ์ต้องท าอย่างแท้จริงเพ่ือบรรลุเป้าหมายนี้ นัก
พยากรณต์้อง: 

- วิเคราะห์และวินิจฉัยสถานการณส์ภาพอากาศตามทีต่้องการในการเตรียมการพยากรณ์ การเตือน
และแจ้งเตือน 

- เฝ้าติดตามวิวัฒนาการพารามิเตอร์ลักษณะอากาศและตรวจสอบความถูกต้องการพยากรณ์ การ
เตือนและแจ้งเตือนในปัจจุบันขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์เหล่านี้ 

- ประเมินความจ าเป็นส าหรับการแก้ไขเนื้อหาข่าวพยากรณ์และท าให้เป็นปัจจุบันในค าเตือน/แจ้ง
เตือนเทียบกับเกณฑ์และค่าก าหนดที่ถูกจัดท าเป็นเอกสาร 

นอกจากนี้นักพยากรณ์ยังถูกต้องการให้ส่งต่อข่าวสารข้อมูลที่ส าคัญให้กับผู้ใช้บริการ ดังนั้นนัก
พยากรณ์ต้อง 

- ใช้ช่องทางสื่อสารที่ผ่านการรับรองเพ่ือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์การพยากรณ ์ค าเตือนและแจ้งเตือน 
- อธิบายข้อมูลและข่าวสารข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาโดยใช้ค าศัพท์ที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้บริการที่เฉพาะเจาะจง 
จากการใช้หนึ่งสิ่งนี้ในการอธิบายลักษณะงาน เราได้ระบุเกณฑ์หรือองค์ประกอบการปฏิบัติหลาย

อย่างซึ่งรวมอยู่ในข้อก าหนดสมรรถนะระดับที่สอง ส าหรับบางพ้ืนที่ให้บริการค าแถลงเหล่านี้จะถูกย่อให้
กระชับ ขณะที่พ้ืนที่ให้บริการอ่ืนๆ จะต้องการรายละเอียดมากขึ้น หลีกเลี่ยงการรวมหลายๆ องค์ประกอบลง
ในค าแถลงเดียว 

จดจ าได้จากส่วนย่อยที่ 1.1.3 ที่ค ากริยาบ่งบอกการกระท าจากอนุกรมวิธานของบลูมฉบับแก้ไขบ่งชี้
ถึงภาระหน้าที ่เช่น วิเคราะห์ วินิจฉัย เฝ้าติดตาม ประเมินผล ใช้งาน และอธิบาย ควรถูกใช้และให้ความส าคัญ
เป็นพิเศษเมื่ออธิบายถึงเกณฑ์การปฏิบัติ การปฏิบัติ (performance) ไม่เคยถูกอธิบายโดยใช้ค ากริยา "รู้ 
(know)" หรือ "เข้าใจ (understand)" ซึ่งบ่งบอกถึงความรู้พ้ืนฐานเท่านั้น และไม่ท าให้วลี "สาธิตความรู้ของ 
(demonstrates knowledge of)" เปลี่ยนเป็น "รู้ (know)" ในค ากริยาบ่งบอกการกระท าที่เหมาะสมส าหรับ
บรรทัดฐานการปฏิบัติ 

ท าให้มั่นใจว่าเกณฑ์หรือองค์ประกอบการปฏิบัติที่ถูกระบุเฉพาะเจาะจงไปยังพ้ืนที่ทางเทคนิค ค า
แถลงกว้างๆ เช่น "ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" , "การท างานเป็นทีม" และ "ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ" ควรถูกหลีกเลี่ยง ทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้เหล่านี้คล้ายจะเป็นความรู้และทักษะพ้ืนฐาน (หรือ
สมมต)ิ ซ่ึงเป็นสิ่งทีจ่ าเป็นส าหรับองค์ประกอบการปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้จะถูกพิจารณาในขั้นตอนถัดไป
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2 As defined in the Guide to the Implementation of Education and Training Standards in Meteorology and Hydrology, 
 Volume I (WMO-No.1083). 

1.1.6 การนิยามทักษะและความรู้พื้นฐาน (Defining the background skills and 
knowledge) 

สิ่งเหล่านี้คือทักษะและความรู้ที่ต้องการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่งาน ส าหรับแต่ละองค์ประกอบการปฏิบัติที่
ถูกระบุจะมีการสมมติทักษะและและความรู้ 

ตัวอย่างเช่น ต่อเนื่องจากตัวอย่างของเรา การวินิจฉัยสภาพอากาศจะต้องการความรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยาทั้งระดับผิวพ้ืน (synoptic) และเมโซสเกล (mesoscale) กระบวนการทางพลวัตและอุณหพลวัต 
และแบบจ าลองความคิด (conceptual model) ในสี่มิติ (เวลาและพ้ืนที่) การวิเคราะห์และติดตามสภาพ
อากาศจะดูเหมือนเกี่ยวข้องกับทักษะด้านการแปลภาพถ่ายดาวเทียมและเรดาร์ และในการตีความข้อมูลที่ถูก
แสดงบนแผนภาพอุณหพลศาสตร์ (thermodynamic diagram) นักพยากรณ์จ าเป็นต้องรู้ด้วยว่าอันตราย 
(hazard) ใดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบสภาพอากาศที่เฉพาะเจาะจง ค่าก าหนดใดของแต่ละอันตรายที่จะต้องออก
ค าเตือน ฯลฯ การวิเคราะห์รูปแบบวิวัฒนาการของสภาพอากาศอาจต้องการความรู้ พ้ืนฐานในด้าน
อุตุนิยมวิทยาพลวัตของชั้นบรรยากาศและการใช้ผลิตภัณฑ์การพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข (Numerical 
Weather Prediction: NWP) 

ถ้าไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเกณฑ์การปฏิบัติทางเทคนิค หลีกเลี่ยงการรวมทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ 
(เป็นสิ่งทั่วไปกับหน้าที่รับผิดชอบงานหลายอย่าง) ลงในส่วนนี้ ถ้าทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ถูกพิจารณาว่ามี
นัยส าคัญก็สามารถท าได ้เช่นเดียวกับคุณสมบัติจะถูกรวมในค าน าของกรอบสมรรถนะ 

ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับทักษะและความรู้พ้ืนฐานอาจยังพบได้ใน: 
- ข่าวสารข้อมูลการรับสมัครงานส าหรับบทบาทหน้าที่งาน: สิ่งใดเป็นเกณฑ์การคัดเลือกส าหรับ

ต าแหน่ง เช่น นักพยากรณ์จ าเป็นต้องทราบหรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์การพยากรณ์และค าเตือนอะไรที่
ถูกออกเพ่ือกลุ่มผู้ใช้บริการเฉพาะเจาะจง พวกเขาจ าเป็นต้องมีประสบการณ์การท างานกับ
หน่วยงานก ากับดูแลเฉพาะหรือไม่ 

- คุณสมบัติที่ต้องมี: คุณสมบัติใดที่ถูกก าหนดเพ่ือปฏิบัติภาระหน้าที่งาน เช่น นักอุตุนิยมวิทยาต้อง
ผ่ าน Basic Instruction Package for Meteorologists (BIP-M)2 เจาะลึกในหลักสูตร เ พ่ือ
ก าหนดความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องส าหรับแต่ละหน่วยสมรรถนะ 

1.2 กระบวนการร่าง อนุมัติและเผยแพร่ (Drafting, approval and publication process) 
คณะกรรมาธิการด้านเทคนิคของ WMO มีหน้าที่รับผิดชอบส าหรับการร่างกรอบสมรรถนะ 

คณะกรรมาธิการอาจจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายเพ่ือเตรียมฉบับร่าง ซึ่งจะถูกทบทวนและรับรองโดย
คณะกรรมาธิการด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องหลังจากการปรึกษาหารือโดยทั่วกัน เพ่ือรวมไว้ในระเบียบข้อบังคับ
ด้านเทคนิคของ WMO ในฐานะที่เป็นข้อปฏิบัติมาตรฐานหรือแนะน า สมรรถนะระดับสูงสุดต้องถูกอนุมัติโดย
สภามนตรีบริหารหรือสภาคองเกรสหลังจากการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับสมาชิก 

เพ่ือให้มั่นใจถึงความสอดคล้อง สภามนตรีบริหารได้ร้องขอให้คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและ
ฝึกอบรมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนากรอบสมรรถนะที่ถูกน าเสนอ เพ่ือท าให้มั่นใจว่าภาษา เค้าโครงและการ

https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1083_en.pdf
https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1083_en.pdf
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เข้าถึงกรอบที่น าเสนอสอดคล้องกับกรอบที่มีอยู่  จุดมุ่งหมายหนึ่งของเอกสารฉบับนี้คือเพ่ือช่วยทีมงานต่างๆ 
ในการพัฒนางานของพวกเขา 

พ้ืนที่ให้บริการที่ผ่านกระบวนการของการพัฒนาสมรรถนะแล้วได้แถลงไว้ว่า เครื่องมือส าคัญที่สุด
ส าหรับการบรรลุความส าเร็จคือการปรึกษาหารือ ผู้น าที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพัฒนาสมรรถนะส าหรับ AMP 
แถลงไว้ว่าการปรึกษาหารือถูกจัดการผ่านโครงสร้างของทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา การฝึกอบรมและ
สมรรถนะ (Expert Team on Education, Training and Competencies: ET-ETC) ภายใตค้ณะกรรมาธิการ
อุตุนิยมวิทยาการบิน (CAeM) ด้วยการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มอ่ืนๆ เช่น คณะมนตรีบริหารของผู้เชี่ยวชาญด้าน
การศึกษาและการฝึกอบรม ส านักงานการศึกษาและฝึกอบรมของ WMO การประชุมนานาชาติด้านการเรียนรู้
ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนรู้ทางไกลด้านอุตุนิยมวิทยา (Computer-aided Learning and 
Distance Learning in Meteorology: CALMet) และองค์ กรที่ บุ ก เบิ กสมรรถนะด้ าน อุตุ นิ ยมวิทยา 
กระบวนการปรึกษาหารือใช้เวลาหลายปีก่อนฉบับสุดท้ายถูกอนุมัต ิ

คณะกรรมาธิการด้านเทคนิคอาจพัฒนาและคงไว้ซึ่งข้อมูลระดับที่สองของกรอบสมรรถนะโดย
ปราศจากการอนุมัติเพ่ิมเติมจากสภามนตรีบริหารหรือสภาคองเกรส สภามนตรีบริหารหรือสภาคองเกรส
จ าเป็นต้องถูกปรึกษาเฉพาะเมื่อการเปลี่ยนแปลงที่ปรับเปลี่ยนกรอบสมรรถนะอย่างมีนัยส าคัญถูกเสนอ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญอย่างหนึ่งคือการเพ่ิมหรือการตัดข้อก าหนดสมรรถนะ หรือการดัดแปลงแก้ไข
ขอบเขตที่บริบทต้นฉบับนั้นเปลี่ยนไป 

กรอบที่สมบูรณ์ถูกรวมใน Compendium of WMO Competency Standards (forthcoming) 
สถานะปัจจุบันของสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมาธิการด้านเทคนิค ของ WMO มีอยู่ที่  
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/competencies.php อ้างอิงถึงสาขาวิชาที่เฉพาะเจาะจง
ส าหรับสมรรถนะระดับสูงสุดที่ได้รับการอนุมัตแิละเกณฑ์การปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 

เมื่อสมรรถนะได้รับการอนุมัติ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมาธิการด้านเทคนิคที่จะต้องคงไว้ซึ่ง
ความเป็นปัจจุบันของกรอบสมรรถนะต่างๆ 

 
2. ความท้าทายทั่วไป (Common Challenges) 

หลายๆ โปรแกรมด้านเทคนิคของ WMO ได้ผ่านกระบวนการพัฒนาข้อก าหนดสมรรถนะส าหรับพ้ืนที่
ให้บริการของพวกเขา พวกเขากล่าวถึงความท้าทายหลายอย่างที่ต้องเผชิญในระหว่างกระบวนการพัฒนาและ
อนุมัติซึ่งถูกแสดงรายการไว้ด้านล่าง รายการนี้ถูกรวมไว้เพ่ือประโยชน์ของโปรแกรมด้านเทคนิคที่ก าลังเริ่ม
ด าเนินการหรือยังไม่ได้พิจารณากรอบสมรรถนะ เป็นประโยชน์ในการทบทวนรายการและสร้างกลไกเพ่ือ
จัดการความท้าทายในเชิงรุกก่อนที่จะกลายเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ ข่าวสารข้อมูลที่บรรจุในเอกสารฉบับ
นี้จะช่วยในกระบวนการนี้ 
  

http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/competencies.php


18 
 

 

ความท้าทายในการพัฒนาขอ้ก าหนดสมรรถนะในปัจจุบันจัดลงในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ 
นิยามและแนวคิด (Definitions and concepts) 

- ไม่มีนิยามของสมรรถนะที่ตกลงกันอย่างสากล ดังนั้นจ าเป็นต้องใช้นิยามที่บัญญัติโดย WMO (ดู
หัวข้อ I ส่วนที่ 1) 

- การนิยามข้อตกลงและสมรรถนะในทางที่สั้นกระชับ 
- การเอาชนะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการอธิบายสมรรถนะ และสิ่งใดที่ควรถูกพัฒนาและถูก

ประเมิน 
การพัฒนากรอบ (Developing the frameworks) 

- การท าให้มั่นใจว่าภาษาไม่คลุมเครือ เหมาะสมกับบริบทที่ด าเนินการและแปลได้อย่างเหมาะสม
ในภาษาราชการอ่ืนๆ ของ WMO 

- การสร้างแม่แบบทีส่อดคล้องกันส าหรับข้อก าหนดสมรรถนะที่ยังไมไ่ด้ก าหนด 
- การก าหนดข่าวสารข้อมูลใดที่จะเข้าสู่ข้อก าหนดสมรรถนะ 
- การมีส่วนร่วมของผู้ฝึกปฏิบัติและผู้จัดการในกระบวนการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือให้มั่นใจว่าทุกด้าน  

ของบทบัญญัติการให้บริการถูกพิจารณาในกรอบสมรรถนะ 
- การนิยามข้อก าหนดสมรรถนะผ่านหลายๆ บทบาทหน้าที่ภายในพ้ืนที่ให้บริการ 
- การพัฒนากรอบสมรรถนะระดับโลกที่สามารถถูกปรับใช้กับเกือบ 200 ประเทศที่ระดับการ

พัฒนา ความสามารถในการให้บริการและจ านวนเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน 
- การท าให้มั่นใจว่าระบบสมรรถนะใช้สมรรถนะในที่ท างานในฐานะเป็นจุดเริ่มต้น ไม่ใช่ผลการ

เรียนรู้ที่ถูกนิยามไว้ก่อนหน้าส าหรับการศึกษาและฝึกอบรม 
- การนิยามมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับงาน ไม่ใช่มาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ 
- การจ าแนกทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้ (เช่น การท างานเป็นทีม การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา ) 

และทักษะที่จ าเป็น (เช่น การแปลภาพถ่ายดาวเทียม การแปลภาพเรดาร์ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ) มาจากสมรรถนะด้านเทคนิคและการตัดสินใจว่าพวกเขายืนอยู่
จุดใดในความสัมพันธ์กับข้อก าหนดสมรรถนะ 

- เวลาและความพยายามทีต่้องการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินการตามกรอบ (Implementing the frameworks) 

- การเอาชนะความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณค่าของการประเมินสมรรถนะส าหรับแต่ละบุคคล ผู้
ประเมินและองค์กร 

- ในกรณีของบทบัญญัติการบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน การก าหนดว่าใครจะเป็นผู้ก ากับดูแล
และสมรรถนะจะถูกประเมินและตรวจสอบอย่างไร  

- การได้รับการยอมรับสมรรถนะจากผู้ก ากับดูแลแห่งชาติ (หากจ าเป็น) 
- ถ้าสมรรถนะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกรอบการก ากับดูแลระหว่างประเทศ การก าหนดว่าการ

ด าเนินการจะถูกแทนที่และเฝ้าติดตามได้อย่างไร (เช่น ภายใต้ QMS แห่งชาติ) 
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- การปรับระบบตามขีดสมรรถนะให้เหมาะสมควบคู่ไปกับระบบตามขีดคุณสมบัติ 
- การตัดสินใจว่าคุณสมบัติขั้นต่ าจ าเป็นต้องจัดตั้งควบคู่ไปกับข้อก าหนดสมรรถนะหรือไม่ 
- การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเข้าถึงข่าวสารข้อมูลในแนวทางเชิงโครงสร้างและแนวทางประสานเมื่อ

ความก้าวหน้าด้านทักษะถูกต้องการ (เช่น นักพยากรณ์น้องใหม่/ทดลองงาน นักพยากรณ์ 
หัวหน้าทีม รองหัวหน้านักพยากรณ์ หัวหน้านักพยากรณ์) 

- การสื่อสารกรอบสมรรถนะกับกลุ่มสมาชิกและการได้รับการยอมรับของความต้องการส าหรับการ
ด าเนินการ 

- การได้รับข้อความผ่านผู้ให้บริการที่พวกเขาสามารถและต้องปรับใช้สมรรถนะให้เข้ากับความ
ต้องการในท้องถิ่นของพวกเขา 

- การท างานผ่านกระบวนการของการได้รับอนุมัตสิ าหรับชุดสมรรถนะที่สมบูรณ์ 
- การสร้างกระบวนการส าหรับการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพ่ือท าให้มั่นใจว่ากรอบยังคงเป็นปัจจุบัน 
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หัวข้อ III การด าเนินการตามกรอบสมรรถนะ 

1. การปรับใช้กรอบสมรรถนะ (Adapting a Competency Framework) 
เมื่อด าเนินการด้านสมรรถนะส าหรับการฝึกอบรมและการประเมิน ผู้จัดการพ้ืนที่ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

ขององค์กรสมาชิกควรทบทวนและปรับใช้ข่าวสารข้อมูลระดับที่สองรวมถึงเกณฑ์การปฏิบัติและทักษะความรู้

พ้ืนฐานเป็นอันดับแรกเพ่ือตอบสนองสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของพวกเขา โดยค านึงถึงโครงสร้างและ

หน้าที่รับผิดชอบของสถาบัน เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ ระดับบริการ และปรากฎการณ์ด้านสภาพอากาศ น้ าและ

ภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อประเทศหรือพ้ืนที่รับผิดชอบ การสนับสนุนของการบริหารระดับบนเป็นสิ่งจ าเป็น

เพ่ือให้มั่นใจถึงการด าเนินการทีป่ระสบความส าเร็จและการจัดการอย่างต่อเนื่องของกรอบสมรรถนะ 

บันทึกไว้ว่ามีเพียงข่าวสารข้อมูลระดับที่สองเท่านั้นที่สามารถท าการปรับใช้ได้ สมรรถนะระดับสูงสุด

แสดงถึงระเบียบข้อบังคับของ WMO ที่ตกลงกันอย่างเป็นสากล การปรับใช้กรอบสมรรถนะตามข้อก าหนดที่

เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศหรือภูมิภาคแสดงถึงข่าวสารข้อมูลสมรรถนะระดับที่สาม 

ภายใต้กรอบการจัดการคุณภาพ การพิจารณาและให้เหตุผลส าหรับการปรับใช้ใดๆ ที่ถูกสร้างเพ่ือ

กรอบสมรรถนะควรถูกจัดท าเป็นเอกสารและทบทวนเป็นช่วงๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องกับ

มาตรฐานสากลและข้อปฏิบัติแนะน า 

ส าหรับกรอบสมรรถนะในขอบเขตกว้างๆ เช่นกรอบสมรรถนะส าหรับการบริการด้านภูมิอากาศ 
องค์กรอาจไม่จ าเป็นต้องด าเนินการสมรรถนะระดับสูงสุดทั้งหมดถ้าไม่ได้ให้การบริการทั้งหมดที่ถูกครอบคลุม
ในกรอบ อย่างไรก็ตาม กรอบที่สมบูรณ์สามารถถูกพิจารณาในฐานะเป็นเส้นทางหนึ่งเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การ
ให้บริการในที่สุด อีกทางเลือกหนึ่ง องค์กรอาจเพ่ิมสมรรถนะเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับหรือ
ข้อก าหนดแห่งชาติหรือของพวกเขาเอง สามส่วนของการนิยามสมรรถนะให้กรอบที่ยืดหยุ่นส าหรับองค์กรของ
สมาชิก ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงการบริการที่แตกต่างกันอย่างกว้างขวางและความสามารถที่หลากหลาย
ของพวกเขา 

บ่อยครั้งมาก องค์กรอาจไม่ต้องการเกณฑ์การปฏิบัติและทักษะพ้ืนฐานและความรู้ทั้งหมดตามที่แสดง
ไว้ในกรอบสมรรถนะของ WMO ในบางกรณีองค์กรอาจจ าเป็นต้องอธิบายเพ่ิมเติมหรือเพ่ิมข่าวสารข้อมูล
สมรรถนะระดับที่สอง ขณะที่ในกรณีอ่ืนๆ การตัดออกของเกณฑ์ปฏิบัติบางอย่างอาจถูกต้องการ โดยสรุป 
องค์กรจะจ าเป็นต้องถามค าถาม “สิ่งนั้นมีลักษณะอย่างไรในพ้ืนที่ให้บริการของเรา”  

องค์กรปรับแต่งข้อก าหนดสมรรถะของ WMO อย่างไรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 
- โครงสร้างองค์กร ซึ่งก าหนดว่าใครในองค์กรต้องแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะ 
- ไม่ว่ารายบุคคลหรือกลุ่ม จ าเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะครอบคลุมหลายๆ ด้านที่ให้บริการ 

(การบิน ทะเล การบริการสภาพอากาศทั่วไป) 
- ไม่ว่ารายบุคคลหรือกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด บางหน้าที่หรือมากกว่าหน้าที่ถูกอธิบายไว้ใน

ข่าวสารข้อมูลสมรรถนะระดับท่ีสอง 
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- ไม่ว่าสมรรถนะเป็นข้อปฏิบัติทีก่ ากับดูแลอย่างสากลหรือเป็นข้อปฏิบัติแนะน า 
- ทรัพยากรใดที่องค์กรมีอยู่เพ่ือจัดการโปรแกรมสมรรถนะ รวมทั้งการฝึกอบรม การประเมิน

สมรรถนะและการจัดการคุณภาพ 
ดังที่ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่าข้อก าหนดสมรรถนะสามารถถูกปรับใช้และด าเนินการใน

แนวทางท่ีต่างกัน แต่ละองคก์รจะต้องประเมินว่าวิธีใดเหมาะสมที่สุดกับสิ่งจ าเป็นเชิงปฏิบัติการ 

1.1 ตัวอย่างสมรรถนะการพยากรณ์ด้านการบิน 
ตารางที่  1 แสดงตัวอย่างว่าบรรทัดฐานแรกส าหรับนักพยากรณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 

