
กรอบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ  อาชีพปรับแต่งภาพ ชั้น 3 

***********************  

 ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ  จะต้องท าความเข้าใจกับกรอบการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

อาชีพปรับแต่งภาพ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ พนักงานปรับแต่งภาพ ชั้น 3 จะ

สามารถ ปรับแต่งภาพแบบดัดแปลง โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. ทักษะการสื่อสาร 

2. การท างานเป็นทีม 

3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

4. การเรียนรู้ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพปรับแต่งภาพ  ชั้น  3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตาม

หน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3  ทั้ง  1 หน่วย 

2. ผู้ที่จะขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพปรับแต่งภาพ  ชั้น  3 ต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพปรับแต่ง

ภาพ  ชั้น 2  มาก่อน 

3. ผู้ที่จะขอรับการประเมิน สามารถขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ปรับแต่งภาพ  ชั้นที่ 2 ร่วม

หรือควบกับคุณวุฒิวิชาชีพปรับแต่งภาพ ชั้น 3 พร้อมกันได ้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)   

 ผู้ที่ท างานในกลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ  ปรับแต่งภาพ  

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

B204 ปรับแต่งภาพแบบดัดแปลง 
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ค าแนะน าในการเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ 

***********************  

 ในการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความม่ันใจในตนเอง ว่ามีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน ที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานอาชีพที่จะขอเข้ารับ

การประเมิน และผู้เข้ารับการจะต้องแสดงความจ านงในการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้วยตนเอง 

การเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เข้ารับการประเมินแสดงความจ านงการขอรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ  

2. ผู้ประเมินจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกรอบการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ แผนการประเมิน

ข้อแนะน าในการประเมินภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ เอกสารบันทึกหลักฐานต่างๆและร่วม

วางแผนการประเมินร่วมกับผู้รับการประเมิน 

3. ผู้เข้ารับการประเมินกรอกเอกสารลงในแบบขอรับการประเมินสมรรถนะ  

4. ผู้ประเมินตรวจสอบหลักฐานและ/หรือประสบการณ์ของผู้เข้ารับการประเมิน ในกรณีที่ยังไม่

ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ผู้เข้ารับการประเมินกลับไปทบทวนหลักฐาน/ประสบการณ์ใหม่ 

และในกรณีท่ีผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้นัดหมายผู้เข้ารับการประเมินเพ่ือทดสอบภาคความรู้ 

และภาคปฏิบัติต่อไป 

5. ผู้เข้ารับการประเมินเข้าท าการทดสอบความรู้ ตามวันและเวลาที่ก าหนด โดยการตอบค าถาม 

จากการสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้จากการปฏิบัติงาน /สาธิต และท าการสังเกตใน

กระบวนการปฏิบัติงาน จากนั้นผู้ประเมินจะท าการประเมินสมรรถนะของผู้รับการประเมินว่า

ผ่านหรือไม่ผ่าน ภายใน 1 วัน ถ้าไม่ผ่านการประเมินผู้ประเมินจะแจ้ง จุดอ่อนและสิ่งที่จะต้อง

ปรับปรุงพัฒนาของผู้รับการประเมินให้ทราบ 

6. ผู้รับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อย ขอบเขตและความรู้ 

การปฏิบัติงานที่ก าหนด จึงจะผ่านเข้ารับวุฒิบัตรคุณวุฒิวิชาชีพได้ 
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กระบวนการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้ารับการประเมิน 

แสดงความจ านงในการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ 

ผู้ประเมินจัดประชุมช้ีแจง  

และวางแผนการประเมินร่วมกับผู้รับการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมิน 

