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ค าน า 
   ตามท่ีได้มีโครงการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพ รักษาความปลอดภัย 
เพ่ือการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นนับว่ามีความส าคัญมากต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ 
ประเทศชาติ รวมทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชนทุกภาคส่วน บุคลากรผู้ประกอบการในสาขาอาชีพนี้มีเป็น
จ านวนมาก  วัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รักษาความปลอดภัยนี้จะสามารถ
น าไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ ท าให้ผู้ประกอบการ สามารถจ้างงานได้ตรงกับความ
ต้องการ สถานศึกษาสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการอันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

   คณะท างานโครงการจัดท ามาตรฐานอาชีพจึงได้ด าเนินงานศึกษาหาข้อมูล เกี่ยวกับ
รายละเอียดในเชิงลึกของธุรกิจรักษาความปลอดภัยของอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัยของต่างประเทศ ทั้ง
ในเอเซีย ยุโรป และอเมริกาไว้อย่างต่อเนื่องตลอดมาเพ่ือน ามาใช้ในการอ้างอิงการจัดท ามาตรฐานอาชีพครั้งนี้  
ได้มีการประชาสัมพันธ์และประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์
วรรณกรรม ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มอาชีพ รักษาความปลอดภัย            
จึงได้จัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพขึ้นเพ่ือประโยชน์ของประเทศต่อไป 
 
 

      รองศาสตราจารย์ ดร. เนตร์พัณณา  ยาวิราช 
      ผู้จัดการโครงการ    

    ธันวาคม  2558 
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ประวัติความเป็นมาสถาบัน 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thailand Professional Qualification 
Institute (Public Organization) โดยใช้ตัวย่อ TPQI เป็นองค์การมหาชนภายใต้การก ากับดูแลของ
นายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ จัดท ามาตรฐานอาชีพให้ได้
มาตรฐานสากล ก าหนดองค์กรเพ่ือการรับรองสมรรถนะบุคคล เป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ และด าเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตด้านนโยบายการศึกษา โดยเร่งรัดจัดท าคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานอาชีพ และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน 

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดท ามาตรฐานอาชีพและการรับรอง
คุณวุฒิวิชาชีพ โดยในการด าเนินการจัดท ามาตรฐานอาชีพ สถาบันฯได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในการศึกษาข้อมูล ความเป็นไปได้ และความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือ
น ามาพัฒนาเป็นมาตรฐานอาชีพในแต่ละสาขา โดยสถาบันฯจะระบุระดับสมรรถนะตั้งแต่ขั้นพ้ืนฐานจนถึงขั้น
เชี่ยวชาญในแต่ละมาตรฐานอาชีพ ซึ่งวัดได้จากการประยุกต์ใช้ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการ
ประกอบอาชีพนั้นๆ ส าหรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพให้กับบุคคล สถาบันฯ จะสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
ทดสอบและรับรองสมรรถนะบุคคล และท าหน้าที่ในการประเมินศูนย์ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรักษา
คุณภาพและมาตรฐาน 

 วิสัยทัศน ์

 “เป็นสถาบันที่ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยก าหนดระดับ
สมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” 

 พันธกิจ 

1. ก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา ตามมาตรฐานสากล 
2. ก าหนดองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพและติดตามประเมินผล 
3. สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามาร ถในการแข่งขัน

ระดับประเทศ 
4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงร่วมมือกับผู้ประกอบการและ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการระบุสมรรถนะที่จ าเป็น ในการท างานแต่ละอาชีพ
และน าไปก าหนดระดับการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือที่เรียกว่า 
“มาตรฐานอาชีพ” ในสาขานั้นๆ ซึ่งมาตรฐานอาชีพที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดท าขึ้นจะได้รับการต่อยอดและ
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น าไปปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาสายอาชีพ ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะพร้อมส าหรับการท างานจริง อีกทั้ง ผู้ประกอบอาชีพยังสามารถเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพได้ที่องค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลฯ ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพรับรอง เพ่ือที่จะ
ได้รับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ซ่ึงก็คือการรับรองความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างานตามมาตรฐานอาชีพ 
อันจะเป็นหลักประกันความสามารถในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

คุณวุฒิวิชาชีพนั้นแบ่งเป็นระดับต่างๆในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพระดับที่ 1 จะระบุกลุ่ม
สมรรถนะขั้นพ้ืนฐาน และคุณวุฒิวิชาชีพชั้นสูงสุดก็จะระบุกลุ่มสมรรถนะขั้นเชี่ยวชาญที่สุด นอกจากนี้ผู้ที่ผ่าน
การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพยังสามารถน าระดับคุณวุฒิวิชาชีพไปเทียบเคียงกับระดับคุณวุฒิการศึกษาได้ต่อไป 
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คุณวุฒิวิชาชีพ 

คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของก าลังคนที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการยอมรับ
ในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพ่ือใช้คุณวุฒิ
วิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและเชื่อมโยง
กับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้ก าหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ประกอบไปด้วย 

1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
2. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ 
3. มาตรฐานอาชีพ 

 การจัดท ามาตรฐานอาชีพ 
 การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

4. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

• การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

 มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 
o กระบวนการแนะน าและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 
 มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

6. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 
7. ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิ

วิชาชีพ 
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

 

ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ        
(ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ) 

 

มาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคล                     
ตามมาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

กรอบการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 

ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ 

ในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
 

  กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่ก าหนด
โดยระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ 
ทักษะ และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม 
และระดับความยากง่ายของการท างาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น  อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม  
แต่ก าหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่หรือวิธีการในการท างานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง  

   เกณฑ์และค าอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ 
ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการท างานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้
เฉพาะเจาะจงอาชีพใดอาชีพหนึ่งเพ่ือยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้ สามารถ
แข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็น
เครื่องมือหลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ก าหนดเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิ
การศึกษาในระดับประเทศและสากล 

 

ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ระดับ (Level) ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 

ชั้น ๑ 
National 

Qualification of 
Vocational 

Competence 1 

Basic Skilled 
personnel/worker ผู้มีทักษะเบื้องต้น 

มีทักษะในการปฏิบัติงานประจ าขั้นพ้ืนฐาน
ทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ได้ อย่ า ง จ ากั ด  โ ดยมี ก า ร
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

ชั้น ๒ 
National 

Qualification of 
Vocational 

Competence 2 

Skilled personnel 
/worker ผู้มีทักษะฝีมือ 

มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนด
ไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่พบเป็น
ประจ า โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ
และข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุม 
แนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

ชั้น ๓   
National 
Diploma 

Qualification of 
Vocational 

Competence  

Specialized Skilled 
personnel/worker 

ผู้มีทักษะ 
เฉพาะทาง 

มีทักษะระดบัฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคใน
การปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติ
ที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค
ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 
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ระดับ (Level) ค าอธิบายท่ัวไป (Description) 

ชั้น ๔   
National  

Advanced 
Diploma 

Qualification of 
Vocational 

Competence     

Supervisors, 
Foremen, 

Superintendents 
academically 

qualified workers, 
junior management, 

ผู้ช านาญการใน
อาชีพ 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติ 
ที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน   
หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหา 
ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค
อย่างอิสระด้วยตนเอง 

ชั้น ๕   
National 

Qualification of 
Professional 
Competence 

Professionally 
qualified,  
and mid-

management 

ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ 
 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน  
มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วน
ร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และ
ก าหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎี
และเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ 
สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ
ได้  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและสามารถ
อบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ 

ชั้น ๖ 
National 

Qualification of 
Higher 

Professional 
Competence 

Experienced 
Specialists and 

Senior management 

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ในอาชีพ 

มีทักษะในการบริหารจัดการ  วิเคราะห์
และประเมินเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและ
ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภ าพ โดยสามารถน า 
องค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอ่ืนๆ
ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ ได้  
สามารถก าหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กร
โ ดยจั ดส ร รทรั พย ากรที่ มี อยู่ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ชั้น ๗  
National 

Qualification of 
Advanced 

Professional 
Competence 

Top management, 
Novel & Original 

ผู้ทรงคุณวุฒิใน
อาชีพ 

มีทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กร ระบบและนวัตกรรมการ
ท า ง าน  และบุ คล ากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 
ตลอดจนสามารถสังเคราะห์ และประเมิน
เพ่ือแก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร ก าหนด
ทิศทางและอนาคตและเปลี่ยนวัฒนธรรม
ขององค์กรได้ อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

 
 
หมายเหตุ : ค าที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นค าอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 
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ค าอธิบายระดับคุณวุฒิ 
 

คุณวุฒิระดับ 1 (National Qualification of Vocational Competence 1) (NQVC.1 Cert) 
 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจ าขั้นพ้ืนฐานทั่วไป 
สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจ ากัด โดยมีการควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด 

ความรู้ 
(Knowledge) 

- มีความรู้พ้ืนฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การค านวณ วัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของขาติ 

ทักษะ 
(Skills) 

- มีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการปฎิบัติงาน การสื่อสารและการท างานประจ า  
- มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน 
- มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  
- มีทักษะเรื่องความปลอดภัย 
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน  

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์  
(Attitude) 

สามารถสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดเชิงบวก มุ่งม่ันในการท างาน 

ผลผลิต 
(Productivity) 

สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามท่ีได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแล สามารถใช้การพิจารณา
ความสัมพันธ์ของงานที่ปฏิบัติในขั้นพื้นฐาน 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

ปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดีแล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานได้ 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และมีอ านาจการตัดสินใจอย่างจ ากัด 
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คุณวุฒิระดับ 2 (National Qualification of Vocational Competence 2) (NQVC.2 Cert) 
 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดไว้แล้ว 
สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่พบเป็นประจ า โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและ
ข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด ค านวณ ขั้นพ้ืนฐาน 
มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพ้ืนฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน หรือ
ภาษาในประเทศอาเซียน ที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น  

ทักษะ 
(Skills) 

 

มีทักษะฝีมือ สามารถท างานประจ าตามลักษณะวิชาชีพ ดัดแปลงและเลือกใช้
วิธีการท างานที่เหมาะสม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีทักษะการ
คิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหรือภาษาใน
ประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่พบประจ า 
และมีทักษะเรื่องความปลอดภัย 

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์  
(Attitude) 

สามารถสื่อสาร รับรู้ข่าวสารอย่างมีเหตุผล และเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ  มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีวินัย สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม 

ผลผลิต  
(Productivity) 

สามารถเลือกวิธีการขั้นพ้ืนฐาน เครื่องมือ วัสดุ และข้อมูลส าหรับการท างานใน
สาขาอาชีพของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ท างานส าเร็จ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานที่ก าหนด แก้ปัญหาที่พบบ่อยได้ 
 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

มีการดูแลและควบคุมเป็นประจ า และมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างจ ากัด 
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คุณวุฒิระดับ 3 (National Diploma Qualification of Vocational Competence) (NQVC. Dip. Cert) 
 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคใน                     
การปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทาง
เทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของ
ผู้บังคับบัญชา 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้ ความ
เข้า ใจในหลักการความปลอดภัยที่ เกี่ ยวข้อง มีความรู้  ความเข้าใจใน
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

 

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
มีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความ
ปลอดภัยการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาในประเทศ
อาเซียน และมีทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ 
(Attitude) 

มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาชีพ 

ผลผลิต
(Productivity) 

สามารถใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการภายในขอบเขตของตนเองใน     
การท างาน 

นวัตกรรม
(Innovation) 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างง่าย ท างานอย่างอิสระและรับผิดชอบในงานประจ า
ของตนเองได้ 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

มีความคิดริ่เริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบ
เจอบ่อยได ้

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

มีการแนะน าท่ัวไป สามารถตัดสินใจและวางแผนเบื้องต้นได้ 
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คุณวุฒิระดับ 4 (National  Advanced Diploma Qualification of Vocational Competence) (NQVC. A.dv. Dip. Cert)  
 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย 
ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
งานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

น าความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย ความรู้
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  

ทักษะ 
(Skills) 

 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัย   ด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์  
(Attitude) 

มีส่วนร่วมในการพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงาน
และประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ผลผลิต  
(Productivity) 

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎี และ
เทคนิค 
 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

ปฏิบัติงานเป็นอิสระในขอบเขตของความรับผิดชอบของตนเอง และมีการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถประเมินผลการท างานของตนเองได้ 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 
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คุณวุฒิระดับ 5 (National Qualification of Professional Competence) (NQPC. Cert)  
 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมใน          
การวางแผน บริหารจัดการ และก าหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและ
เทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆได้ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การ
พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารระดับกลาง 

ทักษะ 
(Skills) 

 

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการในการท างาน การผลิตหรือการบริการ  
การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์  
(Attitude) 

มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

ผลผลิต  
(Productivity) 

สามารถแก้ปัญหาและก าหนดกระบวนการท างาน แผนงาน ประเมินผลการท างาน  
โดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบในการท างาน 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

มีทักษะเฉพาะทาง มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ ก าหนดแนวทางใน                   
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน สามารถเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อน และใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผน สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ
เทคนิคอย่างอิสระ 
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คุณวุฒิระดับ 6 (National Qualification of Higher Professional Competence) (NQPC. Higher Cert) 
 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

บุคคลที่ได้ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ  วิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถน าองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอ่ืนๆ  
ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ สามารถก าหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กร               
โดยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

มีความรู้ระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทางวิชาชีพและวิชาการที่เกี่ยวข้อง
กับ การปฏิบัติงาน และสามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยและสร้าง               
องค์ความรู้ใหม่ การบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในวิชาชีพ 
และการบริหารจัดการในระดับค่อนข้างสูง 

ทักษะ 
(Skills) 

 

ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฏิบัติ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาที่ซับซ้อน โดยระบุแหล่งข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การ
สรุปผลและจัดท าข้อเสนอในการแก้ปัญหาและการพัฒนางานในอนาคต มีทักษะใน
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวิชาการและวิชาชีพ 

คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์  
(Attitude) 

มีความช านาญด้านการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ แสดงออกถึงภาวะผู้น า 
และมีความคิดริเริ่มด าเนินการสิ่งใหม่ๆ ที่มีบทบาทส าคัญในที่ท างานและชุมชน มี
คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ผลผลิต  
(Productivity) 

มีความเป็นมืออาชีพในการจัดการทรัพยากร ก าหนดกระบวนการวิธีการผลิต                 
การให้บริการ มีความสามารถในการตัดสินใจในกิจการหรือโครงการที่รับผิดชอบ 
สนับสนุนและจัดการการพัฒนาบุคคลหรือกลุ่มคนในอาชีพนั้นๆ 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

มีการพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ การรวบรวมองค์ความรู้จากสาขาที่แตกต่าง            
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในสาขาอาชีพของตนเอง พิจารณาวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์ใหม่ 
หรือกระบวนการใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และได้พัฒนา
แนวทางในการแก้ไขผลกระทบ 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ สามารถน าองค์ความรู้และ
ทักษะที่หลากหลาย โดยน านวัตกรรมที่แปลกใหม่มาแก้ปัญหาได้ 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดค้นและ 
ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาแก้วิกฤติปัญหาได้ 
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คุณวุฒิระดับ 7 (National Qualification of Advanced Professional Competence) (NQPC. Adv. Cert) 
 

ค าอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

บุคคลที่ได้รับคุณวุฒิระดับนี้ถือเป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะที่เป็น
เลิศในการพัฒนา การบริหารจัดการระบบและนวัตกรรมการท างาน  และพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนสามารถสังเคราะห์ ประเมินเพ่ือแก้ไขวิกฤตปัญหา
ขององค์กร ก าหนดทิศทางอนาคต เปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มีความเป็นผู้น าในการพัฒนาอาชีพระดับประเทศ
และระดับสากล มีองค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อน ความรู้ที่เป็นแนวหน้า
ของอาชีพ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
ซับซ้อนขององค์ความรู้ในอาชีพอ่ืนๆ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

 

มีความรู้ลึกซึ้งและทันสมัยในสาขาอาชีพของตนเองและสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง สามารถใช้
ความรู้ทางการวิจัย และวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเข้มข้น คิดค้นกระบวนการ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาการจัดการบริหารองค์กร 

ทักษะ 
(Skills) 

มีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ใหม่ๆที่ซับซ้อน ใช้ความรู้ทางการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพ มีทักษะการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ 

คุณสมบัติท่ีพึง
ประสงค์  

(Attitude) 

มีภาวะความเป็นผู้น า ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร พัฒนาระบบและทีมงาน 
กล้าตัดสินใจ  มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอาชีพที่
อาจจะมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ พัฒนาแนวทางการ
แก้ไขผลกระทบ มีความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างโดดเด่น มีคุณธรรม 
จริยธรรมและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

ผลผลิต 
(Productivity) 

มีความสามารถในทางบริหารและจัดการองค์กร โดยคิดค้นกระบวนการพัฒนาบุคลากร 
อย่างต่อเนื่องในอาชีพของตนเองและอาจจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพอ่ืนด้วย เป็นที่
ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ 

นวัตกรรม 
(Innovation) 

มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการที่ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของอาชีพ โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้าง วิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆ            
ที่เก่ียวข้องกับอาชีพนั้น เป็นที่ยอมรับกับอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

การประยุกต์ใช้
(Application) 

สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดค้นวิธีการท างานใหม่ๆ
เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ความรับผิดชอบ
(Responsibility) 

ก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผน และการก ากับดูแล สร้างระบบงานที่มีความซับซ้อน 
รวมถึงการแก้ปัญหาพร้อมให้ค าแนะน ากับบุคลากรในองค์กร 
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แนวทางการจัดท าสมรรถนะวิชาชีพ 

ขอบเขตและแนวทางการด าเนินงาน 

1. การเตรียมการ 

1.1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ บุคลากรในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงโครงการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทางสื่อ
ช่องทางต่างๆ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน 

1.2. แสดงข้อมูลหรือหลักฐานในการด าเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการ บุคลากร
ในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลโดยทั่วไป เพ่ือเชิญ
เข้าร่วมการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  

1.3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพเป้าหมาย เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ดังนี้ 

1.3.1 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มอาชีพที่จัดท ามาตรฐาน
อาชีพของต่างประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดี รวมไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ 
โดยประกอบด้วยของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อย่างน้อย 1 ประเทศ (ถ้ามี) 

1.3.2 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่ศึกษา ต้องประกอบด้วย 
ก. รายละเอียดการก าหนดระดับคุณวุฒิ 
ข. รายละเอียดของหน่วยสมรรถนะประกอบด้วยสมรรถนะย่อย

( Element of Competence)  เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
( Performance Criteria)  ข อ บ เ ข ต ( Range Statement) 
หลักฐานที่ต้องการทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐาน
ความรู้ (Evidence Requirements) แนวทางการประเมิน
(Assessment Guidance) 

ค. ตัวอย่างกระบวนการในการทดสอบสมรรถนะของบุคคลเพ่ือ
การรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อย่างน้อย ๑ 
ประเทศ 

1.3.3 การก าหนดและรับรองความรู้ ความสามารถ หรือสมรรถนะของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพที่จัดท ามาตรฐานอาชีพ ทั้งของไทย
และสากลที่ใช้ในประเทศไทยในปัจจุบัน 

1.3.4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาชีพที่จัดท าของประเทศไทย 
ประกอบด้วย ข้อมูลอุตสาหกรรม บทบาทหน่วยงานภาครัฐและ
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เอกชนด้านกฎหมาย นโยบาย แผนงานข้อมูลที่เคยมีการศึกษา    
ไว้แล้ว เว้นแต่ไม่เคยมีการศึกษามาก่อน 

 

2. จัดการน าเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ตามข้อ 1.3 กรอบ วิธีการ แผนการด าเนินงาน 
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น จากคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ 
คณะท างาน ผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพ สมาคม/ชมรม หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

3. จัดท ามาตรฐานอาชีพโดยใช้เทคนิควิเคราะห์หน้าที่ (Functional Analysis) โดยให้ครอบคลุม
ระดับงานตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูง 

3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนภาพหน้าที่งาน (Functional 
Map)ประกอบด้วยความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) 
หน้าที่หลัก (Key Function) หากกลุ่มอาชีพที่จะจัดท ามาตรฐานอาชีพนี้ มีหน้าที่
หลัก (Key Function) เพียงหน้าที่เดียว หรือมีข้อมูลเพียงพอให้สามารถจัดท า
หน่วยสมรรถนะได้โดยที่ไม่ต้องท าแผนภาพหน้าที่งาน(Functional Map)ให้
น าเสนอคณะรับรองมาตรฐานอาชีพเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และด าเนินการจัดท า
หน่วยสมรรถนะในขั้นตอนต่อไปโดยไม่ต้องท าขั้นตอนนี้ 

3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานเพ่ือจัดท าหน่วยสมรรถนะ (Unit of 
Competence) ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย (Element of Competence) 
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ขอบเขต (Range Statement) 
หลักฐานที่ต้องการทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้  (Evidence 
Requirements) แนวทางการประเมิน (Assessment Guidance) ระบุการ
อ้างอิงการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ก าหนดระดับ
สมรรถนะของแต่ละอาชีพและระดับที่เชื่อมโยงกับระดับตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
แห่งชาติ (Thailand Professional Qualification Framework: TPQF)    ตาม
แบบฟอร์มที่สถาบันก าหนด 

3.3  เสนอผลการจัดท ามาตรฐานอาชีพต่อคณะรับรองมาตรฐานอาชีพเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท ์

3.4 จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์ น าเสนอผลการจัดท ามาตรฐานอาชีพและรับฟังความ
คิดเห็น โดยเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ 
บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพ สมาคม/ชมรม หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง และบุคคลโดยทั่วไปเข้าร่วมรวมกันไม่น้อยกว่า 50 คน ให้เกิด
การมีส่วนร่วมและการยอมรับจากทุกภาคส่วน 

3.5 เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมต่อสถาบัน เพ่ือประกอบการพิจารณา
คัดเลือกและเห็นชอบในการเป็นผู้ประเมิน อย่างน้อย 3 คน 

4. จัดท าการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
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4.1. ก าหนดวิธีการและสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการประเมินตามแนวทางการประเมินใน
ทุกชั้นของคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพ โดยมีเครื่องมือประเมิน ตามหน่วย
สมรรถนะของมาตรฐานอาชีพครบถ้วนทุกหน่วยสมรรถนะ และจะต้องมีข้อสอบ
ความรู้จ านวน 4 ชุด ทั้งนี้ด าเนินการให้เป็นไปอย่างมิดชิดตามขั้นตอนและ
กระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้ก าหนดไว้ 

4.2. ประเมินคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 3 คน โดยด าเนินการให้
เป็นไปอย่างมิดชิดตามขั้นตอนและกระบวนการชั้นความลับที่สถาบันได้ก าหนดไว้ 

4.3. ทดลองประเมินสมรรถนะตามที่ก าหนดไว้ในคุณวุฒิวิชาชีพของกลุ่มอาชีพเป้าหมาย
คุณวุฒิวิชาชีพละ 3 ชั้น ยกเว้นกลุ่มอาชีพที่มีระดับคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐาน
อาชีพน้อยกว่า 3 ชั้นๆ ละไม่น้อยกว่า 10 คน โดยผู้ประเมินที่สถาบันให้การรับรอง 

4.4. สรุปผลการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
5. ประเมินและสรุปผลการจัดท ากระบวนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (วิธีการประเมินและ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน) เสนอต่อคณะรับรองมาตรฐานอาชีพเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
อย่างเป็นเอกฉันท์ 

6. สรุปผลการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้ประกอบการ บุคลากรในกลุ่มอาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึง
ผลการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพทางสื่อช่องทางต่างๆรวมไม่น้อยกว่า 5 
ชิ้นงาน 
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ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรม 

บริการรักษาความปลอดภัย หมายถึงบริการที่ให้การรักษาความปลอดภัยทั้งแก่อาคารสถานที่ 
ทรัพย์สิน และชีวิต ตลอดจนอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่ผู้ว่าจ้าง เช่น บริษัท ห้างร้าน ส านักงาน ท่า
อากาศยาน ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการจัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปให้บริการยังสถานที่
ที่ก าหนด ทั้งนี้สามารถจ าแนกบริการรักษาความปลอดภัย ได ้2 แนวทาง คือ 

แนวทางท่ี 1 จ าแนกตามกรอบการจ าแนกบริการขององค์การการค้าโลก (WTO)  บริการรักษาความ
ปลอดภัยจัดอยู่ในกลุ่มประเภท บริการสืบสวนไต่สวนและรักษาความปลอดภัย (Investigation and Security 
Services) ซึ่งมีการแบ่งสาขาย่อย ดังนี้ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2552) ซึ่งแบ่งประเภทงานรักษาความ
ปลอดภัยไว้ 6 ประเภท ได้แก่  

1. Investigation Services: บริการด้านสืบสวนไต่สวนเกี่ยวข้องกับงานอาชญากรรม ขโมย 
ฉ้อโกง และคนหาย เป็นต้น 

2. Security Consultation Services: บริการให้ค าปรึกษาด้านความปลอดภัย 
3. Alarm Monitoring Services: บริการติดตั้งสัญญาณเตือนภัย เช่นระบบจับขโมยด้วย