(Aeronautical Meteorological Forecasters: AMF) ถูกปรับใช้อย่างไรส าหรับการใช้งานเชิงองค์กรโดย
ส านักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลีย การศึกษาขอบเขตรายละเอียดภายในส านักอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่านัก
พยากรณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในบทบัญญัติของการพยากรณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาการบินจ าเป็นต้องสามารถแสดง
ให้เห็นถึงคุณลักษณะที่อธิบายไว้ในตาราง ภาระหน้าที่เบื้องต้นภายในเกณฑ์ (การปฏิบัติ) ระดับที่สองถูกเน้น
ชัดและเขียนใหม่ในกิจกรรมที่สามารถสังเกตได้ ผู้ประเมินสามารถใช้เครื่องมือนี้อย่างรวดเร็วเพ่ือประเมินผล
สมรรถนะของนักพยากรณ์ในการประเมินตรวจสังเกตในสถานที่ท างาน ภาระหน้าที่เบื้องต้นสามารถถูก
ประเมินจากรายงานของหัวหน้างานได้เช่นกัน 

การศึกษาขอบเขตรายละเอียดเปิดเผยเพ่ิมเติมว่า ไม่ใช่ทุกด้านของกรอบสมรรถนะที่ถูกประยุกต์ใช้
กับนักพยากรณ์ท้ังหมด ตัวอย่างเช่น ส านักอุตุนิยมวิทยาแบ่งการพยากรณ์ออกเป็นการปฏิบัติงานระดับสูง (สูง
กว่า 10,000 ฟุต) และระดับต่ า (ต่ ากว่า 10,000 ฟุต) พารามิเตอร์การพยากรณ์ระหว่างทั้งสองผันผวนอย่าง
มาก และส่วนประกอบที่ถูกลงรายการไว้จ านวนมากในมาตรฐานสมรรถนะไม่ได้ประยุกต์ใช้กับการพยากรณ์
ระดับสูง ดังนั้นบางส่วนประกอบจะไม่ถูกพิจารณาส าหรับการประเมินเมื่อก าลังประยุกต์ใช้กรอบสมรรถนะกับ
การปฏิบัติงานการพยากรณ์ระดับสูง (ตารางที่ 2) อีกเรื่องหนึ่ง เกณฑ์การปฏิบัติถูกขยายเพ่ือให้ตัวอย่างของ
ทักษะ ความรู้และพฤติกรรมแก่ผู้ประเมินเพ่ือค้นหา 
 
ตารางท่ี 1 ตัวอย่างสมรรถนะของนักพยากรณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาการบินทีถู่กปรับแต่งส าหรับสนับสนุนการ
ปฏิบัติการบินระดับต่ า (low-level flight operations) 
1. วิเคราะห์และเฝ้าระวังสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง 
การพยากรณ์ที่ออกก่อนหน้าถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและปรากฎการณ์สภาพ
อากาศเพ่ือก าหนดความจ าเป็นส าหรับการออก การยกเลิกหรือการแก้ไขเนื้อหา/ท าให้เป็นปัจจุบันในการ
พยากรณ์และค าเตือนที่สอดคล้องกับค่าที่ก าหนดและระเบียบข้อบังคับที่ถูกจัดท าเป็นเอกสาร 
เกณฑ์สมรรถนะระดับที่สองของ 
WMO 

เกณฑ์ท่ีปรับใช้กับกรอบแห่งชาติ/องค์กร 

1 . 1  วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย
สถานการณ์สภาพอากาศตามที่

(i) 
 

นักพยากรณ์สามารถสร้างสถานการณ์สเกลกว้างและ 
synoptic โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และการตรวจอากาศ
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ต้องการในการเตรียมการพยากรณ์
และแจ้งเตือน สังเกตว่าการวิเคราะห์
อาจถูกนิยามในฐานะเป็นการตอบ
ค าถามว่า “ก าลังเกิดอะไรขึ้น” และ
การวินิจฉัยในฐานะเป็นการตอบว่า 
“ท าไมจึงเกิดข้ึน” 

และการวิเคราะห์ระดับผิวพ้ืนและอากาศชั้นบน 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์แผนที่ด้วยมือไม่เป็นภาคบังคับ; 
อย่างไรก็ตามนักพยากรณ์จะต้องสามารถอธิบายได้ทั้ง
เงื่อนไขและอิทธิพลระดับผิวพ้ืนและอากาศชั้นบน 

(ii) 
 

นักพยากรณ์สามารถระบุลักษณะสภาพอากาศที่ก าลังเกิดขึ้น
คืออะไรและที่ไหน 

(iii) นักพยากรณ์สามารถอธิบายวิวัฒนาการที่คาดหมายของ
รูปแบบ synoptic ตลอดช่วงการพยากรณ์ 

1.2 เฝ้าติดตามพารามิเตอร์ลักษณะ
อากาศและปรากฏการณ์สภาพ
อากาศทีว่ิวัฒนาการอย่างมีนัยส าคญั  
และตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เทียบกับการ
พยากรณ์และค าเตือนปัจจุบันบน
พ้ืนฐานของพารามิเตอร์เหล่านั้น 
 
 
 
 

(i) นักพยากรณ์แสดงให้เห็นถึงการเฝ้าติดตามสภาพอากาศอ
ย่างกระตือรือร้นและต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือแสดงภาพ/
เครื่องมือตรวจอากาศ/เครื่องมือวิเคราะห์ทีเ่หมาะสม 

(ii) นักพยากรณ์เปรียบเทียบการตรวจอากาศกับการพยากรณ์
ปัจจุบันอย่างเป็นประจ า ตัวอย่างเช่น เขา/เธอเปรียบเทียบ
ข่ า ว พย า ก ร ณ์ อ า ก า ศ บ ริ เ ว ณ ส น า ม บิ น  (Terminal 
Aerodrome Forecast: TAF) หรื อ ข่ า วพย ากรณ์  Area 
QNH เทียบกับ METARs เมื่อมีข้อมูล (อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
ชั่ ว โมง ) และ ARFOR เทียบกับ wind flights ภาพถ่าย
ดาวเทียม เรดาร์และแผนที่อากาศผิวพ้ืน (synoptic chart) 
เมื่อมีข้อมูลใหม่ 

1.3 ประเมินความจ าเป็นส าหรับการ
แก้ไขเนื้อหาข่าวพยากรณ์และท าให้
ค าเตือนเป็นปัจจุบันเทียบกับเกณฑ์
และค่าที่ ก าหนดที่ ถูกจัดท า เป็น
เ อ ก ส า ร  แ ล ะ แ จ้ ง ส า นั ก ง า น
อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องถึงความไม่
สอดคล้องใดๆ ระหว่างเงื่อนไขการ
ตรวจอากาศและการพยากรณ์ 

(i) นักพยากรณแ์ก้ไขเนื้อหาข่าวพยากรณ์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์
การแก้ไขเนื้อหาหรือเมื่อเหมาะสม 

(ii) นักพยากรณ์ปฏิบัติตามขั้นตอนท้องถิ่นที่ถูกจัดท าเป็น
เ อกสารคู่ มื อกา รปฏิ บั ติ ง านด้ านการบิ น  (Aviation 
Operations Manual) ในการแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อการ
พยากรณ์/ค าเตือน เลวลง/ดีขึ้น ต่ ากว่า/สูงกว่าค่าก าหนดที่
นิยาม 

แหล่งที่มา: Bureau of Meteorology Training Centre, Bureau of Meteorology, Australia 
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างสมรรถนะของนักพยากรณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาการบินที่ถูกปรับแต่งส าหรับสนับสนุนการ

ปฏิบัติการบินระดับต่ าและระดับสูง (low-level and high-level flight operations) 

2. การพยากรณ์ปรากฏการณ์และพารามิเตอร์อุตุนิยมวิทยาการบิน 
การพยากรณ์ปรากฏการณ์และพารามิเตอร์อุตุนิยมวิทยาถูกจัดเตรียมและออกให้สอดคล้องกับข้อก าหนด 
ล าดับความส าคัญ และก าหนดเวลาที่ถูกจัดท าเป็นเอกสาร 
เกณฑ์สมรรถนะระดับ
ที่สองของ WMO 

เกณฑ์ท่ีปรับใช้กับกรอบแห่งชาติ/องค์กร 
 

ประยุกต์ใช้กับ 

การพยากรณ์
ปรากฏการณ์และ
พารามิเตอร์ลักษณะ
อากาศต่อไปนี้ 
(a) อุณหภูมิ 
และความชื้น 

 นักพยากรณ์คาดการณ์อุณหภูมิและความชื้น แสดงให้
เห็นถึงสิ่งต่อไปนี้ 
การวิเคราะห์อุณหภูมิที่ได้จากการตรวจวัดกับจาก
แบบจ าลอง และการวิเคราะห์ moisture profile ที่
ต าแหน่งต่างๆ การเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ประจ า วั น  (diurnal) และทางผิ ว พ้ืน  (synoptic) 
เกี่ยวกับอุณหภูมิที่ครอบคลุมพ้ืนที่ รวมทั้งการพา
ความร้อน (advection) และการระบาย (drainage) 
การตระหนักถึงอิทธิพลท้องถิ่นที่มีต่ออุณหภูมิและ
ความชื้น 

การปฏิบัติงานการ
พยากรณ์ระดับต่ า
เท่านั้น 

(b) ลม 
รวมทั้งความผันแปร
เชิงเวลาและพ้ืนที่  
(วินด์เชียร์ ความผัน
แปรทางทิศทาง และ
ลมกระโชก) 

 นักพยากรณ์คาดการณ์ลม แสดงให้เห็นถึงสิ่งต่อไปนี้ 
การวิเคราะห์ลมผ่านชั้นต่างๆ ของบรรยากาศทั้งใน
สเกลขนาดใหญ่ (large-scale) และที่ต าแหน่งนั้นๆ 
การวินิจฉัยผลกระทบท้องถิ่น กระแสอากาศไหลขึ้น
(updraft) และกระแสอากาศไหลลง (downdraft) 
วินด์เชียร์และลมกระโชกที่มีศักยภาพ (potential 
gust)  

นักพยากรณ์ทุกคน 

(c) QNH  อย่างต่ าสุดนักพยากรณ์วิ เคราะห์ QNH ที่ได้จาก
แบบจ าลองในการพยากรณ์อย่างมีวิจารณญาณโดย
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร ต ร ว จ วั ด ค ว า ม ก ด อ า ก า ศ
ระดับน้ าทะเลปานกลางที่สเกลผิวพ้ืนและข้อมูล NWP 
และการประยุกต์ใช้การปรับเปลี่ยนเฉพาะท้องถิ่น
ขึ้นอยู่กับผลกระทบประจ าวัน ความสูงของสนามบิน 
และแนวโน้มของค่าความกดอากาศที่คาดการณ์ 

นักพยากรณ์ทุกคน 
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(d) เมฆ 
(ชนิด จ านวน ความสูง
ของฐาน และขอบเขต
แนวตั้ง) 

 นักพยากรณ์ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเมฆ 
(จ านวน ขอบเขตแนวตั้ง/แนวนอน ชนิด อุณหภูมิยอด
เมฆ (CTT)) ผ่านเครื่องมือแสดงภาพ/เครื่องมือตรวจ
อากาศ/เครื่องมือวิเคราะห์ที่ เหมาะสม เขา/เธอ
วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมส าหรับคุณลักษณะเฉพาะ
เหล่านี้และเปรียบเทียบการตรวจอากาศกับแนวทาง
แบบจ าลองอย่างมีวิจารณญาณ นักพยากรณ์แสดงให้
เห็นถึงความเข้าใจทางจุลกายภาพของเมฆ (cloud 
microphysics) และของอิทธิพลทางภูมิประเทศและ
ผิวพ้ืนที่มีต่อการก่อตัว/การสลายตัวของเมฆ 

นักพยากรณ์ทุกคน 

(e) หยาดน้ าฟ้า  
(ค ว า ม รุ น แ ร ง แ ล ะ
ความผันแปรเชิงเวลา 
การเริ่มต้น การสิ้นสุด 
และ/หรือช่วง เวลา 
จ านวน  และชนิ ด ) 
แ ล ะ ทั ศ น วิ สั ย ที่
เกี่ยวข้อง 

(i) นักพยากรณ์ประเมินสภาพแวดล้อมส าหรับความ
น่าจะเป็น/ศักยภาพส าหรับหยาดน้ าฟ้า บนพ้ืนฐาน
การวิเคราะห์ของเมฆที่คาดการณ์ พลวัตทางผิวพ้ืน 
(synoptic dynamics) และอิทธิพลทางภูมิประเทศ 

การปฏิบัติงานการ
พยากรณ์ระดับต่ า
เท่านั้น 

(ii) นักพยากรณ์วินิจฉัยและพยากรณ์หยาดน้ าฟ้าบน
พ้ืนฐานของเหตุการณ์เชิงประวัติศาสตร์ การตรวจ
อากาศปัจจุบัน ข้อมูล NWP และความเข้าใจถึง
อิทธิพลท้องถิ่น การให้เหตุผลทางอุตุนิยมวิทยาที่
สมเหตุสมผลส าหรับการพยากรณ์ 

การปฏิบัติงานการ
พยากรณ์ระดับต่ า
เท่านั้น 

(f) หมอกหรือฟ้าหลัว
ชื้น รวมทั้งการเริ่มต้น 
การสิ้นสุด และ/หรือ 
ช่ วง เวลา และทัศน
วิสัยที่ลดลงที่เก่ียวข้อง 

(i) นักพยากรณ์ประเมินสภาพแวดล้อมส าหรับความ
น่าจะเป็น/ศักยภาพส าหรับหมอก/ฟ้าหลั วชื้ น
ครอบคลุมพ้ืนที่และที่สนามบินเฉพาะเจาะจง โดยใช้
หมอก/เมฆชั้นต่ าของพ้ืนที่นั้นๆ สนับสนุน (หากมี) 

การปฏิบัติงานการ
พยากรณ์ระดับต่ า
เท่านั้น 

(ii) เมื่อมีความเป็นไปได้/โอกาสในการเกิดหมอก/ฟ้าหลัว
ชื้น นักพยากรณ์ประยุกต์ใช้กระบวนการที่มีเหตุผล
ตามหลักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพยากรณ์ รวมทั้งความ
น่าจะเป็นที่เลือก เวลาของการเริ่มต้นและสิ้นสุด 
ต าแหน่งและทัศนวิสัยที่ได้รับผลกระทบ 

การปฏิบัติงานการ
พยากรณ์ระดับต่ า
เท่านั้น 

(g) สิ่งบดบังชนิดอ่ืนๆ 
(obscuration)  
รวมทั้ง ฝุ่น ควัน ฟ้า
หลัวแห้ง พายุทราย 
พายุฝุ่น หิมะที่ถูกลม

(i) นักพยากรณ์ประเมินสภาพแวดล้อมส าหรับความ
น่าจะเป็น/ศักยภาพส าหรับฝุ่น/ทราย (dust/sand) 
ฝุ่ น / ท ร า ย ที่ ถู ก ล ม พั ด ใ ห้ ล อ ย ขึ้ น  ( blowing 
dust/sand) พายุฝุ่น/พายุทราย (dust storm/sand 
storm)  และควัน/ฟ้าหลัวแห้ง (smoke/haze) 

การปฏิบัติงานการ
พยากรณ์ระดับต่ า
เท่านั้น 
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พัดให้ลอยขึ้ น  และ
ทัศนวิสัยที่เก่ียวข้อง 

เขา/เธอแสดงให้ เห็นถึงความเข้าใจบทบาทของ
อุณหภูมิ ความไม่มีเสถียรภาพ ( instability) ความ
แรงลมและปริมาณน้ าฝน 

(ii) นักพยากรณ์สามารถระบุภูมิภาคแหล่งก าเนิดของพายุ
ฝุ่นในพ้ืนที่รับผิดชอบของพวกเขา 

การปฏิบัติงานการ
พยากรณ์ระดับต่ า
เท่านั้น 

(iii) เมื่อมีความเป็นไปได้/โอกาสในการเกิดสิ่งบดบังชนิด
อ่ืนๆ นักพยากรณ์ประยุกต์ใช้กระบวนการที่มีเหตุผล
ตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ 

การปฏิบัติงานการ
พยากรณ์ระดับต่ า
เท่านั้น 

แหล่งที่มา: Bureau of Meteorology Training Centre, Bureau of Meteorology, Australia 

 

1.2 ตัวอย่างของสมรรถนะที่ ต้องการส าหรับการสอบเทียบ (calibration) เครื่ องมืออุปกรณ์  

(instruments) การตรวจอากาศ (observations) และการจัดการเครือข่าย (network management) 

 ตัวอย่างต่อไปนี้ไม่ใช่หนึ่งของการปรับใช้แต่แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะที่ต้องการส าหรับการสอบเทียบ 

เครื่องมืออุปกรณ์ การตรวจอากาศ และการจัดการเครือข่ายถูกประยุกต์ใช้อย่างแตกต่างกันอย่างไรในภูมิภาค

แปซิฟิกขึ้นอยู่กับขนาดและความสามารถที่มีอยู่ของแต่ละ NMHS การฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะ 

(competency-based training) ที่ประสบผลส าเร็จในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบตัวต่อตัวและตั้งเป้าไปที่แต่

ละบุคคล นอกจากนีก้ารฝึกอบรมที่ทั่วไปมากกว่าได้ถูกส่งมอบลงในภูมิภาคแต่ประสบผลส าเร็จน้อยกว่าเพราะ

สิ่งจ าเป็นในการฝึกอบรม (training needs) ของผู้เข้าร่วมจากหมู่เกาะแปซิฟิกแตกต่างกันอย่างมาก 

 ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ของสมรรถนะในสองประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

ในมหาสมุทรแปซิฟิก (SIDS) ประเทศที่ 1 เป็นผู้ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาที่มีการพัฒนาและทรัพยากรที่ดี

ด้วยส่วนการฝึกอบรมที่จัดตั้งขึ้น กรอบสมรรถนะให้โครงสร้างเพ่ือระบุและส่งมอบการฝึกอบรม และยังให้

เครื่องมือเพ่ือปรับปรุงความร่วมมือระหว่างส่วนที่รับผิดชอบส าหรับการจัดการเครือข่าย ประเทศที่ 2 ในทาง

กลับกัน มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงเงินทุนและพ่ึงพาการสนับสนุนจากภายนอกเพ่ือให้ได้รับการฝึกอบรม ดังนั้นจึง

มีความส าคัญในการแบ่งกระบวนการด าเนินการสมรรถนะให้เป็นขั้นตอนมากขึ้นเพ่ือระบุความต้องการ 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ของสมรรถนะในสองประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

ในมหาสมุทรแปซิฟิก 

 ประเทศที่ 1 ประเทศที่ 2 
การตรวจอากาศ สมรรถนะที่มีดีอยู่แล้วแต่ต้องมีการ

ฝึกอบรมทบทวนใหม่อย่างต่อเนื่อง 
 
โดยทั่วไปการตรวจอากาศเชื่อถือได้
ด้วยการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยม 
 
มุ่งเน้นไปสู่การปรับปรุงการสื่อสาร
ผ่านส่วนต่างๆ และการสร้างเครื่องมือ
ร่วมกันเพ่ือเฝ้าติดตามการปฏิบัติงาน
ของเครื่องมืออุปกรณ์และระบบ 

สมรรถนะมุ่งเน้นการตรวจอากาศแบบ
ดั้งเดิม 
 
มุ่ ง เน้น ไปสู่ การสร้ า งความสามารถ 
ในการรับรู้ระยะไกล (remote sensing) 
และความเชื่อม่ันในเครื่องมืออุปกรณ์และ
ระบบโทรมาตร (telemetry) 

เครื่องมืออุปกรณ ์ ข้ อก าหนดสมรรถนะถู กแบ่ งปัน
ระหว่างสองส่วนตามหน้าที่งาน 

สมรรถนะถูกระบุเป็นสองขั้นตอนเมื่อ
เวลาผ่านไปเพ่ือตอบสนองความสามารถ
ในการพัฒนาเป็นระยะ 

การสอบเทียบ เข้าถึงการฝึกอบรมและสมรรถนะ
อย่างเป็นขั้นตอน 
 
บางส่วนประกอบถูกน าออกในฐานะที่
เป็นความสามารถที่ไม่ปรากฏ 

สมรรถนะไม่มีการประเมิน 
 
ปัจจุบันไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ความสามารถ จ าเป็นต้องมีการจัดสรร
งบประมาณใหม่เพ่ือให้ความสามารถนี้
พัฒนาได ้

การจัดการเครือข่าย สมรรถนะถูกกระจายไปหลายๆ กลุ่ม 
 
สมรรถนะให้โครงสร้างที่มั่นคง 

สมรรถนะถูกเป็นเจ้าของโดยส่วนเดียว 

แหล่งที่มา: National Institute of Water and Atmospheric Research, New Zealand 

 สถาบันวิจัยด้านน้ าและบรรยากาศแห่งชาติ (The National Institute of Water and Atmospheric 

Research: NIWA) ประเทศนิวซีแลนด์ ได้เตรียมหนังสือคู่มือการท างานในฐานะที่เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

เพ่ือช่วยเจ้าหน้าที่ของการบริการด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาในหมู่เกาะแปซิฟิก  (Pacific Island 

Meteorological and Hydrological Services) ในการจัดการของเครือข่ายภูมิอากาศแห่งชาติ (national 

climate networks) และการบริการด้านการปฏิบัติการ (operational services) หนังสือคู่มือการท างาน
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ได้รับการพัฒนาเพ่ือตอบสนองสิ่งจ าเป็นในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ในหมู่เกาะโซโลมอนและ SIDS ที่

คล้ายคลึงกัน หนังสือคู่มือการท างานถูกก าหนดไว้ในล าดับเชิงตรรกะของวัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่ และ

รายการตรวจสอบ เพ่ือช่วยในการวางแผนและพัฒนาของเครือข่ายภูมิอากาศที่เข้มแข็งและบันทึกตรวจอากาศ

ที่มีคุณภาพสูง ผ่านการส่งข่าวสารข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจและบรรเทาความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ ลักษณะ

ที่ส าคัญของรายการตรวจสอบคือการเชื่อมโยงแต่ละวัตถุประสงค์กับกรอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง 

 โดยทั่วไปองค์กรจะปรับใช้สมรรถนะและสร้างเครื่องมือการประเมินขึ้นอยู่กับกรอบสมรรถนะที่มีอยู่ 

อย่างไรก็ตามที่เวลาของการจัดเตรียมแผ่นงาน สมรรถนะที่ถูกนิยามโดยคณะกรรมาธิการส าหรับเครื่องมือ

อุปกรณ์และวิธีการตรวจอากาศ (Commission for Instruments and Methods of Observation: CIMO) 

ก าลังอยู่ในขั้นตอนการร่าง ดังนั้น NIWA จึงใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือสร้างหนังสือคู่มือการท างาน 

ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ 4.1 ในหนังสือคู่มือการท างานระบุไว้ว่า “เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคสามารถเลือก

เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดกับสภาพแวดล้อมการตรวจอากาศ จะส่งมอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

ของข้อมูลที่ต้องการและจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ” วัตถุประสงค์นี้ครอบคลุมส่วนประกอบ

