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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของกำลังคนที่มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการ
ยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพ่ื อใช้
คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและ
เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้กำหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบไปด้วย 

๑. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 
๒. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ 
๓. มาตรฐานอาชีพ 

• การจัดทำมาตรฐานอาชีพ 
• การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

๔. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
๕. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

• การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

• มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการยื่นขอเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 
o กระบวนการแนะนำและสนับสนุนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 
• มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
o คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

๖. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 
๗. ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิ

วิชาชีพ 
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ        
(ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ) 

 

มาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคล 
ตามมาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

กรอบการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ 
ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ 
ในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดทำขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่กำหนดโดยระดับ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ 
และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และ
ระดับความยากง่ายของการทำงาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่
กำหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่หรือวิธีการในการทำงานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง  

เกณฑ์และคำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต
ที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการทำงานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
อาชีพใดอาชีพหนึ่งเพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือ
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่กำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับประเทศและสากล 
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ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ระดับ (Level) คำอธิบายท่ัวไป (Description) 

Professional Qualification 
Level 1 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจำขั้นพ้ืนฐานในบริบทการทำงานให้บรรลุตามคำสั่ง ภายใต้
การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญกับการทำงาน 

Professional Qualification 
Level 2 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว แก้ไข
ปัญหาที่พบเป็นประจำ ภายใต้การแนะแนวและช้ีแนะของหัวหน้างาน 

Professional Qualification 
Level 3 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของ
งานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การ
แนะแนวของหัวหน้างาน 

Professional Qualification 
Level 4 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทท่ีคาดการณป์ัญหาได ้
ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 
ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน 

Professional Qualification 
Level 5 

มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป 
สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการ
ผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผน
ได้ 

Professional Qualification 
Level 6 

ผู ้ม ีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที ่ม ีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้
คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานท่ีมีความชำนาญ 

Professional Qualification 
Level 7 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการพัฒนา
องค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

Professional Qualification 
Level 8 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่นำเสนอแนวความคิดการ
แก้ปัญหาในบริบทที ่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที ่โดดเด่น มี
วิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้คำปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อ
สังคมด้วยวิจารณญาณ ความชำนาญและความรับผิดชอบ 
  

หมายเหตุ : คำที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นคำอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 
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คำอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 (Professional Qualification Level 1) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบตัิงานประจำขั้นพื้นฐานในบริบทการทำงานให้บรรลุตามคำสั่ง ภายใต้
การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคญักับการทำงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในงานอาชีพท่ี
ใช้ในการปฏิบัติงานประจำ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งงานท่ี
ง่ายและไม่ซับซ้อน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการทำงานตามคำสัง่งาน มีขอบเขตงาน
ชัดเจน ภายใต้การควบคุมอยา่งใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความสำคญัตอ่งานในหน้าท่ี ส่งมอบงานตรงเวลา และปฏิบตัิตน

ตามกฎระเบยีบ 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให ้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ หน้า 8 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 (Professional Qualification Level 2) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะฝมีือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว แก้ไข
ปัญหาท่ีพบเป็นประจำ ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในข้อเท็จจริงหรือหลักการที่นำไปใช้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีพบประจำในการทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะฝีมือในการทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้
ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด 
ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความสำคญัตอ่งานในหน้าท่ีของตนที่ได้รับมอบหมาย 
- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัตงิานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให ้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติ งานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 9 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 (Professional Qualification Level 3) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธบิายสาระสำคัญของ
งานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การ
แนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในการเชือ่มโยงหลักการปฏิบติังานและผลการ
วิเคราะห์สารสนเทศ เพื่อใช้ตัดสินใจทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะทางเทคนิคในการทำงานเลือกใช้หลักการและ
เคร่ืองมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการปรับวิธีทำงานตามแบบแผน
ข้อกำหนดหรือมาตรฐานการทำงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และตดัสินใจแก้ปัญหา
หน้างาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความสำคญัตอ่งานในหน้าท่ี 
- ให้การสนับสนนุผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน 
- รายงานผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให ้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 10 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 (Professional Qualification Level 4) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลมุงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหา
ได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง 
ประสานการทำงานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญในงานอาชีพเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการ
ควบคุมงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยตนเอง 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อการกำกบัดูแลควบคุมกระบวนการทำงาน 
- ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 11 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 (Professional Qualification Level 5) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจดัการแก้ไขปญัหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ 
จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงาน
ตามแผนได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลกัการที่ซับซ้อนในงานอาชีพ
เพื่อพัฒนาผลิตภาพการทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในการทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมลู วางแผน 
เพ่ือแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการตัดสนิใจและลงมือแก้ปัญหางานที่
ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและ

กำกับดูแลผู้ร่วมงาน 
- ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย  
- เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให ้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 12 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 (Professional Qualification Level 6) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน 
ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้
ศาสตร์ที่หลากหลาย 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และ

แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มี
ประสบการณ์และความชำนาญ 

- เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให ้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 13 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 7 (Professional Qualification Level 7) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไมส่ามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการ
พัฒนาองค์การหรือกลุ่มวสิาหกิจอย่างเป็นระบบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินจิฉัยปัญหาเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกจิ 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่

คาดการณ์ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงาน
อาชีพ 

- เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให ้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 14 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 8 (Professional Qualification Level 8) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่นำเสนอแนวความคิด
การแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที่โดดเด่น มี
วิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้คำปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อ
สังคมด้วยวิจารณญาณ ความชำนาญและความรับผิดชอบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามกีารสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่นใน
งานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะขั้นสูงสุดในการทำงานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการ
หรือแนวความคิดใหมใ่นวงการอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือ
วิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อความเป็นแบบอย่างความสำเร็จเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์

หรือแนวความคิดท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ  
- เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให ้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรม 
 
แนวโน้มของสภาวะอุตสาหกรรมระดับโลก 
 ในปัจจุบันดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของผู้คนและองค์กร แต่จากวิถีการใช้
ชีวิตในปัจจุบันทำให้ดิจิทัลกลายเป็นสิ่งหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และเปลี่ยนโครงสร้างของรูปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการ ทางสังคม รวมถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง แนวโน้มของอุตสาหกรรมดิจิทัลในระดับโลกจึงมีศักยภาพสูงมากใน
โครงสร้างอุตสาหกรรม 4.0 ของโลก โดยเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้าไปเกี่ยวข้องและครอบคลุมอุตสาหกรรมที่
จะต้องใช้เครื่องมือดังสรุปได้ในรูปที่ 1.1 

 
รูปที่ 1.1 ภาพรวมของเครื่องมือหลักในอุตสาหกรรม 4.0 ของโลกท่ีเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลย ี

 
 ในโครงสร้างอุตสาหกรรม 4.0 ของโลกเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้าไปเกี ่ยวข้องและครอบคลุมอยู ่ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (Mobile Devices) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of 
Things: IoT) เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการบอกตำแหน่งที่อยู่ (Location Detection Technologies) อุปกรณ์
ชั้นสูงที่เชื่อมต่อกับคน (Advance Human-Machine Interfaces) การป้องกันการทุจริต (Authentication 
and Fraud Detection) การพิมพ์สามมิติ (3D Printing) สมาร์ตเซ็นเซอร์ (Smart Sensors) การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย Big Data และการใช้สูตรขั ้นสูงการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหลายระดับ และโปรไฟล์ของลูกค้า 
(Multilevel Customer Interaction and Customer Profiling) เทคโนโลยีใหม่ที ่ผสานเอาโลกแห่งความ
เป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน (Augmented Reality: AR) และ VR (Virtual Reality) และระบบประมวลผลแบบ
คลาวด์ (Cloud Computing) ทั้งนี้สภาวการณ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล จะเติบโตอย่าง
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รวดเร็วเนื่องจากวิถีในการดำเนินชีวิตของคนปัจจุบัน และการเติบโตของของการตลาดดิจิทัลของโลกจากความ
นิยมในการถ่ายทอดสด (Life Platforms) Chatbots Immersive Video และ Digital VDO 
 จากรายงานประจำปี 2559 ของ PwC IAB Internet Advertising Revenue Report พบว่า Digital 
Video ได้รับความนิยมสูงมากโดยเฉพาะ Digital Video ใน Mobile กระแสการบริโภควิดีโอ (Video) มีมูลค่า
สูงถึง 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 178 
 
แนวโน้มของสภาวะอุตสาหกรรมระดับประเทศ  
 ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื ่องมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยกา รลงทุน 
และพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล การจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดทำแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัล และอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นอุตสาหกรรม
พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต เพื่อใช้ในการ เปลี่ยนผ่านประเทศและการ
ปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ
ไทยตามนโยบายของรัฐบาล 
 แนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ คือ ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสาร การผลิต การ
อุปโภคบริโภค การใช้สอย การจำหน่ายจ่ายแจก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การคมนาคมขนส่ง การโลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข การเงินการ
ลงทุน การภาษีอากร การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนใด หรือการ
ใดๆ ที่มีกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัล หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม และการบริหารคลื่นความถี่ โดย
อาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย แบ่งเป็น 4 ระยะ ให้สอดคล้องกับการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังรูปที่ 1.2 
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รูปที่ 1.2 ภาพรวมการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปี 

 
1. ระยะที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยโครงการ

ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ และยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศไทยให้เชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก 

2. ระยะที่ 2 การรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติโดยเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน และเน้นให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจเป็นผู้นำการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม และภาครัฐจะเป็นผู้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมสนับสนุนภาค
ประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐด้วยดิจิทัล 

3. ระยะที่ 3 การใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างก้าวกระโดด 

4. ระยะที่ 4 การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศผู้นำในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล ทั้งทางด้านสังคม 
และเศรษฐกิจ 

 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมดิจิทัล  
 เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่นำไปสู่การเพิ่มคุณประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาสังคม จากรายงานของ World Economic Forum ปี 2016 มีการคาดการณ์ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะถูก
นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในระหว่างปี 2015-2025 และสามารถสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม และต่อ
สังคม ประเมินมีมูลค่าถึง 100 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1 ประมาณการมูลค่าของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปสร้างคุณประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
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จากตารางที่ 1.1 พบว่า การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลจะส่งผลอย่างมากต่อ 4 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมที่เกี ่ยวข้องกับผู ้บริโภค โดยคาดว่า 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค มีมูลค่าสูงถึง 10,279 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค  

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และการ
ควบคุมด้านโลจิสติกส์ การขนส่งในเมืองและการขนส่งในหนึ่งวัน การแบ่งปันความสามารถในการเก็บสินค้า 
โกดังสินค้าและการขนส่ง การพิมพ์ 3 มิติ อากาศยานไร้คนขับ  

อุตสาหกรรมยานยนต์มีการนำเอาเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลไปใช้ในการสร้างข้อมูลเพื ่อการบันเทิง
(Infotainment) การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การบูรณาการการเชื่อมต่อชิ้นส่วนภายใน
รถยนต์  
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการเก็บพลังงาน การบริหาร และจัด
การพลังงาน การสร้างระบบอุปสงค์ และอุปทานแบบตามจริง (Real Time Demand Supply Platform) 
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รูปที่ 1.3 แผนภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมดิจิทัลในภาพรวม 

 
ในประเทศไทยยังไม่มีการคาดการณ์มูลค่าของการเติบโตของอุตสาหกรรมหลักที ่มีการนำเอา

เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันมีรายงานของไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการ
ผลิต ดิจิทัล คอนเทนต์ ในประเทศไทยจะมีมูลค่ารวมสูงถึงกว่า 4 แสนล้านบาท ในปี 2561 ซึ ่งถือเป็น
อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ และมีศักยภาพสูงมากในการที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทั้งในส่วนของรายได้
หลักจากการผลิตคอนเทนต์ และรายได้รองที ่จะมาจากอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื ่อง และเนื่องจาก
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ มีมูลค่ารวมสูงถึง 4 แสนล้านบาท จึงเป็นอุตสาหกรรมที่ภาครัฐบาล และสถาบัน
การเงินให้การสนับสนุนการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ อินเทอร์เน็ตทั้งใน
ส่วนมีสาย และไร้สายเพื่อให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของดิจิทัลคอนเทนต์
ทั้งในประเทศ และเพื่อดึงดูดการลงทุน และนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้นจากการ
ขยายลงทุนในระบบโครงข่ายภายในประเทศ  
 ซึ ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่าในปี 2558-2559 มีมูลค่าการลงทุนในโครงข่ายบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต ทั้งแบบมีสายและไร้สายทั้งจากภาครัฐ และเอกชนกว่า 111 ,200 ล้านบาท ขณะที่การลงทุนใน
ส่วนของโครงข่ายแบบไร้สายบนเทคโนโลยี 3G และ 4G อยู่ที่ประมาณ 62,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า
รวมที่ 173,200 ล้านบาท พร้อมทั้งคาดว่าจำนวนผู้ใช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตโดยภาพรวมทั้งแบบมีสาย 
และไร้สายในปี 2558 จะเพ่ิมข้ึนเป็น 34.6-36.0 ล้านคน หรือคิดเป็นการขยายตัวกว่าร้อยละ 19.3-24.1 จาก
ปี 2557  
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 แผนงานเร่งด่วนของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 
 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Hard Infrastructure) ประกอบด้วยโครงข่าย และ
โครงสร้างโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต รวมถึงการจัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการ (Service Infrastructure) เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชั่น 
(Application) ให้สามารถครอบคลุมความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น  

3. โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย (Soft Infrastructure) เพ่ือ
สร้างความมั่นใจให้กับการทำธุรกิจ ซึ่งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) 
ขานรับนโยบายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

4. การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา อาทิ 
ดิจิทัลคอนเทนต์ที่สามารถต่อยอดให้งานได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดธุรกิจหลัก และธุรกิจ
รองที่จะสร้างงานสร้างอาชีพได้เป็นจำนวนมาก  

5. การส่งเสริมสังคมดิจิทัล (Digital Society Promotion) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างกลไกการ
เรียนรู้ในระยะยาว (Lifelong Learning) ให้กับสังคม  
 
 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การผลักดัน การพัฒนา และการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต
ดิจิทัล คอนเทนต์จะไม่เพียงมุ ่งเน้นไปที ่ตลาดหลัก เช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ อุตสาหกรรมเพลง 
อุตสาหกรรมการผลิตแอนิเมชั่น หรือเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพียงอย่างเดียว หากแต่จะครอบคลุมตลาดรอง
ที่มีความเกี่ยวเนื่องอันทรงพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่ม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการโรงแรม ให้มีการเติบโต และพร้อมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นไป
พร้อมกัน  
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีการคาดการณ์ว่าตลาดไทยเที่ยวไทย ภายในปี 2558 จะมีเงินสะพัดประมาณ 7.72 
แสนล้านบาท ในขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติมีตัวเลขการเติบโตร้อยละ 15.0 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ 
ส่วนธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวน่าจะมีเงินสะพัดในปี 2558 ประมาณ 513 ,000-527,000 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1-10.0 จากปี 2557 ซึ่งหากการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลทั้งในส่วนของตลาดหลัก 
และตลาดรอง ตามแผนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปได้ดี มูลค่าการตลาด และรายได้ของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวเนื่องน่าจะมีการขยายตัวได้สูงกว่าที่มีการประเมินไว้อย่างมหาศาล 
 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พบว่า ในปี 2558 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ไทย มีมูลค่ากว่า 2.24 ล้านล้าน
บาท ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ประเภทธุรกิจขายให้กับธุรกิจ (B2B) 1.33 
ล้านล้านบาท มูลค่าขายที่ธุรกิจขายให้กับผู้บริโภค (B2C) ประมาณ 0.51 ล้านล้านบาท และมูลค่าขายที่ธุรกิจ
ขายให้กับภาครัฐ (B2G) ประมาณ 0.40 ล้านล้านบาท พร้อมคาดการณ์ปี 2559 จะเติบโตแบบก้าวกระโดด 
12.42% มูลค่ารวมสูงถึง 2.52 ล้านล้านบาท  
 ข้อมูลจาก IDC พยากรณ์ เปิดเผยว่าตลาดจะมีการเติบโตในปี 2016-2017 ที่ 3.9% จากเศรษฐกิจฐาน
ดิจิทัล ในขณะที่ GDP จะมีการเติบโตเพียง 3.2% ซึ่งคาดการณ์กันว่าประเทศไทยจะมีการใช้จ่ายที่ 400,000 
ล้านบาท ในปี 2560 ข้อมูลการเติบโตปีต่อปี จนถึงปี 2563 จะอยู่ที่ 5% ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าการใช้จ่ายอยู่ที่ 
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500,000 ล้านบาท การขับเคลื ่อน Thailand 4.0 จะเร ิ ่มทำให้เห็นการเปลี ่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
อุตสาหกรรมการเงิน สาธารณสุข และการผลิต โดยที่ข้อมูลคาดการณ์ในปี 2560 คือ ตลาดอุปกรณ์อยู่ที่ 
230,000 ล้านบาท ตลาดบริการไอซีทีอยู่ที่ 85,000 ล้านบาท ตลาดโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่ 62,500 ล้านบาท 
ตลาดซอฟต์แวร์อยู่ที่ 37,500 ล้านบาท 
 
ตารางที่ 1.2 พยากรณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัล (ล้านบาท) 

 
 
ตารางที่ 1.3 มูลค่าอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ ปี 2557 (ล้านบาท) 

 

 

 
ตารางที่ 1.4 มูลค่าการส่งออกซอฟต์แวร์และบริการ (ล้านบาท) 
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 หากน าขอ้มลูมาพยากรณด์ว้ยอตัราเติบโตเฉลี่ยดงักล่าว จะไดต้ารางดงัต่อไปนี ้
ตารางที ่1.5 ข้อมูลพยากรณ์ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยของซอฟต์แวร์ (ล้านบาท) 

 
 
 สำหรับมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในแต่ละประเภท หากนำข้อมูลของสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มาพยากรณ์เพิ่มเติมจากอัตราการเติบโตที่ได้ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์  จะได้
ตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที ่1.6 การนำข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มาพยากรณ ์(ล้านบาท) 

 
 
 ข้อมูลจากธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธุรกิจดิจิทัล โดยเฉพาะด้านธุรกิจโทรคมนาคมประกอบด้วย ธุรกิจ
สมาร ์ตโฟน (Smart Phone) ธ ุรก ิจพาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส์  (E-commerce) และธ ุรก ิจร ับชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) มีแนวโน้มที่จะเติบโต แต่กำไรจะอยู่ในระดับต่ำจากการแข่งขันที่สูงศูนย์วิจัย
กสิกรไทย กล่าวว่ามูลค่าการลงทุนในโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ทั้งแบบมีสายและไร้สายทั้งภาครัฐและ
เอกชน จะมีมูลค่ามากกว่า 111,200 ล้านบาท ไม่รวมส่วนการลงทุนใน 3G และ 4G อยู่ที่ประมาณ 62,000 
ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีผู ้ใช้งานบรอดแบนด์ราว 36 ล้านคน โดยมีนโยบายภาครัฐสนับสนุนการเข้าสู่
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 5 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (โครงข่าย อินเทอร์เน็ต 
คลื่นความถี่) การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ (การพัฒนาแอปพลิเคชัน) โครงสร้างพื้นฐานด้าน
กฎระเบียบ มาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย (ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล (คอน
เทนต์ มาตรฐาน คุณภาพ ในแต่ละอุตสาหกรรม) และการส่งเสริมสังคมดิจิทัล (กลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
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จากรายงานของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์ จะมีมูลค่าสูงกว่า 
400,000 ล้านบาท ในปี 2560 ครอบคลุมตั้งแต่ อุตสาหกรรมอนิเมชัน เกมออนไลน์ เพลง ภาพยนตร์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และอ่ืนๆ 
 อุตสาหกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มดิจิทัล ได้แก่ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เทคโนโลยีด้าน
การเงิน (Fintech) เทคโนโลยีด้านการศึกษา (Edtech) ตัวกลางตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) การ
ยกระดับบริการ (Service Enhancement) การประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับแอปพลิเคชัน (Application 
Cloud Computing) อินเทอร์เน็ตสำหรับการสื่อสารกันระหว่างสิ่งของอุปกรณ์ (Internet of Things) โดยที่
ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) น่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตมากที่สุด เพราะครอบคลุมส่วนของเพลง 
ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ตลาดดิจิทัลไทย ได้รับการขับเคลื่อนจากการเติบโตของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
สมาร์ตโฟน และโครงข่ายไร้สายความเร็วสูง ทำให้ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) มีการเติบโตอย่างมาก 
ซึ่งแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ที่ใช้คอนเทนต์ในการนำเสนอไปยังมุมต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เกิด
อุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่ เสื้อผ้า แฟชั่น เครื่องสำอาง อาหาร ท่องเที่ยว และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทั้งนี้รัฐบาล
พึงจับตามองกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัลที่เป็นหนึ่งเดียว (Digital Single Market Strategy) ที่จะทำให้โลก
ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ไร้พรมแดน สามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลภายใต้มาตรฐาน และสภาพแวดล้อมเดียวกัน 
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สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ 
(Software and Applications) 
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มาตรฐานอาชีพ 
1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ  

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
 สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน  

ไม่มี 
3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)  

ไม่มี 
4. ข้อมูลเบื้องต้น  

มาตรฐานสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และ
การประยุกต์ (Software and Applications) มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสาขา
อาชีพ ICT ให้สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สนับสนุนบุคลากรในกลุ่มอาชีพ ให้มีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง  

การทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ ครั้งที่ 1 
6. การทบทวน ครั้งที่ 1    (ปี พุทธศักราช 2563) 
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 

การทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
- ทบทวนคุณลักษณะผลการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ  
- ทบทวนการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ  
- ทบทวนสมรรถนะอาชีพ (หน่วยสมรรถนะ หน่วยสมรรถนะย่อย เกณฑ์การปฏิบัต ิงาน  และ

รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ)  
- ทบทวนเครื่องมือประเมิน กระบวนการประเมิน คู่มือการประเมิน สัดส่วนคะแนน เกณฑ์การผ่านการ

ประเมิน 
กรอบคุณวุฒิ 7 ชั้น 

จำนวน 10 อาชีพ 10 ชั้นคุณวุฒิ  58 หน่วยสมรรถนะ 
กรอบคุณวุฒิ 8 ระดับ 

จำนวน 10 อาชีพ 10 ระดับคุณวุฒิ 58 หน่วยสมรรถนะ 

1. นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ชั้น 3 - 4 1. นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ระดับ 3 - 4 

2. นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 - 5 2. นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 - 5 

3. นักพัฒนาระบบ ชั้น 3 - 5 3. นักพัฒนาระบบ ระดับ 3 - 5 

4. นักทดสอบระบบ ชั้น 3 - 4 4. นักทดสอบระบบ ระดับ 4 - 5 

5. ผู้ควบคุมคุณภาพ ชั้น 4 5. ผู้ควบคุมคุณภาพ ระดับ 4 - 5 

6. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ชั้น 4 - 5 6. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 5 

7. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ชั้น 4 - 5 7. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับ 4 - 5 

8. นักพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ชั้น 

4 - 5 

8. นักพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
ระดับ 4 - 5 

9. นักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ ชั้น 3 – 5  9. นักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ ระดับ 3 - 5 
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10. นักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 
ชั้น 3 – 5  

10. นักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 
ระดับ 3 - 5 

 
 
7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)  

7.1 นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ     ระดับ 3, 4 
7.2 นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ     ระดับ 3, 4, 5 
7.3 นักพัฒนาระบบ      ระดับ 3, 4, 5 
7.4 นักทดสอบระบบ      ระดับ 4, 5 
7.5 ผู้ควบคุมคุณภาพ      ระดับ 4, 5 
7.6 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์   ระดับ 5 
7.7 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่   ระดับ 4, 5 
7.8 นักพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง   ระดับ 4, 5 
7.9 นักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์   ระดับ 3, 4, 5 
7.10 นักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์   ระดับ 3, 4, 5 

 
 
8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)  

ไม่มี 
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9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ (List of ALL Units of competence within This 
Occupational Standards) 

10101 สำรวจความต้องการทางธุรกิจ  
10102 วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ  
10103 วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจเพ่ือออกแบบระบบ 
10204 ออกแบบระบบเพ่ือพัฒนาโปรแกรมแบบ Unit 
10205 จัดทำเอกสารการออกแบบระบบเพ่ือพัฒนาโปรแกรมแบบ Unit 
10206 ออกแบบระบบเพ่ือพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration 
10207 จัดทำเอกสารการออกแบบระบบเพ่ือพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration 
10301 ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม 
10302 ทดสอบโปรแกรมแบบ Unit test 
10303 แก้ไขข้อผิดพลาด 
10305 ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration 
10306 ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมแบบซับซ้อน (Enterprise/Big Scale) 
10307 ออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration 
10308 พัฒนาโปรแกรมตามมาตรฐานและตรวจสอบมาตรฐานการเขียนโปรแกรม (Code Review) 
10401 ทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test 
10402 ทดสอบโปรแกรมแบบ Acceptance Test 
10403 ทดสอบโปรแกรมแบบ System Test 
10404 ทดสอบโปรแกรมแบบ Operation Readiness Test 
10405 ประเมินภาพรวมทั้งหมดขั้นสุดท้าย Evaluation 
10406 ทดสอบระบบด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ 
10501 ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตโปรแกรม 
10502 จัดทำแผน เพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิต 
10601 บริหารจัดการในส่วนของวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
10602 ดำเนินการตามแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม (เวลา/คน/งาน/เงิน) 
10703 จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
10801 วางแผนการฝึกอบรมติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า 
11101 สำรวจความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software Applications บนระบบ Cloud 

Technology 
11102 วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software Applications บนระบบ Cloud 

Technology 
11103 ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบเบื้องต้น ด้วย UML Modeling 
11201 ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบด้วย UML Modeling 
11202 ออกแบบฐานข้อมูลบนระบบ Cloud Technology 
11203 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนระบบ Cloud Technology 
11204 ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Infrastructure) 
11302 จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ขั้นสูง 
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11306 ดำเนินการทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test บนระบบ Cloud Technology 
11307 วิเคราะห์ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 
11308 ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud Technology 
11309 จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
12101 สำรวจความต ้องการทางธ ุรก ิจในการพัฒนา Software Applications บนอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
12102 ว ิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software Applications บนอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 
12103 ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบเบื้องต้นด้วย UML Modeling 
12201 ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบด้วย UML Modeling 
12202 ออกแบบฐานข้อมูลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
12203 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
12204 ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Infrastructure) 
12301 จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันเบื้องต้น 
12302 จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันสูง 
12303 จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งแบบหนึ่ง

ต่อหนึ่ง 
12304 จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งแบบหลาย

อุปกรณ ์
12305 สร้างฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่
12306 สร้างส่วนติดต่อผู ้ใช้ (User Interface) และเชื ่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) ด้าน

ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
12307 สร้างส่วนติดต่อผู ้ใช้ (User Interface) และเชื ่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) ด้าน

ซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
12308 ทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
12309 ทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์ ด้านซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
12310 ดำเนินการทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test 
12311 วิเคราะห์ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์คลื่อนที่ 
12312 วิเคราะห์ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
12313 ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์ 
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10 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

 อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการทดสอบระบบ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่
คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสาน
การทำงานเพื ่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test 
ทดสอบโปรแกรมแบบ Acceptance Test ทดสอบโปรแกรมแบบ System Test และ ทดสอบโปรแกรมแบบ 
Operation Readiness Test  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 4 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการทดสอบโปรแกรม หรือการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการทดสอบ
โปรแกรม หรือการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ผู้ที ่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการทดสอบโปรแกรม หรือการพัฒนาโปรแกรม หรือที่
เกี่ยวข้อง หรือ 
 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 4 จำนวน 4 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักทดสอบโปรแกรม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และ
โปรแกรมประยุกต ์

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

10401 ทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test 
10402 ทดสอบโปรแกรมแบบ Acceptance Test 
10403 ทดสอบโปรแกรมแบบ System Test 
10404 ทดสอบโปรแกรมแบบ Operation Readiness Test 
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10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

 อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการด้านการทดสอบระบบ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มี
การเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำจัดการผลิต
ภาพด้านการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ โดยมีสมรรถนะใน 
ทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test ทดสอบโปรแกรมแบบ Acceptance Test ทดสอบโปรแกรมแบบ 
System Test และ ทดสอบโปรแกรมแบบ Operation Readiness Test ประเมินภาพรวมทั้งหมดขั้นสุดท้าย 
Evaluation และทดสอบระบบด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการทดสอบโปรแกรม หรือการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการทดสอบโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5 จำนวน 6 หน่วย 
 - ในกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 4 แล้ว
จะได้รับการยกเว้นการประเมิน 4 หน่วยสมรรถนะ โดยส่วนที่เหลือต้องเข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะ
เพ่ิม 2 หน่วยสมรรถนะ 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ 

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

10401 ทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test 
10402 ทดสอบโปรแกรมแบบ Acceptance Test 
10403 ทดสอบโปรแกรมแบบ System Test 
10404 ทดสอบโปรแกรมแบบ Operation Readiness Test 
10405 ประเมินภาพรวมทั้งหมดข้ันสุดท้าย Evaluation 
10406 ทดสอบระบบด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ 
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10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

 อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคด้านการพัฒนาระบบ ที่สามารถประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงาน
ตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของ
งานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงานภายใต้การแนะแนวจากหัวหน้างาน 
โดยมีสมรรถนะด้านการพัฒนาโปรแกรมและทดสอบโปรแกรมแบบ Unit Test 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในด้านการพัฒนาโปรแกรม 
หรือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์
และโปรแกรมประยุกต์ 

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

 10301  ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม  
10302  ทดสอบโปรแกรมแบบ Unit test 
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10.4 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

 อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการพัฒนาระบบ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่
คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสาน
การทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการแก้ไขข้อผิดพลาด ดำเนินการพัฒนาโปรแกรม
แบบ Integration ทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test และจัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 4 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการพัฒนา
โปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 4 จำนวน 4 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์
และโปรแกรมประยุกต์ 

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

 10303 แก้ไขข้อผิดพลาด 
10305 ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration 
10401 ทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test 
10703 จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 34 

10.5 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการด้านการพัฒนาระบบ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มี
การเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำจัดการผลิต
ภาพด้านการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ โดยมีสมรรถนะใน
การแก้ไขข้อผ ิดพลาด ดำเน ินการพัฒนาโปรแกรมแบบซับซ้อน (Enterprise/ Big Scale) ออกแบบ 
Continuous Delivery และ Continuous Integration พ ัฒนาโปรแกรมตามมาตรฐานและตรวจสอบ
มาตรฐานการเขียนโปรแกรม (Code Review)  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 5 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 5 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 5 จำนวน 5 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์
และโปรแกรมประยุกต์ 

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

10303 แก้ไขข้อผิดพลาด 
10306 ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมแบบซับซ้อน (Enterprise/ Big Scale) 
10307 ออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration 
10308 พัฒนาโปรแกรมตามมาตรฐานและตรวจสอบมาตรฐานการเขียนโปรแกรม (Code Review)  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 35 

10.6 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู ้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์  
ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วย
ตนเอง มีความเป็นผู้นำจัดการผลิตภาพด้านการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุ
งานตามแผนได้ โดยมีสมรรถนะในการพัฒนาโปรแกรมแบบซับซ้อน (Enterprise/ Big Scale) จัดทำ
ซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ขั้นสูง วิเคราะห์ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยี
คลาวด์ ระดับ 5 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยี
คลาวด์ ระดับ 5 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 
ระดับ 5 จำนวน 4 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์
และโปรแกรมประยุกต์ 

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

10306 ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมแบบซับซ้อน (Enterprise/Big Scale) 
11302 จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ขั้นสูง 
11307 วิเคราะห์ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 36 

10.7 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ที่สามารถประยุกต์หลักการ เลือกใช้
และทำงานตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู ่มือ เข้าใจและอธิบาย
สาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงานภายใต้การแนะแนว
จากหัวหน้างาน โดยมีสมรรถนะด้านการออกแบบระบบเพ่ือพัฒนาโปรแกรมแบบ Unit และจัดทำเอกสารการ
ออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Unit รวมทั้งออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบเบื้องต้นด้วย 
UML Modeling 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์แบะออกแบบระบบ 
ระดับ 3 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในด้านการพัฒนาโปรแกรม 
หรือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์แบะออกแบบระบบ 
ระดับ 3 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิเคราะห์แบะออกแบบระบบ ระดับ 3 
จำนวน 4 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์
และโปรแกรมประยุกต์  

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

10204 ออกแบบระบบเพ่ือพัฒนาโปรแกรมแบบ Unit 
10205 จัดทำเอกสารการออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Unit 
11103 ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบเบื้องต้นด้วย UML Modeling   
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10.8 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

 อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ที่สามารถแก้ไขปัญหาใน
บริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 
ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจเพ่ือ
ออกแบบระบบ ออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration และจัดทำเอกสารการออกแบบระบบ
เพ่ือพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์แบะออกแบบระบบ 
ระดับ 4 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการพัฒนา
โปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์แบะออกแบบระบบ ระดับ 3 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์แบะออกแบบระบบ 
ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิเคราะห์แบะออกแบบระบบ ระดับ 4 
จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์
และโปรแกรมประยุกต์  

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

10103 วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจเพ่ือออกแบบระบบ 
10206 ออกแบบระบบเพ่ือพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration 
10207 จัดทำเอกสารการออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration  
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10.9 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

 อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ ที่สามารถแก้ไขปัญหา
ในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็น
ผู้นำจัดการผลิตภาพด้านการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ โดย
มีสมรรถนะในการบริหารจัดการในส่วนของวิเคราะห์และออกแบบระบบ วางแผนการฝึกอบรมติดตั้งระบบการ
ใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์แ ละออกแบบระบบ 
ระดับ 5 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์แ ละออกแบบระบบ 
ระดับ 5 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระดับ 5 
จำนวน 3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์
และโปรแกรมประยุกต์ 

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

10601 บริหารจัดการในส่วนของวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
10801 วางแผนการฝึกอบรมติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า 
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10.10 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

 อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการประยุกต์หลักการ แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ ในการ
สำรวจความต้องการทางธุรกิจ และวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
ระดับ 3 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี 
หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในด้านการวิเคราะห์ความ
ต้องการทางธุรกิจ หรือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
ระดับ 3 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ระดับ 3 
จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์
และโปรแกรมประยุกต์ นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล 