บันทึกหลักฐานต่างๆ ลงในขอรับการประเมินสมรรถนะ 

  ใบแสดงความจ านงในการ    

ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ 

  กรอบการประเมิน 

  แผนการประเมิน 

  คู่มือผู้รับการประเมิน 

 แบบบันทึกหลักฐาน  

ขอรับการประเมินสมรรถนะ 

ประเมินภาคความรู ้

ประเมินภาคปฏิบัต ิ

สรุปผลการประเมินสมรรถนะ 

ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

รับวุฒิบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ 

 ข้อสอบสัมภาษณ ์

 ใบบันทึกรายการจากการสังเกต 

ทบทวนหลกัฐาน/ประสบการณ์ 

ทบทวนความรู้ 

ทบทวนการปฏิบตั ิ

ไมผ่่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ตรวจสอบหลักฐาน 

และ/หรือประสบการณ ์

ผ่าน 
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คู่มือผู้เข้ารับการประเมิน 

ส าหรับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพปรับแต่งภาพ ชั้น 3 

 
หน่วยสมรรถนะท่ี 

 
B204 ปรับแต่งภาพแบบดัดแปลง 
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แผนการประเมินสมรรถนะ 

ชื่อผู้รับการประเมิน ชื่อผู้ประเมิน 

สถานที่ประเมิน 

สถานที่ประเมิน 

สถานที่ประเมิน 

หน่วยสมรรถนะ 

B204 ปรับแต่งภาพแบบดัดแปลง 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  B204   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับแต่งภาพแบบดัดแปลง  

3. ทบทวนครั้งที่   N/A   

4. สร้างใหม่         

5. ส าหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

 ปรับแต่งภาพ  

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 บุคคลที่ผ่านสมรรถนะนี้จะสามารถ เตรียมอุปกรณ์การปรับแต่งภาพ  ปรับแต่งภาพแบบดัดแปลง  

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 

 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ธุรกิจถ่ายภาพ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้าม)ี 

N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้าม)ี 

N/A 

 

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

สมรรถนะย่อย 

Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

B2041 เตรียมอุปกรณ์การ

ปรับแต่งภาพ 

1.1 จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ 

1. การตอบค าถามในการ

สัมภาษณ์ 

2. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 

 (ดูรายละเอียดข้อ 18.1) 

1.2 เลือกใช้โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับ

การปรับแต่งภาพ 

B2042 ปรับแต่งภาพแบบ

ดัดแปลง 

 

2.1 ปรับขนาดของภาพ 1. การตอบค าถามในการ

สัมภาษณ์ 

2. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 

 (ดูรายละเอียดข้อ 18.2)                         

2.2 ปรับโทนสีของภาพ 

2.3 ตัดต่อดัดแปลงแก้ไขภาพ 

 

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

 B201 เตรียมงานก่อนการปรับแต่งภาพ 

 B202 ปรับแต่งภาพแบบพ้ืนฐาน 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบ เครื่องเช่นสแกนเนอร์ การเลือกใช้
โปรแกรมพ้ืนฐาน เช่นPhotoshop Illustrator   ขึ้นอยู่กับใบสั่งงานที่ได้รับ     

2. ปรับขนาดของภาพ ปรับโทนสีของภาพ ตัดต่อแก้ไขภาพตามแนวคิดของงานโดยใช้ใบสั่ง
งาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้      

1. หลักการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 

2. หลักการเลือกใช้โปรแกรมเพ่ือการปรับแต่งภาพ                                                                              

3. หลักการปรับขนาดของภาพและหลักการปรับโทนสีของภาพหลักการตัดต่อแก้ไขภาพ 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับแม่สีต่างๆ เช่น แม่สีแสง (RGB) แม่สีทางวัตถุธาตุ (BRY)และแม่สีทางการพิมพ์ 

(CMYK) 

5. หลักการสร้างสรรค์งานเพ่ือการปรับแต่งภาพแบบดัดแปลง 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน  และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ ( Required Skills and 

Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ 

2. ผลงานประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการปรับแต่งภาพแบบดัดแปลง หรือ 