ต่างๆ ของสมรรถนะด้านเครื่องมืออุปกรณ์ สมรรถนะด้านการจัดการเครือข่ายการตรวจอากาศ ตลอดจน

เอกสารเผยแพร่ต่างๆ ของ WMO เกี่ยวกับการตรวจอากาศและเครื่องมืออุปกรณ์ ตารางที่ 4 เป็นรายการ

ตรวจสอบที่แนบมาเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ 

 

ตารางที่ 4  รายการตรวจสอบที่คัดออกมาจากหนังสือคู่มือการท างานการฝึกอบรม NIWA เกี่ยวกับ

เครือข่ายภูมิอากาศและการปฏิบัติงาน 

การเลือกเครื่องมืออุปกรณ์และการบูรณาการ เสร็จสิ้น 
การเลือก
เครื่องมือ
อุปกรณ์ 

ท าให้มั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่เหมาะกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในเครือข่าย  
ท าให้มั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์แข็งแร็งอย่างเพียงพอเพ่ือต้านทานและ
ตรวจวัดในสภาวะรุนแรงที่สุดได้ 

 

ท าให้มั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์เหมาะกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/องค์กร 
และข้อก าหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ท าให้มั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ใดๆ สามารถเข้ากันได้กับระบบบันทึก
ข้อมูล (data logging) และระบบการสื่อสาร (communication system) 
ที่มีอยู่ 

 

ท าให้มั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่สามารถเข้ากันได้กับกฎระเบียบและ
ขั้นตอนแห่งชาติและสถาบัน 

 

ท าให้มั่นใจว่าเครื่องมืออุปกรณ์เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานคุณภาพ
ของ WMO 
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การประกอบ
เครื่องมือ
อุปกรณ์และงาน
ห้องปฏิบัติการ 

ประกอบเครื่องมืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ  
ทดสอบด้วยขั้นตอนการสอบเทียบที่แนะน า  
ท าให้มั่นใจว่าคู่มือการใช้งาน คู่มือระบบ และแผนผังสายไฟทั้งหมด 
มีอยู่และเข้าใจได้ 

 

การฝึกอบรม
และการท า
ความคุ้นเคย 

พิจารณาและเข้าใจใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ ์  
ท าความคุ้นเคยกับข้อก าหนดความแม่นย าของการตรวจวัด  
มีการฝึกอบรมที่จ าเป็นเสร็จสมบูรณ์ส าหรับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ท าความคุ้นเคยกับค าแนะน าในการปฏิบัติงาน แผนผังการติดตั้ง และการ
ก าหนดค่า 

 

บรรจุภัณฑ์และ
การขนส่งไปยัง
ที่ตั้ง 

ท างานผ่านรายการตรวจสอบส าหรับการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์  
ท างานผ่านรายการตรวจสอบส าหรับเครื่องมือที่ถูกติดตั้งและเครื่องมือ
อุปกรณ์ส าหรับการตรวจสอบการปฏิบัติภาคสนาม 

 

จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์และการขนส่งที่เหมาะสม  
ทีมบริการด้าน
เทคนิค 

พิจารณาจัดตั้งทีมบริการด้านเทคนิคตามความรับผิดชอบหลัก 
• ช่างเทคนิคเครื่ องมืออุปกรณ์ส าหรับทั้ ง เครื่ องมือ อุปกรณ์  

Electronics และ Analog 
• ช่างเทคนิคด้าน IT ที่มีทักษะคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม 
• ผู้จัดการด้านเทคนิค 

 

ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อฝึกอบรมด้านเทคนิคอย่างเป็นประจ า  
แหล่งอ้างอิง Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation (WMO-

No.8) 
Guidelines on Climate Observation Networks and Systems (WMO-No.1185) 
Guidelines on Climate Metadata and Homogenization (WMO-No.1186) 
NIWA Electronic Weather Station Installation Manual 
NIWA Automatic Weather Stations Operations Manual 
Instrument manufacturer certificates and specifications 
CIMO Draft Competency Framework for Instrumentation 

แหล่งที่มา: National Institute of Water and Atmospheric Research, New Zealand 

 

 ถ้าพิจารณาถึงแหล่งข้อมูลที่เพียงพอ ขั้นตอนที่เป็นประโยชน์ควรจะวางแต่ละภาระหน้าที่ในตารางที่ 

4 ตามเกณฑ์การปฏิบัติที่ระบุไว้ในข้อก าหนดสมรรถนะ 
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1.3 การใช้หลักฐานร่วมกัน (Sharing evidence) 

 องค์กรควรให้ความใส่ใจอย่างใกล้ชิดกับการปรับใช้กรอบสมรรถนะเมื่อก าลังประเมินสมรรถนะด้าน

ต่างๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมการประเมินควรมีประสิทธิภาพด้วยการใช้หลักฐานร่วมกัน

ผ่านระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบของกรอบสมรรถนะส าหรับการบริการ

สภาพอากาศทั่ ว ไปและทางทะเล (public and marine weather service) และการพยากรณ์ด้ าน

อุตุนิยมวิทยาการบิน (aeronautical meteorological forecasting) คล้ายคลึงกัน ดังนั้นองค์กรที่รวบรวม

หลักฐานส าหรับการประเมินด้านการบินที่บังคับควรตรวจสอบวิธีที่ใช้หลักฐานนี้เพ่ือตอบสนองข้อก าหนด

ภายใต้กรอบสมรรถนะของการบริการสภาพอากาศทั่วไปและ/หรือทางทะเลด้วย 

 ความคล้ายคลึงกันที่มีอยู่ระหว่างมาตรฐานสมรรถนะของผู้ตรวจอากาศด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 

(AMO) และกรอบสมรรถนะที่ทั่วไปมากกว่าของผู้ตรวจอากาศด้านอุตุนิยมวิทยา (พัฒนาโดย CIMO) การ

บริการส าหรับการเดินอากาศระหว่างประเทศถูกก ากับดูแลและการตรวจอากาศด้านการบินต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานสมรรถนะของ AMO ผู้ตรวจอากาศที่ให้การตรวจอากาศแก่ผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในด้านการบินยังไม่ได้ถูก

ก ากับดูแลมาตรฐานสมรรถนะในปัจจุบัน ดังนั้นการประยุกต์ใช้กรอบสมรรถนะทั่วไปของการตรวจอากาศด้าน

อุตุนิยมวิทยาถูกพิจารณาเป็นข้อปฏิบัติแนะน าเท่านั้น 

 ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างของกรอบสมรรถนะที่หลากหลายว่าสามารถรวมเข้าด้วยกันเป็นหนึ่ง

เครื่องมือการประเมินหรือรายการตรวจสอบได้อย่างไร รายการตรวจสอบที่คล้ายกันสามารถถูกพัฒนาส าหรับ

การใช้ในการประเมินสมรรถนะของการบริการสภาพอากาศทางทะเล ทั่วไป และด้านการบิน 

 

2. การประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) 
 การประเมินสมรรถนะจะถูกด าเนินการเพ่ือตรวจสอบในกรณีที่มีคนสามารถปฏิบัติงานได้ในระดับของ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ และเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการด าเนินการข้อก าหนดสมรรถนะ การประเมิน

สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับกรอบสมรรถนะที่ถูกก ากับดูแลอย่างสากลและเป็นข้อปฏิบัติแนะน าส าหรับกรอบ

สมรรถนะอ่ืนๆ ทั้งหมด 

 เราจะรู้ว่าแต่ละบุคคลมีสมรรถนะหรือไม่หลังจากที่เขา/เธอเสร็จสิ้นการประเมินที่ยืนยันว่าทุกด้าน

ของสมรรถนะสามารถประยุกต์ใช้ในบริบทการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับผู้ขับรถใหม่ต้องแสดงให้เห็นโดยปกติว่า

พวกเขาสามารถขับรถได้โดยการทดสอบการขับรถจริง เหมือนกับภายใต้กรอบสมรรถนะของ WMO บุคลากร

ต้องแสดงให้เห็นสมรรถนะโดยผ่านกระบวนการประเมิน ในกรณีนี้เป็นพ้ืนฐานปกติ การประเมินอาจเกี่ยวข้อง

กับความหลากหลายของวิธีการประเมิน 

 ช่วงเวลาระหว่างการประเมินสมรรถนะขึ้นอยู่กับหลายอย่าง ในบางประเทศนักพยากรณ์ด้าน

อุตุนิยมวิทยาการบินได้รับการประเมินใหม่ใน 6 เดือนหรือ 1 ปี ในประเทศอ่ืนการประเมินใหม่ในเชิงลึกอาจ
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ถูกด าเนินการทุกๆ 5 ปีเท่านั้นกับมีการประเมินที่เข้มข้นน้อยกว่าในระหว่างช่วงนั้น ช่วงการประเมินใหม่ควร

ถูกจัดท าเป็นเอกสารและรวมไว้ใน QMS ขององค์กร 

 ข้อก าหนดการประเมินสมรรถนะจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ให้บริการและโครงสร้างของ NMHS ที่

ให้บริการ ในกรณีของบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน การประยุกต์ใช้กรอบสมรรถนะเป็นข้อบังคับ ดังนั้น

โปรแกรมการประเมินน่าจะเป็นทางการและเข้มงวดมากกว่าการประเมินสมรรถนะส าหรับพ้ืนที่ให้บริการอ่ืน 

การผันแปรตามธรรมชาติ (Natural variations) อาจยังคงเกิดขึ้นได้เนื่องจากเงื่อนไขที่ควบคุมการประยุกต์ใช้

สมรรถนะในพ้ืนที่ให้บริการนั้น 

 ตารางที่ 5 แสดงบางตัวอย่างเครื่องมือการประเมินที่ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่โปรแกรมที่แตกต่างกัน 

ตัวอย่าง A อาจถูกด าเนินการโดยองค์กรกับเจ้าหน้าที่จ านวนมาก และโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 

งบประมาณและโปรแกรมฝึกอบรมจ านวนมาก ตัวอย่าง C อาจถูกด าเนินการโดยองค์กรขนาดเล็กกับเจ้าหน้าที่ 

ทางเลือกการฝึกอบรมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ ากัด ตัวอย่าง B อาจอยู่ที่ใดที่หนึ่งในระหว่างนี้ 

 

ตารางท่ี 5 ตัวอย่างประเภทของโปรแกรมการประเมินสมรรถนะท่ีแตกต่างกัน 

 ตัวอย่าง A ตัวอย่าง B ตัวอย่าง C 
นักพยากรณ์ด้าน
อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า
การบิน 

การประเมินความเข้าใจของ
สมาชิกเจ้าหน้าที่รายบุคคล 
โดยใช้ขอบเขตของเครื่องมือ 
เช่น 
– แบบทดสอบ (Quizzes) 
– การสัมภาษณ์ (Interviews) 
– การจ าลองสถานการณ์  
(Simulations) 
– การสังเกตในสถานที่ท างาน 
(Workplace observations) 
– กรณีศึกษา (Case studies) 
– บันทึกการปฏิบัติงานด้าน
ก า ร พ ย า ก ร ณ์ ที่ ผ่ า น ม า 
(Portfolio of forecasts) 

สถิติการตรวจสอบความ
ถู กต้ อ งของทั กษะก า ร
พยากรณ์ ด้วยการทบทวน
การปฏิบัติเทียบกับเกณฑ์
สมรรถนะ 

การรวมกันของรายงาน
ของหั วหน้ า งาน  การ
ประ เมิ นตน เอง  และ
บันทึ กการปฏิบั ติ ง าน
ด้านการพยากรณ์/การ
แจ้งเตือนที่ผ่านมา 
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3  Government of Western Australia, Department of Education and Training, 2008: Guidelines for assessing Competence in 
 VET, Perth. 

บุคลากรบริการ
ด้านภูมิอากาศ 

การประเมินความเข้า ใจที่
ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง ส ถิ ติ ก า ร
ตรวจสอบความถูกต้อง บันทึก
การปฏิบัติงานด้านผลิตภัณฑ์
ภูมิอากาศที่ผ่านมา และการ
สังเกตในสถานที่ท างาน 

บันทึกการปฏิบัติงานด้าน
ผลิตภัณฑ์ภูมิอากาศที่ผ่าน
มาและรายงานของหัวหน้า
งาน 
 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติของบุคลากรเทียบ
กับเกณฑ์สมรรถนะ 
 

บุ ค ล า ก ร ส อ บ
เทียบเครื่องมือ
อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ
อากาศ 
 

สมุ ด จด ร ายกา รหรื อ การ
ลงทะเบียนเครื่องมืออุปกรณ์
ที่ได้รับการสอบเทียบ บวกกับ
การสาธิตเชิงปฏิบัติของการ
สอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ์
และการทดสอบการแก้ ไข
ปัญหา 

การสาธิตเชิงปฏิบัติของ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับ
การสอบเทียบ 

บันทึกสมุดจดรายการ
ของการปฏิบัติสอบเทียบ 
บวกกับส าเนาใบรับรอง
การสอบเทียบ  

 

 หลังจากที่แต่ละบุคคลได้รับการประเมินแล้ว พวกเขาจะถูกลงความเห็นว่ามีหรือยังไม่มีสมรรถนะใน

แต่ละสมรรถนะที่ถูกประเมิน ถ้าพวกเขาถูกลงความเห็นว่ามีสมรรถนะ พวกเขาก็ควรได้รับค าแถลงการณ์ที่

ระบุสมรรถนะที่ได้รับตลอดจนข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ใดๆ ถ้าพวกเขาถูกลงความเห็นว่ายังไม่มีสมรรถนะ 

พวกเขาควรได้รับข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติงานของพวกเขาและค าแนะน าเกี่ยวกับ

ทางเลือกในอนาคตรวมทั้งการฝึกอบรมและการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้บรรลุสมรรถนะ ทางเลือกเหล่านี้มักจะถูก

จัดท าเป็นเอกสารไว้ใน QMS ขององค์กรซึ่งครอบคลุมกรอบสมรรถนะ 

 ส่วนต่อไปนี้ถูกปรับใช้มาจาก the Guidelines for Assessing Competence in VET โดยกรมการ

ศึกษาและฝึกอบรมออสเตรเลียภาคตะวันตก (the Western Australian Department of Education and 

Training3) อธิบายถึงข้อก าหนดส าหรับโปรแกรมการประเมินความเข้าใจซึ่งควรปรับให้เหมาะสมกับความ

ต้องการขององค์กรหรือพ้ืนที่ให้บริการ ส าหรับกรอบสมรรถนะที่ ไม่ถูกก ากับดูแล (non-regulated 

competency frameworks) ข่าวสารข้อมูลต่อไปนี้ควรถูกใช้ในฐานะท่ีเป็นแนวทางในข้อปฏิบัติแนะน า 

2.1 หลักการประเมิน (Principles of assessment) 

 หลักการประเมินแถลงว่าการประเมินต้องถูกต้อง น่าเชื่อถือ ยืดหยุ่นและยุติธรรม ผู้ประเมิน 

(Assessors) ต้องท าให้มั่นใจว่าการตัดสินการประเมินนั้นเกี่ยวข้องกับการประเมินผลของหลักฐานที่เพียงพอ

เพ่ือให้สามารถตัดสินเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้สมัคร (candidate) อีกค าพูดหนึ่งคือบุคคลผู้ซึ่งจะถูกประเมิน

สมรรถนะ

http://harrisontraininggroup.com.au/wp-content/uploads/2016/08/Guidelines-for-Assessing-Competence-in-VET.pdf
http://harrisontraininggroup.com.au/wp-content/uploads/2016/08/Guidelines-for-Assessing-Competence-in-VET.pdf
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 ความถูกต้อง (Validity) อ้างถึงขอบเขตที่ซึ่งการตีความและการใช้ผลการประเมินสามารถถูก

สนับสนุนโดยหลักฐาน การประเมินจะถูกต้องถ้ารวมความรู้และทักษะที่ต้องการด้วยการประยุกต์ใช้เชิงปฏิบัติ

ของภาระหน้าที่ในสถานที่ท างานและถ้าผลการประเมินถูกสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยหลักฐานที่ถูกรวบรวม 

 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) อ้างถึงระดับของความสอดคล้องและความแม่นย าของผลการประเมิน 

นั่นคือขอบเขตที่ซึ่งการประเมินให้ผลคล้ายคลึงกันส าหรับผู้ถูกประเมินด้วยสมรรถนะเท่าเทียมกันที่เวลาหรือ

สถานที่ที่ต่างกัน โดยไม่ค านึงถึงผู้ประเมินที่ด าเนินการประเมิน ความน่าเชื่อถือยังคงบ่งบอกถึงความสามารถ

ในการท าซ้ า (Repeatability) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ถูกประเมินสามารถแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะมากกว่าหนึ่ง

ครั้งและมากกว่าหนึ่งบริบท 

 ความยืดหยุ่น (Flexibility) อ้างถึงโอกาสส าหรับบุคลากรเพ่ือเจรจาเกี่ยวกับลักษณะที่แน่นอนของการ

ประเมิน ตัวอย่างเช่นระยะเวลา กับผู้ประเมินของพวกเขา ผู้ถูกประเมินทุกคนควรได้รับทราบอย่างครบถ้วน 

(ผ่านแผนการประเมิน) ถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน เกณฑ์การประเมิน วิธี การและเครื่องมือที่ใช้ และ

บริบทและระยะเวลาของการประเมิน 

 การประเมินอย่างยุติธรรม (Fair assessment) ไม่ได้สร้างความได้เปรียบหรือเสียเปรียบต่อผู้ถูก

ประเมินเฉพาะรายหรือกลุ่มผู้ถูกประเมิน นี่อาจหมายถึงวิธีการประเมินถูกปรับเปลี่ยนส าหรับผู้ถูกประเมิน

เฉพาะราย (เช่นผู้ที่มีความพิการหรือมาจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน) เพ่ือท าให้มั่นใจว่าวิธีการที่ใช้ไม่

สร้างความเสียเปรียบให้พวกเขา การประเมินไมค่วรวางความต้องการที่ไม่จ าเป็นต่อผู้ถูกประเมินที่อาจขัดขวาง

พวกเขาจากการแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะ ตัวอย่างเช่นการประเมินไม่ควรต้องการระดับภาษาอังกฤษหรือ

ความสามารถในการอ่านเขียนที่สูงกว่าที่ต้องการเพ่ือปฏิบัติงานตามมาตรฐานในสถานที่ท างานที่ถูกร่างไว้ใน

สมรรถนะที่ได้รับการประเมิน กระบวนการประเมินไม่ควรขัดขวางผู้ใดจากการแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะ 

ทักษะหรือความรู้ของพวกเขาเนื่องจากการออกแบบการประเมินที่แตกต่างจากการท างานและท าให้พวกเขา

เสียเปรียบ 

 โดยสรุป กระบวนการการประเมินที่ใช้ต้อง 

- สอดคล้องกับภาระหน้าทีแ่ละมาตรฐานของพ้ืนที่ให้บริการ 

- ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินที่เก่ียวข้องกัน 

- ใช้กระบวนการที่รวมความรู้และทักษะกับการประยุกต์ใช้เชิงปฏิบัติในภาระหน้าที่ในสถานที่

ท างาน (วิธีการแบบองค์รวม) 

- ก าหนดระดับคุณสมบัติที่ถูกต้อง 

- ปรับแต่งได ้
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2.2 กระบวนการประเมิน (Assessment process) 

 ส่วนนี้และส่วนย่อยร่างเค้าโครงกระบวนการและขั้นตอนหลักที่องค์กรควรพิจารณาเมื่อก าลังพัฒนา

โปรแกรมการประเมินสมรรถนะ องค์กรควรปรับใช้ขั้นตอนที่ร่างในส่วนนี้และส่วนย่อยตามสภาพการณ์ของ

ตนเองโดยค านึงถึงกฎหมายระดับชาติ การปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองค์กร สมาชิกถูกกระตุ้นเพ่ือปรับใช้และ

ขยายเนื้อหานี้ในการพัฒนาการจัดท าเอกสารของตนเองที่อธิบายการด าเนินงานและการใช้โปรแกรมการ

ประเมินสมรรถนะของพวกเขา 

 รูปที่ 8 แสดงถึงหัวข้อหลักที่ครอบคลุมในส่วนนี้ซึ่งน าไปสู่การวางแผนและด าเนินการของกิจกรรมการ

ประเมิน นี่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพ่ือติดตามไม่ว่าโปรแกรมการประเมินมีขนาดเล็กหรือครอบคลุม

ทั้งหมด 

 

 
รูปที่ 8 ประเด็นที่ต้องพิจารณาเมื่อวางแผนและด าเนินการประเมิน 

 

 2.2.1 ประเภทของหลักฐาน (Types of evidence) 

 หลักฐานคือข่าวสารข้อมูลที่รวบรวมซึ่งให้ข้อพิสูจน์ของสมรรถนะเมื่อตรงกับข้อก าหนดสมรรถนะ 

หลักฐานสามารถเป็นได้หลายรูปแบบและถูกรวบรวมได้จากหลายแหล่ง หลักฐานสามารถเป็นข้อมูลเพ่ิมเติม

ทางตรง ทางอ้อมหรือจากบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ในรูปที่ 9  

การวางแผน

และด าเนินการ

ประเมิน 

การเข้าใจโปรแกรม

สมรรถนะและการ

ฝึกอบรม 

การเข้าใจบทบาท

ของหลักฐาน 

การเลือกวิธีการ

ประเมิน 
การมีความเชื่อมั่นใน

การตัดสินการ

ประเมิน 

การจัดท าเอกสาร

กระบวนการอย่าง

เหมาะสม 
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รูปที่ 9 หลักฐานประเภทต่างๆ 

 

 ไม่มีหลักฐานรูปแบบใดที่ดีไปกว่ากัน อันที่จริงการประยุกต์ใช้หลักฐานเพ่ิมเติมทั้งทางตรง ทางอ้อม 

และจากบุคคลที่สาม ร่วมกันสามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด (และยุติธรรม) ของการประเมิน

สมรรถนะของแต่ละบุคคล กล่าวอีกนัยหนึ่ง หลักฐานที่เลือกต้องสะท้อนถึงทักษะ ความรู้ และภาษาที่ถูก

รวมอยู่ในกรอบสมรรถนะ ตัวอย่างเช่น สมรรถนะในการพยากรณ์อาจถูกแสดงให้เห็นโดยการรวบรวมหลักฐาน

บางส่วนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

• บันทึกการปฏิบัติงานด้านการพยากรณ์/การแจ้งเตือนจริงที่ผ่านมา 

• การสังเกตโดยตรงของภาระหน้าที่ในเวลาจริงโดยผู้ประเมินในสถานที่ท างาน 

• ตัวอย่างที่ถูกจ าลองที่สมบูรณ์ เช่นกรณีศึกษา 

• การตอบค าถามเก่ียวกับกระบวนการพยากรณ์และแจ้งเตือน 

• การสังเกตโดยตรง

• การสอบถามปากเปล่า

• การแสดงให้เห็นถึงทักษะเฉพาะ (เช่น กรณีศึกษา การจ าลองบรรยายสรุป และอ่ืนๆ)  