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

10101 สำรวจความต้องการทางธุรกิจ  
10102 วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
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10.11 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

 อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้
ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการสำรวจความต้องการทาง
ธุรกิจ และวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจเพ่ือออกแบบระบบ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
ระดับ 4 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการวิเคราะห์
ความต้องการทางธุรกิจ หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ระดับ 3 แล้วเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ระดับ 4 
จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์
และโปรแกรมประยุกต์ นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล 

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
10101 สำรวจความต้องการทางธุรกิจ 
10103 วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจเพ่ือออกแบบระบบ  
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10.12 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการควบคุมคุณภาพ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่
คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสาน
การทำงานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตโปรแกรม 
และดำเนินการตามแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม (เวลา/คน/งาน/เงิน) 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ระดับ 4 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการพัฒนา
โปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ระดับ 4 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบคุคลในอาชีพ (Target Group)  

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์
และโปรแกรมประยุกต์ ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

10501 ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตโปรแกรม 
10602 ดำเนินการตามแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม (เวลา/คน/งาน/เงิน)  
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10.13 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการด้านการควบคุมคุณภาพ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบท
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำจัดการ
ผลิตภาพด้านการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ โดยมีสมรรถนะ
ในการจัดทำแผน เพ่ือยกระดับคุณภาพการผลิต และบริหารจัดการในส่วนของวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ระดับ 5 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ระดับ 5 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ ระดับ 5 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์
และโปรแกรมประยุกต์ นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์  ผู้จัดการด้านการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

10502 จัดทำแผน เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต 
10601 บริหารจัดการในส่วนของวิเคราะห์และออกแบบระบบ



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
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10.14 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 
อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่
ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการจัดทำคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นเบื้องต้น สร้างฐานข้อมูล
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) และเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) ด้าน
ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ระดับ 4 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการพัฒนา
โปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ระดับ 4 จำนวน 5 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้บริหารโครงการ นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ นักออกแบบฐานข้อมูล   

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

11309 จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
12301 จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันเบื้องต้น 
12305 สร้างฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
12306 สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) และเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) ด้าน

ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
12308 ทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที ่  
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10.15 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับ 5  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มี
ความเป็นผู้นำจัดการผลิตภาพด้านการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตาม
แผนได้ โดยมีสมรรถนะในการจัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง 
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ระดับ 5 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ระดับ 5 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้บริหารโครงการ นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ นักออกแบบฐานข้อมูล   

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

12302 จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันสูง 
12311 วิเคราะห์ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์คลื่อนที่  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 45 

10.16 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจ
งานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการจัดทำคู่มือ
การใช้งานโปรแกรม จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งแบบ
หนึ่งต่อหนึ่ง สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) และเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) ด้านซอฟต์แวร์
เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง รวมทั้งทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์ ด้านซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง ระดับ 4 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการพัฒนา
โปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง ระดับ 4 จำนวน 4 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้บริหารโครงการ นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

11309 จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
12303 จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งแบบหนึ่ง

ต่อหนึ่ง 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 46 

12307 สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) และเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) ด้าน
ซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

12309 ทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์ ด้านซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 47 

10.17 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระดับ 5  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วย
ตนเอง มีความเป็นผู้นำจัดการผลิตภาพด้านการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุ
งานตามแผนได้ โดยมีสมรรถนะในการจัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่งแบบหลายอุปกรณ์และวิเคราะห์ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คณุสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง ระดับ 5 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ระดับ 4 แล้วเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง ระดับ 5 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง ระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้บริหารโครงการ นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์     
หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

12304 จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งแบบหลาย
อุปกรณ์ 

12312 วิเคราะห์ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 48 

10.18 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ ระดับ 3   

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ ที่สามารถประยุก ต์
หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจ
และอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงานภายใต้การ
แนะแนวจากหัวหน้างาน โดยมีสมรรถนะด้านการสำรวจความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software 
Applications บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ ว ิ เคราะห์ความต้องการทางธ ุรก ิจในการพัฒนา Software 
Applications บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบเบื้องต้นด้วย UML 
Modeling 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้าน
ซอฟต์แวร์ ระดับ 3 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในด้านการพัฒนาโปรแกรม 
หรือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้าน
ซอฟต์แวร์ ระดับ 3 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ 
ระดับ 3 จำนวน 3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้บริหารโครงการ นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ นักออกแบบฐานข้อมูล 
หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

12101 สำรวจความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software Applications บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

12102 วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software Applications บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

12103 ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบเบื้องต้นด้วย UML Modeling  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 49 

10.19 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ ระดับ 4  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่
ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ระบบด้วย UML Modeling ออกแบบฐานข้อมูลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และดำเนินการทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้าน
ซอฟต์แวร์ ระดับ 4 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการพัฒนา
โปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ ระดับ 3 แล้วเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้าน
ซอฟต์แวร์ ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ 
ระดับ 4 จำนวน 4 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้บริหารโครงการ นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ นักออกแบบฐานข้อมูล 
หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

12201 ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบด้วย UML Modeling 
12202 ออกแบบฐานข้อมูลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
12203 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
12310 ดำเนินการทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test  

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 50 

10.20 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู ้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์  
ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วย
ตนเอง มีความเป็นผู้นำจัดการผลิตภาพด้านการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุ
งานตามแผนได้ โดยมีสมรรถนะในการออกแบบโครงสร ้างพ ื ้นฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต ์แวร์  
(Infrastructure) ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้าน
ซอฟต์แวร์ ระดับ 5 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้าน
ซอฟต์แวร์ ระดับ 5 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ 
ระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้บริหารโครงการ นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ นักออกแบบฐานข้อมูล 

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

12204 ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Infrastructure) 
12313 ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 51 

10.21 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 3  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู ้มีสมรรถนะทางเทคนิคด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์  
ที่สามารถประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับ
การใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของ
ผลงานภายใต้การแนะแนวจากหัวหน้างาน โดยมีสมรรถนะด้านการสำรวจความต้องการทางธุรกิจในการ
พัฒนา Software Applications บนระบบ Cloud Technology วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจในการ
พัฒนา Software Applications บนระบบ Cloud Technology และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
ระบบเบื้องต้น ด้วย UML Modeling 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 3 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในด้านการพัฒนาโปรแกรม 
หรือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 3 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้าน
เทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 3 จำนวน 3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้ เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้บริหารโครงการ นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ นักออกแบบฐานข้อมูล 
หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

11101 สำรวจความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software Applications บนระบบ Cloud 
Technology 

11102 วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software Applications บนระบบ Cloud 
Technology 

11103 ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบเบื้องต้น ด้วย UML Modeling   
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10.22 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 4  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ด้าน
เทคโนโลยีคลาวด์ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็น
ปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะ
ในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบด้วย UML Modeling ออกแบบฐานข้อมูลบนระบบ Cloud 
Technology ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนระบบ Cloud Technology และดำเนินการทดสอบโปรแกรมแบบ 
Integration Test บนระบบ Cloud Technology 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 4 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการพัฒนา
โปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์  ระดับ 3 
แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้าน
เทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 4 จำนวน 4 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้บริหารโครงการ นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ นักออกแบบฐานข้อมูล 

หมายเหตุ : ไม่มี 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

11201 ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบด้วย UML Modeling 
11202 ออกแบบฐานข้อมูลบนระบบ Cloud Technology 
11203 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนระบบ Cloud Technology 
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11306 ดำเนินการทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test บนระบบ Cloud Technology 
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10.23 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software and Applications) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 5  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยี
คลาวด์ ที ่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที ่มีการเปลี ่ยนแปลงทั ่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำจัดการผลิตภาพด้านการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแล
ผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ โดยมีสมรรถนะในการออกแบบโครงสร้างพื ้นฐานทางสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ (Infrastructure) ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตของระบบ Cloud Technology  

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 5 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาโปรแกรม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 4 
แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ดา้นเทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 5 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้าน
เทคโนโลยีคลาวด์ ระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้บริหารโครงการ นักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ นักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ นักออกแบบฐานข้อมูล   
หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

11204 ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Infrastructure) 
11308 ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud Technology  
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 

1. ตารางแสดงหน้าที่ 

 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในสาขาอาชีพ ICT 
ให้สามารถแข่งขันและเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล 

1 0 
 

ปฏิบัติงานด้าน Software & 
Applications ให้ไดต้าม
มาตรฐานอาชีพ 

1 0 1 
 

วิเคราะหค์วามต้องการทาง
ธุรกิจ (SA) 

1 0 2 
 

ออกแบบโปรแกรม (DS) 
1 0 3 

 

พัฒนาโปรแกรม (DP) 
1 0 4 

 

ทดสอบการทำงานของ
โปรแกรม (TS) 

1 0 5 
 

ควบคุมคุณภาพการผลติ
โปรแกรม (QA) 

1 0 6 
 

บริหารการผลิตโปรแกรม 
(PM) 

1 0 7 
 

บริการลูกค้าสมัพันธ์ (CS) 
1 0 8 

 

ติดตั้งระบบใช้งานโปรแกรม 
(Implementer) 

พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในสาขา 
Software & 
Applications ให้สามารถ
แข่งขันและเป็นที่ยอมรบัใน
อาเซียน 

1 1 
 

พัฒนา Software 
Applications บนระบบ 
Cloud Technology  ให้มี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 
 

วิเคราะหค์วามต้องการทาง
ธุรกิจในการพัฒนา Software 
Applications บนระบบ 
Cloud Technology 

1 1 2 
 

ออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ในการพัฒนา 
Software Applications บน
ระบบ Cloud Technology 

1 1 3 
 

พัฒนาสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ในการพัฒนา 
Software Applications บน
ระบบ Cloud Technology 
 
 

1 2 
 

พัฒนา Software 
Applications บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

1 2 1 
 

วิเคราะหค์วามต้องการทาง
ธุรกิจในการพัฒนา Software 
Applications บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1 2 2 
 

ออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ในการพัฒนา 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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คำอธิบาย     

ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function) 

 

 

 

 

 

  

Software Applications บน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

1 2 3 
 

พัฒนาสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ในการพัฒนา 
Software Applications บน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

  
หน้าท่ีหลัก 

Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 0 1 

 

วิเคราะหค์วาม
ต้องการทาง
ธุรกิจ (SA) 

1 0 1 0 1 
 

สำรวจความ
ต้องการทางธุรกิจ 

1 0 1 0 1 0 1 
 

สร้างแบบสำรวจ
ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1 0 1 0 1 0 2 
 

เก็บรวบรวมข้อมูล
ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1 0 1 0 1 0 3 
 

สรุปความต้องการ
ทางธุรกิจ 

1 0 1 0 2 
 

วิเคราะหค์วาม
ต้องการทางธุรกิจ 

1 0 1 0 2 0 1 
 

วิเคราะหร์ูปแบบ
เชิงธุรกิจ 
(Business Model) 

1 0 1 0 2 0 2 
 

วิเคราะห์และเลือก
เทคโนโลยีทีต่รงกับ
รูปแบบทางธุรกิจ 
(DB) 

1 0 1 0 2 0 3 
 

สรุปความต้องการ
ของเทคโนโลยีที่
ตรงกับรูปแบบทาง
ธุรกิจ 

1 0 1 0 2 0 4 
 

นำเสนอความ
ต้องการของ
เทคโนโลยีทีต่รงกับ
รูปแบบทางธุรกิจ 

1 0 1 0 3 
 

วิเคราะหค์วาม
ต้องการทางธุรกิจ
เพื่อออกแบบระบบ 

1 0 1 0 3 0 1 
 

วิเคราะหค์วาม
ต้องการทางธุรกิจ
เพื่อออกแบบระบบ 

1 0 1 0 3 0 2 
 

ออกแบบภาพรวม
ของระบบ SRS 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 0 2 

 

ออกแบบ
โปรแกรม 

1 0 2 0 4 
 

ออกแบบระบบเพื่อ
พัฒนาโปรแกรม
แบบ Unit 

1 0 2 0 4 0 1 
 

ออกแบบลำดับงาน 
(Activity/ 
Workflow/ UML) 
หรือ Scenario 

1 0 2 0 4 0 2 
 

ออกแบบฐานข้อมูล 
(Database) 

1 0 2 0 4 0 3 
 

ออกแบบหน้าจอ
และรายงาน 
(GUI/Report) 

1 0 2 0 5 
 

จัดทำเอกสารการ
ออกแบบระบบเพื่อ
พัฒนาโปรแกรม
แบบ Unit 

1 0 2 0 5 0 1 
 

จัดทำเอกสารการ
ออกแบบระบบ 
Functional 
Specification 

1 0 2 0 5 0 2 
 

จัดทำเอกสาร Test 
case 

1 0 2 0 6 
 

ออกแบบระบบเพื่อ
พัฒนาโปรแกรม
แบบ Integration 

1 0 2 0 6 0 1 
 

ออกแบบลำดับงาน 
(Workflow/UML) 
หรือ Scenario 

1 0 2 0 6 0 2 
 

ออกแบบฐานข้อมูล 
(Database) ใน
ระดับ Integration 

1 0 2 0 6 0 3 
 

ออกแบบหน้าจอ
และ รายงาน 
(GUI/Report) 

 1 0 2 0 7 
 

จัดทำเอกสารการ
ออกแบบระบบเพื่อ
พัฒนาโปรแกรม
แบบ Integration 

 1 0 2 0 7 0 1 
 

จัดทำเอกสารการ
ออกแบบระบบ 
(Integration 
System) 

  1 0 2 0 7 0 2 
 

จัดทำเอกสาร Test 
case (Integration 
System) 
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หน้าท่ีหลัก 

Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 0 3 

 

พัฒนา
โปรแกรม  
(DP) 

1 0 3 0 1 
 

ดำเนินการพัฒนา
โปรแกรม 

1 0 3 0 1 0 1 
 

แปลงหน้าจอ (GUI)  
หรือ ลำดับงาน 
(Work Flow) เป็น
ผังงาน (Flow 
Chart) 

1 0 3 0 1 0 2 
 

พัฒนาโปรแกรม
ตามผังงาน (Flow 
Chart) 

1 0 3 0 2 
 

ทดสอบโปรแกรม
แบบ Unit test 

1 0 3 0 2 0 1 
 

ดำเนินการ 
Finish detail 
design process 

1 0 3 0 2 0 2 
 

จัดทำรายงาน Unit 
test 

 1 0 3 0 3 
 

แก้ไขข้อผิดพลาด  1 0 3 0 3 0 1 
 

หาจุดผดิพลาด 
ตามบันทึก
ข้อผิดพลาด 

1 0 3 0 3 0 2 
 

แก้ไขข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม 

1 0 3 0 3 0 3 
 

ทดสอบการแกไ้ข
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

 1 0 3 0 5 
 

ดำเนินการพัฒนา
โปรแกรมแบบ 
Integration 

 1 0 3 0 5 0 1 
 

อ่าน Functional/ 
Program 
Specification/ 
UML 

  1 0 3 0 5 0 2 
 

เขียนโปรแกรมตาม 
Functional/ 
Program 
Specification/ 
UML 
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หน้าท่ีหลัก 

Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 0 3 

 

พัฒนา
โปรแกรม  
(DP) 

1 0 3 0 6 
 

ดำเนินการพัฒนา
โปรแกรมแบบ
ซับซ้อน 
(Enterprise/Big 
Scale) 

1 0 3 0 6 0 1 
 

อ่าน Functional/ 
Program 
Specification/ 
UML 
(Enterprise/Big 
Scale) 

1 0 3 0 6 0 2 
 

เขียนโปรแกรมตาม 
Functional/ 
Program 
Specification/ 
UML 
(Enterprise/Big 
Scale) 

1 0 3 0 7 
 

ออกแบบ 
Continuous 
Delivery และ 
Continuous 
Integration 

1 0 3 0 7 0 1 
 

วิเคราะห์ 
Continuous 
Delivery และ 
Continuous 
Integration 

1 0 3 0 7 0 2 
 

ออกแบบ 
Continuous 
Delivery และ 
Continuous 
Integration 

 1 0 3 0 8 
 

พัฒนาโปรแกรม
ตามมาตรฐานและ
ตรวจสอบ
มาตรฐานการเขียน
โปรแกรม (Code 
Review) 

 1 0 3 0 8 0 1 
 

วางแผนในการ
พัฒนา Code 
Review 

1 0 3 0 8 0 2 
 

พัฒนา Code 
Review 
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หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 0 4 

 

ทดสอบการ
ทำงานของ
โปรแกรม (TS) 

1 0 4 0 1 
 

ทดสอบโปรแกรม
แบบ Integration 
Test 

 

1 0 4 0 1 0 1 
 

ออกแบบการ
ทดสอบ 
Integration Test  

1 0 4 0 1 0 2 
 

ดำเนินการทดสอบ 
Integration Test 

1 0 4 0 1 0 3 
 

จัดทำรายงาน 
1 0 4 0 2 

 

ทดสอบโปรแกรม
แบบ Acceptance 
Test 

1 0 4 0 2 0 1 
 

ออกแบบการ
ทดสอบ 
Acceptance 
Test  

1 0 4 0 2 0 2 
 

ดำเนินการทดสอบ 
Acceptance 
Test  

1 0 4 0 2 0 3 
 

จัดทำรายงาน 
1 0 4 0 3 

 

ทดสอบโปรแกรม
แบบ System 
Test 

1 0 4 0 3 0 1 
 

ออกแบบการ
ทดสอบ System 
Test  

1 0 4 0 3 0 2 
 

ดำเนินการทดสอบ 
System Test  

1 0 4 0 3 0 3 
 

จัดทำรายงาน 
 1 0 4 0 4 

 

ทดสอบโปรแกรม
แบบ Operation 
Readiness Test 

 1 0 4 0 4 0 1 
 

ออกแบบการ
ทดสอบ 
Operation 
Readiness Test 

  1 0 4 0 4 0 2 
 

ดำเนินการทดสอบ 
Operation 
Readiness Test 

  1 0 4 0 4 0 3 
 

จัดทำรายงาน 
 1 0 4 0 5 

 

ประเมินภาพรวม
ทั้งหมดขั้นสุดท้าย 
Evaluation 

 1 0 4 0 5 0 1 
 

ดำเนินการ
Summarized 
test process 

  1 0 4 0 5 0 2 
 

จัดทำรายงาน  
Summarized 
test process 
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หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 0 4 

 

ทดสอบการ
ทำงานของ
โปรแกรม (TS) 

1 0 4 0 6 
 

ทดสอบระบบด้วย
เครื่องมือแบบ
อัตโนมัต ิ

1 0 4 0 6 0 1 
 

เลือกเครื่องมือช่วย
ทดสอบ 
(Automate test 
Tool selection )  

  1 0 4 0 6 0 2 
 

ออกแบบการ
ทดสอบอัตโนมัติ 
Test Design 

  1 0 4 0 6 0 3 
 

ใช้เครื่องมือช่วยใน
การทดสอบระบบ
ด้วยเครื่องมือแบบ
อัตโนมัติ 
(Execution Test) 
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หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 0 5 

 

ควบคุม
คุณภาพการ
ผลิตโปรแกรม 
(QA) 

1 0 5 0 1 
 

ดำเนินการควบคุม
คุณภาพการผลิต
โปรแกรม 

1 0 5 0 1 0 1 
 

จัดทำแผนการ
ตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม 

1 0 5 0 1 0 2 
 

ตรวจสอบแผนการ
ตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม 

1 0 5 0 1 0 3 
 

ตรวจสอบเวลาการ
พัฒนาโปรแกรม 

1 0 5 0 1 0 4 
 

บันทึกผลการ
ตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม 

1 0 5 0 2 
 

จัดทำแผน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
การผลิต 

1 0 5 0 2 0 1 
 

รวบรวมผลสรุป
การตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะ 

1 0 5 0 2 0 2 
 

วิเคราะหผ์ลสรุป
การตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะ 

1 0 5 0 2 0 3 
 

สรุปผล เพื่อจดัทำ
แผนแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพ
การผลิตโปรแกรม 

1 0 5 0 2 0 4 
 

นำเสนอแผนแนว
ทางการยกระดับ
คุณภาพการผลิต
โปรแกรมต่อ
ผู้บริหาร 
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หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 0 6 

 

บริหารการ
ผลิตโปรแกรม 
(PM) 

1 0 6 0 1 
 

บริหารจดัการใน
ส่วนวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

1 0 6 0 1 0 1 
 

บริหารความ
เสี่ยง (แผน
รองรับ) 

1 0 6 0 1 0 2 
 

บริหารทีม (คน/
งาน/เงิน/เวลา) 

1 0 6 0 2 
 

ดำเนินการตาม
แผนการโครงการ
การพัฒนา
โปรแกรม (เวลา/
คน/งาน/เงิน) 

1 0 6 0 2 0 1 
 

ควบคุม ติดตาม 
และแก้ไขปญัหา 
ให้เป็นไปตาม
แผนการพัฒนา
โปรแกรม 

1 0 6 0 2 0 2 
 

สรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการ
และข้อเสนอแนะ 
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หน้าท่ีหลัก 

Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 0 7 

 

บริการลูกค้า
สัมพันธ์ (CS) 

1 0 7 0 3 
 

จัดทำคู่มือการใช้
งานโปรแกรม 

1 0 7 0 3 0 1 
 

ศึกษาการใช้งาน
โปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น 

1 0 7 0 3 0 2 
 

จัดทำคู่มือการใช้
งานโปรแกรม 

1 0 7 0 3 0 3 
 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของคู่มือการใช้
งานโปรแกรม 
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หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 0 8 

 

บริการลูกค้า
สัมพันธ์ (CS) 

1 0 8 0 1 
 

วางแผนการ
ฝึกอบรมติดตั้ง
ระบบการใช้งาน
โปรแกรมให้กับ
ลูกค้า 

1 0 8 0 1 0 1 
 

วางแผนการตดิตั้ง
ระบบ 

1 0 8 0 1 0 2 
 

วางแผนการ
ฝึกอบรม 
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หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 1 1 

 

วิเคราะหค์วาม
ต้องการทาง
ธุรกิจในการ
พัฒนา 
Software 
Applications 
บนระบบ 
Cloud 
Technology 

1 1 1 0 1 
 

สำรวจความ
ต้องการทางธุรกิจ
ในการพัฒนา 
Software 
Applications บน
ระบบ Cloud 
Technology 

1 1 1 0 1 0 1 
 

สร้างเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูลความ
ต้องการทางธุรกิจ 

1 1 1 0 1 0 2 
 

เก็บรวบรวมข้อมูล
ความต้องการทาง
ธุรกิจจากการ
สัมภาษณ ์

1 1 1 0 1 0 3 
 

สรุปผลความ
ต้องการทางธุรกิจ 
บน Cloud 
Technology 

1 1 1 0 2 
 

วิเคราะหค์วาม
ต้องการทางธุรกิจ
ในการพัฒนา 
Software 
Applications บน
ระบบ Cloud 
Technology 

1 1 1 0 2 0 1 
 

วิเคราะหร์ูปแบบ
เชิงธุรกิจบน 
Cloud 
Technology ให้
ตรงกับความ
ต้องการทางธุรกิจ 

1 1 1 0 2 0 2 
 

เลือกเครื่องมือให้
ตรงกับรูปแบบทาง
ธุรกิจบน Cloud 
Technology 

1 1 1 0 2 0 3 
 

สรุปผลการ
วิเคราะหร์ูปแบบ
เชิงธุรกิจบน 
Cloud 
Technology 

1 1 1 0 2 0 4 
 

นำเสนอผลการ
วิเคราะหร์ูปแบบ
เชิงธุรกิจบน 
Cloud 
Technology 

1 1 1 0 3 
 

ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ระบบ
เบื้องต้น 
ด้วย UML 
Modeling 

1 1 1 0 3 0 1 
 

อ่านผลการ
วิเคราะหค์วาม
ต้องการทางธุรกิจ 

1 1 1 0 3 0 2 
 

เขียนแผนภาพตาม
มาตรฐาน UML 
เช่น  Use Case 
Diagram 
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1 1 1 0 3 0 3 
 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของการเขียน
แผนภาพ 

  1 1 1 0 3 0 4 
 

ออกแบบ
กระบวนการการ
ดูแลรักษาระบบ 
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หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 1 2 

 

ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ใน
การพัฒนา 
Software 
Applications 
บนระบบ 
Cloud 
Technology 

1 1 2 0 1 
 

ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ระบบ
ด้วย UML 
Modeling 

1 1 2 0 1 0 1 
 

อ่านผลการ
วิเคราะหค์วาม
ต้องการทางธุรกิจ 

1 1 2 0 1 0 2 
 

เขียนแผนภาพตาม
มาตรฐาน UML 
เช่น Use Case 
Diagram, Class 
Diagram และ 
Sequence 
Diagram 

1 1 2 0 1 0 3 
 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของการเขียน
แผนภาพ 

1 1 2 0 2 
 

ออกแบบฐานข้อมูล
บนระบบ Cloud 
Technology 

1 1 2 0 2 0 1 
 

อ่าน Class 
Diagram จาก
ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1 1 2 0 2 0 2 
 

แปลง Class 
Diagram เป็น ER 
Diagram 

1 1 2 0 2 0 3 
 

ตรวจสอบความถูก
ต้องการแปลง 
Class Diagram 
เป็น ER Diagram 

 1 1 2 0 3 
 

ออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้บนระบบ 
Cloud 
Technology 

 1 1 2 0 3 0 1 
 

รวบรวมความ
ต้องการมาจัด
ออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้ 

1 1 2 0 3 0 2 
 

เลือกใช้เครื่องมือ
ในการออกแบบ 

1 1 2 0 3 0 3 
 

นำเสนอส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

1 1 2 0 4 
 

ออกแบบโครงสรา้ง
พื้นฐานทาง
สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ 
(Infrastructure) 

1 1 2 0 4 0 1 
 

เลือกใช้ Software 
Component ให้
ตรงกับ 
ความต้องการทาง
ธุรกิจ 
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1 1 2 0 4 0 2 
 

เลือกใช้ 
Infrastructure 
Component ให้
ตรงกับ 
ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1 1 2 0 4 0 3 
 

เลือกใช้ Platform 
Component ให้
ตรงกับ 
ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1 1 2 0 4 0 4 
 

นำเสนอโครงสรา้ง
พื้นฐานทาง
สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
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หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 1 3 

 

พัฒนา
สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ใน
การพัฒนา 
Software 
Applications 
บนระบบ 
Cloud 
Technology 

1 1 3 0 2 
 

จัดทำซอฟต์แวร์
ตาม UML 
Modeling ขั้นสูง 

1 1 3 0 2 0 1 
 

อ่านแบบ UML 
Modeling 

1 1 3 0 2 0 2 
 

เขียนโปรแกรมตาม
แบบ UML 
Modeling 

1 1 3 0 2 0 3 
 

ทดสอบโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น 

1 1 3 0 6 
 

ดำเนินการทดสอบ
โปรแกรมแบบ 
Integration Test 
บนระบบ  Cloud 
Technology       

1 1 3 0 6 0 1 
 

ออกแบบบท
ทดสอบโปรแกรม
ตาม ลำดับงาน 
(work flow ) 
หน้าจอ (GUI)  /  
ฐานข้อมูล 
(Database) 

1 1 3 0 6 0 2 
 

ทดสอบโปรแกรม 
1 1 3 0 6 0 3 

 

สรุปผลการทดสอบ
โปรแกรมและ
ข้อเสนอแนะ 

1 1 3 0 7 
 

วิเคราะห์
ข้อผิดพลาด
ซอฟต์แวร์ด้าน
เทคโนโลยีคลาวด ์

1 1 3 0 7 0 1 
 

หาจุดผดิพลาดตาม
บันทึกข้อผิดพลาด 

1 1 3 0 7 0 2 
 

แก้ไขข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม 

 1 1 3 0 7 0 3 
 

ทดสอบการแกไ้ข
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

 1 1 3 0 8 
 

ดำเนินการควบคุม
คุณภาพการผลิต
ซอฟต์แวร์บนระบบ 
Cloud 
Technology 

 1 1 3 0 8 0 1 
 

จัดทำแผนการ
ตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม 

1 1 3 0 8 0 2 
 

ตรวจสอบแผนการ
ตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม 

1 1 3 0 8 0 3 
 

ตรวจสอบลำดับ
ขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมตามแผน 

1 1 3 0 8 0 4 
 

ตรวจสอบเวลาการ
พัฒนาโปรแกรม 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 72 

 

  

1 1 3 0 8 0 5 
 

บันทึกผลการ
ตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม 

1 1 3 0 9 
 

จัดทำคู่มือการใช้
งานโปรแกรม 

1 1 3 0 9 0 1 
 

ศึกษาการใช้งาน
โปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น 

1 1 3 0 9 0 2 
 

จัดทำคู่มือการใช้
งานโปรแกรม 

1 1 3 0 9 0 3 
 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของคู่มือการใช้
งานโปรแกรม 
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หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 2 1 

 

วิเคราะหค์วาม
ต้องการทาง
ธุรกิจในการ
พัฒนา 
Software 
Applications 
บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1 2 1 0 1 
 

สำรวจความ
ต้องการทางธุรกิจ
ในการพัฒนา 
Software 
Applications บน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1 2 1 0 1 0 1 
 

สร้างเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูลความ
ต้องการทางธุรกิจ 

1 2 1 0 1 0 2 
 

เก็บรวบรวมข้อมูล
ความต้องการทาง
ธุรกิจจากการ
สัมภาษณ ์

1 2 1 0 1 0 3 
 

สรุปผลความ
ต้องการทางธุรกิจ 
บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1 2 1 0 2 
 

วิเคราะหค์วาม
ต้องการทางธุรกิจ
ในการพัฒนา 
Software 
Applications บน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1 2 1 0 2 0 1 
 

วิเคราะหร์ูปแบบ
เชิงธุรกิจบน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ให้
ตรงกับความ
ต้องการทางธุรกิจ 

1 2 1 0 2 0 2 
 

เลือกเครื่องมือให้
ตรงกับรูปแบบทาง
ธุรกิจบน อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1 2 1 0 2 0 3 
 

สรุปผลการ
วิเคราะหร์ูปแบบ
เชิงธุรกิจบน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

  1 2 1 0 2 0 4 
 

นำเสนอผลการ
วิเคราะหร์ูปแบบ
เชิงธุรกิจบน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1 2 1 0 3 
 

ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ระบบ
เบื้องต้นด้วย UML 
Modeling 

1 2 1 0 3 0 1 
 

อ่านผลการ
วิเคราะหค์วาม
ต้องการทางธุรกิจ 

1 2 1 0 3 0 2 
 

เขียนแผนภาพตาม
มาตรฐาน UML 
เช่น Use Case 
Diagram 
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1 2 1 0 3 0 3 
 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของการเขียน
แผนภาพ 
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หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 2 2 

 

ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ใน
การพัฒนา 
Software 
Applications 
บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1 2 2 0 1 
 

ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ระบบ
ด้วย UML 
Modeling 

1 2 2 0 1 0 1 
 

อ่านผลการ
วิเคราะหค์วาม
ต้องการทางธุรกิจ 

1 2 2 0 1 0 2 
 

เขียนแผนภาพตาม
มาตรฐาน UML 
เช่น Use Case 
Diagram, Class 
Diagram และ 
Sequence 
Diagram 

1 2 2 0 1 0 3 
 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของการเขียน
แผนภาพ 

1 2 2 0 2 
 

ออกแบบฐานข้อมูล
บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1 2 2 0 2 0 1 
 

อ่าน Class 
Diagram จาก
ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1 2 2 0 2 0 2 
 

แปลง Class 
Diagram เป็น ER 
Diagram 

1 2 2 0 2 0 3 
 

ตรวจสอบความถูก
ต้องการแปลง 
Class Diagram 
เป็น ER Diagram 

1 2 2 0 3 
 

ออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้บน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1 2 2 0 3 0 1 
 

แปลงความต้องการ
มาจัดออกแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้ 

1 2 2 0 3 0 2 
 

เลือกใช้เครื่องมือ
ในการออกแบบ 

1 2 2 0 3 0 3 
 

นำเสนอส่วนติดต่อ
ผู้ใช้ให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 1 2 2 0 4 
 

ออกแบบโครงสรา้ง
พื้นฐานทาง
สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ 
(Infrastructure) 

 1 2 2 0 4 0 1 
 

เลือกใช้ Software 
Component ให้
ตรงกับ 
ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1 2 2 0 4 0 2 
 

เลือกใช้ 
Infrastructure 
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Component ให้
ตรงกับ 
ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1 2 2 0 4 0 3 
 

เลือกใช้ Platform 
Component ให้
ตรงกับ 
ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

  1 2 2 0 4 0 4 
 

นำเสนอโครงสรา้ง
พื้นฐานทาง
สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

  1 2 2 0 4 0 5 
 
 

เชื่อมโยงโครงสร้าง
พื้นฐานทาง
สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์กับ
โครงสร้างบนระบบ
คลาวด ์

  1 2 2 0 4 0 6  เลือกใช้โครงสร้าง
ทางสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์โดย
คำนึงถึงการ
ป้องกันภัยคุกคาม 
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หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
1 2 3 

 

พัฒนา
สถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ใน
การพัฒนา 
Software 
Applications 
บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1 2 3 0 1 
 

จัดทำซอฟต์แวร์
ตาม UML 
Modeling ด้าน
ซอฟต์แวร์อุปกรณ์
เคลื่อนที่ข้ัน
เบื้องต้น 

1 2 3 0 1 0 1 
 

อ่านแบบ UML 
Modeling 

1 2 3 0 1 0 2 
 

เขียนโปรแกรมตาม
แบบ UML 
Modeling 

1 2 3 0 1 0 3 
 

ทดสอบโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น 

1 2 3 0 2 
 

จัดทำซอฟต์แวร์
ตาม UML 
Modeling ด้าน
ซอฟต์แวร์อุปกรณ์
เคลื่อนที่ข้ันสูง 

1 2 3 0 2 0 1 
 

อ่านแบบ UML 
Modeling 

1 2 3 0 2 0 2 
 

เขียนโปรแกรมตาม
แบบ UML 
Modeling 

1 2 3 0 2 0 3 
 

ทดสอบโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น 

1 2 3 0 3 
 

จัดทำซอฟต์แวร์
ตาม UML 
Modeling ด้าน
ซอฟต์แวร์เพื่อ
อินเตอร์เนต็ของ
สรรพสิ่งแบบหน่ึง
ต่อหนึ่ง 