สัญญาณเตือนภัย (Fire Alarms) เชื่อมสัญญาณไปยังสถานีต ารวจหากเกิดเหตุสัญญาณจะ
เตือนไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจทันที 

4. Armored Car Services: บริการความปลอดภัยในการขนส่งเช่นบริการขนเงินสิ่งของ           
มีค่า เป็นต้น 

5. Guard Services: บริการความปลอดภัยโดยมีพนักงานเข้าไปท าหน้าที่ป้องกันรักษาความ
ปลอดภัยให้กับบุคคลโรงงานห้างร้านรวมถึงการตรวจตราพ้ืนที่  (Patrol and Inspection 
Services) ดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคล (Bodyguard Services) สุนัขรักษาความ
ปลอดภัย (Watchdog Services) ตรวจตราการเข้าออกพ้ืนที่  (Parking Control and 
Access Control Services) 

6. Other Security Services: ให้บริการด้านความปลอดภัยอื่นๆ 
 

แนวทางท่ี 2 จ าแนกตามประเภทและกิจกรรมของงานแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ บริการหลักและบริการเสริม 
1. บริการหลัก อาทิเช่น 

- การจัดการจราจรเช่นดูแลการเข้าออกในอาคารจัดการจราจรในลานจอดรถตาม 
บริษัทห้างร้านโรงงานโรงพยาบาลโรงแรมธนาคารบ้านคอนโดมิเนียมเป็นต้น 

- การรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลเช่นบุคคลส าคัญขององค์กรต่างๆแขกของ
ประเทศ ดารา นักร้อง นักกีฬา นักการเมือง บุคคลธรรมดาทั่วไป 

- การให้บริการแบบชั่วคราว เช่น การรักษาความปลอดภัยในการแข่งขันฟุตบอล 
งานคอนเสิร์ต 

- การให้บริการป้องกันภัยในการขนส่งสินค้า 
- การให้บริการอ่ืนๆเช่นติดตามหนี้สินให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
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2. บริการเสริม อาทิเช่น 
-  เปิด โรง เรี ยนสอนฝึกอบรมโดยก าหนดหลักสู ตรแล้ วขออนุญาตไปยั ง

กระทรวงศึกษาธิการ 
- ให้บริการท าความสะอาดโดยมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกับบริการรักษาความปลอดภัย 
- จ าหน่ายอุปกรณ์ส าหรับป้องกันภัยเช่นตู้เซฟถังดับเพลิงขายและติดตั้งโทรทัศน์

วงจรปิดระบบสัญญาณกันขโมยทางเข้า-ออกอุปกรณ์ป้องกันภัยรถยนต์ฯลฯ 
- บริการงานนักสืบ 

  รายละเอียดของบริการรักษาความปลอดภัยของแต่ละประเทศจะมีทั้งข้อแตกต่างและมีข้อที่
สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น 

1. บริการรักษาความปลอดภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา: สมาคมอุตสาหกรรมรักษาความ
ปลอดภัยแห่งสหรัฐอเมริกา (ASIS) ซึ่งเป็นสมาคมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาที่เป็นผู้ก าหนดบทบาทของการรักษา
ความปลอดภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและที่ไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติ โดย ASIS ได้จัดแบ่งบทบาทการรักษา
ความปลอดภัยภาคเอกชน ออกเป็น 18 บทบาท ได้แก่ (1) รักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (2) รักษาความ
ปลอดภัยบุคคล (3) รักษาความปลอดภัยข้อมูล (4) การสืบสวน-สอบสวน (5) ป้องกันการสูญเสีย-เสียหาย           
(6) การบริหารความเสี่ยง (7) แผนงานสถานการณ์ฉุกเฉิน (8) งานกฏหมายและกฏข้อบังคับ (9) ป้องกัน           
การเกิดเพลิงไหม้ (10) บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (11) บริหารวิกฤตภัยธรรมชาติ (12) ต่อต้านการก่อการร้าย 
(13) รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (14) ปกป้องผู้บริหาร (15) ป้องกันเหตุการณ์รุนแรงในสถานท างาน (16) ป้องกัน
อาชญากรรม (17) ป้องกันอาชญากรรมโดยใช้การออกแบบสภาพแวดล้อมเป็นเครื่องมือ (18) ความปลอดภัย
ทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  นอกจากนี้บริษัทรักษาความปลอดภัยภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกาได้จัดแบ่ง
สายงานให้บริการออกเป็น 9 สายบริการ ได้แก่ (1) งานบริการระบบเตือนภัย (2) งานบริการสืบสวน (3) งาน
บริการขนส่งสินค้ามูลค่าสูง (4) งานบริการสถานที่คุมขังนักโทษ (5) งานบริการจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง             
(6) งานบริการปรึกษาแนะน าการรักษาความปลอดภัย (7) งานบริการงานตรวจสอบงานป้องกันและบริหาร
ความเสี่ยง (8) งานตรวจสอบประวัติพนักงานใหม่ในบางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา (9) งานบริการข่าวสาร
สารสนเทศ  นอกจากนี้รัฐบาลในแต่ละมลรัฐยังมีการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัย ซึ่งแต่ละมลรัฐก็มีความแตกต่างในกฎระเบียบ เช่น บางรัฐใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้ออกกฎระเบียบ 
บางรัฐให้องค์กรในอุตสาหกรรมเป็นผู้ออกกฎระเบียบ  บางรัฐไม่มีข้อก าหนดด้านการศึกษาอบรม และมีบางรัฐ
เท่านั้นที่มีการสอบเพ่ือขอใบอนุญาต โดยการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพและการออกใบรับรองการ
ประกอบอาชีพอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลแต่ละมลรัฐ ซึ่งมีการก าหนดระดับการศึกษา ระดับการ
ฝึกอบรม และกฎระเบียบที่แตกต่างกันไป บางรัฐมีกฎให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีใบอนุญาต บางรัฐก าหนด
เฉพาะบริษัทรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ท่ีพกพาอาวุธที่ต้องมีใบอนุญาต ซ่ึงแต่ละมลรัฐจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือดูแลอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามกรอบบัญญัติของกฎหมายของแต่ละรัฐ 
ส าหรับรูปแบบสมรรถนะองค์กรรักษาความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา กระทรวงแรงงาน
สหรัฐอเมริกาได้ออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมถึงทักษะ และสมรรถนะพ้ืนฐานที่จ าเป็นทั้งอุตสาหกรรมรักษา
ความปลอดภัย  โดยแบ่งสมรรถนะเป็น สมรรถนะด้านส่วนบุคคล สมรรถนะด้านการเรียนรู้ สมรรถนะใน
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สถานที่ท างาน สมรรถนะเชิงเทคนิคต่ออุตสาหกรรมในวงกว้าง สมรรถนะในแต่ละอุตสาหกรรมเป็นสมรรถนะ
เฉพาะทางหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นด้านสมรรถนะส าหรับ
อาชีพรักษาความปลอดภัยระดับต้นและเป็นเครื่องมือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพรวมถึงเป็นบรรทัดฐาน
เบื้องต้นก่อนก้าวสูงขึ้นในการศึกษาและอบรมขั้นต่อไป โดยสมรรถนะเหล่านี้ยังท าหน้าที่เป็นตัวก าหนด และ
เป็นแหล่งข้อมูลชี้แนะการอบรมการศึกษาที่จ าเป็นต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือยกระดับทักษะ 
สมรรถนะ เพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ และการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม  

2. บริการรักษาความปลอดภัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน : สถาบัน The Brandburg 
Institute for Society and Security (BIGS)  ได้ก าหนดการรักษาความปลอดภัยออกเป็น 7 กลุ่มดังนี้  

- ปกป้องคุ้มครองเขตชายแดน ทางน้ า ทางบก และทางอากาศ 
- ปกป้องคุ้มครองแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  
- ปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงโรคร้ายและชีวภาพอ่ืนๆ  
- ปกป้องและตรวจสอบภัยคุกคามจากกัมมันตภาพรังสีและเคมีท าลายล้าง  
- ต่อต้านและปกป้องการจารกรรมข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
- ปกป้องต่อต้านองค์กรอาชญากรรมและการก่อการร้าย  
- การวิจัยและค้นคว้าเทคโนโลยีในอนาคตด้านการรักษาความปลอดภัยและ

ผลกระทบต่อสังคมสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 
นอกจากนี้ยังได้แบ่งสายงานบริการรักษาความปลอดภัย ออกเป็น 5 สายงาน ได้แก่  

- งานบริการปกป้องคุ้มครองบุคคล เป็นหน่วยอารักขาบุคคลส าคัญ   
- งานบริการและให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี  
- งานบริการในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเช่น เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 

สารสนเทศ เทคโนโลยีด้านการบังคับ ควบคุมอากาศยานไร้นักบิน  
- งานบริการความปลอดภัยด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีความไม่ปลอดภัยใน

ระบบข่าวสารข้อมูลระบบสารสนเทศ   
- งานบริการด้านการศึกษา อบรม วิจัย การรักษาความปลอดภัย ระเบียบข้อบังคับ

ในอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัยของเยอรมัน  
หลักการขอใบอนุญาตอาชีพรักษาความปลอดภัยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ผู้สมัคร

จะต้องยื่นหลักฐานการส าเร็จการอบรมสาขาวิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนดอย่างน้อย 80 ชั่วโมง ส าหรับหน้าที่
เฝ้ารักษาสถานที่สาธารณะ จะต้องมใีบอนุญาตประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย จะต้องแสดงออกถึงความรู้ 
และทักษะดังนี้คือ ทักษะทางสังคม ความรู้ ในการปฏิบัติ ตนในสภาพที่ อันตรายและการใช้ เทคนิค                    
การประนีประนอม อาทิ การจัดการความขัดแย้ง การจัดการความคิดเห็นที่แตกต่าง  ทักษะความรู้พ้ืนฐาน
เทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งระบบเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสัญญาณเตือนภัย และ
การป้องกันอัคคีภัย โดยได้รับใบรับรองคุณวุฒิ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรม เป็นผู้ออกใบรับรองคุณวุฒิ 
หน่วยงานที่มีอ านาจออกใบรับรอง ได้แก่ municipal trade offices มีอ านาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาต 
โดยอยู่ ในการดูแลของ Governments of the Lander ส านักสภาและอุตสาหกรรมท้องถิ่น มีหน้าที่
รับผิดชอบในการออกใบรับรองแก่บุคคลที่ส าเร็จการอบรมและสอบผ่านหลักสูตรที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น  

3. บริการรักษาความปลอดภัยในประเทศสิงคโปร์ (Singapore Police Force: SPF) ได้มีการ
ก่อตั้งแผนกที่ดูแลกฎระเบียบและความเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัยขึ้น โดยการร่วมงาน
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กันระหว่างหน่วยพัฒนาแรงงานสิงคโปร์ (Singapore Workforce Development Agency: WDA) และ
ผู้เกี่ยวข้องหลักในอุตสาหกรรมร่วมกันพัฒนาระบบคุณสมบัติทักษะแรงงานสิงคโปร์ด้านการรักษาความ
ปลอดภัย (Security Workforce Skills Qualifications: Security WSQ) อันเป็นระบบการฝึกอบรมทักษะ
ประจ าชาติที่จัดให้มีการฝึกอบรมที่ชัดเจนและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ประเภทของการประกอบรักษา
ความปลอดภัย โดยหน่วยงานพัฒนาแรงงานของสิงคโปร์ (Singapore Workforce Development Agency, 
2012)  ที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องระบบคุณสมบัติทักษะแรงงานสิงคโปร์ส าหรับการรักษาความปลอดภัย 
(Security WSQ) ก าหนดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย
ส่วนตัว โดย Security WSQ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องมีทักษะที่จ าเป็น ต้องได้รับใบอนุญาตและ
ผ่านการรับรอง Security WSQ  ซึ่งก าหนดระดับคุณสมบัติของงานรักษาความปลอดภัยแบ่งเป็น 3 ระดับ 
(Singapore Workforce Development Agency,  2012)  ได้แก่  (1 )  ระดับปฏิบัติการ (Operational)               
(2) ระดับควบคุมดูแล (Supervisory) (3)ระดับบริหารจัดการ (Managerial) ประเภทของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security officers) /เจ้าหน้าที่ป้องกันภัย (Protection 
Officers)/เจ้าหน้าที่ใช้ก าลัง (Enforcement Officers) เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยต ารวจ (Auxiliary Police Officers) ผู้
ควบคุมความปลอดภัย(Security Supervisors)เจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองทางการบิน (Aviation Screening 
Officers) ผู้บริหารงานระดับปฏิบัติการ/ผู้จัดการ (Operations Executives/Managers)ที่ปรึกษาด้านความ
ปลอดภัย (Security Consultants) หัวหน้างานความปลอดภัย(Chief Security Officers) ส่วนการจัดการ
ฝึกอบรมทักษะที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่ต้องการจากนายจ้างและผู้ซื้อบริการ มีการจัดฝึกอบรมใน 4 ระดับที่
แตกต่างกัน ดังนี้ (Singapore Workforce Development Agency, 2015) ระดับท่ี 1 ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ 
ประกาศนียบัตรชั้นต้นทางการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย (WSQ Certificate in Security Operations) 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับที่ 2 ระดับปฏิบัติการได้แก่ ประกาศนียบัตรชั้นช านาญการทางการรักษา
ความปลอดภัยโดยมีอาวุธ (WSQ Higher Certificate in Armed Security)เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยต ารวจระดับที่ 3 
ระดับควบคุมดูแล (WSQ Advanced Certificate in Security Supervision) ได้แก่ ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ทางการควบคุมความปลอดภัย ผู้ควบคุมความปลอดภัย(ผู้บริหารระดับต้น) ระดับที่ 4 ระดับบริหารจัดการ 
(WSQ Diploma in Security Management) ได้แก่ ปริญญาบัตรทางการบริหารจัดการความปลอดภัย 
ผู้บริหารงานระดับสูงผู้จัดการงานรักษาความปลอดภัย หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรมทั้ง 4 
ระดับดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (Core Units) (2) กลุ่มวิชาเลือก (Elective Units) 
แบ่งเป็นทักษะเกี่ยวกับอาชีพ และทักษะทั่วไปประกาศนียบัตรชั้นต้นส าหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ระดับปฏิบัติการ 1 มุ่งเน้นสมรรถนะเป็นพื้นฐาน (Competency-based Training Programme)   

4. บริการรักษาความปลอดภัยของเครือรัฐออสเตรเลีย ไดก้ าหนดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพในอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัยเครือรัฐออสเตรเลียครอบคลุมงานบริการสืบสวน งานปฏิบัติการ
ทั่วไป เช่น การควบคุมฝูงชน งานปฏิบัติการในห้องสั่งการ ตลอดจนการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยด้าน
สุนัข รวมถึงการรักษาความปลอดภัยระดับสูง และการบริหารความเสี่ยง การติดตั้งสัญญาณเตือนภัยชนิด
ต่างๆ และควบคุมอุปกรณ์เหล่านั้น ซ่ึงงานบริการรักษาความปลอดภัยที่ด าเนินการโดยบริษัทเอกชนในเครือรัฐ
ออสเตรเลียมีความแตกต่างจากงานบริการรักษาความปลอดภัยของต ารวจและหน่วยงานรักษาความปลอดภัย
ภาครัฐ โดยจะมุ่งเน้นการบริการความปลอดภัย การป้องกัน และรักษาความปลอดภัยเฉพาะทางตามความ
ต้องของลูกค้า ซ่ึงกลุ่มงานหลักแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่  

- การรักษาความปลอดภัยโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด 
(CCTV) ระบบภาพ ระบบเสียง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ระบบตรวจสอบทาง

http://www.wda.gov.sg/content/wdawebsite/L207-AboutWSQ/L301-WSQIndustryFramework-Security/L401-013Security.html?QualName=WSQ%20Certificate%20in%20Security%20Operations
http://www.wda.gov.sg/content/wdawebsite/L207-AboutWSQ/L301-WSQIndustryFramework-Security/L401-013Security.html?QualName=WSQ%20Higher%20Certificate%20in%20Armed%20Security
http://www.wda.gov.sg/content/wdawebsite/L207-AboutWSQ/L301-WSQIndustryFramework-Security/L401-013Security.html?QualName=WSQ%20Advanced%20Certificate%20in%20Security%20Supervision
http://www.wda.gov.sg/content/wdawebsite/L207-AboutWSQ/L301-WSQIndustryFramework-Security/L401-013Security.html?QualName=WSQ%20Diploma%20in%20Security%20Management
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ชีวภาพ (Biometrics) 
- การรักษาความปลอดภัยด้วยเจ้าหน้าที่ อาทิเช่น การควบคุมฝูงชน การบริการ

บุคคลส าคัญ การตรวจตราด้วยยานพาหนะ งานการจราจร บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน งานธุรกรรมทางการเงิน  
งานประเมินความเสี่ยง 

- การรักษาความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์กีดขวาง เช่น การใช้กลไกกุญแจควบคุม
ทางเข้าออก การใช้อุปกรณ์รั้วกีดขวาง การติดตั้งดูแลตู้นิรภัย และการปกป้องข้อมูลส าคัญ 

การเติบโตของบริการรักษาความปลอดภัยของออสเตรเลียในอนาคตมุ่งเน้นความส าคัญใน
การให้บริการรักษาความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์รวมถึงอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนทางอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ความ
ต้องการบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยในอนาคตต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ และทักษะ
พิเศษทางเทคโนโลยีที่จะสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก
อุปกรณ์ ส่งผลให้บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยในออสเตรเลียต้องมีการปรับตัวเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และสมรรถนะให้เข้ากับแนวโน้มในอนาคต 

ข้อมูลงานทั่วไปของงานรักษาปลอดภัยในประเทศไทย 
งานรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
1. งานรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ ได้แก่ การดูแลรักษาความปลอดภัยตามบริษัท           

ห้างร้าน ส านักงาน อาคาร สถานที่ โรงงาน สิ่งก่อสร้าง หมู่บ้านจัดสรร ธนาคาร สถานศึกษา ศูนย์การค้า               
โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงพยาบาล สถานีขนส่ง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน รวมทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
เป็นต้น 

2. งานรักษาความปลอดภัยด้านการอ านวยความสะดวกและการจราจร ได้แก่ การควบคุมดูแล
การจราจร โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ าอยู่ที่ช่องทางเข้าออกหรือด้านหน้าของบริษัท อาคาร 
ส านักงาน ห้างสรรพสินค้า สถานที่จัดงานแสดงสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม 
สถานีขนส่งต่างๆ รวมทั้งสถานที่ที่มีการก่อสร้างบนผิวการจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรที่ผ่านไป
มาและยานพาหนะท่ีผ่านเข้าออกในพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 

3. งานรักษาความปลอดภัยบุคคล ได้แก่ การอารักขาบุคคล บุคคลส าคัญ การป้องกันการก่อการร้าย 
การเดินขบวน การคุกคามต่อชีวิต การตรวจสอบประวัติบุคคล การสืบสวนสอบสวน การหาข่าว การตรวจหา
ยาเสพติด และการบังคับกฎความปลอดภัย เป็นต้น 

4. งานรักษาความปลอดภัยขนส่งเงินสด ทรัพย์สินและเอกสาร ได้แก่ การดูแลรักษาความปลอดภัย
ในการขนส่งเงินสด ทรัพย์สิน และเอกสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง พนักงาน
รักษาความปลอดภัยจ าเป็นต้องมีอาวุธปืนติดตัวไว้ใช้ในการป้องกันตัวและป้องกันการถูกปล้นทรัพย์สินใน
ระหว่างการเดินทาง 

5. งานรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การป้องกันการจารกรรมความลับ ข้อมูลการค้า 
อุตสาหกรรม สิ่งประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ และการต่อต้านการจารกรรม เป็นต้น 
 ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย อาจสรุปได้ดังเช่น  

  1. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552 
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  2. มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือน (ส านักขาวกรองแหงชาติ, 2553) 
  3. ระเบียบส านักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2554 
  4. ค าแนะน าการรักษาความปลอดภัย กองทัพน้อยที่ 2 
  5. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ.2557 
  6. พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 

 หน่วยงานรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยแต่ละส่วนทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ของหน่วยงานราชการ ทุกระดับโดยยึดหลักจากระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552 
เป็นต้นแบบ ส าหรับการปฏิบัติพบว่า มีหลักเกณฑ์/แนวทางที่ใกล้เคียงกัน จะเคร่งครัดมากเป็นกรณี ได้แก่ 
หน่วยงานความมั่นคง หรือส่วนราชการนั้น ๆ อยู่ในสภาวะที่เกิดภัยพิบัติ ตลอดจนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใกล้กับบริเวณท่ีตั้งหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้ 

1) นิยามศัพท์เฉพาะ 
  "เวรรักษาการณ์" หมายถึง เวรเฝ้าดูแลเหตุการณ์ประจ าสถานที่นั้นๆโดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่
ผู้บังคับบัญชาก าหนด 
  "ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร" หมายถึง ผู้อยู่เวรรักษาการณ์นอกเวลาท าการ 
  "หัวหน้าเวร" หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรที่เป็นผู้ควบคุมพิจารณาตัดสินใจกรณีต่างๆ ในการปฏิบัติ
หน้าที่เวร 
  "ผู้ตรวจเวร" หมายถึง ผู้ตรวจตราดูแลการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ของผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร 
 2) ให้กระทรวง ทบวง กรม ส านักงานหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีเวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการหรือหน่วยงาน
นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน เพ่ือดูแลป้องกันความเสียหายอัน
จะบังเกิดแก่สถานที่ราชการ หรือหน่วยงาน จากกรณีต่างๆ  
 3) การจัดผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรในแต่ละผลัด ให้มีหัวหน้าเวร 1 คน และผู้อยู่ร่วมปฏิบัติหน้าที่เวรอีก 1 
คน หากส่วนราชการหรือหน่วยงานแห่งใดมีจ านวนผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรน้อยไม่สะดวกแก่การปฏิบัติ ให้ลดจ านวน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรได้ตามความจ าเป็น โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น 
 4) ในแต่ละผลัดของการจัดเวรรักษาการณ์ให้มีผู้ตรวจเวร 1 คนโดยให้ผู้ตรวจเวรต้องเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับที่สูงกว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร 
 5) การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งระดับใดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ หรือผู้ตรวจเวรให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้นจะก าหนดตามความเหมาะสม 
 6) ให้จัดท าหลักฐานการจัดผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวร โดยก าหนดวันเวลาและตัวบุคคลไว้ให้
แน่นอน 
 7) การจัดผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรของสตรีให้จัดให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเวลากลางวันของวัน
เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ เว้นแต่ผู้มีหน้าที่โดยเฉพาะที่จะต้องปฏิบัติในเวลากลางคืนโ ดยจัดให้มี 
มาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรสตรีในกรณีนี้ด้วย 
 8) ถ้าปรากฏว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรหรือผู้ตรวจเวรจงใจละทิ้งหน้าที่ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษให้ 
เหมาะสมกับความผิดหรือความร้ายแรงแห่งกรณี 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย– Page   26 

 9) ในกรณีท่ีส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีหน่วยรักษาความปลอดภัยประจ าสถานที่ราชการหรือมีการ
จ้างเอกชนให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยหรือหน่วยงานนั้นรับผิดชอบในเรื่องนี้
โดยเฉพาะอยู่แล้ว จะไม่จัดให้มีเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรก็ได้ 
 10) กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานใดมีความจ าเป็นไม่อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ให้
ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจในการที่จะสั่งการการอยู่เวรรักษาการณ์ตามความเหมาะสมได้โดยไม่ให้เกิดผลเสียหาย
กับงาน และทรัพย์สินของทางราชการหรือหน่วยงาน 
 การแบ่งงานรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยมี 2 ลักษณะ คือ (1) แบ่งงานตามเพศ และ (2) แบ่ง
งานตามผลัดหรือระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ เช่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวรของสตรีจัด
ให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น ระยะเวลาแต่ละผลัดมีตั้งแต่ 2-12 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับจ านวนเจ้าหน้าที่
ในแต่ละส่วนงานนั้นๆ ระดับ โดยบุคลากรในหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยมี 3 ระดับ คือ              
(1) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร (2) หัวหน้าเวร และ (3) ผู้ตรวจเวร โดยผู้ตรวจเวรต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับที่สูงกว่า
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร 

พระราชบญัญัตริักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 

เนื่องจากการให้บริการรักษาความปลอดภัยมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย 
และทรัพย์สินของประชาชน และส่งผลต่อความสงบ เรียบร้อยของสังคม และในปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการ
ให้บริการรักษาความปลอดภัยเป็นจ านวนมากแต่มีมาตรฐานในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ทางรัฐบาลจึง
เห็นสมควรในการออกพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 เพ่ือก าหนดมาตรฐานของงานรักษา
ความปลอดภัยและมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและเป็นการยกระดับมาตรฐานงานรักษาความ
ปลอดภัยรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและ
ช่วยเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยมีสาระส าคัญ (ส านักข่าวอิศรา, 2558) คือ 
 1. ให้มีคณะกรรมการก ากับรักษาความปลอดภัย ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย 
และผู้อ านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนหก
คน ในจ านวนนี้จะต้องเป็น ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยไม่น้อยกว่าสองใน
สาม ให้ผู้บัญชาการต ารวจนครบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ และข้าราชการต ารวจยศ                พัน
ต ารวจตรีขึ้นไป ในกองบัญชาการต ารวจนครบาลซึ่งผู้บัญชาการต ารวจนครบาลแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน            
สองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. ผู้ประกอบรักษาความปลอดภัยต้องเป็นบริษัท และได้รับใบอนุญาตประกอบรักษาความปลอดภัย
จากนายทะเบียน (มาตรา 16) 
 3. บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องใช้ค าน าหน้าชื่อว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย” และค าว่า 
“จ ากัด” หรือ “จ ากัด (มหาชน)” ต่อท้าย แล้วแต่กรณี (มาตรา 20) 
 4. การให้บริการรักษาความปลอดภัยต้องท าสัญญาเป็นหนังสือระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัย
และผู้ว่าจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ 8 ข้อ (มาตรา 25) 
 5. ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตยื่นต่อ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบรักษาความปลอดภัย (มาตรา 30) 
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 6. ผู้ใดประสงค์จะท าหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ต้องได้รับใบอนุญาตเป็น
พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียน (มาตรา 33) 
 7. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติมีสัญชาติไทย มีอายุ
ไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ  ได้รับหนังสือ
รับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย จากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง
ตามวรรคสอง  

 ลักษณะต้องห้าม เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการ 
ก าหนด เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน ไร้ความสามารถ 
เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกส าหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิต และร่างกาย ความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
หรือความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต และมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศ
ตามประมวลกฎหมายอาญา เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมาแล้ว ยัง
ไม่ถึงสองปีนับถึงวันยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (มาตรา 34) 
 8. บริษัทรักษาความปลอดภัยจะก าหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัย รับอนุญาตให้
เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องแบบของทหาร ต ารวจ หรือเครื่องแบบของเจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจ
และหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามที่นายทะเบียนกลาง ประกาศก าหนดมิได้ (มาตรา 40) 
 9.ผู้ใดท าหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 33 
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา 63) 
 
 ส่วนเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานภาคเอกชน ยกตัวอย่างของ
บริษัท แอล.เอ็น.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จ ากัด (ม.ป.ป.) ได้แก่  

1.การปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุด ช่องทาง เข้า-ออก หลัก  
1.1 อ านวยความสะดวกและต้อนรับ จนสร้างความประทับใจแก่บุคคลทั่วไป เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงาม

แก่องค์กร  
1.2 ควบคุมการผ่าน เข้า-ออก บุคคล/ยานพาหนะอย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายในการ 

รปภ.และการพิทักษ์ประโยชน์แก่องค์กร  
2.การดูแลความเรียบร้อยทั่วไป  

2.1 เฝ้าระวังภัยต่างๆ ได้อย่างรัดกุม  
2.2 ระงับเหตุ ต่อเหตุการณ์คับขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2.3 สอบถามหรือปฏิบัติการตรวจค้นต่อผู้มีพฤติกรรมน่าสงสัยได้อย่างมีศิลปะเหมาะสมแก่เหตุการณ์ 
2.4 ควบคุมหรือแจ้งเหตุต่อผู้กระท าผิดได้ทันท่วงทีตามความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

3.การตรวจตรายามวิกาล  
3.1 เดินตรวจตราทั่วบริเวณ คลุมพ้ืนที่ด้วยความถี่เพียงพอต่อการป้องกันการเข้ามาประทุษร้ายต่อ

ชีวิตและทรัพย์สิน  
3.2 ตรวจสอบสถานภาพทรัพย์สินที่ล่อแหลม ตามผังรายการที่ระบุไว้  
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4.การควบคุมการน าสิ่งของ เข้า-ออก  สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนดเป็นมาตรฐานการตรวจควบคุมไว้
โดยเคร่งครัด 
5.การดูแลสาธารณูปโภค  ส ารวจตรวจตราการใช้น้ า ไฟฟ้า และแสงสว่างให้อยู่ในช่วงเวลาและตามจุดที่
ก าหนดไว้และช่วยขจัดการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การเปิดน้ า และไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่จ าเป็น 

โครงสร้างองค์กรของงานรักษาความปลอดภัย 
  นอกเหนือจากโครงสร้างองค์กรที่แบ่งงานเป็นฝ่ายทั่วไปแล้ว บริษัทรักษาความปลอดภัยยังแบ่งเป็น
ฝ่ายที่เก่ียวข้องอีก 3 ฝ่าย (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553) ได้แก่ 

1. ฝ่ายโครงการพิเศษ มีหน้าที่ดูแลงานพิเศษ งานตรวจสอบพฤติกรรม และงานพิเศษอ่ืนๆ 
2. ฝ่ายควบคุมสัญญาณเตือน เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุโดยตรง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพ้ืนที่ของนายจ้าง 

เช่น ขโมยขึ้นบ้าน หรือเกิดไฟไหม้ ฝ่ายดังกล่าวจะบริการเพื่ออ านายความสะดวกให้แก่นายจ้างอีกทางหนึ่ง 
3. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดูแลเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ท้ังหมด 
การจัดการในฝ่ายรักษาความปลอดภัยจะแตกต่างกันไปตามขนาดกิจการ ซ่ึงการจัดโครงสร้างมักแบ่ง

เขตและล าดับความรับผิดชอบคล้ายกับหน่วยงานทหารหรือต ารวจ โดยทั่วไปโครงสร้างฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยประกอบด้วย 
 1. ผู้จัดการ และรองผู้จัดการรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ดูแลภาพรวมงานรักษาความปลอดภัย
ทั้งหมด ในกรณีที่บริษัทมีโครงสร้างขนาดใหญ่คือมีพ้ืนที่การดูแลรักษาความปลอดภัยหลายเขต การท างานจะ
แบ่งเป็นศูนย์และแบ่งส่วนย่อยรับผิดชอบ เช่น ปากน้ า ส าโรง บางนา เป็นต้น เพ่ือให้สามารถดูแลสั่งการได้
อย่างทั่วถึง 

2. หัวหน้าแผนก เป็นผู้รับผิดชอบคุมแต่ละส่วนย่อยของงานรักษาความปลอดภัย 
3. สายตรวจ แบ่งเป็น 2 กะ คือ กะเช้าและกะค่ า แต่ละกะมีชั่วโมงการท างานประมาณ 12 ชั่วโมงใน

การดูแลตรวจตราลงพ้ืนที่ทุกจุดเพ่ือรับทราบปัญหาจากหัวหน้าชุดของแต่ละส่วนย่อย การดูแลรักษาความ
ปลอดภัยอาจมีสายตรวจหลายคน 
 4. หัวหน้าชุด เป็นหัวหน้าประจ าหน่วยส าหรับพ้ืนที่ของนายจ้างที่มีพนักงานรักษาความปลอดภัย
ตั้งแต ่16 คนข้ึนไป 
 5. หัวหน้าผลัด การท างานมี 2 กะ คือกะเช้าและกะค่ า หัวหน้าผลัดมีหน้าที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยณจุดรักษาความปลอดภัยและรายงานความเรียบร้อย 
 6. หัวหน้าแผนกธุรการ ท าหน้าที่ออกเอกสารใบส่งตัว ใบประวัติ บันทึกรายงานอัตราก าลังพล ลากิจ
ลาป่วย ในแต่ละวัน ส าหรับหัวหน้าแผนกธุรการจะตั้งขึ้นในกรณีท่ีต้องควบคุมพนักงานรักษาความปลอดภัยใน
พ้ืนที่เป็นจ านวนมากเจ้าหน้าที่ธุรการเฉพาะส่วนจะเป็นคนกลั่นกรองเบื้องต้นก่อนส่งมายังเจ้าหน้าที่ ธุรการที่
ส านักงานใหญ่ 
 7. เจ้าหน้าที่ รับแจ้งเหตุมี 2 กะ คือกะเช้าและกะค่ า เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้จดบันทึกประจ าวัน
ประสานงานกับพนักงานรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ 
 8. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา ท าหน้าที่ร่างสัญญาลงพ้ืนที่และประเมินราคาน าเสนอต่อผู้ว่าจ้างการจัด
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาเข้ามาอยู่ในฝ่ายรักษาความปลอดภัยเป็นเพราะบริษัทขนาดใหญ่มีการบริการหลาย
รูปแบบการท างานจึงต้องแยกส่วนออกมา 
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 ทั้งนี้ โครงสร้างฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัทรักษาความปลอดภัย ปรากฏรายละเอียดตามภาพ
ดังนี้ 

 

ภาพแสดงโครงสร้างฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัทรักษาความปลอดภัย 
ที่มา:สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2553) 

 โครงสร้างดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกรมพัฒนาการค้า (2553) ที่ระบุว่าโครงสร้างฝ่ายบริการรักษา
ความปลอดภัยจะมีล าดับความรับผิดชอบคล้ายหน่วยงานทหารหรือต ารวจ โครงสร้างฝ่ายนี้ประกอบด้วย 
 1. ผู้จัดการและรองผู้จัดการรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ดูแลภาพรวมงานรักษาความปลอดภัย
ทั้งหมดโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่หลายเขต หลายสาขา การท างานจะแบ่งเป็นศูนย์และแบ่งโซน
รับผิดชอบกันเพ่ือให้สามารถดูแลสั่งการได้อย่างทั่วถึง 
 2. หัวหน้าแผนกคุมโซนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

2.1 ควบคุมสั่งการบังคับบัญชาให้พนักงานรักษาความปลอดภัยและหัวหน้าพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ด าเนินงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา 

2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยและพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนดทุกวัน 

2.3 แนะน าและชี้แจงวิธีการแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้องให้พนักงานหัวหน้าหน่วยรักษาความ
ปลอดภัยรับทราบ 

2.4 จัดท าบันทึกสถิติการปฏิบัติงานและจัดท าเอกสารสวัสดิการของพนักงานและหัวหน้าหน่วย
รักษาความปลอดภัยทุกวัน 

2.5 จัดท าเอกสารรายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยส่งผู้บังคับบัญชา 
2.6 รายงานเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนให้กับผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว 
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 3. หัวหน้าชุดหรือหัวหน้าผลัด เป็นหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้าประจ า
หน่วยส าหรับพ้ืนที่ของลูกค้าในพ้ืนที่ปฏิบัติงานกรณีที่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตั้งแต่16 คนขึ้นไปดูแล
ดังนี้ 

3.1 ควบคุมบังคับบัญชาและดูแลการสับเปลี่ยนเวรยามของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้
เป็นไปตามความเหมาะสมแก่งานในหน้าที่และนโยบายของผู้ว่าจ้าง 

3.2 ประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเช่นรับค าสั่งต่างๆ น าข้อเสนอแนะของผู้ว่าจ้างมา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างที่ต้องการให้ปฏิบัติ 

3.3 ท าหน้าที่อบรมบังคับบัญชาการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้อยู่ใน
ข้อบังคับของผู้ว่าจ้าง 

3.4 ท าหน้าที่เปลี่ยนย้ายพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเห็นว่าบกพร่องต่อหน้าที่และอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่งาน 

3.5 ตรวจสอบการสับเปลี่ยนเวรยามของพนักงานรักษาความปลอดภัยอบรมสั่งสอนพนักงานรักษา
ความปลอดภัยเมื่อพบเห็นว่ากระท าผิด 

3.6 รับผิดชอบงานอื่นๆท่ีผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ปฏิบัติ 
4. สายตรวจมีหน้าที่คอยตรวจสอบการท างานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ทั้งตามเวลาที่

ก าหนดอย่างน้อยวันละสองครั้งคือกลางวันและกลางคืนและมีการสุ่มตรวจความเรียบร้อยในพ้ืนที่เพ่ือป้องกัน
เหตุล่วงหน้า 

5. พนักงานรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
5.1 รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างภายในเขตรับผิดชอบ 
5.2 ช่วยเหลือผู้ว่าจ้างหรือผู้รับผิดชอบของผู้ว่าจ้างเมื่อได้รับการร้องขอโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้อง

กับการรักษาความปลอดภัย 
5.3 ส่งมอบหน้าที่เวรยามแต่ละผลัดสรุปสถานการณ์ในเขตรับผิดชอบในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

และรายงานสรุปส่งให้ผู้รับผิดชอบของผู้ว่าจ้างทราบทุกวัน 
5.4 ประสานงานระหว่างจุดที่รับผิดชอบตลอดระยะเวลาเพื่อช่วยเหลือยามเกิดเหตุฉุกเฉิน 
5.5 ในกรณีที่คนร้ายมีอาวุธพนักงานรักษาความปลอดภัยจะตอบโต้เท่าที่จ าเป็นเท่านั้นและจะ

พิจารณาถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเป็นหลักและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบของผู้ว่าจ้างทันที 
5.6 กรณีตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆของผู้ว่าจ้างพนักงาน

รักษาความปลอดภัยจะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบทันทีเพ่ือป้องกันความเสียหายโดยเฉพาะในยามวิกาลจะต้อง
ตรวจตราเป็นพิเศษ 

5.7 ตรวจตราตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะที่อยู่หรือเข้ามาในบริเวณเขตรับผิดชอบเมื่อมีเหตุ
ควรสงสัยต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับผิดชอบทราบทันที 

5.8 ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการป้องกันการรบกวนหรือก่อกวนจาก
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายนอก 

5.9 ป้องกันการก่อวินาศภัยทุกชนิดภายในเขตที่รับผิดชอบโดยจะจัดเตรียมก าลั งพร้อมเพ่ือรับ
สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา 
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การฝึกอบรมบุคลากรในการรักษาความปลอดภัย 

 การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยโดยการฝึกอบรมพนักงานจึงควรกระท าอย่างต่อเนื่อง 
หลักสูตรการฝึกอบรมโดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่หมวดระเบียบวินัย หมวดกฎหมาย และหมวดความรู้
ทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2553) 
 1.หมวดระเบียบวินัย 

1.1ระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่การแต่งกายการแสดงความเคารพ 
1.2วิชาส าหรับรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยหลักการและวิธีการปฏิบัติงานเช่นการตั้งด่านการ

ให้บริการในหน่วยงานงานจราจร การตรวจการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าและอาวุธ การค้นตัวและการจับกุม
การใช้วิทยุสื่อสารการใช้ภาษาและการรายงานการรักษาสถานที่เกิดเหตุและพยานหลักฐานการแจ้งเหตุการ
จดจ าต าหนิและรูปพรรณสัณฐาน การดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย 

2. หมวดกฎหมาย 
 ได้แก่ การเรียนรู้ประมวลกฎหมายอาญาเรื่องความผิดต่อชีวิตและความผิดต่อร่างกาย  กฎหมาย
แรงงานกฎหมายประกันสังคมการสืบสวนในหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

3.หมวดความรู้ทั่วไป 
3.1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การช่วยเหลือผู้จมน้ าเบื้องต้น ฯลฯ 
3.2 ความรู้เกี่ยวกับช่างเบื้องต้นเช่นการซ่อมไฟฟ้าเบื้องต้นการซ่อมเครื่องยนต์และการเปลี่ยนล้อ

เบื้องต้นการซ่อมและการแก้ไขลิฟต์ค้างการช่วยเหลือผู้ติดลิฟต์ค้าง 
 ภายหลังจากการบรรจุเข้าท างานแล้วองค์กรควรอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการฝึก
ภาคปฏิบัติอย่างน้อย 1 สัปดาห์และการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัยจากผลการฝึกภาคปฏิบัติ
จากนั้นองค์กรส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยดังกล่าวลงพ้ืนที่ลูกค้าและท าการฝึกอบรมพนักงานเดื อนละ            
2 ครั้ง  
 
  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานจ านวนหลักสูตรและความเข้มงวดในการฝึกอบรมจะแตกต่างตามขนาดของ ความเข้มงวดและเอา
ใจใส่ของผู้ประกอบกิจการ โดยทั่วไปบริษัทจะให้การฝึกอบรมในด้านต่อไปนี้ (ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2553) 

1. หมวดวิชาส าหรับงานรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วยการจัดการจราจร การดับเพลิงและ
บรรเทาสาธารณะภัย การต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าและอาวุธ การใช้เครื่องมือสื่อสารในหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย การป้องกันการโจรกรรมวินาศกรรม การต่อสู้ป้องกันตัว การตรวจค้นจับกุมและการควบคุมฝูงชน
การสังเกตจดจ าลักษณะบุคคลและวัตถุ 

2. หมวดวิชากฎหมาย ประกอบด้วย กฎหมายทั่วไปที่ควรทราบกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจค้นจับกุม 
การประกันตัวการสืบสวนในหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

3. การฝึกปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ฝึกงานภาคปฏิบัติอย่างน้อย 1 สัปดาห์ คัดเลือกพนักงานส่งเข้า
ปฏิบัติหน้าที่บริการลูกค้าประเมินผลการปฏิบัติงานเดือนละ 1 ครั้ง 
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชพี  
สาขาวิชาชพีรักษาความปลอดภัย  

สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพยส์ิน  
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1. ช่ือมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ               

ทรัพย์สิน 

2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน 
 N/A  

3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)  
 N/A  

4. ข้อมูลเบื้องต้น 

 ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยคือธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยให้แก่  อาคารสถานที่ 
ทรัพย์สิน และชีวิต ตลอดจนอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้ว่าจ้าง อาทเิช่น บริษัท ห้างร้าน ส านักงาน 
ธนาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ขนส่ง ท่าเรือ และท่าอากาศยาน ทั้งของภาครัฐและเอกชน  
ผู้ประกอบการให้บริการรักษาความปลอดภัยจะด าเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปให้บริการยัง
สถานที่ของผู้ว่าจ้าง โดยขอบเขตของการให้บริการรักษาความปลอดภัย จ านวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
และระยะเวลาการให้บริการ จะข้ึนอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ว่าจ้าง  

งานรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ตามรูปแบบของลักษณะงาน คือ  
- งานรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ 
- งานรักษาความปลอดภัยด้านการอ านวยความสะดวกและการจราจร 
- งานรักษาความปลอดภัยบุคคล 
- งานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินและเอกสาร 
- งานรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร 

 งานรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ ได้แก่ การดูแลรักษาความปลอดภัยตามบริษัท ห้างร้าน 
ส านักงาน อาคาร สถานที่ โรงงาน สิ่งก่อสร้าง หมู่บ้านจัดสรร ธนาคาร สถานศึกษา ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ 
โรงแรม โรงพยาบาล สถานีขนส่ง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน รวมทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น  

5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง 
N/A 

6 .ครั้งที่ 1   
N/A 

ครั้งที่ (อ่ืน ๆ) : N/A 
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้  N/A    วันที่ประกาศ N/A   
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7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 1 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 2 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 5 

8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)  

N/A 

9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ 

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

0111  ศึกษาข้อมูลความต้องการการรักษาความปลอดภัยอาคารของสถานที่และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 

0112  จัดท าเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน และน าเสนอต่อผู้ว่าจ้าง

พิจารณา 

0121  ด าเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ 

0122  ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 

0211   จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความ

ปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญาจ้าง 

0221   ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  

0222   ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตาม 

สัญญาจ้าง 

0223   ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินเบื้องต้น 
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10. ระดับคุณวุฒิ 

10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่
และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 1 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยที่ใช้ทักษะในปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหา
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจ ากัด ต้องการค าแนะน า การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการท างานอย่าง
ใกล้ชิด ผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 1 เป็นผู้ที่มี
สมรรถนะในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  และ 
ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติเบื้องต้น 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 1 ต้องมี 
เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 

 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้
ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน ชั้น 1 ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

 พนักงานรักษาความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

0221  ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 

0223  ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินเบื้องต้น 

 

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย– Page   36 

  10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ที่มีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว 
สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานที่พบเป็นประจ าได้ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือและข้อมูลพ้ืนฐานภายใต้การควบคุมและ
แนะแนวจากผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน ชั้น 2 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยหรือหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สินที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตาม
สัญญาจ้าง ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตาม
สัญญาจ้าง ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินเบื้องต้น 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 2 ต้อง
เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน  สามารถควบคุม
สถานการณ์ได้ด ี 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้
ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน ชั้น 2 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน ชั้น 1 และมีประสบการณ์การท างานด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ไม่
น้อยกว่า 1 ป ีโดยมีเอกสารการรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 3. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน ชั้น 2 โดยไม่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน ชั้น 1 จะต้องมีประสบการณ์ท างานด้านรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ไม่น้อย
กว่า 3 ปี และจะต้องมีใบรับรองประสบการณ์ท างานด้านการรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
จบการศึกษาหรือเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

  พนักงานรักษาความปลอดภัย หัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สิน    
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

0221  ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 

0222  ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตาม
สัญญาจ้าง 

0223  ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินเบื้องต้น 
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  10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้ที่มีทักษะทางการคิดและปฏิบัติงานหลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคในงานได้ และ
ปฏิบัติงานภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา ผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยหรือสายตรวจรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สินที่มีสมรรถนะในการจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและ
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญาจ้าง  ควบคุม
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ปฏิบัติการ
ระงับเหตุผิดปกติด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินเบื้องต้น 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้
ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน ชั้น 3 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ชั้น 2 และมี
ประสบการณ์การท างานด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี
เอกสารการรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 3. บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าท าการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3 โดยไม่ผ่านประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ชั้น 
2 จะต้องมีประสบการณ์ท างานด้านรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี จะต้อง
มีใบรับรองประสบการณ์ท างานด้านการรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือจบการศึกษาหรือเข้า
รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
พนักงานรักษาความปลอดภัย  หัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัย  สายตรวจงานรักษาความปลอดภัย

ด้านอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ครูฝึกรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

0211 จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญาจ้าง 
0222 ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตาม
สัญญาจ้าง 
0223 ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินเบื้องต้น 
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10.4 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย   สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4   

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้ที่มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถควบคุม ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างอิสระด้วยตนเอง สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4 เป็นผู้มี
สมรรถนะในการด าเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์  
ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้
ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน ชั้น 4 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน ชั้น 3 และมีประสบการณ์การท างานด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินไม่
น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 3. บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าท าการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4 โดยไม่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ชั้น 3 จะต้องมีประสบการณ์การบริหารระบบงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 
3 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือจบการศึกษาหรือเข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
 ครูฝึกงานรักษาความปลอดภัย ผู้ช านาญการด้านการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

0121  ด าเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ 

0122  ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
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10.5 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ รักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 5    

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้ที่มีทักษะในการบริหารงานที่ซับซ้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการ การก าหนด
นโยบายองค์กร การแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้ และต้องมีสมรรถนะในการ ศึกษา
ศึกษาข้อมูลความต้องการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง จัดท าเอกสารการ
ให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน และน าเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา ปรับปรุงหลักสูตร
การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาตและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญา
จ้าง จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญาจ้าง  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้
ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะ 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน ชั้น 5 จะต้องมีประสบการณ์การท างานด้านการบริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือจบการศึกษาหรือ
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

 ผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย ผู้ช านาญการและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

0111 ศึกษาข้อมูลความต้องการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 

0112 จัดท าเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน และน าเสนอต่อผู้ว่าจ้าง
พิจารณา 

0122 ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 

0211 จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญาจ้าง 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 

1. ตารางแสดงหน้าที่ สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 
บทบาทหลัก 
Key Roles 

 
หน้าที่หลัก 

Key Function 

ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 

พัฒนาศักยภาพของ          
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร
สถานที่และทรัพย์สิน ให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

 01 บริหารงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน 
 

 

 0 1 1 บริหารงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
สถานที่ และทรัพย์สิน
ให้เป็นรูปธรรม 

     0 1 2 ฝึกอบรมพนักงาน
รักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินให้สัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ 

  02 ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน 

 0 2 1 เตรียมการรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สิน
ตามข้อก าหนดใน
สัญญาจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

  0 2 2 ด าเนินงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สิน
ตามแผนงาน 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย– Page   42 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence  

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 

0 1 1  บริหารงานรักษา 
ความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินให้เป็น
รูปธรรม 

 0 1 1 1 ศึกษาข้อมูลความต้องการ 
การรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 

 0 1 1 1 1 พิจารณาข้อก าหนดความ
ต้องการการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 

    0 1 1 1 2 ส ารวจพื้นที่เพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สิน 

   0 1 1 2 จัดท าเอกสารการ
ให้บริการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สิน และ
น าเสนอต่อผู้ว่าจ้าง
พิจารณา 

 0 1 1 2 1 จัดท าใบเสนอราคาว่าจ้าง
รักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินต่อผู้ว่าจ้าง 

     0 1 1 2 2 จัดท าเอกสารสัญญา  
การรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

      0 1 1 2 3 จัดท าแผนการรักษา  
ความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สิน 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 

0 1 2 ฝึกอบรมพนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัยอาคาร
สถานที่และ
ทรัพย์สินให้สัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ 

 0 1 2 1 ด าเนินการฝึกอบรมการ
รักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินตาม
วัตถุประสงค์ 