• การถ่ายวิดิโอ

ทางตรง

• การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

• การทบทวนงานที่ท าไว้ก่อนหน้า

• การสอบข้อเขียนเกี่ยวกับทักษะและความรู้พื้นฐาน

• สถิติการตรวจสอบความถูกต้อง

ทางอ้อม

• หนังสือชมเชยจากผู้ว่าจ้าง/เพ่ือนร่วมงาน/ลูกค้า

• รายงานของหัวหน้างาน

• บันทึกการท างานประจ าวัน สมุดจดรายการ หรือการประเมินตนเอง

• ตัวอย่างของรายงานหรือเอกสารการท างาน

บุคคลที่สาม



35 
 

 

 หลักฐานที่มีคุณภาพส าหรับแต่ละบุคคลและบริบทต้องถูกเลือกอย่างเหมาะสม และควรเป็นไปตาม

กฎทั้ง 4 ข้อของหลักฐานที่ระบุไว้ในรูปที่ 10 

 

 
รูปที่ 10 กฎของหลักฐาน 

 

 บันทึกของหลักฐานควรถูกจัดเก็บไว้โดยองค์กรเมื่อมีเหตุการณ์การร้องเรียนหรือการตรวจสอบจาก  

ผู้ก ากับดูแลแห่งชาติ (ตัวอย่างเช่น ส าหรับบริการด้านการบิน) เป็นหน้าที่รับผิดชอบของสถาบันการประเมิน

เพ่ือสร้างแนวทางเกี่ยวกับข้อก าหนดด้านหลักฐานขั้นต่ า รวมถึงระยะเวลาของการเก็บรักษาตาม QMS ของ

องค์กร 

  

• เกี่ยวข้องกับสมรรถนะที่เหมาะสม

• ให้หลักฐานของทักษะที่นิยามไว้ในกรอบสมรรถนะ

ถูกต้อง (Valid)

• ให้หลักฐานเพียงพอเพ่ือท าการตัดสินเกี่ยวกับสมรรถนะของแต่ละบุคคล

• เป็นไปตามข้อก าหนดด้านหลักฐานทั้งหมดส าหรับสมรรถนะ

เพียงพอ (Sufficient)

• เป็นล่าสุดเพียงพอเพ่ือแสดงว่าทักษะและความรู้สามารถถูกประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์การท างานปัจจุบัน

เป็นปัจจุบัน (Current)

• เป็นงานของผู้ถูกประเมินเอง (ขั้นตอนถูกพัฒนาเพื่อท าให้มั่นใจในสิ่งนี้)

แท้จริง (Authentic)
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 2.2.2 วิธีการประเมิน (Assessment methods) 

 วิธีการประเมินเป็นวิธีการรวบรวมหลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงให้เห็นการปฏิบัติที่น่าพึงพอใจ  

(รูปที่ 11) ในการระบุวิธีการประเมิน ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการส าหรับการประเมินควร

ถูกพิจารณา รวมทั้งข้อก าหนดการจ าลองสถานการณ์สถานที่ท างานใดๆ 

 

 
รูปที่ 11 วิธีการที่แนะน าส าหรับการประเมินสมรรถนะ 

 

  

วิธีการประเมิน

การสังเกตโดยตรง 

(Direct observation)

• กิจกรรมปฏิบัติงานจริงในสถานที่ท างาน

• หลักฐานวิดิโอ

การตั้งค าถาม 
(Questioning)

• การประเมินตนเอง

•  การสัมภาษณ์

•  แบบทดสอบข้อเขียน

บันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านมา(Portfolio)

• หนังสือชมเชย/อ้างอิง

• ตัวอย่างงาน/ผลิตภัณฑ์

• วารสาร/บันทึกการท างานประจ าวัน/สมุดจดรายการ

• สถิติการตรวจสอบความถูกต้อง

• บันทึกการเรียนรู้และฝึกอบรม

ข้อคิดเห็นจากบุคคลที่สาม 

(Third-party feedback)

• การสัมภาษณ์ด้วยหรือการ
จัดท าเอกสารจากผู้ว่าจ้าง 
หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน

กิจกรรมเชิงโครงสร้าง

(Structured activities)

• การจ าลองบรรยายสรุป

• กรณีศึกษา/การจ าลอง
สถานการณ์

• การสาธิตเชิงปฏิบัติ
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 2.2.3 เครื่องมือการประเมิน (Assessment tools) 

 เมื่อวิธีการ (method) ได้ถูกเลือกแล้ว วิธีส าหรับการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานจะถูกคัดเลือก

หรือออกแบบ วิธีเหล่านี้ถูกเรียกว่าเครื่องมือการประเมิน โดยทั่วไป  ศัพท์เครื่องมือการประเมินถูกใช้เพ่ือ

อธิบายเอกสารที่บรรจุทั้งเครื่องมืออุปกรณ์และค าแนะน าส าหรับการรวบรวมและตีความหลักฐาน เครื่องมือ

อุปกรณ์เป็นค าถามหรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงถูกพัฒนามาจากวิธีการประเมินที่ถูกเลือกเพ่ือใช้ในการ

ประเมิน รายละเอียดของการปฏิบัติและกฎการตัดสินที่ยอมรับได้ส าหรับผู้ประเมินอาจถูกรวมอยู่ด้วย ขั้นตอน

รวมทั้งข่าวสารข้อมูล/ค าแนะน าที่มอบให้กับผู้ถูกประเมินและ/หรือผู้ประเมินตามเงื่ อนไขภายใต้การประเมิน

จะถูกด าเนินการและบันทึก 

 ตัวอย่างเช่น ถ้าเทคนิคการรวบรวมหลักฐานที่ก าลังใช้คือการสังเกตในสถานที่ท างานและตามด้วยการ

สัมภาษณ์สั้นๆ แล้วเครื่องมือการประเมินอาจประกอบด้วย 

- ค าแนะน าในการระบุเจาะจงกิจกรรมที่จะถูกด าเนินการโดยผู้ถูกประเมิน จุดหลักที่จะถูกสังเกต

และประเด็นการปฏิบัติจะถูกพิจารณาโดยผู้ประเมิน 

- รายการตรวจสอบส าหรับจุดสังเกตและเกณฑ์การตัดสินใจหลัก ชุดค าถามและรายการตรวจสอบ 

ส าหรับการตอบสนองต่อความรู้ทีต่้องการในการสัมภาษณ์ 

 กิจกรรมและเนื้อหาการประเมินทั้งหมดควรมีความยืดหยุ่น ยุติธรรม ปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย 

และเหมาะสมกับบริบทองค์กร 

 กลยุทธ์และเครื่องมือการประเมินควรถูกพัฒนาในการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

และทดสอบกับตัวอย่างพนักงานที่เหมาะสม หากเป็นไปได้ หรือทบทวนก่อนใช้ 

 2.2.4 เมทริกซ์การประเมิน (Assessment matrix) 

 เมื่อเครื่องมือการประเมินได้ถูกสร้างแล้ว การปฏิบัติที่ดีคือวางเครื่องมือการประเมินให้ตรงกับเกณฑ์

การปฏิบัติ ตารางที่ 6 แสดงตัวอย่างเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะของนักพยากรณ์ด้าน

อุตุนิยมวิทยาการบิน (AMF) ในประเทศออสเตรเลีย และพวกเขาวางให้ตรงกับส่วนประกอบของสมรรถนะ

อย่างไร 

 ทางอุดมคติ เกณฑ์การปฏิบัติแต่ละข้อควรถูกประเมินอย่างน้อยสองครั้งเพ่ือแสดงให้เห็นว่านัก

พยากรณ์สามารถประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ในบริบทต่างๆ ได้ ภาระหน้าที่การประเมินที่มากกว่าสามต่อ

หนึ่งเกณฑ์การปฏิบัติอาจถูกพิจารณาซ้ าซ้อน ในองค์กรขนาดเล็กการใช้เครื่องมือประเมินสองอย่างอาจเป็น

เรื่องยากเว้นแต่หนึ่งในนั้นจะต้องการความพยายามต่ า ตัวอย่างเช่นรายงานของหัวหน้างานที่มีอยู่หรือถูก

เพ่ิมเติม 
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ตารางท่ี 6 ตัวอย่างเมทริกซ์การประเมินส าหรับสมรรถนะ AMF 

  นักพยากรณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 
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C1. วิ เ ค ร าะห์ และ เฝ้ า ระ วั ง
สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง 

1.1    xs x x    
1.2     x x    

1.3    xs x x    

C2. พยากรณ์ปรากฏการณ์และ
พารามิเตอร์ด้านอุตุนิยมวิทยา
การบิน 

2.1  xs  x x   xs  

2.2 x    x   x  
2.3     x   x  

C3. แจ้งเตือนสภาพอากาศร้าย 3.1  xs  x  xs  x  
3.2 x       x  
3.3        x  

C4. ท าให้ม่ันใจในคุณภาพของ
ข่าวสารข้อมูลและการบริการ
ด้านอุตุนิยมวิทยา 

4.1   x  x    xs 
4.2   x       
4.3     x   x  
4.4   xs  x    x 

C5. สื่ อ ส า ร ข่ า ว ส า ร ข้ อ มู ล
อุตุนิยมวิทยากับผู้ใช้งาน 

5.1     x xs x   
5.2    x   x   
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 หลักฐานถูกนิยามในฐานะเป็นทางตรง (D) ทางอ้อม (I) หรือบุคคลที่สาม (T) โดย x หมายถึงกิจกรรม

หลักในการรวบรวมหลักฐาน ในขณะที่ xs หมายถึงกิจกรรมเสริมที่อาจจ าเป็นต้องใช้ในฐานะเป็นข้อมูลส ารอง

หากหลักฐานที่เพียงพอไม่ถูกรวบรวม 

 2.2.5 การปรับแต่งอย่างสมเหตุสมผล (Reasonable adjustment) 

 ขั้นตอนนี้คือประเด็นของการปรับแต่งอย่างสมเหตุสมผลส าหรับความต้องการของแต่ละบุคคลควรถูก

พิจารณา ตัวอย่างเช่น แต่ละบุคคลอาจมีความพิการที่ขัดขวางไม่ให้เขา/เธอจากการท าบางกิจกรรมหรือ

ด าเนินการในทางที่เป็นมาตรฐาน แต่เขา/เธออาจยังคงมีสมรรถนะในหน่วยของสมรรถนะที่ก าลังถูกประเมิน 

ในกรณีนี้การปรับแต่งอย่างสมเหตุสมผลควรถูกท าขึ้นเพ่ือกิจกรรมการประเมินที่ท าให้มั่นใจว่าแต่ละบุคคล

ยังคงมีโอกาสเพ่ือแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่ก าลังถูกประเมิน 

 เพ่ือท าให้มั่นใจว่าความต้องการพิเศษของแต่ละบุคคลจะถูกระบุ ค าถามต่อไปนี้สามารถถูกถาม ตาม

ความเหมาะสมหรือตามที่ต้องการในบริบทองค์กร ถ้าค าตอบใดๆ คือใช่ การกระท าเพ่ิมเติมเพ่ือปรับแต่งการ

ประเมินอาจจ าเป็นต้องถูกท า 

- แต่ละบุคคลอาศัยอยู่ในสถานที่ห่างไกลหรือไม่ สิ่งนี้จะสร้างอุปสรรคใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อขั้นตอน

การประเมินหรือวิธีการประเมินหรือไม่ ตัวอย่างเช่น 

- บางชุมชนไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์สถานที่ท างานบางอย่างได้ 

- ถ้าแต่ละบุคคลต้องเดินทางไปในเขตมหานครเพ่ือการประเมิน ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมและ

ความเครียดที่เก่ียวข้องนี้จ าเป็นต้องถูกพิจารณา 

- ถ้าผู้ประเมินจะต้องเดินทาง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจ าเป็นต้องถูกพิจารณา 

- แต่ละบุคคุลพูดภาษาหรือภาษาถ่ินอื่นนอกเหนือจากภาษาประจ าชาติหรือไม่ 

- ขั้นตอนการประเมินก าหนดให้แต่ละบุคคลใช้ทักษะภาษา ทักษะการอ่านเขียน หรือทักษะทาง

ตัวเลขที่สูงกว่าทีต่้องการส าหรับการปฏิบัติในสถานที่ท างานหรือไม่ 

- การประเมินเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ให้บริการและอาจขัดต่อภูมิหลังทาง

วัฒนธรรมของแต่ละบุคคลหรือไม่ ตัวอย่างเช่น 

- แต่ละบุคคลจากบางภูมิหลังทางวัฒนธรรมอาจรู้สึกไม่สบายใจกับขั้นตอนการประเมินที่

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการแข่งขัน 

- แต่ละบุคคลจากบางภูมิหลังทางวัฒนธรรมอาจไม่ เข้าใจการประเมิน ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์สมมติหรือการแสดงบทบาท 

- บางบุคคลอาจได้รับผลประโยชน์จากการมีผู้สนับสนุนในขณะที่ ก าลังถูกประเมิน 

ตัวอย่างเช่นคนจากครอบครัวหรือชุมชนของพวกเขา  
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- แต่ละบุคคลจากบางภูมิหลังทางวัฒนธรรมอาจพิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่ท าการคาดเดา

อย่างมีหลักการ และดังนั้นจึงล้มเหลวในการท าแบบทดสอบความรู้บางประเภทให้

สมบูรณ์ เช่นข้อสอบแบบปรนัยหรือข้อสอบแบบถูก/ผิด  

- แต่ละบุคคลจากบางภูมิหลังทางวัฒนธรรมอาจมีแนวโน้มที่จะประเมินได้ต่ ากว่าระดับ

ทักษะของพวกเขา (แสดงให้เห็นถึงการถ่อมตัว) และอาจท าให้ได้ผลการปฏิบัติต่ ากว่าใน

การประเมินบางประเภท เช่น การประเมินตนเอง หรือการสอบถามปากเปล่า 

- ทัศนคติทางวัฒนธรรมอาจชี้น าแต่ละบุคคลให้แสดงว่าเขา/เธอเข้าใจค าแนะน า ขณะที่ใน

ความเป็นจริงแล้วเขา/เธอไม่เข้าใจ  

- ขั้นตอนการประเมินเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ให้บริการหรือไม่ เช่น การ

ประเมินแต่ละบุคคลต่อหน้าผู้อ่ืนในสถานการณ์ที่อาจท าให้มีความเครียด ตัวอย่างเช่นผู้หญิงใน

สภาพแวดล้อมที่มีแต่ผู้ชาย 

- แต่ละบุคคลมีความพิการที่ไม่ได้ลดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแต่อาจต้องการการปรับแต่ง

บางอย่างหรือไม่  

 โดยมีเงื่อนไขว่าหลักฐานที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอยังคงสามารถถูกรวบรวมส าหรับการตัดสินการ

ประเมิน เป็นที่ยอมรับได้เพ่ือปรับใช้วิธีการประเมินที่สะท้อนความต้องการและสถานการณ์ของแต่ละบุคคล 

 2.2.6 การม่ันใจในความสมบูรณ์ของการตัดสินการประเมิน (Ensuring the integrity of the 

assessment decision) 

 รูปที่ 12 แสดงถึงองค์ประกอบหลักที่จ าเป็นเพ่ือท าให้มั่นใจว่าการตัดสินการประเมินใดๆ สมบูรณ์  

ผู้ประเมินใช้ความช านาญและเครื่องมือการประเมินที่เหมาะสมเพ่ือสังเคราะห์หลักฐานก่อนตัดสินการประเมิน

ในแนวทางที่เป็นระบบและเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนกับข้อก าหนดของหน่วยสมรรถนะ ขณะที่กระบวนการของ

การประเมินอย่างครบถ้วนถูกกระตุ้น ผู้ประเมินต้องเชื่อมั่นว่าแต่ละบุคคลก าลังแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ

ของสมรรถนะอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ประเมินหรือทีมประเมินต้องมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องหรือสมรรถนะที่จ าเป็น

ตามท่ีถูกนิยามโดยองค์กรเพื่อด าเนินการประเมิน (ดูส่วนย่อยที่ 2.6 ด้านล่าง) 

 ความเชื่อมั่นในการตัดสินการประเมินจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องถูกใช้ 

กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องที่ระบุไว้ในรูปที่ 12 ให้บางตัวอย่างส าหรับวัตถุประสงค์การยกตัวอย่าง

เท่านั้น เพ่ือรักษาคุณภาพและความสอดคล้องของการประเมินแต่ละโปรแกรมการประเมินควรสร้าง

กระบวนการส าหรับตรวจสอบความถูกต้องซี่งอาจจัดให้มีขึ้นส าหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเมื่อจ าเป็น 
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รูปที่ 12 ปัจจัยที่เพิ่มความสมบูรณ์ของการตัดสินการประเมิน 

 

 2.2.7 การวางแผนและการด าเนินการประเมิน (Planning and conducting the assessment) 

 เมื่อการพัฒนางานเสร็จสิ้น ผู้ประเมินสามารถวางแผนและด าเนินการประเมินได้ในตอนนี้ รูปที่ 13 

แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนที่อาจเกิดข้ึนในการวางแผนและการด าเนินการประเมิน 

ความสมบูรณ์
ของการตัดสิน
การประเมิน

การประเมินต้อง

• ถูกต้อง

• น่าเชื่อถือ

• ยืดหยุ่น

• ยุติธรรม

กระบวนการตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ถูกใช้ เช่น

• การประชุมภายในของผู้
ประเมิน

• การทบทวนในระดับ
เดียวกันและระดับ
อุตสาหกรรมและการ
ตรวจสอบความถูกต้อง

• การมีส่วนร่วมในเวที
อุตสาหกรรม

• บันทึกต่างๆ ที่เหมาะสม

ขั้นตอนและการตัดสินการประเมิน
ได้ถูกบันทึก ทบทวน และปรับปรุง

หลักฐานต้อง

• ถูกต้อง

• เพียงพอ

• ปัจจุบัน

• แท้จริง

การประเมินสะท้อนถึง
ข้อก าหนดในสถานที่ท างาน
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รูปที่ 13 ขั้นตอนในการวางแผนและด าเนินการประเมิน 

 

ขณะที่ก าลังวางแผนการประเมิน ผู้จัดการพ้ืนที่ให้บริการจ าเป็นต้องท าให้มั่นใจว่า 

- ผู้ประเมินที่ผ่านการฝึกอบรมได้ถูกจัดเตรียมเพ่ือด าเนินการประเมิน 

- เครื่องมือหรือเนื้อหาการประเมินได้ถูกตรวจสอบและทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมหรือได้

ถูกทบทวนโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่ไดท้ าการทดลอง 

- ขั้นตอนการประเมินได้ถูกทบทวนเพ่ือท าให้มั่นใจว่าภาระหน้าที่ที่ถูกปฏิบัติสะท้อนถึงข้อก าหนด

ในสถานที่ท างาน 

- หากเหมาะสม ความช่วยเหลือจากผู้ประเมินที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 

จะถูกขอ 

- เวลาและสถานที่ส าหรับการประเมินได้ถูกตกลงกันระหว่างผู้ถูกประเมินและกลุ่มบุคคลที่มีส่วน

เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  

- ความต้องการของผู้ถูกประเมินได้ถูกก าหนดและการปรับแต่งอย่างสมเหตุสมผลใดๆ ได้ถูกจัดท า

ขึ้นเพ่ือการประเมิน  

- บุคลากรที่เหมาะสมทั้งหมดได้รับค าแนะน าในการประเมิน 

วางแผนการประเมิน

จัดเตรียมผู้ถูกประเมิน

ด าเนินการประเมิน

ให้ข้อคิดเห็นและข่าวสารข้อมูลส าหรับการร้องเรียนและการประเมินใหม่

บันทึกและรายงานผล

ทบทวนการประเมิน
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- การประเมินได้ถูกวางแผนตามระเบียบข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานที่

เกี่ยวข้อง 

- นโยบายการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการร้องเรียนมีอยู่ในกรณขีองการไม่เห็นด้วย 

ขณะทีก่ าลังจัดเตรียมแต่ละบุคคลส าหรับการประเมิน ผู้ประเมินจ าเป็นต้องท าให้มั่นใจว่า 

- ผู้ถูกประเมินได้รับแจ้งถึงขอบเขต บริบท และวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

- ผู้ถูกประเมินเข้าใจถึงแผนการประเมินและเอกสารอ่ืนใดๆ ที่เหมาะสม 

- ข้อก าหนดการปฏิบัติที่เก่ียวข้องได้ถูกจัดเตรียมและอธิบายต่อผู้ถูกประเมิน 

- ขั้นตอนการประเมินและความคาดหวังของแต่ละบุคคลได้ถูกชี้แจงและตกลงกันระหว่างผู้ถูก

ประเมินและผู้ประเมิน 

- หน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายหรือจริยธรรมใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมินได้ถูกอธิบายต่อ

ผู้ถูกประเมินและกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

- กระบวนการร้องเรียนได้ถูกอธิบายต่อผู้ถูกประเมิน 

- ข่าวสารข้อมูลได้ถูกถ่ายทอดโดยใช้ภาษาและเทคนิคที่เหมาะกับผู้ถูกประเมินและกลุ่มบุคคลที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

- ความต้องการส าหรับการรวบรวมหลักฐานเพ่ิมเติมใดๆ ได้ถูกระบุและผู้ถูกประเมินได้ถูกแจ้ง 

ขณะทีก่ าลังด าเนินกิจกรรมการประเมิน ผู้ประเมินจ าเป็นต้องท าให้มั่นใจว่า 

- การประเมินได้ถูกด าเนินการตามแผนการประเมิน 

- หลักฐานที่เฉพาะเจาะจงในขั้นตอนการประเมินได้ถูกรวบรวมโดยใช้เครื่องมือหรือเนื้อหาที่ตกลง

กัน 

- หลักฐานได้ถูกรวบรวมตามการปรับแต่งอย่างสมเหตุสมผลหรือการปรับแต่งที่ยินยอมได้ (หากมี) 

- หลักฐานได้ถูกประเมินค่าในแง่ของความถูกต้อง ความพอเพียง ความเป็นปัจจุบัน และความ

แท้จริง 

- การตัดสินการประเมินได้ถูกท าให้สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีเฉพาะเจาะจง 

- การตัดสินได้ถูกบันทึกตาม QMS ขององค์กร 

ขณะที่ก าลังให้ข้อคิดเห็น ผู้ประเมินจ าเป็นต้องท าให้มั่นใจว่า 

- ข้อคิดเห็นที่ชัดเจนและสร้างสรรค์ได้ถูกให้กับผู้ถูกประเมินและบุคคลที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ (เช่นหัวหน้า

งานโดยตรงของพวกเขา) และภาษาและกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้ถูกใช้ 

- ข้อคิดเห็นประกอบด้วยแนวทางเกี่ยวกับการลดช่องว่างในสมรรถนะ หรือเป้าหมายหรือโอกาส

การฝึกอบรมเพ่ิมเติมหากเหมาะสม 

- ผู้ถูกประเมินได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการประเมินใหม่และกระบวนการร้องเรียน 
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- ข้อพิพาทเกี่ยวกับการตัดสินการประเมินใดๆ ได้ถูกรายงานต่อบุคลากรที่เหมาะสมและถูกแก้ไข

โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เหมาะสม 

 2.2.8 การให้ข้อคิดเห็น (Providing feedback) 

 การประเมินสมรรถนะสามารถเป็นกระบวนที่เคร่งเครียดส าหรับหลายๆ คนได้ และผู้ประเมิน

จ าเป็นต้องค านึงถึงผลกระทบของผลการประเมินที่สามารถมีต่อแต่ละบุคคลโดยตรงและ/หรืออาชีพ

ข้อบกพร่องหรือประเด็นที่ระบุระหว่างข้ันตอนการประเมินควรได้รับการปฏิบัติอย่างใส่ใจและด้วยความเชื่อมั่น 

ข้อคิดเห็นควรให้แก่ผู้ถูกประเมินโดยตรงในเวลาที่เหมาะสม ควรถูกถ่ายทอดในแนวทางที่มีเป้าหมายและ

สร้างสรรค์ ขณะที่ยินยอมให้เวลาที่เพียงพอส าหรับการตอบสนองของพวกเขา 

 ผู้ประเมินควรท าให้มั่นใจว่าผู้ถูกประเมินได้รับข้อคิดเห็นที่ประกอบด้วยรายละเอียดของผลการ

ประเมิน เหตุผลส าหรับผล และทางเลือกการร้องเรียนและประเมินใหม่ที่ใช้ในองค์กร ข้อบกพร่องใดๆ ควรถูก

สื่อสารในภาษาซึ่งกระตุ้นผู้ถูกประเมินให้เข้าร่วมกระบวนการเพ่ือบรรลุสมรรถนะ ถ้าข้อบกพร่องถูกระบุ  

ผู้ประเมินควรติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานของผู้ถูกประเมินเพ่ือก าหนดว่าผู้ถูกประเมินสามารถบรรลุ

สมรรถนะได้อย่างไร แผนการนี้ควรถูกพัฒนาหลังจากได้รับผลลัพธ์และข้อร้องเรียนใดๆ ได้ถูกด าเนินการ 

ขณะที่ก าลังบันทึกผลลัพธ์ ผู้ประเมินจ าเป็นต้องท าให้มั่นใจว่า 

- ผลลัพธ์การประเมินได้ถูกบันทึกอย่างถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการเก็บรักษา

บันทึกแห่งชาติ/องค์กร  

- ความลับของผลการประเมินจะถูกรักษา  

- เอกสารที่เหมาะสมเสร็จสมบูรณ์ 

2.3 การร้องเรียนการตัดสินการประเมิน (Appealing an assessment decision) 

 ผู้ถูกประเมินควรได้รับโอกาสเพ่ือร้องเรียนการตัดสินการประเมิน เป็นหน้าที่รับผิดชอบของสถาบัน

การฝึกอบรมและประเมินที่ต้องท าให้มั่นใจว่ากระบวนการร้องเรียนมีอยู่ 

 ในกรณีของการร้องเรียน หลักฐานจะถูกทบทวนเพ่ือตรวจสอบว่าการตัดสินการประเมินยุติธรรม

หรือไม่ ดังนั้นเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ประเมินที่ต้องท าให้มั่นใจว่าหลักฐานถูกเก็บรักษา ในรายละเอียดที่

เพียงพอเพ่ือสามารถทบทวนได้ 

2.4 ข้อข้องใจเนื่องจากกระบวนการประเมิน (Grievance due to the assessment process) 

 ข้อร้องเรียนอาจถูกลงทะเบียนโดยคนใดคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในหรือได้รับผลกระทบโดยกระบวนการ

ประเมิน ข้อร้องเรียนหรือข้อข้องใจอาจเกี่ยวกับ แต่ไม่จ ากัดเพียงสถานการณ์ต่อไปนี้  

- ผู้ถูกประเมินรู้สึกว่ากระบวนการประเมินไม่ถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างยุติธรรม 
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- กระบวนการประเมินแสดงถึงระดับที่ยอมรับไม่ได้ของความวิตกกังวลส าหรับผู้ถูกประเมิน/ผู้

ประเมิน 

- ผู้ถูกประเมินรู้สึกว่าการปรับแต่งอย่างสมเหตุสมผลไม่ได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ 

- ผู้ถูกประเมินไม่ได้รับการแจ้งอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการประเมินหรือข้อก าหนดการประเมิน 

- ผู้ถูกประเมิน/ผู้ประเมินรู้สึกว่าพวกเขาก าลังอยู่ภายใต้การคุกคามในฐานะเป็นผลลัพธ์โดยตรงของ

กระบวนการประเมิน 

- บุคลากรอ่ืนๆ ในสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานได้รับผลกระทบในทางลบจากการประเมินที่

เกิดข้ึน 

- หัวหน้างานไมพึ่งพอใจกับการบริหารการประเมินในส านักงานของเขา/เธอ 

 ส าหรับวัตถุประสงค์ QMS เป็นหน้าที่รับผิดชอบขององค์กรที่ต้องเก็บบันทึกของข้อร้องเรียนหรือข้อ

ข้องใจที่ถูกจัดท าขึ้นโดยตรงเกี่ยวกับกระบวนการประเมิน และของการแก้ไขใดๆ ที่น ามาใช้ในเหตุการณ์ที่การ

กระท าเพ่ิมเติมถูกต้องการ 

2.5 การตระหนักถึงการเรียนรู้ที่มีมาก่อนและสมรรถนะปัจจุบัน  (Recognizing prior learning and 

current competency) 

 องค์กรอาจตัดสินใจว่าบุคลากรเดิมหรือใหม่อาจมีทักษะและความรู้เรียบร้อยแล้วทีน่่าจะท าให้พวกเขา

สามารถบรรลุผลลัพธ์เชิงบวกในกระบวนการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานเต็มรูปแบบ อีกทางเลือกหนึ่ง 

การประเมินที่สั้นกว่าของการเรียนรู้ที่มีมาก่อนและสมรรถนะปัจจุบันอาจเป็นที่ยอมรับได้ขององค์กรที่ได้รับ

หลักฐานทีเ่พียงพอ ดังนั้นองค์กรจะต้องก าหนดแนวทางที่สอดคล้องอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ไม่ว่าการเรียนรู้

ที่มีมาก่อนหรือสมรรถนะปัจจุบันของแต่ละบุคคลจะเพียงพอเพ่ือประยุกต์ใช้การเข้าถึงการประเมินสมรรถนะ

ทางเลือกหรือไม ่

 การตระหนักถึงการเรียนรู้ที่มีมาก่อนควรถูกยินยอมก็ต่อเมื่อการเรียนรู้ที่มีมาก่อนถูกจัดท าเป็น

เอกสารอย่างเพียงพอ เช่นเดียวกับการเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกการปฏิบัติงานที่ผ่านมาถูก

จัดท าเป็นเอกสารในกระบวนการประเมินสมรรถนะเต็มรูปแบบ การตระหนักถึงสมรรถนะปัจจุบันเป็นการ

ยอมรับอย่างเป็นทางการว่าผู้ถูกว่าจ้างมีสมรรถนะแล้ว ไม่ว่าจะผ่านประสบการณ์การท างานอย่างกว้างขวาง

หรือเป็นหลักฐานโดยการประเมินสมรรถนะภายนอกที่ด าเนินการโดยองค์กรอ่ืน องค์กรที่ด าเนินการประเมินนี้

จ าเป็นต้องก าหนดว่าข้อก าหนดสมรรถนะมากน้อยเพียงใดที่ถูกท าให้พึงพอใจผ่านการเรียนรู้หรือประสบการณ์

ที่มีมาก่อน 

 เพ่ือมั่นใจถึงความสอดคล้อง ความยุติธรรม และความโปร่งใส องค์กรที่ออกควรสร้างการเข้าถึงทั่วทั้ง

องค์กรอย่างเป็นระบบเพ่ือการตระหนักถึงการเรียนรู้ที่มีมาก่อนและสมรรถนะปัจจุบัน รวมทั้งนโยบายและ

ขั้นตอนทีค่วบคุมการด าเนินการ  
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2.6 คุณสมบัติและข้อก าหนดสมรรถนะของผู้ประเมิน (Assessor qualifications and competency 

requirements) 

 การประเมินสมรรถนะถูกด าเนินการโดยผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมาย เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ

หน่วยงานที่ก าลังจัดเตรียมการประเมินสมรรถนะเพ่ือก าหนดคุณสมบัติและข้อก าหนดสมรรถนะของผู้ประเมิน 

เป็นข้อแนะน าว่าผู้ประเมินควรมีประสบการณ์เพียงพอ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายปี) ในสายงานที่ซึ่งเขา/เธอ

ก าลังประเมิน หรือได้รับการฝึกอบรมในการใช้เครื่องมือการประเมินที่ถูกสร้างขึ้นโดยบางคนด้วยประสบการณ์

ที่เพียงพอในสายงาน 

 นอกเหนือจากการด าเนินการประเมิน ผู้ประเมินมักจะถูกต้องการให้ติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการประเมิน ดังนั้นผู้ประเมินต้องมีทักษะมนุษยสัมพันธ์และการ

ติดต่อสื่อสารระดับสูง ลักษณะเฉพาะที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง 

• เข้าถึงง่ายและเป็นมิตร ผู้ประเมินควรสามารถท าให้ผู้ถูกประเมินสบายใจ โดยการสร้าง

สภาพแวดล้อมการประเมินที่ไม่เป็นการคุกคาม ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์โดยการแสดงให้เห็นถึง

ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจกับแต่ละบุคคลที่ก าลังถูกประเมิน 

• มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในด้านที่ก าลังประเมิน ผู้ประเมินที่มีประสบการณ์หรือความรู้ที่

เชี่ยวชาญของพ้ืนที่ให้บริการน่าจะด าเนินการวิเคราะห์หลักฐานที่แสดงอย่างมีวิจารณญาณ 

นอกจากนี้ผู้จัดการและหัวหน้างานน่าจะมีความเชื่อมั่นในการตัดสินการประเมินถ้าผู้ประเมินถูก

เห็นว่าน่าเชื่อถือหรือน่าเคารพในสายงาน  

• เฉลียวฉลาดและช่างสังเกต สามารถสืบหาข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินและ

ข้อก าหนดด้านหลักฐานได้  

• อดทน การด าเนินการประเมินอาจต้องใช้เวลานานและบางครั้งต้องใช้พลังกายมาก ผู้ประเมิน

จ าเป็นต้องอดทนในการจัดการกับผู้ถูกประเมินผ่านกระบวนการประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

คนจ านวนมากต้องการการประเมินหรือการประเมินหลายครั้งถูกต้องการส าหรับผู้ถูกประเมิน

เพียงคนเดียว  

• ไม่มีอคติและเสมอภาคผ่านการประเมิน ดังนั้นมั่นใจได้ถึงความสมบูรณ์ในการตัดสินการประเมิน 

• รู้จักตนเองและสามารถระบุอคติและที่มาของความคับข้องใจของตนเองก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อ

แต่ละบุคคลที่ก าลังถูกประเมินหรือผลการประเมิน  

• เชิงการฑูต สามารถน าทางความซับซ้อนของการประเมินด้วยความเคารพถึงความอ่อนไหวเชิง

วัฒนธรรมและองค์กร 
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3. การฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะ (COMPETENCY-BASED TRAINING) 
 เป้าหมายของการฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะคือการมุ่งเน้นไปที่สมรรถนะเฉพาะด้านที่แต่ละบุคคลต้อง

บรรลุหรือยกระดับ บ่อยครั้งที่หัวหน้างานและผู้ให้การฝึกอบรมจะมองหาหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงใน

พฤติกรรมและการปฏิบัติหลังจากการฝึกอบรม ข้อก าหนดสมรรถนะให้ข้อได้เปรียบที่มีนัยส าคัญแก่ผู้ให้การ

ฝึกอบรมโดยให้แนวทางพวกเขาในการตัดสินใจจัดฝึกอบรม ข้อก าหนดสมรรถนะมีผลกระทบที่มีนัยส าคัญมาก

ที่สุดเกี่ยวกับสิ่งจ าเป็นในการเรียนรู้ถูกก าหนดอย่างไร ผลการเรียนรู้ถูกระบุอย่างไร กิจกรรมการเรียนรู้ใดถูก

ด าเนินการและสุดท้ายการประเมินผลการเรียนรู้แบบใดถูกใช้และความส าเร็จการฝึกอบรมถูกจัดท าเป็น

เอกสารอย่างไร 

 ส่วนนี้จะแสดงวิธีใช้สมรรถนะในการตัดสินใจจัดฝึกอบรม ตามที่การเข้าถึงการฝึกอบรมตามขีด

สมรรถนะถูกอธิบายรายละเอียดไว้ใน Guidelines for Trainers in Meteorological, Hydrological and 

Climate Services (WMO-No. 1114) ส่วนนี้จะเป็นการบรรยายสรุป ดังนั้นผู้ใช้จึงถูกแนะน าให้อ้างถึงเอกสาร

เผยแพร่ดังกล่าวข้างต้นและ WMO Trainer Resources Portal ส าหรับการปฏิบัติเชิงลึกมากขึ้นของหัวข้อ

เหล่านี้จ านวนมาก 

 กระบวนการฝึกอบรมทั่วไปตามที่ถูกอธิบายไว้ใน Guidelines for Trainers in Meteorological, 

Hydrological and Climate Services (WMO-No. 1114) ถูกแสดงเป็นวงจรในรูปที่ 14 กิจกรรมหลักที่

รองรับกระบวนการฝึกอบรมถูกแสดงไว้ตรงกลางของวงจร เป็นการวิเคราะห์ของบริบทองค์กรและการจัดการ

กระบวนการฝึกอบรม กรอบสมรรถนะตามความเฉพาะเจาะจงของการปฏิบัติงานที่จะถูกท าให้ส าเร็จเป็น

องค์ประกอบที่มีนัยส าคัญของบริบทองค์กรของสถาบันการฝึกอบรม ในหลายๆ ทาง พวกเขาจะก าหนดการ

ออกแบบกระบวนการฝึกอบรมและให้บรรทัดฐานส าหรับการประเมินผลและการจัดการด้วย ความส าเร็จของ

สมรรถนะของผู้เรียนรู้เป็นสิ่งสุดท้ายที่ก าหนดความส าเร็จของกระบวนการและการจัดการ 

https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1114_en.pdf
https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1114_en.pdf
http://etrp.wmo.int/moodle/course/view.php?id=30
https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1114_en.pdf
https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1114_en.pdf
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รูปที่ 14 วงจรการฝึกอบรมทั่วไป 

 

 ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงลักษณะที่ส าคัญของแต่ละกิจกรรมในกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สัมพันธ์

กับการฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะ  

3.1 สิ่งจ าเป็นในการเรียนรู้ (Learning needs) 

 ด้วยกรอบสมรรถนะที่มีไว้ส าหรับพ้ืนที่ท างาน การระบุสิ่งจ าเป็นในการเรียนรู้ถือเป็นครึ่งทางของ

กระบวนการ การรู้ว่าผู้เรียนรู้ต้องการท าสิ่งใดและต้องการเติมเต็มหน้าที่รับผิดชอบงานของพวกเขาอย่างไร  

จะก าจัดการเดาสุ่ม 

 การประเมินหรือวิเคราะห์สิ่งจ าเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Assessment or Analysis: 

TNA) เป็นกระบวนการของการก าหนดว่าการฝึกอบรมถูกต้องการเมื่อใดและผลการเรียนรู้อะไรที่ควรพยายาม

ท าให้บรรลุผล ถ้าพิจารณาถึงทรัพยากรและเวลาที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการประเมินสมรรถนะและโปรแกรม

การฝึกอบรม TNA ควรรวมล าดับความส าคัญของสิ่งจ าเป็นที่ระบุ หากไม่มี TNA ที่ถูกต้อง การแทรกแซงการ

ฝึกอบรมอาจถูกใช้เพ่ือระบุปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรืออาจไม่ระบุสิ่งจ าเป็นล าดับความส าคัญสูงสุด  

ไม่ว่าทางใดก็ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่มีนัยส าคัญโดยไม่ได้รับผลประโยชน์จ านวนมาก 

ระบุสิ่งจ าเป็นในการ
เรียนรู้และเจาะจง

ผลการเรียนรู้

ก าหนดโซลูชั่น
การเรียนรู้

ออกแบบและพัฒนา
กิจกรรมและ

ทรัพยากรการเรียนรู้

ส่งการฝึกอบรมและ
จัดการประสบการณ์

การเรียนรู้

ประเมินการเรียนรู้
และประเมินผล

กระบวนการเรียนรู้
วิเคราะห์บริบทองค์กร

และจัดการกระบวนการ

ฝึกอบรม 
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 สิ่งจ าเป็นในการเรียนรู้ถูกสร้างโดยช่องว่างการปฏิบัติ (performance gap) ช่องว่างการปฏิบัติเป็น

ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริงของหนึ่งบุคคลหรือมากกว่า ช่องว่างการปฏิบัติ

อาจกลายเป็นสิ่งที่เห็นได้ระหว่างการประเมินสมรรถนะ หรือเป็นสิ่งปรากฎชัดส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ถูกจ้างใหม่ 

หรืออาจปรากฎขึ้นเมื่อองค์กรเปลี่ยนแปลงกระบวนการและขั้นตอน ช่องว่างการปฏิบัติทั้งหมดไม่สามารถ

แก้ไขได้โดยการฝึกอบรม 

 กระบวนการที่ถูกแนะน าส าหรับ TNA ถูกร่างไว้ในรูปที่ 15 ขณะที่กระบวนการสามารถใช้เวลานาน  

ถ้าปฏิบัติตามในรายละเอียด ไม่จ าเป็นต้องค้นหาทุกแหล่งข้อมูล ในฐานะที่องค์กรเริ่มต้นรู้จักตนเอง  TNA ลด

ความไม่แน่นอนและประหยัดเวลา 

1. ระบุสมรรถนะที่คาดหวัง การมีอยู่ของกรอบสมรรถนะไม่ได้ก าจัดขั้นตอนนี้เสียทีเดียวเนื่องจาก

องค์กรอาจยังคงต้องการตัดสินใจว่ากรอบประยุกต์ใช้กับกรณีของตนเองอย่างไร ตัวอย่างเช่น 

มาตรฐานสากลอย่างกรอบของ WMO จะต้องการถูกตรวจสอบและอาจต้องการการปรับใช้โดย

แต่ละภูมิภาค ประเทศ และองค์กร 

2. เปรียบเทียบระหว่างสมรรถนะที่คาดหวังกับการปฏิบัติที่มีอยู่ ขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์โดย

ด าเนินการประเมินสมรรถนะ (ดูหัวข้อ III ส่วนที่ 2) ส าหรับการฝึกอบรมนานาชาติ ขั้นตอนนี้ยาก

มากกว่า แต่ยังคงมีความจ าเป็น ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนนี้สามารถถูกจัดการผ่านการประเมินก่อน

การฝึกอบรม (pre-training assessment) และผู้เรียนรู้สามารถถูกเลือกตามเกณฑ์พ้ืนฐานที่

สัมพันธ์กับประสบการณ์ท างานของพวกเขา องค์กรที่ซึ่งมี QMS อยู่แล้ว ควรปรึกษาหารือเพ่ือให้

มั่นใจถึงความสอดคล้องกันของมาตรฐานการปฏิบัติส าหรับพื้นที่ให้บริการ 

3. ก าหนดแหล่งที่มาของช่องว่างสมรรถนะ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญเสมอเนื่องจากแหล่งที่มาของการ

ปฏิบัติสมรรถนะที่น้อยกว่าอาจเกี่ยวข้องกับการขาดแคลนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 

สภาพแวดล้อมที่ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการและขั้นตอนที่ไม่ดี ในกรณี

เหล่านี้ การฝึกอบรมจะไม่ช่วย ช่องว่างที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งคือการขาดประสบการณ์ที่

เพียงพอซึ่งอาจถูกระบุโดยการปฏิบัติที่ถูกแนะน า 

4.  ก าหนดล าดับความส าคัญของการฝึกอบรม ในหลายกรณี อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุช่องว่างการ

ปฏิบัติทั้งหมด และล าดับความส าคัญต้องถูกสร้างข้ึน แม้เม่ือสมรรถนะที่แสดงให้เห็นถูกบังคับใช้ 

และช่องว่างใดๆ จะต้องถูกระบุโดยบางวิธี ผู้สนับสนุนโปรแกรมการฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะ

อาจจ าเป็นต้องจัดล าดับความส าคัญเพ่ือก าหนดล าดับและโซลูชั่นการเรียนรู้ที่ใช้ 

 ข้อมูลการประเมินสิ่งจ าเป็นในการฝึกอบรมสามารถถูกรวบรวมผ่านการส ารวจหรือการสัมภาษณ์ด้วย

เจ้าหน้าที่และผู้จัดการ การสังเกตโดยตรง บันทึกการปฏิบัติ และข้อคิดเห็นจากลูกค้า 
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รูปที่ 15 กระบวนการที่แนะน าส าหรับการวิเคราะห์สิ่งจ าเป็นในการฝึกอบรม 

 

3.2 วัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ (Learning outcomes or objectives) 

 การนิยามผลการเรียนรู้ทีจ่ะถูกท าให้ส าเร็จโดยการฝึกอบรมรวมถึงการพิจารณาระดับของการปฏิบัติที่

ต้องการ เป็นขั้นตอนการฝึกอบรมที่อ านวยความสะดวกโดยตรงโดยใช้กรอบสมรรถนะ 

 ผลการเรียนรู้ คือผลการฝึกอบรมที่ตั้งใจไว้ในแง่ของสิ่งที่ผู้เรียนรู้ควรจะสามารถท าได้หลังจาก

เหตุการณ์การศึกษาหรือฝึกอบรม เช่น ชั้นเรียน หลักสูตร หรือโปรแกรมการศึกษา การจัดท าเอกสารผลการ

เรียนรู้ในระหว่างการวางแผนจะให้แนวทางในการพัฒนาเหตุการณ์การฝึกอบรม ซ่ึงจะช่วยก าหนดว่าเนื้อหาใด

ที่ต้องการ (หรือไมต่้องการ) และกิจกรรมและโอกาสในการปฏิบัติใดที่จะช่วยให้ผู้เรียนรู้บรรลุผลประโยชน์จาก

การฝึกอบรม ยิ่งไปกว่านั้นผลการเรียนรู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีประเมินผู้เรียนรู้ ท้ายที่สุดผลการเรียนรู้จะ

สื่อสารไปยังผู้เรียนรู้ว่าอะไรที่พวกเขาสามารถคาดหวังเพ่ือได้รับจากเหตุการณ์การฝึกอบรมหรือทรัพยากร 

และอะไรที่พวกเขาจะถูกคาดหวังเพ่ือแสดงให้เห็นระหว่างการประเมิน ผลการเรียนรู้ที่ขึ้นอยู่กับกรอบ

สมรรถนะท าให้มั่นใจได้ว่าการฝึกอบรมและการประเมินผลจะมีความสัมพันธ์กับภาระหน้าที่ตามล าดับ

