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REASONS TO SCALE UP 
YOUR TRAINING 

PROGRAM



Reasons to 
Scale Up Your 
Training 
Program

◦ Growth: With that comes new challenges –

rapid onboarding, new communication 

channels, new roles and team structures, etc.

◦ Business Challenges: skill gaps, a remote 

workforce, compliance needs, employee 

retention, or something else, training can help 

address these challenges.

◦ Shifting Job Roles: important to scale your 

training program to include reskilling and 

upskilling efforts.

The quality of training 

program has a direct 

correlation to the overall 

success of an organization. 

https://thellpa.com/news/how-
to-design-training-programs-
that-scale/



Common Pitfalls in Scaling Training and 
Development Programs

Not Having a Training Roadmap

◦ Outline your training end goals

◦ Identify your current training gaps

◦ Explore the strengths and weaknesses 

of your human resource base



What Steps to Take in Designing a Training 
and Development Plan that Scales?

Plan Well

Accurate, clear plans, 
provide you with goals 
and objectives to target.

Using resources like a 
Certification Pathway to 
act as a useful tool in 
your planning process.

Measure the Results

accurately tracking 
employees’ capabilities 
and performance.

data shows what is 
working and what isn’t.

Seek Proof of Concept

Try out your training 
plan in a small pilot

Include as Part of the 
Onboarding Process

the earlier you provide 
training and 
development 
opportunities, the more 
you can avoid placing 
some strain on the 
organization



What Steps to Take in Designing a Training 
and Development Plan that Scales?

Acquire Unit-Level Buy-In

unit-level leaders must be 
made to buy into these 
programs and become their 
principal drivers over time

Measure, Eliminate, Reinforce

Using your data, measure 
results, eliminate inefficiencies 
and reinforce your training 
plan elements that are 
working.

Incorporate Digital Technology

Online training programs are 
easy to use and provide a high 
degree of flexibility

all learners across a vast 
organization will be able to 
access the same training 
materials, possibly on their 
own schedule



USING CERTIFICATION PATHWAY TO DEVELOP 
TRAINING PLAN













สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

มาตรฐาน
อาชีพ

รวม 957 อาชีพ
สาขาวิชาชีพ
52

1.สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม 17 อาชีพ
2.สาขาวิชาชีพการกีฬา 10 อาชีพ
3.สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและรา้นอาหาร 27 อาชีพ
4.สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา 15 อาชีพ
5.สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 6 อาชีพ
6.สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค ์11 อาชีพ
7.สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน 2 อาชีพ
8.สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย 24 อาชีพ
9.สาขาวิชาชีพการบิน 21 อาชีพ

19.สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน 13 อาชีพ
20.สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง 18 อาชีพ
21.สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ 53 อาชีพ
22.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง 39 อาชีพ
23.สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพ้ืนบ้าน 21 อาชีพ
24.สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 27 อาชีพ
25.สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย 9 อาชีพ
26.สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นท่ีสีเขียว 10 อาชีพ
27.สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย 9 อาชีพ
28.สาขาวิชาชีพอาชีว อนามัยและความปลอดภัย 3 อาชีพ
29.สาขาวิชาชีพการเดินเรือ 11 อาชีพ

10.สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก 8 อาชีพ
11.สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ 5 อาชีพ
12.สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ. 4 อาชีพ
13.สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย 6 อาชีพ
14.สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย 11 อาชีพ
15.สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ 6 อาชีพ
16.สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 10 อาชีพ
17.สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ 31 อาชีพ
18.สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 9 อาชีพ

30.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผงัเมือง 29 อาชีพ
31.สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 8 อาชีพ
32.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 6 อาชีพ
33.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ 38 อาชีพ
34.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรปูเหล็ก 28 อาชีพ
35.สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม 17 อาชีพ
36.สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา 11 อาชีพ
37.สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน 57 อาชีพ
38.สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 16 อาชีพ
39.สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย 19 อาชีพ
40.สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 17 อาชีพ
41.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ 27 อาชีพ

42.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ 21 อาชีพ
43. สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครือ่งดื่ม 44 อาชีพ
44.สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 5 อาชีพ
45.สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ 9 อาชีพ
46.สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ 5 อาชีพ
47.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล

และโลหะการ 6 อาชีพ
48. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล 66 อาชีพ
49.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก 28 อาชีพ
50.สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะ 12 อาชีพ
51.สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 9 อาชีพ