3. แฟ้มสะสมผลงานการปรับแต่งภาพแบบดัดแปลง หรือ 

4. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ  หรือ 

2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือรับรองผลการอบรม หรือ 

3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์  

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการ ปรับแต่งภาพแบบดัดแปลง  โดยพิจารณาจากร่องรอย

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้   

(ง) วิธีการประเมิน  

1. ให้พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

 สภาพแวดล้อมอ่ืนๆ หรือสถานการณ์อ่ืนๆ ที่มีผลกระทบต่อการท างาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งภาพแบบดัดแปลง 

(ก) ค าแนะน า  

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเตรียมอุปกรณ์การปรับแต่งภาพ 

2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปรับแต่งภาพแบบดัดแปลง 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

 1. การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบ เครื่องเช่นสแกนเนอร์ การ

เลือกใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน เช่น Photoshop Illustrator ขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้ปฏิบัติงานประจ า  
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 2. การปรับขนาดของภาพ การปรับโทนสีของภาพ การตัดต่อแก้ไขภาพตามแนวคิดของงาน

โดยใช้เครื่องที่ใช้ปฏิบัติงานประจ า 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 N/A  

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 N/A  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 18.1 เครื่องมือการประเมิน    

 1.  แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์   

 2. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน  

 18.2 เครื่องมือการประเมิน  

  1.  แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์   

  2. แบบฟอร์มบันทึกการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน  
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ส าหรับผู้รับการประเมิน                                                                                                

 
แบบขอรับการประเมินสมรรถนะ หมายเลข:   

ช่ือ – สกุลผู้รับการประเมิน : 

(ภาษาไทย)........................................................................ 

(ภาษาอังกฤษ).................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน..................................................... 

ที่อยู่ (ที่ติดต่อได้) ............................................................................ 

....................................................................................................... 

โทรศัพท์ ..................................E-mail: ......................................... 

ช่ือสถานประกอบการ...................................................................... 

คุณวุฒิวิชาชีพท่ีขอประเมิน : 

………………………ปรับแต่งภาพ…………………… 

ช้ัน 

........3...... 

หมายเลข หน่วยสมรรถนะ (UNIT) 

 … B204 … 

หมายเลข 
สมรรถนะย่อย 

ค าแนะน า 
หลักฐานประกอบการประเมิน

แต่ละหน่วยสมรรถนะ 
ผู้ประเมินรับรอง 

รับ แก้ไข 

B204 
ปรับแต่งภาพแบบ

ดัดแปลง 

- เตรียมอุปกรณ์การปรับแต่งภาพ 

- ปรับแต่งภาพแบบดัดแปลงโดยเป็นภาพท่ี
มีการปรับขนาดของภาพ การปรับโทนสีของ
ภาพ การตัดต่อแก้ไขภาพตามแนวคิดของงาน 

- เอกสารรับรองจากสถาน
ประกอบการ หรือ 

- ผลงานประกอบการพิจารณา
เกี่ยวกับการปรับแต่งภาพ
แบบดัดแปลง หรือ 

- แฟ้มสะสมผลงานการ
ปรับแต่งภาพแบบดัดแปลง
ขนาด 8x12 นิ้ว จ านวน 10 
ภาพ  

- เอกสารรับรองผลการเรียน
หรือรับรองผลการอบรม 

 

 

 

 

 

 

  

กลุ่มอาชีพธุรกิจถ่ายภาพ 
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ผลการตรวจสอบหลักฐาน    สามารถเข้ารับการประเมินได ้
                                   แก้ไข 
........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 

สถานท่ีท างานปัจจุบัน 

 

 

 

ลักษณะงานท่ีท า 

 

 

 

ประสบการณ์ในอดีต 

ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 

 

 

หน่วยสมรรถนะที่ได้รับ 

การประเมินผ่านมาแล้ว 

 

 

                                                                                      
  ลงช่ือผู้ขอรับการประเมิน...................................................... 

วันท่ี.................................................... 
. 

 

 