ความส าคัญ (รูปที่ 16) 

 

ระบุสมรรถนะท่ีคาดหวัง

เปรียบเทียบสมรรถนะที่คาดหวังกับการปฏิบัติในปัจจุบัน

ก าหนดแหล่งที่มาของช่องว่างสมรรถนะ

ก าหนดล าดับความส าคัญของการฝึกอบรม
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รูปที่ 16 วัตถุประสงค์ของผลการเรียนรู้ 

 

ในขณะที่สมรรถนะถูกเขียนโดยทั่วไปในระดับสูง อธิบายถึงภาระหน้าที่งานหรือหน้าที่รับผิดชอบ ผล

การเรียนรู้ควรถูกเขียนในระดับของการประเมินการฝึกอบรม (ซึ่งไม่เหมือนกับการประเมินสมรรถนะของการ

ปฏิบัติงาน) ผลการเรียนรู้ควรถูกเขียนคล้ายเกณฑ์การปฏิบัติหรือองค์ประกอบการปฏิบัติที่ใช้ภายใต้กรอบ

สมรรถนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเป็นตัวแทนของภาระหน้าที่เหล่านั้นที่จะถูกประเมินโดยตรงเพ่ือแสดงผล

หากว่าการเรียนรู้ได้เกิดข้ึน 

หากการฝึกอบรมถูกออกแบบส าหรับชุดสมรรถนะที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นผลการเรียนรู้ไม่ควรจะระบุ

ได้ยาก ตัวอย่างเช่นสมรรถนะอาจเขียนเป็น "การพยากรณ์ปรากฏการณ์สภาพอากาศ ตัวแปรและพารามิเตอร์

ทางทะเล " และเกณฑ์การปฏิบัติส าหรับสมรรถนะนี้อาจรวมถึงต่อไปนี้ 

- เตรียมข่าวพยากรณ์อากาศและค าเตือนส าหรับปรากฏการณ์สภาพอากาศ พารามิเตอร์และตัว

แปรต่อไปนี้ รวมถึงขอบเขตของพ้ืนที ่การเริ่มต้นและสิ้นสุด ระยะเวลา ความรุนแรงและความผัน

แปรเชิงเวลา  

- ลม รวมถึงความผันแปรเชิงทิศทาง ความเร็ว และลมกระโชก 

- สภาวะทะเล (ความสูงคลื่นรวม ความสูงคลื่นลม ความสูงคลื่นใต้น้ า ทิศทางและคาบของ

คลื่นใต้น้ า ความสูงคลื่นที่มีนัยส าคัญ) 

- คลื่นที่ก่อความเสียหายหรือคลื่นขนาดใหญ่ 

ในกรณีนี้ ผลการเรียนรู้ส าหรับภาคการฝึกอบรมอาจเป็น "การพยากรณ์การเริ่มต้นและสิ้นสุดของคลื่น

ชายฝั่งขนาดใหญ่โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกลและการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข" 

ผลการเรียนรู้ถูกเขียนในรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงให้ข่าวสารข้อมูลเกือบทั้งหมดที่ต้องการเพ่ือ

ประเมินการเรียนรู้ รวมถึง ภาระหน้าที่ เกณฑ์ส าหรับการปฏิบัติ และ ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่จะน าไปใช้

ประโยชน์เมื่อเป็นไปได้   

ผล
กำ
รเรี
ยน
รู้

แนะแนวการพัฒนาการฝึกอบรม

ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีประเมินผู้เรียนรู้

มั่นใจว่าการฝึกอบรมน่าเชื่อถือ

สื่อสารว่าอะไรสามารถถูกคาดหวังจากการฝึกอบรม
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ผลการเรียนรู้ที่ถูกเขียนอย่างดีอธิบายการเรียนรู้ในแง่ของอะไรที่ผู้เรียนรู้ควรสามารถท าได้หลังจาก

การฝึกอบรม ไม่ใช่แค่ว่าอะไรที่พวกเขาควรรู้หรือเข้าใจ สิ่งนี้ช่วยท าให้มั่นใจได้ถึงความเชื่อมโยงโดยตรงกับ

สมรรถนะงานและภาระหน้าที่งานทีต่้องการ 

ตัวอย่างผลการเรียนรู้ที่ถูกเขียนอย่างดี 

- จัดเตรียมค าเตือนของสภาพอากาศร้ายที่เกี่ยวข้องกับพายุหมุนเขตร้อนตามเกณฑ์แห่งชาติ  

รูปแบบแห่งชาติ รหัสและระเบียบข้อบังคับทางเทคนิคเก่ียวกับเนื้อหาและความถูกต้อง 

- ตรวจสอบว่าเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจอากาศอยู่ภายในข้อจ ากัดการสอบเทียบที่คาดไว้ 

- ระบุและสืบค้นข้อมูลภูมิอากาศจากแหล่งต่างๆ เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ทางภูมิอากาศ 

- สร้างบันทึก discovery metadata ที่อธิบายผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ค านึงถึงบริบทของการเรียนรู้และกระบวนการพัฒนาการฝึกอบรม 

ในขณะที่ผลการเรียนรู้เหล่านี้อาจต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือท าให้เฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะ

ถูกใช้น ามาใช้ส าหรับการประเมิน บันทึกไว้ว่าแต่ละการอธิบายภาระหน้าที่หรือการกระท านั้นสามารถถูก

ปฏิบัติและถูกประเมินเทียบกับสมรรถนะ การมุ่งเน้นผลลัพธ์ไม่ได้แนะน าว่าความเข้าใจนั้นไม่ส าคัญ ความ

เข้าใจค่อนข้างสามารถถูกสมมติได้ หากผู้เรียนรู้ยังสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ที่ซับซ้อนได้ ดังเช่นที่อธิบายไว้

ข้างบน ในทางกลับกันอาจไม่เป็นจริง 

3.3 โซลูช่ันการเรียนรู้ (Learning solutions) 

 โซลูชั่นการเรียนรู้ เป็นค าที่ใช้อธิบายรูปแบบที่มีอยู่ของการส่งมอบการฝึกอบรม (เช่นการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์หรือในห้องเรียน) และสภาพแวดล้อมที่สามารถจะถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้โอกาสในการเรียนรู้ (เช่น

หลักสูตร การเรียนด้วยตนเอง การให้ค าปรึกษาหรือฝึกสอนภาคปฏิบัติ) 

เมื่อสิ่งจ าเป็นในการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ได้รับการระบุแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการวางแผนคือการ

เลือกโซลูชั่นการเรียนรู้ที่จะถูกใช้ ผู้ให้การฝึกอบรมควรต่อต้านสิ่งเร้าใจที่จะน าไปสู่การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาควรจะตรวจสอบความต้องการและข้อจ ากัดเพ่ือคิดหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดหรือการ

ผสมผสานของโซลูชั่น (รูปที่ 17)  
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รูปที่ 17 ตัวอย่างของโซลูช่ันการเรียนรู ้

 

บ่อยครั้งโซลูชั่นที่น่าสนใจที่สุดหรือเพียงพอที่สุดจากมุมมองทางการศึกษาไม่เหมาะสมเนื่องจาก

เหตุผลทางเทคนิคหรืองบประมาณ ดังนั้นผู้ให้การฝึกอบรมจ าเป็นต้องเลือกโซลูชั่นการเรียนรู้ตามบริบทของ

ทรัพยากรองค์กรของตนเอง  

ผู้เชี่ยวชาญสามารถพัฒนาสมรรถนะของพวกเขาผ่านโซลูชั่นการเรียนรู้ทีเ่ป็นทางการ กึ่งทางการ และ

ไม่เป็นทางการ 

โซลูช่ันการเรียนรู้ที่เป็นทางการ (Formal) 

 การฝึกอบรมที่รวมถึงผลการเรียนรู้และการประเมินที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น หลักสูตรใน

ห้องเรียนและออนไลน์ 

โซลูช่ันการเรียนรู้กึ่งทางการ (Semi-formal) 

 การเรียนรู้เฉพาะบุคคลและที่มีโครงสร้างน้อยกว่า เช่น การฝึกงานหรือท างานโดยตรงกับผู้ฝึกสอน

หรือพ่ีเลี้ยงที่ได้รับมอบหมาย และโปรแกรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติอื่นๆ 

โซลูช่ันการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ (Informal) 

- ไม่มีโครงสร้าง แต่เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบมีวิจารณญาณ รวมถึงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 

จากเพ่ือนร่วมงานและชุมชนนักปฏิบัติ และผ่านการเรียนด้วยตนเอง 

- การเข้าถึงข่าวสารข้อมูลและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยตัวเอง 

โซลูช่ันการ
เรียนรู้ทั่วไป

ประสบการณ์ที่
ถูกแบ่งปัน

ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ

การฝึกอบรมใน
ห้องเรียน/
ออนไลน์

การเรียนด้วย
ตนเองโดยตรง

การฝึกสอน/การ
ให้ค าปรึกษา

ท างานกับ
ผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์

มากกว่า
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- ผ่านประสบการณ์ การท างานและการพยายามเพ่ือปรับปรุงผลการท างานหลังจากการไตร่ตรอง 

ผู้ให้การฝึกอบรมไม่ควรมองข้ามความแตกต่างอย่างกว้างขวางของโอกาสเพ่ือเรียนรู้  ทางเลือกของ

กิจกรรมส าหรับเหตุการณ์การฝึกอบรมเกิดข้ึนในขั้นตอนต่อไป ซึ่งจะถูกอธิบายไว้ในส่วนถัดไป 

การเลือกโซลูชั่นการเรียนรู้ต้องการการพิจารณาเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อจ ากัดเชิงปฏิบัติหรือ 

โลจิสติกส์ ผลการเรียนรู้และค่านิยมในการสอน (รูปที่ 18) 

 

 
รูปที่ 18 ตัวอย่างของเกณฑ์ทีจ่ะถูกพิจารณาในการออกแบบโซลูช่ันการเรียนรู้ 

 

- เกณฑเ์ชิงปฏิบัติคือปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นที่เก่ียวข้องกับบริบทการฝึกอบรม 

- เกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรู้ระบุว่าอะไรถูกต้องการเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่เหมาะสม 

- เกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับค่านิยมในการสอนสัมพันธ์กับความเชื่อและคุณค่าของการเรียนรู้   

สิ่งเหล่านี้สามารถท าให้เราปฏิเสธแนวทางท่ีมีศักยภาพอย่างผิดพลาด 

  

• งบประมาณ
• จ านวนผู้เรียนรู้

• การกระจายและลักษณะเฉพาะของผู้เรียนรู้
• ก าหนดเวลา

• วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรที่ตอ้งการ

เกณฑ์เชิงปฏิบัติ

• ความซับซ้อนของทักษะที่จะถูกเรียนรู้
• ผู้เรียนรู้จ าเป็นต้องใช้ทักษะบ่อยเพียงใด

• ผู้เรียนรู้อย่างเป็นทางการต้องถูกประเมนิอย่างไร

เกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

ผลการเรียนรู้

• การเรียนรู้แบบกลุ่ม กับ การเรียนรู้แบบอิสระ
• การเรียนรู้ที่ได้รับโดยตรงจากผู้ให้การฝึกอบรม กับ การเรียนรู้

ที่ผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง
• การเรียนรู้โดยการปฏบิัติ กับ การน าเสนอและสาธิต

เกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

ค่านิยมในการสอน 
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กระบวนการทั่วไปส าหรับการสร้างโซลูชั่นการเรียนรู้ อาจรวมถึงขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. พิจารณาเกณฑ์เชิงปฏิบัติที่ปรากฎอย่างคงที่และต่อรองไม่ได้ สิ่งเหล่านี้น่าจะถูกก าหนดโดยผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและผู้จัดการ ก าจัดหรือตั้งค าถามโซลูชั่นที่ไม่เหมาะสมกับเกณฑ์เชิงปฏิบัติ และเน้นชัดสิ่ง

เหล่านั้นที่เหมาะสม 

2. พิจารณาเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ อาจตัดสินใจว่าสิ่งเหล่านี้บางอย่างอาจมีความส าคัญ

เพ่ิมข้ึนเหนือเกณฑ์เชิงปฏิบัติ แนะน าว่าควรแก้ไขรายการทางเลือกเริ่มแรก 

3. สะท้อนให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ที่ก าลังถูกพิจารณา สิ่งเหล่านี้ส าคัญอย่างไรส าหรับผู้เรียนรู้และ

ผู้ให้การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง และพวกเขาสามารถยอมรับวิธีการเข้าถึงที่อาจไม่ตรงกับความพึงพอใจ

ของพวกเขาหรือไม่  

4. ปรับการตัดสินใจเกี่ยวกับโซลูชั่นการเรียนรู้ (หรือดีกว่า, การผสมผสานของโซลูชั่น) กับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ระบุซึ่งเกณฑ์ท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ 

5. รวมไว้ในค าแถลงการณ์ไมว่่าทรัพยากรด้านเทคนิคและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือด าเนินการตามโซลูชั่นการ

ฝึกอบรมที่ถูกเลือกซ่ึงมีอยู่แล้วหรือต้องการถูกพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในกรณีส่วนใหญ่ โซลูชั่นการเรียนรู้ที่ถูกผสมผสาน สิ่งเหล่านั้นรวมโซลูชั่นการเรียนรู้ในแนวทางที่
ท าให้สมบูรณ์จะเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น โปรแกรมการฝึกอบรมที่สมบูรณ์อาจเรียกร้องการเรียนรู้
ออนไลน์ด้วยตนเองโดยตรง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่น าโดยผู้สอน และการฝึกอบรมเพ่ิมเติมขณะ
ปฏิบัติงาน (on-the-job follow-on training) 

3.4 การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม (Designing and developing a training 

programme) 

ส่วนนี้มุ่งเน้นการตัดสินใจออกแบบการฝึกอบรมหลักบางอย่างที่ต้องการส าหรับการฝึกอบรมตามขีด

สมรรถนะ ขั้นตอนการพัฒนาสามารถแตกต่างอย่างมากมาย ขึ้นอยู่กับการเลือกโซลูชั่นการเรียนรู้ การ

ออกแบบการตัดสินใจและเทคโนโลยีที่ใช้ ดังนั้นจึงไมไ่ด้ถูกครอบคลุมไว้ที่นี ่

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ ผู้ให้การฝึกอบรมต้องมุ่งเน้นต่อการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)  หรือการ

เรียนรู้ที่รวมถึงโอกาสการปฏิบัติที่มีนัยส าคัญส าหรับการพัฒนาทักษะ วิธีการสัมมนาและบรรยายอาจเป็น

ประโยชน์ส าหรับการสร้างความรู้พ้ืนฐาน แต่การพัฒนาสมรรถนะต้องการการปฏิบัติภาระหน้าที่ที่เป็นจริงที่

เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ตลอดจนข้อคิดเห็นจากการปฏิบัติงาน การพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้ตามขีดสมรรถนะอาจระบุความต้องการส าหรับการปฏิบัติงานหรือกระบวนการท างานที่ถูก

จัดท าเป็นเอกสารหรือการปรับปรุงการจัดท าเอกสารที่มีอยู่จากพ้ืนทีใ่ห้บริการเชิงปฏิบัติการ 



56 
 

 

สี่กลยุทธ์ที่พบมากที่สุดส าหรับการเรียนรู้ เชิงรุกถูกอธิบายไว้ด้านล่าง พร้อมกับสรุปลักษณะเฉพาะ

ทั่วไป (รูปที่ 19) ซ่ึงคาบเกี่ยวและสามารถถูกรวมในสถานการณ์ใดๆ 

 
รูปที่ 19 สรุปของสี่กลยุทธ์ทั่วไปส าหรับการเรียนรู้เชิงรุก 

• กระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหัวข้อ
• ส่งเสริมความร่วมมือและการแบ่งปันความรู้

• กลุ่มขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
• ออนไลน์หรือในห้องเรียน

การอภิปราย

• กระตุ้นการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนผ่านการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์

• บูรณาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

• รายบุคคล, กลุ่มขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
• ออนไลน์หรือในห้องเรียน

การสอบถาม/การค้นคว้า

• ให้โอกาสการปฏิบัติผ่านการทดสอบของเหตุการณ์ที่ผา่นมา
• พัฒนาทักษะการตัดสินใจ

• ภาพถ่ายเหตุการณ์ (snapshots) ในเวลาอย่างง่ายๆ หรือการจ าลองเหตุการณ์เต็มรปูแบบ
• เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการปฏิบัติงาน

• รายบุคคล, กลุ่มขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
• ออนไลน์หรือในห้องเรียน

การเรียนตามกรณี

• การเรียนรู้ลึกซึ้งที่สุดผา่นประสบการณ์จริง
• กิจกรรมรายบุคคล

• การปฏิบัติงานจริง การออกภาคสนาม การฝึกงาน การให้ยืมตัวบุคคล (ไปช่วยปฏิบัติงาน) 
ฯลฯ

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์
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3.4.1 กลยุทธ์การอภิปราย (Discussion strategies)  

ผู้เรียนรู้เรียนรู้ได้ถ่องแท้มากขึ้นเมื่อพวกเขาสื่อสารอะไรที่พวกเขารู้ด้วยค าพูดของพวกเขา การ

อภิปรายการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางของค าถามหรือประเด็นปัญหาและกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้ คิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ

แง่มุมต่างๆ ที่ยากของหัวข้อหรือความท้าทายของการประยุกต์ใช้ทักษะที่พวกเขาก าลังเรียนรู้ 

3.4.2 กลยุทธ์การสอบถาม (Inquiry strategies) 

ในวิชาชีพใดๆ ผู้ที่รับผิดชอบภาระหน้าที่ที่ซับซ้อนต้องสามารถแก้ไขปัญหาที่พวกเขาเผชิญและค้นหา

ข่าวสารข้อมูลที่พวกเขาต้องการเพ่ือท าการตัดสินใจ การใช้กลยุทธ์การสอบถาม ผู้ให้การฝึกอบรมตั้งปัญหา

ค าถามหรือสมมติฐานปลายเปิดที่ค าตอบของพวกเขาต้องการการรวบรวมข้อมูลและข่าวสารข้อมูล การ

วิเคราะห์และจากนั้นการพัฒนาข้อสรุป ตัวอย่างเช่น การถามผู้เรียนรู้เพ่ือสืบหาว่าแพลตฟอร์มการสังเกตใดที่

ควรมีไว้เพ่ือช่วยพยากรณ์การก่อตัวและการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนสามารถดึงการคิดเชิงวิพากษ์

(critical thinking) ออกมา ในขณะที่บทบัญญัติของข่าวสารข้อมูลอย่างง่ายท าไม่ได้  

3.4.3 กลยุทธ์ตามกรณี (Case-based strategies) 

แนวทางหนึ่งที่คนได้รับสมรรถนะคือ โดยการจดจ ากรณีต่างๆ ที่แนะแนวทางการกระท าในอนาคต 

การตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจอย่างรวดเร็วมักถูกท าโดยการเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันกับ

ในอดีต การด าเนินการกระท าและการตัดสินผลลัพธ์ ในกลยุทธ์การเรียนรู้ตามกรณี คนท างานผ่านกรณีที่

เกิดข้ึนจริงเพ่ือประยุกต์ใช้สิ่งที่พวกเขาก าลังเรียนรู้ 

3.4.4 กลยุทธ์การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning strategies) 

 ผลการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งที่สุดมาจากประสบการณ์ โดยการลองสิ่งต่างๆ และท างานเพ่ือปรับปรุงผลลัพธ์ 

เราสามารถเห็นการเพ่ิมขึ้นที่มีนัยส าคัญในสมรรถนะ ประสบการณ์ยิ่งสมจริงมากเท่าใด การเรียนรู้จะยิ่ง

สามารถประยุกตใ์ช้ได้มากเท่านั้น 

3.4.5 วิธีการฝึกอบรม (Training methods)  

วิธีการฝึกอบรมคือ รายละเอียดปลีกย่อยของการฝึกอบรมจะถูกด าเนินการและสามารถถูกประยุกต์ใช้

กับกลยุทธ์ใดๆ อย่างไร วิธีการฝึกอบรมสามารถรวมถึงการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การถ่ายทอดความรู้เชิง

โครงสร้าง การเรียนรู้ร่วมกัน การสาธิต การแบ่งปันเรื่องราวของการปฏิบัติ แบบฝึกหัดการปฏิบัติ แหล่งการ

เรียนรู้ด้วยตนเองโดยตรง การแบ่งปันกรณีศึกษา การใช้สถานการณ์จ าลองหรือบทบาทสมมติ  และการเสร็จ

สิ้นโครงการเฉพาะบุคคลหรือโครงการความร่วมมือ สิ่งเหล่านี้สามารถถูกรวมกันเพ่ือบรรลุผลที่ดีที่สุดส าหรับ

ชุดเป้าหมายการเรียนรู้ใดๆ 
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3.5 การออกแบบการประเมินการเรียนรู้ (Designing learning assessments) 

การปฏิบัติการประเมินการเรียนรู้ที่ดีส าหรับการฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะสามารถคล้ายคลึงอย่าง

มากกับการประเมินสมรรถนะตามที่ถูกอภิปรายไว้ในหัวข้อ III ส่วนที่ 2 ทั้งคู่ประเมินสมรรถนะหรือทักษะ แต่

แตกต่างกันที่ขั้นตอนในการพัฒนาและอาจแตกต่างกันที่ขอบเขต ตัวอย่างเช่น แม้ว่าการประเมินการเรียนรู้ถูก

ท าระหว่างการฝึกอบรมหรือทันทีทันใดหลังจากการฝึกอบรม ก็ควรประเมินภาระหน้าที่ที่ต้องการเพ่ือ

ด าเนินการภาคปฏิบัติตามขอบเขตที่เป็นไปได้ 

อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์เบื้องต้น ของการเรียนรู้และการประเมินสมรรถนะแตกต่างกัน การ

ประเมินสมรรถนะเป็นความหมายแรกและส าคัญที่สุดเพ่ือจัดท าเอกสารการบรรลุสมรรถนะ แม้ว่าการเรียนรู้

เป็นผลทางธรรมชาติก็ตาม การประเมินการเรียนรู้ในอีกแง่หนึ่งมีสองเป้าหมายที่เป็นไปได้คือ 

- สามารถเป็นผลปลายทางหรือถูกออกแบบเพ่ือวัดความส าเร็จในการเรียนรู้  และเพ่ือจัดท าเป็น

เอกสาร (ในฐานะเป็นหลักฐานที่มีศักยภาพส าหรับการประเมินสมรรถนะ เป็นต้น) 

- ยังสามารถเป็นผลรายทาง การช่วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และที่ส าคัญกว่าคือ

ข้อคิดเห็นที่ให้แก่ผู้เรียนรู้ การประเมินผลรายทางบางครั้งใช้ไม่ได้แต่เป็นส่วนส าคัญของการ

ฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะ หากปราศจากการปฏิบัติในการประยุกต์ใช้สิ่งที่ถูกเรียนรู้ และหาก