 0 1 2 1 1 จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ 
สื่อการสอน ตารางสอน  
ที่ใช้ในการฝึกอบรม             
การรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน 

    0 1 2 1 2 ปฎิบัติการฝึกอบรม
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สิน 

   0 1 2 2 ปรับปรุงหลักสูตรการ
รักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 

 0 1 2 2 1 วิเคราะห์และประเมินเพ่ือ
การปรับปรุงหลักสูตร 
การรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 

      0 1 2 2 2 น าเสนอหลักสูตรการ
รักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินที่ปรับปรุงแล้ว 
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หน้าที่หลัก 
Key Function  

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence  

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 

0 2 1 เตรียมการรักษา
ความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินตาม
ข้อก าหนดในสัญญา
จ้าง 

 0 2 1 1 จัดเตรียมพนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาต
และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้
ในการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สินให้ตรงตาม
สัญญาจ้าง 

 0 2 1 1 1 วางแผนก าลังพลการรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินให้
ตรงตามสัญญาจ้าง      

      0 2 1 1 2 จัดเตรียมพนักงานรักษา
ความปลอดภัยรับอนุญาต
และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้
ในการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สินให้ตรงตาม
สัญญาจ้าง 

      0 2 1 1 3 ก าหนดและมอบอ านาจ
หน้าที่และความ
รับผิดชอบของพนักงาน
รักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินรายบุคคล 

      0 2 1 1 4 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 

0 2 2 ด าเนินงานรักษา
ความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินให้เป็นไป
ตามสัญญาจ้าง 

 0 2 2 1 ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สินให้เป็นไป
ตามสัญญาจ้าง  

 0 2 2 1 1 ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สินในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

     0 2 2 1 2 ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สิน 

  0 2 2 2 

 

 

 

ควบคุม ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สินให้เป็นไป
ตามสัญญาจ้าง 

 0 2 2 2 1 

 

 

ก ากับดูแลระเบียบวินัย
ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สินในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

0 2 2 2 2 ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน 

  0 2 2 3 ปฏิบัติการระงับเหตุ
ผิดปกติด้านการรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สิน
เบื้องต้น 
 

 0 2 2 3 1 

 

ด าเนินการเข้าระงับเหตุ 
ให้เป็นไปตามมาตรการ
การรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินที่ก าหนด 

     0 2 2 3 2 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองด้านการ
รักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0111   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ศึกษาข้อมูลความต้องการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของ 
ผู้ว่าจ้าง 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่          

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
  บุคคลที่ท าหน้าที่ผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน จะต้องพิจารณา
ข้อก าหนดความต้องการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และส ารวจพื้นที่เพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อาชีพรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 1. พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 2. หนังสือสัญญาระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

01111 พิจารณาข้อก าหนด
ความต้องการการรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินของ 
ผู้ว่าจ้าง 

1. อธิบายข้อก าหนดในรายละเอียดตาม
ความต้องการของผู้ว่าจ้าง ได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

2. วิเคราะห์ข้อก าหนดความต้องการของ
ผู้ว่าจ้างได้ระบุไว้ได้ถูกต้องและครบถ้วน 

01112 ส ารวจพื้นที่เพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงการรักษา
ความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สิน 

2.1 ส ารวจพื้นที่เพ่ือประเมินความเสี่ยง
การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างได้อย่าง
ครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

  
2.2 ประเมินความเสี่ยงของพ้ืนที่และ
ทรัพย์สินได้ถูกต้องและครบถ้วน 

 

  

2.3 สรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยง
ของพ้ืนที่และทรัพย์สินการรักษาความ
ปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง 

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

ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสัญญาจ้าง 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
-  วิเคราะห์ความเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ 
- ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจและการประเมินความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยสถานที่ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าข้อก าหนดเทคนิคและการเงิน 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏิบัติ งาน (Performance Criteria)  และ ทักษะและความรู้ ที่ ต้ องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- สัญญาจ้าง 
- ภาพถ่ายพ้ืนที่รักษาความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ผลการสอบความรู้ และการสัมภาษณ์ 
- คู่มือการส ารวจพื้นที่และการประเมินความเสี่ยงอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน 
- เอกสารการอบรมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

 ประเมินเกี่ยวกับการส ารวจพื้นที่และประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
 ศึกษาข้อมูลความต้องการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง โดย
พิจารณาข้อก าหนดความต้องการในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และ
ส ารวจพื้นที่เพ่ือประเมินความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัย 

    (ก) ค าแนะน า  
 1. การศึกษารายละเอียดข้อมูลความต้องการข้อก าหนดสัญญาจ้างการรักษาความปลอดภัยเพ่ือเป็น
แนวทางในการใช้ปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ครอบคลุม 2 ด้าน  

1.1 ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตสิ่งที่ต้องส ารวจ ได้แก่ สภาพแวดล้อม ทางเข้าออก แสงสว่าง    
แนวรั้วก าแพงปกปิด หรือป้องกันการเข้าถึงทรัพย์สิน  

1.2 ด้านความปลอดภัยต่อทรัพย์สินสิ่งที่ต้องส ารวจ ได้แก่ สถานที่จัดเก็บทรัพย์สิน การน า
ทรัพย์สินเข้าออก  
 2. เครื่องมือที่ต้องจัดเตรียมในการส ารวจพ้ืนที่ ได้แก่ เอกสารแบบฟอร์มส ารวจพ้ืนที่ กล้องถ่ายรูป  
ในการเดินส ารวจ หรือยานพาหนะ (ถ้าจ าเป็น) 
 3. การเก็บข้อมูล ภาพถ่าย อย่างละเอียดและรอบคอบ ต้องได้รับการส ารวจข้อมูลอย่างครบถ้วนทุก
ประเด็นตามแบบฟอร์มส ารวจที่ก าหนด ซึ่งจะต้องอธิบายรายละเอียดจุดเสี่ยงของภาพถ่าย และตรวจสอบ
ความถูกต้องตามล าดับชั้น 
 4. การจัดระดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต้องครอบคลุมตามเกณฑ์ อย่างน้อย 4 ระดับ  
  5. เอกสารการประเมิน  ใบสั่งงานเกี่ยวกับการส ารวจและประเมินความเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ อาคาร
สถานที่และทรัพย์สิน เป็นต้น 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ระดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 4 ระดับ ได้แก่ 

1.1 ความเสี่ยงสูง หมายถึง ความเสี่ยงที่ต้องจัดการรักษาความปลอดภัยทันที 
1.2 ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ความเสี่ยงทีต้องจัดการรักษาความปลอดภัยโดยมีระยะเวลา

การจัดการ 
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1.3 ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง มีการเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอแต่ไม่ต้องมีการจัดท าแผน 
1.4 ความเสี่ยงต่ า หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 

 2. ข้อก าหนดเกี่ยวกับสัญญาจ้าง คือ ข้อก าหนดทีเ่กี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การดูแลพ้ืนที่ การเข้า
ออกพ้ืนที่ในหน่วยงานนั้น เช่น วันเวลาในการปฏิบัติงาน การลาหยุด ค่าจ้างและสวัสดิการ ระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การกระท าผิดวินัยและการลงโทษ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสิ้นสุดการจ้าง เป็นต้น 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
 N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
  N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0112   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดท าเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
    และน าเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่         

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 บุคคลที่ท าหน้าที่ผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ จะต้องจัดท าใบเสนอราคาว่าจ้าง
รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินต่อผู้ว่าจ้าง จัดท าเอกสารสัญญาการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สินตามที่กฎหมายก าหนด และจัดท าแผนการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน 
 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อาชีพรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 1. พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 2. หนังสือสัญญาระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 01121 จัดท าใบเสนอราคา
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สินต่อ
ผู้ว่าจ้าง 

1. รวบรวมข้อมูลจากผู้ว่าจ้าง 
เพ่ือจัดท าใบเสนอราคาว่าจ้างรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์   
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

 

2. วิเคราะห์ข้อเสนอใบเสนอราคา
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

 3. น าเสนอใบเสนอราคาว่าจ้างรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินต่อผู้ว่าจ้างได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน 

 

01122  จัดท าเอกสารสัญญา
การรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สิน 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

1. วิเคราะห์รายละเอียดของสัญญา
ว่าจ้างตาม พ.ร.บ.รักษาความ
ปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

1.  การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

  

2. จัดท าสัญญาว่าจ้างและน าเสนอ
เอกสารให้ทั้งสองฝ่ายลงนามได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

   

 01123 จัดท าแผนการรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สิน 

1. ศึกษาวิเคราะห์ของสัญญาว่าจ้างได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

1.  การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

 

2. เสนอแผนการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สินให้แก่ผู้ว่า
จ้างได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

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

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

- ทักษะการสรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยง 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย– Page   52 

- ทักษะการจัดท าสื่อในการน าเสนอใบเสนอราคา และสัญญาจ้างงานรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สิน 

- ทักษะการเขียน การน าเสนอโครงการ และแผนการรักษาความปลอดภัย 
- ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
- ทักษะในการจัดท าใบเสนอราคาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินต่อ 

ผู้ว่าจ้าง  
- ทักษะในการจัดท าเอกสารสัญญาการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินตามท่ี

กฎหมายก าหนด จัดท าแผนการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
- ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
- ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ารายงานและการน าเสนอ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสัญญาจ้าง 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าข้อก าหนดเทคนิคและการเงิน 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการน าเสนองานและโครงการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- ส าเนาเอกสารข้อเสนอโครงการรักษาความปลอดภัย 
- เอกสารสรุปการประเมินความเสี่ยงพื้นที่การรักษาความปลอดภัย 
- ส าเนาข้อตกลงว่าจ้างที่มีการลงนามทั้งสองฝ่าย 
- ส าเนารายงานการส ารวจพื้นที่การรักษาความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง 
- ส าเนารายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงพื้นที่การรักษาความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง 
- เอกสารการเข้าพบลูกค้า/การส ารวจพื้นที่ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสัญญาจ้าง 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าข้อก าหนดเทคนิคและการเงิน 
- ผลการสอบความรู้ และการสัมภาษณ์ 
-    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย– Page   53 

 
15. ขอบเขต (Range Statement) 
 จัดท าเอกสารใบเสนอราคาว่าจ้าง เอกสารสัญญา และแผนการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สิน 
 (ก) ค าแนะน า  

N/A 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ใบเสนอราคาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินต่อผู้ว่าจ้าง  จะแสดง

รายละเอียดงานรักษาความปลอดภัย ได้แก่ 
1.1 การส ารวจพื้นที่ก่อนให้บริการ (ลักษณะพ้ืนที่ ขนาดพ้ืนที่ พ้ืนที่รอบข้าง ช่องทางเข้าออก

พ้ืนที่ แสงสว่าง การจัดเก็บทรัพย์สิน) 
  1.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย 
  1.3 จ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
  1.4 ความพร้อมในการลงจุด 
  1.5 วงเงินรับผิดชอบ 
 2. เอกสารสัญญาว่าจ้างการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน โดยจะต้องสอดคล้อง
เป็นไปตามมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย และมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
  2.2 วันที่ท าสัญญา 
  2.3 ขอบเขตของงานและระยะเวลาให้บริการรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
  2.4 ค่าจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง 
  2.5 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
  2.6 ค่าปรับ 

2.7 การก าหนดค่าเสียหาย 
2.8 การเลิกสัญญา 

3. แผนการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ต้องครอบคลุมข้อมูลจากใบเสนอราคา
และสัญญาว่าจ้างว่าจ้างการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 

 N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

N/A 
 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
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 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0121   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ด าเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A   

4. สร้างใหม่         

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าพิพิธภัณฑ์ 
ISCO รหัส 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าคุมงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

  บุคคลที่ท าหน้าที่ครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ที่จะต้องจัดเตรียมเอกสาร สถานที่    
สื่อการสอน ตารางที่ใช้ในการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน  ปฎิบัติการ
ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัยอย่างถูกต้อง โดยมีการฝึกอบรมในเรื่องความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักสูตรที่มีการ
ประเมินผลการฝึกอบรม 

7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  อาชีพรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
             N/A  

10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation) 
 พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
  
 
 
 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 01211 จัดเตรียมเอกสาร 
สถานที่ สื่อการสอน ตารางที่ใช้
ในการฝึกอบรมการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน 

1. จัดเตรียมเอกสารและตารางที่ใช้ใน
การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สินได้ถูกต้อง
และครบถ้วน 
 

1.  การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. จัดเตรียมสถานที่ท่ีใช้ในการ
ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สินได้ถูกต้อง
และครบถ้วน 

 

3. จัดท าสื่อการสอนและอุปกรณ์การ
สอนที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงาน
รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สินตามหลักสูตรได้ถูกต้อง
และครบถ้วน 

01212 ปฎิบัติการฝึกอบรม
พนักงานรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สิน 

1. ปฎิบัติการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฎิบัติให้แก่พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน
ได้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักสูตร 

1.  การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์  
3. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

2. ประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม
อาคารสถานที่และทรัพย์สินได้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
            มีทักษะในการสอน อธิบายระเบียบวิธีปฏิบัติให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่าง อบรม
การปฏิบัติตน สอนวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้อง ให้ค าแนะน าและก ากับ
ดูแลการท างานของพนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนการออกปฏิบัติหน้าที  มีทักษะในการจัดท าหลักสูตรการ
ฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่มีความทันสมัย สอนการใช้เทคโนโลยีในการ
รักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี  

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

- มีทักษะการปฏิบัติงานทางด้านการรักษาความปลอดภัย 
- มีทักษะในการสอน การฝึกอบรม และการประเมินผล 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าหนดกลยุทธ์การฝึกอบรม 
- ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและขอบเขตการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยทั้งภาคทฤษฏีและ 

ภาคปฏิบัติ 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม 
- ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและเขียนหลักสูตรฝึกอบรม 
- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อการฝึกอบรม 
- ความรู้เกี่ยวกับการเลือกวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการฝึกอบรม 
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตสื่อการฝึกอบรม 
- ความรู้เกีย่วกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและผลิตสื่อการฝึกอบรม 
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผล 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้น 
- ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาการรักษาความปลอดภัย 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
  หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- หลักสูตรการฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย 
- เอกสารเกี่ยวกับสื่อการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
- เอกสารระบุเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามแบบที่ก าหนด 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ใบผ่านการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
-   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
1. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น คู่มือการฝึกอบรม เอกสารประกอบการบรรยายการ

ฝึกอบรม เป็นต้น 
2. จัดท าตารางการฝึกอบรมที่ก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรมแต่ละรายวิชา และรายวิชาจะต้องเป็น

ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้  
3. จัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับการฝึกอบรม คิดเป็น 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร  
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4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในสถานที่ฝึกอบรม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี จอภาพฉาย คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ 
เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเสียง และสถานที่อ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งความพร้อมของ
สถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมจะต้องเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  

5. จัดท าสื่อการสอนและอุปกรณ์ท าการที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินจะต้องมีสนับสนุนอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

6. ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
7. ประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน  โดยต้องท า

ก าหนดเครื่องมือประเมินและท าการประเมินผลการฝึกอบรมทั้งภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ 
(ก) ค าแนะน า  

N/A 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

N/A 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
 N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
  18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
  2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
  18.2 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0122   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 

3. ทบทวนครั้งที่  N/A    

4. สร้างใหม่        

5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5412 อาสาสมัครสายตรวจรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าพิพิธภัณฑ์ 
ISCO รหัส 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าคุมงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 

  
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
  บุคคลที่ท าหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ที่จะต้องจัดเตรียมเอกสาร สถานที่    
สื่อการสอน ตารางที่ใช้ในการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน  ปฎิบัติการ
ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัยอย่างถูกต้อง โดยมีการฝึกอบรมในเรื่องความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักสูตรที่มีการ
ประเมินผลการฝึกอบรม วิเคราะห์และประเมินเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และน าเสนอหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินที่ปรับปรุงแล้ว 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  อาชีพรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี) 
                            N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
           พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 

1 2 3 4 5 6 7 
   √    

javascript:popstatic('DescriptionPopup.aspx?class=16&id=327779&lv=9999&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2')
javascript:popstatic('DescriptionPopup.aspx?class=16&id=327797&lv=9999&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2')
javascript:popstatic('DescriptionPopup.aspx?class=16&id=327801&lv=9999&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2')
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 01221 วิเคราะห์และประเมิน
เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรการ
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน 

1. วิเคราะห์รายละเอียดแต่ละรายวิชา
ในหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สินทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การใช้วิธีสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

 

2 จัดท ารายวิชาใหม่ที่มีการปรับปรุง
ตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สินให้
ทันสมัยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้
ถูกต้องครบถ้วนทุกรายวิชา 

 3. วิพากษ์หลักสูตรรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน
ที่ปรับปรุงแล้วเพ่ือจัดท าหลักสูตรใหม่
ได้ถูกต้องครบถ้วน 

 

01222 น าเสนอหลักสูตรการ
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินที่
ปรับปรุงแล้ว 

1. จัดท ารูปเล่มรายละเอียดหลักสูตร
การรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินที่ปรับปรุงได้
ถูกต้องและครบถ้วน  

1. การสอบข้อเขียน  
2. การใช้วิธีสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

 

2. น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา
อนุมัติและน าไปใช้ได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
         มีทักษะในการสอน อธิบายระเบียบวิธีปฏิบัติให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่าง ดี 
อบรมการปฏิบัติตน สอนวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้อง ให้ค าแนะน าและ
ก ากับดูแลการท างานของพนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนการออกปฏิบัติหน้าที  มีทักษะในการจัดท า
หลักสูตรการฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่มีความทันสมัย สอนการใช้
เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี 
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

- ทักษะการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน  
- ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้ด้านการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ

ทรัพย์สิน 
- ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาที่ทันสมัยและเหมาะสมกับหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
แบบประเมินหลักสูตร  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ใบรับรองการผ่านงานเกี่ยวกับหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 

          ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
  

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
 1. วิเคราะห์รายละเอียดแต่ละรายวิชาในหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. จัดท ารายวิชาใหม่ที่มีการปรับปรุงตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้
ทันสมัยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

3. จัดท ารูปเล่มรายละเอียดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่ปรับปรุง  
4. น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติและน าไปใช้ 

(ก) ค าแนะน า  
          N/A 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

1. รูปเล่มรายละเอียดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่ปรับปรุง  
ประกอบด้วย 

- บทน า/ค าน า 
- รายละเอียดเนื้อหาวิชา 
- รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
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- ภาคผนวก  
- เอกสารอ้างอิง   

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
  N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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 หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0211   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญาจ้าง 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5412 อาสาสมัครสายตรวจรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าพิพิธภัณฑ์ 
ISCO รหัส 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าคุมงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
  บุคคลที่ท าหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ จะต้องวางแผนก าลังพลการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญาจ้าง จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต
และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญาจ้าง 
ก าหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
 7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  อาชีพรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
           N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
      พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
  
 
 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

02111 วางแผนก าลังพลการ
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินให้ตรง
ตามสัญญาจ้าง 

1.ก าหนดจ านวนก าลังพลตามสัญญา
จ้างได้ถูกต้องและครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 2. คัดเลือกก าลังพลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่

ได้เหมาะสมกับลักษณะงานตาม
สัญญาจ้างได้ถูกต้องและครบถ้วน 

02112  จัดเตรียมพนักงาน
รักษาความปลอดภัยรับ
อนุญาตและเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ใช้ในการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สินให้
ตรงตามสัญญาจ้าง 

1. ระบุเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
วิธีการใช้ ประจ าตัวบุคคลและประจ า
พ้ืนที่ปฏิบัติงานให้ตรงตามสัญญาจ้าง
ได้ถูกต้องครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

2. บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ประจ า
บุคคลและประจ าพ้ืนที่ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องครบถ้วน 

  
 

02113 ก าหนดและมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบพนักงาน
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สิน 

1. ระบุอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยรายบุคคลได้ระบุไว้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

2.  ก าหนดขอบเขตการตัดสินใจใน
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
รายบุคคลในการแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

02114 ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สิน 

1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.4 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 2. ติดตามแก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญา
ว่าจ้างได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.5 

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

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

- ทักษะด้านการมอบหมายงานอ านาจหน้าที่ 
- ทักษะในการสั่งการบังคับบัญชา  
- ทักษะในการควบคุมพนักงาน  
- ทักษะในการพิจารณาความเสี่ยงของพ้ืนที่ที่รักษาความปลอดภัย 
- ทักษะเกี่ยวกับการพิจารณาลักษณะของพนักงานที่เหมาะสมสภาพแวดล้อมและสภาพพ้ืนที่

ในการท างาน   
- ทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของพ้ืนที่รักษาความปลอดภัย  
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในกรณีเกิดเหตุการผิดปกติ  
- ความรู้ในการใช้เครื่องมือสื่อสาร  

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
เอกสารการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 

           ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
 1. ก าหนดจ านวนก าลังพลและคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ให้
ตรงตามลักษณะงานของเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาว่าจ้าง  
 2. ก าหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน โดยระบุอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการตัดสินใจของพนักงานรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
 3. จัดเตรียมและบ ารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจ าตัวบุคคลและประจ าพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้
ตรงข้อตกลงตามสัญญาว่าจ้างการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน  
 4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
 5. แก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
และทรัพย์สิน 

(ก) ค าแนะน า  
การจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินต้องเป็นไปตามเอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างและตามพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยก าหนด  

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ประกอบด้วย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินประจ าตัวบุคคล เช่น 

นกหวีด ไฟฉาย เป็นต้น 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินประจ าพ้ืนที่การปฏิบัติงาน 

เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร เป็นต้น 
3. วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน เช่น ถ่านไฟฉาย สมุด

บันทึกประจ าวัน แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร เป็นต้น 
 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.4 เครื่องมือการประเมิน 
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1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.5 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  0221   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  
3. ทบทวนครั้งที่       N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 5412 อาสาสมัครสายตรวจรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าพิพิธภัณฑ์ 
ISCO รหัส 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
  บุคคลที่ท าหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน  
 7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  อาชีพรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 02211 ปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินในการปฏิบัติหน้าที่ 

1.บอกข้อปฏิบัติและข้อห้ามของ
พนักงานรักษาตวามปลอดภัยได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์  
3. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 
  

2. ปฏิบัติท่าตรง ท่าพักตามระเบียบ
และท่าท าความเคารพได้อย่างถุกต้อง 

02212 ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สิน 

1.ปฏิบัติการควบคุมดูแลการผ่านเข้า-
ออกของบุคคลที่เข้ามาในพ้ืนที่ได้
อย่างถูกต้องครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์  
3. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 
  

2. ปฏิบัติการควบคุมดูแลการผ่านเข้า-
ออกของยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 

3. ปฏิบัติการควบคุมดูแลการน า
ทรัพย์สิน เข้า-ออกอาคารได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน  

 

 4. ตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

 

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

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

- ทักษะในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีมีความคล่องตัวและเข้มแข็ง 
- ทักษะในการตรวจสอบบุคคลผ่านเข้าออกในพ้ืนที่รักษาความปลอดภัย  
- ทักษะในการตรวจสอบยานพาหนะ  
- ทักษะการสังเกตจดจ า  
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดในการตรวจตราพื้นที่  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อห้ามของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย  
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- ความรู้เกี่ยวการปฏิบัติระเบียบวินัยที่ถูกต้อง  
- ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมบุคคลผ่านเข้าออก  
- ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมยานพาหนะผ่านเข้าออก  
-    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
  หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
เอกสารแสดงอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของก าลังพล และสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารการผ่านงานการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินจากต้นสังกัด  

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน  
ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
1. ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน โดยการตรวจสอบบุคคลและ

ยานพาหนะท่ีผ่านเข้าออกสถานที่ และตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
2. ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 

(ก) ค าแนะน า  
N/A 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ข้อปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 
 1) แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทก าหนดไว้ 
 2) มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 3) ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา/ผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด 
 4) ตรวจตราพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
 5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ 
 6) บุคคลภายนอกและยานพาหนะเข้าในหน่วยงานต้องแลกบัตรบัตรผ่านทุกครั้ง 
 7) บุคคล/ยานพาหนะก่อนออกจากหน่วยงานต้องตรวจค้นทุกครั้ง 
 8) ปฏิบัตหน้าที่เสร็จสิ้นต้องลงบันทึกรายงานเหตุการณ์ 
 9) ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจุดรักษาการณ์ตามเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 10) รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 
 11) รักษาความลับของนายจ้าง 
 12) พบสิ่งที่ผิดปกติให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
2. ข้อห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 
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หมวดการแต่งกาย 
1. ห้ามสวมใส่เครื่องแบบนอกเหนือจากท่ีบริษัทก าหนด 
2. ห้ามแต่งกายที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของบริษัท เช่น ใส่แว่นกันแดดสีด า ใส่ต่างหู 
    (ยกเว้น รปภ.หญิง) ไว้เล็บยาว ผมยาว หนวดเครายาว ท าสีผม และทาสีเล็บ 
3. ห้ามใช้ผ้าเช็ดหน้ารองคอเสื้อ พับแขนเสื้อ ขณะปฏิบัติหน้าที่ 