1 2 3 0 3 0 1 
 

อ่านแบบ UML 
Modeling 

1 2 3 0 3 0 2 
 

เขียนโปรแกรมตาม
แบบ UML 
Modeling 

1 2 3 0 3 0 3 
 

ทดสอบโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น 

 1 2 3 0 4 
 

จัดทำซอฟต์แวร์
ตาม UML 
Modeling ด้าน
ซอฟต์แวร์เพื่อ
อินเตอร์เนต็ของ
สรรพสิ่งแบบหลาย
อุปกรณ ์

 1 2 3 0 4 0 1 
 

อ่านแบบ UML 
Modeling 

1 2 3 0 4 0 2 
 

เขียนโปรแกรมตาม
แบบ UML 
Modeling 

1 2 3 0 4 0 3 
 

ทดสอบโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น 

 1 2 3 0 5 
 

สร้างฐานข้อมลูบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

 1 2 3 0 5 0 1 
 

อ่าน ER Diagram 
จากวิเคราะห์ความ
ต้องการทางธุรกิจ 

1 2 3 0 5 0 2 
 

จัดทำฐานข้อมูล
จาก ER Diagram 

1 2 3 0 5 0 3 
 

ตรวจสอบความถูก
ต้องของโครงสร้าง
ของข้อมูลที่สร้าง
ขึ้น 

1 2 3 0 6 
 

สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ 
(User Interface) 

1 2 3 0 6 0 1 
 

อ่านแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้จากการ
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และเชื่อมต่อกับ
ซอฟต์แวร์ภายนอก 
(APIs) ด้าน
ซอฟต์แวร์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

นำเสนอแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

1 2 3 0 6 0 2 
 

สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้
ตามแบบโดยใช้
เครื่องมือท่ีไดเ้ลือก
ไว ้

1 2 3 0 7 
 

สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ 
(User Interface) 
และเชื่อมต่อกับ
ซอฟต์แวร์ภายนอก
(APIs) ด้าน
ซอฟต์แวร์เพื่อ
อินเตอร์เนต็ของ
สรรพสิ่ง 

1 2 3 0 7 0 1 
 

อ่านแบบส่วน
ติดต่อผู้ใช้จากการ
นำเสนอแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

1 2 3 0 7 0 2 
 

สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้
ตามแบบโดยใช้
เครื่องมือท่ีไดเ้ลือก
ไว ้

1 2 3 0 8 
 

ทดสอบโปรแกรม
ย่อยซอฟต์แวร์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

1 2 3 0 8 0 1 
 

ออกแบบบท
ทดสอบโปรแกรม
ย่อยซอฟต์แวร์บน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1 2 3 0 8 0 2 
 

ตรวจสอบ
แบบทดสอบ
โปรแกรมย่อย
ซอฟต์แวร์บน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1 2 3 0 8 0 3 
 

ทดสอบโปรแกรม
ย่อย ซอฟต์แวร์บน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตาม
บททดสอบ 

  1 2 3 0 8 0 4 
 

บันทึกข้อผิดพลาด
จากการทดสอบ
โปรแกรมย่อย
ซอฟต์แวร์บน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1 2 3 0 9 
 

ทดสอบโปรแกรม
ย่อยซอฟต์แวร์ 
ด้านซอฟต์แวร์เพื่อ
อินเตอร์เนต็สรรพ
สิ่ง 

1 2 3 0 9 0 1 
 

ออกแบบบท
ทดสอบโปรแกรม
ย่อยซอฟต์แวร์บน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

  1 2 3 0 9 0 2 
 

ตรวจสอบ
แบบทดสอบ
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โปรแกรมย่อย
ซอฟต์แวร์บน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1 2 3 0 9 0 3 
 

ทดสอบโปรแกรม
ย่อยซอฟต์แวร์บน
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตาม
บททดสอบ 

1 2 3 0 9 0 4 
 

บันทึกข้อผิดพลาด
จากการทดสอบ
โปรแกรมย่อย
ซอฟต์แวร์เพื่อ
อินเตอร์เนต็สรรพ
สิ่ง 

1 2 3 1 0 
 

ดำเนินการทดสอบ
โปรแกรมแบบ 
Integration Test 

1 2 3 1 0 0 1 
 

ออกแบบบท
ทดสอบโปรแกรม
ตาม ลำดับงาน 
(work flow ) 
หน้าจอ (GUI) / 
ฐานข้อมูล 
(Database) 

1 2 3 1 0 0 2 
 

ทดสอบโปรแกรม 
1 2 3 1 0 0 3 

 

สรุปผลการทดสอบ
โปรแกรมและ
ข้อเสนอแนะ 

 1 2 3 1 1 
 

วิเคราะห์
ข้อผิดพลาด
ซอฟต์แวร์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

1 2 3 1 1 0 1 
 

หาจุดผดิพลาดตาม
บันทึกข้อผิดพลาด 

1 2 3 1 1 0 2 
 

แก้ไขข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม 

1 2 3 1 1 0 3 
 

ทดสอบการแกไ้ข
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

1 2 3 1 2 
 

วิเคราะห์
ข้อผิดพลาด
ซอฟต์แวร์เพื่อ
อินเตอร์เนต็ของ
สรรพสิ่ง 

1 2 3 1 2 0 1 
 

หาจุดผดิพลาดตาม
บันทึกข้อผิดพลาด 

1 2 3 1 2 0 2 
 

แก้ไขข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม 

1 2 3 1 2 0 3 
 

ทดสอบการแกไ้ข
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

1 2 3 1 3 
 

ดำเนินการควบคุม
คุณภาพการผลิต
ซอฟต์แวร ์

1 2 3 1 3 0 1 
 

จัดทำแผนการ
ตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม 
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คำอธิบาย 

ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ (ต่อ) เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานหลังจากได้หน้าที่หลัก (Key Function)
เพ่ือให้ได้ หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) และ หน่วยสมรรถะย่อย (Element of Competence) 

 

1 2 3 1 3 0 2 
 

ตรวจสอบแผนการ
ตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม 

  1 2 3 1 3 0 3 
 

ตรวจสอบลำดับ
ขั้นตอนการพัฒนา
โปรแกรมตามแผน 

1 2 3 1 3 0 4 
 

ตรวจสอบเวลาการ
พัฒนาโปรแกรม 

1 2 3 1 3 0 5 
 

บันทึกผลการ
ตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม 
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รายชื่อหน่วยสมรรถนะหลักที่ใชก้ับแต่ละอาชีพ 
 

หน่วยสมรรถนะหลัก 
(Unit of Competency) 

อา
ชีพ

นัก
ทด

สอ
บร

ะบ
บ 

อา
ชีพ

นัก
พัฒ

นา
ระ

บบ
 

อา
ชีพ

นัก
พัฒ

นา
ซอ

ฟต
์แว

ร์
ด้า

นเ
ทค

โน
โล

ยีค
ลา

วด
 ์

อา
ชีพ

นัก
วิเค

รา
ะห

์ออ
กแ

บบ
ระ

บบ
 

อา
ชีพ

นัก
วิเค

รา
ะห

์คว
าม

ต้อ
งก

าร
ทา

งธ
ุรก

ิจ 

อา
ชีพ

ผู้ค
วบ

คุม
คุณ

ภา
พ 

อา
ชีพ

นัก
พัฒ

นา
ซอ

ฟต
์แว

ร์
ด้า

นอ
ุปก

รณ
เ์ค

ลื่อ
นท

ี ่

อา
ชีพ

นัก
พัฒ

นา
ซอ

ฟต
์แว

ร์
เพ

ื่ออิ
นเ

ตอ
ร์เน

ต็ข
อง

สร
รพ

สิ่ง
 

อา
ชีพ

นัก
ออ

กแ
บบ

สถ
าป

ัตย
กร

รม
ด้า

น
ซอ

ฟต
์แว

ร ์

อา
ชีพ

นัก
ออ

กแ
บบ

สถ
าป

ัตย
กร

รม
ซอ

ฟต
์แว

ร์
ด้า

นเ
ทค

โน
โล

ยีค
ลา

วด
 ์

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 
 4 5 3 4 5 5 3 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 

10101 สำรวจความต้องการทาง
ธุรกิจ 

                       

10102 วิเคราะห์ความต้องการ
ทางธุรกิจ 

                       

10103 วิเคราะห์ความต้องการ
ทางธุรกิจเพื่อออกแบบระบบ 

                       

10204 ออกแบบระบบเพื่อพัฒนา
โปรแกรมแบบ Unit 

                       

10205 จัดทำเอกสารการ
ออกแบบระบบเพื่อพัฒนา
โปรแกรมแบบ Unit 

                       

10206 ออกแบบระบบเพื่อพัฒนา
โปรแกรมแบบ Integration 

                       

10207 จัดทำเอกสารการ
ออกแบบระบบเพื่อพัฒนา
โปรแกรมแบบ Integration 
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หน่วยสมรรถนะหลัก 
(Unit of Competency) 

อา
ชีพ

นัก
ทด

สอ
บร

ะบ
บ 

อา
ชีพ

นัก
พัฒ

นา
ระ

บบ
 

อา
ชีพ

นัก
พัฒ

นา
ซอ

ฟต
์แว

ร์
ด้า

นเ
ทค

โน
โล
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 ์

อา
ชีพ

นัก
วิเค

รา
ะห

์ออ
กแ

บบ
ระ

บบ
 

อา
ชีพ

นัก
วิเค

รา
ะห

์คว
าม

ต้อ
งก

าร
ทา

งธ
ุรก

ิจ 

อา
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ผู้ค
วบ
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ภา
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นัก
พัฒ
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ซอ

ฟต
์แว
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ุปก
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ซอ
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์แว
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ื่ออิ
นเ

ตอ
ร์เน

ต็ข
อง

สร
รพ

สิ่ง
 

อา
ชีพ

นัก
ออ

กแ
บบ

สถ
าป

ัตย
กร

รม
ด้า

น
ซอ

ฟต
์แว

ร ์

อา
ชีพ

นัก
ออ
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บบ

สถ
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กร

รม
ซอ

ฟต
์แว

ร์
ด้า

นเ
ทค

โน
โล

ยีค
ลา

วด
 ์

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 
 4 5 3 4 5 5 3 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 

10301 ดำเนินการพัฒนา
โปรแกรม 

                       

10302 ทดสอบโปรแกรมแบบ 
Unit test 

                       

10303 แก้ไขข้อผิดพลาด                        
10305 ดำเนินการพัฒนา
โปรแกรมแบบ Integration 

                       

10306 ดำเนินการพัฒนา
โปรแกรมแบบซับซ้อน 
(Enterprise/Big Scale) 

                       

10307 ออกแบบ Continuous 
Delivery และ Continuous 
Integration 

                       

10308 พัฒนาโปรแกรมตาม
มาตรฐานและตรวจสอบมาตรฐาน
การเขียนโปรแกรม (Code 
Review) 
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หน่วยสมรรถนะหลัก 
(Unit of Competency) 

อา
ชีพ

นัก
ทด

สอ
บร

ะบ
บ 

อา
ชีพ

นัก
พัฒ

นา
ระ

บบ
 

อา
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ซอ
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อา
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กแ
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น
ซอ

ฟต
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ซอ

ฟต
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โน
โล
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 ์

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 
 4 5 3 4 5 5 3 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 3 4 5 

10401 ทดสอบโปรแกรมแบบ 
Integration Test 

                       

10402 ทดสอบโปรแกรมแบบ 
Acceptance Test 

                       

10403 ทดสอบโปรแกรมแบบ 
System Test 

                       

10404 ทดสอบโปรแกรมแบบ 
Operation Readiness Test 

                       

10405 ประเมินภาพรวมทั้งหมด
ขั้นสุดท้าย Evaluation 

                       

10406 ทดสอบระบบด้วย
เครื่องมืออัตโนมัต ิ

                       

10501 ดำเนินการควบคุม
คุณภาพการผลิตโปรแกรม 

                       

10502 จัดทำแผน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการผลิต 

                       

10601 บริหารจัดการในส่วนของ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
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หน่วยสมรรถนะหลัก 
(Unit of Competency) 

อา
ชีพ

นัก
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10602 ดำเนินการตามแผนการ
โครงการการพัฒนาโปรแกรม 
(เวลา/คน/งาน/เงิน) 

                       

10703 จัดทำคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม 

                       

10801 วางแผนการฝึกอบรม
ติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรม
ให้กับลูกค้า 

                       

11101 สำรวจความต้องการทาง
ธุรกิจในการพัฒนา Software 
Applications บนระบบ Cloud 
Technology 

                       

11102 วิเคราะห์ความต้องการ
ทางธุรกิจในการพัฒนา Software 
Applications บนระบบ Cloud 
Technology 
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11103 ออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ระบบเบื้องต้น ด้วย 
UML Modeling 

                       

11201 ออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ระบบด้วย UML 
Modeling 

                       

11202 ออกแบบฐานข้อมูลบน
ระบบ Cloud Technology 

                       

11203 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
บนระบบ Cloud Technology 

                       

11204 ออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ (Infrastructure) 

                       

11302 จัดทำซอฟต์แวร์ตาม 
UML Modeling ขั้นสูง 

                       

11306 ดำเนินการทดสอบ
โปรแกรมแบบ Integration Test 
บนระบบ Cloud Technology 
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11307 วิเคราะห์ข้อผิดพลาด
ซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด ์

                       

11308 ดำเนินการควบคุม
คุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์บน
ระบบ Cloud Technology 

                       

11309 จัดทำคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม 

                       

12101 สำรวจความต้องการทาง
ธุรกิจในการพัฒนา Software 
Applications บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

                       

12102 วิเคราะห์ความต้องการ
ทางธุรกิจในการพัฒนา Software 
Applications บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

                       

12103 ออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ระบบเบื้องต้นด้วย 
UML Modeling 
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12201 ออกแบบสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ระบบด้วย UML 
Modeling 

                       

12202 ออกแบบฐานข้อมูลบน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

                       

12203 ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

                       

12204 ออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์ (Infrastructure) 

                       

12301 จัดทำซอฟต์แวร์ตาม 
UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์
อุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันเบื้องต้น 

                       

12302 จัดทำซอฟต์แวร์ตาม 
UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์
อุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันสูง 

                       

12303 จัดทำซอฟต์แวร์ตาม 
UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์
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เพื่ออินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่งแบบ
หนึ่งต่อหนึ่ง 
12304 จัดทำซอฟต์แวร์ตาม 
UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์
เพื่ออินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่งแบบ
หลายอุปกรณ ์

                       

12305 สร้างฐานข้อมูลบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

                       

12306 สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User 
Interface) และเช่ือมต่อกับ
ซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) ด้าน
ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

                       

12307 สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User 
Interface) และเช่ือมต่อกับ
ซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) ด้าน
ซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอรเ์น็ตของ
สรรพสิ่ง 
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12308 ทดสอบโปรแกรมย่อย
ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

                       

12309 ทดสอบโปรแกรมย่อย
ซอฟต์แวร์ ด้านซอฟต์แวร์เพื่อ
อินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่ง 

                       

12310 ดำเนินการทดสอบ
โปรแกรมแบบ Integration Test 

                       

12311 วิเคราะห์ข้อผิดพลาด
ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์คลื่อนที ่

                       

12312 วิเคราะห์ข้อผิดพลาด
ซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอรเ์น็ตของ
สรรพสิ่ง 

                       

12313 ดำเนินการควบคุม
คุณภาพการผลิตซอฟต์แวร ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10101  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สำรวจความต้องการทางธุรกิจ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ  

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถ สร้างแบบสำรวจความต้องการทางธุรกิจ เก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ  
และ สรุปความต้องการทางธุรกิจ   

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10101.01 สร้างแบบสำรวจความ
ต้องการทางธุรกิจ 
  
  
  

1.1 เขียนโครงสร้างและความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายของความ
ต้องการทางธุรกิจ 

1.3 ออกแบบ และสรา้งแบบสำรวจใหต้รง
กับความต้องการทางธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

10101.02 เก็บรวมรวมข้อมลูความ
ต้องการทางธุรกิจ 

2.1 รวบรวมข้อมลูแบบสำรวจตาม
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

2.2 เก็บข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความ
ต้องการทางธุรกิจที่กำหนด 

2.3 จัดลำดับความสำคัญของข้อมลู 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

10101.03 สรุปความต้องการทาง
ธุรกิจ 
  
  
  
  

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก
ความต้องการทางธุรกิจ 

3.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูความ
ต้องการทางธุรกิจ 

3.3 แสดงผลลัพธ์ของข้อมูลทางธุรกิจใน
รูปแบบที่ต้องการ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

1. วิเคราะห์โครงสร้างของธุรกิจ 
2. เขียนแบบสำรวจที่ตรงกับมาตรฐานสากล 
3. แสดงออกในการมองภาพรวมของธุรกิจ 
4. สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย 
5. ทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
6. พ้ืนฐานทางธุรกิจ 
7. คิดเชิงวิเคราะห์ทางธุรกิจ 
8. สรุปใจความสำคัญของข้อมูลทางธุรกิจ 
9. ตัดสินใจและมองภาพรวมของธุรกิจ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
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1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางธุรกิจของระบบงาน 
2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ แบบสำรวจตามมาตรฐานสากล 
3. ความรู้เกี่ยวกับการคาดการณ์ เชิงลึกทางธุรกิจ 
4. ความรู้ในการตีความหมายของแบบสำรวจ 
5. ความรู้ในการวิเคราะห์คำนวณ ในเชิงสถิติ 
6. ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
7. ความรู้เกี่ยวกับการภาพรวมทางธุรกิจ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่

จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง โครงสร้างและความต้องการของงาน กลุ่มเป้าหมาย แบบสำรวจ การเก็บ
ข้อมูล การจัดลำดับความสำคัญ และผลลัพธ์ความต้องการทางธุรกิจ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. โครงสร้างและความต้องการที่กำหนดตามขอบเขตของงาน 
2. กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางซอฟต์แวร์ 
3. รวบรวมข้อมูลแบบสำรวจตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
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4. เก็บข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความต้องการทางธุรกิจที่กำหนด 
5. จัดลำดับความสำคัญของข้อมูล 
6. ผลลัพธ์ความต้องการทางธุรกิจแสดงผลในรูปแบบ ตาราง ภาพ และ/หรือภาพความสัมพันธ์ของ

ข้อมูล 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10101.01 สร้างแบบสำรวจความต้องการทางธุรกิจ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ
สอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 10101.02 เก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 10101.03 สรุปความต้องการทางธุรกิจ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน
และแบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10102  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ  

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถ วิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ วิเคราะห์และเลือกเทคโนโลยีทีต่รงกับรูปแบบทางธุรกิจ 
(DB) สรุปความต้องการของเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ และนำเสนอความต้องการของเทคโนโลยีที่
ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ   

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10102.01 วิเคราะห์รูปแบบเชิง
ธุรกิจ  

1.1 วิเคราะห์และตีความหมายลำดับขัน้
ของงานแต่ละรูปแบบในเชิงธุรกิจ 

1.2 แยกแยะรูปแบบตรงตามความต้องการ
ของธุรกิจ 

1.3 สรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์รูปแบบ
เชิงธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

10102.02 วิเคราะห์และเลือก
เทคโนโลยีทีต่รงกับรูปแบบทาง
ธุรกิจ (DB) 
  
  
  

2.1 วิเคราะหร์ูปแบบของเทคโนโลยีที่ใช้
กับธุรกิจ 

2.2 วิเคราะหเ์ทคโนโลยีที่ตรงกับความ
ต้องการของรูปแบบทางธุรกิจ 

2.3 เลือกประเภทของเทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับรปูแบบทางธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

10102.03 สรุปความต้องการของ
เทคโนโลยีทีต่รงกับรูปแบบทาง
ธุรกิจ 
  
  
  

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับเทคโนโลยตีรง
กับรูปแบบทางธุรกิจ 

3.2 สรุปความต้องการเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับรปูแบบทางธุรกิจ 

3.3 เลือกเทคโนโลยีใหต้รงกับความ
ต้องการของรูปแบบทางธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

10102.04 นำเสนอความต้องการ
ของเทคโนโลยีทีต่รงกับรูปแบบทาง
ธุรกิจ 
  
  

4.1 สรุปจดุเด่น จดุด้อยของเทคโนโลยตีรง
กับรูปแบบทางธุรกิจ 

4.2 อธิบาย เทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบ
ทางธุรกิจ 

4.3 นำเสนอเทคโนโลยีตรงความต้องการ
กับรูปแบบทางธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. วิเคราะห์และตีความหมายลำดับขั้นของงานแต่ละรูปแบบในเชิงธุรกิจ 
2. แยกแยะรูปแบบตรงตามความต้องการของธุรกิจ 
3. สรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ 
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4. วิเคราะห์รูปแบบของเทคโนโลยีที่ใช้กับธุรกิจ 
5. วิเคราะห์เทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของรูปแบบทางธุรกิจ 
6. เลือกประเภทของเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับรูปแบบทางธุรกิจ 
7. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ 
8. สรุปความต้องการเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับรูปแบบทางธุรกิจ 
9. เลือกเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของรูปแบบทางธุรกิจ 
10. นำเสนองานสอดคล้องกับความต้องการของเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ 
11. สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย 
12. ด้านเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 
13. จัดทำเอกสาร Requirement Specification 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ  
2. ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
3. ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานของเทคโนโลยี 
4. ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานทางธุรกิจ  
5. ความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ 
6. ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ 
7. ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานทางธุรกิจ 
8. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของเทคโนโลยีแต่ละรูปแบบ 
9. ความรู้ด้านเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 
10. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการนำเสนอ 
11. ความรู้ในการจัดทำเอกสาร Requirement Specification 

 

 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
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(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้เอกสารหลักฐานที่

จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ลำดับขั้นของงาน  รูปแบบความต้องการของธุรกิจ ผลลัพธ์จากการ
วิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ รูปแบบของเครื่องมือและการเลือกเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ตรงกับขอบเขตของงานที่
กำหนด 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ลำดับขั้นของงานแต่ละรูปแบบในเชิงธุรกิจแสดงในรูปแบบของรายงาน 
2. รูปแบบความต้องการของธุรกิจตามที่กำหนดของขอบเขตงาน 
3. ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจตรงตามรูปแบบของงาน 
4. รูปแบบของเทคโนโลยีจะต้องตรงกับความต้องการกับขอบเขตของธุรกิจ 
5. เลือกเทคโนโลยีตรงกับรูปแบบทางธุรกิจที่มาตรฐานสากล 
6. ข้อมูลเทคโนโลยีต้องตรงกับขอบเขตของงานที่กำหนด 
7. เทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจที่เชื่อถือ 
8. เทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ ตรงตามมาตรฐาน 
9. เทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจตรงกับขอบเขตของงานที่กำหนด 
10. ข้อมูลเทคโนโลยีตรงกับความต้องการกับรูปแบบทางธุรกิจ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด 
11. จัดทำเอกสาร Requirement Specification 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
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1. สมรรถนะย่อย 10102.01 วิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน
และแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 10102.02 วิเคราะห์และเลือกเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ (DB) ให้ทำ
การทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 10102.03 สรุปความต้องการของเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

4. สมรรถนะย่อย 10102.04 นำเสนอความต้องการของเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ ให้ทำ
การทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10103   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจเพ่ือออกแบบระบบ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระดับ 3 

อาชีพนักวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ระดับ 4 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถ วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
ออกแบบระบบและจัดทำเอกสาร Software Requirement Spectification (SRS) 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10103.01 วิเคราะห์ความต้องการ
ทางธุรกิจเพื่อออกแบบระบบ 
  

1.1 วิเคราะหค์วามต้องการทางธุรกจิ 
1.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการทาง

ธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

10103.02 ออกแบบภาพรวมของ
ระบบ SRS 
  
  

2.1 ออกแบบภาพรวมของระบบ SRS 
2.2 จัดทำเอกสาร SRS ตามผลการ

วิเคราะห์ โดยพิจารณา Migration 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 

1. แยกแยะรูปแบบตรงตามความต้องการของธุรกิจ 
2. สรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
3. ออกแบบภาพรวมของระบบ SRS 
4. จัดทำเอกสาร SRS  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ  
2. ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
3. ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานของเทคโนโลยี 
4. ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานทางธุรกิจ  
5. ความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ 
6. ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ 
7. ความรู้เกีย่วกับมาตรฐานของเทคโนโลยีแต่ละรูปแบบ 
8. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการนำเสนอ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 101 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
3. ผลจากการสอบปฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ
ปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการ
ทางธุรกิจ ออกแบบระบบและจัดทำเอกสาร Software Requirement Spectification (SRS)  

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แยกแยะรูปแบบตรงตามความต้องการของธุรกิจ 
2. สรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
3. ออกแบบภาพรวมของระบบ SRS 
4. เอกสาร SRS เป็นไปตามการออกแบบ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
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1. สมรรถนะย่อย 10103.01 วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจเพื่อออกแบบระบบ ให้ทำการทดสอบ
โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 10103.02 ออกแบบภาพรวมของระบบ SRS ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10204  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Unit 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถออกแบบลำดับงาน (Activity/ Workflow/ UML) และ/หรือ Scenario ออกแบบ
ฐานข้อมูล (Database) และออกแบบหน้าจอและรายงาน (GUI/Report) 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10204.01 ออกแบบลำดับงาน 
(Activity/ Workflow/ UML) 
และ/หรือ Scenario 
  
  

1.1 วิเคราะหค์วามต้องการทางธุรกจิเพื่อ
ออกแบบภาพรวมของระบบเป็น 
Activity/ Workflow/ UML/ 
Scenario 

1.2 ออกแบบแผนภาพโดยใช้สัญลักษณ ์

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

10204.02 ออกแบบฐานข้อมูล 
(Database) 
  

2.1 วิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการทาง
ธุรกิจเพื่อออกแบบ ER-Diagram 

2.2 ออกแบบตารางเก็บข้อมลู และ Data 
Dictionary 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

10204.03 ออกแบบหน้าจอและ
รายงาน (GUI/Report) 

3.1 ออกแบบหน้าจอ 
3.2 ออกแบบรายงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ใช้สัญลักษณ์ Activity/ Workflow/ UML/ Scenario 
2. ออกแบบ ER-Diagram และตารางข้อมูล 
3. ออกแบบ Data Dictionary 
4. ใช้สัญลักษณ์แทนความหมายในการออกแบบหน้าจอ (GUI) 
5. เขียนและออกแบบรายงาน (Report) 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของลำดับงาน Activity/ Workflow/ UML/ Scenario 
2. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของ Activity/ Workflow/ UML/ Scenario  
3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหน้าจอ GUI 
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนรายงาน (Report) 
5. ความรู้เกี่ยวกับ ER-Diagram และ ตารางข้อมูล 
6. ความรู้เกี่ยวกับ Data Dictionary 

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
3. ผลจากการสอบปฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่

จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ

ปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ผลการออกแบบลำดับงาน (Activity/ Workflow/ UML) และ/หรือ 
Scenario การออกแบบฐานข้อมูล (Database) และการออกแบบหน้าจอและรายงาน (GUI/Report)  

 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. Activity/ Workflow/ UML/ Scenario ตรงตามความต้องการธุรกิจ 
2. ER-Diagram ตารางข้อมูล และ Data Dictionary ตรงตามความต้องการธุรกิจ 
3. แบบร่างหน้าจอ (GUI) เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
4. รายงาน (Report) ต้องตรงกับหลักการเขียนและมาตรฐานสากล 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
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ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10204.01 ออกแบบลำดับงาน (Activity/ Workflow/ UML) และ/หรือ 
Scenario ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 10204.02 ออกแบบฐานข้อมูล (Database) ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

3. สมรรถนะย่อย 10204.03 ออกแบบหน้าจอและรายงาน (GUI/Report) ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10205   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดทำเอกสารการออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Unit 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีความสามารถในจัดทำเอกสารการออกแบบระบบ Functional Specification และจัดทำ
เอกสาร Test case 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10205.01 จัดทำเอกสารการ
ออกแบบระบบ Functional 
Specification 
  
  

1.1 จัดทำเอกสาร (SRS) ตามมาตรฐาน 
เช่น ISO/IEC 29110, CMMI เป็นต้น 
(Range Statement) 

1.2 จัดทำเอกสาร ER-Diagram 
ตารางข้อมูลและ Data Dictionary 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

10205.02 จัดทำเอกสาร Test 
case 
  
  
  

2.1 วิเคราะหล์ำดับงาน Activity/ 
Workflow/ UML ตามความต้องการ
ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาโปรแกรม (Test 
case) 

2.2 กำหนดกระบวนการทดสอบโปรแกรม 
(Test case) 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. บรรยายการทำงานของโปรแกรม 
2. บรรยายการใช้งานโปรแกรม 
3. บรรยายข้อจำกัดการใช้งานโปรแกรม 
4. สร้างเอกสาร SRS 
5. จัดทำเอกสาร ER-Diagram ตารางข้อมูล และ Data Dictionary 
6. กำหนดกระบวนการทดสอบโปรแกรม (Test case) 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม 
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
3. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมท่ีพัฒนา 
4. ความรู้ในการจัดทำเอกสาร SRS 
5. ความรู้ในการชุดทดสอบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 109 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
3. ผลจากการสอบปฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่

จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ

ปฏิบัต ิ

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ผลการจัดทำเอกสารการออกแบบระบบ Functional Specification 
และจัดทำเอกสาร Test case 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. เอกสาร (SRS) เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ISO/IEC 29110, CMMI เป็นต้น (Range Statement)  
2. เอกสาร ER-Diagram ตารางข้อมูลและ Data Dictionary เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ 
3. พัฒนาโปรแกรม (Test case) ตามท่ีออกแบบไว้ตามความต้องการทางธุรกิจ 
4. กำหนดกระบวนการทดสอบโปรแกรม (Test case) ตามท่ีออกแบบไว้ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
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1. สมรรถนะย่อย 10205.01 จัดทำเอกสารการออกแบบระบบ Functional Specification ให้ทำ
การทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 10205.02 จัดทำเอกสาร Test case ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10206   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที ่มีสามารถออกแบบลำดับงาน (Workflow/UML) และหรือ Scenario ออกแบบฐานข้อมูล 
(Database) ในระดับ Integration และออกแบบหน้าจอและ รายงาน (GUI/Report) 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10206.01 ออกแบบลำดับงาน 
(Workflow/UML) และหรือ 
Scenario 
  
  

1.1 วิเคราะหค์วามต้องการทางธุรกจิ เพื่อ
ออกแบบภาพรวมของระบบเป็น 
Activity/ Workflow/ UML ในระดับ 
Integration System 

1.2 ออกแบบแผนภาพโดยใช้สัญลักษณ ์

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

10206.02 ออกแบบฐานข้อมูล 
(Database) ในระดับ Integration 
  
  

2.1 วิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการทาง
ธุรกิจ เพื่อออกแบบ ER-Diagram ใน
ระดับ Integration System 

2.2 ออกแบบตารางเก็บข้อมลู และ Data 
Dictionary 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

10206.03 ออกแบบหน้าจอและ 
รายงาน (GUI/Report) 
  
  

1.1 ออกแบบหน้าจอ ในระดับ 
Integration System  

1.2 ออกแบบรายงาน ในระดับ 
Integration System 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ใช้สัญลักษณ์ Workflow/ UML/ Scenario ในระดับ Integration System 
2. ออกแบบ ER-Diagram และตารางข้อมูล ในระดับ Integration System  
3. ออกแบบ Data Dictionary ในระดับ Integration System 
4. ใช้สัญลักษณ์แทนความหมายในการออกแบบหน้าจอ (GUI) 
5. เขียนรายงาน (Report) 

 

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของลำดับงาน Workflow/ UML/ Scenario เพ่ือออกแบบระบบ ใน
ระดับ Integration System 

2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหน้าจอ GUI 
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนรายงาน (Report) 
4. ความรู้เกี่ยวกับ ER-Diagram และตารางข้อมูล 
5. ความรู้เกี่ยวกับ Data Dictionary 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
3. ผลจากการสอบปฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่

จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ

ปฏิบัติ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ผลการออกแบบลำดับงาน (Workflow/UML) และหรือ Scenario 
ออกแบบฐานข้อมูล (Database) ในระดับ Integration และออกแบบหน้าจอและรายงาน (GUI/Report) 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. จัดทำเอกสาร ER-Diagram ตารางข้อมูลและ Data Dictionary ตามท่ีออกแบบไว้ 
2. วิเคราะห์ลำดับงาน Activity/ Workflow/ UML ตามความต้องการทางธุรกิจเพ่ือพัฒนา

โปรแกรม (Test case) ตามท่ีออกแบบไว้ 
3. กำหนดกระบวนการทดสอบโปรแกรม (Test case) ตามท่ีออกแบบไว้ 

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10206.01 ออกแบบลำดับงาน (Workflow/UML) และหรือ Scenario ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 10206.02 ออกแบบฐานข้อมูล (Database) ในระดับ Integration ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

3. สมรรถนะย่อย 10206.03 ออกแบบหน้าจอและ รายงาน (GUI/Report) ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10207   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดทำเอกสารการออกแบบระบบเพื่อพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดทำเอกสารการออกแบบระบบ (Integration System) และจัดทำ
เอกสาร Test case (Integration System) 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10207.01 จัดทำเอกสารการ
ออกแบบระบบ (Integration 
System) 
  
  
  

1.1 จัดทำเอกสารตามมาตรฐาน SRS ใน
ระดับ Integration System เช่น 
ISO/IEC 29110, CMMI เป็นต้น 
(Range Statement) 

1.2 จัดทำเอกสาร ER-Diagram 
ตารางข้อมูลและ Data Dictionary 
ในระดับ Integration System 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

10207.02 จัดทำเอกสาร Test 
case (Integration System) 
  
  
  
  

2.1 วิเคราะหล์ำดับงาน Workflow ตาม
ความต้องการทางธุรกิจเพื่อพัฒนา
โปรแกรม (Test case) ในระดับ 
Integration System  

2.2 กำหนดกระบวนการทดสอบโปรแกรม 
(Test case) ในระดับ Integration 
System 

2.3 กำหนดผลลัพธ์กระบวนการทดสอบ
โปรแกรม (Expected result) ใน
ระดับ Integration System 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. บรรยายการทำงานของโปรแกรม 
2. บรรยายการใช้งานโปรแกรม 
3. บรรยายข้อจำกัดการใช้งานโปรแกรม 
4. สร้างเอกสาร SRS ในระดับ Integration System 
5. จัดทำเอกสาร ER-Diagram ตารางข้อมูล และ Data Dictionary ในระดับ Integration System  
6. กำหนดกระบวนการทดสอบโปรแกรม (Test case) ในระดับ Integration System 
7. เขียนและทดสอบข้อมูลตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไป 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม 
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
3. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมท่ีพัฒนา 
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4. ความรู้ในการจัดทำเอกสาร SRS  
5. ความรู้ในการชุดทดสอบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู ้ที ่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
3. ผลจากการสอบปฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่

จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ

ปฏิบัติ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ผลการจัดทำเอกสารการออกแบบระบบ (Integration System) และ
จัดทำเอกสาร Test case (Integration System) 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. จัดทำเอกสารตามมาตรฐาน SRS ในระดับ Integration System เช่น ISO/IEC 29110, CMMI 
เป็นต้น (Range Statement) ตามท่ีออกแบบไว้ 

2. จัดทำเอกสาร ER-Diagram ตารางข้อมูล และ Data Dictionary ในระดับ Integration System 
ตามท่ีออกแบบไว้ 
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3. วิเคราะห์ลำดับงาน Workflow ตามความต้องการทางธุรกิจเพ่ือพัฒนาโปรแกรม (Test case) ใน
ระดับ Integration System ตามท่ีออกแบบไว้ 

4. กำหนดกระบวนการทดสอบโปรแกรม (Test case) ในระดับ Integration System ตามที่
ออกแบบไว้ 

5. กำหนดผลลัพธ ์กระบวนการทดสอบโปรแกรม (Expected result) ในระดับ Integration 
System 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10207.01 จัดทำเอกสารการออกแบบระบบ ( Integration System) ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 10207.02 จัดทำเอกสาร Test case (Integration System) ให้ทำการทดสอบ
โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10301   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  การดำเนินการพัฒนาโปรแกรม 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที ่มีสามารถ แปลงหน้าจอ (GUI)  และ / หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นผังงาน (Flow 
Chart) และ พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart)   

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10301.01 แปลงหน้าจอ (GUI)  
และ / หรือ ลำดับงาน (Work 
Flow) เป็นผังงาน (Flow Chart) 
  
  
  

1.1 อ่านแบบร่างหน้าจอ(GUI) และ/หรือ 
ลำดับงาน (Work Flow)  

1.2 ทบทวนและแก้ไขแบบร่างหน้าจอ 
(GUI) และ/หรือ ลำดับงาน (Work 
Flow)  

1.3 เขียนผังงาน (Flow Chart) ตามที่
กำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

10301.02 พัฒนาโปรแกรมตาม ผัง
งาน (Flow Chart) 

2.1 อ่านผังงานและลำดับงาน 
2.2 เขียนโปรแกรมตามผังงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อ่านลำดับงาน (Work Flow) 
2. เขียนผังงาน (Flow Chart) 
3. อ่านผังงาน (Flow Chart) 
4. นำผังงาน (Flow Chart)  ไปเขียนโปรแกรม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของลำดับงาน (Work Flow) 
2. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของแบบร่างหน้าจอ (GUI) 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับผังงาน (Flow Chart) 
4. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายของลำดับงาน (Work Flow) เพ่ือเขียนผังงาน (Flow Chart) 
5. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของหน้าจอ (GUI) 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
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1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
3. ผลจากการสอบปฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ
ปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ผลจากการแปลงหน้าจอ (GUI)  และ / หรือ ลำดับงาน (Work Flow) 
เป็นผังงาน (Flow Chart) และ พัฒนาโปรแกรมตามผังงาน (Flow Chart) 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แบบร่างหน้าจอ (GUI) และ/หรือ ลำดับงาน (Work Flow)  เป็นไปตามที่กำหนดขอบเขตของ
งาน 

2. ผังงาน (Flow Chart) เป็นไปตามที่กำหนด 
3. โปรแกรมท่ีพัฒนาถูกต้องตามมาตรฐานของการแปลงผังงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10301.01 แปลงหน้าจอ (GUI)  และ / หรือ ลำดับงาน (Work Flow) เป็นผังงาน 
(Flow Chart) ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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2. สมรรถนะย่อย 10301.02 พัฒนาโปรแกรมตาม ผังงาน (Flow Chart) ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10302  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบโปรแกรมแบบ Unit test 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถทำ Finish detail design process และจดัทำรายงาน Unit test 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10302.01 ดำเนินการ Finish 
detail design process 

1.1 วิเคราะหจ์ำนวน Functionality 
1.2 ตรวจสอบเงื่อนไขการทดสอบ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

10302.02 จัดทำรายงาน Unit 
test 

2.1 เขียน Test plan ระบุ timeline, คน, 
resource 

2.2 วิเคราะหผ์ลทดสอบเพื่อ go live หรือ 
no go live 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. วิเคราะห์จำนวน Functionality  
2. ตรวจสอบความเงื่อนไขการทดสอบ 
3. เขียน Test plan ระบุ timeline, คน, resource 
4. วิเคราะห์ผลทดสอบเพ่ือ go live หรือ no go live  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการวิเคราะห์จำนวน Functionality  
2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเงื่อนไขการทดสอบ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียน Test plan ระบุ timeline, คน, resource 
4. ความรู้เกี่ยวการวิเคราะห์ผลทดสอบเพ่ือ go live หรือ no go live  

 

 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสอบปฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ
ปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การทำ Finish detail design process และผลจากการจัดทำรายงาน 
Unit test 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. วิเคราะห์จำนวน Functionality  
2. ตรวจสอบเงื่อนไขการทดสอบ 
3. จัดทำรายงาน Test plan ระบุ timeline, คน, resource 
4. วิเคราะห์ผลทดสอบเพ่ือ go live หรือ no go live  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10302.01 ดำเนินการ Finish detail design process ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 10302.02 จัดทำรายงาน Unit test ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
และการสอบปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10303   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  แก้ไขข้อผิดพลาด 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที ่มีสามารถ หาจุดผิดพลาด ตามบันทึกข้อผิดพลาด แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม และ 
ทดสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม   

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10303.01 หาจุดผิดพลาด ตาม
บันทึกข้อผิดพลาด 
  
  
  

1.1 ระบุตำแหน่งจุดที่มีข้อผดิพลาด 
1.2 อธิบายสาเหตุของข้อผิดพลาดที่เกดิขึ้น 
1.3 อธิบายผลกระทบจากข้อผิดพลาดที่

เกิดขึ้นกับโปรแกรมย่อย 
1.4 เสนอหรือแนะนำวิธีการแกไ้ข

ข้อผิดพลาดในแต่ละจุด 
1.5 ตรวจสอบจุดอ่อนหรือช่องโหว่ของ

โปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

10303.02 แก้ไขข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 
  
  
  
  

2.1 แก้ไขจุดผิดพลาดตามที่มีการระบุ
ตำแหน่งไว้แล้ว 

2.2 อธิบายวิธีการแก้ไขข้อผดิพลาดที่
เกิดขึ้น 

2.3 แก้ไขจุดอ่อนหรือช่องโหว่ของ
โปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

10303.03 ทดสอบการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
  
  
  
  

3.1 กำหนดแผนการทดสอบโปรแกรมย่อย
หลังรับการแกไ้ขจุดผิดพลาดแล้ว 

3.2 แผนการทดสอบโปรแกรมย่อยต้อง
เป็นไปตามลำดับการทำงานของ
โปรแกรม 

3.3 แผนการทดสอบโปรแกรมย่อยต้อง
คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยโดยการ
เลือกวิธีป้องกัน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. สังเกตและเทคนิคในการหาจุดผิดพลาด  
2. อ่านและแก้ไขการทำงานของโปรแกรมย่อย  
3. อธิบายถึงสาเหตุของข้อผิดพลาด  
4. เสนอแนะวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด 
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5. ตรวจสอบและแก้ไขจุดอ่อนหรือช่องโหว่ของโปรแกรม 
6. เขียนโปรแกรม 
7. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 
8. ใช้และค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
9. เขียนผลการทดสอบโปรแกรมย่อย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมย่อย 
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานโปรแกรมย่อย 
3. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อผิดพลาดของโปรแกรมย่อย 
4. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 
5. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและแก้ไขจุดอ่อนหรือช่องโหว่ของโปรแกรม 
6. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนโปรแกรม 
7. ความรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
8. ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการแก้โปรแกรม 
9. ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน work flow เพ่ือเข้าใจในการทำงานของโปรแกรมนั้น 
10. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรม 
11. ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนผลการทดสอบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
3. ผลจากการสอบปฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
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1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ
ปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การหาจุดผิดพลาด ตามบันทึกข้อผิดพลาด แก้ไขข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม และผลการทดสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม   

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ตำแหน่งจุดผิดพลาดต้องเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมย่อยที่ถูกทดสอบ 
2. สาเหตุของข้อผิดพลาดและผลกระทบต่อเนื่องสามารถมีมากกว่าหนึ่งข้อต่อหนึ่งจุดผิดพลาด 
3. ตรวจสอบและแก้ไขจุดอ่อนหรือช่องโหว่ของโปรแกรม 
4. แก้ไขจุดผิดพลาดตามท่ีมีการระบุตำแหน่งไว้แล้วและท่ียังไม่ระบุไว้แต่มีผลกระทบต่อเนื่องกัน

ภายในโปรแกรมท่ีถูกทดสอบ 
5. ทดสอบโปรแกรมย่อยที่รับการแก้ไขแล้วตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 
6. แผนการทดสอบโปรแกรมย่อยต้องเป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10303.01 หาจุดผิดพลาดตามบันทึกข้อผิดพลาด ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ
สอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 10303.02 แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

3. สมรรถนะย่อย 10303.03 ทดสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10305   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมแบบ Integration 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู ้ท ี ่ม ีสามารถอ่าน Functional/ Program Specification/ UML และ เขียนโปรแกรมตาม 
Functional/ Program Specification/ UML 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10305.01 อ่าน Functional/ 
Program Specification/ UML 
  
  
  

1.1 เขียน Pseudo code / Flowchart/ 
UML (เข้าใจลำดบั) ในระดับ 
Integration System 

1.2 บอกผลลัพธ์ของ Functional/ 
Program Specification (เข้าใจ
ผลลัพธ์) ในระดับ Integration 
System 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

10305.02 เขียนโปรแกรมตาม 
Functional/ Program 
Specification/ UML 
  
  
  
  

2.1 แยกโมดลูย่อยตามพฤติกรรมการ
ทำงาน ในระดับ Integration 
System 

2.2 เขียนโปรแกรมตาม Functional/ 
Program Specification/ UMLใน
ระดับ Integration System 

2.3 ตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรมตามที่
กำหนดใน Functional/ Program 
Specification/ UML 

2.4 เขียนโปรแกรมภายใต้ Virtualization 
Technology 

2.5 ทำ Auto Scale เพื่อช่วยให้การใช้งาน 
Load Balance เกิดประโยชน์สูงสุด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. เขียน Pseudo code / Flowchart/ UML ในระดับ Integration System 
2. บอกผลลัพธ์ Functional/ Program Specification/ UML ในระดับ Integration System 
3. แยกโมดูลย่อยตามพฤติกรมการทำงาน 
4. เขียนโปรแกรมตาม Functional/ Program Specification/ UML ในระดับ Integration 

System 
5. ตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรมตามที่กำหนดใน Functional/ Program Specification/ UML 

ในระดับ Integration System 
6. เขียนโปรแกรมภายใต้ Virtualization Technology 
7. ทำ Auto Scale เพ่ือช่วยให้การใช้งาน Load Balance เกิดประโยชน์สูงสุด 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการเขียน Pseudo code / Flowchart/ UML ในระดับ Integration System 
2. ความรู้ในการบอกผลลัพธ์ Functional/ Program Specification/ UML ในระดับ Integration 

System 
3. ความรู้ในการแยกโมดูลย่อยตามพฤติกรมการทำงาน 
4. ความรู้ในการเขียนโปรแกรมตาม Functional/ Program Specification/ UML ในระดับ 

Integration System 
5. ความรู้ในการตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรมตามท่ีกำหนดใน Functional/ Program 

Specification/ UML ในระดับ Integration System 
6. ความรู้ในการเขียนโปรแกรมภายใต้ Virtualization Technology 
7. ความรู้ในการทำ Auto Scale เพ่ือช่วยให้การใช้งาน Load Balance เกิดประโยชน์สูงสุด 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
3. ผลจากการสอบปฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ
ปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
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ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การแปลงการอ่าน Functional/ Program Specification/ UML และ 
เขียนโปรแกรมตาม Functional/ Program Specification/ UML 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การเขียน Pseudo code / Flowchart/ UML ในระดับ Integration System 
2. การบอกผลลัพธ์ Functional/ Program Specification/ UML ในระดับ Integration System 
3. การแยกโมดูลย่อยตามพฤติกรมการทำงาน 
4. การเขียนโปรแกรมตาม Functional/ Program Specification/ UML ในระดับ Integration 

System 
5. การตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรมตามที่กำหนดใน Functional/ Program Specification/ 

UML ในระดับ Integration System 
6. การเขียนโปรแกรมภายใต้ Virtualization Technology 
7. การทำ Auto Scale เพ่ือช่วยให้การใช้งาน Load Balance เกิดประโยชน์สูงสุด 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10305.01 อ่าน Functional/ Program Specification/ UML ให้ทำการทดสอบ
โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 10305.02 เขียนโปรแกรมตาม Functional/ Program Specification/ UML ให้
ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10306   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมแบบซับซ้อน (Enterprise/Big Scale) 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาระบบ 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถอ่าน Functional/ Program Specification/ UML (Enterprise/Big Scale) และ
เขียนโปรแกรมตาม Functional/ Program Specification/ UML (Enterprise/Big Scale)  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10306.01 อ่าน Functional/ 
Program Specification/ UML 
(Enterprise/Big Scale) 
  
  
  

1.1 อ่าน Pseudo code / Flowchart/ 
UML (เข้าใจลำดบั) ในระดับ 
Enterprise/Big Scale 

1.2 บอกผลลัพธ์ของ Functional/ 
Program Specification (เข้าใจ
ผลลัพธ์) ในระดับ Enterprise/Big 
Scale 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

10306.02 เขียนโปรแกรมตาม 
Functional/ Program 
Specification/ UML 
(Enterprise/Big Scale) 
 
 
  

2.1 เขียนโปรแกรมตาม Functional/ 
Program Specification/ UML ใน
ระดับ Enterprise/Big Scale 

2.2 เขียนโปรแกรม ในระดับ 
Enterprise/Big Scale โดยคำนึงถึง
ความมั่นคงปลอดภัย 

2.3 ตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรมตามที่
กำหนดใน Functional/ Program 
Specification/ UML ในระดับ 
Enterprise/Big Scale 

2.4 จัดทำเอกสาร API Document 
Specification 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. เขียน Pseudo code / Flowchart/ UML ในระดับ Enterprise/Big Scale 
2. บอกผลลัพธ์ Functional/ Program Specification/ UML ในระดับ Enterprise/Big Scale 
3. เขียนโปรแกรมตาม Functional/ Program Specification/ UML ในระดับ Enterprise/Big 

Scale 
4. เขียนโปรแกรม ในระดับ Enterprise/Big Scale โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัย 
5. ตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรมตามที่กำหนดใน Functional/ Program Specification/ UML 

ในระดับ Enterprise/Big Scale 
6. จัดทำเอกสาร API Document Specification 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการเขียน Pseudo code / Flowchart/ UML ในระดับ Enterprise/Big Scale 
2. ความรู้ในการบอกผลลัพธ์ Functional/ Program Specification/ UML ในระดับ 

Enterprise/Big Scale 
3. ความรู้ในการเขียนโปรแกรมตาม Functional/ Program Specification/ UML ในระดับ 

Enterprise/Big Scale 
4. ความรู้ในเขียนโปรแกรม ในระดับ Enterprise/Big Scale โดยคำนึงถึงความม่ันคงปลอดภัย 
5. ความรู้ในการตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรมตามท่ีกำหนดใน Functional/ Program 

Specification/ UML ในระดับ Enterprise/Big Scale 
6. ความรู้ในการจัดทำเอกสาร API Document Specification 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ผลการอ่าน Functional/ Program Specification/ UML 
(Enterprise/Big Scale) และเขียนโปรแกรมตาม Functional/ Program Specification/ UML 
(Enterprise/Big Scale) 
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(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. เขียน Pseudo code / Flowchart/ UML ในระดับ Enterprise/Big Scale 
2. บอกผลลัพธ์ Functional/ Program Specification/ UML ในระดับ Enterprise/Big Scale 
3. เขียนโปรแกรมตาม Functional/ Program Specification/ UML ในระดับ Enterprise/Big 

Scale 
4. เขียนโปรแกรม ในระดับ Enterprise/Big Scale โดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัย 
5. ตรวจสอบผลลัพธ์ของโปรแกรมตามที่กำหนดใน Functional/ Program Specification/ UML 

ในระดับ Enterprise/Big Scale 
6. จัดทำเอกสาร API Document Specification 
7. ตรวจสอบการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบผ่าน API 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10306.01 อ่าน Functional/ Program Specification/ UML (Enterprise/Big 
Scale) ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 10306.02 เขียนโปรแกรมตาม Functional/ Program Specification/ UML 
(Enterprise/Big Scale) ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10307   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ Continuous Delivery และ Continuous Integration รวมทั้งออกแบบ 
Continuous Delivery และ Continuous Integration  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10307.01 วิเคราะห์ Continuous 
Delivery และ Continuous 
Integration 

1.1 รวบรวมฟังก์ช่ันการทำงานของระบบ 
1.2 วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของฟังก์ช่ันการ

ทำงานของระบบ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
10307.02 ออกแบบ Continuous 
Delivery และ Continuous 
Integration 

2.1 ออกแบบ Continuous Delivery 
และ Continuous Integration ของ
ระบบ 

2.2 เลือกเครื่องมือในดำเนินการ 
Continuous Delivery และ 
Continuous Integration 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. รวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ 
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ 
3. ออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration ของระบบ 
4. เลือกเครื่องมือในการดำเนินการ Continuous Delivery และ Continuous Integration 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการรวบรวมฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ 
2. ความรู้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ 
3. ความรู้ในการออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration ของระบบ 
4. ความรู้ในการเลือกเครื่องมือในการดำเนินการ Continuous Delivery และ Continuous 

Integration 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
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1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การวิเคราะห์ Continuous Delivery และ Continuous Integration 
รวมทั้งออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องดำเนินการตามลำดับงานที่กำหนด 
2. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบทดสอบ 
3. ผลการทดสอบ ประกอบด้วย รายงานผลการทำงานในแต่ละโมดูลที่ทดสอบ 
4. อธิบายผลการทำงานของโปรแกรม เป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 
5. อธิบายวิธีการรับและส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตามลำดับการทำงานของ

โปรแกรม 
6. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องเน้นจุดเด่นจุดด้อยและความต้องการใช้งานโปรแกรมเป็นสำคัญ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10307.01 วิเคราะห์ Continuous Delivery และ Continuous Integration ให้
ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 10307.02 ออกแบบ Continuous Delivery และ Continuous Integration ให้
ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10308   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  พัฒนาโปรแกรมตามมาตรฐานและตรวจสอบมาตรฐานการเขียนโปรแกรม (Code 
Review) 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถวางแผนในการพัฒนา Code Review และพัฒนา Code Review  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10308.01 วางแผนในการพัฒนา 
Code Review 
  

1.1 กำหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา Code Review 

1.2 วางแผนการพัฒนา Code Review 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
10308.02 พัฒนา Code Review 2.1 พัฒนา Code Review 

2.2 ตรวจสอบคุณภาพ Code Review 
จากการพัฒนา Code Review 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. กำหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Code Review 
2. วางแผนการพัฒนา Code Review 
3. พัฒนา Code Review 
4. ตรวจสอบคุณภาพ Code Review จากการพัฒนา Code Review 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการกำหนดปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Code Review 
2. ความรู้ในวางแผนการพัฒนา Code Review 
3. ความรู้ในการพัฒนา Code Review 
4. ความรู้ในการตรวจสอบคุณภาพ Code Review จากการพัฒนา Code Review 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 143 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ผลการวางแผนในการพัฒนา Code Review และพัฒนา Code 
Review 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องดำเนินการตามลำดับงานที่กำหนด 
2. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบทดสอบ 
3. ผลการทดสอบ ประกอบด้วย รายงานผลการทำงานในแต่ละโมดูลที่ทดสอบ 
4. อธิบายผลการทำงานของโปรแกรม เป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 
5. อธิบายวิธีการรับและส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตามลำดับการทำงานของ

โปรแกรม 
6. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องเน้นจุดเด่นจุดด้อยและความต้องการใช้งานโปรแกรมเป็นสำคัญ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10308.01 วางแผนในการพัฒนา Code Review ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ
สอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 10308.02 พัฒนา Code Review ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและ
แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10401   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 4 

อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 5 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถ ออกแบบการทดสอบตามการทำงานของ Software ออกแบบ Test case จัดทำ
เอกสารตาม Structure Chart จัดทำ Checklist plan test แต่ละ Unit ประเมินผลการวิเคราะห์ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10401.01 ออกแบบการ
ทดสอบ Integration Test  

1. กำหนด/ตรวจสอบเงื่อนไข Entry 
Criteria 

2. วิเคราะห์ SRS (ในมุมของ
Integration) 

3. จัดทำ/ปรับปรุง Test Case ทั้ง 
Functional/non-Functional (ใน
มุมของ Integration Test ให้
สอดคล้อง SRS version) 

4. จัดทำ checklist (ในมุมของ
Integration) 

5. จัดทำ test plan (ในมุมของ
Integration) 
define exit criteria/)  

6. จัดทำ test strategy 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ ์

3. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ปฏิบัต ิ

10401.02 ดำเนินการทดสอบ 
Integration Test  

1. ดำเนินการ verify Software/SRS 
version 

2. ทดสอบ Component/Unit 
Integration 

3. ทดสอบ System/Service 
Integration 

4. บันทึกผลการทดสอบแต่ละ Test 
Case 

5. ระบุระดับของ Defect 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ ์

3. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ปฏิบัต ิ

10401.03 จัดทำรายงาน 
  
  
  
  

1. วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ 
Integration Test 
(Defect/Severity/rework) 

2. รายงานและนำเสนอผลการทดสอบ 
Execution Test (ประเมิน exit 
criteria) 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ ์

3. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ออกแบบ Test case 
2. สร้าง Structure Chart 
3. วิเคราะห์ test plan 
4. ดำเนินการ Test Software Unit 
5. ประเมินผลการวิเคราะห์ (Verification, Defect, Fail, Right system, re-testing) 
6. จัดทำแบบทดสอบ (test plan, test evaluate criteria (test phase)) 
7. เขียนสรุปผลการทดลอง 
8. ออกแบบ Load test เพ่ือทดสอบการทำงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ Test case 
2. ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง Structure Chart 
3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ Test plan 
4. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการ Test Software Unit 
5. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการวิเคราะห์ (Verification, Defect, Fail, Right system, re-

testing) 
6. ความรู้ในการจัดทำแบบทดสอบ (test plan, test evaluate criteria (test phase)) 
7. ความรู้ในการเขียนสรุปผลการทดลอง 
8. ความรู้ในการออกแบบ Load test เพ่ือทดสอบการทำงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
3. ผลจากการสอบฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
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สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ
ปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง Integration Test ที่เป็นการทดสอบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน รวมถึงการทดสอบระดับ API 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องดำเนินการตามลำดับงานที่กำหนด 
2. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบทดสอบ 
3. ผลการทดสอบ ประกอบด้วย รายงานผลการทำงานในแต่ละโมดูลที่ทดสอบ 
4. แผนการทดสอบเป็นไปตามการออกแบบ 
5. จัดทำสรุปผลการทดสอบเป็นไปตามแผนการทดสอบ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10401.01 ออกแบบการทดสอบ Integration Test  ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ
สอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 10401.02 ดำเนินการทดสอบ Integration Test ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ
สอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏบัติ 

3. สมรรถนะย่อย 10401.03 จัดทำรายงาน ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบ
สัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10402  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบโปรแกรมแบบ Acceptance Test 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักทดสอบระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 เป็นผู้ที่มีสามารถสร้าง usage scenario/profile ประเมินผล (Operation Accept, Compliance, 
Contact Stakeholder) และจัดทำรายงาน 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10402.01 ออกแบบการ
ทดสอบ Acceptance Test  

1. กำหนด/ตรวจสอบเงื่อนไข Entry 
Criteria 

2. วิเคราะห์ SRS (ในมุมของ 
Acceptance Test) 

3. จัดทำ/ปรับปรุง Test Case ทั้ง 
Functional/non-Functional (ใน
มุมของ Acceptance Test ให้
สอดคล้อง SRS version) 

4. จัดทำ checklist Acceptance 
5. จัดทำ Test Plan (ในมุมของ

Acceptance (define exit 
criteria/)) 

6. จัดทำ test strategy 

4. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

5. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ ์

6. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ปฏิบัต ิ

10402.02 ดำเนินการทดสอบ 
Acceptance Test   

1. ดำเนินการ verify Software/SRS 
version 

2. ทดสอบตาม Acceptance Test 
Plan 

3. บันทึกผลการทดสอบแต่ละ 
Acceptance Test Case 

4. ระบุระดับของ Defect 

4. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

5. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ ์

6. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ปฏิบัต ิ

10402.03 จัดทำรายงาน 
  
  
  
  

1. วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ 
Acceptance Test 
(Defect/Severity/rework) 

2. รายงานและนำเสนอผลการทดสอบ 
Execution test (ประเมิน exit 
criteria) 

4. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

5. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ ์

6. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ปฏิบัต ิ

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. สร้าง usage scenario/profile 
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2. ประเมินผล (Operation Accept, Compliance, Contact Stakeholder) 
3. ประเมินผลการ test UAT 
4. สรุปผลการประเมิน (Major, Unacceptable, Differential) 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการสร้าง usage scenario/profile 
2. ความรู้ในการประเมินผล (Operation Accept, Compliance, Contact Stakeholder) 
3. ความรู้ในการประเมินผลการ test UAT 
4. ความรู้ในการสรุปผลการประเมิน (Major, Unacceptable, Differential) 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
3. ผลจากการสอบปฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์ และข้อสอบ
ปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
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ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การทดสอบโปรแกรมแบบ Acceptance Test ต้องมีการกำหนด
สภาพแวดล้อมที่เหมือนหรือใกล้เคียงมากที่สุดกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานจริง  เพื่อให้การทดสอบ
ใกล้เคียงกับการทำงานจริงมากท่ีสุดและไดผ้ลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องดำเนินการตามลำดับงานที่กำหนด 
2. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบทดสอบ 
3. ผลการทดสอบ ประกอบด้วย รายงานผลการทำงานในแต่ละโมดูลที่ทดสอบ 
4. อธิบายผลการทำงานของโปรแกรม เป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 
5. อธิบายวิธีการรับและส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตามลำดับการทำงานของ

โปรแกรม 
6. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องเน้นจุดเด่นจุดด้อยและความต้องการใช้งานโปรแกรมเป็นสำคัญ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10402.01 ออกแบบการทดสอบ Acceptance Test  ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 10402.02 ดำเนินการทดสอบ Acceptance Test  ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ
สอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

3. สมรรถนะย่อย 10402.03 จัดทำรายงาน ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบ
สัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10403   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบโปรแกรมแบบ System Test 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักทดสอบระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 เป็นผู้ที่มีสามารถระบุองค์ประกอบ functional requirement / non-functional requirement 
(Quality attribute, Method Beta, Alfa test, Usage, Reliability) ดำเนินการทดสอบโดยสอดคล้องกับ
แผนงานและเครื่องมือที่กำหนด วางแผนในการทดสอบ (test plan)  และจัดทำรายงาน 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10403.01 ออกแบบการ
ทดสอบ System Test  

1. กำหนด/ตรวจสอบเงื่อนไข Entry 
Criteria 

2. วิเคราะห์ SRS ในมุมของ System 
Test 

3. จัดทำ/ปรับปรุง Test Case ทั้ง 
Functional/non-Functional ใน
มุมของ System Test (ให้สอดคล้อง
SRS version) 

4. จัดทำ Checklist ในมุมของ System 
Test 

5. จัดทำ Test Plan ในมุมของ System 
Test (define exit criteria/)  

6. จัดทำ Test Strategy 

7. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

8. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ ์

9. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ปฏิบัต ิ

10403.02 ดำเนินการทดสอบ 
System Test   

1. ดำเนินการ verify Software/SRS 
version 

2. ดำเนินการทดสอบตาม System Test 
Plan 

3. บันทึกผลการทดสอบแต่ละ System 
Test Case 

4. ระบุระดับของ Defect  

7. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

8. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ ์

9. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ปฏิบัต ิ

10403.03 จัดทำรายงาน 
  
  
   

3. วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ 
System Test 
(Defect/Severity/rework) 

4. รายงานและนำเสนอผลการทดสอบ 
Execution Test (ประเมิน exit 
criteria) 

7. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

8. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ ์

9. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ระบุองค์ประกอบ functional requirement / non-functional requirement (Quality 
attribute,  Method Beta, Alfa test, Usage, Reliability) 
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2. ดำเนินการทดสอบโดยสอดคล้องกับแผนงานและเครื่องมือที่กำหนด 
3. วางแผนในการทดสอบ (test plan) ในส่วนของ program, architecture 
4. ประเมินผลการทดสอบ โดยตรวจสอบ acceptance criteria ที่ระบุใน SRS 
5. สรุปผลการทดสอบ (test result report โดยจำแนก Major, unacceptable, deferential 

และประเมินความเสี่ยงในการ Retest) 

 

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการระบุองค์ประกอบ functional requirement / non-functional requirement 
(Quality attribute,  Method Beta, Alfa test, Usage, Reliability) 

2. ความรู้ในการดำเนินการทดสอบโดยสอดคล้องกับแผนงานและเครื่องมือที่กำหนด 
3. ความรู่ในการวางแผนในการทดสอบ (test plan) ในส่วนของ program, architecture 
4. ความรู้ในการประเมินผลการทดสอบ โดยตรวจสอบ acceptance criteria ที่ระบุใน SRS 
5. ความรู้ในการสรุปผลการทดสอบ (test result report โดยจำแนก Major, unacceptable, 

deferential และประเมินความเสี่ยงในการ Retest) 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
3. ผลจากการสอบปฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
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2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์ และข้อสอบ
ปฏิบัติ 

 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ระบุองค์ประกอบ functional requirement / non-functional 
requirement (Quality attribute, Method Beta, Alfa test, Usage, Reliability) ดำเนินการทดสอบโดย
สอดคล้องกับแผนงานและเครื่องมือที่กำหนด วางแผนในการทดสอบ (test plan)  และจัดทำรายงาน 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องดำเนินการตามลำดับงานที่กำหนด 
2. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบทดสอบ 
3. ผลการทดสอบ ประกอบด้วย รายงานผลการทำงานในแต่ละโมดูลที่ทดสอบ 
4. อธิบายผลการทำงานของโปรแกรม เป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 
5. อธิบายวิธีการรับและส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตามลำดับการทำงานของ

โปรแกรม 
6. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องเน้นจุดเด่นจุดด้อยและความต้องการใช้งานโปรแกรมเป็นสำคัญ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10403.01 ออกแบบการทดสอบ System Test  ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ
สอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 10403.02 ดำเนินการทดสอบ System Test  ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

3. สมรรถนะย่อย 10403.03 จัดทำรายงาน ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบ
สัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10404   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบโปรแกรมแบบ Operation Readiness Test 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักทดสอบระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถวิเคราะห์ functional requirement / non-functional requirement (Quality 
attribute, Method Beta, Alfa test, Usage reliability) วางแผนในการทดสอบ (test operational plan) 
และจัดทำรายงาน 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10404.01 ออกแบบการ
ทดสอบ Operation 
Readiness Test 

1. กำหนด/ตรวจสอบเงื่อนไข Entry 
Criteria 

2. วิเคราะห์ SRS (ในมุมของ 
Operation Readiness Test 
/Operation Acceptance Test) 

3. จัดทำ/ปรับปรุง Test Case ทั้ง 
Functional/non-Functional (ใน
มุมของ ORT/OAT (ให้สอดคล้องSRS 
version)) 

4. จัดทำ Checklist (ในมุมของ 
ORT/OAT) 

5. จัดทำ Test Plan (ในมุมของ 
ORT/OAT (define exit criteria)) 

6. จัดทำ Test Strategy  
(ในมุมของ ORT/OAT) 

10. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

11. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ ์

12. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ปฏิบัต ิ

10404.02 ดำเนินการทดสอบ 
Operation Readiness 
Test  

1. ดำเนินการ verify Software/SRS 
version 

2. ดำเนินการทดสอบตาม ORT/OAT 
Test Plan 

3. บันทึกผลการทดสอบแต่ละ 
ORT/OAT Test Case  

4. ระบุระดับของ Defect  

10. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

11. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ ์

12. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ปฏิบัต ิ

10404.03 จัดทำรายงาน 
  
  
   

5. วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ 
ORT/OAT 
(Defect/Severity/rework) 

6. รายงานและนำเสนอผลการทดสอบ 
ORT/OAT (ประเมิน exit criteria) 

10. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

11. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ ์

12. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
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1. วิเคราะห์ functional requirement / non-functional requirement (Quality attribute, 
Method Beta, Alfa test, Usage reliability) 

2. วางแผนในการทดสอบ (test operational plan) 
3. ประเมินผลการ test evaluate criteria (test phase) 
4. สรุปผลการทดสอบ test result report (ตรวจสอบ acceptance criteria ที่ระบุใน SRS) 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการวิเคราะห์ functional requirement / non-functional requirement (Quality 
attribute, Method Beta, Alfa test, Usage reliability) 

2. ความรู้ในการวางแผนในการทดสอบ (test operational plan) 
3. ความรู้ในการประเมินผลการ test evaluate criteria (test phase) 
4. ความรู้ในการสรุปผลการทดสอบ test result report (ตรวจสอบ acceptance criteria ที่ระบุ

ใน SRS) 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสอบปฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
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ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การวิเคราะห์ functional requirement / non-functional 
requirement (Quality attribute, Method Beta, Alfa test, Usage reliability) วางแผนในการทดสอบ 
(test operational plan) และจัดทำรายงาน 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องดำเนินการตามลำดับงานที่กำหนด 
2. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบทดสอบ 
3. ผลการทดสอบ ประกอบด้วย รายงานผลการทำงานในแต่ละโมดูลที่ทดสอบ 
4. อธิบายผลการทำงานของโปรแกรม เป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 
5. อธิบายวิธีการรับและส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตามลำดับการทำงานของ

โปรแกรม 
6. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องเน้นจุดเด่นจุดด้อยและความต้องการใช้งานโปรแกรมเป็นสำคัญ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10404.01 ออกแบบการทดสอบ Operation Readiness Test ให้ทำการทดสอบ
โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 10404.02 ดำเนินการทดสอบ Operation Readiness Test ให้ทำการทดสอบ
โดยใช้การสอบข้อเขียน และการสอบปฏิบัติ 

3. สมรรถนะย่อย 10404.03 จัดทำรายงาน ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน และการสอบ
ปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10405  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ประเมินภาพรวมทั้งหมดขั้นสุดท้าย Evaluation 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักทดสอบระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถทำ Summarized test process และจัดทำรายงาน summarized test process  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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10405.01 ดำเนินการ
Summarized test process 
  
  

1.1 รวบรวมผลสรุปของแตล่ะขั้นตอนใน
การทดสอบ 

1.2 วิเคราะหผ์ลสรุปของแต่ละขั้นตอนใน
การทดสอบ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

10405.02 จัดทำรายงาน 
Summarized test process 

2.1 เขียนรายงานสรุปผลการทดสอบทุก
รูปแบบการทดสอบทั้งระบบ 

2.2 นำเสนอผลการสรุปต่อผู้ที่เกีย่วข้อง 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. รวบรวมผลสรุปของแต่ละขั้นตอนในการทดสอบ 
2. วิเคราะห์ผลสรุปของแต่ละขั้นตอนในการทดสอบ 
3. เขียนรายงานสรุปผลการทดสอบทุกรูปแบบการทดสอบทั้งระบบ 
4. นำเสนอผลการสรุปต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการรวบรวมผลสรุปของแต่ละข้ันตอนในการทดสอบ 
2. ความรู้ในการวิเคราะห์ผลสรุปของแต่ละข้ันตอนในการทดสอบ 
3. ความรู้ในการเขียนรายงานสรุปผลการทดสอบทุกรูปแบบการทดสอบทั้งระบบ 
4. ความรู้ในการนำเสนอผลการสรุปต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
3. ผลจากการสอบปฏิบัติ 
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(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ
ปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การทำ Summarized test process และจัดทำรายงาน summarized 
test process 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องดำเนินการตามลำดับงานที่กำหนด 
2. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบทดสอบ 
3. ผลการทดสอบ ประกอบด้วย รายงานผลการทำงานในแต่ละโมดูลที่ทดสอบ 
4. อธิบายผลการทำงานของโปรแกรม เป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 
5. อธิบายวิธีการรับและส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตามลำดับการทำงานของ

โปรแกรม 
6. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องเน้นจุดเด่นจุดด้อยและความต้องการใช้งานโปรแกรมเป็นสำคัญ 

 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10405.01 ดำเนินการ Summarized test process ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ
สอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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2. สมรรถนะย่อย 10405.02 จัดทำรายงาน summarized test process ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10406   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบระบบด้วยเครื่องมือแบบอัตโนมัติ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักทดสอบระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถเลือกใช้เครื่องมือช่วยทดสอบ ออกแบบและทำการทดสอบระบบด้วยเครื่องมือ
อัตโนมัติ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

10406.01 เลือกเครื่องมือช่วย
ทดสอบ (Automate test 
Tool selection )  

1. กำหนด Strategic 
Automate test  

2. เลือกเครื่องมือในการ
ทดสอบแบบ Automate 
test 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

10406.02 ออกแบบการทดสอบ
อัตโนมัติ Test Design  

1. จัดทำ Automate test 
Script 

2.  จัดทำแผนทดสอบ 
Automate Test 
Implementation 

3. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

4. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

10406.03 ใช้เครื่องมือช่วยใน
การทดสอบระบบด้วยเครื่องมือ
แบบอัตโนมัติ (Execution 
Test) 

1. ดำเนินการทดสอบโดยใช้
เครื่องมือ Automate tool 

2. บันทึกและรายงานผลการ
ทดสอบ 

 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัติ 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. เลือกเครื่องมือช่วยทดสอบ (Automate test Tool selection ) โดยการกำหนด Strategic และ
เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยทดสอบ   

2. ออกแบบการทดสอบอตัโนมตัิ Test Design โดยจัดทำแผนการทดสอบและ Test Script 
3. ใชเ้ครื่องมือช่วยในการทดสอบระบบดว้ยเครื่องมือแบบอตัโนมตัิ (Execution Test) 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการกำหนด Strategic Automate test  
2. ความรู้ในการทำ Automate Test Script และแผนการทดสอบ 
3. ความรู้ในการเลือกและใช้เครื่องมือในการทดสอบแบบ Automate test  

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การวิเคราะห์การทดสอบ Non-Functional Requirement Test และ
ออกแบบการทดสอบโปรแกรมแบบNon-Functional Requirement Test 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องดำเนินการตามลำดับงานที่กำหนด 
2. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบทดสอบ 
3. ผลการทดสอบ ประกอบด้วย รายงานผลการทำงานในแต่ละโมดูลที่ทดสอบ 
4. อธิบายผลการทำงานของโปรแกรม เป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 
5. อธิบายวิธีการรับและส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตามลำดับการทำงานของ

โปรแกรม 
6. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องเน้นจุดเด่นจุดด้อยและความต้องการใช้งานโปรแกรมเป็นสำคัญ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
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ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10406.01 เลือกเคร่ืองมือชว่ยทดสอบ (Automate test Tool selection ) ให้ทำ
การทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 10406.02 ออกแบบการทดสอบอตัโนมัติ Test Design ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 10406.02 ใช้เคร่ืองมือชว่ยในการทดสอบระบบด้วยเคร่ืองมือแบบอตัโนมัติ 

(Execution Test) ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10501   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตโปรแกรม 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถ จัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม   ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม  ตรวจสอบเวลาการพัฒนาโปรแกรม  และบันทึกผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม   

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10501.01 จัดทำแผนการ
ตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
  
  
  

1.1 กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
การผลิตโปรแกรม 

1.2 กำหนดหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพ
การผลิตโปรแกรม 

1.3 กำหนดรูปแบบการตรวจสอบคณุภาพ
การผลิตโปรแกรม 

1.4 กำหนดตัวช้ีวัดการตรวจสอบคณุภาพ
การผลิตโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

10501.02  ตรวจสอบแผนการ
ตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
  
  
  
  

2.1 ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม ครอบคลุมมาตรฐานสากล
หรือ องค์กร 

2.2 ตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

2.3 ตรวจสอบ หัวข้อการตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

2.4 ตรวจสอบตัวช้ีวัดการตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

2.5 ตรวจสอบขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ตามแผนการตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

10501.03 ตรวจสอบเวลาการ
พัฒนาโปรแกรม 

3.1 ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการ
พัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงาน 

3.2 ตรวจสอบปญัหาที่พบและการแกไ้ข
ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรมเป็นไป
ตามแผนการดำเนินงาน 

3.3 ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้จริงในการ
พัฒนาโปรแกรม เป็นไปตามแผนการ
ดำเนินการ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

10501.04 บันทึกผลการตรวจสอบ
การผลิตโปรแกรม 

4.1 เขียนผลการตรวจสอบการพัฒนา
โปรแกรม 

4.2 เขียนปัญหาและสาเหตุที่ตรวจพบจาก
การพัฒนาโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม  
2. กำหนดหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 
3. ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
4. ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาโปรแกรม  
5. ตรวจสอบปัญหาที่พบและการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม  
6. ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้จริงในการพัฒนาโปรแกรม   
7. บันทึกผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
8. สรุปผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม  
2. ความรู้ในการกำหนดหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม  
3. ความรู้ในการกำหนดรูปแบบการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม  
4. ความรู้ในการกำหนดตัวชี้วัดการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 
5. ความรู้ในการผลิตโปรแกรมมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่องค์กร  
6. ความรู้ในการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม  
7. ความรู้ในการตรวจสอบหัวข้อการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
8. ความรู้เรื่องขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
9. ความรู้ในการใช้แผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
10. ความรู้ในการใช้แผนการดำเนินงาน 

 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
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ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การจัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม   ตรวจสอบแผนการ
ตรวจสอบการผลิตโปรแกรม  ตรวจสอบเวลาการพัฒนาโปรแกรม  และบันทึกผลการตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แผนการตรวจสอบโปรแกรมต้องอยู่ในมาตรฐานการผลิตโปรแกรมท่ีเป็นมาตรฐานสากลหรือ
องค์กรกำหนด 

2. แผนการทำงานมีข้ันตอนและหัวข้อครอบคลุมทุกขั้นตอนที่อยู่ในการผลิตโปรแกรม 
3. แผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด 
4. แผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องครอบคลุมมาตรฐานสากลหรือองค์กร 
5. แบบประเมินผลแผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องครอบคลุมการทำงานทั้งหมดของ

โปรแกรม 
6. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมต้องอ้างอิงกับแผนการพัฒนาโปรแกรมท่ีกำหนดไว้และสามารถ

นำไปใช้จริงในการตรวจสอบ 
7. ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมท่ีใช้ไป กับระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมตาม

แผนการดำเนินการ 
8. ผลกระทบจากปัญหาที่พบระหว่างการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการพัฒนาโปรแกรม 
9. บันทึกผลตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมตามแผนที่กำหนด  
10. บันทึกปัญหาและสาเหตุที่ตรวจพบจากการพัฒนาโปรแกรมต้องระบุตำแหน่งในโปรแกรม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
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วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10501.01 จัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 10501.02 ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดย
ใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 10501.03 ตรวจสอบเวลาการพัฒนาโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

4. สมรรถนะย่อย 10501.04 บันทึกผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10502   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดทำแผนเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถ รวบรวมผลสรุปการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ผลสรุปการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะ สรุปผลเพื่อจัดทำแผนแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตโปรแกรม และนำเสนอแผนแนว
ทางการยกระดับคุณภาพการผลิตโปรแกรมต่อผู้บริหาร   

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10502.01 รวบรวมผลสรุปการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

1.1 เขียนผลการตรวจสอบการพัฒนา
โปรแกรม 

1.2 เขียนข้อเสนอแนะการเขียนแผนการ
ดำเนินงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

10502.02 วิเคราะห์ผลสรุปการ
ตรวจสอบและข้อเสนอแนะ  

2.1 อธิบายผลสรุปผลการตรวจสอบการ
ผลิตโปรแกรม 

2.2 อธิบายข้อเสนอแนะเพิม่เตมิเพื่อ
นำไปใช้ในการวางแผนการทำงานใน
ครั้งต่อไป 

2.3 อธิบายความเสี่ยงการเกดิปัญหา
ระหว่างการดำเนินการผลิตโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

10502.03 สรุปผลเพื่อจัดทำแผน
แนวทางการยกระดบัคุณภาพการ
ผลิตโปรแกรม 

3.1 อธิบายการแก้ไขปญัหาการทำงานเพื่อ
นำไปใช้ประกอบการเขียนแผนการ
ดำเนินงาน 

3.2 อธิบายข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเขียนแผนการดำเนินงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

10502.04 นำเสนอแผนแนว
ทางการยกระดับคุณภาพการผลติ
โปรแกรมต่อผู้บริหาร 

4.1 อธิบายผลการประเมินการผลิต
โปรแกรม 

4.2 อธิบายปัญหาการประเมินการผลติ
โปรแกรม 

4.3 อธิบายข้อแนะนำในการปรับปรุง
แผนการดำเนินงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. เขียนผลการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรม  
2. เขียนข้อเสนอแนะการเขียนแผนการดำเนินงาน 
3. อธิบายผลสรุปผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
4. อธิบายข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนการทำงานในครั้งต่อไป 
5. อธิบายความเสี่ยงการเกิดปัญหาระหว่างการดำเนินการผลิตโปรแกรม 
6. อธิบายการแก้ไขปัญหาการทำงานเพ่ือนำไปใช้ประกอบการเขียนแผนการดำเนินงาน 
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7. อธิบายข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงการเขียนแผนการดำเนินงาน 
8. อธิบายผลการประเมินการผลิตโปรแกรม 
9. อธิบายปัญหาการประเมินการผลิตโปรแกรม 
10. อธิบายข้อแนะนำในการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการเขียนผลการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรม  
2. ความรู้ในการเขียนข้อเสนอแนะการเขียนแผนการดำเนินงาน 
3. ความรู้ในการอธิบายผลสรุปผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
4. ความรู้ในการอธิบายข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือนำไปใช้ในการวางแผนการทำงานในครั้งต่อไป 
5. ความรู้ในการอธิบายความเสี่ยงการเกิดปัญหาระหว่างการดำเนินการผลิตโปรแกรม 
6. ความรู้ในการอธิบายการแก้ไขปัญหาการทำงานเพ่ือนำไปใช้ประกอบการเขียนแผนการ

ดำเนินงาน 
7. ความรู้ในการอธิบายข้อเสนอแนะเพ่ือนำไปใช้ในการปรับปรุงการเขียนแผนการดำเนินงาน 
8. ความรู้ในการอธิบายผลการประเมินการผลิตโปรแกรม 
9. ความรู้ในการอธิบายปัญหาการประเมินการผลิตโปรแกรม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

อธิบายข้อแนะนำในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานหลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับ
การประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะ
และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 176 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การรวบรวมผลสรุปการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ผลสรุป
การตรวจสอบและข้อเสนอแนะ สรุปผลเพื่อจัดทำแผนแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตโปรแกรม และ
นำเสนอแผนแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตโปรแกรมต่อผู้บริหาร 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. สรุปผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
2. สรุปข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบการทำงานการผลิตโปรแกรม 
3. ผลการตรวจสอบโปรแกรมเพ่ือนำไปประกอบการเขียนแผนการดำเนินงาน 
4. วิธีการแก้ไขปัญหาการทำงานประกอบด้วย แนวทางท่ีจะดำเนินการในการยกระดับคุณภาพ 
5. แนวทางการยกระดับ หมายถึงวิธีการที่จะปฏิบัติในอนาคตเพ่ือปรับปรุงวิธีการยกระดับให้

คุณภาพโปรแกรมดีข้ึน  

 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10502.01 รวบรวมผลสรุปการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ให้ทำการทดสอบโดย
ใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 10502.02 วิเคราะห์ผลสรุปการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ให้ทำการทดสอบโดย
ใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 10502.03 สรุปผลเพื่อจัดทำแผนแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตโปรแกรม 
ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

4. สมรรถนะย่อย 10502.04 นำเสนอแผนแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิตโปรแกรมต่อ
ผู้บริหาร ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10601   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  บริหารจัดการในส่วนวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 

อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถบริหารความเสี่ยง (แผนรองรับ) และบริหารทีม (คน/งาน/เงิน/เวลา)  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10601.01 บริหารความเสี่ยง (แผน
รองรับ) 

1.1 ระบุความเสี่ยง 
1.2 จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
10601.02 บริหารทีม (คน/งาน/
เงิน/เวลา)  
  

2.1 จัดทำแผน (คน/งาน/เงิน/เวลา) 
2.2 ควบคุมแผนการทำงาน (คน/งาน/เงิน/

เวลา) 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ระบุความเสี่ยง 
2. จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง 
3. จัดทำแผน (คน/ งาน/ เงิน/ เวลา) 
4. ควบคุมแผนการทำงาน (คน/ งาน/ เงิน/ เวลา) 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการระบุความเสี่ยง 
2. ความรู้ในการจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง 
3. ความรู้ในการจัดทำแผน (คน/ งาน/ เงิน/ เวลา) 
4. ความรู้ในการควบคุมแผนการทำงาน (คน/ งาน/ เงิน/ เวลา) 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
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ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การบริหารความเสี่ยง (แผนรองรับ) และบริหารทีม (คน/งาน/เงิน/เวลา) 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ระบุความเสี่ยงและจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง 
2. แผนการทำงาน ต้องประกอบด้วย หัวข้องาน รายละเอียดงาน ระยะเวลาที่ใช้ จำนวนคน 
3. ควบคุมแผนการทำงานตามแผนที่ออกแบบไว้ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10601.01 บริหารความเสี่ยง (แผนรองรับ) ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 10601.02 บริหารทีม (คน/งาน/เงิน/เวลา) ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10602   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ดำเนินการตามแผนการโครงการการพัฒนาโปรแกรม (เวลา/คน/งาน/เงิน) 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถ ควบคุม ติดตาม และแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาโปรแกรม และ
สรุปผลการดำเนินงานโครงการและข้อเสนอแนะ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10602.01 ควบคุม ติดตาม และ
แก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามแผนการ
พัฒนาโปรแกรม 
  
  
  

1.1 สร้างแบบตรวจสอบการพัฒนา
โปรแกรม 

1.2 สร้างแบบประเมินผลการพัฒนา
โปรแกรม 

1.3 บรรยายวิธีการแก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้ใน
การพัฒนาโปรแกรม 

1.4 บรรยายสาเหตุของปัญหาทีเ่กิดขึน้ใน
การพัฒนาโปรแกรม 

1.5 บรรยายปัญหาทีเ่กิดขึ้นในการพัฒนา
โปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

10602.02 สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการและข้อเสนอแนะ 
  
  

2.1 เขียนรายงานผลการดำเนินการพฒันา
โปรแกรม 

2.2 บรรยายผลการพัฒนาโปรแกรมและ
ข้อเสนอแนะ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. สร้างแบบตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรม 
2. สร้างแบบประเมินผลการพัฒนาโปรแกรม 
3. บรรยายวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการพัฒนาโปรแกรม 
4. บรรยายสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโปรแกรม 
5. บรรยายปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโปรแกรม 
6. เขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาโปรแกรม 
7. บรรยายผลการพัฒนาโปรแกรมและข้อเสนอแนะ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการสร้างแบบตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรม 
2. ความรู้ในการสร้างแบบประเมินผลการพัฒนาโปรแกรม 
3. ความรู้ในวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในการพัฒนาโปรแกรม 
4. ความรู้ในสาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนในการพัฒนาโปรแกรม 
5. ความรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโปรแกรม 
6. ความรู้ในการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาโปรแกรม 
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7. ความรู้ในการบรรยายผลการพัฒนาโปรแกรมและข้อเสนอแนะ 
8. ความรู้ในโปรแกรมที่พัฒนา 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การควบคุม ติดตาม และแก้ไขปัญหา ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนา
โปรแกรม และสรุปผลการดำเนินงานโครงการและข้อเสนอแนะ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แบบตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องครอบคลุมแผนการพัฒนาโปรแกรมทั้งหมด 
2. แบบประเมินผลการพัฒนาโปรแกรมสามารถแยกประเมินตามปริมาณงานที่สำเร็จ 
3. ปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาโปรแกรม ประกอบด้วย ตำแหน่งที่เกิดปัญหา ความถ่ีในการเกิด 

สภาพปัญหา ผลกระทบ  
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4. รายงานผลการดำเนินการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วยรายละเอียดทุกขั้นตอนตามแผนการ
พัฒนาโปรแกรมที่กำหนดไว้ 

5. การบรรยายผลการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วย การทำงานของโปรแกรม ปัญหาที่เกิดข้ึน 
วิธีการแก้ปัญหา ระยะเวลาการดำเนินการ ปริมาณคน ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ สิ่งที่
คาดหวังจากโปรแกรมที่พัฒนา 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10602.01 ควบคุม ติดตาม และแก้ไขปัญหา ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 10602.02 สรุปผลการดำเนินงานโครงการและข้อเสนอแนะ ให้ทำการทดสอบ
โดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10703   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาการใช้งานโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
และตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรม 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10703.01 ศึกษาการใช้งาน
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 

1.1 บรรยายการทำงานของโปรแกรม 
1.2 บรรยายการใช้งานโปรแกรม 
1.3 บรรยายข้อจำกัดการใช้งานโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

10703.02 จัดทำคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม 

2.1 สร้างคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
2.2 รวบรวมฟังก์ชันการทำงานของ

โปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

10703.03 ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
  
  
  
  

3.1 สร้างแบบตรวจสอบความถูกต้องของ
คู่มือการใช้งานโปรแกรม 

3.2 ตรวจสอบแบบตรวจสอบความถูกต้อง
ของคู่มือการใช้งานโปรแกรม 

3.3 ตรวจสอบคู่มือการใช้งานโปรแกรม
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. บรรยายการทำงานของโปรแกรม 
2. บรรยายการใช้งานโปรแกรม 
3. บรรยายข้อจำกัดการใช้งานโปรแกรม 
4. สร้างคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
5. สร้างแบบตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
6. ตรวจสอบแบบตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
7. ตรวจสอบคู่มือการใช้งานโปรแกรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการบรรยายการทำงานของโปรแกรม 
2. ความรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม 
3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
4. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมท่ีพัฒนา 
5. ความรู้ในการสร้างแบบทดสอบ 
6. ความรู้ในการตรวจสอบแบบทดสอบ 
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7. ความรู้ในการบรรยายสรุปผลการสร้างแบบทดสอบ 
8. ความรู้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 
9. ความรู้ในการบรรยายวิธีการแก้ไขปัญหา 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
3. ผลจากการสอบปฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ
ปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การศึกษาการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น จัดทำคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม และตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรม 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การทำงานของโปรแกรมต้องเป็นไปตามแผนผังการทำงานของโปรแกรมที่ออกแบบไว้ 
2. การใช้งานโปรแกรมต้องจำแนกข้ันตอนตามแผนผังการทำงานของโปรแกรมที่ออกแบบไว้ 
3. คู่มือการใช้งานโปรแกรมต้องประกอบด้วย การทำงานของโปรแกรม วิธีใช้งาน ตัวอย่างปัญหาที่

เกิด วิธีการแก้ไขปัญหา วิธีการตรวจสอบ การติดต่อ 
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4. แบบตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรม ต้องครอบคลุม ขั้นตอนการใช้งาน
โปรแกรมท้ังหมด 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10703.01 ศึกษาการใช้งานโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ
สอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 10703.02 จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

3. สมรรถนะย่อย 10703.03 ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรม ให้ทำการทดสอบ
โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  10801   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วางแผนการฝึกอบรมติดตั้งระบบการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้า 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบระบบ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีความสามารถในการวางแผนการติดตั้งระบบ และวางแผนการฝึกอบรม 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10801.01 วางแผนการติดตั้งระบบ 
  
  

1.1 วางแผนการตดิตั้ง 
1.2 วางแผน Migration Data 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

10801.02 วางแผนการฝึกอบรม 2.1 จัดทำคู่มือการติดตั้ง 
2.2 จัดทำคู่มือการใช้งาน 
2.3 วางแผนการฝึกอบรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. วางแผนการติดตั้ง 
2. วางแผน Migration Data 
3. จัดทำคู่มือการติดตั้ง 
4. จัดทำคู่มือการใช้งาน 
5. วางแผนการฝึกอบรม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการติดตั้ง 
2. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน Migration Data 
3. ความรู้ในการสำหรับการจัดทำคู่มือการติดตั้ง 
4. ความรู้เกี่ยวกับในการจัดทำคู่มือการใช้งาน 
5. ความรู้ในการวางแผนการฝึกอบรม 

 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
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1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การวางแผนการติดตั้งระบบ และวางแผนการฝึกอบรม 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. คู่มือการฝึกอบรม ประกอบด้วย คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
2. องค์ประกอบของคู่มือการติดตั้งประกอบด้วย ผังการทำงานของโปรแกรม  วิธีการติดตั้ง  
3. ข้อควรระวังในการติดตั้ง ข้อจำกัดของโปรแกรม 
4. องค์ประกอบของคู่มือการใช้งานโปรแกรมประกอบด้วย ผังการทำงานของโปรแกรม   
5. ลำดับและวิธีการใช้งานโปรแกรม ข้อจำกัดของโปรแกรม 
6. รายละเอียดการติดตั้งโปรแกรมประกอบด้วย  รายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกับ 
7. โปรแกรม รายละเอียดข้อมูลโปรแกรมเสริมเพ่ือช่วยในการทำงานของโปรแกรม เช่น .Net 

framework   รายการผังการวางอุปกรณ์เชื่อมต่อ ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมตามลำดับ  การ
กำหนดค่าตั้งต้นของโปรแกรม 

8. รายละเอียดการใช้งานโปรแกรมประกอบด้วย  การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ ลำดับและวิธีการใช้ 
9. งานโปรแกรม  
10. แผนภาพการนำเสนอ ประกอบด้วย แบบร่างลำดับขั้นการนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอ  
11. ตำแหน่งการวางอักษร ขนาดตัวอักษร ภาพ วิดีโอ และบทเสียงประกอบการนำเสนอ 
12. สื่อการนำเสนออยู่ในรูปแบบของมัลติมิเดีย 
13. ลำดับขั้นการฝึกอบรม ต้องเรียงจากเนื้อหาตามลำดับขั้นการทำงาน การจัดกิจกรรมใน 
14. การฝึกอบรม การประเมินความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
15. สื่อ ประกอบด้วย สื่อนำเสนอเพาเวอร์พอยต์ สื่อมัลติมีเดีย  
16. อุปกรณ์ประกอบด้วย อุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องฉาย และคอมพิวเตอร์ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
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ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 10801.01 วางแผนการติดตั้งระบบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและ
แบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 10801.02 วางแผนการฝึกอบรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและ
แบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  11101  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สำรวจความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software Applications บนระบบ 
Cloud Technology 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ เก็บรวบรวมข้อมูล
ความต้องการทางธุรกิจจากการสัมภาษณ์ และสรุปผลความต้องการทางธุรกิจ บน Cloud Technology  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ✓      
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

11101.01 สร้างเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ
ทางธุรกิจ 

1.1 ศึกษารูปแบบเชิงธุรกิจเพื่อสอดคล้อง
ความต้องการทางธุรกิจ 

1.2 สร้างแบบสำรวจให้ตรงกับความ
ต้องการทางธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11101.02 เก็บรวบรวมข้อมูล 
ความต้องการทางธุรกิจจากการ
สัมภาษณ ์

2.1 รวบรวมข้อมลู แบบสำรวจตาม
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

2.2 จัดลำดับความสำคัญของข้อมลู 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11101.03 สรุปผลความต้องการ
ทางธุรกิจ บน Cloud  
Technology 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก
ความต้องการทางธุรกิจ 

3.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูความ
ต้องการทางธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. เขียนโครงสร้างและความต้องการทางธุรกิจ 
2. เลือกกลุ่มเป้าหมายของความต้องการทางธุรกิจ 
3. ออกแบบ แบบสำรวจให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
4. สร้างแบบสำรวจให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
5. รวบรวมข้อมูล  แบบสำรวจตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
6. จัดลำดับความสำคัญของข้อมูล 
7. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากความต้องการทางธุรกิจ 
8. นำเสนอผลสรุปการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงสร้างและความต้องการทางธุรกิจ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของความต้องการทางธุรกิจ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ แบบสำรวจให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบสำรวจให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล  แบบสำรวจตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล 
7. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากความต้องการทางธุรกิจ 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 194 

8. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง โครงสร้างและความต้องการทางธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติทางซอฟต์แวร์ รวบรวมข้อมูลแบบสำรวจความต้องการ ข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ ลำดับ
ความสำคัญของข้อมูล และผลลัพธ์ความต้องการทางธุรกิจ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. โครงสร้างและความต้องการทางธุรกิจที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจตามขอบเขตของงาน 
2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายทีต่้องการ เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติทางด้านซอฟต์แวร์ เช่น สุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีการต่าง ๆ เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการต่าง ๆ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีการวางแผนการดำเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจความ

ต้องการทางธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบ 
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4. ข้อมูลความต้องการทางธุรกิจที่เก็บรวบรวมมามีความสอดคล้องตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
5. นำเข้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลให้เห็ชัดเจนของความต้องการทาง

ธุรกิจโดยการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ 
6. ผลลัพธ์ความต้องการทางธุรกิจ แสดงผลในรูปแบบ ตาราง ภาพ และ/หรือภาพความสัมพันธ์ของ

ข้อมูล 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 11101.01 สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ ให้ทำ

การทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 11101.02 เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการทางธุรกิจจากการสัมภาษณ์ ให้ทำการ

ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
3. สมรรถนะย่อย 11101.03 สรุปผลความต้องการทางธุรกิจบน Cloud Technology ให้ทำการ

ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  11102   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software Applications  

            บนระบบ Cloud Technology 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจบน Cloud Technology ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือให้ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจบน Cloud Technology สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบ
เชิงธุรกิจบน Cloud Technology และนำเสนอผลการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจบน Cloud Technology  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ✓      
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10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

11102.01 วิเคราะห์รูปแบบเชิง
ธุรกิจบน Cloud Technology ให้
ตรงกับความต้องการทาง 
ธุรกิจ 
  
  

1.1 วิเคราะหค์วามหมายลำดับขั้นของงาน
แต่ละรูปแบบในเชิงธุรกิจ 

1.2 จำแนกรูปแบบตรงตามความต้องการ
ของธุรกิจ 

1.3 สรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์รูปแบบ
เชิงธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11102.02 เลือกเครื่องมือให้ 
ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจบน Cloud 
Technology 
  
  
  

2.1 วิเคราะหร์ูปแบบของเครื่องมือท่ีใช้กับ
ธุรกิจ 

2.2 วิเคราะหเ์ครื่องมือท่ีตรงกับความ
ต้องการของรูปแบบเชิงธุรกิจ 

2.3 เลือกเครื่องมือให้สอดคล้องกับรูปแบบ
เชิงธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11102.03 สรุปผลการวิเคราะห์
รูปแบบเชิงธุรกิจบน Cloud 
Technology 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับรูปแบบเชิง
ธุรกิจ 

3.2 สรุปผลการวิเคราะหร์ูปแบบเชิงธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11102.04 นำเสนอผลการ 
วิเคราะหร์ูปแบบเชิงธุรกิจบน  
Cloud Technology 

4.1 สรุปจดุเด่น จดุด้อยของรูปแบบและ
เครื่องมือท่ีตรงกับรูปแบบเชิงธุรกจิ 

4.2 อธิบาย เครื่องมือท่ีตรงกับรูปแบบเชิง
ธุรกิจ 

4.3 นำเสนอรูปแบบและเครื่องมือตรง
ความต้องการกับรปูแบบเชิงธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. วิเคราะห์ความหมายลำดับขั้นของงานแต่ละรูปแบบในเชิงธุรกิจ 
2. นำเสนอสรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ 
3. วิเคราะห์รูปแบบของเครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจ 
4. ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับความต้องการของรูปแบบเชิงธุรกิจ 
5. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 
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6. นำเสนอสรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ 
7. นำเสนอรูปแบบและเครื่องมือตรงความต้องการกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับความหมายลำดับขั้นของงานแต่ละรูปแบบในเชิงธุรกิจ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกรูปแบบตรงตามความต้องการของธุรกิจ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบของเครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจ 
5. ความรู้เกีย่วกับการวิเคราะห์เครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของรูปแบบเชิงธุรกิจ 
6. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือให้สอดคล้องกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 
7. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 
8. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ 
9. ความรู้เกีย่วกับการสรุปจุดเด่น จุดด้อยของรูปแบบและเครื่องมือที่ตรงกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 
10. ความรู้เกี่ยวกับการอธิบาย เครื่องมือที่ตรงกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 
11. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอรูปแบบและเครื่องมือตรงความต้องการกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ลำดับขั้นของงาน  รูปแบบความต้องการของธุรกิจ ผลลัพธ์จากการ
วิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจรูปแบบของเครื่องมือและการเลือกเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ตรงกับขอบเขตของงานที่
กำหนด 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ลำดับขั้นของงานแต่ละรูปแบบในเชิงธุรกิจเห็นลำดับขั้นตอนกระบวนการของงานอย่างชัดเจน
แสดงในรูปแบบของรายงาน หรือมีแผนภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย 

2. รูปแบบความต้องการของธุรกิจสอดคล้องกับขอบเขตของรูปแบบธุรกิจ สามารถนำไปกำหนด
ขอบเขตงาน และรูปแบบเครื่องมือ 

3. ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ เป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตของงาน เพ่ือให้
กระบวนการทำงานสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ 

4. รูปแบบของเครื่องมือ จะต้องตรงกับความต้องการกับขอบเขตของธุรกิจ 
5. เลือกเครื่องมือตรงกับรูปแบบทางธุรกิจที่มาตรฐานสากล 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 11102.01 วิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจบน Cloud Technology ให้ตรงกับความ
ต้องการทางธุรกิจ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 11102.02 เลือกเครื่องมือให้ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจบน Cloud Technology 
ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 11102.03 สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจบน Cloud Technology ให้ทำ
การทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  11103   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบเบื้องต้นด้วย UML Modeling 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถอ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ เขียนแผนภาพตามมาตรฐาน UML เช่น 
Use Case Diagram ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนแผนภาพ และออกแบบกระบวนการการดูแลรักษา
ระบบ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ✓      
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10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

11103.01 อ่านผลการวิเคราะห์
ความต้องการทางธุรกิจ 
  
  

1.1 อ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1.2 ตีความหมายของความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1.3 รวบรวมข้อมลูตรงกับความต้องการ
ทางธุรกิจ 

1.4 แปลงความต้องการทางธุรกิจออกมา
ในรูปแบบของไดอะแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

11103.02 เขียนแผนภาพตาม 
มาตรฐาน UML เช่น Use Case 
Diagram 

2.1 อ่านแบบไดอะแกรมตรงตามลำดบัการ
ทำงาน 

2.2 เขียนแผนภาพตรงความต้องการทาง
ธุรกิจออกมาในรูปแบบของมาตรฐาน 
UML 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

11103.03 ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการเขียนแผนภาพ 
  
  
  

3.1 ตรวจสอบและแกไ้ขแผนภาพตาม
มาตรฐาน UML ให้ตรงกับความ
ต้องการทางธุรกิจ 

3.2 ตรวจสอบลำดับการทำงานของข้อมูล
ให้สอดคล้องกับความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

11103.04 ออกแบบกระบวนการ
การดูแลรักษาระบบ 

4.1 วิเคราะห์กระบวนการการดูแลรักษา
ระบบ 

4.2 ออกแบบกระบวนการการดูแลรักษา
ระบบ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
2. ตีความหมายของความต้องการทางธุรกิจ 
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3. รวบรวมข้อมูลตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
4. แปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของไดอะแกรม 
5. อ่านแบบไดอะแกรมตรงตามลำดับการทำงาน 
6. เขียนแผนภาพตรงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของมาตรฐาน UML 
7. ออกแบบกระบวนการการดูแลรักษาระบบ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายของความต้องการทางธุรกิจ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการแปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของไดอะแกรม 
5. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบไดอะแกรมตรงตามลำดับการทำงาน 
6. ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนและแก้ไขแบบไดอะแกรม 
7. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนภาพตรงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของมาตรฐาน 