ปราศจากข้อคิดเห็นที่สร้างสรรค์ระหว่างการปฏิบัติ ผู้เรียนรู้อาจมีความก้าวหน้าไม่เพียงพอใน

การพัฒนาทักษะของพวกเขา 

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สิ่งที่ถูกประเมินในการฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะควรถูกขับเคลื่อนโดยผล

การเรียนรู้ที่นิยาม และสิ่งเหล่านี้ควรถูกขับเคลื่อนโดยสมรรถนะตามล าดับ ส าหรับการฝึกอบรมตามขีด

สมรรถนะ ภาระหน้าที่งานควรเป็นเป้าหมายของการประเมิน แม้เมื่อทักษะที่จ าเป็นและความรู้พ้ืนฐานถูก

ประเมินด้วย ภาระหน้าที่งานถูกประกอบด้วยทักษะที่เล็กกว่าจ านวนมากและต้องการความรู้พ้ืนฐาน ดังนั้น

การประเมินภาระหน้าที่งานทั้งหมดยังคงแสดงให้เห็นว่าทักษะและความรู้ที่จ าเป็นได้บรรลุผลแล้ว  

เป็นการยากท่ีจะประเมินภาระหน้าที่งานในสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่ห่างจากสถานที่ท างาน การ

สร้างเงื่อนไขที่สมจริงอาจไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตามภาระหน้าที่งานสามารถถูกประมาณการผ่านการจ าลอง

สถานการณ์และกรณีศึกษาที่ใช้อุปกรณ์การท างานที่เป็นมาตรฐานและข้อมูลจริง 

หน่วยต่างๆของการปฏิบัติสามารถถูกประเมินในแนวทางที่ซับซ้อนน้อยกว่า ตัวอย่างเช่น เราสามารถ

ประเมินความสามารถเพ่ือวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ข้อมูลเดี่ยวไดง้่ายกว่าประเมินกระบวนการพยากรณท์ั้งหมด ด้วย

ความสะดวกมากยิ่งขึ้น เราสามารถประเมินความรู้ของกลไกการก่อตัวของปรากฏการณ์สภาพอากาศ การ

ประเมินหลายรูปแบบสามารถถูกใช้เพ่ือค้นพบหากการเรียนรู้ได้เกิดขึ้น แม้ว่าค าถามแบบทดสอบที่ถูกสร้างมา

อย่างดีสามารถประสบความส าเร็จเพ่ือวัดการเรียนรู้ก่อน ระหว่างและทันทีทันใดหลังจากหลักสูตร แต่การ
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อภิปรายที่จะตรวจสอบว่าตัดสินใจอย่างไร และการจ าลองสถานการณ์ที่ ทดสอบการตัดสินใจจะสามารถ

วินิจฉัยอย่างลึกซึ้งมากยิ่งข้ึนว่าผู้เรียนรู้ได้รู้อะไรบ้าง 

จดจ าถึงวัตถุประสงค์ทางการศึกษาอนุกรมวิธานของบลูม (Bloom’s Taxonomy) (หัวข้อ II, 

ส่วนย่อย 1.1.3 และรูปที่ 7) กรอบที่เหมือนกันสามารถถูกใช้เพ่ือประเมินการเรียนรู้ ที่สามระดับ (จดจ า เข้าใจ 

และประยุกต์)  ความรู้พ้ืนฐานที่ก าลังถูกประเมินโดยการถามว่าอะไรที่สามารถจดจ าหรืออะไรที่สามารถ

อธิบาย สิ่งนี้ถูกท าให้ส าเร็จผ่านวัตถุประสงค์หรือค าถามปลายเปิดที่ค่อนข้างง่ายต่อการตัดสิน ที่สามระดับบน 

(วิเคราะห์ ประเมิน และคิดค้น) ทักษะที่ซับซ้อนก าลังถูกประเมินที่ต้องการการสังเกตการปฏิบัติหรือการ

ทบทวนผลของการตัดสินใจที่ซับซ้อน สิ่งเหล่านี้ยากมากกว่าต่อการตัดสินและบ่อยครั้งต้องการการตรวจสอบ

เพ่ือก าหนดหากผู้เรียนรู้ก าลังประยุกต์ใช้ทักษะที่เรียนรู้ใหม่อย่างถูกต้อง การประเมินทีร่ะดับนี้ยังคงตรวจสอบ

เกี่ยวกับการจดจ าและการเข้าใจโดยปริยายเนื่องจากทักษะเหล่านี้สร้างพ้ืนฐานของทักษะล าดับที่สูงกว่า  

สมรรถนะอธิบายถึงทักษะที่ซับซ้อน ดังนั้นการฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะน่าจะต้องการการประเมิน

ผ่านกรณีศึกษา การจ าลองสถานการณ์หรือปัญหาหลายขั้นตอน สิ่งเหล่านี้อาจต้องการโพรโทคอลเพ่ือแนะ

แนวทางแก่ผู้ให้การฝึกอบรมในการประเมินการเรียนรู้อย่างยุติธรรมและสอดคล้อง 

3.6 การส่งมอบกิจกรรมการฝึกอบรม (Delivering training activities) 

มีข้อพิจารณามากมายเมื่อวางแผนและส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอบรม สิ่งเหล่านี้จ านวนมากถูกรวบรวม

ไว้ที่ Organizing and Managing Training Events ใน WMO Trainer Resources Portal.  ส่วนนี้จะมุ่งเน้น

ไปยังแง่มุมที่เป็นเอกลักษณ์ของการส่งมอบการฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะ กล่าวคือ การใช้วิธีการที่ผู้เรียนรู้ 

(student) เป็นศูนย์กลางเพ่ืออ านวยสะดวกทักษะการเรียนรู้ เพ่ือช่วยทักษะการเรียนรู้ 

การปฏิบัติการศึกษาแบบดั้งเดิมจ านวนมากมุ่งเน้นไปที่การบรรยายและบทบาทหน้าที่ของผู้สอนใน

ฐานะเป็นแหล่งของข่าวสารข้อมูลและการประเมิน พร้อมด้วยจ านวนการปฏิสัมพันธ์ที่จ ากัดเว้นแต่ ที่ถูก

กระตุ้นโดยผู้เรียนรู้ การปฏิบัติการฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะเน้นบทบาทหน้าที่อ่ืนๆ ส าหรับผู้ให้การฝึกอบรม 

ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้อ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผู้สอนและผู้ให้การฝึกอบรมทั้งหมดสนับสนุนการเรียนรู้โดยการให้ข่าวสารข้อมูลที่ชัดเจน การตอบ

ค าถามหรือการให้ข้อคิดเห็น แต่ผู้ที่เน้นการเข้าถึงที่ผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลางส าหรับการพัฒนาสมรรถนะเพ่ิมการ

อ านวยความสะดวกไปที่รายการนี้ การอ านวยความสะดวกเป็นทักษะที่ลึกซึ้ง ต้องการผู้ให้การฝึกอบรม 

(a) ให้โอกาสผู้เรียนรู้เพ่ือปฏิบัติการใช้ความรู้ที่เพ่ิมข้ึน และทักษะใหม่ๆ 

(b) สังเกตและตรวจสอบเพ่ือก าหนดการปฏิบัติที่ดีและความเชี่ยวชาญของความรู้พ้ืนฐาน  และ 

(c) ฝึกสอนเพ่ือแนะแนวทางแก่ผู้เรียนรู้ เพ่ือความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกปรับปรุง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (b) และ (c) ต้องการความใส่ใจอย่างใกล้ชิดต่อความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้

เรียนรู้ รวมถึงเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของคุณค่าในตนเอง

http://etrp.wmo.int/moodle/course/view.php?id=30&section=5
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4  Kirkpatrick, J. and W. Kirkpatrick, 2016: Kirkpatrick’s Four Levels of Training Evaluation, ATD Press, Virginia 

การปฏิบัติทักษะใหม่เป็นความยุ่งยาก และความละเอียดอ่อนของการปฏิบัติที่ดีสามารถสร้างความ

ล าบากส าหรับผู้เรียนรู้ที่จะระบุ ผู้อ านวยความสะดวกที่ดี คือช่างสังเกตและชอบสอบถาม  และรู้วิธีวินิจฉัย

ประเด็นในการปฏิบัติและประเด็นการเข้าใจผิดที่สามารถเข้าสู่แนวทางของการบรรลุสมรรถนะ ตลอดจนวิธี

หลีกเลี่ยงกับดักทางอารมณ์ที่มาพร้อมกับความล้มเหลวที่สามารถเกิดขึ้นระหว่างทาง ด้วยเหตุผลนี้ผู้ให้การ

ฝึกอบรมที่ดสี าหรับการฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะ ควรจะ 

- เข้าถึงไดง้่าย เป็นมิตร และกระตือรือร้นที่จะให้การสนับสนุน พวกเขาควรจะรู้วิธีสร้างบรรยากาศ

ท างานที่น่ารื่นรมย์ส าหรับการเรียนรู้และควรจะสามารถส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กลุ่มเชิงบวก 

- สามารถรับฟังอย่างสร้างสรรค ์ช่วยขจัดความกังวลโดยปราศจากการครองบทสนทนา และยังรู้ว่า

เมื่อใดที่จะสรุปอย่างชัดเจนและลงความเห็นข้อสรุป 

- ยืดหยุ่น อดทน เอาใจใส่และ ปรับตัวให้เข้ากับแหล่งความท้าทายของการเรียนรู้ 

- อนุญาตให้ผู้เรียนรู้เรียนตามแนวทางและระดับความสามารถของตนเอง 

- สามารถถามค าถามท่ีกระตุ้นความคิดและไม่ให้ข่าวสารข้อมูลอย่างง่ายๆ 

- สามารถให้ข้อคิดเห็นที่สร้างขึ้นอย่างรอบคอบ ข้อคิดเห็นที่เน้นปัจจัยเชิงบวก ความส าเร็จและ

ความพยายามที่ได้ถูกท าก่อนระบุความผิดพลาดและความเข้าใจผิด 

- รู้จักตนเอง สามารถระบุอคติและแหล่งที่มาของความคับข้องใจของตนเองก่อนส่งผลกระทบ

กระทบต่อผู้เรียนรู้ 

- มีความรู้และสามารถวัดระดับของผู้เรียนรู้ 

3.7 การประเมินผลการส่งมอบการฝึกอบรม (Evaluation of training delivery) 

 ขั้นตอนการประเมินผลการฝึกอบรมท าให้วงจรการฝึกอบรมสมบูรณ์ ตามที่ในกระบวนการจัดการ

คุณภาพใดๆ สิ่งหนึ่งต้องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงระบบ ในระบบการฝึกอบรม สิ่งนี้

หมายถึงการก าหนดหากการฝึกอบรมเป็นไปตามผลการเรียนรู้ตามที่ตั้งใจ ความส าเร็จในการฝึกอบรมสามารถ

ถูกตรวจสอบได ้4 ระดับ ตามท่ีอธิบายโดย Kirkpatrick4 (ดูรูปที่ 20) 

https://www.kirkpatrickpartners.com/Products/Kirkpatricks-Four-Levels-of-Training-Evaluation
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รูปที่ 20 วิธีการส าหรับการก าหนดความส าเร็จในการฝึกอบรม 

 

องค์กรการฝึกอบรมส่วนใหญ่คุ้นเคยอย่างมากกับระดับการตอบสนอง (ตอบสนองต่อประสบการณ์

การฝึกอบรม) และระดับการเรียนรู้ (การประเมินการเรียนรู้)  แต่พฤติกรรมและผลลัพธ์มักไม่ได้ถูกระบุ

เนื่องจากระดับ 3 และ 4 ต้องการใช้ความพยายามอย่างมากข้ึนเพื่อท าการประเมินผล การประเมินผลระดับ 3 

อาจถูกท าให้ส าเร็จ โดยการให้แบบสอบถาม รายการตรวจสอบ หรือแนวทางการให้คะแนน (rubrics) ที่ถูกใช้

โดยผู้เรียนรู้และหัวหน้างานเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติการท างาน ติดตามแบบสอบถามที่ถูกจัดการ 6 เดือนถึง 

1 ปีหลังจากการฝึกอบรม ทบทวนเหตุการณ์การฝึกอบรมใหม่ด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติ และขั้นตอนการประเมิน

สมรรถนะทีเ่ป็นทางการ การประเมินผลระดับ 4 จะต้องการระดับสูงสุดขององค์กรเพ่ือท าการรวบรวมข้อมูลที่ 

ถูกผสาน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติและข้อคิดเห็นลูกค้า 

ผู้เรียนรู้เริ่มรู้สึกสนใจในระดับ 1 และ 2 มากกว่า ในขณะที่ผู้จัดการและหัวหน้างานต้องการเห็น

ผลลัพธ์ของการประเมินผลระดับ 3 และ 4 หากความใส่ใจไม่เพียงพอถูกจ่ายไปยังการระบุระดับที่ 3  และ 4 

ค าถามจะถูกถามบ่อยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวหรือคุณประโยชน์ของโปรแกรมการฝึกอบรมหรือสิ่ง

สอดแทรกการฝึกอบรม การอภิปรายว่าผู้ให้การสนับสนุนคาดหวังว่าจะประเมินผลความส าเร็จของสิ่ง

สอดแทรกการฝึกอบรมอย่างไรระหว่างการวางแผนเริ่มแรกที่มีความส าคัญมากในฐานะที่อนุญาตให้ข้อมูลที่

เหมาะสมถูกรวบรวมระหว่างทางและให้ผู้ให้การฝึกอบรมด้วยเมตริกเพ่ือติดตามระหว่างและหลังสิ่งสอดแทรก

การฝึกอบรม 

1. การตอบสนอง 
• ตัวอย่างเช่น การส ารวจ
เมื่อสิ้นสุดหลักสูตร 
• ความคิดเห็นเกีย่วกบั
คุณภาพการฝึกอบรม 

2. การเรียนรู้ 
• การทดสอบหรือสังเกตการ
ปฏิบัติในสภาพแวดลอ้มการ
ฝึกอบรม (การจ าลอง
สถานการณ์และกรณีศึกษา) 
 

3. พฤติกรรม 
• เปลี่ยนแปลงในการ
ปฏิบัติงาน 
• ต้องการการมีส่วนร่วม
จากผู้วา่จา้ง 

ระหว่างหรือเมื่อเสร็จสิ้น

เหตุการณ์การฝึกอบรม 

หลังการฝึกอบรม 

4. ผลลัพธ์ 
• เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ
เชิงองค์กร 
• การฝึกอบรมมีส่วนชว่ยตอ่

ภารกิจและเป้าหมายหรือไม่ 
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3.8 ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะ (Example of a competency-based training 

course) 

เอกสารและประกาศเกี่ยวกับการฝึกอบรมตามขีดสมรรถนะต้องการค าอธิบายที่สมบูรณ์ของ

สมรรถนะเพ่ือถูกพัฒนาและกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยในการพัฒนาของพวกเขา อ้างอิงถึงกรอบและส่วนประกอบ

สมรรถนะที่เหมาะสม (สมรรถนะระดับสูง เกณฑ์การปฏิบัติและความรู้หรือทักษะพ้ืนฐาน) รวมถึงตัวเลขท่ีระบุ

ไว้ (หากมี) ควรจะถูกรวมไว้ด้วย 

นอกจากค าอธิบายที่ชัดเจนถึงการจัดท าเอกสารสมรรถนะที่ถูกระบุและสมรรถนะที่ถูกระบุจะถูกท า

ให้ส าเร็จได้อย่างไร หลักสูตรการฝึกอบรมควรให้ใบรับรองที่แสดงถึงสมรรถนะทีซ่ึ่งถูกพัฒนา ระเบียนแสดงผล

สมรรถนะ (competency transcript) นี้ สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับกระบวนการจัดการ

สมรรถนะ  

ในตัวอย่างด้านล่าง ไม่มีกรอบสมรรถนะที่สามารถถูกอ้างอิง แต่ผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมถูกอ้างอิงได้

เช่นเดียวกับท่ีอาจปรากฏในกรอบสมรรถนะ 

หลักสูตรการฝึกอบรม OSCAR/Surface (OSCAR/Surface training course) 

ชื่อหลักสูตร 

เครื่องมือวิเคราะห์และทบทวนความสามารถระบบการตรวจวัด (The Observing Systems Capability 

Analysis and Review: OSCAR) ส าหรับ metadata ของระบบการตรวจวัดตามผิวพ้ืน (surface-based 

observing system) 

ค าอธิบายท่ัวไป 

เครื่องมือออนไลน์แบบใหม่ “ฐานข้อมูล OSCAR/Surface (OSCAR/Surface database)” มีไว้ส าหรับสมาชิก 

WMO เพ่ือลงทะเบียน metadata ทั้งหมดทีเ่กี่ยวกับระบบการตรวจวัดผิวพ้ืนของพวกเขา เครื่องมือนี้เป็นการ

ด าเนินการเชิงปฏิบัติของ WIGOS Metadata Standard ซึ่งถูกอนุมัติในปี ค.ศ. 2015 โดยสภาคองเกรส

อุตุนิยมวิทยาโลกในการประชุมครั้งที่ 17 และมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 2016 สมาชิก WMO 

จ าเป็นต้องเข้าใจและเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลังจากเสร็จสิ้นหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมจะต้องสามารถ 

- โต้ตอบกับ Web interface ของ OSCAR/Surface ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือแทรก ตรวจสอบ

ความถูกต้อง แก้ไข และท าให้เป็นปัจจุบันใน metadata เชิงการตรวจวัด (observational 
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metadata) ของพวกเขาตลอดจนเพ่ือค้นหาและดึง metadata เชิงการตรวจวัดออกมา (ผลปฐม

ภูม)ิ 

- ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการภายในของ NMHS ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการ

ประมวลผลของ metadata เชิงการตรวจวัด (ผลทุติยภูม)ิ 

ผู้เข้าร่วม 

- ผู้ เข้าร่วมล าดับที่หนึ่ง หน่วยประสานงานหลักแห่งชาติ (National Focal Point) ส าหรับ 

OSCAR/Surface 

- ผู้ เข้าร่วมล าดับที่สอง  ผู้จัดการเครือข่ายการตรวจวัด (Observing network managers)  

ตลอดจนผู้ตรวจอากาศและเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคอ่ืนๆ ที่ท างานร่วมกับเครื่องมืออุปกรณ์/อุปกรณ์

ด้านอุตุนิยมวิทยา เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคอ่ืนๆ ที่ท างานร่วมกับการวิเคราะห์และการควบคุม

คุณภาพหรือการรับรองคุณภาพของการตรวจวัดอาจจะถูกพิจารณาด้วย 

- นี่เป็นหลักสูตรฝึกอบรมผู้ให้การฝึกอบรมที่ซึ่งค านึงถึงโครงสร้างเชิงภูมิภาคของ WMO และ

จ านวนและความหลากหลายของเป้าหมายผู้เข้าร่วม ดังนั้นหลังจากหลักสูตร ผู้เรียนรู้ถูกคาดหวัง

เพ่ือกระท าในฐานะเป็นผู้ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับ OSCAR/Surface ในประเทศของพวกเขา 

โครงร่างหัวข้อ 

1. บทน าและบริบท 

1.1 ค าอธิบายโดยสังเขปของ WMO Integrated Global Observing System (WIGOS) และ

กฎระเบียบและเนื้อหาข้อแนะน า 

1.2 ความส าคัญของ metadata และความแตกต่างระหว่าง  discovery metadata และ 

observational metadata 

1.3 ค าอธิบายโดยสังเขปของ WIGOS Metadata Standard 

2. ค าอธิบายเชิงฟังก์ชันของ OSCAR/Surface 

 2.1 ฟังก์ชันและสมรรถนะ 

 2.2 เนื้อหาและโครงสร้าง 

3. การใช้เชิงปฏิบัติของเว็บไซต์ OSCAR/Surface  

 3.1 เข้าสู่เว็บไซต์ ค้นหาและดึง metadata ออกมา 

 3.2 แก้ไข/ท าให้เป็นปัจจุบัน และแทรก metadata 
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รูปแบบหลักสูตร 

การฝึกอบรมในห้องเรียนพร้อมกับการบรรยายและแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ OSCAR/Surface 

เนื้อหาการฝึกอบรม จะมีให้ทางออนไลน์ก่อนเหตุการณ์ในห้องเรียนและส าหรับใช้หลังจากการฝึกอบรม 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

(a) ผู้เรียนรู้จะอภิปรายความเกี่ยวข้องของ metadata เชิงการตรวจวัด และสิ่งใด อย่างไร และเม่ือใดที่ควรจะ

ถูกเก็บรวบรวม 

(b) ผู้เรียนรู้จะผ่านชุดแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการค้นหา การแทรก และการท าให้เป็นปัจจุบันของ 

metadata เชิงการตรวจวัดใน OSCAR/Surface 

(c) กรณีศึกษาจะถูกจัดหาให้แก่ผู้เรียนรู้ ต้องการให้พวกเขาค้นหา metadata ที่ไม่ถูกต้อง/ไม่สมบูรณ์และเพ่ือ

เสนอการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็น 

(d) โครงการ: ผู้เรียนรู้จะถูกท้าทายเพ่ือแทรก และ/หรือท าให้เป็นปัจจุบันในบาง metadata เชิงการตรวจวัด 

จากประเทศของตนเองใน OSCAR/Surface นี้รวมถึงการรวบรวม metadata จริงก่อนหน้า 

การประเมนิการเรียนรู้ 

- ก่อนหลักสูตรการฝึกอบรม ความรู้และทักษะพ้ืนฐานของผู้เรียนรู้ที่มีศักยภาพส าหรับการใช้ 

OSCAR/Surface จะถูกประเมินผ่านขั้นตอนการประเมินด้วยตนเอง 

- ระหว่างหลักสูตรการฝึกอบรม  การประเมินรายทางของผู้ เรียนรู้จะถูกท าขึ้นอยู่กับการ

สังเกตการณ์ของแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นไปยังการค้นหาและการดึง 

observational metadata ออกมา 

- ตอนท้ายของหลักสูตรการฝึกอบรม การประเมินปลายทางของผู้เรียนรู้จะถูกท าขึ้นอยู่กับ

โครงการสุดท้ายที่ประกอบด้วยการแก้ไข/การท าให้เป็นปัจจุบันของชุด metadata และการ

แทรกลงใน OSCAR/Surface 

การประเมินผลหลักสูตร 

- การอภิปรายในห้องเรียนและการท าแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติเพ่ือก าหนดว่า ผู้เรียนรู้ก าลังเรียนได้ดี

เพียงใด 

- แบบสอบถามสิ้นสุดหลักสูตรหนึ่งชุด 

- แบบสอบถามข้อคิดเห็นระยะยาวที่ส่งไปยัง OSCAR/Surface NFPs ประมาณ 9 เดือนหลังจาก

หลักสูตร รวมกับข้อคิดเห็นก่อนหลักสูตรเพ่ือประเมินว่าอะไรที่ได้รับระหว่างหลักสูตรการ

ฝึกอบรม 
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- ที่อยู่อีเมล์เฉพาะเพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการฝึกอบรม OSCAR/Surface 