หมวดการปฏิบัติตนขณะปฏิบัติหน้าที่ 
1. ห้ามประพฤติปฏิบัติตนขัดต่อระเบียบวินัยข้อบังคับของบริษัท 
 -นอนหลับ ละทิ้งหน้าที่หรือจุดรักษาการณ์ หรือออกเวรก่อนคู่ผลัดมาเปลี่ยน 
 -ดื่มสุราของมึนเมาอ่ืนๆหรือยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด 
 -เล่นการพนันหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเล่นการพนันทุกชนิด 
 -ก่อการทะเลาะวิวาท ยุยง เพ่ือให้เกิดความแตกแยก 
2. ห้ามประพฤติปฏิบัติตนขัดต่อระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เช่น 
 -พูดคุยโทรศัพท์ในเขตหวงห้าม 
 -สูบบุหรี่ในพ้ืนที่ห้ามสูบ 
 -น าบุคคลเข้ามาในหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 -น ารถยนต์เข้ามาจอดภายในหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 -น าอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถบันทึกภาพได้เข้ามาในหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 -การเคลื่อนย้ายยานพาหนะและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 
3. ห้ามอ่านหนังสือหรือท างานอดิเรก 
4. ห้ามใช้ค าพูดและกิริยาที่ไม่เหมาะสม สุภาพกับผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ 
5. ห้ามรับอาหารและเครื่องดื่มจากผู้อ่ืนที่ไม่รู้จักโดยเด้ดขาด 
6. ห้ามฟังวิทยุ เครื่อง MP3 ดูโทรทัศน์ และเครื่องสื่อสารที่ใช้เสียบหูฟังทุกชนิด 
7. ห้ามต่อเติม เพ่ิมข้อความในเอกสารค าสั่งของผู้ว่าจ้างหรือบริษัท 

3. การปฏิบัติท่าตรง ท่าพักตามระเบียบ และท่าท าความเคารพ มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
1.ท่ายืนตรง (ค าสั่ง “ทั้งหมดแถวตรง”)  

-  ยืนล าตัวตรง 
-  ส้นเท้าชิด ปลายเท้าแยก 
-  มือแนบชิด 

2.ท่าวันทยหัตถ์ (ค าสั่ง “ทั้งหมด ตรงหน้าวันทยหัตถ์”) 
-  ยกมือขวา นิ้วชี้แตะที่กระบังหมวก 
-  นิ้วมือเรียงชิดติดกัน 
-  แขนท่อนบนตั้งฉากกับล าตัว 
-  ข้อมือตรง 
-  สวัสดีครับ/ค่ะ 
-  ลดมือลง 

3.ท่าพักตามระเบียบ (ค าสั่ง “ทั้งหมดตามระเบียบพัก”) 
-  แยกเท้าซ้าย 
-  มือขวาทับมือซ้ายไว้ด้านหลัง 
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ผลการปฏิบัติ 
-  ความปลอดภัยในการปฎิบัติ 
-  ความถูกต้องในการปฏิบัติ 
-  ความเข้มแข็งในการปฏิบัติ 
-  เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0222   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้
เป็นไปตามสัญญาจ้าง  
3. ทบทวนครั้งที่      N/A   
4. สร้างใหม่        
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 5412 อาสาสมัครสายตรวจรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าพิพิธภัณฑ์ 
ISCO รหัส 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลที่ท าหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ที่จะต้องปฏิบัติงานในอาคารสถานที่ให้
เกิดความปลอดภัยตามกฎระเบียบ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ป้องกันความปลอดภัยอย่างถูกต้องในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ด าเนินการเข้าระงับเหตุให้เป็นไปตามมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่ก าหนด 
 7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  อาชีพรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
  N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 02221 ก ากับดูแลระเบียบ
วินัยของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่และ
ทรัพย์สินในการปฏิบัติหน้าที่ 

1. บอกบทบาทหน้าที่ของหัวหน้า
หน่วยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์  
3. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 
 
 
 

2.อธิบายข้อปฏิบัติและข้อห้ามของ
พนักงานรักษาตวามปลอดภัยได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

 3.อธิบายการปฏิบัติ ท่าตรง ท่าพัก
ตามระเบียบและท่าท าความเคารพได้
อย่างถูกต้อง 

02222 ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สิน 

1. อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติการ
ควบคุมการผ่านเข้า-ออกของบุคคล,
ยานพาหนะ,ทรัพย์สินและการตรวจ
ตราพื้นที่ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์  
3. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 
      

2. อธิบายการปฏิบัติกรณีมีบุคคลฝ่า
ฝืนระเบียบปฏิบัติการผ่านเข้า-ออก
พ้ืนที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ทักษะในการตรวจสอบวินัยในการปฏิบัติการเข้าแถว การท าความเคารพ การแต่งกายที่ถูกต้องตาม
ระเบียบ การกล่าวต้อนรับผู้มาติดต่อ การปฏิบัติตนเมื่อมีผู้มาติดต่อ การตรวจยานพาหนะ การก ากับดูแล
ระเบียบวินัยของพนักงาน การตรวจสอบและตักเตือนพนักงานที่ประพฤติต้องห้าม หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
      
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ทักษะการปฏิบัติตนของพนักงานรักษาความปลอดภัย   
- ทักษะด้านการรักษาความปลอดภัย 
- ทักษะการปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อ  
- ทักษะการสังเกตและจดจ า 
- ทักษะการสั่งการ การว่ากล่าวตักเตือน และลงโทษ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย– Page   75 

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย  
- ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อ  
- ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดบทลงโทษ  
- ความรู้ด้านการตรวจสอบบุคคล และยานพาหนะผ่านเข้าออกสถานที่ 
- ความรู้ด้านการตรวจตราพ้ืนที่ 
- ความรู้ด้านการระงับเหตุเบื้องต้น 
-   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
          หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
เอกสารแสดงอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของก าลังพล, เอกสารแสดงการตรวจงานของผู้ตรวจ  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
เอกสารการผ่านงานการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินจากต้นสังกัด  

          ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน  

ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ก ากับดูแลระเบียบวินัยและการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของพนักงานรักษาความปลอดภัย

อาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
(ก) ค าแนะน า  

การมอบหมายอ านาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัยรายบุคคล 
โดยก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบรายบุคคลอย่างชัดเจน รวมทั้งทดสอบความเข้าใจในการใช้
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. หน้าที่ของหัวหหน้าหน่วย ประกอบด้วย 

1.ประสานงานและรายงานแจ้งเหตุผิดปกติกับผู้ว่าจ้าง/บริษัท  
2.ตรวจสอบและควบคุมการท างานของพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงานตาม
นโยบายของผู้ว่าจ้าง/บริษัท 

3.ชี้แจงและฝึกการปฏิบัติงานให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย 
4.ระงับเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน 

2. ข้อปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 
 1. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทก าหนดไว้ 
 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
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 3. ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา/ผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด 
 4. ตรวจตราพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
 5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ 
 6. บุคคลภายนอกและยานพาหนะเข้าในหน่วยงาน ต้องแลกบัตรบัตรผ่านทุกครั้ง 
 7. บุคคล/ยานพาหนะก่อนออกจากหน่วยงานต้องตรวจค้นทุกครั้ง 
 8. ปฏิบัตหน้าที่เสร็จสิ้น ต้องลงบันทึกรายงานเหตุการณ์ 

9. ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจุดรักษาการณ์ตามเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
10. รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 
11. รักษาความลับของนายจ้าง 
12. พบสิ่งที่ผิดปกติ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

3. ข้อห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 
หมวดการแต่งกาย 

1. ห้ามสวมใส่เครื่องแบบนอกเหนือจากท่ีบริษัทก าหนด 
2. ห้ามแต่งกายที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของบริษัท เช่น ใส่แว่นกันแดดสีด า ใส่ต่างหู 
    (ยกเว้น รปภ.หญิง) ไว้เล็บยาว ผมยาว หนวดเครายาว ท าสีผมและทาสีเล็บ 
3. ห้ามใช้ผ้าเช็ดหน้ารองคอเสื้อ พับแขนเสื้อ ขณะปฏิบัติหน้าที่ 

หมวดการปฏิบัติตนขณะปฏิบัติหน้าที่ 
1. ห้ามประพฤติปฏิบัติตนขัดต่อระเบียบวินัยข้อบังคับของบริษัท 
 -นอนหลับ ละทิ้งหน้าที่หรือจุดรักษาการณ์ หรือออกเวรก่อนคู่ผลัดมาเปลี่ยน 
 -ดื่มสุราของมึนเมาอ่ืนๆ หรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด 
 -เล่นการพนันหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเล่นการพนันทุกชนิด 
 -ก่อการทะเลาะวิวาท ยุยง เพ่ือให้เกิดความแตกแยก 
2. ห้ามประพฤติปฏิบัติตนขัดต่อระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เช่น 
 -พูดคุยโทรศัพท์ในเขตหวงห้าม 
 -สูบบุหรี่ในพ้ืนที่ห้ามสูบ 
 -น าบุคคลเข้ามาในหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 -น ารถยนต์เข้ามาจอดภายในหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 -น าอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถบันทึกภาพได้เข้ามาในหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 -การเคลื่อนย้ายยานพาหนะและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 
3. ห้ามอ่านหนังสือหรือท างานอดิเรก 
4. ห้ามใช้ค าพูดและกิริยาที่ไม่เหมาะสม ไมสุ่ภาพกับผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ 
5. ห้ามรับอาหารและเครื่องดื่มจากผู้อ่ืนที่ไม่รู้จักโดยเด้ดขาด 
6. ห้ามฟังวิทยุ เครื่อง MP3 ดูโทรทัศน์ และเครื่องสื่อสารที่ใช้เสียบหูฟังทุกชนิด 
7. ห้ามต่อเติม เพ่ิมข้อความในเอกสารค าสั่งของผู้ว่าจ้างหรือบริษัท 

4. การปฏิบัติท่าตรง ท่าพักตามระเบียบและท่าท าความเคารพ มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
1.ท่ายืนตรง (ค าสั่ง “ทั้งหมดแถวตรง”)  

-ยืนล าตัวตรง 
-ส้นเท้าชิด ปลายเท้าแยก 
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-มือแนบชิด 
2.ท่าวันทยหัตถ์ (ค าสั่ง “ทั้งหมดตรงหน้าวันทยหัตถ์”) 

-ยกมือขวา นิ้วชี้แตะที่กระบังหมวก 
-นิ้วมือเรียงชิดติดกัน 
-แขนท่อนบนตั้งฉากกับล าตัว 
-ข้อมือตรง 
-สวัสดีครับ / ค่ะ 
-ลดมือลง 

3.ท่าพักตามระเบียบ (ค าสั่ง “ทั้งหมดตามระเบียบพัก”) 
-แยกเท้าซ้าย 
-มือขวาทับมือซ้ายไว้ด้านหลัง 

4. ผลการปฏิบัติ 
-ความปลอดภัยในการปฎิบัติ 
-ความถูกต้องในการปฏิบัติ 
-ความเข้มแข็งในการปฏิบัติ 
-เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 

N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0223   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน
เบื้องต้น 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A   
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 5412 อาสาสมัครสายตรวจรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าพิพิธภัณฑ์ 
ISCO รหัส 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลที่ท าหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินในการปฏิบัติหน้าที่  และปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ด าเนินการเข้าระงับเหตุให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่และทรัพย์สินที่ก าหนด และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้าน 
การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
 7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  อาชีพรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
  N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
√       

javascript:popstatic('DescriptionPopup.aspx?class=16&id=327779&lv=9999&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2')
javascript:popstatic('DescriptionPopup.aspx?class=16&id=327797&lv=9999&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2')
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

02231 ด าเนินการเข้าระงับ
เหตุให้เป็นไปตามมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินที่ก าหนด 

1. ด าเนินการเข้าระงับเหตุ ให้เป็นไป
ตามมาตรการที่ก าหนดได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

1.  การสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์  
3. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1  

 

2. รายงานเหตุผิดปกติให้
ผู้บังคับบัญชาและผู้ว่าจ้างรับทราบได้
ถูกต้องครบถ้วน 

02232 ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้าน 
การรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สิน 

1. แจ้งเหตุผิดปกติไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองได้ถูกต้องครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์  
3. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

2. บันทึกเหตุผิดปกติเป็นลายลักษณ์
อักษร และประสานงานกับเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ได้ถูกต้องครบถ้วน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)  
- ความรู้ในการใช้เครื่องมือสื่อสารประเภทต่าง ๆ  
- ความรู้ในการเข้าปฎิบัติการในพื้นที่ผิดปกติ  
- ความรู้ในการรายงานเหตุผิดปกติตามล าดับก่อนหลังได้อย่างถูกต้อง 
- ทักษะในการสังเกตจดจ าเหตุการณ์และพยานหลักฐานได้เป็นอย่างดี  

 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงาน 
- การป้องกันตัว 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
-   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสารบันทึกเหตุการณ์  
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- แบบบันทึกความผิดปกติ  
 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- เอกสารการผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการรักษาความความปลอดภัย  
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
 ด าเนินการเข้าระงับเหตุให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่
ก าหนด แจ้งเหตุผิดปกติไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้ว่าจ้าง บันทึกเหตุผิดปกติเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ประสานงานกับเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
การปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติเบื้องต้น โดยการก าหนดมาตรการระงับเหตุ การด าเนินการระงับเหตุ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในข้อปฏิบัติและพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ 2558 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
N/A 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
  N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชพี 
 สาขาวิชาชพีรักษาความปลอดภยั  

สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
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1. ชื่อมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย  สาขารักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ 

2.  ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน 
 N/A  

3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)  
 N/A 

4. ข้อมูลเบื้องต้น  

 ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยคือธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยให้แก่  อาคารสถานที่ 
ทรัพย์สิน และชีวิต ตลอดจนอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้ว่าจ้าง อาทเิช่น บริษัท ห้างร้าน ส านักงาน 
ธนาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ขนส่ง ท่าเรือ และท่าอากาศยาน ทั้งของภาครัฐและเอกชน  
ผู้ประกอบการให้บริการรักษาความปลอดภัยจะด าเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปให้บริการยัง
สถานที่ของผู้ว่าจ้าง โดยขอบเขตของการให้บริการรักษาความปลอดภัย จ านวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
และระยะเวลาการให้บริการ จะข้ึนอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ว่าจ้าง  

งานรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ตามรูปแบบของลักษณะงาน คือ  
- งานรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ 
- งานรักษาความปลอดภัยด้านการอ านวยความสะดวกและการจราจร 
- งานรักษาความปลอดภัยบุคคล 
- งานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินและเอกสาร 
- งานรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร 

งานรักษาความปลอดภัยบุคคล ได้แก่ คืองานด้านการอารักขาบุคคลและบุคคลส าคัญ รวมถึงการ
ป้องกันการก่อการร้าย การเดินขบวน การคุกคามต่อชีวิต การตรวจสอบประวัติบุคคล การสืบสวนสอบสวน 
การหาข่าว การตรวจหายาเสพติด และการบังคับกฎความปลอดภัย เป็นต้น  

5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง 
N/A 

6. ครั้งที่ 1   
N/A 

ครั้งที่ (อ่ืน ๆ) : N/A 
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้  N/A    วันที่ประกาศ N/A   
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7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย  สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ  อาชีพพนักงาน
รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ชั้น 2 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย  สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ อาชีพพนักงานรักษา
ความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ชั้น 3 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย  สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ อาชีพครูฝึกงาน
รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ชั้น 4 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย  สาขารักษารักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ อาชีพผู้
บริหารงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ชั้น 5 

  

8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications) 
  N/A 

9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ 

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

0311 ศึกษาข้อมูลความต้องการการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญของผู้ว่าจ้าง 

0312 จัดท าเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญและน าเสนอต่อผู้ว่าจ้าง 

0321 ด าเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญตามวัตถุประสงค์ 

0322 ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญให้เป็นปัจจุบัน 

0411 จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 

0421 ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญในสถานการณ์ปกติ 

0422 ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ 
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10. ระดับคุณวุฒิ 

10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ชั้น 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยที่มีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว สามารถ
แก้ปัญหาพ้ืนฐานที่พบเป็นประจ าได้ โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือและข้อมูลพ้ืนฐานภายใต้การควบคุม และ        
แนะแนวจากผู้บังคับบัญชา พนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ชั้น 2 ต้องมีสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญในสถานการณ์ปกติ ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญใน
สถานการณ์ไม่ปกต ิ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ต้องมีและเป็นบุคคลที่
มีความสามารถในการสังเกต จดจ า ลักษณะ รูปพรรณ สิ่งผิดปกติได้เป็นอย่างดี  มีความสามารถในการรักษา
ความลับได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความสุภาพเรียบร้อยต่อ
บุคคลส าคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วย
สมรรถนะ 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ
ชั้น 2 จะต้องเป็นผู้ทีมี่ประสบการณ์การท างานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดย
มีเอกสารรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

 พนักงานรักษาความปลอดภัย (บุคคลส าคัญ) ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

0421 ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญในสถานการณ์ปกติ 

0422 ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ 
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10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ชั้น 3  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยที่มีทักษะขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้แล้ว สามารถ
แก้ปัญหาพ้ืนฐานที่พบเป็นประจ าได้ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือและข้อมูลพ้ืนฐานภายใต้การควบคุมและแนะ
แนวจากผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ชั้น 3 ต้องมีสมรรถนะใน             
การ จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญในสถานการณ์ปกติ และปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญในสถานการณ์            
ไม่ปกต ิ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ต้องมีและเป็นบุคคล
ที่มีความสามารถในการสังเกต จดจ า ลักษณะ รูปพรรณ สิ่งผิดปกติได้เป็นอย่างดี  มีความสามารถในการรักษา
ความลับได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี  มีความสามารถในการใช้
เครื่องมือเทคโนโลยีการสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีความสุภาพเรียบร้อยต่อบุคคลส าคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 3 หน่วย
สมรรถนะ 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญ ชั้น 3 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ชั้น 2 และมี
ประสบการณ์การท างานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการ
ท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 3. บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าท าการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพหัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ ชั้น 3 โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ชั้น 2 จะต้อง
มีประสบการณ์ท างานด้านรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีใบรับรองประสบการณ์
ท างานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ จากหน่วยงานต้นสังกัด 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
 พนักงานรักษาความปลอดภัย(บุคคลส าคัญที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

0411 จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 

0421 ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญในสถานการณ์ปกติ 

0422 ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ 
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10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ชั้น 4  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

 เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีทักษะทางการคิดและปฏิบัติงานหลากหลาย สามารถแก้ปัญหา
ทางเทคนิคในงานได้ และปฏิบัติงานภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกงาน
รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญชั้น 4 ต้องมีสมรรถนะในการด าเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญตามวัตถุประสงค์ ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญให้เป็นปัจจุบัน  

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ต้องมีและเป็นบุคคลที่
มีความสามารถในการสอน มีความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย                        
มีความสามารถในการสังเกต จดจ า ลักษณะ รูปพรรณ สิ่งผิดปกติได้เป็นอย่างดี  มีความสามารถในการรักษา
ความลับได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความสุภาพเรียบร้อยต่อ
บุคคลส าคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 
หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการศึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)   

 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วย
สมรรถนะ 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ชั้น 3 และมี
ประสบการณ์การท างานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการ
ท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 3. บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าท าการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญ ชั้น 4 โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ชั้น 3 จะต้อง
มีประสบการณ์ท างานด้านรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีใบรับรองประสบการณ์
ท างานด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือจบการศึกษาหลักสูตรการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลส าคัญของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนในประเทศหรือต่างประเทศ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

 พนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ หัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

0321 ด าเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญตามวัตถุประสงค์ 

0322 ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญให้เป็นปัจจุบัน 
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  10.4 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
อาชีพผูบ้ริหารงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ชั้น 5  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

 เป็นผู้ที่มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถควบคุม ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างอิสระด้วยตนเอง สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ 
ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพผู้จัดการงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ชั้น 5 ต้องมีสมรรถนะในการศึกษา
ข้อมูลความต้องการการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญของผู้ว่าจ้าง จัดท าเอกสารการให้บริการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญและน าเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา และจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ต้องมีและเป็น
บุคคลที่มีความสามารถในการสอน มีความสามารถในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย มี
ความสามารถ มีความรู้ในการบริหาร จัดการ วางแผน จัดก าลังพล ตัดสินใจ มีความสามารถในการรักษา
ความลับได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความสุภาพเรียบร้อยต่อ
บุคคลส าคัญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้จัดการงานรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วย
สมรรถนะ 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบอาชีพผู้จัดการงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ชั้น 5 จะต้องเป็นผู้ที่
ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัย ชั้น 4 และมีประสบการณ์การท างานด้านการ
รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

3.บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าท าการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้จัดการงานรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ ชั้น 5 โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัย ชั้น 4 จะต้อง
มีประสบการณ์การบริหารระบบงานรักษาความปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองการท างานจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

 ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ผู้ช านาญการด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ
ภาครัฐและเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

0311 ศึกษาข้อมูลความต้องการการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญของผู้ว่าจ้าง 
0312 จัดท าเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญและน าเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา 
0411 จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

1. ตารางแสดงหน้าที่ สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 
บทบาทหลัก 
Key Roles 

 
หน้าที่หลัก 

Key Function 
ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 

พัฒนาศักยภาพของ          
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ ให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 03 บริหารงานรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
 
 
 
 

 031 บริหารงานรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ                    
ให้เป็นรูปธรรม 

  
 
 
 
 

032 ฝึกอบรมพนักงาน
รักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ ให้
สัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ 

 04 ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
 
   

 041 เตรียมการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
ตามข้อก าหนดใน
สัญญาจ้าง 

  042 ด าเนินงานรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ
ตามแผนงาน 
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2. ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence  

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 
0 3 1 
 
 
 
 

บริหารงานรักษา 
ความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญให้เป็นรูปธรรม 

 0 3 1 1 ศึกษาข้อมูลความต้องการ
การรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญของผู้ว่าจ้าง 

 0 3 1 1 1 ตรวจสอบความต้องการ
การรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญของผู้
ว่าจ้าง   

      0 3 1 1 2 ส ารวจพื้นที่และเส้นทาง
เพ่ือประเมินการรักษา
ความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญ 

      0 3 1 1 3 ประเมินการข่าวเพื่อการ
รักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ 

    0 3 1 1 4 ประเมินความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามบุคคลส าคัญ
ในการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ  

 0 3 1 2 จัดท าเอกสารการ
ให้บริการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญและ
น าเสนอต่อผู้ว่าจ้าง
พิจารณา 

 0 3 1 2 1 จัดท าใบเสนอราคา
ว่าจ้างรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญต่อ
ผู้ว่าจ้าง 

      0 3 1 2 2 จัดท าเอกสารสัญญา
รักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ ตามที่
กฎหมายก าหนด 

      0 3 1 2 3 จัดท าแผนการรักษา
ความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญ 
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หน้าที่หลัก 
Key Function  

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence  

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 
0 3 2  ฝึกอบรมพนักงานรักษา

ความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญ ให้สัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ 

 0 3 2 1 ด าเนินการฝึกอบรม          
การรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญตาม
วัตถุประสงค์ 

 

 0 3 2 1 1 จัดเตรียมเอกสาร 
สถานที่ สื่อการสอน 
ตารางที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมการรักษา 
ความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญ 

    0 3 2 1 2 จัดฝึกอบรมพนักงาน
รักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ 

 0 3 2 2 ปรับปรุงหลักสูตร           
การรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญให้เป็น
ปัจจุบัน 

 0 3 2 2 1 วิเคราะห์และประเมิน
เพ่ือการปรับปรุง
หลักสูตรการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
ให้เป็นปัจจุบัน 

    0 3 2 2 2 น าเสนอหลักสูตร          
การรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญที่ปรับปรุง
แล้ว 
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หน้าที่หลัก 
Key Function  

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence  

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 
0 4 1 เตรียมการรักษา

ความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญตามข้อก าหนด
ในสัญญาจ้าง 

 0 4 1 1 จัดเตรียมพนักงานรักษา
ความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญให้เป็นไปตามสัญญา
จ้าง 

 0 4 1 1 1 การวางแผนก าลังพลรักษา
ความปลอดภัยบุคคลส าคัญ
ให้ตรงตามสัญญาจ้าง 

  0 4 1 1 2 
 

จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
ที่ใช้ในการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญให้
ตรงตามสัญญาจ้าง 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

0 4 1 1 3 
 

ก าหนดและมอบอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ
รายบุคคล 

      0 4 1 1 4 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญ           

0 4 2 ด าเนินงานรักษา
ความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญตามแผนงาน 

 0 4 2 1 ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ    
ในสถานการณ์ปกติ  

 0 4 2 1 1 ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

  0 4 2 1 2 ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

   0 4 2 2 ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ    
ในสถานการณ์ไม่ปกติ 
 

 0 4 2 2 1 
 

แจ้งสถานการณ์ของภัย
คุกคามที่พบอาจเป็น
อันตรายต่อบุคคลส าคัญ          
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

