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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
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่กำหนดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับประเทศและสากล 
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ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ระดับ (Level) คำอธิบายท่ัวไป (Description) 
Professional Qualification 

Level 1 
ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานในบริบทการทำงานให้บรรลุตาม
คำสั่ง ภายใต้การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญกับ
การทำงาน 

Professional Qualification 
Level 2 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว 
แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำ ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

Professional Qualification 
Level 3 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตาม
มาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและ
อธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุม
คุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

Professional 
Qualification Level 4 

ผู ้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่
คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจ
งานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน 

Professional Qualification 
Level 5 

มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจ ัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วย
ตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และ
กำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ 

Professional Qualification 
Level 6 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อน
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ 

Professional Qualification 
Level 7 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่
สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงาน
อาชีพ เพ่ือการพัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

Professional Qualification 
Level 8 

ผู ้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู ้หรือนวัตกรรมใหม่นำเสนอ
แนวความคิดการแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  
มีผลงานที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้
คำปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วยวิจารณญาณ ความชำนาญและ
ความรับผิดชอบ 

 
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) 
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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) 
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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) 
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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) 
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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/สอนงานและกำกับดูแล

ผู้ร่วมงาน 
• 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) 
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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) 
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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 การแก้ปัญหาที่คาดการณ์

ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ 
• 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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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 
• มีความรับผิดชอบต่อความเป็นแบบอย่างความสำเร็จเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์หรือ

แนวความคิดท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ 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 ของโลกท่ีเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยี 

 
 ในโครงสร้างอุตสาหกรรม 4.0 ของโลกเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้าไปเกี ่ยวข้องและครอบคลุมอยู ่ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (Mobile Devices) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of 
Things: IoT) เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการบอกตำแหน่งที่อยู่ (Location Detection Technologies) อุปกรณ์
ชั้นสูงที่เชื่อมต่อกับคน (Advance Human-Machine Interfaces) การปูองกันการทุจริต (Authentication 
and Fraud Detection) การพิมพ์สามมิติ (3D Printing) สมาร์ตเซ็นเซอร์ (Smart Sensors) การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วย Big Data และการใช้สูตรขั ้นสูงการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหลายระดับ และโปรไฟล์ของลูกค้า 
(Multilevel Customer Interaction and Customer Profiling) เทคโนโลยีใหม่ที่ผสานเอาโลกแห่งความ
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 ด้วยการลงทุน 
และพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล การจัดตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดทำแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัล และอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นอุตสาหกรรม
พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต เพื่อใช้ในการเปลี่ยนผ่านประเทศและการ
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% ซึ่งจะทำให้มีมูลค่ าการใช้จ่ายอยู่ที่ 
500,000 ล้านบาท การขับเคลื ่อน Thailand 4.0 จะเร ิ ่มทำให้เห็นการเปลี ่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
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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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 หากนำข้อมูลมาพยากรณ์ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยดังกล่าว จะได้ตารางดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1.5 ข้อมูลพยากรณ์ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยของซอฟต์แวร์ (ล้านบาท) 

 
 
 สำหรับมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในแต่ละประเภท หากนำข้อมูลของสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มาพยากรณ์เพิ่มเติมจากอัตราการเติบโตที่ได้ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ จะได้
ตารางดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1.6 การนำข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มาพยากรณ์ (ล้านบาท) 
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 ข้อมูลจากธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธุรกิจดิจิทัล โดยเฉพาะด้านธุรกิจโทรคมนาคมประกอบด้วย ธุรกิจ
สมาร ์ตโฟน (Smart Phone) ธ ุรก ิจพาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส ์ (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 (กลไกการเรียนรู้ตลอดชี วิต) 
จากรายงานของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์ จะมีมูลค่าสูงกว่า 
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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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สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
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มาตรฐานอาชีพ 

1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ  
 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
 สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน  
 ไม่มี 
3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)  
 ไม่มี 
4. ข้อมูลเบื้องต้น  
 ไม่มี 

5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง  
การทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ ครั้งที่ 1 

6. การทบทวน ครั้งท่ี 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 6 อาชีพ 15 ชั้นคุณวุฒิ  23 หน่วยสมรรถนะ 
กรอบคุณวุฒิ 8 ระดับ 

จำนวน 6 อาชีพ 12 ระดับคุณวุฒิ 25 หน่วยสมรรถนะ 
1. นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 3 - 5 1. นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3 - 4 
2. ผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิต 
    ผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 3 - 4 

2. ผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิต 
    ผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3 - 4 

3. ผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ชั้น 2 – 
4  

3. ผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3 
- 4 

4. ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ชั้น 
3 - 5 

4. ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ระดับ 3 - 4 

5. ผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ชั้น 2 - 3 5. ผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ระดับ 2 - 
3 

6. นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ชั้น 4 - 5 6. นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 4 - 5 
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7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)  
7.1 นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที     ระดับ 3, 4 
7.2 ผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีที   ระดับ 3, 4 
7.3 ผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที    ระดับ 3, 4 
7.4 ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์    ระดับ 3, 4 
7.5 ผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)    ระดับ 2, 3 
7.6 นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว      ระดับ 4, 5 