ทรัพยากรการเรียนรู้ 

- OSCAR/Surface website 

- Manual on WMO Integrated Global observing System (WMO-No. 1160) 

- OSCAR/Surface User Manual 

 

4. ข้อพิจารณาอื่นๆ (OTHER CONSIDERATIONS) 

4.1 การรายงานความก้าวหน้าการด าเนนิการ (Reporting implementation progress) 

 องค์กรต่างๆที่ถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานก ากับดูแลระหว่างประเทศอาจถูกเรียกร้องให้รายงานระดับ

การด าเนินการของกรอบสมรรถนะทีเ่กี่ยวข้อง สี่ขั้นตอนของการด าเนินการ ถูกแสดงไว้ในรูปที่ 21  

 

 
รูปที่ 21 สี่ขั้นตอนของการด าเนินการตามกรอบสมรรถนะ 

 

การด าเนินการผ่านแต่ละขั้นตอนควรถูกจัดท าเป็นเอกสาร (ดูส่วนที่ 5 ด้านล่าง) ตามความเหมาะสม

สอดคล้องกับ QMS ขององค์กร  

สมาชิกสามารถประเมินความก้าวหน้าของตนเองผ่านขั้นตอนที่แตกต่างของการด าเนินการ หรือการ

เฝ้าติดตามสามารถถูกท าที่ระดับสากล ตัวอย่างเช่น โปรแกรมด้านอุตุนิยมวิทยาทางทะเลและสมุทรศาสตร์

ขั้นตอน 0
• องค์กรตระหนักถึงกรอบสมรรถนะ แต่ไม่มีแผนการด าเนินการ

ขั้นตอน 1

• องค์กรได้น ากรอบสมรรถนะไปใช้หรือปรับใช้เพื่อสร้างค าอธิบายงานหรือโปรแกรมการ
ฝึกอบรม แต่ยังไม่มีแผนเพ่ือรองรับการประเมินสมรรถนะ

ขั้นตอน 2

• องค์กรได้น ากรอบสมรรถนะไปใช้หรือปรับใช้และได้สร้างกระบวนการเพ่ือฝึกอบรมและ
ประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ขั้นตอน 3

• องค์กรมีการประเมินสมรรถนะที่สมบูรณ์แล้วของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เทียบกับ กรอบ
สมรรถนะและได้พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุน

https://oscar.wmo.int/surface/index.html
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=3667
http://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/documents/WIGOS-GM/OSCAR-Surface_user_manual.pdf
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ของ WMO ท าการประเมินเป็นช่วงๆ ของสมาชิกทั้งหมดด้วยหน้าที่รับผิดชอบของ MetArea Coordinator 

ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ Worldwide Met-Ocean Information and Warning Service ในขณะที่การ

ด าเนินการของสมรรถนะส าหรับบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบินถูกเฝ้าติดตามโดย ICAO 

กรอบสมรรถนะที่ไม่ได้ถูกก ากับดูแลเป็นการปฏิบัติที่แนะน าเท่านั้น และการรายงานเทียบกับขั้นตอน

เหล่านี้อาจไม่ถูกต้องการ อย่างไรก็ตามขั้นตอนต่างๆ ยังคงเป็นการวัดที่เป็นประโยชน์ของระดับการด าเนินการ

ที่ตั้งใจภายในองค์กร 

4.2 การส่งเสริมการด าเนินการของกรอบสมรรถนะ (Promoting implementation of competency 

frameworks) 

การด าเนินการจะต้องการความใส่ใจอย่างต่อเนื่องจากคณะกรรมาธิการด้านเทคนิคของ WMO และ

การใช้ของกลยุทธ์ทีห่ลากหลายเพื่อดึงดูดและกระตุ้นสมาชิกให้ด าเนินการ 

ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ที่คณะกรรมาธิการด้านเทคนิคสามารถใช้เพ่ือส่งเสริมการ

ด าเนินการของกรอบสมรรถนะระหว่างสมาชิก 

• สร้างความตระหนักและให้ความรู้สมาชิกเกี่ยวกับกรอบสมรรถนะผ่านจดหมายข่าวทั่วไป 

• ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคเพ่ือพัฒนาความตระหนักของกรอบและกลยุทธ์

ส าหรับการด าเนินการ 

• พัฒนาห้องสมุดออนไลน์ของทรัพยากรการด าเนินการทีเ่ป็นประโยชน์ รวมถึงตัวอย่างต่างๆ 

• อ านวยความสะดวกการอภิปรายระหว่างสมาชิกและทีมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ผ่านการใช้เวที

ออนไลน์ 

• สร้างจุดติดต่อส าหรับการสอบถามสมรรถนะที่เกี่ยวข้องจากสมาชิก 

• สร้างวงจรการรายงานปกติด้วยบุคลากรหลัก (ตัวแทนถาวร ศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาค (Regional 

Training Centres: RTCs)) ภายในการบริการของสมาชิกเทียบกับขั้นตอนการด าเนินการที่อธิบายใน

ข้อ 4.1 ข้างต้น 

• รวมการด าเนินการสมรรถนะในฐานะเป็นรายการระเบียบวาระหลักในการประชุมคณะกรรมาธิการ 

• ช่วยในการจัดตั้งโครงการน าร่องเพ่ือถูกใช้ในฐานะเป็นกรณีทดสอบและแบบจ าลอง (เป็นประโยชน์

ส าหรับกรอบสมรรถนะที่พัฒนาใหม่ๆ) 
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4.3 ความเสมอภาค (Equity) 

 ผู้ให้การฝึกอบรมและผู้ประเมินต้องท าให้มั่นใจว่าหลักการการเข้าถึงและความเสมอภาคถูก

ประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมและการประเมิน สอดคล้องกับข้อก าหนดที่ตั้งข้ึนโดยหน่วยงานก ากับดูแลแห่งชาติ 

4.4 สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน (Work health and safety) 

 สุขภาพและความปลอดภัยในการท างานจ าเป็นต้องถูกพิจารณาเมื่อก าลังวางแผนและก าลังด าเนินการ

โปรแกรมการฝึกอบรมและ/หรือการประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประเมินและหัวหน้างานต้องใส่ใจถึง 

- การให้เวลาที่เพียงพอส าหรับผู้ถูกประเมินเพ่ือเสร็จสิ้นภาระหน้าที่การฝึกอบรมและการประเมิน 

รวมถึงการหยุดพักปกติระหว่างกิจกรรม 

- สภาพแวดล้อมในที่ซึ่งเหตุการณ์การฝึกอบรมและ/หรือการประเมินจะเกิดขึ้น และของอันตราย

ใดๆ ที่มีอยู่ก่อนแล้วและมาตรการการจัดการ 

- อันตรายที่สร้างขึ้นในฐานะเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการฝึกอบรมและ/หรือการประเมิน ส าหรับ

ซ่ึงการประเมินความเสี่ยงที่ซึ่งจะต้องการถูกประยุกต์ใช้ 

- การเฝ้าติดตามความเสี่ยงและประสิทธิผลของมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

- ผลกระทบด้านจิตวิทยาของผลการประเมิน 

 นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยสามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปตามการปฏิบัติใหม่ที่ถูก

พัฒนา ดังนั้นแนะน าว่านโยบายขององค์กรควรถูกตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอเพ่ือท าให้มั่นใจ ว่าข่าวสารข้อมูลที่

เป็นปัจจุบันมากที่สุดถูกใช้เมื่อก าลังวางแผนและก าลังด าเนินการประเมิน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ประเมินอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 

- การขับขี่ 

- การยศาสตร์ (Ergonomics) 

- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 

- การท างานเป็นกะหรือการท างานติดต่อกันเป็นเวลานาน (การจัดการความเหนื่อยล้า) 

- การเดินทางภายในและต่างประเทศ 

 ผู้ให้การฝึกอบรมและผู้ประเมินต้องตระหนักถึงตัวแทนด้านสุขภาพและความปลอดภัยใดๆ ส าหรับ

พ้ืนที่ท างานที่พวกเขาเข้าไป และต้องปรึกษากับพวกเขาเกี่ยวกับอันตรายใดๆ ที่ทราบและขั้นตอนการควบคุม

ที่ม ี
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5. เอกสารสมรรถนะ (COMPETENCY DOCUMENTATION) 

 เอกสารที่ดีรองรับวัตถุประสงค์หลายประการ (รูปที่ 22) และเป็นหัวใจของ QMS ครอบคลุมแง่ต่างๆ 

เช่น ระบบการจัดการสมรรถนะ จัดท าเอกสารกระบวนการท างานที่ถูกใช้โดยองค์กรที่ด าเนินการตาม

ข้อก าหนดสมรรถนะ และให้เครื่องมือเพ่ือแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่ามาตรการอะไรที่องค์กรใช้เพ่ือท าให้

มั่นใจในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ 

 เอกสารที่สนับสนุนการด าเนินการของข้อก าหนดสมรรถนะอาจรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง 

- กรอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง 

- แผนการฝึกอบรม 

- แผนการประเมิน 

- แผนการบ ารุงรักษาสมรรถนะ 

- ข้อก าหนดสมรรถนะที่ก าหนดเอง 

- เครื่องมือการประเมิน 

- แผนการสื่อสาร 

- บันทึกต่างๆ ของผลลัพธ์และข้อคิดเห็นของผู้ใช้ 

- การควบคุม/การเฝ้าดูแลโปรแกรมสมรรถนะ 

 



69 
 

 

 
รูปที่ 22 ประโยชน์ของเอกสารสมรรถนะ 

 

 เอกสารควรถูกเขียนขึ้นในทางที่ให้ข่าวสารข้อมูลเชิงปฏิบัติ เป็นจริงและใช้ประโยชน์ได้ส าหรับ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสมรรถนะ ท้ายที่สุดเอกสารควรถูกทบทวนเป็นช่วงๆ เพ่ือท าให้มั่นใจว่าถูก

เก็บรักษาให้เป็นปัจจุบันและสะท้อนการปฏิบัติในปัจจุบัน 

5.1 แผนการฝึกอบรม (Training plan) 

 วัตถุประสงค์ของแผนการฝึกอบรมคือเพ่ือจัดท าเอกสารการตัดสินใจที่จะแจ้งให้ทราบถึงกระบวนการ

พัฒนาการฝึกอบรมและการส่งมอบ แผนการฝึกอบรมจะรวมผลลัพธ์ของการวิเคราะห์สิ่งที่จ าเป็นในการ

ฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมที่เป็นเป้าหมาย ผลที่ตั้งใจไว้ (สมรรถนะที่จะถูกระบุ) ภาพรวมของเนื้อหาการฝึกอบรม วิธี

ส่งมอบการฝึกอบรมและความถี่ ทรัพยากร เวลา บุคลากร กลยุทธ์การสื่อสารที่เกี่ยวข้องในโปรแกรมการ

ฝึกอบรม และวิธีประเมินประสิทธิภาพของการฝึกอบรม ส าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบ

เหล่านี้อ้างถึงส่วนที่ 3 ด้านบน 

  

ประโยชน์ของเอกสาร
สมรรถนะ

ส่งเสริมความ
โปร่งใส

ท าให้สามารถ
ยอมรับ

กระบวนการได้ทุก
ระดับ

ช้ีแจงบทบาท
หน้าท่ีและหน้าท่ี
รับผิดชอบของ

บุคลากร

ให้จุดอ้างอิง
ส าหรับการ
สอบถาม

ช่วยในเรื่องความ
รับผิดชอบ

ช่วยการ
ประยุกต์ใช้ท่ี

สอดคล้องของการ
ฝึกอบรมและการ

ประเมิน

ช่วยในการควบคุม
ความเสี่ยงท่ีระบุ
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5.2 แผนการประเมินสมรรถนะ (Competency assessment plan) 

 คล้ายกับแผนการฝึกอบรม แผนการประเมินควรจัดท าเป็นเอกสารว่าใครจะถูกประเมิน หน่วย

สมรรถนะใดจะถูกประเมิน เครื่องมือใดที่จะถูกใช้ในการประเมิน เมื่อใดที่การประเมินจะเกิดขึ้น ครอบคลุม

ช่วงเวลาใดและจะมีผลบังคับใช้นานเท่าใด ข้อพิจารณาด้านโลจิสติกส์ใดๆ (เช่น การหมุนเวียนหรือสับเปลี่ยน

หน้าที่) ใครเป็นผู้ประเมิน กลยุทธ์การสื่อสารคืออะไร ค าแนะน าส าหรับการประเมินคืออะไร การปรับเปลี่ยนที่

สมเหตุสมผลใดที่อาจถูกประยุกต์ใช้ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลไกการให้ข้อคิดเห็นและการรายงานคือ

อะไร และการกระท าใดที่ต้องท าในเหตุการณ์ผลลัพธ์ "ยังไม่มีสมรรถนะเพียงพอ" ส่วนที่ 2 ข้างต้นจะช่วย

องค์กรในการวางแผนและจัดท าเอกสารส าหรับโปรแกรมการประเมินสมรรถนะ 

5.3 แผนการจัดการสมรรถนะ (Competency management plan) 

 จดจ าได้ว่าข้อก าหนดสมรรถนะร่างทักษะ ความรู้และพฤติกรรมขั้นต่ าสุดที่บุคลากรต้องแสดงให้เห็น

ในการปฏิบัติหน้าที่งาน เมื่อสมรรถนะได้ถูกแสดงให้เห็นแล้วจ าเป็นต้องได้รับการคงไว้เมื่อเวลาผ่านไป และ 

ตามอุดมคติแล้วองค์กรควรด าเนินการกลยุทธ์เพื่อยกระดับการปฏิบัติเมื่อตรงตามข้อก าหนดขั้นต่ า 

 กระบวนการของการคงไว้และพัฒนาสมรรถนะควรถูกจัดท าเป็นเอกสาร ตัวอย่างเช่น การประเมิน

สมรรถนะใหม่จะเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน เครื่องมือการประเมินใดจะถูกใช้ จะแตกต่างจากการประเมินเริ่มต้น

อย่างไร องค์กรจะให้การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้อย่างไรและเมื่อไร และจะเฝ้าติดตามอย่างไร 

ส าหรับองค์กรต่างๆ ที่จ าเป็นต้องพิจารณาข้อก าหนดสมรรถนะผ่านพ้ืนที่ให้บริการหลายแห่ง (เช่น บริการ

สภาพอากาศทางทะเล ทั่วไป และด้านการบิน) แผนการจัดการสมรรถนะจะเป็นเชิงเครื่องมือในการสร้างวงจร

การบ ารุงรักษาสมรรถนะที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยลดภาระของการฝึกอบรมและการประเมินเกี่ยวกับบุคลากร

และทรัพยากร 

5.4 ผลลัพธ์การรายงานและการบันทึก (Reporting and recording results) 

 เป็นหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละองค์กรเพ่ือเก็บรักษาบันทึกหลักฐานที่แสดงโดยผู้ถูกประเมินซึ่งท าให้

การตัดสินการประเมินถูกท าข้ึน 

 ส าหรับการบริการที่ด าเนินการ QMS เช่น การผลิตการพยากรณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน บันทึก

คุณสมบัติและสมรรถนะถูกต้องการส าหรับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และควรถูกเก็บให้เป็นปัจจุบันอย่าง

ต่อเนื่อง และรักษาไว้ด้วยระบบความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม สิ่งนี้คือการปฏิบัติที่ดีส าหรับการบริการทั้งหมด 

5.5 การควบคุม (Governance) 

 เอกสารระดับสูงที่ร่างการควบคุมของโปรแกรมการประเมินควรถูกทบทวนและรับรองโดยผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียหลัก เมื่อได้รับการอนุมัต ิเอกสารควรถูกรักษาไว้ตาม QMS ขององค์กร 
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5.6 การปรับปรุงและทบทวนอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement and review) 

 เอกสารควรถูกประเมินผลอย่างเป็นประจ าเพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นปัจจุบัน ยังคงเป็นไปตามข้อก าหนด 

ของพ้ืนที่ให้บริการ และเหมาะสมกับบริบทองค์กร สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องโดยทั่วไปกับการทบทวนเป็นช่วงๆกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียหลักเพ่ือให้มั่นใจว่าโปรแกรมสมรรถนะยังคงเป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ใช้ วงจรการทบทวน

ควรถูกเชื่อมโยงกับ QMS ขององค์กร 

5.7 ความส าเร็จและความท้าทายของการด าเนินการสมรรถนะ  (Successes and challenges of 

competency implementation) 

 ในปี ค.ศ. 2016 CAeM ได้ร้องขอข้อคิดเห็นจากสมาชิกเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการส าหรับ

มาตรฐานสมรรถนะ AMP รวมถึงข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จและความท้าทายที่สมาชิกเผชิญ 

ความส าเร็จ รวมถึง 

โปรแกรม 

- ความสามารถที่เหนือกว่าเพ่ือคัดเลือกเจ้าหน้าที่ส าหรับการฝึกอบรมบนพ้ืนฐานของความต้องการ

ที่ถูกระบุระหว่างการประเมิน 

- วิถีทางการเรียนรู้ที่ถูกท าให้เป็นมาตรฐานจากการฝึกอบรมเริ่มต้นผ่านการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 

ถึงความพร้อมในการท างาน 

- การด าเนินการได้สร้างช่องทางการติดตอ่ใหม่ในระดับชาติและสากล 

- การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดบัญชีรายชื่อปฏิบัติการของ

เจ้าหน้าที ่

- ท าให้โปร่งใสและรับผิดชอบมากขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมโดยค านึงถึงบทบัญญัติคุณภาพการ

บริการ 

- การตอบสนองที่ถูกปรับปรุงในการให้การฝึกอบรมและการประเมินเมื่ อขั้นตอนต่างๆ 

เปลี่ยนแปลง 

- การประสานงานของกระบวนการทั่วประเทศผ่านส านักงานต่างๆ  

- การส านึกโดยบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาในผลประโยชน์การพัฒนาวิชาชีพที่ก าลังถูกประเมิน 

- การปฏิบัติโดยรวมที่ถูกปรับปรุงของเจ้าหน้าที่ 

- การหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันน าสมรรถะสู่ การพิจารณาเพ่ือให้มั่นใจถึงการบริการที่มี

คุณภาพ 
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- ความร่วมมือ การสื่อสาร  และการวางแผนที่ถูกปรับปรุงท่ามกลางระดับต่างๆ ที่แตกต่างของ

เจ้าหน้าที่และทีม 

- การแบ่งปันความรู้และทักษะต่างๆ 

- การท าให้องค์กรเข้าใจถงึสถานะความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่ขององค์กร 

- การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยตรงที่ได้รับการอ านวยความสะดวก 

- เพ่ิมความรู้สึกการมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของในการพัฒนาวิชาชีพโดยบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา 

- เจ้าหน้าทีม่ีความมุ่งมั่นมากขึ้นต่อกระบวนการจัดการคุณภาพ  

การฝึกอบรม 

- การคงไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มีสมรรถนะที่ถูกให้โอกาสเพ่ือสร้างทรัพยากรการฝึกอบรมมากขึ้น อบรม

เจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ และติดตามแนวความคิดใหม่ๆ  

- มาตรฐานสมรรถนะที่บังคับใช้ส่งเสริมโปรไฟล์ของการฝึกอบรมในองค์กร 

- คุณภาพโดยรวมของโปรแกรมการฝึกอบรมที่ถูกปรับปรุง 

 ตามที่แสดงให้เห็นเป็นหลักฐาน ผลประโยชน์จ านวนมากที่ถูกอ้างอิงที่จุดเริ่มต้นของเอกสารนี้ได้ถูก

ประจักษ์โดยองค์กรที่ด าเนินการตามมาตรฐานสมรรถนะ AMP 

 นอกเหนือจากรายการในหัวข้อ II ส่วนที่ 2 ความท้าทายต่างๆ รวมถึง 

โปรแกรม 

- การติดตามหมายก าหนดการของการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

- เวลาและพลังงานที่ต้องการเพื่อด าเนินการประเมิน 

- การค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดเพ่ือประเมินสมรรถนะในแนวทางวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้มากที่สุด 

- การสร้างเครื่องมือการประเมินเพ่ือให้เหมาะกับขอบเขตของส านักงานการพยากรณ์ต่างๆ ที่

แตกต่างกันซึ่งกระจายตามภูมิศาสตร์และเพ่ือปฏิบัติภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน 

- การหมุนเวียนเจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็วในบางพ้ืนที่ 

- การถ่ายทอดสมรรถนะจากพ้ืนที่หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 

- การจัดการจ านวนงานการประเมินส าหรับบุคลากรที่ถูกต้องการให้แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะ บน

พ้ืนที่บริการหลายแห่ง (การบริการสภาพอากาศด้านการบิน ทางทะเลและทั่วไป) 
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- การจัดการบัญชีรายชื่อปฏิบัติการเพ่ือรองรับการฝึกอบรมและ/หรือการประเมินและความพร้อม

ของเจ้าหน้าที่ 

- การจัดบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือระหว่างการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มี

สมรรถนะ 

- การสื่อสารที่ถูกเพ่ิมกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและไม่ใช่ฝ่ายปฏิบัติการ 

- การจัดท างบประมาณส าหรับการประเมิน 

- การปรับระเบียบข้อบังคับแห่งชาติตามระเบียบข้อบังคับของ WMO 

- การเอาชนะความระแวงและความกลัวของการประเมินท่ามกลางผู้ถูกว่าจ้างต่างๆ 

- การได้รับการสนับสนุนหรือการยอมรับของความต้องการเพื่อด าเนินการประเมิน 

- การเอาอคติส่วนตัวออกจากการประเมิน 

- การคงไว้ซึ่งคุณภาพ ความสอดคล้อง  และความเข้มงวดของกระบวนการประเมิน 

- การคงไว้และจัดหาการควบคุมและการเฝ้าดูแลที่ดีของกระบวนการ 

เจ้าหน้าที่ 

- การเข้าใจผิดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการประเมินสมรรถนะและการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

- การลดภาระของการประเมินเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่และการหยุดชะงักของหน้าที่ต่างๆ ตามปกติ 

- การรับรู้ว่ามีการปฏิบัติของแต่ละบุคคลก าลังถูกท้าทาย 

- การเข้าใจวิธีที่สมรรถนะควรจะถูกแสดงให้เห็นและวิธีเก็บรวบรวมหลักฐาน 

การฝึกอบรม 

- การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ต้องการเพ่ือสนับสนุนระบบสมรรถนะ 

- การขาดแคลนการฝึกอบรมที่เพียงพอส าหรับผู้ประเมิน 

- การขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์และด้านการเงินเพ่ือวางแผน พัฒนาหรือด าเนินการประเมิน 

- การก าหนดระดับของรายละเอียดในเอกสาร สิ่งใดที่ต้องถูกจัดท าเป็นเอกสาร และถี่เพียงใด 

 เป็นประโยชน์ส าหรับองค์กรต่างๆ ที่เริ่มด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสมรรถนะเพ่ือพิจารณา

รายการของความท้าทายและวางแผนส าหรับแนวทางเพ่ือบรรเทาความท้าทายระหว่างการด าเนินการ  