0 4 2 2 2 
 

ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ 
ในการรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ       

      0 4 2 2 3 
 

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่   
ที่เก่ียวข้องด้านการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  0311   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ศึกษาข้อมูลความต้องการการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญของผู้ว่าจ้าง 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A   
4. สร้างใหม่  
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 บุคคลที่ท าหน้าที่ในการบริหาร รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญจะต้องตรวจสอบความต้องการการ
รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญของผู้ว่าจ้าง ส ารวจพ้ืนที่และเส้นทางเพ่ือประเมินการรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ ประเมินการข่าวเพ่ือการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ และประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
บุคคลส าคัญในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ   
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 กลุ่มอาชีพรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี) 
 N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 1. พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 2. หนังสือสัญญาระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

03111 ตรวจสอบความ
ต้องการการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญของ 
ผู้ว่าจ้าง  

1. ตรวจสอบเงื่อนไขความต้องการของผู้ว่าจ้าง
ได้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาว่าจ้าง  

1. การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์     
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 
 

2. ออกแบบแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

03112 ส ารวจพื้นที่และ
เส้นทางเพ่ือประเมินการ
รักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญ 

1. ออกแบบชุดส ารวจพื้นที่และเส้นทางที่ใช้ใน
การเดินทางได้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อก าหนด
ของผู้ว่าจ้าง 

1. การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์     
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

2. ออกแบบชุดตรวจค้นวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องครบถ้วน 

3. ออกแบบแผนการเผชิญเหตุ รองรับ
เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 03113 ประเมินการข่าว
เพ่ือการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

1. รวบรวมข่าวสารที่มีผลกระทบต่อบุคคล
ส าคัญได้ถูกต้องครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์  
ดูรายละเอียดข้อ 18.3   

2. รวบรวมรายชื่อกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาความ
ขัดแย้งกับบุคคลส าคัญได้ถูกต้องครบถ้วน 

03114 ประเมินความเสี่ยง
จากภัยคุกคามบุคคลส าคัญ
ในการรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ  

1. ตรวจสอบความเสี่ยงของสถานที่ใน                  
การรักษาความปลอดภัยของบุคคลส าคัญ               
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์  
ดูรายละเอียดข้อ 18.4   

2. ตรวจสอบความเสี่ยงของเส้นทางใน                 
การรักษาความปลอดภัยของบุคคลส าคัญ             
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

3. ตรวจสอบปัจจัยภายนอกที่เสี่ยงต่อภัย
คุกคามในการรักษาความปลอดภัยไดถู้กต้อง
ครบถ้วน  

 

 

4. รายงานสรุปผลการประเมินการข่าวและ
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่ก าหนดได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
 1. การบริหารจัดการบริษัทรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

2. การอ านวยการ การวางแผน และการจัดสรรทรัพยากร 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
2. ข้อก าหนดการให้บริการรักษาความปลอดภัยตามหนังสือสัญญาระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัย  

และผู้ว่าจ้าง 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. สัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการสูญเสียหรืออุบัติเหตุระหว่างการด าเนินงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ปริญญาบัตร/ใบรับรองการผ่านงานด้านการรักษาความปลอดภัย 
2. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 

          4.  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ตรวจสอบความต้องการของผู้ว่าจ้าง ส ารวจพื้นที่และเส้นทาง ประเมินการข่าว และประเมินความ

เสี่ยงจากภัยคุกคามบุคคลส าคัญในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ  
(ก) ค าแนะน า  

1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาจ้างและหรือ พระราชบัญญัติรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ. 2558  

 2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความสามารถในการสังเกตและบันทึกจุดเสี่ยงของพ้ืนที่ และเส้นทาง
ที่ใช้ในการเดินทาง 

3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความสามารถในการรวบรวมข่าวสารและวิเคราะห์บุคคล 
 4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลและแผนการปฏิบัติงาน 
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5. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความสามารถในการสรุปผลการปฏิบัติงาน และสรุปปัญหาข้อขัดข้อง
ในการด าเนินงาน 

 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

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

1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.4 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0312   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดท าเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญและน าเสนอต่อผู้ว่าจ้าง
พิจารณา 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A  
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
          บุคคลที่ท าหน้าที่ในการบริหารงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญจะต้องจัดท าใบเสนอราคาว่าจ้าง
รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญต่อผู้ว่าจ้าง จัดท าเอกสารสัญญารักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญตามที่
กฎหมายก าหนด และจัดท าแผนการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 กลุ่มอาชีพรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
           N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 1. พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 2. หนังสือสัญญาระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

03121  จัดท าใบเสนอราคา
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญต่อผู้ว่าจ้าง 
 

1. รวบรวมข้อมูลจากผู้ว่าจ้าง 
เพ่ือจัดท าใบเสนอราคาว่าจ้างรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญได้ถูกต้องและครบถ้วน 

1.  การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

2. วิเคราะห์ข้อเสนอใบเสนอราคาว่าจ้าง
รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญได้ถูกต้อง
และครบถ้วน 

3. น าเสนอใบเสนอราคาว่าจ้างรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญต่อผู้ว่าจ้างไดถู้กต้อง
ครบถ้วน 

03122 จัดท าเอกสารสัญญา
รักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

1. วิเคราะห์รายละเอียดของสัญญาว่าจ้าง
ตามท่ีกฎหมายก าหนดได้ถูกต้องครบถ้วน 

1.  การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 2. จัดท าสัญญาว่าจ้างและน าเสนอเอกสารให้

ทั้งสองฝ่ายลงนามได้ถูกต้องครบถ้วน 

03123 จัดท าแผนการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อสัญญาว่าจ้างไดถู้กต้อง
ครบถ้วน 

1.  การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 2. เสนอแผนการรักษาความปลอดภัยบุคคล

ส าคัญให้แก่ผู้ว่าจ้างไดถู้กต้องครบถ้วน 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. การบริหารจัดการบริษัท รักษาความปลอดภัย 
2. การวางแผนน าเสนอโครงการ การแก้ไขปรับปรุงแผน การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

รับอนุญาต  
(ข)  ความต้องการด้านความรู้ 

1. พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
2. ข้อก าหนดการให้บริการรักษาความปลอดภัยตามหนังสือสัญญาระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัย 
และผู้ว่าจ้าง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
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หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. สัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานและการสูญเสียหรืออุบัติเหตุระหว่างการด าเนินงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ปริญญาบัตร/ใบรับรองการผ่านงานด้านการรักษาความปลอดภัย 
2. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 

          4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
จัดท าเอกสารใบเสนอราคาว่าจ้าง เอกสารสัญญา และแผนการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

(ก) ค าแนะน า  
1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในสัญญาจ้าง และหรือ พระราชบัญญัติ      

รักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความสามารถในการเสนอแผนรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
4. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความสามารถในการน าเสนอแผนรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญต่อ 

ผู้ว่าจ้าง 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

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

1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  0321   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ด าเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญตามวัตถุประสงค์ 
3. ทบทวนครั้งที่ ……………N/A………………….   
4. สร้างใหม่      
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 5412 ต ารวจรักษาความปลอดภัย(ต ารวจติดตาม) 
ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ISCO รหัส 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าคุมงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
          บุคคลที่ท าหน้าที่ในการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญจะต้องจัดเตรียมเอกสาร 
สถานที่ สื่อการสอน ตารางที่ใช้ในการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ และจัดฝึกอบรมพนักงาน
รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 กลุ่มอาชีพรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 1. พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 2. หนังสือสัญญาระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

03211 จัดเตรียมเอกสาร 
สถานที่ สื่อการสอน ตาราง
ที่ใช้ในการฝึกอบรมการ
รักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญ 

1. จัดเตรียมเอกสารและตารางสอนที่ใช้ใน
การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญได้ถูกต้องและครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์  
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ การสาธิต
การปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

2. จัดเตรียมสถานที่ท่ีใช้ในการฝึกอบรม  
การรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญได้
ถูกต้องและครบถ้วน 

3. จัดท าสื่อการสอนและอุปกรณ์การสอน  
ที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญตามหลักสูตรได้
ถูกต้องและครบถ้วน 

03212 จัดฝึกอบรม
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

1. จัดฝึกอบรมพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน 
2. การสัมภาษณ์     
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ การสาธิต
การปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

 2. ประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมบุคคล
ส าคัญได้ถูกต้องและครบถ้วน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. การบริหารจัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย 
2. การรวบรวม การจัดท า การผลิตสื่อการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1.พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
2. ข้อก าหนดการให้บริการรักษาความปลอดภัยตามหนังสือสัญญาระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัย

และผู้ว่าจ้าง 
3. ข้อก าหนดของขั้นตอนและวิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. สัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ปริญญาบัตร/ใบรับรองการผ่านงานด้านการรักษาความปลอดภัย 
2.วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
4. เอกสารรวมเล่มการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
1. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการการฝึกอบรม เช่น คู่มือการฝึกอบรม เอกสารประกอบการบรรยายการ

ฝึกอบรม เป็นต้น 
2. จัดท าตารางการฝึกอบรมที่ก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรมแต่ละรายวิชา และรายวิชาจะต้องเป็น

ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้  
3. จัดเตรียมยานพาหนะ อาวุธ และพ้ืนที่ส าหรับการฝึกอบรม  
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในสถานที่ฝึกอบรม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี จอภาพฉาย คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ 

เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเสียง และสถานที่อ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งความพร้อมของ
สถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมจะต้องเป็นไปตามท่ีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  

5. จัดท าสื่อการสอนและอุปกรณ์ท าการที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญ 

6. ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
7. ประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญโดยต้องท าก าหนดเครื่องมือ

ประเมินและท าการประเมินผลการฝึกอบรมทั้งภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ 
(ก) ค าแนะน า  

N/A 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

N/A  
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
 N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
 N/A 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  0322   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญให้เป็นปัจจุบัน 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A   
4. สร้างใหม่        
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)  

ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
          บุคคลที่ท าหน้าที่ในการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญจะต้อง วิเคราะห์และ
ประเมินเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญให้เป็นปัจจุบัน และน าเสนอหลักสูตร
การรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญท่ีปรับปรุงแล้ว 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 กลุ่มอาชีพรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 1. พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 2. หนังสือสัญญาระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

03221 วิเคราะห์และ
ประเมินเพ่ือการปรับปรุง
หลักสูตรการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญให้เป็น
ปัจจุบัน 

1. ตรวจสอบรายวิชาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
การรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญท้ัง
รายวิชาทฤษฎีและปฎิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์  
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ การสาธิต
การปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

2. วิเคราะห์และพิจารณาปรับปรุงรายวิชา
ในหลักสูตรรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญให้มีความทันสมัยทั้งรายวิชาทฤษฎี
และปฎิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน 

3. วิพากษ์หลักสูตรรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญที่ปรับปรุงแล้วให้มีความ
สมบูรณ์ได้ถูกต้องและครบถ้วน 

03222 น าเสนอหลักสูตร
การรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญที่ปรับปรุงแล้ว 

1. จัดท ารูปเล่มรายละเอียดหลักสูตรการ
รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญที่ปรับปรุง
แล้วได้ถูกต้องและครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์     
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ การสาธิต
การปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

2. น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา
อนุมัติและน าไปใช้ได้ถูกต้องและครบถ้วน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก)  ความต้องการด้านทักษะ  
1. การบริหารจัดการบริษัท รักษาความปลอดภัย 
2. การด าเนินการและการอ านวยการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญการออกแบบ

เครื่องมือการประเมินผลการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญการรวบรวมข้อมูลการประเมินผล
ก่อนและหลังการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ การสรุปผลการประเมินผลการฝึกอบรม           
การรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1.พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
2. ข้อก าหนดการให้บริการรักษาความปลอดภัยตามหนังสือสัญญาระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัย

และผู้ว่าจ้าง 
3. ข้อก าหนดของขั้นตอนและวิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. สัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
2. รายงานสรุปผลการประเมินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ปริญญาบัตร/ใบรับรองการผ่านงานด้านการรักษาความปลอดภัย 
2. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
4. เอกสารรวมเล่มการประเมินผลการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

          5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 
 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
 1. วิเคราะห์รายละเอียดแต่ละรายวิชาในหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ 

2. จัดท ารายวิชาใหม่ที่มีการปรับปรุงตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญให้ทันสมัยทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

3. จัดท ารูปเล่มรายละเอียดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญที่ปรับปรุง  
4. น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติและน าไปใช้ 

(ก) ค าแนะน า 
N/A 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  
1. รูปเล่มรายละเอียดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่ปรับปรุง  
ประกอบด้วย 

- บทน า/ค าน า 
- รายละเอียดเนื้อหาวิชา 
- รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
- ภาคผนวก  
- เอกสารอ้างอิง   
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
 N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  0411   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A   
4. สร้างใหม่        
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ISCO รหัส 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าคุมงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 บุคคลที่ท าหน้าที่ในการเตรียมการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญตามข้อก าหนดในสัญญาจ้าง
จะต้องวางแผนก าลังพลรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญให้ตรงตามสัญญาจ้าง จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ใช้ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญให้ตรงตามสัญญาจ้าง ก าหนดและมอบอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญรายบุคคล และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 กลุ่มอาชีพรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A 
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 1. พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 2. หนังสือสัญญาระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
04111 วางแผนก าลังพล
รักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญให้ตรงตามสัญญาจ้าง 

1.1 ก าหนดจ านวนก าลังพลและการวาง
ก าลังอย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามสัญญา
ว่าจ้างได้ถูกต้องและครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์     
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ การสาธิต
การปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

 1.2 คัดเลือกก าลังพลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ท่ี
เหมาะสมกับลักษณะงานตามสัญญาจ้างได้
ถูกต้องและครบถ้วน 

 

04112 จัดเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลส าคัญ
ให้ตรงตามสัญญาจ้าง 

1.1 ระบุเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการใช้ 
ประจ าตัวบุคคลและประจ าพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
ให้ตรงตามสัญญาจ้างได้ถูกต้องครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์     
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ การสาธิต
การปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

 1.2 บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ประจ า
บุคคลและประจ าพ้ืนที่ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

04113 ก าหนดและมอบ
อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญรายบุคคล 

1.1 ระบุอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยรายบุคคล
ได้ระบุไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 

1. การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์     
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ การสาธิต
การปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

1.2 ก าหนดขอบเขตการตัดสินใจในอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยรายบุคคลในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

04114 ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

1.1 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานพนักงาน
รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน หรือ 
2 การสัมภาษณ์  หรือ   
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ การสาธิต
การปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.4   

1.2 ติดตามแก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป
ตามข้อก าหนดของสัญญาว่าจ้างได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก)  ความต้องการด้านทักษะ  
1. การบริหารจัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย 
2. การรวบรวม วางแผน และการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
2. ข้อก าหนดการให้บริการรักษาความปลอดภัยตามหนังสือสัญญาระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัย

และผู้ว่าจ้าง 
3. ข้อก าหนดของขั้นตอนและวิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
4. ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. สัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ปริญญาบัตร/ใบรับรองการผ่านงานด้านการรักษาความปลอดภัย 
2. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
4. เอกสารรวมเล่มการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
 1. ก าหนดจ านวนก าลังพลและคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ให้ตรงตามลักษณะ
งานของเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาว่าจ้าง  
 2. ก าหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ โดยระบุ
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการตัดสินใจของพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
 3. จัดเตรียมและบ ารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจ าตัวบุคคลและประจ าพ้ืนที่ปฏิบัติงานให้
ตรงข้อตกลงตามสัญญาว่าจ้างการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
 4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
 5. แก้ไขการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย– Page   112 

(ก) ค าแนะน า  
การจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญต้องเป็นไปตามเอกสารประกอบ                      
การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างและตามพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยก าหนด  

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ประกอบด้วย เครื่องมือประจ า
พ้ืนที่การปฏิบัติงานที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ เช่น โทรศัพท์ และวิทยุสื่อสาร                
เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.4 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  0421   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญในสถานการณ์ปกติ  
3. ทบทวนครั้งที่  N/A   
4. สร้างใหม่        
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ISCO รหัส 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าคุมงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
           บุคคลที่ท าหน้าที่ในการด าเนินงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญตามแผนงานจะต้อง ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยของพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่  และปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ แจ้งสถานการณ์ของภัยคุกคามที่พบอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลส าคัญให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 กลุ่มอาชีพหัวหน้าฃุดรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 1. พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
 2. หนังสือสัญญาระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

04211 ปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยบุคคลส าคัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

1.บอกข้อปฏิบัติและข้อห้ามของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์     
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ การสาธิต
การปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

2. ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยตาม
ต าแหน่งที่ได้รับมอบหมายในการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลส าคัญได้อย่างถูกต้อง 

04212 ปฏิบัติการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

1 ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์   
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ การสาธิต
การปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

2. ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญการเดินเท้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 3. ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญโอกาสอ่ืน ๆได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก)  ความต้องการด้านทักษะ  
1. การรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
2. การใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
3. การสังเกตจดจ า การรู้จักพ้ืนที่และเส้นทางที่เก่ียวข้อง 
4. การเฝ้าระวัง และการคุ้มกันบุคคลส าคัญ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
2. ข้อก าหนดของขั้นตอนและวิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
3. รหัสและสัญลักษณ์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย 
 4. คู่มือการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
5. การติดต่อสื่อสาร และการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. สัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ปริญญาบัตร/ใบรับรองการผ่านงานด้านการรักษาความปลอดภัย 
2. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
4. เอกสารรวมเล่มการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญและตามระเบียบวินัยของพนักงานรักษาความปลอดภัย

บุคคลส าคัญ 
(ก) ค าแนะน า  

N/A 
 (ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

1. ข้อปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ประกอบด้วย 
 1. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทก าหนดไว้ 
 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 3. ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา/ผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด 
 4. ตรวจตราพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ 
 5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ 
 6. บุคคลภายนอกและยานพาหนะเข้าในหน่วยงาน ต้องแลกบัตรบัตรผ่านทุกครั้ง 
 7. บุคคล/ยานพาหนะก่อนออกจากหน่วยงาน ต้องตรวจค้นทุกครั้ง 
 8. ปฏิบัตหน้าที่เสร็จสิ้น ต้องลงบันทึกรายงานเหตุการณ์ 
 9. ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจุดรักษาการณ์ตามเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 11. รักษาความลับของนายจ้าง 
 12. พบสิ่งที่ผิดปกติให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

2. ข้อห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ ประกอบด้วย 
1. ห้ามสวมใส่เครื่องแบบนอกเหนือจากท่ีก าหนด 
2. ห้ามประพฤติปฏิบัติตนขัดต่อระเบียบวินัยข้อบังคับของบริษัท 
 -ห้ามละทิ้งหน้าที่หรือจุดรักษาการณ์หรือออกเวรก่อนคู่ผลัดมาเปลี่ยน 
 -ห้ามดื่มสุราของมึนเมาอ่ืนๆหรือยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด 
 -ห้ามการพนันหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเล่นการพนันทุกชนิด 
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 -ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท ยุยง เพื่อให้เกิดความแตกแยก 
3. ห้ามประพฤติปฏิบัติตนขัดต่อระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน  
 -ห้ามพูดคุยโทรศัพท์ในเขตหวงห้าม 
 - ห้ามสูบบุหรี่ในพ้ืนที่ห้ามสูบ 
 - ห้ามน าบุคคลเข้ามาในหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 - ห้ามน ารถยนต์เข้ามาจอดภายในหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 

- ห้ามน าอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถบันทึกภาพได้เข้ามาในหน่วยงานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

 - ห้ามการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 
4. ห้ามใช้ค าพูดและกิริยาที่ไม่เหมาะสม สุภาพ กับผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ 
5. ห้ามรับอาหารและเครื่องดื่มจากผู้อ่ืนที่ไม่รู้จักโดยเด็ดขาด 
6. ห้ามฟังวิทยุ เครื่อง MP3 ดูโทรทัศน์ และเครื่องสื่อสารที่ใช้เสียบหูฟังทุกชนิด 
7. ห้ามต่อเติม เพ่ิมข้อความในเอกสารค าสั่งของผู้ว่าจ้างหรือบริษัท 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 

N/A  
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
 N/A  
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  0422   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญในสถานการณ์ไม่ปกติ 
3. ทบทวนครั้งที่   N/A   
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ISCO รหัส 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าคุมงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
           บุคคลที่ท าหน้าที่ในการด าเนินงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญตามแผนงานจะต้อง ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยของพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่  ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ แจ้งสถานการณ์ของภัยคุกคามที่พบอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลส าคัญให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 กลุ่มอาชีพรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
          N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 1. พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 2. หนังสือสัญญาระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
       

javascript:popstatic('DescriptionPopup.aspx?class=16&id=327801&lv=9999&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2')
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

04221 แจ้งสถานการณ์ของ
ภัยคุกคามที่พบอาจเป็น
อันตรายต่อบุคคลส าคัญให้ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

1. แจ้งภัยคุกคามที่อาจเป็นอันตรายต่อ
บุคคลส าคัญให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดในในสัญญาจ้าง 
ได้ถูกต้องครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์   
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ การสาธิต
การปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 
 
 

2. รายงานภัยคุกคามที่อาจเป็นอันตรายต่อ
บุคคลส าคัญให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบตาม
แผนการที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

04222 ปฏิบัติตามแผน
เผชิญเหตุในการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

1. ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุในการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลส าคัญได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์  
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ การสาธิต
การปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเผชิญ
เหตุในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ
แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

04223 ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด้าน
การรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ 

1. ติดต่อผู้รับผิดชอบเพื่อการสืบสวน
สอบสวนเพื่อหาสาเหตุของความไม่
ปลอดภัยต่อบุคคลส าคัญ ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์   
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ การสาธิต
การปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

2. รายงานสถานการณ์ไม่ปลอดภัยให้ผู้
ว่าจ้างทราบเพื่อด าเนินการหรือด าเนินคดี
กับผู้ก่อภัยคุกคามได้ถูกต้อง ครบถ้วน  

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก)  ความต้องการด้านทักษะ  
1. การรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
2. การใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
2. ข้อก าหนดการให้บริการรักษาความปลอดภัยตามหนังสือสัญญาระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัย

และผู้ว่าจ้าง 
3. ข้อก าหนดของขั้นตอนและวิธีการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 
 4. คู่มือการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. สัญญาว่าจ้างระหว่างบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
2. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ปริญญาบัตร/ใบรับรองการผ่านงานด้านการรักษาความปลอดภัย 
2. วิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
3. ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
4. เอกสารรวมเล่มการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 

          5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ประสานงานและรายงานสถานการณ์ของภัยคุกคามที่พบอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลส าคัญให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

รับทราบ ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนเผชิญเหตุในการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของสัญญาจ้าง และหรือ พระราชบัญญัติรักษา

ความปลอดภัย พ.ศ. 2558 
2. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามข้อก าหนดของสัญญาจ้าง 
3. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องสามารถปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุการรักษาความปลอดภัยบุคคล

ส าคัญได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด  

N/A 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
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 N/A 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย   

สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
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1. ชื่อมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า 

2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน 
 N/A  

3.ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)  
 N/A  

4.ข้อมูลเบื้องต้น 

 ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยคือธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยให้แก่  อาคารสถานที่ 
ทรัพย์สิน และชีวิต ตลอดจนอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้ว่าจ้าง อาทเช่น บริษัท ห้างร้าน ส านักงาน 
ธนาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ขนส่ง ท่าเรือ และท่าอากาศยาน ทั้งของภาครัฐและเอกชน  
ผู้ประกอบการให้บริการรักษาความปลอดภัยจะด าเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปให้บริการยัง
สถานที่ของผู้ว่าจ้าง โดยขอบเขตของการให้บริการรักษาความปลอดภัย จ านวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
และระยะเวลาการให้บริการ จะข้ึนอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ว่าจ้าง  

งานรักษาความปลอดภัยในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ตามรูปแบบของลักษณะงาน คือ  
- งานรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ 
- งานรักษาความปลอดภัยด้านการอ านวยความสะดวกและการจราจร 
- งานรักษาความปลอดภัยบุคคล 
- งานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินและเอกสาร 
- งานรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลข่าวสาร 

 งานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า คืองานการดูแลรักษาความปลอดภัยในการขนส่งเงิน
สด หรือทรัพย์สินมีค่า หรือเอกสารส าคัญจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง พนักงาน
รักษาความปลอดภัยจ าเป็นต้องมีการพกพาอาวุธประจ าตัว เช่น ปืน ไว้ใช้ในการป้องกันตัวและป้องกันการถูก
ปล้นทรัพย์สินในระหว่างการขนส่ง 
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง 

N/A 

6 .ครั้งที่ 1   
N/A 

ครั้งที่ (อ่ืน ๆ) : N/A 
ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้  N/A    วันที่ประกาศ N/A   
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7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย  สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพ
พนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพรักษาความปลอดภัย  สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพพนักงาน
รักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2 