UML 
8. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบแผนภาพตามมาตรฐาน UML ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
9. ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนและแก้ไขเขียนแผนภาพตามมาตรฐาน UML  
10. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบลำดับการทำงานของข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ 
11. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการการดูแลรักษาระบบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
3. ผลจากการสอบปฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ
ปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ผลการแปลงความต้องการทางธุรกิจ แผนภาพ UML และลำดับการ
ทำงานของข้อมูล 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. จากการอ่าน วิเคราะห์ และตีความผลการแปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของ
ไดอะแกรม เช่น UML 

2. แผนภาพ UML ที่เขียนขึ้นตามมาตรฐาน UML มีความสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ 
รวมถึงออกแบบกระบวนการการดูแลรักษาระบบ เช่น Use Case Diagram, Class Diagram 
และ Sequence Diagram โดยใช้ UML tools ที่มีอยู่ในการจัดทำ 

3. ลำดับการทำงานของข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ มีการแสดงลำดับขั้นตอนการ
ทำงานที่ชัดเจน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 11103.01 อ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 11103.02 เขียนแผนภาพตามมาตรฐาน UML เช่น Use Case Diagram ให้ทำ
การทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

3. สมรรถนะย่อย 11103.03 ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนแผนภาพ ให้ทำการทดสอบโดย
ใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  11201  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบด้วย UML Modeling 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถอ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ เขียนแผนภาพตามมาตรฐาน UML เช่น 
Use Case Diagram, Class Diagram และ Sequence Diagram และตรวจสอบความถูกต้องของการเขียน
แผนภาพ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

11201.01 อ่านผลการวิเคราะห์
ความต้องการทางธุรกิจ 

1.1 อ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1.2 ตีความหมายของความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1.3 รวบรวมข้อมลูตรงกับความต้องการ
ทางธุรกิจ 

1.4 แปลงความต้องการทางธุรกิจออกมา
ในรูปแบบของไดอะแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11201.02 เขียนแผนภาพตาม
มาตรฐาน UML เช่น Use Case 
Diagram, Class Diagram และ 
Sequence Diagram 

2.1 อ่านแบบไดอะแกรมตรงตามลำดบัการ
ทำงาน 

2.2 เขียนแผนภาพตรงความต้องการทาง
ธุรกิจออกมาในรูปแบบของมาตรฐาน 
UML 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11201.03 ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการเขียนแผนภาพ 

3.1 ตรวจสอบและแกไ้ขแผนภาพตาม
มาตรฐาน UML ให้ตรงกับความ
ต้องการทางธุรกิจ 

3.2 ตรวจสอบลำดับการทำงานของข้อมูล
ให้สอดคล้องกับความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
2. ตีความหมายของความต้องการทางธุรกิจ 
3. รวบรวมข้อมูลตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
4. แปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของไดอะแกรม 
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5. อ่านแบบไดอะแกรมตรงตามลำดับการทำงาน 
6. เขียนแผนภาพตรงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของมาตรฐาน UML 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายของความต้องการทางธุรกิจ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการแปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของไดอะแกรม 
5. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบไดอะแกรมตรงตามลำดับการทำงาน 
6. ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนและแก้ไขแบบไดอะแกรม 
7. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนภาพตรงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของมาตรฐาน 

UML 
8. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบแผนภาพตามมาตรฐาน UML ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
9. ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนและแก้ไขเขียนแผนภาพตามมาตรฐาน UML  
10. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบลำดับการทำงานของข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
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2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ผลการแปลงความต้องการทางธุรกิจ แผนภาพ UML และลำดับการ
ทำงานของข้อมูล 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. จากการอ่าน วิเคราะห์ และตีความผลการแปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของ
ไดอะแกรม เช่น UML 

2. แผนภาพ UML ที่เขียนขึ้นตามมาตรฐาน UML มีความสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ  
เช่น Use Case Diagram, Class Diagram และ Sequence Diagram โดยใช้ UML tools ที่มี
อยู่ในการจัดทำ 

3. ลำดับการทำงานของข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ มีการแสดงลำดับขั้นตอนการ
ทำงานที่ชัดเจน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 11201.01 อ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 11201.02 เขียนแผนภาพตามมาตรฐาน UML เช่น Use Case Diagram, Class 
Diagram และ Sequence Diagram ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบ
สัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 11201.03 ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนแผนภาพ ให้ทำการทดสอบโดย
ใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  11202  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบฐานข้อมูลบนระบบ Cloud Technology 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถอ่าน Class Diagram จากความต้องการทางธุรกิจ แปลง Class Diagram เป็น ER 
Diagram และตรวจสอบความถูกต้องการแปลง Class Diagram เป็น ER Diagram  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

11202.01 อ่าน Class Diagram 
จากความต้องการทางธุรกิจ 

1.1 อ่านแผนภาพตามมาตรฐาน UML 
จากการวิเคราะห์ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1.2 ตีความหมายการวเิคราะห์จากความ
ต้องการทางธุรกิจ 

1.3 แปลงความต้องการทางธุรกิจออกมา
ในรูปแบบของ Class Diagram  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11202.02 แปลง Class  
Diagram เป็น ER Diagram 

2.1 อ่าน Class Diagram ตรงตามลำดับ
การทำงาน 

2.2 ตีความหมายของ Class Diagram  
2.3 แปลง Class Diagram เป็น ER 

Diagram  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11202.03 ตรวจสอบความถูก 
ต้องการแปลง Class Diagram  
เป็น ER Diagram 

3.1 ตรวจสอบการแปลง Class Diagram 
เป็น ER Diagram ทางธุรกิจ 

3.2 ทบทวนและแก้ไขการเขียน ER 
Diagram  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อ่านแผนภาพตามมาตรฐาน UML จากการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
2. ตีความหมายการวิเคราะห์จากความต้องการทางธุรกิจ 
3. แปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของ Class Diagram  
4. อ่าน Class Diagram ตรงตามลำดับการทำงาน 
5. ตีความหมายของ Class Diagram  
6. แปลง Class Diagram เป็น ER Diagram  
7. ตรวจสอบต้องการแปลง Class Diagram เป็น ER Diagram ทางธุรกิจ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแผนภาพตามมาตรฐาน UML จากการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายการวิเคราะห์จากความต้องการทางธุรกิจ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการแปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของ Class Diagram  
4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน Class Diagram  
5. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายของ Class Diagram  
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6. ความรู้เกี่ยวกับการแปลง Class Diagram เป็น ER Diagram  
7. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบต้องการแปลง Class Diagram เป็น ER Diagram ทางธุรกิจ 
8. ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนและแก้ไขการเขียน ER Diagram  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ความหมายความต้องการทางธุรกิจ โครงสร้างความสัมพันธ์ของ
แฟ้มข้อมูล สัญลักษณ์ตามมาตรฐานสากล วัตถุประสงค์ของฐานข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การแบ่งข้อมูลใน
ตาราง การเปลี่ยนรายการข้อมูลให้เป็นคอลัมน์ การระบุคีย์หลัก การ Normalization   

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ตีความหมายความต้องการทางธุรกิจ ตามที่กำหนดของขอบเขตงาน 
2. โครงสร้างความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)  ตามมาตรฐานสากล 
3. สัญลักษณ์ ตามมาตรฐานสากล 
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4. โครงสร้างพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary) ตามมาตรฐานสากล 
5. กำหนดวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูล เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบและ

ลำดับขั้นของงาน 
6. ค้นหาและจัดระเบียบข้อมูลที่ต้องการเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบและ

ลำดับขั้นของงาน 
7. แบ่งข้อมูลลงในตารางต่างๆ เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบและลำดับขั้น

ของงาน 
8. เปลี่ยนรายการของข้อมูลให้เป็นคอลัมน์ต่างๆ เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการ

ออกแบบและลำดับขั้นของงาน 
9. ระบุคีย์หลักและกำหนดความสัมพันธ์ของตาราง เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการ

ออกแบบและลำดับขั้นของงาน 
10. วิเคราะห์การออกแบบเพ่ือหาข้อผิดพลาดและปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามความต้องการของ

ผู้ใช้งานในการออกแบบและลำดับขั้นของงาน 
11. ใช้กฎ Normalization ตามโครงสร้างฐานข้อมูลเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการ

ออกแบบและลำดับขั้นของงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 11202.01 อ่าน Class Diagram จากความต้องการทางธุรกิจ ให้ทำการทดสอบ
โดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 11202.02 แปลง Class Diagram เป็น ER Diagram ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ
สอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 11202.03  ตรวจสอบความถูกต้องการแปลง Class Diagram เป็น ER Diagram  
ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  11203   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนระบบ Cloud Technology 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถรวบรวมความต้องการมาจัดออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ เลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบ 
และนำเสนอส่วนติดต่อผู้ใช้ให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

11203.01 รวบรวมความต้องการ
มาจัดการออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใช้ 

1.1 รวบรวมข้อมลูแบบสำรวจตาม
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

1.2 เก็บข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความ
ต้องการทางธุรกิจที่กำหนด 

1.3 แปลงความต้องการมาจัดการออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11203.02 เลือกใช้เครื่องมือใน 
การออกแบบ 

2.1 วิเคราะหร์ูปแบบของเครื่องมือท่ีใช้ใน
การออกแบบ 

2.2 เลือกเครื่องมือในการออกแบบให้
สอดคล้องกับรปูแบบเชิงธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11203.03 นำเสนอส่วนติดต่อ 
ผู้ใช้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3.1 สรุปจดุเด่น จดุด้อยของเครื่องมือที่ใช้
ในการออกแบบ 

3.2 เลือกใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการออกแบบ 
3.3 นำเสนอเครื่องมือใช้ในการออกแบบ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. รวบรวมข้อมูลแบบสำรวจตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
2. เก็บข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความต้องการทางธุรกิจที่กำหนด 
3. แปลงความต้องการมาจัดการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
4. วิเคราะห์รูปแบบของเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ 
5. เลือกเครื่องมือในการออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 
6. นำเสนอเครื่องมือใช้ในการออกแบบ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล  แบบสำรวจตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
2. ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความต้องการทางธุรกิจที่กำหนด 
3. ความรู้เกี่ยวกับการแปลงความต้องการมาจัดการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบของเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือในการออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 
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6. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปจุดเด่น จุดด้อยของเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ 
7. ความรู้เกี่ยวกับการอธิบาย เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ 
8. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอเครื่องมือใช้ในการออกแบบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การรวบรวมข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจ  การแปลงความ
ต้องการทางธุรกิจมาจัดการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การวิเคราะห์รูปแบบของเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ 
และการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การรวบรวมข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามท่ีวางแผนการ
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
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2. การแปลงความต้องการทางธุรกิจมาจัดการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ เป็น UI, UX ที่มีความง่าย 
สะดวก และตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ ตามรูปแบบสากลนิยม 

3. การวิเคราะห์รูปแบบของเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ สามารถนำรูปแบบของเครื่องมือที่ใช้ใน
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ต่างๆ มาใช้กับการใช้งานของข้อมูลที่จะนำเข้าหรือส่งออกจากระบบ
เพ่ือนำเสนอผล เป็นมาตรฐาน และสวยงาม  

4. การเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยมีการนำเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ
ที่มีอยู่กับข้อมูลที่นำเข้าระบบ และส่งออกจากระบบ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งงาน   

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 11203.01 รวบรวมความต้องการมาจัดการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 11203.02 เลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 11203.03 นำเสนอส่วนติดต่อผู้ใช้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ
สอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  11204  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Infrastructure) 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถเลือกใช้ Software Component ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ เลือกใช้ 
Infrastructure Component ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ เลือกใช้ Platform Component ให้ตรงกับ
ความต้องการทางธุรกิจ และนำเสนอโครงสร้างพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์กับผู้ที่เก่ียวข้อง 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

11204.01 เลือกใช้ Software  
Component ใหต้รงกับ 
ความต้องการทางธุรกิจ 

1.1 วิเคราะห์การเลือกใช้ Software 
Component ตามความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1.2 เลือกใช้ Software Component 
ตามความต้องการทางธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11204.02 เลือกใช้ Infrastructure 
Component ใหต้รงกับความ
ต้องการทางธุรกิจ 

2.1 วิเคราะห์การเลือกใช้ Infrastructure 
Component ตามความต้องการทาง
ธุรกิจ 

2.2 เลือกใช้ Infrastructure 
Component ตามความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11204.03 เลือกใช้ Platform 
Component ใหต้รงกับ 
ความต้องการทางธุรกิจ 

3.1 วิเคราะห์การเลือกใช้ Platform 
Component ตามความต้องการทาง
ธุรกิจ 

3.2 เลือกใช้ Platform Component ตาม
ความต้องการทางธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11204.04 นำเสนอโครงสร้าง 
พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 
ซอฟต์แวร์กับผู้ที่เกีย่วข้อง 

4.1 สรุปจดุเด่น จดุด้อยของโครงสร้าง
พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.2 อธิบายโครงสร้างพื้นฐานทาง
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

4.3 นำเสนอผลการออกแบบโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร ์

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ใช้ Software Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
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2. ใช้ Infrastructure Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
3. ใช้ Platform Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
4. นำเสนอผลการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเลือกใช้ Software Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ Software Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเลือกใช้ Infrastructure Component ตามความต้องการทาง

ธุรกิจ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ Infrastructure Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเลือกใช้ Platform Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
6. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ Platform Component  ตามความต้องการทางธุรกิจ 
7. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปจุดเด่น จุดด้อยของโครงสร้างพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์กับผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
8. ความรู้เกี่ยวกับการอธิบาย โครงสร้างพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
9. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอผลการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
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2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การเลือกใช้ Software Component, Infrastructure Component, 
Platform Component และการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การเลือกใช้ Software Component ให้ตรงกับระบบงานที่ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ
(System Architecture Design) ซึ่งตรงกับตามความต้องการทางธุรกิจ 

2. การใช้ Infrastructure Component มีความสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมของระบบ (System 
Architecture Design) ซึ่งทำให้ระบบงานสามารถทำงานตามความต้องการทางธุรกิจ 

3. การใช้ Platform Component สอดคล้องตามการใช้งานของระบบงานทำให้ระบบงานมี
ประสิทธิภาพเข้าถึงการใช้งานตามรูปแบบการทำงานบนระบบที่กำหนด และเป็นไปตามความ
ต้องการทางธุรกิจ 

4. การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ตอบสนองการทำงานร่วมกันของซอฟต์แวร์
อย่างชัดเจน และรองรับการทำงานของระบบงานบน Platform และ Infrastructure ซึ่งตรง  
ตามความต้องการทางธุรกิจ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 11204.01 เลือกใช้ Software Component ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 11204.02 เลือกใช้ Infrastructure Component ให้ตรงกับความต้องการทาง
ธุรกิจ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 11204.03 เลือกใช้ Platform Component ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

4. สมรรถนะย่อย 11204.04 นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  11302   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ขั้นสูง 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถอ่านแบบ UML Modeling เขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling และทดสอบ
โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

11302.01 อ่านแบบ UML  
Modeling 

1.1 อ่านแบบ UML Modeling จากการ
เก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ 

1.2 ตีความหมายของ UML Modeling 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11302.02 เขียนโปรแกรมตาม 
แบบ UML Modeling 

2.1 เขียนโปรแกรมตามแบบ UML 
Modeling  

2.2 ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม
ตามแบบ UML Modeling 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11302.03 ทดสอบโปรแกรมที่ 
พัฒนาขึ้น 

3.1 การกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรม
หลังที่พัฒนาขึ้น 

3.2 ดำเนินการทดสอบตามแผนการ
ทดสอบโปรแกรม 

3.3 เลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กับการ
ทดสอบในแต่ละขั้นตอน 

3.4 สรุปผลการทดลองตามลำดับขั้นตอน
การทำงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อ่านแบบ UML Modeling จากการเก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ  
2. ตีความหมายของ UML Modeling 
3. เขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling 
4. ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมตามแบบ UML Modeling 
5. เขียนแผนการทดสอบโปรแกรมหลังที่พัฒนาขึ้น 
6. ดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรม 
7. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กับการทดสอบในแต่ละขั้นตอน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ UML Modeling จากการเก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ  
2. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายของ UML Modeling 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling  
4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมตามแบบ UML Modeling 
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5. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรมหลังที่พัฒนาขึ้น 
6. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรม 
7. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กับการทดสอบในแต่ละขั้นตอน 
8. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลการทดลองตามลำดับขั้นตอนการทำงาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง รายละเอียดการอ่านแบบ และการตีความหมายของ UML Modeling 
โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นตามแบบ UML Modeling   เครื่องมือที่ใช้ทดสอบซอฟต์แวร์ และผลการทดสอบ
โปรแกรม 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. รายละเอียดการอ่านแบบ และการตีความหมายของ UML Modeling ซึ่งกำหนดเป็นแผนภาพ 
2. แสดงเหตุการณ์ของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการเก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ 
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3. โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นตามแบบ UML Modeling โดยโปรแกรมที่ใช้งานเขียนด้วยภาษาทาง
คอมพิวเตอร์เลือกใช้ภาษาเขียนโปรแกรมให้ตรงกับลักษณะของงาน เป็นไปตามความต้องการ
ทางธุรกิจ  

4. ดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรมที่กำหนดไว้ สรุปผลการทดสอบตามลำดับ
ขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์ 

5. เลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดทำซอฟต์แวร์ (Tools Development)  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 11302.01 อ่านแบบ UML Modeling ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน
และแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 11302.02 เขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 11302.03 ทดสอบโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  11306   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ดำเนินการทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test บนระบบ Cloud 
Technology       

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถออกแบบบททดสอบโปรแกรมตาม ลำดับงาน (work flow ) หน้าจอ (GUI) /
ฐานข้อมูล (Database) ทดสอบโปรแกรม และสรุปผลการทดสอบโปรแกรมและข้อเสนอแนะ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 225 

 ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

11306.01 ออกแบบบททดสอบ
โปรแกรมตาม ลำดับงาน (work 
flow ) หน้าจอ (GUI) /ฐานข้อมูล 
(Database) 

1.1 เขียนแผนการทดสอบโปรแกรม 
1.2 ประเมินผลการทดสอบโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11306.02 ทดสอบโปรแกรม 2.1 ดำเนินการทดสอบตามแผนการ
ทดสอบโปรแกรม 

2.2 เลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กับการ
ทดสอบในแต่ละขั้นตอน 

2.3 ระบุผลการทดลองตามลำดับขั้นตอน
การทำงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11306.03 สรุปผลการทดสอบ 
โปรแกรมและข้อเสนอแนะ 

3.1 ดำเนินการทดสอบตามแผนการ
ทดสอบโปรแกรม 

3.2 เลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กับการ
ทดสอบในแต่ละขั้นตอน 

3.3 ระบุผลการทดลองตามลำดับขั้นตอน
การทำงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. บันทึกผลการดำเนินการทดสอบแผนการทดสอบโปรแกรม 
2. การทดสอบโปรแกรม 
3. เลือกใช้เครื่องมือในการทดสอบ 
4. ระบุผลการทดลองตามลำดับขั้นตอนการทำงาน 
5. เขียนรายงานสรุปผลการทดสอบโปรแกรม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของลำดับงาน (Work Flow) 
2. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของแบบร่างหน้าจอ (GUI) 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับผังงาน (Flow Chart) 
4. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายของลำดับงาน (Work  Flow) เพ่ือเขียนผังงาน (Flow  Chart) 
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5. ความรู้เกี่ยวกับในการใช้แบบการทดสอบโปรแกรม 
6. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลการทดลองตามลำดับขั้นตอนการทำงานโปรแกรม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง แผนการทดสอบโปรแกรม การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้
ในขั้นตอนการออกแบบทดสอบและผลการทดสอบการทำงานในแต่ละโมดูล 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องดำเนินการตามลำดับงานที่กำหนด โดยมีกิจกรรม ข้อกำหนด
ขอบเขตของการทดสอบ และสามารถทดสอบ ตรวจสอบ  

2. ดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรมที่ออกแบบไว้ 
3. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบทดสอบ 
4. ผลการทดสอบ ประกอบด้วย รายงานผลการทำงานในแต่ละโมดูลที่ทดสอบ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
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ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 11306.01 ออกแบบบททดสอบโปรแกรมตาม ลำดับงาน (work flow ) หน้าจอ  
(GUI) / ฐานข้อมูล (Database) ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 11306.02 ทดสอบโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบ
สัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 11306.03 สรุปผลการทดสอบโปรแกรมและข้อเสนอแนะ ให้ทำการทดสอบโดย
ใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  11307   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเคราะห์ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถหาจุดผิดพลาดตามบันทึกข้อผิดพลาด แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม และทดสอบ
การแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

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

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

11307.01 หาจุดผิดพลาดตาม 
บันทึกข้อผิดพลาด 
  
  

1.1 ระบุตำแหน่งจุดที่มีข้อผดิพลาด 
1.2 ระบุสาเหตุของข้อผดิพลาดทีเ่กิดขึน้ 
1.3 ระบุผลกระทบจากข้อผดิพลาดทีเ่กิด

ขึ้นกับโปรแกรมย่อย 
1.4 เสนอหรือแนะนำวิธีการแกไ้ข

ข้อผิดพลาดในแต่ละจุด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11307.02 แก้ไขข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

2.1 แก้ไขจุดผิดพลาดตามที่มีการระบุ
ตำแหน่งไว้แล้ว 

2.2 ระบุวิธีการแกไ้ขข้อผิดพลาดที่เกดิขึ้น 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
11307.03 ทดสอบการแก้ไข 
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

3.1 การกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรม
ย่อยหลังรับการแก้ไขจดุผดิพลาดแล้ว 

3.2 แผนการทดสอบโปรแกรมย่อยต้อง
เป็นไปตามลำดับการทำงานของ
โปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ระบุตำแหน่งจุดที่มีข้อผิดพลาด 
2. ระบุสาเหตุของข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
3. ระบุผลกระทบจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับโปรแกรมย่อย 
4. เสนอหรือแนะนำวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด 
5. แก้ไขจุดผิดพลาดตามท่ีมีการระบุตำแหน่งไว้ 
6. ระบุวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
7. กำหนดแผนการทดสอบโปรแกรมย่อยหลังรับการแก้ไขจุดผิดพลาดแล้ว 
8. ทำแผนการทดสอบโปรแกรมย่อยให้เป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมย่อย 
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานโปรแกรมย่อย 
3. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อผิดพลาดของโปรแกรมย่อย 
4. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 
5. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนโปรแกรม 
6. ความรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
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7. ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการแก้โปรแกรม 
8. ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน work flow เพ่ือเข้าใจในการทำงานของโปรแกรมนั้น 
9. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรม 
10. ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนผลการทดสอบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ตำแหน่งจุดผิดพลาด สาเหตุของข้อผิดพลาด แก้ไขจุดผิดพลาดและ 

ทดสอบโปรแกรมย่อยตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ตำแหน่งจุดผิดพลาดต้องเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมย่อยที่ถูกทดสอบ 
2. สาเหตุของข้อผิดพลาดและผลกระทบต่อเนื่องสามารถมีมากกว่าหนึ่งข้อต่อหนึ่งจุดผิดพลาด 
3. แก้ไขจุดผิดพลาดตามท่ีมีการระบุตำแหน่งไว้แล้วและท่ียังไม่ระบุไว้แต่มีผลกระทบต่อเนื่องกัน

ภายในโปรแกรมท่ีถูกทดสอบ 
4. ทดสอบโปรแกรมย่อยที่รับการแก้ไขแล้วตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 
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5. แผนการทดสอบโปรแกรมย่อยต้องเป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 11307.01 หาจุดผิดพลาดตามบันทึกข้อผิดพลาด ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ
สอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 11307.02 แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 11307.03 ทดสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  11308   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์บนระบบ Cloud Technology 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถ จัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรมตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิต
โปรแกรมตรวจสอบลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามแผนตรวจสอบเวลาการพัฒนาโปรแกรมและ บันทึก
ผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม   

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

11308.01 จัดทำแผนการ 
ตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
  
  

1.1 กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
การผลิตโปรแกรม 

1.2 กำหนดหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพ
การผลิตโปรแกรม 

1.3 กำหนดรูปแบบการตรวจสอบคณุภาพ
การผลิตโปรแกรม 

1.4 กำหนดตัวช้ีวัดการตรวจสอบคณุภาพ
การผลิตโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11308.02 ตรวจสอบแผนการ 
ตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

2.1 ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม ครอบคลุมมาตรฐานสากล
หรือ องค์กร 

2.2 ตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

2.3 ตรวจสอบ หัวข้อการตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

2.4 ตรวจสอบ ตัวช้ีวัดการตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11308.03 ตรวจสอบลำดับ 
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
ตามแผน 

3.1 ตรวจสอบขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ตามแผนการตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม 

3.2 ตรวจสอบการตดิตามการพัฒนา
โปรแกรมตามแผนการตรวจสอบการ
ผลิตโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11308.04 ตรวจสอบเวลาการ 
พัฒนาโปรแกรม 

4.1 ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการ
พัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงาน 

4.2 ตรวจสอบปญัหาที่พบและการแกไ้ข
ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรมเป็นไป
ตามแผนการดำเนินงาน 

4.3 ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้จริงในการ
พัฒนาโปรแกรม เป็นไปตามแผนการ
ดำเนินการ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11308.05 บันทึกผลการตรวจสอบ
การผลิตโปรแกรม 

5.1 เขียนผลการตรวจสอบการพัฒนา
โปรแกรม 

5.2 เขียนปัญหาและสาเหตุที่ตรวจพบจาก
การพัฒนาโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม  
2. กำหนดหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 
3. ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
4. ตรวจสอบลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
5. ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาโปรแกรม 
6. ตรวจสอบปัญหาที่พบและการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม 
7. ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้จริงในการพัฒนาโปรแกรม  
8. บันทึกผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
9. สรุปผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม  
2. ความรู้ในการกำหนดหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 
3. ความรู้ในการกำหนดรูปแบบการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 
4. ความรู้ในการกำหนดตัวชี้วัดการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 
5. ความรู้ในการผลิตโปรแกรมมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่องค์กร  
6. ความรู้ในการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม  
7. ความรู้ในการตรวจสอบหัวข้อการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิต โปรแกรม 
8. ความรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตามการพัฒนาโปรแกรมตามแผนการตรวจสอบการผลิต

โปรแกรม 
9. ความรู้เรื่องการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
10. ความรู้ในการปัญหาที่พบและการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามแผนการ

ดำเนินงาน 
11. ความรู้ในการตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้จริงในการพัฒนาโปรแกรม เป็นไปตามแผนการดำเนินการ 
12. ความรู้การใช้เขียนผลการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรม 
13. ความรู้ในการเขียนปัญหาและสาเหตุที่ตรวจพบจากการพัฒนาโปรแกรม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
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1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง แผนการตรวจสอบโปรแกรมต้องอยู่ในมาตรฐานการผลิตโปรแกรมแผน 
การทำงานมีข้ันตอนและหัวข้อครอบคลุมทุกข้ันตอน แผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการ
พัฒนาโปรแกรม ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ผลกระทบจากปัญหาที่พบระหว่างการพัฒนาโปรแกรม 
การบันทึกผลตรวจสอบและปัญหาจากการพัฒนาโปรแกรม 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แผนการตรวจสอบโปรแกรมต้องอยู่ในมาตรฐานการผลิตโปรแกรมท่ีเป็นมาตรฐานสากลหรือ
องค์กรกำหนด 

2. แผนการทำงานมีข้ันตอนและหัวข้อครอบคลุมทุกขั้นตอนที่อยู่ในการผลิตโปรแกรม 
3. แผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด 
4. แผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องครอบคลุมการครอบคลุมมาตรฐานสากลหรือองค์กร 
5. แบบประเมินผลแผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องครอบคลุมการทำงานทั้งหมดของ

โปรแกรม 
6. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมต้องอ้างอิงกับแผนการพัฒนาโปรแกรมท่ีกำหนดไว้และสามารถ

นำไปใช้จริงในการตรวจสอบ 
7. ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมท่ีใช้ไป กับระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมตาม  

แผนการดำเนินการ 
8. ผลกระทบจากปัญหาที่พบระหว่างการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการพัฒนาโปรแกรม 
9. บันทึกผลตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมตามแผนที่กำหนด  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 236 

10. บันทึกปัญหาและสาเหตุที่ตรวจพบจากการพัฒนาโปรแกรมต้องระบุตำแหน่งในโปรแกรม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 11308.01 จัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 11308.02 ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดย
ใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 11308.03 ตรวจสอบลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามแผน ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

4. สมรรถนะย่อย 11308.04 ตรวจสอบเวลาการพัฒนาโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

5. สมรรถนะย่อย 11308.05 บันทึกผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  11309   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ ศึกษาการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม
และ ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรม   

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

11309.01 ศึกษาการใช้งาน 
โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 
  

1.1 ระบุการทำงานของโปรแกรม 
1.2 ระบุการใช้งานโปรแกรม 
1.3 ระบุข้อจำกัดการใช้งานโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

11309.02 จัดทำคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม 

2.1 ออกแบบคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
2.2 สร้างคู่มือการใช้งานโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
11309.03 ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคู่มือการใช้งานโปรแกรม 

3.1 สร้างแบบตรวจสอบความถูกต้องของ
คู่มือการใช้งานโปรแกรม 

3.2 ตรวจสอบแบบตรวจสอบความถูกต้อง
ของคู่มือการใช้งานโปรแกรม 

3.3 ตรวจสอบคู่มือการใช้งานโปรแกรม
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. บรรยายการทำงานของโปรแกรม 
2. บรรยายการใช้งานโปรแกรม 
3. บรรยายข้อจำกัดการใช้งานโปรแกรม 
4. สร้างคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
5. สร้างแบบตรวจสอบคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
6. ตรวจสอบความแบบตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรม 
7. ตรวจสอบความคู่มือการใช้งานโปรแกรมตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบรรยายการทำงานของโปรแกรม 
2. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรม 
3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
4. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมท่ีพัฒนา 
5. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ 
6. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบแบบทดสอบ 
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7. ความรู้เกี่ยวกับการบรรยายสรุปผลการสร้างแบบทดสอบ 
8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึน 
9. ความรู้เกี่ยวกับการบรรยายวิธีการแก้ไขปัญหา 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การทำงานของโปรแกรม การใช้งานโปรแกรม คู่มือการใช้งานโปรแกรม 
และ แบบตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรม 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การทำงานของโปรแกรมต้องเป็นไปตามแผนผังการทำงานของโปรแกรมที่ออกแบบไว้ 
2. การใช้งานโปรแกรมต้องจำแนกข้ันตอนตามแผนผังการทำงานของโปรแกรมที่ออกแบบไว้ 
3. คู่มือการใช้งานโปรแกรมต้องประกอบด้วย การทำงานของโปรแกรม วิธีใช้งาน ตัวอย่างปัญหาที่

เกิด วิธีการแก้ไขปัญหา วิธีการตรวจสอบ การติดต่อ 
4. แบบตรวจสอบคู่มือการใช้งานโปรแกรม ต้องครอบคลุม ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมทั้งหมด 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 11309.01 ศึกษาการใช้งานโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ
สอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 11309.02 จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 11309.03 ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการใช้งานโปรแกรม ให้ทำการทดสอบ
โดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12101   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สำรวจความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software Applications บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ เก็บรวบรวมข้อมูล
ความต้องการทางธุรกิจจากการสัมภาษณ์ และสรุปผลความต้องการทางธุรกิจ บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ✓      
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ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12101.01 สร้างเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ
ทางธุรกิจ 

1.1 เขียนโครงสร้างและความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1.2 กำหนดกลุ่มเป้าหมายของความ
ต้องการทางธุรกิจ 

1.3 ออกแบบ แบบสำรวจให้ตรงกับความ
ต้องการทางธุรกิจ 

1.4 สร้างแบบสอบถามให้ตรงกับความ
ต้องการทางธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12101.02 เก็บรวบรวมข้อมูล 
ความต้องการทางธุรกิจจากการ
สัมภาษณ ์

2.1 รวบรวมข้อมลู  แบบสำรวจตาม
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

2.2 เก็บข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความ
ต้องการทางธุรกิจที่กำหนด 

2.3 จัดลำดับความสำคัญของข้อมลู 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12101.03 สรุปผลความต้องการ
ทางธุรกิจบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก
ความต้องการทางธุรกิจ 

3.2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลูความ
ต้องการทางธุรกิจ 

3.3 แสดงผลลัพธ์ของข้อมูลทางธุรกิจใน
รูปแบบที่ต้องการ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. เขียนโครงสร้างและความต้องการทางธุรกิจ 
2. เลือกกลุ่มเป้าหมายของความต้องการทางธุรกิจ 
3. ออกแบบสำรวจให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
4. สร้างแบบสำรวจให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
5. รวบรวมข้อมูลแบบสำรวจตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
6. จัดลำดับความสำคัญของข้อมูล 
7. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากความต้องการทางธุรกิจ 
8. นำเสนอผลสรุปการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงสร้างและความต้องการทางธุรกิจ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของความต้องการทางธุรกิจ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และสร้างแบบสำรวจให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ  
4. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล  แบบสำรวจตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความต้องการทางธุรกิจที่กำหนด 
6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล 
7. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากความต้องการทางธุรกิจ 
8. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ 
9. ความรู้เกี่ยวกับการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลทางธุรกิจในรูปแบบที่ต้องการ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
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ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง โครงสร้างและความต้องการของงาน กลุ่มเป้าหมาย แบบสำรวจ การเก็บ
ข้อมูล การจัดลำดับความสำคัญ และผลลัพธ์ความต้องการทางธุรกิจ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. โครงสร้างและความต้องการทางธุรกิจที่จัดทำขึ้นสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจตามขอบเขตของงาน 
2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติทางด้านซอฟต์แวร์ เช่น สุ่มตัวอย่างด้วย

วิธีการต่าง ๆ เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการต่าง ๆ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีการวางแผนการดำเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจความ

ต้องการทางธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบ 
4. ข้อมลูความต้องการทางธุรกิจที่เก็บรวบรวมมามีความสอดคล้องตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
5. นำเข้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลให้เห็นชัดเจนของความต้องการ

ทางธุรกิจโดยการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ 
6. ผลลัพธ์ความต้องการทางธุรกิจ แสดงผลในรูปแบบ ตาราง ภาพ และ/หรือภาพความสัมพันธ์ของ

ข้อมูล 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

 