 
8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)  
 ไม่มี 

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

 30101  สำรวจความต้องการทางธุรกิจ  
30102  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
30103 สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์  
30104  ทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์  
30201 ระบุวัสดุ ชิ้นส่วน สว่นประกอบเชิงหน้าที่ ที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
30202  จัดหาวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
30203 ระบุเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
30204  จัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
30301  เตรียมวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับการผลิต   
30302  ประกอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด  
30303  ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์   
30401  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์  
30402  ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
30403  ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
30404  ติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ ์ 

 30501  ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
30502  ให้คําแนะนําคุณสมบัติและการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

เบื้องต้น 
30503  แก้ปัญหาเบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน 
30601  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์  
30602  ซ่อมบํารุงระบบคอมพิวเตอร์  
31101    พัฒนาฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว 
31201    พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว 
31301    ออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับระบบสมองกลฝังตัว  
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31302    ออกแบบด้านฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว  
31303    ออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว 
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10. คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)  

อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3  
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านไอซีที ที่สามารถประยุกต์
หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจ
และอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงานภายใต้การ
แนะแนวจากหัวหน้างาน โดยมีสมรรถนะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านไอซีที การสำรวจความต้องการทาง
ธุรกิจ และการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซี
ที ระดับ 3   

- มีประสบการณ์การทำงานในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือที่เก่ียวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
- ผู ้ที ่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบ เท่า ในด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ หรือที่เก่ียวข้อง 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที  
ระดับ 3 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที  
ระดับ 3 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

30101 สำรวจความต้องการทางธุรกิจ 
30103 สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
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10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
 อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 4 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่
ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
ทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที 
ระดับ 4 

- มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไอซีที หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที 
ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที  
ระดับ 4 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
  นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักออกแบบภาพกราฟิก  ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา 
หมายเหตุ: ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
   30102 ออกแบบผลิตภัณฑ์   
         30104 ทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์  
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10.3 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในด้านการคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านไอซีที ที่สามารถ
ประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้
คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน
ภายใต้การแนะแนวจากหัวหน้างาน โดยมีสมรรถนะด้านการระบุวัสดุ ชิ ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ 
ที่จำเป็นสำหรับการผลิต จัดหาวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิต หรือที่เกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในด้านจัดหาและคัดเลือก
วัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิต หรือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับ
การผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้จัดซื้อ  ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ช่างเทคนิคให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
 30201 ระบุวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
 30202 จัดหาวัสดุ ชิ้นส่วน สว่นประกอบเชิงหน้าที่ ที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
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10.4 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
 อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 4 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการจัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไอซีที ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็น
ปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะ
ในการระบุเครื่องมือ ที่จำเป็นสำหรับการผลิต จัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 
 1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 4 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีที หรือ 
ที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านจัดหาและ
คัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีที หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 

 - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านจัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์
ไอซีท ีหรือที่เกี่ยวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีที  
ระดับ 3 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสน เทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับ
การผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 4 จำนวน 2 หน่วย 
 3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ
เจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้จัดซื้อ ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่างเทคนิคให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หมายเหตุ :  ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
 30203 ระบุเครื่องมือ ที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
 30204 จัดหาเครื่องมือ ที่จำเป็นสำหรับการผลิต  
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10.5 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3     

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในด้านการผลิตและตรวจสอบคุณภาพการผลิตของผลิตภัณฑ์ด้านไอซีที  
ที่สามารถประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับ
การใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของ
ผลงานภายใต้การแนะแนวจากหัวหน้างาน โดยมีสมรรถนะด้านการเตรียมวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับ
การผลิต การประกอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 
2 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในด้านผลิตและตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที หรือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที 
ระดับ 3 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเหตุ :  ไม่มี 
 หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
 30301 เตรียมวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับการผลิต 
 30302 ประกอบชิ้นงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด  
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10.6 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
 อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 4     
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
 เป็นผู ้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที  
ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจ
งานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการ ป ร ะ ก อ บ
ชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 
3 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หรือท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
 - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือที่เกี่ยวข้อง 
หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ 
อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที ระดับ 3 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ไอซีที ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที 
ระดับ 4 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเหตุ :  ไม่มี 
 หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
 30302 ประกอบชิ้นงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด 
 30303 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
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10.7 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
 อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 3  
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
 เป็นผู ้ม ีสมรรถนะทางเทคนิคในด้านการให้บริการด้านคอมพิวเตอร ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ที่สามารถประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับ
การใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพ  
ของผลงานภายใต้การแนะแนวจากหัวหน้างาน โดยมีสมรรถนะด้านการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ ์  
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ระดับ 3 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อย
กว่า 2 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในด้าน ให้บริการด้าน
คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ระดับ 3 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้าน
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ช่างเทคนิคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หมายเหตุ :  ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ(หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
 30401 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์  
 30404 ติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ ์ 
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10.8 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 4  