ภาคบริการ จ านวน 29 สาขาวิชาชีพ รวม 436 อาชีพ

ภาคอุตสาหกรรม จ านวน 22 สาขาวิชาชีพ รวม 478 อาชีพ

52.สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม 43 อาชีพ

มาตรฐานสมรรถนะ
1. สมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
2. Digital Literacy
3. สมรรถนะขับขี่ปลอกภัยและประหยดัพลังงาน
4. สมรรถนะด้านการใช้ E-Commerce
5. สมรรถนะด้านการบริหารในสายการผลิต
6. สมรรถนะการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือ
7. สมรรถนะพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ
8. Digital Government

ภาคเกษตร จ านวน 1 สาขาวิชาชีพ รวม 43 อาชีพ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 65



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
• สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ระดับ 3, 4

• สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์
ระดับ 3, 4, 5

• สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ระดับ 4, 5

• สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3, 4, 5

• สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3. 4. 5

• สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 4, 5

• สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Business Intelligence 
Analyst) ระดับ 6

• สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ระดับ 3, 4, 5, 6
• สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล ระดับ 3, 4, 5, 6
• สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพสถาปนิกสารสนเทศ (Information Arhitect) ระดับ 6
• สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 5, 6, 7

• สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 4, 5, 6

• สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการความมั่นคง
ระบบสารสนเทศ ระดับ 4, 5, 6

• สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการอุปกรณ์
พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 4, 5, 6

• สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพช่างสนับสนุนด้าน
เทคนิค ระดับ 3, 4, 5, 6

• สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 4, 5, 6

• สาขาความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลและส่วนบุคคล อาชีพนักจัดการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล ระดับ 5, 6, 7

• สาขาธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อาชีพนักจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับธุรกิจ ระดับ 6

• สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ
4, 5, 6, 7



TPQI E-Training

โครงการพัฒนาชุดฝกึอบรมการเรียนรู้ออนไลน์  คู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

แนวทางการวิ เคราะห์
สมรรถนะอาชีพสู่หลักสูตร

ฝึกอบรม



Competence Cert...

Unit of Competency 

• Performance Criteria
• Knowledge & Skills Req
• Range Statement
• Evidence Requirements
• Assessment Guidance

Qualification Training Program

Learning Outcome

Training package

• Assessment Criteria & Objective Training
• Content & Job Training
• Material & Condition
• Evidence of Knowledge & Skills
• Assessment Strategy & Method

Module Training

โครงการพัฒนาชุดฝกึอบรมการเรียนรู้ออนไลน์  คู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ



TPQI E-Training

แนวทางการถอดฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

Module

Learning Outcomes

Assessment Criteria

Topics

Objective Content

Module

Learning Outcomes

Assessment Criteria

Scope of Content

ASS. Instrument Competency based 
Curriculum

Topics Objective

Content

UOC

EOC

PCS

Evidence

Range

Instruction 
Package

Knowledge
Skill

แนวทางการถอดหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
Guidelines

โครงการพัฒนาชุดฝกึอบรมการเรียนรู้ออนไลน์  คู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ













ตัวอย่างการเชื่อมโยงบริการเข้าถึง TPQI E-Training (ผ่าน API R1)

ระบบ TPQI E-Training สามารถให้บริการเชือ่มโยงการเข้าถึงรายวิชาในระบบ TPQI E-Training 
ไปยังเวบไซตอ์ื่น ตามที่ได้รับร้องขอได้ ผ่านกลไก API R1

ระบบ TPQI E-Training
e-training.tpqi.go.th 

เวบไซต์ EWE
https://www.ewe.go.th/training-course





การเชื่อมโยงระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E–Training)
ในรูปแบบ API R1

URL : https://e-training.tpqi.go.th/apidoc/wikis/
(เอกสารประกอบส าหรับการเข้าถึง API)
API Key : ของเว็บไซต์หน่วยงานภายนอก
Secret Key : ของเว็บไซต์หน่วยงานภายนอก

TPQI ตรวจสอบ
รายละเอียด

กรอกแบบฟอร์มยื่นค าขอ
(Google Form)

เลือกหลักสูตร

TPQI
สร้าง API Key

แจ้งผลพร้อมส่ง
API Key

แสดงผลบนเว็บไซต์
หน่วยงานภายนอกhttps://e-training.tpqi.go.th/

QR CODE 
แบบยื่นค าขอการเชื่อมโยง

https://e-training.tpqi.go.th/apidoc/wikis/


`พัฒนาสื่อการฝึกอบรมนวัตกรรมเพื่อการฝึกอาชีพแห่งอนาคต

อาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4



`การพฒันาสื่อ TPQI E-Training รูปแบบใหม่ ในปี 2565

อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3



แนวทางในการด าเนินงานระยะต่อไป : การผลักดันสถานประกอบการต้นแบบ 
ในการพัฒนาก าลังคนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