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพรักษาความปลอดภัย  สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพ   
พนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3  

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพรักษาความปลอดภัย  สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพ ครู
ฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4  

คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพ 
ผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า  ชั้น 5 

 

8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications) 

N/A 

9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ 

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

0511 ศึกษาข้อมูลความต้องการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าของผู้ว่าจ้าง 

0512 จัดท าเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าน าเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา 

0521 ด าเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

0522 ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็นปัจจุบัน   

0611 จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

0621 ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ปกติ 

0622 ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 

0623 ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ไม่ปกติ 
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10. คุณวุฒิวิชาชีพ   

  10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สิน
มีค่า อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

 เป็นผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า (พนักงานคุ้มภัย) ทีใ่ช้ทักษะในปฏิบัติงานขั้น
พ้ืนฐานทั่วไป สามารถแก้ปัญหาพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจ ากัด มีความสามารถในการล าเลียงและ
เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน บรรจุทรัพย์สินมีค่า มีทักษะ การใช้อาวุธปืน ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพพนักงาน
รักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1 ต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยใน           
การขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ปกติ และปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าใน
สถานการณ์ไม่ปกต ิ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1 ต้องเป็น
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน        
มีความรอบคอบ มีความสามารถในการสังเกตจดจ าได้เป็นอย่างดี  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้                 
ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1 ต้องมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

 พนักงานรักษาความปลอดภัยการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

0621 ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ปกติ 

0623 ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ไม่ปกติ 
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  10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าชั้น 2   

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยที่มีทักษะในการขับขี่ยานพาหนะ (พนักงานขับรถ) รู้พ้ืนที่และ
เส้นทาง ทั้งเส้นทางปกติและเส้นทางลัด รู้จักการแจ้งเหตุฉุกเฉินเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ สามารถแก้ปัญหา
พ้ืนฐานที่พบเป็นประจ าได้ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือและข้อมูลพ้ืนฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวจาก
ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2 ต้องมี
สมรรถนะในการจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยการขนส่งทรัพย์สินมีค่า ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
ในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ปกติ ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าใน
สถานการณ์ไม่ปกต ิ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2 ต้องมีและ
เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 3 
หน่วยสมรรถนะ 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
ชั้น 1 และมีประสบการณ์การท างานด้านการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี
เอกสารการรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

3. บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าท าการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2  โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า ชั้น 1 จะต้องมีประสบการณ์ท างานด้านรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 3 
ปี โดยมีใบรับรองประสบการณ์ท างานด้านการรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือส าเร็จ
การศึกษาที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

พนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า  หัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัยการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

0611 จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
0621 ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ปกติ 
0623 ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ไม่ปกติ  
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  10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า อาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัย (พนักงานควบคุมงานหรือหัวหน้าชุด) ที่มีทักษะในการตรวจ
นับจ านวนทรัพย์สินมีค่าให้ครบถ้วน ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง   
มีทักษะทางการคิดและปฏิบัติงานหลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคในงานได้ และปฏิบัติงานภายใต้
การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3 ต้องมีสมรรถนะในการ ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าใน
สถานการณ์ไม่ปกต ิ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3 ต้องมี
และเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหว
พริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 3 
หน่วยสมรรถนะ 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2 และประสบการณ์การท างานด้านการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 
1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

3.บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าท าการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3 โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า ชั้น 2 จะต้องมีประสบการณ์ท างานด้านรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 5ปี 
โดยมีใบรับรองประสบการณ์ท างานด้านการรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือส าเร็จการศึกษา
ที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

พนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า  หัวหน้าหน่วยงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สิน
มีค่า  สายตรวจพนักงานรักษาความปลอดภัยการขนส่งทรัพย์สินมีค่าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

0621 ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ปกติ 

0622 ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 

0623 ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ไม่ปกติ 
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  10.4 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้ที่มีทักษะในการสอนและฝึกอบรม (ครูฝึก) มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานที่
หลากหลาย สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4 ต้องมีสมรรถนะในการด าเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
และปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็นปัจจุบัน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4 ต้องมี
และเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการสอน  มีความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่าง
ดี มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณ
ไหวพริบ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน หรือส าเร็จการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่าท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 
หน่วยสมรรถนะ 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4  จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
ชั้น 3 และมีประสบการณ์การท างานด้านการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี
เอกสารการรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 3.บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าท าการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4  โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า ชั้น 3 จะต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 
7 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

 ครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ผู้ช านาญการด้านการรักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า ภาครัฐและเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

0521 ด าเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

0522 ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็นปัจจุบัน 
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  10.5 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรกัษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 5   

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมยานพาหนะ (ผู้จัดการ) ประเมินความเสี่ยง สั่งการ ประสานงาน บังคับบัญชา 
วางแผนการปฏิบัติงาน มีทักษะในการบริหารงานที่ซับซ้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการ การก าหนด
นโยบายองค์กร การแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้ และต้องมีสมรรถนะในการ ศึกษา
ข้อมูลความต้องการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าของผู้ว่าจ้าง และจัดท าเอกสารการให้บริ
การรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าน าเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา   

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 5 ต้องมี
และเป็นบุคคลที่มีความสามารถในจัดท าเอกสารสัญญา มีความรู้เรื่องสัญญาและข้อก าหนดของกฎหมาย  มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงาน หรือส าเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

 1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 
หน่วยสมรรถนะ 

2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 5  จะต้องผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมี
ค่า ชั้น 4 และมีประสบการณ์การท างานด้านการบริหารงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าไม่น้อย
กว่า 1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 3.บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าท าการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 5  โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมี
ค่า ชั้น 4 จะต้องมีประสบการณ์การบริหารระบบงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
โดยมีเอกสารการรับรองการท างานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
 ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า ผู้ช านาญการและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ภาครัฐและ
เอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
0511 ศึกษาข้อมูลความต้องการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าของผู้ว่าจ้าง 

0512 จัดท าเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าน าเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา   
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่งาน 

1. ตารางแสดงหน้าที่ สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

 

 

 

 

 

 

 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 
บทบาทหลัก 
Key Roles 

 
หน้าที่หลัก 

Key Function 
ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 

พัฒนาศักยภาพของ          
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยของการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 05 บริหารงานรักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า 
 
 
 

 0 5 1 บริหารงานรักษาความ
ปลอดภัยขนส่งทรัพย์สิน
มีค่าให้เป็นรูปธรรม 

  0 5 2 ฝึกอบรมพนักงานรักษา
ความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าให้สัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ 

 06 ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

 0 6 1 เตรียมการรักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าตาม
ข้อก าหนดในสัญญาจ้าง 

  0 6 2  ด าเนินงานรักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าให้เป็นไป
ตามสัญญาจ้าง 

    0 6 3  ควบคุมการปฎิบัติงาน
รักษาความปลอดภัยใน
การขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง 
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2. ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

หน้าที่หลัก 
Key Function  

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence  

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย  รหัส ค าอธิบาย 
0 5 1  บริหารงานรักษา 

ความปลอดภัย ใน
การขนส่งทรัพย์สินมี
ค่า ให้เป็นรูปธรรม 

 0 5 1 1 ศึกษาข้อมูลความต้องการ
รักษาความปลอดภัยใน
การขนส่งทรัพย์สินมีค่า
ของผู้ว่าจ้าง 
 

 0 5 1 1 1 พิจารณาข้อก าหนด
ความต้องการรักษา
ความปลอดภัยในการ
ขนส่งทรัพย์สินมีค่าของ
ผู้ว่าจ้าง 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 0 5 1 1 2 ส ารวจพื้นที่เพ่ือประเมิน
ความเสี่ยงในการรักษา
ความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า 

 0 5 1 2  จัดท าเอกสารการ
ให้บริการรักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าน าเสนอต่อผู้
ว่าจ้างพิจารณา 
   
 

 0 5 1 2 1  จัดท าใบเสนอราคา
ว่าจ้างรักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าต่อผู้ว่าจ้าง 

  0 5 1 2 2  จัดท าสัญญาว่าจ้างการ
รักษาความปลอดภัยใน
การขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

    0 5 1 2 3 จัดท าแผนรักษาความ
ปลอดภัยขนส่งทรัพย์สิน
มีค่าต่อผู้ว่าจ้าง 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

052  ฝึกอบรมพนักงาน
รักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า
ให้สัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ 

 0 5 2 1 ด าเนินการฝึกอบรมการ
รักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า 

 0 5 2 1 1 จัดเตรียมเอกสาร 
สถานที่ สื่อการสอน 
ตารางที่ใช้ในการ
ฝึกอบรมการรักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า  

  0 5 2 1 2 จัดฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยในการ
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

      
 0 5 2 2 ปรับปรุงหลักสูตรการ

รักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าให้เป็น
ปัจจุบัน   

 0 5 2 2 1 วิเคราะห์และประเมิน
หลักสูตรการฝึกอบรม
การรักษาความ
ปลอดภัยของการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าให้เป็น
ปัจจุบัน 

    0 5 2 2 2 น าเสนอหลักสูตรการ
ฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยของการ
ขนส่งทรัพย์สินมีค่าท่ี
ปรับปรุงแล้ว 

061  เตรียมการรักษา
ความปลอดภัยใน
การขนส่งทรัพย์สินมี
ค่าตามข้อก าหนดใน
สัญญาจ้าง 

 0 6 1 1  จัดเตรียมพนักงานรักษา
ความปลอดภัยการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า 

 0 6 1 1 1 วางแผนก าลังพลในการ
รักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้
ตรงตามสัญญาจ้าง      

  
 
 
 
 

 
 
 

 0 6 1 1 2  จัดเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา
ความปลอดภัยในการ
ขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้
ตรงตามสัญญาจ้าง 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

      
 

  0 6 1 1 3  ก าหนดและมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบ
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยขนส่งทรัพย์สิน
มีค่า รายบุคคล 

0 6 2  ด าเนินงานรักษา
ความปลอดภัยใน
การขนส่งทรัพย์สินมี
ค่าให้เป็นไปตาม
สัญญาจ้าง 

 0 6 2 1  ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าใน
สถานการณ์ปกติ 

 0 6 2 1 1  ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ของพนักงานรักษา
ความปลอดภัยในการ
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

      0 6 2 1 2  ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยในการรับมอบ
ทรัพย์สินมีค่าจาก    
ผู้ว่าจ้างเพ่ือขนส่งไป  
ยังปลายทาง 

      0 6 2 1 3  ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยระหว่างการ
เดินทางขนส่งทรัพย์สิน  
มีค่า 

 
 

  
 
 

      0 6 2 1 4  ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยในการส่งมอบ
ทรัพย์สินมีค่าให้กับ              
ผู้ว่าจ้าง 

   0 6 2 2  ควบคุมก ากับดูแล          
การปฏิบัติงานรักษา           
ความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สิน  มีค่าให้เป็น         
ไปตามสัญญาจ้าง 

 0 6 2 2 1 ก ากับดูแลระเบียบวินัย
ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยขนส่งทรัพย์สิน
มีค่าในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 

      0 6 2 2 2  ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยขนส่งทรัพย์สิน
มีค่า 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

 
 
 
 

 
 
 
 

  0 6 2 3   ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าใน
สถานการณ์ไม่ปกติ 

 0 6 2 3 1  แจ้งสถานการณ์ของภัย
คุกคามที่พบในระหว่าง
การเดินทางขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า 

      0 6 2 3 2   ปฏิบัติการระงับเหตุ
ผิดปกติเบื้องต้นในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ความไม่
ปลอดภัยในการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า 

       0 6 2 3 3  ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0511   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ศึกษาข้อมูลความต้องการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าของผู้ว่าจ้าง 
3. ทบทวนครั้งที่   N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
  บุคคลที่ท าหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินของมีค่า จะต้องพิจารณาข้อก าหนด
ความต้องการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าของผู้ว่าจ้าง และส ารวจพื้นที่เพ่ือประเมินความ
เสี่ยงการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
 7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  อาชีพรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 เงื่อนไขข้อตกลงการว่าจ้างรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 05111 พิจารณาข้อก าหนด
ความต้องการรักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าของผู้ว่าจ้าง 
 

1. เข้าใจข้อก าหนดในรายละเอียดตาม
ความต้องการของผู้ว่าจ้าง ได้อย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

1.การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1  

2. วิเคราะห์ข้อก าหนดความต้องการของ
ผู้ว่าจ้าง ได้ระบุไว้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

05112 ส ารวจพื้นที่เพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงการรักษา
ความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า 

1. ส ารวจพื้นที่เพ่ือประเมินความเสี่ยงใน
การรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมี
ค่าได้ถูกต้องครบถ้วน 

1.การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 
 

  

2. ประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และ
เส้นทางได้ถูกต้องครบถ้วน 

.  

 

3 สรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของ
พ้ืนที่และเส้นทางในการรักษาความ
ปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าตามความ
ต้องการของผู้ว่าจ้างได้ถูกต้องครบถ้วน 

 

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

ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสัญญาจ้าง 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- การสังเกตและจดจ าพ้ืนที่และเส้นทาง  
- ทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย 
- วิเคราะห์ความเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ และเส้นทางในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าของผู้ว่าจ้าง  
- การบริหารงาน การสั่งการ การประสานงาน และการประเมินความเสี่ยง  
- การจัดการบุคลากร อุปกรณ์ และยานพาหนะ 
- การจัดท าเอกสาร และประสานงานผู้ว่าจ้าง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสัญญาจ้าง 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าข้อก าหนดเทคนิคและการเงิน 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย– Page   137 

- ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจและการประเมินความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยในการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า 

- ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
     -    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสารข้อก าหนดแสดงความจ านงของผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
- เอกสารข้อก าหนดได้มีการจัดท าส าเนาข้อตกลงว่าจ้างที่มีการลงนามทั้งสองฝ่าย 
- ภาพถ่ายพ้ืนที่และเส้นทางในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- แผนที่แสดงเส้นทางในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- เอกสารวิเคราะห์ความเสี่ยงของพ้ืนที่ และในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชญากรรมในพ้ืนที่ที่มีผลกระทบต่อการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- เอกสารสรุปผลการประเมินความเสี่ยงของพ้ืนที่และเส้นทางในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ความรู้เรื่องข้อก าหนดการจัดท าสัญญาจ้าง 
- ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- สัญญาจ้างได้มีการลงนามการตรวจสอบแล้วทั้งสองฝ่าย 
- คู่มือแสดงภูมิประเทศและเส้นทางในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า ได้แก่ สภาพเส้นทาง และสภาพ

การจราจร ฯลฯ 
- คู่มือบ่งบอกอันตรายจากภัยคุกคามของพื้นที่เส้นทางขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ารายงานและการน าเสนอ 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
 ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
พิจารณาข้อก าหนดความต้องการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าของผู้ว่าจ้าง ส ารวจ

พ้ืนที ่ประเมินความเสี่ยง และสรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของพ้ืนที่และเส้นทางในการรักษาความ
ปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง 

(ก) ค าแนะน า  
N/A 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ข้อก าหนดแบ่งเป็น 

 1.1 ข้อก าหนดทางเทคนิคได้แก่ วิธีการ อุปกรณ์ คุณสมบัติก าลังพล 
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 1.2 ข้อก าหนดทางการเงินได้แก่ค่าจ้างบริการ ค่าชดเชยความเสียหาย ค่าประกันภัย 
 2. ข้อมูลส าหรับการส ารวจพื้นที่และเส้นทางในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าเพ่ือประเมินความเสี่ยง ต้อง
พิจารณาได้แก่ 

 2.1 ข้อก าหนด ขอบเขตพ้ืนที่ และเส้นทางในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
 2.2 ลักษณะภูมิประเทศและเส้นทางในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
 2.3 สภาพการจราจรของเส้นทางในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

   2.4 หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง โรงพยาบาลและสถานีบริการ
เชื้อเพลิง 
  3. อุปกรณ์เครื่องมือที่ต้องจัดเตรียมในการส ารวจพื้นที่และเส้นทาง ได้แก่ รถยนต์ แผนที่ กล้องถ่ายภาพ 
แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อประเมินความเสี่ยงในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

4. รายงานสรุปข้อมูลการประเมินความเสี่ยงพ้ืนที่ และเส้นทางเพ่ือประเมินการรักษาความปลอดภัยใน
การขนส่งทรัพย์สินมีค่า ประกอบด้วย 
 4.1 แผนที่เส้นทางการขนส่งทรัพย์สินมีค่าจาก จุดรับ เส้นทางขนส่ง และจุดรับมอบสินค้า 
 4.2 ภัยคุกคามและความเสี่ยงในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
 4.3 มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
 4.4 จ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัย และเครื่องมืออุปกรณ์ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
 N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
  N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0512   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดท าเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าน าเสนอต่อผู้ว่าจ้าง

พิจารณา 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A    
4. สร้างใหม่        
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 
 บุคคลที่ท าหน้าที่ผู้จัดการงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินของมีค่า จะต้องจัดท าใบเสนอราคา
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าต่อผู้ว่าจ้าง จัดท าสัญญาว่าจ้างการรักษาความปลอดภัย
ในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า จัดท าแผนรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าต่อผู้ว่าจ้าง  
 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 อาชีพรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
  N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 เงื่อนไขข้อตกลงการว่าจ้างรักษาความปลอดภัยการขนส่งทรัพย์สินของมีค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

05121 จัดท าใบเสนอราคา
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยใน
การขนส่งทรัพย์สินมีค่าต่อผู้
ว่าจ้าง 

1.รวบรวมข้อมูลจากผู้ว่าจ้างเพ่ือจัดท าใบ
เสนอราคาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยในการ
ขนส่งทรัพย์สินมีค่าได้ถูกต้องและครบถ้วน 

1.การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 
 

 

2. วิเคราะห์ข้อเสนอใบเสนอราคาว่าจ้าง
รักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมี
ค่าได้ถูกต้อง 

 

 

3 น าเสนอในเสนอราคาว่าจ้างรักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าต่อผู้
ว่าจ้างได้ถูกต้องและครบถ้วน 

 

05122 จัดท าสัญญาว่าจ้างการ
รักษาความปลอดภัยในการ
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

1. รวบรวมข้อมูลจากผู้ว่าจ้างเพ่ือจัดท าใบ
เสนอราคาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยในการ
ขนส่งทรัพย์สินมีค่าได้ถูกต้องและครบถ้วน 

1.การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 
 

 2 วิเคราะห์ข้อเสนอใบเสนอราคาว่าจ้าง
รักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมี
ค่าได้ถูกต้องและครบถ้วน 

 

  

3. น าเสนอในเสนอราคาว่าจ้างรักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าต่อผู้
ว่าจ้างได้ถูกต้องและครบถ้วน 

 

 

4 วิเคราะห์รายละเอียดของสัญญาว่าจ้าง
ตาม พ.ร.บ.รักษาความปลอดภัยได้ถูกต้อง
และครบถ้วน 

 

 
5 จัดท าสัญญาว่าจ้างและน าเสนอเอกสารให้
ทั้งสองฝ่ายลงนามได้ถูกต้องและครบถ้วน 

 

 05123 จัดท าแผนรักษาความ
ปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า
ต่อผู้ว่าจ้าง 

1. วิเคราะห์สัญญาว่าจ้างเพ่ือจัดท าแผนการ
รักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าได้
ถูกต้องและครบถ้วน 

1.การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

 

2. เสนอแผนการรักษาความปลอดภัยในการ
ขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ถูกต้อง
และครบถ้วน 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ทักษะการรวมรวมข้อมูลในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- เทคนิคการจัดท าสื่อในการน าเสนอโครงการ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย 2558 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการ 
- ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ารายงานและการน าเสนอ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าข้อก าหนดเทคนิคและการเงิน 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการน าเสนองานและโครงการ 
-  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- ส าเนาข้อตกลงว่าจ้างที่มีการลงนามทั้งสองฝ่าย 
- ส าเนารายงานการส ารวจพื้นที่และเส้นทางในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าของผู้ว่าจ้าง 
- ส าเนารายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงพื้นที่และเส้นทางในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าของ

ผู้ว่าจ้าง 
- ส าเนาเอกสารข้อเสนอโครงการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- เอกสารบันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของผู้ว่าจ้าง 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
-   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
- ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอโครงการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าสัญญาจ้าง 
- ความรู้เกี่ยวกับกาจัดท าข้อก าหนดเทคนิคทางการเงิน 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าเสนอข้อก าหนดเทคนิคได้แก่ สถานที่รับส่งทรัพย์สินมีค่า ระยะเวลา

ด าเนินการ หน้าที่ความรับผิดชอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
- ความรู้เกี่ยวกับการน าเสนอข้อก าหนดทางการเงินได้แก่ ค่าชดเชยความเสียหาย ค่าปรับ ก าหนดการ

ช าระเงิน 
- ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
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ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 
 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
จัดท าเอกสารใบเสนอราคาว่าจ้าง เอกสารสัญญา และแผนการรักษาความปลอดภัยในการขนส่ง

ทรัพย์สินมีค่า 
(ก) ค าแนะน า  
N/A 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
1. ใบเสนอราคาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยแผนการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าจะ

แสดงรายละเอียดงานรักษาความปลอดภัย ได้แก่ 
1.1 การส ารวจพื้นที่ก่อนให้บริการ (ลักษณะพ้ืนที่ ขนาดพ้ืนที่ พ้ืนที่รอบข้าง ช่องทางเข้าออก

พ้ืนที่ แสงสว่าง การจัดเก็บทรัพย์สิน) 
  1.2 อุปกรณท์ี่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย 
  1.3 จ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
  1.4 ความพร้อมในการลงจุด 
  1.5 วงเงินรับผิดชอบ 

2. เอกสารสัญญาว่าจ้างการรักษาความปลอดภัยแผนการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมี
ค่าจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานรักษาความปลอดภัยของพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย และมี
รายการ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
  2.2 วันที่ท าสัญญา 
  2.3 ขอบเขตของงานและระยะเวลาให้บริการรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
  2.4 ค่าจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง 
  2.5 หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ว่าจ้าง 
  2.6 ค่าปรับ 

2.7 การก าหนดค่าเสียหาย 
2.8 การเลิกสัญญา 

3. แผนการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าจะต้องครอบคลุมข้อมูลจากใบเสนอราคา
และสัญญาว่าจ้างว่าจ้างการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
  N/A  
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
 N/A  
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0521  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ด าเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าตามวัตถุประสงค์ 
3. ทบทวนครั้งที่   N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลที่ท าหน้าที่ครูฝึกรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินของมีค่า จะต้องจัดเตรียมเอกสาร สถานที่
และสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม การรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า  และจัดฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
 7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  อาชีพรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี) 
           N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
      พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 05211 จัดเตรียมเอกสาร 
สถานที่และสื่อที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม การรักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สิน
มีค่า  

1 จัดเตรียมเอกสารและตารางที่ใช้ฝึกอบรม
การรักษาความปลอดภัยในการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า ได้ถูกต้องและครบถ้วน 

1. การสอบข้อเขียน  
2 การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ18.1  
 

 

2.  จัดเตรียมสถานที่ ที่ใช้ในการฝึกอบรม
การรักษาความปลอดภัยในการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าได้ถูกต้องและครบถ้วน 
 

  

3.  จัดท าสื่อการสอนและอุปกรณ์การสอนที่
ใช้ในการฝึกอบรมพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าตาม
หลักสูตรได้ถูกต้องและครบถ้วน 

05212 จัดฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยในการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า 

1. จัดฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าได้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

1 การสอบข้อเชียน  
2. การสัมภาษณ์ 
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน 
ณ สถานประกอบการในการ
ปฏิบัติงานจริง หรือ การสาธิต
การปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ18.2  
  

2 ประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมพนักงาน
รักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมี
ค่าได้ถูกต้องและครบถ้วน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ความรู้และทักษะในการสอนการขนส่งทรัพย์สินมีค่า การรับมอบทรัพย์สินมีค่าจากผู้ว่าจ้าง การบันทึก
เอกสารอย่างถูกต้อง การให้รหัสในการบรรจุทรัพย์สินมีค่า  อุปกรณ์ในการบรรจุทรัพย์สินมีค่า  การใช้อุปกรณ์
นิรภัยป้องกันการโจรกรรม  
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ทักษะการสอนวิธีการป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินมีค่า   
- ทักษะการป้องกันการช ารุดเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินมีค่า  
- ทักษะการเริ่มต้นในการรับมอบทรัพย์สินมีค่า  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้ในสอนวิธีการรับมอบทรัพย์สินมีค่า การขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้อยู่ในสภาพดี   
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- ความรู้ในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้ถึงปลายทางอย่างปลอดภัย  
- ความรู้ในสอนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือตรวจสอบการท างานของผู้เกี่ยวข้องในการขนส่ง

ทรัพย์สินมีค่า  
- ความรู้ในการสอนการบันทึกรายการขนส่งทรัพย์สินมีค่า  
- ความรู้ในการชดใช้ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งทรัพย์สินมีค่า  
-   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
  หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- ส าเนาเอกสารการจัดการฝึกอบรมในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- แบบประเมินผลการจัดการฝึกอบรมในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- ส าเนารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการอ านวยความสะดวกการจัดการฝึกอบรมในการขนส่ง