 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12101.01 สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ ให้ทำ
การทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12101.02 เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการทางธุรกิจจากการสัมภาษณ์ ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 12101.03 สรุปผลความต้องการทางธุรกิจ บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 245 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12102   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจในการพัฒนา Software Applications  

                                บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
วิเคราะห์และเลือกเครื่องมือให้ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจบน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบ
เชิงธุรกิจบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ✓      
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10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12102.01 วิเคราะห์รูปแบบเชิง
ธุรกิจบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้
ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 

1.1 วิเคราะหค์วามหมายลำดับขั้นของงาน
แต่ละรูปแบบในเชิงธุรกิจ 

1.2 จำแนกรูปแบบตรงตามความต้องการ
ของธุรกิจ 

1.3 สรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์รูปแบบ
เชิงธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12102.02 เลือกเครื่องมือให้ 
ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจบนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

2.1 วิเคราะหร์ูปแบบของเครื่องมือท่ีใช้กับ
ธุรกิจ 

2.2 วิเคราะหเ์ครื่องมือท่ีตรงกับความ
ต้องการของรูปแบบเชิงธุรกิจ 

2.3 เลือกเครื่องมือให้สอดคล้องกับรูปแบบ
เชิงธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12102.03 สรุปผลการวิเคราะห์
รูปแบบเชิงธุรกิจบนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับรูปแบบเชิง
ธุรกิจ 

3.2 สรุปผลการวิเคราะหร์ูปแบบเชิงธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
12102.04 นำเสนอผลการ 
วิเคราะหร์ูปแบบเชิงธุรกิจบน 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

4.1 สรุปจดุเด่น จดุด้อยของรูปแบบและ
เครื่องมือท่ีตรงกับรูปแบบเชิงธุรกจิ 

4.2 เลือกใช้เครื่องมือท่ีตรงกับรูปแบบเชิง
ธุรกิจ 

4.3 นำเสนอรูปแบบและเครื่องมือตรง
ความต้องการกับรปูแบบเชิงธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. วิเคราะห์ความหมายลำดับขั้นของงานแต่ละรูปแบบในเชิงธุรกิจ 
2. นำเสนอสรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ 
3. วิเคราะห์รูปแบบของเครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจ 
4. ใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับความต้องการของรูปแบบเชิงธุรกิจ 
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5. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 
6. นำเสนอสรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ 
7. นำเสนอรูปแบบและเครื่องมือตรงความต้องการกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับความหมายลำดับขั้นของงานแต่ละรูปแบบในเชิงธุรกิจ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกรูปแบบตรงตามความต้องการของธุรกิจ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลลัพธ์จากการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบของเครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของรูปแบบเชิงธุรกิจ 
6. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือให้สอดคล้องกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 
7. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 
8. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ 
9. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปจุดเด่น จุดด้อยของรูปแบบและเครื่องมือที่ตรงกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 
10. ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายเครื่องมือที่ตรงกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 
11. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอรูปแบบและเครื่องมือตรงความต้องการกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 

         14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
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2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ลำดับขั้นของงาน รูปแบบความต้องการของธุรกิจ ผลลัพธ์จากการ
วิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ การเลือกเครื่องมือ ตรงกับความต้องการกับรูปแบบทางธุรกิจ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ลำดับขั้นของงานแต่ละรูปแบบในเชิงธุรกิจเห็นลำดับขั้นตอนกระบวนการของงานอย่างชัดเจน
แสดงในรูปแบบของรายงาน หรือมีแผนภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย 

2. รูปแบบความต้องการของธุรกิจสอดคล้องกับขอบเขตของรูปแบบธุรกิจ สามารถนำไปกำหนด
ขอบเขตงาน และรูปแบบเครื่องมือ 

3. ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจ เป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตของงาน เพ่ือให้
กระบวนการทำงานสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ 

4. รูปแบบของเครื่องมือ จะต้องตรงกับความต้องการกับขอบเขตของธุรกิจ 
5. เลือกเครื่องมือตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้าม)ี 

ไม่มี 

 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12102.01 เลือกเครื่องมือให้ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจบน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้
ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12102.02 เลือกเครื่องมือให้ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจบน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้
ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 12102.03 สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ทำ
การทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

4. สมรรถนะย่อย 12102.04 นำเสนอผลการวิเคราะห์รูปแบบเชิงธุรกิจบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้
ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12103   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบเบื้องต้นด้วย UML Modeling 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถอ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ เขียนแผนภาพตามมาตรฐาน UML เช่น 
Use Case Diagram, Class Diagram และ Sequence Diagram และตรวจสอบความถูกต้องของการเขียน
แผนภาพ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ✓      
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ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12103.01 อ่านผลการวิเคราะห์
ความต้องการทางธุรกิจ 

1.1 อ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1.2 ตีความหมายของความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1.3 รวบรวมข้อมลูตรงกับความต้องการ
ทางธุรกิจ 

1.4 แปลงความต้องการทางธุรกิจออกมา
ในรูปแบบของไดอะแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12103.02 เขียนแผนภาพตาม 
มาตรฐาน UML เช่น Use Case 
Diagram 

2.1 อ่านแบบไดอะแกรมตรงตามลำดบัการ
ทำงาน 

2.2 เขียนแผนภาพตรงความต้องการทาง
ธุรกิจออกมาในรูปแบบของมาตรฐาน 
UML 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12103.03 ตรวจสอบความถูก 
ต้องของการเขียนแผนภาพ 

3.1 ตรวจสอบและแกไ้ขแผนภาพตาม
มาตรฐาน UML ให้ตรงกับความ
ต้องการทางธุรกิจ 

3.2 ตรวจสอบลำดับการทำงานของข้อมูล
ให้สอดคล้องกับความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
2. ตีความหมายของความต้องการทางธุรกิจ 
3. รวบรวมข้อมูลตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
4. แปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของไดอะแกรม 
5. อ่านแบบไดอะแกรมตรงตามลำดับการทำงาน 
6. เขียนแผนภาพตรงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของมาตรฐาน UML 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
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2. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายของความต้องการทางธุรกิจ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการแปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของไดอะแกรม 
5. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบไดอะแกรมตรงตามลำดับการทำงาน 
6. ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนและแก้ไขแบบไดอะแกรม 
7. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนภาพตรงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของมาตรฐาน 

UML 
8. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบแผนภาพตามมาตรฐาน UML ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
9. ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนและแก้ไขเขียนแผนภาพตามมาตรฐาน UML  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ผลการแปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของไดอะแกรม 
แผนภาพที่เขียนขึ้นตามมาตรฐาน UML และลำดับการทำงานของข้อมูล 
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(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. จากการอ่าน วิเคราะห์ และตีความผลการแปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของ
ไดอะแกรม เช่น UML 

2. แผนภาพ UML ที่เขียนขึ้นตามมาตรฐาน UML มีความสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ  
เช่น Use Case Diagram โดยใช้ UML tools ที่มีอยู่ในการจัดทำ 

3. ลำดับการทำงานของข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ มีการแสดงลำดับขั้นตอนการ
ทำงานที่ชัดเจน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12103.01 อ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12103.02 เขียนแผนภาพตามมาตรฐาน UML เช่น Use Case Diagram, Class  
Diagram และ Sequence Diagram ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบ
สัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 12103.03 ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนแผนภาพ ให้ทำการทดสอบโดย
ใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12201   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบด้วย UML Modeling 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถอ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ เขียนแผนภาพตามมาตรฐาน UML เช่น 
Use Case Diagram, Class Diagram และ Sequence Diagram และตรวจสอบความถูกต้องของการเขียน
แผนภาพ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12201.01 อ่านผลการวิเคราะห์
ความต้องการทางธุรกิจ 

1.1 อ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1.2 ตีความหมายของความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1.3 รวบรวมข้อมลูตรงกับความต้องการ
ทางธุรกิจ 

1.4 แปลงความต้องการทางธุรกิจออกมา
ในรูปแบบของไดอะแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12201.02 เขียนแผนภาพตาม 
มาตรฐาน UML เช่น Use Case 
Diagram, Class Diagram และ 
Sequence Diagram 

2.1 อ่านแบบไดอะแกรมตรงตามลำดบัการ
ทำงาน 

2.2 เขียนแผนภาพตรงความต้องการทาง
ธุรกิจออกมาในรูปแบบของมาตรฐาน 
UML 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12201.03 ตรวจสอบความถูก 
ต้องของการเขียนแผนภาพ 

3.1 ตรวจสอบและแกไ้ขแผนภาพตาม
มาตรฐาน UML ให้ตรงกับความ
ต้องการทางธุรกิจ 

3.2 ตรวจสอบลำดับการทำงานของข้อมูล
ให้สอดคล้องกับความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
2. ตีความหมายของความต้องการทางธุรกิจถูกต้อง 
3. รวบรวมข้อมูลตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
4. แปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของไดอะแกรม 
5. อ่านแบบไดอะแกรมตรงตามลำดับการทำงาน 
6. เขียนแผนภาพตรงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของมาตรฐาน UML 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
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2. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายของความต้องการทางธุรกิจ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการแปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของไดอะแกรม 
5. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบไดอะแกรม 
6. ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนและแก้ไขแบบไดอะแกรม 
7. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนภาพตรงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของมาตรฐาน 

UML 
8. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบแผนภาพตามมาตรฐาน UML ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ  
9. ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนและแก้ไขเขียนแผนภาพตามมาตรฐาน UML  
10. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบลำดับการทำงานของข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
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ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ผลการแปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของไดอะแกรม 
แผนภาพที่เขียนขึ้นตามมาตรฐาน UML และลำดับการทำงานของข้อมูล 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. จากการอ่าน วิเคราะห์ และตีความผลการแปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของ
ไดอะแกรม เช่น UML 

2. แผนภาพ UML ที่เขียนขึ้นตามมาตรฐาน UML มีความสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ  
เช่น Use Case Diagram, Class Diagram และ Sequence Diagram โดยใช้ UML tools ที่มี
อยู่ในการจัดทำ 

3. ลำดับการทำงานของข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ มีการแสดงลำดับขั้นตอนการ
ทำงานที่ชัดเจน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12201.01 อ่านผลการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12201.02 เขียนแผนภาพตามมาตรฐาน UML เช่น Use Case Diagram, Class  
Diagram และ Sequence Diagram ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบ
สัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 12201.03 ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนแผนภาพ ให้ทำการทดสอบโดย
ใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12202   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบฐานข้อมูลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถอ่าน Class Diagram จากความต้องการทางธุรกิจ แปลง Class Diagram เป็น ER 
Diagram และตรวจสอบความถูกต้องการแปลง Class Diagram เป็น ER Diagram  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12202.01 อ่าน Class Diagram 
จากความต้องการทางธุรกิจ 

1.1 อ่านแผนภาพตามมาตรฐาน UML 
จากการวิเคราะห์ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1.2 ตีความหมายการวเิคราะห์จากความ
ต้องการทางธุรกิจ 

1.3 แปลงความต้องการทางธุรกิจออกมา
ในรูปแบบของ Class Diagram  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12202.02 แปลง Class  
Diagram เป็น ER Diagram 

2.1 อ่าน Class Diagram ตรงตามลำดับ
การทำงาน 

2.2 ตีความหมายของ Class Diagram  
2.3 แปลง Class Diagram เป็น ER 

Diagram  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12202.03 ตรวจสอบความถูก 
ต้องการแปลง Class Diagram  
เป็น ER Diagram 

3.1 ตรวจสอบการแปลง Class Diagram 
เป็น ER Diagram ทางธุรกิจ 

3.2 ทบทวนและแก้ไขการเขียน ER 
Diagram  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อ่านแผนภาพตามมาตรฐาน UML จากการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
2. ตีความหมายการวิเคราะห์จากความต้องการทางธุรกิจ 
3. แปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของ Class Diagram  
4. อ่าน Class Diagram ตรงตามลำดับการทำงาน 
5. ตีความหมายของ Class Diagram  
6. แปลง Class Diagram เป็น ER Diagram  
7. ตรวจสอบต้องการแปลง Class Diagram เป็น ER Diagram ทางธุรกิจ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแผนภาพตามมาตรฐาน UML จากการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายการวิเคราะห์จากความต้องการทางธุรกิจ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการแปลงความต้องการทางธุรกิจออกมาในรูปแบบของ Class Diagram  
4. ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน Class Diagram  
5. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายของ Class Diagram  
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6. ความรู้เกี่ยวกับการแปลง Class Diagram เป็น ER Diagram  
7. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบต้องการแปลง Class Diagram เป็น ER Diagram ทางธุรกิจ 
8. ความรู้เกี่ยวกับการทบทวนและแก้ไขการเขียน ER Diagram  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ความหมายความต้องการทางธุรกิจ โครงสร้างความสัมพันธ์ของ
แฟ้มข้อมูล สัญลักษณ์ ตามมาตรฐานสากล โครงสร้างพจนานุกรมฐานข้อมูล โครงสร้างของฐานข้อมูล 
วัตถุประสงค์ของฐานข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การเปลี่ยนรายการของข้อมูล วิเคราะห์การออกแบบ ใช้กฎ
Normalization   

คำอธิบายรายละเอียด 

1. ความหมายความต้องการทางธุรกิจ ตามที่กำหนดของขอบเขตงาน 
2. โครงสร้างความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)  ตามมาตรฐานสากล 
3. สัญลักษณ์ ตามมาตรฐานสากล 
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4. ความต้องการทางธุรกิจเป็นพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary) ตามท่ีกำหนดของขอบเขต
งาน 

5. โครงสร้างพจนานุกรมฐานข้อมูล (Data Dictionary) ตามมาตรฐานสากล 
6. โครงสร้างของฐานข้อมูล ตามที่กำหนดของขอบเขตงาน 
7. กำหนดวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูล เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบและ

ลำดับขั้นของงาน 
8. ค้นหาและจัดระเบียบข้อมูลที่ต้องการเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบและ

ลำดับขั้นของงาน 
9. แบ่งข้อมูลลงในตารางต่าง ๆ เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการออกแบบและลำดับขั้น

ของงาน 
10. เปลี่ยนรายการของข้อมูลให้เป็นคอลัมน์ต่างๆ เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการ

ออกแบบและลำดับขั้นของงาน 
11. ระบุคีย์หลักและกำหนดความสัมพันธ์ของตารางเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการ

ออกแบบและลำดับขั้นของงาน 
12. วิเคราะห์การออกแบบเพ่ือหาข้อผิดพลาดและปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามความต้องการของ

ผู้ใช้งานในการออกแบบและลำดับขั้นของงาน 
13. ใช้กฎ Normalization  ตามโครงสร้างฐานข้อมูลเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานในการ

ออกแบบและลำดับขั้นของงาน 
14. โครงสร้างของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram) ต้องตามที่กำหนดของขอบเขตงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12202.01 อ่าน Class Diagram จากความต้องการทางธุรกิจ ให้ทำการทดสอบ
โดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12202.02 แปลง Class Diagram เป็น ER Diagram ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ
สอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 12202.03 ตรวจสอบความถูกต้องการแปลง Class Diagram เป็น ER Diagram 
ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12203   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถรวบรวมความต้องการมาจัดออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ เลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบ 
และนำเสนอส่วนติดต่อผู้ใช้ให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12203.01 แปลงความต้องการมา
จัดออกแบบส่วนตดิต่อผู้ใช้ 

1.1 รวบรวมข้อมลู  แบบสำรวจตาม
กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 

1.2 เก็บข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความ
ต้องการทางธุรกิจที่กำหนด 

1.3 แปลงความต้องการมาจัดการออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12203.02 เลือกใช้เครื่องมือใน 
การออกแบบ 

2.1 วิเคราะหร์ูปแบบของเครื่องมือท่ีใช้ใน
การออกแบบ 

2.2 เลือกเครื่องมือในการออกแบบให้
สอดคล้องกับรปูแบบเชิงธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12203.03 นำเสนอส่วนติดต่อ 
ผู้ใช้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

3.1 สรุปจดุเด่น จดุด้อยของเครื่องมือที่ใช้
ในการออกแบบ 

3.2 เลือกใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการออกแบบ 
3.3 นำเสนอเครื่องมือใช้ในการออกแบบ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. รวบรวมข้อมูล  แบบสำรวจตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
2. เก็บข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความต้องการทางธุรกิจที่กำหนด 
3. แปลงความต้องการมาจัดการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
4. วิเคราะห์รูปแบบของเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ 
5. เลือกเครื่องมือในการออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 
6. นำเสนอเครื่องมือใช้ในการออกแบบ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
2. ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความต้องการทางธุรกิจที่กำหนด 
3. ความรู้เกี่ยวกับการแปลงความต้องการมาจัดการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบของเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือในการออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบเชิงธุรกิจ 
6. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปจุดเด่น จุดด้อยของเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ 
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7. ความรู้เกี่ยวกับการอธิบาย เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ 
8. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอเครื่องมือใช้ในการออกแบบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การรวบรวมข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจตามกลุ่มเป้าหมาย 
และ ความต้องการมาจัดการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และ การเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การรวบรวมข้อมูลจากการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามท่ีวางแผนการ
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 

2. การแปลงความต้องการทางธุรกิจมาจัดการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ เป็น UI, UX ที่มีความง่าย 
สะดวก และตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ ตามรูปแบบสากลนิยม 
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3. การวิเคราะห์รูปแบบของเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ สามารถนำรูปแบบของเครื่องมือที่ใช้ใน
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ต่างๆ มาใช้กับการใช้งานของข้อมูลที่จะนำเข้าหรือส่งออกจากระบบ
เพ่ือนำเสนอผล เป็นมาตรฐาน และสวยงาม  

4. การเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยมีการนำเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ
ที่มีอยู่กับข้อมูลที่นำเข้าระบบ และส่งออกจากระบบ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งงาน   

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12203.01 แปลงความต้องการมาจัดออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ให้ทำการทดสอบ
โดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12203.02 เลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 12203.03 นำเสนอส่วนติดต่อผู้ใช้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ
สอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12204   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Infrastructure) 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์   

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถเลือกใช้ Software Component ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ เลือกใช้ 
Infrastructure Component ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ เลือกใช้ Platform Component ให้ตรงกับ
ความต้องการทางธุรกิจ และนำเสนอโครงสร้างพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์กับผู้ที่เก่ียวข้อง 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12204.01 เลือกใช้ Software  
Component ใหต้รงกับ 
ความต้องการทางธุรกิจ 

1.1 วิเคราะห์การเลือกใช้ Software 
Component ตามความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1.2 เลือกใช้ Software Component 
ตามความต้องการทางธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12204.02 เลือกใช้ Infrastructure 
Component ใหต้รงกับความ
ต้องการทาง 
ธุรกิจ 

2.1 วิเคราะห์การเลือกใช้ Infrastructure 
Component ตามความต้องการทาง
ธุรกิจ 

2.2 เลือกใช้ Infrastructure 
Component ตามความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1 ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2 ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12204.03 เลือกใช้ Platform  
Component ใหต้รงกับ 
ความต้องการทางธุรกิจ 

3.1 วิเคราะห์การเลือกใช้ Platform 
Component ตามความต้องการทาง
ธุรกิจ 

3.2 เลือกใช้ Platform Component ตาม
ความต้องการทางธุรกิจ 

1 ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2 ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12204.04 นำเสนอโครงสร้าง 
พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 
ซอฟต์แวร์กับผู้ที่เกีย่วข้อง 

4.1 สรุปจดุเด่น จดุด้อยของโครงสร้าง
พื้นฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.2 อธิบาย โครงสร้างพื้นฐานทาง
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

4.3 นำเสนอผลการออกแบบโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร ์

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12204.05 เช่ือมโยงโครงสร้าง
พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม
ซอฟต์แวร์กับโครงสร้างบนระบบ
คลาวด ์

5.1 เชื่อมโยง Software Component 
กับ Software Component บน
ระบบคลาวด ์

5.2 เชื่อมโยง Infrastructure 
Component กับ Infrastructure 
Component บนระบบคลาวด ์

5.3 เชื่อมโยง Platform Component กับ 
Platform Component บนระบบ
คลาวด ์

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12204.06 เลือกใช้โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์โดย
คำนึงถึงการป้องกันภัยคุกคาม 

6.1 วิเคราะห์การเลือกใช้โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เพื่อป้องกัน
ภัยคุกคาม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 267 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

6.2 เลือกใช้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
เพื่อป้องกันภัยคุกคาม 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ใช้และเชื่อมโยง Software Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
2. ใช้และเชื่อมโยง Infrastructure Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
3. ใช้และเชื่อมโยง Platform Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
4. นำเสนอผลการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
5. สรุปจุดเด่น จุดด้อยของโครงสร้างพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6. อธิบายโครงสร้างพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์กับผู้ที่เก่ียวข้อง 
7. เชื่อมโยง Software Component กับ Software Component บนระบบคลาวด์ 
8. เชื่อมโยง Infrastructure Component กับ Infrastructure Component บนระบบคลาวด์ 
9. เชื่อมโยง Platform Component กับ Platform Component บนระบบคลาวด์ 
10. วิเคราะห์การเลือกใช้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันภัยคุกคาม 
11. เลือกใช้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เพ่ือป้องกันภัยคุกคาม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมโยง Software Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมโยง Infrastructure Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมโยง Platform Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอผลการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปจุดเด่น จุดด้อยของโครงสร้างพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์กับผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
6. ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายโครงสร้างพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7. ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยง Software Component กับ Software Component บนระบบ

คลาวด์ 
8. ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยง Infrastructure Component กับ Infrastructure Component 

บนระบบคลาวด์ 
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9. ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยง Platform Component กับ Platform Component บนระบบ
คลาวด์ 

10. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การเลือกใช้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เพ่ือป้องกันภัย
คุกคาม 

11. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเพ่ือป้องกันภัยคุกคาม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การเลือกใช้ Software Component, Infrastructure Component,  

Platform Component และการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
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1. การเลือกใช้ Software Component ให้ตรงกับระบบงานที่ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ
(System Architecture Design) ซึ่งตรงกับตามความต้องการทางธุรกิจ 

2. การใช้ Infrastructure Component มีความสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมของระบบ (System  
Architecture Design) ซึ่งทำให้ระบบงานสามารถทำงานตามความต้องการทางธุรกิจ 

3. การใช้ Platform Component สอดคล้องตามการใช้งานของระบบงานทำให้ระบบงานมี
ประสิทธิภาพเข้าถึงการใช้งานตามรูปแบบการทำงานบนระบบที่กำหนด และเป็นไปตามความ
ต้องการทางธุรกิจ 

4. การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ตอบสนองการทำงานร่วมกันของซอฟต์แวร์
อย่างชัดเจน และรองรับการทำงานของระบบงานบน Platform และ Infrastructure ซึ่งตรง  
ตามความต้องการทางธุรกิจ 

5. อธิบายและนำเสนอผลการออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 
6. เลือกใช้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เพ่ือป้องกันภัยคุกคาม 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12204.01 เลือกใช้ Software Component ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12204.02 เลือกใช้ Infrastructure Component ให้ตรงกับความต้องการทาง
ธุรกิจ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 12204.03 เลือกใช้ Platform Component ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

4. สมรรถนะย่อย 12204.04 นำเสนอโครงสร้างพื้นฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

5. สมรรถนะย่อย 12204.05 เชื่อมโยงพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์กับโครงสร้างบนระบบ
คลาวด์ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

6. สมรรถนะย่อย 12204.06 เลือกใช้โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์โดยคำนึงถึงการป้องกัน
ภัยคุกคาม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12301   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันเบื้องต้น 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถอ่านแบบ UML Modeling เขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling และทดสอบ
โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12301.01 อ่านแบบ UML  
Modeling 

1.1 อ่านแบบ UML Modeling จากการ
เก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ 

1.2 ตีความหมายของ UML Modeling 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
12301.02 เขียนโปรแกรมตาม 
แบบ UML Modeling 

2.1 เขียนโปรแกรมตามแบบ UML 
Modeling  

2.2 ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมที่
เขียนตามแบบ UML Modeling 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12301.03 ทดสอบโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น 

3.1 การกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรม
หลังที่พัฒนาขึ้น 

3.2 ดำเนินการทดสอบตามแผนการ
ทดสอบโปรแกรม 

3.3 เลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การ
ทดสอบในแต่ละขั้นตอน 

3.4 สรุปผลการทดลองตามลำดับขั้นตอน
การทำงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อ่านแบบ UML Modeling จากการเก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ  
2. ตีความหมายของ UML Modeling 
3. เขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling  
4. ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมที่เขียนตามแบบ UML Modeling 
5. เขียนแผนการทดสอบโปรแกรมหลังที่พัฒนาขึ้น 
6. ดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรม 
7. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กับการทดสอบในแต่ละขั้นตอน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ UML Modeling จากการเก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ  
2. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายของ UML Modeling 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling  
4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมที่เขียนตามแบบ UML Modeling 
5. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรมหลังที่พัฒนาขึ้น 
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6. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรม 
7. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กับการทดสอบในแต่ละขั้นตอน 
8. ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายผลการทดลองตามลำดับขั้นตอนการทำงาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การอ่านแบบ และการตีความหมายของ UML Modeling การกำหนด
แผนการทดสอบโปรแกรม ผลการดำเนินการทดสอบโปรแกรม เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นเบื้องต้น เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์รองรับการทำงานบนอุปกรณ์
แบบเดียว 

2. รายละเอียดการอ่านแบบ และการตีความหมายของ UML Modeling จากการเก็บรวบรวมความ
ต้องการทางธุรกิจ 

3. โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นตามแบบ UML Modeling  และกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรม 
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4. ดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรม 
5. เลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้กับการทดสอบในแต่ละขั้นตอน 
6. สรุปผลการทดลองตามลำดับขั้นตอนการทำงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12301.01 อ่านแบบ UML Modeling ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน
และแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12301.02 เขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 12301.03 ทดสอบโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12302   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์อุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันสูง 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถอ่านแบบ UML Modeling เขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling และทดสอบ
โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต ์  หน้า 275 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12302.01 อ่านแบบ UML  
Modeling 

1.1 อ่านแบบ UML Modeling จากการ
เก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ 

1.2 ตีความหมายของ UML Modeling  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12302.02 เขียนโปรแกรมตาม 
แบบ UML Modeling 

2.1 เขียนโปรแกรมตามแบบ UML 
Modeling 

2.2 เขียนโปรแกรมรองรบัความ
หลากหลายของอุปกรณเ์คลื่อนที ่

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12302.03 ทดสอบโปรแกรมที่ 
พัฒนาขึ้น 

3.1 การกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรม
หลังที่พัฒนาขึ้น 

3.2 การกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรม
บนความหลากหลายของอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

3.3 ดำเนินการทดสอบตามแผนการ
ทดสอบโปรแกรม 

3.4 เลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กับการ
ทดสอบในแต่ละขั้นตอน 

3.5 สรุปผลการทดลองตามลำดับขั้นตอน
การทำงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อ่านแบบ UML Modeling จากการเก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ  
2. ตีความหมายของ UML Modeling 
3. เขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling 
4. เขียนแผนการทดสอบโปรแกรมหลังที่พัฒนาขึ้น 
5. ดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรม 
6. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กับการทดสอบในแต่ละขั้นตอน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ UML Modeling จากการเก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ  
2. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายของ UML Modeling 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling 
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4. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรมหลังที่พัฒนาขึ้น 
5. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรม 
6. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กับการทดสอบในแต่ละขั้นตอน 
7. ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายผลการทดลองตามลำดับขั้นตอนการทำงาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การอ่านแบบ และการตีความหมายของ UML Modeling  โปรแกรมท่ี
เขียนขึ้นตามแบบ UML Modeling   

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เคลื ่อนที ่ขั ้นสูง เป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์รองรับการทำงานบนความ
หลากหลายของอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

2. รายละเอียดการอ่านแบบ และการตีความหมายของ UML Modeling จากการเก็บรวบรวมความ
ต้องการทางธุรกิจ 
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3. โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นตามแบบ UML Modeling การกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรม 
4. ดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรม 
5. เลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้กับการทดสอบในแต่ละขั้นตอน 
6. สรุปผลการทดลองตามลำดับขั้นตอนการทำงาน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12302.01 อ่านแบบ UML Modeling ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน
และแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12302.02 เขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 12302.03 ทดสอบโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12303   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

   แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถอ่านแบบ UML Modeling เขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling และทดสอบ
โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12303.01 อ่านแบบ UML  
Modeling 

1.1 อ่านแบบ UML Modeling จากการ
เก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ 

1.2 ตีความหมายของ UML Modeling  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
12303.02 เขียนโปรแกรมตาม 
แบบ UML Modeling 

2.1 เขียนโปรแกรมตามแบบ UML 
Modeling  

2.2 ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมที่
เขียนตามแบบ UML Modeling 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12303.03 ทดสอบโปรแกรมที่ 
พัฒนาขึ้น 

3.1 การกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรม
หลังที่พัฒนาขึ้น 

3.2 ดำเนินการทดสอบตามแผนการ
ทดสอบโปรแกรม 

3.3 เลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กับการ
ทดสอบในแต่ละขั้นตอน 

3.4 สรุปผลการทดลองตามลำดับขั้นตอน
การทำงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อ่านแบบ UML Modeling จากการเก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ  
2. ตีความหมายของ UML Modeling 
3. เขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling  
4. ตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมท่ีเขียนตามแบบ UML Modeling  
5. เขียนแผนการทดสอบโปรแกรมหลังที่พัฒนาขึ้น 
6. ดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรม 
7. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กับการทดสอบในแต่ละขั้นตอน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ UML Modeling จากการเก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ  
2. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายของ UML Modeling 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling  
4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมที่เขียนตามแบบ UML Modeling 
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5. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรมหลังที่พัฒนาขึ้น 
6. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรม 
7. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การทดสอบในแต่ละขั้นตอน 
8. ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายผลการทดลองตามลำดับขั้นตอนการทำงาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การอ่านแบบ และการตีความหมายของ UML Modeling ผลการ
ดำเนินการทดสอบโปรแกรม 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. รายละเอียดการอ่านแบบ และการตีความหมายของ UML Modeling ซึ่งกำหนดเป็นแผนภาพ 
2. แสดงเหตุการณ์ของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการเก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ 
3. โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นตามแบบ UML Modeling โดยโปรแกรมที่ใช้งานเขียนด้วยภาษาทาง

คอมพิวเตอร์เลือกใช้ภาษาเขียนโปรแกรมกับลักษณะของงาน เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ  
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4. ดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรมที่กำหนดไว้ ผลการทดสอบเป็นไปตามลำดับ
ขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์ 

5. เลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดทำซอฟต์แวร์(Tools Development)  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12303.01 อ่านแบบ UML Modeling ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน
และแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12303.02 เขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 12303.03 ทดสอบโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12304   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดทำซอฟต์แวร์ตาม UML Modeling ด้านซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

   แบบหลายอุปกรณ์ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถอ่านแบบ UML Modeling เขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling และทดสอบ
โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12304.01 อ่านแบบ UML  
Modeling 

1.1 อ่านแบบ UML Modeling จากการ
เก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ 

1.2 ตีความหมายของ UML Modeling 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
12304.02 เขียนโปรแกรมตาม 
แบบ UML Modeling 

2.1 อ่านแบบ UML Modeling  
2.2 เขียนโปรแกรมตามแบบ UML 

Modeling  
2.3 เขียนโปรแกรมรองรบัความปลอดภัย

เพื่ออินเตอร์เนต็ของสรรพสิ่ง 
2.4 เขียนโปรแกรมจดัการการทำงานของ 

Device มากกว่า 1 ตัว 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12304.03 ทดสอบโปรแกรมที่ 
พัฒนาขึ้น 

3.1 กำหนดแผนการทดสอบโปรแกรมที่
พัฒนาขึ้น 

3.2 กำหนดแผนการทดสอบโปรแกรมด้าน
ความปลอดภัยเพื่ออินเตอร์เนต็ของ
สรรพสิ่ง 

3.3 ดำเนินการทดสอบตามแผนการ
ทดสอบโปรแกรม 

3.4 เลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การ
ทดสอบในแต่ละขั้นตอน 

3.5 สรุปผลการทดลองตามลำดับขั้นตอน
การทำงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อ่านแบบ UML Modeling จากการเก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ  
2. ตีความหมายของ UML Modeling 
3. เขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling  
4. เขียนโปรแกรมรองรับความปลอดภัยเพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
5. เขียนแผนการทดสอบโปรแกรมหลังที่พัฒนาขึ้น 
6. ดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรม 
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7. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การทดสอบในแต่ละขั้นตอน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ UML Modeling จากการเก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ  
2. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายของ UML Modeling 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling  
4. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมรองรับความปลอดภัยเพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
5. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรมหลังที่พัฒนาขึ้น 
6. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรม 
7. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การทดสอบในแต่ละขั้นตอน 
8. ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายผลการทดลองตามลำดับขั้นตอนการทำงาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
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ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การอ่านแบบ และการตีความหมายของ UML Modeling โปรแกรมท่ี
เขียนขึ้นตามแบบ UML Modeling  ผลการดำเนินการทดสอบ เครื่องมือและผลการทดลองใช้โปรแกรม 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. รายละเอียดการอ่านแบบ และการตีความหมายของ UML Modeling ซึ่งกำหนดเป็นแผนภาพที่
แสดงเหตุการณ์ของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับการเก็บรวบรวมความต้องการทางธุรกิจ 

2. โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นตามแบบ UML Modeling โดยโปรแกรมที่ใช้งานเขียนด้วยภาษาทาง
คอมพิวเตอร์เลือกใช้ภาษาเขียนโปรแกรมกับลักษณะของงาน เป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ  

3. ดำเนินการทดสอบตามแผนการทดสอบโปรแกรมที่กำหนดไว้ ผลการทดสอบเป็นไปตามลำดับ
ขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์ 

4. เลือกเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดทำซอฟต์แวร์(Tools Development) 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12304.01 อ่านแบบ UML Modeling ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน
และแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12304.02 เขียนโปรแกรมตามแบบ UML Modeling ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 12304.03 ทดสอบโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้น ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12305   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สร้างฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถอ่าน ER Diagram จากวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ จัดทำฐานข้อมูลจาก ER 
Diagram และตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างของข้อมูลที่สร้างขึ้น 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12305.01 อ่าน ER Diagram  
จากวิเคราะห์ความต้องการทาง 
ธุรกิจ 

1.1 อ่านและตีความหมาย ER Diagram 
จากการวิเคราะห์ความต้องการทาง
ธุรกิจ 

1.2 กำหนดเอนตติี้ของแฟ้มข้อมูล (ER-
Diagram)  