ภาคเกษตร: กลุ่มผู้ผลิตน  าตาล

สร้างการยอมรับในสถานประกอบการขนาดใหญ:่ ขยายผลผ่าน Supply Chain ไปสู่การยอมรับในวงกว้าง

เพิ่มคุณภาพของพนักงานใน กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตน  าตาล เบื้องต้นจะได้
ร่วมกับกลุ่มวังขนาย ซึ่งมีพนักงานจ านวนกว่า 1,300 คน  ในการทดลองน าคุณวุฒิวิชาชีพ
ไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาพนักงานให้ได้การรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับ
พนักงานและน าไปสู่การเพิ่มค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และจะน าผลที่
ได้ไปใช้ในสถานประกอบการอื่น ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตน้ าตาลของประเทศไทย ซึ่งมี
พนักงานรวมกว่า 20,000 คน

ยกระดับก าลังคนใน
สถานประกอบการให้
ได้รับการพัฒนาด้วย
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

เป้าหมายสถาน
ประกอบการอื่นๆ 

เพิ่มเติม:

เพิ่มคุณภาพก าลังแรงงานใน กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ ให้ได้รับการยกระดับ ด้วยการ
จัดกิจกรรมอบรม เพิ่มทักษะ น าไปสู่การให้การรับรองมาตรฐานอาชีพด้วยประกาศนียบัตร
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยจะน าร่องกับพนักงาน AAT ท่ีมีมากกว่า 2,700 คน และเครือข่ายซัพพลาย
เออร์ อีกมากกว่า 100 แห่ง ซึ่งการเพิ่มทั งโอกาสในสร้างความก้าวหน้า เพิ่มรายได้ และยัง
เพ่ิมศักยภาพให้กับตัวพนักงาน 

ยกระดับคุณภาพก าลังแรงงานใน กลุ่มบริการ และธุรกิจอาหาร เบ้ืองต้นกลุ่ม
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งครอบคลุมกับสถานประกอบการใน
เครือข่ายท่ีประกอบด้วยโรงแรมและรีสอร์ทกว่า 520 แห่ง ร้านอาหารกว่า 2,410 สาขา และ
จุดจ าหน่ายสินค้ากว่า 339 แห่ง ในประเทศไทยมีพนักงานท่ีปฏิบัติการรวมกว่า 66,000 คน 
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเพ่ิมค่าตอบแทน สร้างความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน

ภาคบริการ: ธุรกิจอาหาร

ภาคอุตสาหกรรม: กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์



ชุดฝึกอบรมมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  (TPQI E-Training)
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม    สาขาอุตสาหกรรมน ้าตาล



ร่วมกันเป็น HRD ให้ผู้ประกอบการ SMEs
Upskill & Reskill ให้ก าลังแรงงาน ด้วยมาตรฐานอาชีพ



แนวทางในการด าเนินงานระยะต่อไป : การพัฒนาก าลังแรงงานใน MSMEs

เพิ่มโอกาสการพัฒนาก าลังคนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม MSMEs : ส่งเสริมงาน HRD ในสถานประกอบการ

ร่วมกันเป็น HRD ให้
ผู้ประกอบการ MSMEs

Upskill & Reskill

วางเส้นทางการพัฒนาก าลังแรงงาน
ใน MSMEs สู่คุณวุฒิวิชาชีพ 

เพ่ิมโอกาสลูกจ้างใน MSMEs ได้รับ
การพัฒนาในสายงานของตนเอง     

(ปี 2564 ได้เข้าถึงการพัฒนาเพียง 36%)

IDP (Individual Development Plan)

ฝึกอบรมผ่านระบบ TPQI E-training และ
ฝึกปฏิบัติจริง (Onsite)  … บันทึกข้อมูล

การอบรมใน E-Portfolio

พัฒนาผ่าน TPQI E-Training

การเทียบโอนประสบการณ์การ
ท างานเพื่อการรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตาม IDP แต่ละราย

ประเมินเพ่ือได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ

ประชาสัมพันธ์ Success 
Case ร่วมกัน

PR

ร่วมกันติดตามประเมินผล
ผู้ประกอบการ

Follow up evaluation

Upskills for MSMEs & Promoting Professionals to MSMEs