ทรัพย์สินมีค่า 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

- เอกสารการสอนการจัดการฝึกอบรมในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- เอกสารความรู้เกี่ยวกับวิธีการอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรมการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- เอกสารความรู้เกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุนการฝึกอบรมในการขนส่ง

ทรัพย์สินมีค่า 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
1. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการการฝึกอบรม เช่น คู่มือการฝึกอบรม เอกสารประกอบการบรรยายการ

ฝึกอบรม เป็นต้น 
2. จัดท าตารางการฝึกอบรมที่ก าหนดระยะเวลาการฝึกอบรมแต่ละรายวิชา และรายวิชาจะต้องเป็น

ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้  
3. จัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับการฝึกอบรม คิดเป็น 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร  
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในสถานที่ฝึกอบรม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี จอภาพฉาย คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ 

เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเสียง และสถานที่อ านวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึ่งความพร้อมของ
สถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมจะต้องเป็นไปตามท่ีพระราชบัญญัติก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  

5. จัดท าสื่อการสอนและอุปกรณ์ท าการที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และทรัพย์สินจะต้องมีสนับสนุนอย่างครบถ้วนเพียงพอต่อผู้รับการฝึกบอรม  

6. ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน 
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7. ประเมินผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน โดยต้องท า
ก าหนดเครื่องมือประเมินและท าการประเมินผลการฝึกอบรมทั้งภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ 

 
(ก) ค าแนะน า  

N/A 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 

N/A 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
 N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
  18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
  2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
  18.2 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  0522   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็นปัจจุบัน   
3. ทบทวนครั้งที่  N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 1219 ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลที่ท าหน้าที่ครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า จะต้องวิเคราะห์และประเมิน
หลักสูตรการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยของการขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็นปัจจุบัน  และน าเสนอ
หลักสูตรการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยของการขนส่งทรัพย์สินมีค่าท่ีปรับปรุงแล้ว 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  อาชีพรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)  
          N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 05221 วิเคราะห์และประเมิน
หลักสูตรการฝึกอบรมการ
รักษาความปลอดภัยของการ
ขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็น
ปัจจุบัน  
  

1. วิเคราะห์รายละเอียดแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้
ถูกต้องครบถ้วน 

1 การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์  
ดูรายละเอียดข้อ 18.1  

2. จัดท ารายวิชาใหม่ที่มีการปรับปรุงตาม
หลักสูตรรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สิน
มีค่าได้ถูกต้อง ทันสมัยทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 
3 วิพากษ์หลักสูตรรักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่าท่ีปรับปรุงแล้วเพ่ือจัดท า
หลักสูตรใหม่อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 

05222 น าเสนอหลักสูตรการ
ฝึกอบรมการรักษาความ
ปลอดภัยของการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าที่ปรับปรุงแล้ว  

1.  จัดท ารูปเล่มรายละเอียดหลักสูตรการ
รักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมี
ค่าท่ีปรับปรุงได้ถูกต้องครบถ้วน 

1 การสอบข้อเชียน  
2. การสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

 
2.  น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
อนุมัติและน าไปใช้ได้ถูกต้องครบถ้วน 

 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
     ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ความรู้ในการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม  
รายวิชาที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
- ทักษะด้านการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
- ทักษะการจัดรายวิชาในหลักสูตรการขนส่งทรัพย์สินมีค่า  

(ข) ความต้องการด้านความรู้   
-   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
- ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งทรัพย์สินมีค่า  
- ความรู้ในสอนวิธีการรับมอบทรัพย์สินมีค่า การขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้อยู่ในสภาพดี   
- ความรู้ในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้ถึงปลายทางอย่างปลอดภัย  
- ความรู้ในสอนการใช้เทคโนโลยีเพ่ือตรวจสอบการท างานของผู้เกี่ยวข้องในการขนส่ง

ทรัพย์สินมีค่า  
- ความรู้ในการสอนการบันทึกรายการขนส่งทรัพย์สินมีค่า  
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสารเกี่ยวกับการก าหนดกลยุทธ์การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย 
- หลักสูตรการฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย 
- เอกสารเกี่ยวกับสื่อการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย 
- เอกสารระบุเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามแบบที่ก าหนด 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าหนดกลยุทธ์การฝึกอบรมการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและขอบเขตการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยทั้งภาคทฤษฏี และ 

ภาคปฏิบัติ 
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม 
- ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและเขียนหลักสูตรฝึกอบรม 
- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสื่อการฝึกอบรม 
- ความรู้เกี่ยวกับการเลือกวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการฝึกอบรม 
- ความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตสื่อการฝึกอบรม 
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและผลิตสื่อการฝึกอบรม 
-   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
1. วิเคราะห์รายละเอียดแต่ละรายวิชาในหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และ

ทรัพย์สินทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
2. จัดท ารายวิชาใหม่ที่มีการปรับปรุงตามหลักสูตรรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้

ทันสมัยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
3. จัดท ารูปเล่มรายละเอียดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่ปรับปรุง  
4. น าเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติและน าไปใช้ 

(ก) ค าแนะน า  
หลักสูตรในการฝึกอบรมต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยการขนส่ง

ทรัพย์สินมีค่าและมขีอบเขตการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยทั้งภาคทฤษฏีและ ภาคปฏิบัติ 
(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
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N/A 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 

N/A 
 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0611   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ISCO รหัส 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 

6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลที่ท าหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินของมีค่า จะต้องวางแผนก าลังพลใน
การรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้ตรงตามสัญญาว่าจ้าง จัดเตรียมพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้
ในการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้ตรงตามสัญญาจ้าง  และจัดเตรียมข้อก าหนดและ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่ารายบุคคล 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

06111 วางแผนก าลังพลในการ
รักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าให้ตรงตามสัญญา
ว่าจ้าง  

1. ก าหนดจ านวนก าลังพลให้ตรงตาม
สัญญาจ้างได้ถูกต้องครบถ้วน 

1 การสอบข้อเชียน 
2. การใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1  

 

2. คัดเลือกก าลังพลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ได้เหมาะสมกับลักษณะงานตาม
สัญญาจ้าง 
 

06112  จัดเตรียมพาหนะ
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
รักษาความปลอดภัยในการ
ขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้ตรงตาม
สัญญาจ้าง 

1 ระบุพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และวิธีการใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามสัญญาจ้าง 

1 การสอบข้อเชียน  
2. การสัมภาษณ์ 
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

2 บ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

06113 จัดเตรียมข้อก าหนด
และมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
รายบุคคล 
 
 

1 อธิบายขอบเขตการปฏิบัติงาน และ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการท างานใน
การะขนส่งทรัพย์สินมีค่า ได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 
2 อธิบายอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมยานพาหนะ
และการใช้อาวุธ ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
 

1 การสอบข้อเชียน  
2. การสัมภาษณ์ 
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ความรู้และทักษะในการวางแผนก าลังคนในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าอย่างเหมาะสมกับลักษณะของ
ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการขนส่ง  ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการขนส่งทรัพย์สินมีค่า  ความรู้ในการ
ประเมินความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สิน 
 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ทักษะด้านการวางแผนก าลังพล การจัดวางต าแหน่งการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมกับ

เส้นทางการขนส่งเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  
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- ทักษะการจัดหาพาหนะที่เหมาะสม และบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับทรัพย์สินมีค่า  
- ทักษะการรักษาความปลอดภัยระหว่างการเดินทางขนส่งทรัพย์สินมีค่า  
- ทักษะการใช้อุปกรณ์การรักษาความปลอดภัย  
- ทักษะการประสานงาน  
- ทักษะการคุ้มกันรักษาทรัพย์สินมีค่าให้เกิดความปลอดภัย  
- ทักษะการเฝ้าระวังทรัพย์สินมีค่าระหว่างการเดินทาง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนก าลังคนในการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- ความรู้ในการวางแผนก าลังคนตรวจสอบความปลอดภัยพ้ืนที่ก่อนการส่งมอบทรัพย์สินมีค่า . 
- ความรู้เกี่ยวกับการมอบหมายงานให้แก่พนักงาน  
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสมกับการขนส่งทรัพย์สินมีค่า  

     -     ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
หลักฐานการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
เอกสารแสดงจ านวนเครื่องมืออุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้าง 
เอกสารแสดงการรับ-มอบเครื่องมือ อุปกรณ์ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การตรวจนับทรัพย์สินมีค่า เช่น เครื่องนับเงินสด  

          ความรู้ในการจัดเตรียมพาหนะในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า แบ่งออกได้เป็น พาหนะรถยนต์  รถตู้ และ
รถกระบะชนิดพิเศษส าหรับการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
          ความรู้ในการจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุทรัพย์สินมีค่า ได้แก่ถุงบรรจุขนาดต่าง ๆ ที่มีความ
เหมาะสมกับทรัพย์สินมีค่า  

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 
 ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
 ผู้ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบเหตุการณ์ไม่ปกติ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในรายละเอียดของคดี 
และติดต่อกับประกันภัย 

1.ก าหนดจ านวนและคัดเลือกก าลังพลในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินของมีค่า 
2. จัดเตรียมและบ ารุงรักษาพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่ง

ทรัพย์สินของมีค่า  
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3. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สิน
ของมีค่า 
  การจัดเตรียมพาหนะในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า แบ่งออกได้เป็น พาหนะรถยนต์  รถตู้ และรถกระบะ
ชนิดพิเศษส าหรับการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
  การจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุทรัพย์สินมีค่า ได้แก่ ถุงบรรจุขนาดต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับ
ทรัพย์สินมีค่า  

(ก) ค าแนะน า  
- 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
พนักงานรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า ประกอบด้วย  

- หัวหน้าชุด เป็นผู้ที่มีความรู้ในขั้นตอนการขนส่งทรัพย์สินมีค่า ความสามารถในการควบคุม
ก ากับการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์ในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าอย่างน้อย 3 ปีและมีทักษะการใช้อาวุธ 

- พนักงานขับรถ เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 และมีทักษะการใช้อุปกรณ์พิเศษ
ประจ ารถขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

- พนักงานคุ้มกัน เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและบุคลิกภาพที่ดี  มีปฏิภาณไหวพริบ และ
การสังเกตจดจ าที่ดีและมีทักษะการใช้อาวุธ 

 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
 N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
  2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0621   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ปกติ 
3. ทบทวนครั้งที่   N/A    
4. สร้างใหม่         
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ISCO รหัส 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าคุมงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลที่ท าหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า จะต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการรับมอบ
ทรัพย์สินมีค่าจากผู้ว่าจ้างเพ่ือขนส่งไปยังปลายทาง ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยระหว่างการเดินทางขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า และปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการส่งมอบทรัพย์สินมีค่าให้กับผู้ว่าจ้าง 
 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  อาชีพรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
          N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
√       

javascript:popstatic('DescriptionPopup.aspx?class=16&id=327801&lv=9999&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2')
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

06211 ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สิน
มีค่า 

1.บอกข้อปฏิบัติและข้อห้ามของ
พนักงานรักษาความปลอดภัยในการ
ขนส่งทรัพย์สินมีค่าได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

1 การสอบข้อเชียน  
2. การสัมภาษณ์  
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

 

2. ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่าตามต าแหน่งที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

06212 ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยในการรับมอบ
ทรัพย์สินมีค่าจากผู้ว่าจ้างเพ่ือ
ขนส่งไปยังปลายทาง 

1. ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์และ
พาหนะพร้อมใช้งานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง 

1 การสอบข้อเชียน  
2. การใช้วิธีการสัมภาษณ์  
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 
 

 

2. ตรวจสอบและบันทึกรายการ
ทรัพย์สินมีค่าที่จะรับมอบจากผู้ว่าจ้าง
ตามวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

3 ตรวจสอบและบันทึกการรับมอบ
ทรัพย์สินมีค่าที่ได้ขนส่งมาถึง
ปลายทางและรายงานผู้บังคับบัญชา
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

 

06213 ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยระหว่างการเดินทาง
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

1. เฝ้าระวังทรัพย์สินมีค่าระหว่างการ
เดินทางได้ถูกต้องตามวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนด 
 

1 การสอบข้อเชียน  
2. การสัมภาษณ์  
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 
 
  

2. ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
ระหว่างการเดินทางขนส่งทรัพย์สินมี
ค่าได้ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงานที่
ก าหนด 

06214 ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยในการส่งมอบ
ทรัพย์สินมีค่าให้กับผู้ว่าจ้าง 

1 ตรวจสอบความปลอดภัยพ้ืนที่ก่อน
การส่งมอบทรัพย์สินมีค่าได้ถูกต้อง
ตามวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

1 การสอบข้อเชียน หรือ 
2. การสัมภาษณ์ หรือ 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

2 บันทึกการเข้าออกของทรัพย์สิน 
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและ
ผู้เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วน 

3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.4  

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
- ทักษะในการตรวจนับจ านวนทรัพย์สินมีค่าให้ถูกต้องครบถ้วน  
- ทักษะในการตรวจสภาพสภาพของทรัพย์สินมีค่าให้ถูกต้องครบถ้วนในสภาพปกติ  
- ความรู้และทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- ความรู้และทักษะในการจัดเก็บหลักฐานความผิดปกติเบื้องต้น  

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

- ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบความผิดปกติ เช่นกล้องวงจรปิดประจ าพาหนะ หรือ 
GPS ประจ าพาหนะ 

- ทักษะการประสานงานแจ้งเหตุผิดปกติไปยังศูนย์การบังคับบัญชารักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพและจ านวนของทรัพย์สินมีค่า  
- ความรู้เกี่ยวกับพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ 
- ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ 
- ความรู้เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ 
-   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบการการเบิกจ่ายอุปกรณ์ 
- เอกสารบันทึกการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ 
- เอกสารเกี่ยวกับบันทึกการรับมอบทรัพย์สินมีค่าจากผู้ว่าจ้าง 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- เอกสารในการบันทึกการรับมอบทรัพย์สินมีค่า และการส่งมอบทรัพย์สินมีค่า  
- เอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดการตรวจสอบการการเบิกจ่ายอุปกรณ์ 
- เอกสารความรู้เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- เอกสารความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
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- เอกสารความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกการรับมอบทรัพย์สินมีค่าจากผู้ว่าจ้าง 
- เอกสารความรู้เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
-   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
 ท าหน้าที่ขนส่ง บรรจุและยกหีบห่อ ล าเลียงทรัพย์สินไปที่ยานพาหนะ ส่งมอบและรับมอบทรัพย์สิน 
เฝ้าระวังทรัพย์สินให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง 

(ก) ค าแนะน า  
- 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานขนส่งทรัพย์สินมีค่า ได้แก่ รถยนต์นิรภัย อาวุธปืน สายรัดนิรภัย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
  2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
  3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 18.2 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
  2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 18.3 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
  2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
  3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 18.4 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อสอบข้อเขียน 
  2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0622   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าให้เป็นไปตาม
สัญญาจ้าง 
3. ทบทวนครั้งที ่    N/A    
4. สร้างใหม่        
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ISCO รหัส 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าคุมงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 บุคคลที่ท าหน้าทีเ่ป็นหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าท่ีจะต้องตรวจสอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  
และก ากับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  อาชีพผู้ควบคุมรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี) 
 N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
     พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
  √     

javascript:popstatic('DescriptionPopup.aspx?class=16&id=327801&lv=9999&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2')
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 0 6 2 2 1 ตรวจสอบขั้นตอน
การปฏิบัติงานของพนักงาน
รักษาความปลอดภัยในการ
ขนส่งทรัพย์สินมีค่าได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

1. ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยใน
การขนส่งทรัพย์สินมีค่าได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 

1.  การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์  
3. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1  
 
 

 
 
 

2. ควบคุมดูและติดตามการ
ปฏิบัติงานในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

0 6 2 2 2 ก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

1 ตรวจสอบการรับมอบทรัพย์สินมีค่า
จากผู้ว่าจ้างอย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาว่าจ้าง  

1.  การสอบข้อเขียน  
2. การสัมภาษณ์  
3. การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 
 

 2 ตรวจสอบเส้นทางการขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่าตามแผนการที่ก าหนด
อย่างถูกต้องครบถ้วน  

 3 ตรวจสอบการส่งมอบทรัพย์สินมีค่า
ให้แก่ผู้ว่าจ้างอย่างถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญาว่าจ้าง  

 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จ าเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตและควบคุมการท างานของพนักงานรักษาความปลอดภัย การควบคุม
สอดส่องดูแลพฤติกรรมของพนักงานรักษาความปลอดถัยทรัพย์สินมีค่า   
 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
- ทักษะการปฏิบัติตนของพนักงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า   
- ทักษะการตรวจสอบการเดินทางด้วยกล้องวงจรปิด ณ ศูนย์ควบคุม และการสังเกต

พฤติกรรม  
- ทักษะการสังเกตพฤติกรรมการของพนักงานขนส่งทรัพย์สินมี่ค่าตามขั้นตอนการปฏิบัติอย่าง

รอบคอบ 
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- ทักษะการตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าและความปลอดภัยพื้นที่ก่อนการส่งมอบให้แก่พนักงาน
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

- ทักษะการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกต าแหน่งตลอด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง 

- ทักษะการประสานงาน  
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

- ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย  
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย  
- ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- ความรู้เกี่ยวกับข้อก าหนดบทลงโทษ  
- ความรู้ด้านการตรวจสอบทรัพย์สินมีค่า 
- ความรู้ด้านการตรวจตราพ้ืนที่ 
-    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
          หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
เอกสารการบันทึกการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่า เอกสารการรับมอบทรัพย์สิน เอกสารการส่งมอบ
ทรัพย์สิน  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า  

          ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 
   

(ค) ค าแนะน าในการประเมิน  
ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ตรวจสอบและควบคุมจ านวนทรัพย์สิน ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยใน

การขนส่งทรัพย์สินมีค่า ตรวจสอบการรับมอบและส่งมอบทรัพย์สินมีค่าจากผู้ว่าจ้าง รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง 
ค าแนะน า  

N/A 
(ก) ค าอธิบายรายละเอียด 

N/A 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
N/A 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
N/A 
 
 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 0623   
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในสถานการณ์ไม่ปกติ 
3. ทบทวนครั้งที่  N/A    
4. สร้างใหม่        
5. ส าหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

ISCO รหัส 5414 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
ISCO รหัส 5414 พนักงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าคุมงานรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย 
ISCO รหัส 5414 หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 
6. ค าอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
         บุคคลที่ท าหน้าที่คุ้มภัย ขับรถ และควบคุมงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า จะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่  ปฏิบัติการรักษา
ความปลอดภัยในการรับมอบทรัพย์สินมีค่าจากผู้ว่าจ้างเพ่ือขนส่งไปยังปลายทาง ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยระหว่างการเดินทางขนส่งทรัพย์สินมีค่า และปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในการส่งมอบทรัพย์สินมี
ค่าให้กับผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ก ากับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า  และ                      
ปฏิบัติงานแจ้งสถานการณ์ของภัยคุกคามที่พบในระหว่างการเดินทางขนส่งทรัพย์สินมีค่า ปฏิบัติการระงับเหตุ
ผิดปกติเบื้องต้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า  และประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด้านการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
 
7. ส าหรับระดับคุณวุฒิ 
 
 
 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
  อาชีพรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
           N/A  
10. ข้อก าหนดหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 พระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
√         

javascript:popstatic('DescriptionPopup.aspx?class=16&id=327801&lv=9999&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2')


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย– Page   165 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 06231 แจ้งสถานการณ์ของ
ภัยคุกคามที่พบในระหว่างการ
เดินทางขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

1. ติดต่อหัวหน้าชุดและผู้ควบคุมเพ่ือ
แจ้งสถานการณ์ภัยคุกคามและความ
ไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินใน
ระหว่างการเดินทาง 

 1 การสอบข้อเขยีน  
2. การสัมภาษณ์  
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.1 

 

2.  ปฎิบัติตามค าสั่งการเผชิญเหตุจาก
หัวหน้าชุดและผู้ควบคุมเพ่ือการรักษา
ทรพัย์สินมีค่าให้เกิดความปลอดภัย  

06232 ปฏิบัติการระงับเหตุ
ผิดปกติเบื้องต้นในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยใน
การขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

1.  ปฎิบัติตามแผนเผชิญเหตุเพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดแก่
ทรัพย์สินมีค่า  

1 การสอบข้อเขยีน  
2. การสัมภาษณ์  
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.2 

 

2.  ปฎิบัติการป้องกันทรัพย์สินมีค่า
ตามค าสั่งของหัวหน้าชุดและผู้ควบคุม
การขนส่งทรัพย์สินมีค่า  

06233 ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด้านการ
รักษาความปลอดภัยในการ
ขนส่งทรัพย์สินมีค่า 

1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเพ่ือเข้าควบคุม
เหตุการณ์ความผิดปกติ  

1 การสอบข้อเขยีน  
2. การสัมภาษณ์  
3 การสังเกตการปฏิบัติงาน ณ 
สถานประกอบการในการปฏิบัติงาน
จริง หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดข้อ 18.3 
  

2.  ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ประกันภันภัยเพื่อพิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน  

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

- ความรู้และทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- ความรู้และทักษะในการจัดเก็บหลักฐานความผิดปกติเบื้องต้น  
- ความรู้และทักษะในการปฎิบัติตามแผนเผชิญเหตุ  
- ทักษะการใช้อาวุธปืน 

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

- ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสอบความผิดปกติ เช่นกล้องวงจรปิดประจ าพาหนะ หรือ 
GPS ประจ าพาหนะ รวมถึงอาวุธปืน  
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- ทักษะการประสานงานแจ้งเหตุผิดปกติไปยังศูนย์การบังคับบัญชารักษาความปลอดภัยขนส่ง
ทรัพย์สินมีค่า 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันทรัพย์สินมีค่า  
- ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกการเกิดเหตุ  
- ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติการแผนเผชิญเหตุ  
-   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะก าหนดข้อแนะน าเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
- เอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดการปฎิบัติการป้องกันภัยคุกคามต่อทรัพย์สินมีค่าในกรณีเกิด

เหตุการณ์ไม่ปกติ  
- เอกสารบันทึกการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันทรัพย์สินมีค่าจากภัยคุกคาม 
- เอกสารเกี่ยวกับบันทึกการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ  
- เอกสารเกี่ยวกับการประกันภัยทรัพย์สินมีค่า 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
- เอกสารความรู้เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- เอกสารความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า 
- เอกสารความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบันทึกการรับแจ้งเหตุผิดปกติมีค่าจากผู้ว่าจ้าง 
- เอกสารความรู้เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยการขนส่งทรัพย์สินมีค่าในกรณีเกิด

เหตุการณ์ผิดปกติ  
-   ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
(ค) ค าแนะน าในการประเมิน 

ประเมินโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน  
2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
ท าหน้าที่แจ้งเหตุฉุกเฉินโดยการกดปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุเบื้องต้น รู้จักพ้ืนที่และเส้นทาง ปฏิบัติการระงับ

เหตุผิดปกติเบื้องต้นในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่า และประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

(ก) ค าแนะน า  
- 

(ข) ค าอธิบายรายละเอียด 
เจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้อง ได้แก่ บริษัทประกันภัย  เจ้าหน้าที่ต ารวจ  
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม(ถ้ามี) 
 N/A 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 
 N/A 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
 18.1 เครื่องมือการประเมิน 

1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 18.2 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 18.3 เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบทดสอบข้อเขียน 
2. แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ 
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน  
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รายนามคณะท างาน 
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25. คุณสิงหนาท เมตตาคุณ ผู้อ านวยการฝ่าย ที่ปรึกษาและวิชาการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ 
แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ ากัด  

26. คุณสุทธิวิทย์  จันทรภิรมย์ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จ ากัด 
27. คุณสายรุ้ง  วิยะบุญ  บริษัทเอ็นพีซีเซฟตี้เอ็นไวรอนเมนทอล 
28. พันโทบุญมี  ขุนเดช  โรงเรียนข่าวทหารบก 
29. คุณยงยศ  สุวรรณจิตร  นักวิชาการอิสระ 
30. ดร.ครรชิต  ณ บางช้าง  กรรมการผู้จัดการ บริษัท G4S  
31. คุณกฤษฎา ประเสริฐสุโข  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่าย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ ากัด (มหาชน) และผู้อ านวยการฝ่ายฝ่ายพาณิชยกิจและกล
ยุทธ์การตลาด บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล 
เซอร์วิส จ ากัด 
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รายนามคณะท างาน 

32. คุณชูศิลป์ นกเด่น  ผู้อานวยการฝ่ายบริหารภาวะฉุกเฉิน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ 
แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิสจ ากัด 

33. สิบเอก รัศมิ์ธศิลป์  เกิดยิน กองยุทธบริการระหว่างประเทศ  ส านักส่งก าลังบ ารุงร่วม           
กรมส่งก าลังบ ารุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

34. จ่าสิบเอก นัธทวัฒน์ ชินราช โรงเรียนข่าวทหารบก  
 

 