1.3 กำหนดแอททริบิวท์ให้แต่ละเอนตติี้
ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)  

1.4 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้
ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)  

1.5 เขียนสัญลักษณ์ของแฟ้มข้อมูล (ER-
Diagram)  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12305.02 จัดทำฐานข้อมูลจาก ER 
Diagram 

2.1 กำหนดวัตถุประสงค์ของฐานข้อมลู  
2.2 ค้นหาและจัดระเบียบข้อมลูที่ต้องการ

แบ่งข้อมูลลงในตารางต่าง ๆ  
2.3 เปลี่ยนรายการของข้อมูลให้เป็น

คอลัมน์ต่าง ๆ  
2.4 ระบุคีย์หลักและกำหนดความสัมพันธ์

ของตาราง 
2.5 วิเคราะห์การออกแบบเพื่อหา

ข้อผิดพลาดและปรับเปลี่ยนให ้
2.6 ใช้กฎ Normalization ตามโครงสร้าง

ฐานข้อมูล 
2.7 เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรมที่

พัฒนาขึ้น 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12305.03 ตรวจสอบความถูก 
ต้องของโครงสร้างของข้อมูลที ่
สร้างขึ้น 

3.1 ระบุโครงสรา้งของแฟ้มข้อมูล (ER-
Diagram)  

3.2 ตรวจสอบฐานข้อมูลเป็นไปตามความ
ต้องการทางธุรกิจ 

3.3 ตรวจสอบและแกไ้ขโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ตีความหมาย ER Diagram จากการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
2. กำหนดเอนติตี้ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)  
3. กำหนดแอททริบิวท์ให้แต่ละเอนติตี้ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)  
4. กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)  
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5. อ่านและเขียนสัญลักษณ์ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)  
6. ค้นหาและจัดระเบียบข้อมูลที่ต้องการ 
7. แบ่งข้อมูลลงในตารางต่าง ๆ  
8. เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 
9. ตรวจสอบและแก้ไขโครงสร้างของฐานข้อมูล 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและตีความหมาย ER Diagram จากการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดเอนติตี้ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)  
3. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดแอททริบิวท์ให้แต่ละเอนติตี้ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)  
4. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)  
5. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและเขียนสัญลักษณ์ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)  
6. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูล 
7. ความรู้เกี่ยวกับการค้นหาและจัดระเบียบข้อมูลที่ต้องการ 
8. ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งข้อมูลลงในตารางต่าง ๆ  
9. ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนรายการของข้อมูลให้เป็นคอลัมน์ต่าง ๆ 
10. ความรู้เกี่ยวกับการระบุคีย์หลักและกำหนดความสัมพันธ์ของตาราง 
11. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์การออกแบบเพ่ือหาข้อผิดพลาดและปรับเปลี่ยนให้ 
12. ความรู้เกี่ยวกับการใช้กฎ Normalization ตามโครงสร้างฐานข้อมูล 
13. ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 
14. ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram)  
15. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบฐานข้อมูลเป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจ 
16. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและแก้ไขโครงสร้างของฐานข้อมูล 

 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
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1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การอ่านและตีความหมาย ER Diagram เอนติตี้ แอททริบิวท์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ สัญลักษณ์ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram) การจัดระเบียบข้อมูล และการใช้กฎ 
Normalization   

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. รายละเอียดการอ่านและตีความหมาย ER Diagram จากการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ 
2. เอนติตี้ แอททริบิวท์ และความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram) ที่ตรงกับ

ความต้องการทางธุรกิจ 
3. สัญลักษณ์ของแฟ้มข้อมูล (ER-Diagram) ที่เป็นมาตรฐานและที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ 
4. การจัดระเบียบข้อมูล การแบ่งข้อมูลลงในตารางต่างๆ การเปลี่ยนรายการของข้อมูลให้เป็น

คอลัมน์ต่างๆ การระบุคีย์หลักและกำหนดความสัมพันธ์ของตาราง 
5. ใช้กฎ Normalization ตามโครงสร้างฐานข้อมูล 
6. เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12305.01 อ่าน ER Diagram จากวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12305.02 จัดทำฐานข้อมูลจาก ER Diagram ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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3. สมรรถนะย่อย 12305.03 ตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างของข้อมูลที่สร้างขึ้น ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12306   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) และเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก  
   (APIs) ด้านซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถอ่านแบบส่วนติดต่อผู้ใช้จากการนำเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ตาม
แบบโดยใช้เครื่องมือที่เลือกไว้ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12306.01 อ่านแบบส่วนติดต่อ 
ผู้ใช้จากการนำเสนอแก่ผู้ที ่
เกี่ยวข้อง 

1.1 อ่านและตีความหมายสตอรี่บอรด์ 
(Storyboard)  และ Sequence 
Diagram  

1.2 ออกแบบหน้าจอ (GUI) จากสตอรี่
บอร์ด (Storyboard)  และ 
Sequence Diagram  

1.3 ออกแบบหน้าจอ (GUI) ต้องเป็นไป
ตามหลักการออกแบบ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12306.02 สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ 
ตามแบบโดยใช้เครื่องมือท่ีเลือกไว ้

2.1 เลือกใช้เครื่องมือตรงตามความ
ต้องการทางธุรกิจ 

2.2 จัดทำส่วนตดิต่อผู้ใช้โดยเลือก 
Component ตามความต้องการทาง
ธุรกิจ 

2.3 นำเสนอผลการพัฒนาส่วนตดิต่อผูใ้ช้
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อ่านและตีความหมายสตอรี่บอร์ด (Storyboard)  และ Sequence Diagram  
2. ออกแบบหน้าจอ (GUI) จากสตอรี่บอร์ด (Storyboard)  และ Sequence Diagram  ต้องเป็นไป

ตามหลักการออกแบบ 
3. ใช้เครื่องมือตรงตามความต้องการทางธุรกิจ 
4. ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้โดยเลือก Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
5. เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) 
6. พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและตีความหมายสตอรี่บอร์ด (Storyboard)  และ Sequence Diagram  
2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหน้าจอ (GUI) จากสตอรี่บอร์ด (Storyboard)  และ Sequence 

Diagram  
3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหน้าจอ (GUI) ต้องเป็นไปตามหลักการออกแบบ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำส่วนติดต่อผู้ใช้โดยเลือก Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
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6. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอผลการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

 ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง สตอรี่บอร์ด (Storyboard)  และ Sequence Diagram การออกแบบ
หน้าจอ (GUI) การใช้เครื่องมือ การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. รายละเอียดของสตอรี่บอร์ด (Storyboard)  และ Sequence Diagram 
2. ผลการออกแบบหน้าจอ (GUI) จากสตอรี่บอร์ด (Storyboard)  และ Sequence Diagram 

เป็นไปตามหลักการออกแบบ 
3. ใช้เครื่องมือตรงตามความต้องการทางธุรกิจ 
4. ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สร้างข้ึนโดยเลือก Component  
5. ผลการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) 
6. ผลการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12306.01 อ่านแบบส่วนติดต่อผู้ใช้จากการนำเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12306.02 สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ตามแบบโดยใช้เครื่องมือที่เลือกไว้ ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12307   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) และเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) 
ด้านซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถอ่านแบบส่วนติดต่อผู้ใช้จากการนำเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ตาม
แบบโดยใช้เครื่องมือที่เลือกไว้ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12307.01 อ่านแบบส่วนติดต่อ 
ผู้ใช้จากการนำเสนอแก่ผู้ที ่
เกี่ยวข้อง 

1.1 อ่านและตีความหมายสตอรี่บอรด์ 
(Storyboard)  และ Sequence 
Diagram  

1.2 ออกแบบหน้าจอ (GUI) จากสตอรี่
บอร์ด (Storyboard)  และ 
Sequence Diagram  

1.3 ออกแบบหน้าจอ (GUI) ต้องเป็นไป
ตามหลักการออกแบบ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12307.02 สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ 
ตามแบบโดยใช้เครื่องมือท่ีเลือกไว ้

2.1 เลือกใช้เครื่องมือตรงตามความ
ต้องการทางธุรกิจ 

2.2 จัดทำส่วนตดิต่อผู้ใช้โดยเลือก 
Component ตามความต้องการทาง
ธุรกิจ 

2.3 นำเสนอผลการพัฒนาส่วนตดิต่อผูใ้ช้
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อ่านละตีความหมายสตอรี่บอร์ด (Storyboard)  และ Sequence Diagram  
2. ออกแบบหน้าจอ (GUI) จากสตอรี่บอร์ด (Storyboard)  และ Sequence Diagram  ต้องเป็นไป

ตามหลักการออกแบบ 
3. ใช้เครื่องมือที่ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ 
4. ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้โดยเลือก Component ตามความต้องการทางธุรกิจ 
5. เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) 
6. พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านและตีความหมายสตอรี่บอร์ด (Storyboard)  และ Sequence  
Diagram  

2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหน้าจอ (GUI) จากสตอรี่บอร์ด (Storyboard)  และ Sequence 
Diagram  

3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหน้าจอ (GUI) ต้องเป็นไปตามหลักการออกแบบ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือ 
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5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำส่วนติดต่อผู้ใช้โดยเลือก Component ตรงความต้องการทางธุรกิจ 
6. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอผลการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง สตอรี่บอร์ด (Storyboard)  และ Sequence Diagram การออกแบบ 

หน้าจอ (GUI) ใช้เครื่องมือ การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. รายละเอียดของสตอรี่บอร์ด (Storyboard)  และ Sequence Diagram 
2. ผลการออกแบบหน้าจอ (GUI) จากสตอรี่บอร์ด (Storyboard)  และ Sequence Diagram    

เป็นไปตามหลักการออกแบบ 
3. ใช้เครื่องมือตรงตามความต้องการทางธุรกิจ 
4. ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สร้างข้ึนโดยเลือก Component  
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5. ผลการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (APIs) 
6. ผลการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12307.01 อ่านแบบส่วนติดต่อผู้ใช้จากการนำเสนอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12307.02 สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ตามแบบโดยใช้เครื่องมือที่เลือกไว้ ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12308   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถออกแบบบททดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ
แบบทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตามบททดสอบ และบันทึกข้อผิดพลาดจากการทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12308.01 ออกแบบบททดสอบ
โปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1.1 อ่านผังงานตรงตามลำดบัการทำงาน 
1.2 เขียนโปรแกรมตามผังงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12308.02 ตรวจสอบแบบทดสอบ
โปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

2.1 ระบุการทำงานของแตล่ะ Function
ของโปรแกรม 

2.2 เขียนแบบทดสอบโปรแกรมในแตล่ะ 
Function  

2.3 เขียนแผนการทดสอบโปรแกรมยอ่ย 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12308.03 ทดสอบโปรแกรม 
ย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ ์
คอมพิวเตอร์ตามบททดสอบ 

3.1 ระบุการรับและส่งข้อมลูของแต่ละ 
Function  

3.2 ระบุผลลัพธ์ของแตล่ะ Function  
3.3 ระบุสาเหตุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของ

แต่ละ Function  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12308.04 บันทึกข้อผิดพลาด 
จากการทดสอบโปรแกรมย่อย 
ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

4.1 เขียนแจกแจงปัญหาที่เกดิขึ้นในการ
ทดสอบของแต่ละ Function  

4.2 ระบุกระบวนการทดสอบที่ทำให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นอย่างเป็นข้ันตอน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อธิบายการทำงานของแต่ละ Function ของโปรแกรม 
2. ออกแบบทดสอบโปรแกรม 
3. จัดสร้างบททดสอบย่อยของโปรแกรม 
4. ใช้ Function รับ – ส่ง ข้อมูล 
5. อ่านและเขียน Function 
6. เขียนและเลือกใช้โปรแกรมย่อย 
7. บันทึกและอธิบายผลลัพธ์จากการทดสอบ 
8. อธิบายโครงสร้างของโปรแกรมย่อย 
9. แจกแจงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดสอบของแต่ละ Function  
10. ลำดับความสำคัญของข้อผิดพลาด 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการออกแบบทดสอบ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรม 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
4. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของ Function 
5. ความรู้เกี่ยวกับการรับ-ส่งข้อมูลของFunction 
6. ความรู้ในการอ่าน เขียน และแก้ไข ข้อผิดพลาดของ Function 
7. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมย่อย 
8. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมย่อย 
9. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างโปรแกรม 
10. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
11. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
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(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง แบบร่างหน้าจอ (GUI) และ/หรือ ลำดับงาน (Work Flow) การรับและ
ส่งข้อมูลของแต่ละ Function  การบันทึกผลการทดสอบ ปัญหาที่เกิดขึ้น โปรแกรมย่อย 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แบบร่างหน้าจอ (GUI) และ/หรือ ลำดับงาน (Work Flow)  เป็นไปตามที่กำหนดขอบเขต 
ของงาน และตามการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ 

2. โปรแกรมท่ีพัฒนาจะต้องถูกต้องตามการแปลงผังงาน และเป็นไปตามขอบเขตของงาน คำนึงถึง
การใช้งานบน Platform ที่กำหนด 

3. ผลลัพธ์ของแต่ละ Function สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับและส่งของแต่ละ Function  
4. การทำงานของโปรแกรมย่อยเป็นไปตามขอบเขตท่ีกำหนดของงาน 
5. รายการแบบทดสอบโปรแกรมย่อยตรงกับโปรแกรมย่อยที่ต้องการทดสอบ โดยมีผลลัพธ์และการ

บันทึกผลการทดสอบโปรแกรมย่อยเป็นไปตามขอบเขตของงาน 
6. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานหรือการประมวลผลของโปรแกรมย่อยที่ทดสอบเท่านั้น 
7. กระบวนการทดสอบ เริ่มจากการนำเข้าข้อมูลจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการของโปรแกรมย่อยท่ี

ดำเนินการทดสอบแล้วแสดงผลผิดพลาด 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12308.01 ออกแบบบททดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12308.02 ตรวจสอบแบบทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 12308.03 ทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามบท
ทดสอบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

4. สมรรถนะย่อย 12308.04 บันทึกข้อผิดพลาดจากการทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12309   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์ ด้านซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถออกแบบบททดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ
แบบทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตามบททดสอบ และบันทึกข้อผิดพลาดจากการทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12309.01 ออกแบบบททดสอบ
โปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

1.1 อ่านผังงานตรงตามลำดบัการทำงาน 
1.2 เขียนโปรแกรมตามผังงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
12309.02 ตรวจสอบ 
แบบทดสอบโปรแกรมย่อย 
ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

2.1 ระบุการทำงานของแตล่ะ Function 
ของโปรแกรม 

2.2 เขียนแบบทดสอบโปรแกรมในแตล่ะ 
Function  

2.3 เขียนแผนการทดสอบโปรแกรมยอ่ย 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12309.03 ทดสอบโปรแกรม 
ย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ ์
คอมพิวเตอร์ตามบททดสอบ 

3.1 ระบุการรับและส่งข้อมลูของแต่ละ 
Function  

3.2 อธิบายผลลัพธ์ของแต่ละ Function  
3.3 ระบุสาเหตุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นของ 

แต่ละ Function  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12309.04 บันทึกข้อผิดพลาด 
จากการทดสอบโปรแกรมย่อย 
ซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอรเ์น็ต 
สรรพสิ่ง 

4.1 เขียนแจกแจงปัญหาที่เกดิขึ้นในการ
ทดสอบของแต่ละ Function  

4.2 ระบุกระบวนการทดสอบที่ทำให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นอย่างเป็นข้ันตอน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. อธิบายการทำงานของแต่ละ Function ของโปรแกรม 
2. ออกแบบทดสอบ 
3. จัดสร้างบททดสอบย่อยของโปรแกรม 
4. ใช้ Function รับ – ส่ง ข้อมูล 
5. อ่านและเขียน Function  
6. เขียนและเลือกใช้โปรแกรมย่อย 
7. บันทึกและอธิบายผลลัพธ์จากการทดสอบ 
8. อธิบายโครงสร้างของโปรแกรมย่อย 
9. แจกแจงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดสอบของแต่ละ Function  
10. ลำดับความสำคัญของข้อผิดพลาด 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
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1. ความรู้ในการออกแบบทดสอบ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรม 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
4. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของ Function 
5. ความรู้เกี่ยวกับการรับ-ส่งข้อมูลของFunction 
6. ความรู้ในการอ่าน เขียน และแก้ไข ข้อผิดพลาดของ Function 
7. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมย่อย 
8. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมย่อย 
9. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างโปรแกรม 
10. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
11. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
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ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง หน้าจอ (GUI) และ/หรือ ลำดับงาน (Work Flow) หน้าจอ (GUI) และ/
หรือ ลำดับงาน (Work Flow) ผลลัพธ์ของแต่ละ Function การทำงานของโปรแกรมย่อย รายการ
แบบทดสอบโปรแกรมย่อย ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานและกระลานการทดสอบโปรแกรมย่อย 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แบบร่างหน้าจอ (GUI) และ/หรือ ลำดับงาน (Work Flow)  เป็นไปตามที่กำหนดขอบเขต 
ของงาน และตามการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ 

2. โปรแกรมท่ีพัฒนาจะต้องถูกต้องตามการแปลงผังงาน และเป็นไปตามขอบเขตของงาน คำนึงถึง
การใช้งานบน Platform ที่กำหนด 

3. ผลลัพธ์ของแต่ละ Function สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับและส่งของแต่ละ Function  
4. การทำงานของโปรแกรมย่อยเป็นไปตามขอบเขตท่ีกำหนดของงาน 
5. รายการแบบทดสอบโปรแกรมย่อยตรงกับโปรแกรมย่อยที่ต้องการทดสอบ โดยมีผลลัพธ์และการ

บันทึกผลการทดสอบโปรแกรมย่อยเป็นไปตามขอบเขตของงาน 
6. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานหรือการประมวลผลของโปรแกรมย่อยที่ทดสอบเท่านั้น 
7. กระบวนการทดสอบ เริ่มจากการนำเข้าข้อมูลจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการของโปรแกรมย่อยท่ี

ดำเนินการทดสอบแล้วแสดงผลผิดพลาด 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12309.01 ออกแบบบททดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12309.02 ตรวจสอบแบบทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 12309.03 ทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามบท
ทดสอบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

4. สมรรถนะย่อย 12309.04 บันทึกข้อผิดพลาดจากการทดสอบโปรแกรมย่อยซอฟต์แวร์บน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12310   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ดำเนินการทดสอบโปรแกรมแบบ Integration Test 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถ ออกแบบบททดสอบโปรแกรมตาม ลำดับงาน (work flow) หน้าจอ (GUI) /  
ฐานข้อมูล (Database)  ทดสอบโปรแกรม และ สรุปผลการทดสอบโปรแกรมและข้อเสนอแนะ   

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12310.01 ออกแบบบททดสอบ
โปรแกรมตาม ลำดับงาน (work 
flow) หน้าจอ (GUI)/ ฐานข้อมูล  
(Database) 

1.1 เขียนแผนการทดสอบโปรแกรม 
1.2 ประเมินผลการทดสอบโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12310.02 ทดสอบโปรแกรม 2.1 ดำเนินการทดสอบตามแผนการ     
ทดสอบโปรแกรม 

2.2 เลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์การ
ทดสอบในแต่ละขั้นตอน 

2.3 ระบุผลการทดลองตามลำดับขั้นตอน
การทำงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12310.03 สรุปผลการทดสอบ 
โปรแกรมและข้อเสนอแนะ 

3.1 ดำเนินการทดสอบตามแผนการ
ทดสอบโปรแกรม 

3.2 เลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์กับการ
ทดสอบในแต่ละขั้นตอน 

3.3 ระบุผลการทดลองตามลำดับขั้นตอน
การทำงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. เขียนผลการทดสอบโปรแกรม 
2. ประเมินผลการทดสอบโปรแกรม 
3. เลือกใช้เครื่องมือในการทดสอบ 
4. ทดสอบโปรแกรม 
5. เขียนรายงาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของลำดับงาน (Work  Flow) 
2. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของแบบร่างหน้าจอ (GUI) 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับผังงาน (Flow  Chart) 
4. ความรู้เกี่ยวกับการตีความหมายของลำดับงาน (Work  Flow) เพ่ือเขียนผังงาน (Flow  Chart) 
5. ความรู้เกี่ยวกับในการใช้แบบการทดสอบโปรแกรม 
6. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนผลการทดลองตามลำดับขั้นตอนการทำงานโปรแกรม 
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7. ความรู้ในการเขียนผลการทดลองตามลำดับขั้นตอนการทำงานโปรแกรม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ออกแบบบททดสอบโปรแกรมตาม ลำดับงาน (work flow) หน้าจอ 
(GUI)/  ฐานข้อมูล (Database)  ทดสอบโปรแกรม และ สรุปผลการทดสอบโปรแกรมและข้อเสนอแนะ   

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แผนการทดสอบโปรแกรมต้องดำเนินการตามลำดับงานที่กำหนด โดยมีกิจกรรม ข้อกำหนด 
ขอบเขตของการทดสอบ สามารถทดสอบ และตรวจสอบ  

2. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบทดสอบ 
3. ผลการทดสอบ ประกอบด้วย รายงานผลการทำงานในแต่ละโมดูลที่ทดสอบ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12310.01 ออกแบบบททดสอบโปรแกรมตาม ลำดับงาน (work flow) หน้าจอ 
(GUI)/  ฐานข้อมูล (Database) ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12310.02 ทดสอบโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบ
สัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 12310.03 สรุปผลการทดสอบโปรแกรมและข้อเสนอแนะ ให้ทำการทดสอบโดย
ใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12311   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเคราะห์ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่   

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถหาจุดผิดพลาดตามบันทึกข้อผิดพลาด แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม และทดสอบ
การแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12311.01 หาจุดผิดพลาดตาม 
บันทึกข้อผิดพลาด 

1.1 ระบุตำแหน่งจุดที่มีข้อผดิพลาด 
1.2 ระบุสาเหตุของข้อผดิพลาดทีเ่กิดขึน้ 
1.3 ระบุผลกระทบจากข้อผดิพลาดทีเ่กิด

ขึ้นกับโปรแกรมย่อย 
1.4 เสนอหรือแนะนำวิธีการแกไ้ข

ข้อผิดพลาดในแต่ละจุด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12311.02 แก้ไขข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

2.1 แก้ไขจุดผิดพลาดตามที่มีการระบุ
ตำแหน่งไว้แล้ว 

2.2 ระบุวิธีการแกไ้ขข้อผิดพลาดที่เกดิขึ้น 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12311.03 ทดสอบการแก้ไข 
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

3.1 การกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรม
ย่อยหลังรับการแก้ไขจดุผดิพลาดแล้ว 

3.2 แผนการทดสอบโปรแกรมย่อยต้อง
เป็นไปตามลำดับการทำงานของ
โปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. สังเกตและเทคนิคในการหาจุดผิดพลาด  
2. อ่านและแก้ไขการทำงานของโปรแกรมย่อย  
3. อธิบายถึงสาเหตุของข้อผิดพลาด 
4. เสนอแนะวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด 
5. แก้ไขจุดผิดพลาดตามท่ีมีการระบุตำแหน่งไว้แล้ว 
6. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 
7. ค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
8. เขียนผลการทดสอบโปรแกรมย่อย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมย่อย 
2. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานโปรแกรมย่อย 
3. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อผิดพลาดของโปรแกรมย่อย 
4. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 
5. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนโปรแกรม 
6. ความรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
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7. ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการแก้โปรแกรม 
8. ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน work flow เพ่ือเข้าใจในการทำงานของโปรแกรมนั้น 
9. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรม 
10. ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนผลการทดสอบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่

จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ตำแหน่งจุดผิดพลาดต้องเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมย่อย  สาเหตุของ
ข้อผิดพลาดและผลกระทบต่อเนื่อง แก้ไขจุดผิดพลาดตามที่มีการระบุตำแหน่งไว้แล้วและที่ยังไม่ระบุไว้ การ
ทดสอบโปรแกรมย่อย และแผนการทดสอบโปรแกรมย่อย 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. ตำแหน่งจุดผิดพลาดต้องเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมย่อยที่ถูกทดสอบ 
2. สาเหตุของข้อผิดพลาดและผลกระทบต่อเนื่องสามารถมีมากกว่าหนึ่งข้อต่อหนึ่งจุดผิดพลาด 
3. แก้ไขจุดผิดพลาดตามท่ีมีการระบุตำแหน่งไว้แล้วและท่ียังไม่ระบุไว้แต่มีผลกระทบต่อเนื่องกัน

ภายในโปรแกรมท่ีถูกทดสอบ 
4. ทดสอบโปรแกรมย่อยที่รับการแก้ไขแล้วตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 
5. แผนการทดสอบโปรแกรมย่อยต้องเป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 12311.01 หาจุดผิดพลาดตามบันทึกข้อผิดพลาด ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ

สอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 12311.02 แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ

ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
3. สมรรถนะย่อย 12311.03 ทดสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้

การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12312   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเคราะห์ข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์เพื่ออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักพัฒาซอฟต์แวร์เพ่ืออินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถ จัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรมตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิต
โปรแกรมตรวจสอบลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามแผนตรวจสอบเวลาการพัฒนาโปรแกรมและ บันทึก
ผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

12312.01 หาจุดผิดพลาดตาม 
บันทึกข้อผิดพลาด 

1.1 ระบุตำแหน่งจุดที่มีข้อผดิพลาด 
1.2 ระบุสาเหตุของข้อผดิพลาดทีเ่กิดขึน้ 
1.3 ระบุผลกระทบจากข้อผดิพลาดทีเ่กิด

ขึ้นกับโปรแกรมย่อย 
1.4 เสนอหรือแนะนำวิธีการแกไ้ข

ข้อผิดพลาดในแต่ละจุด 

3. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

4. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12312.02 แก้ไขข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม 

2.1 แก้ไขจุดผิดพลาดตามที่มีการระบุ
ตำแหน่งไว้แล้ว 

2.2 ระบุวิธีการแกไ้ขข้อผิดพลาดที่เกดิขึ้น 

3. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

4. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12312.03 ทดสอบการแก้ไข 
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม 

3.1 การกำหนดแผนการทดสอบโปรแกรม
ย่อยหลังรับการแก้ไขจดุผดิพลาดแล้ว 

3.2 แผนการทดสอบโปรแกรมย่อยต้อง
เป็นไปตามลำดับการทำงานของ
โปรแกรม 

3. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

4. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

9. สังเกตและเทคนิคในการหาจุดผิดพลาด  
10. อ่านและแก้ไขการทำงานของโปรแกรมย่อย  
11. อธิบายถึงสาเหตุของข้อผิดพลาด 
12. เสนอแนะวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด 
13. แก้ไขจุดผิดพลาดตามท่ีมีการระบุตำแหน่งไว้แล้ว 
14. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 
15. ค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
16. เขียนผลการทดสอบโปรแกรมย่อย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

11. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมย่อย 
12. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานโปรแกรมย่อย 
13. ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อผิดพลาดของโปรแกรมย่อย 
14. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม 
15. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการเขียนโปรแกรม 
16. ความรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
17. ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของการแก้โปรแกรม 
18. ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน work flow เพ่ือเข้าใจในการทำงานของโปรแกรมนั้น 
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19. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรม 
20. ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนผลการทดสอบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

2. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

3. ผลจากการสอบข้อเขียน 
4. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

4. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
5. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
6. ขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
(ง) วิธีการประเมิน 

3. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

4. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ค) คำแนะนำ  
ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง ตำแหน่งจุดผิดพลาดต้องเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมย่อย  สาเหตุของ

ข้อผิดพลาดและผลกระทบต่อเนื่อง แก้ไขจุดผิดพลาดตามที่มีการระบุตำแหน่งไว้แล้วและที่ยังไม่ระบุไว้ การ
ทดสอบโปรแกรมย่อย และแผนการทดสอบโปรแกรมย่อย 

(ง) คำอธิบายรายละเอียด 
6. ตำแหน่งจุดผิดพลาดต้องเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมย่อยที่ถูกทดสอบ 
7. สาเหตุของข้อผิดพลาดและผลกระทบต่อเนื่องสามารถมีมากกว่าหนึ่งข้อต่อหนึ่งจุดผิดพลาด 
8. แก้ไขจุดผิดพลาดตามท่ีมีการระบุตำแหน่งไว้แล้วและท่ียังไม่ระบุไว้แต่มีผลกระทบต่อเนื่องกัน

ภายในโปรแกรมท่ีถูกทดสอบ 
9. ทดสอบโปรแกรมย่อยที่รับการแก้ไขแล้วตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 
10. แผนการทดสอบโปรแกรมย่อยต้องเป็นไปตามลำดับการทำงานของโปรแกรม 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อตุสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
4. สมรรถนะย่อย 12312.01 หาจุดผิดพลาดตามบันทึกข้อผิดพลาด ให้ทำการทดสอบโดยใช้การ

สอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
5. สมรรถนะย่อย 12312.02 แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ

ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
6. สมรรถนะย่อย 12312.03 ทดสอบการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้

การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  12313   

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ดำเนินการควบคุมคุณภาพการผลิตซอฟต์แวร์ 

3. ทบทวนครั้งที่  1    

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านซอฟต์แวร์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสามารถ จัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรมตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิต
โปรแกรมตรวจสอบลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามแผนตรวจสอบเวลาการพัฒนาโปรแกรมและ บันทึก
ผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2166 นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และสื่อผสม 

2514 โปรแกรมเมอร์ 

2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

2521 นักออกแบบและผู้บริหารฐานข้อมูล  

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

12313.01 จัดทำแผนการ
ตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

1.1 กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
การผลิตโปรแกรม 

1.2 กำหนดหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพ
การผลิตโปรแกรม 

1.3 กำหนดรูปแบบการตรวจสอบคณุภาพ
การผลิตโปรแกรม 

1.4 กำหนดตัวช้ีวัดการตรวจสอบคณุภาพ
การผลิตโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12313.02 ตรวจสอบแผนการ
ตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

2.1 ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม ครอบคลุมมาตรฐานสากล
หรือ องค์กร 

2.2 ตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

2.3 ตรวจสอบหัวข้อการตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

2.4 ตรวจสอบตัวช้ีวัดการตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12313.03 ตรวจสอบลำดับขั้นตอน
การพัฒนาโปรแกรมตามแผน 

3.1 ตรวจสอบขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
ตามแผนการตรวจสอบการผลิต
โปรแกรม 

3.2 ตรวจสอบการตดิตามการพัฒนา
โปรแกรมตามแผนการตรวจสอบการ
ผลิตโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12313.04 ตรวจสอบเวลาการ
พัฒนาโปรแกรม 

4.1 ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการ
พัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามแผนการ
ดำเนินงาน 

4.2 ตรวจสอบปญัหาที่พบและการแกไ้ข
ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรมเป็นไป
ตามแผนการดำเนินงาน 

4.3 ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้จริงในการ
พัฒนาโปรแกรม เป็นไปตามแผนการ
ดำเนินการ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12313.05 บันทึกผลการตรวจสอบ
การผลิตโปรแกรม 

5.1 เขียนผลการตรวจสอบการพัฒนา 
โปรแกรม 

5.2 เขียนปัญหาและสาเหตุที่ตรวจพบจาก
การพัฒนาโปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม  
2. กำหนดหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 
3. ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
4. ตรวจสอบลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 
5. ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาโปรแกรม 
6. ตรวจสอบปัญหาที่พบและการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม 
7. ตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้จริงในการพัฒนาโปรแกรม  
8. บันทึกผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
9. สรุปผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 
2. ความรู้ในการกำหนดหัวข้อการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 
3. ความรู้ในการกำหนดรูปแบบการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 
4. ความรู้ในการกำหนดตัวชี้วัดการตรวจสอบคุณภาพการผลิตโปรแกรม 
5. ความรู้ในการผลิตโปรแกรมมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่องค์กร  
6. ความรู้ในการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
7. ความรู้ในการตรวจสอบหัวข้อการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
8. ความรู้เรื่องตรวจสอบการติดตามการพัฒนาโปรแกรมตามแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม 
9. ความรู้เรื่องการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
10. ความรู้ในการปัญหาที่พบและการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาโปรแกรมเป็นไปตามแผนการ

ดำเนินงาน 
11. ความรู้ในการตรวจสอบระยะเวลาที่ใช้จริงในการพัฒนาโปรแกรม เป็นไปตามแผนการดำเนินการ 
12. ความรู้การใช้เขียนผลการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรม 
13. ความรู้ในการเขียนปัญหาและสาเหตุที่ตรวจพบจากการพัฒนาโปรแกรม 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ
เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง แผนการตรวจสอบโปรแกรมต้องอยู่ในมาตรฐานการผลิตโปรแกรมแผน 
การทำงานมีข้ันตอนและหัวข้อครอบคลุมทุกข้ันตอน แผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรม ขั้นตอนการ
พัฒนาโปรแกรม ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ผลกระทบจากปัญหาที่พบระหว่างการพัฒนาโปรแกรม 
การบันทึกผลตรวจสอบและปัญหาจากการพัฒนาโปรแกรม 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แผนการตรวจสอบโปรแกรมต้องอยู่ในมาตรฐานการผลิตโปรแกรมท่ีเป็นมาตรฐานสากลหรือ
องค์กรกำหนด 

2. แผนการทำงานมีข้ันตอนและหัวข้อครอบคลุมทุกขั้นตอนที่อยู่ในการผลิตโปรแกรม 
3. แผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด 
4. แผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องครอบคลุมมาตรฐานสากลหรือองค์กร 
5. แบบประเมินผลแผนการตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมต้องครอบคลุมการทำงานทั้งหมดของ

โปรแกรม 
6. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมต้องอ้างอิงกับแผนการพัฒนาโปรแกรมท่ีกำหนดไว้และสามารถ

นำไปใช้จริงในการตรวจสอบ 
7. ระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมท่ีใช้ไป กับระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมตาม  

แผนการดำเนินการ 
8. ผลกระทบจากปัญหาที่พบระหว่างการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการพัฒนาโปรแกรม 
9. บันทึกผลตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมตามแผนที่กำหนด  
10. บันทึกปัญหาและสาเหตุที่ตรวจพบจากการพัฒนาโปรแกรมต้องระบุตำแหน่งในโปรแกรม 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 12313.01 จัดทำแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 12313.02 ตรวจสอบแผนการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดย
ใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 12313.03 ตรวจสอบลำดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมตามแผน ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

4. สมรรถนะย่อย 12313.04 ตรวจสอบเวลาการพัฒนาโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

5. สมรรถนะย่อย 12313.05 บันทึกผลการตรวจสอบการผลิตโปรแกรม ให้ทำการทดสอบโดยใช้
การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 