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานด้านการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์  
ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจ
งานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ระดับ 4  
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านคอมพิวเตอร์
และระบบคอมพิวเตอร์ หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพผู ้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 แล้ว 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้าน
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ช่างเทคนิคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
  30402 ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
  30403 ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   
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10.9 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ระดับ 2 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 
เป็นผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพการให้บริการสนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ที่ทำงาน

ตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำ ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของ
หัวหน้างาน โดยมีความสามารถในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการปฏิบัติงาน สามารถให้
คำแนะนำคุณสมบัติและการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ระดับ 2 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านสนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 
1 ป ี

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ในด้านสนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจ
ขนาดย่อม หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ระดับ 2
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม 
ระดับ 2 จำนวน 3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

พนักงานขายด้านไอที แนะนำบริการและบริการคอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ขั้นต้น 
หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ(หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

30501 ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน 
30502 ให้คำแนะนำคุณสมบัติและการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เบื้องต้น 
30503 แก้ปัญหาเบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน 
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10.10 คุณวุฒิวิชาชีพสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 
  เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการให้บริการและสนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม ที่สามารถ
ประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้
คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน
ภายใต้การแนะแนวจากหัวหน้างาน โดยมีสมรรถนะด้านการให้บริการและสนับสนุนด้านไอที ติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์และซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ วิชาชีพ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม 
ระดับ 3  

- มีประสบการณ์ทำงานด้านสนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 
2 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในด้านสนับสนุนด้านไอที
สำหรับธุรกิจขนาดย่อม หรือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ วิชาชีพ สาขาฮาร์ดแวร์ อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม 
ระดับ 3  

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพผู้สนับสนุนด้านไอทีสำหรับธุรกิจขนาดย่อม 
ระดับ 3 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

พนักงานขายด้านไอที แนะนำบริการและบริการคอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ขั้นต้น 
หมายเหตุ :  ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ(หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

30601 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 
30602 ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ 
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10.11 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 4   

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Learning Outcomes) 
เ ป ็ นผ ู ้ ม ี ส มร รถนะทาง เทคน ิ คครอบคล ุม ง านด ้ านการพ ัฒนาระบบสมองกลฝ ั งตั ว 

ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจ
งานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการพัฒนา
ฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว และการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 4   
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการพัฒนา
ระบบสมองกลฝังตัว หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว หรือที่เก่ียวข้อง หรือ  

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 4 
จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์  ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างเทคนิคด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต   ผู้คัดคุณภาพ
และทดสอบผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นอาหารและเครื่องดื่ม) นักพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบสมองกล 
ฝังตัว  นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และระบบสมองกลฝังตัว 
หมายเหตุ :  ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ 
 31101   พัฒนาฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว  

31201   พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว 
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10.12 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 5   

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Learning Outcomes) 
  เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการด้านการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความ
เป็นผู้นำจัดการผลิตภาพด้านการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ 
โดยมีสมรรถนะในการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับระบบสมองกลฝังตัว การออกแบบฮาร์ดแวร์สำหรับ
ระบบสมองกลฝังตัว การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว  
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 5 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 5 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 5 
จำนวน 3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group) 
 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
วิศวกรคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาฮาร์ดแวร์ ผู้บริหารโครงการด้านระบบสมองกล
ฝังตัว   
หมายเหตุ :  ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ 

31301   ออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับระบบสมองกลฝังตัว 
31302   ออกแบบด้านฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว 
31303   ออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว  
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 

1. ตารางแสดงหน้าที่ 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าที่หลัก 
Key Function 

คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในสาขาอาชีพ
ดิจิทัลคอนเทนต์ ให้
สามารถแข่งขันและเป็น
ที่ยอมรับในอาเซียน 

3 0 
 

ปฏิบัติงานด้าน ฮาร์ดแวร์ให้ได้
มาตรฐานอาชีพ 

3 0 1 
 

ออกแบบและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไอซี
ที  

3 0 2 
 

จัดหาและ
คัดเลือกวัสดุ
และอุปกรณ์
สำหรับการ
ผลิต
ผลิตภัณฑ์ไอซี
ที  

3 0 3 
 

ผลิตและ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ไอซี
ที  

3 0 4 
 

บริการด้าน
คอมพิวเตอร์
และระบบ
คอมพิวเตอร์  

  

3 0 5 
 

บริการด้าน 
คอมพิวเตอร์ 
และระบบ 
คอมพิวเตอร์
สำหรับธุรกิจ
ขนาดย่อม  
 

  

3 0 6 
 

ติดตั้งและ
ซ่อม 
บํารุงระบบ 
คอมพิวเตอร์ 

ทบทวนครั้งท่ี 1 ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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คำอธิบาย 

ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function)  

  
 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าที่หลัก 
Key Function 

คำอธิบาย  รหัส คำอธิบาย  รหัส คำอธิบาย 
 

 

3 1 

 

พัฒนาระบบสมองกลฝังตัว  ให้
มีประสิทธิภาพ 

 

3 1 1 
 

พัฒนา
ฮาร์ดแวร์
สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว 

  

3 1 2 
 

พัฒนา
ซอฟต์แวร์
สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว 

  

3 1 3 
 

พัฒนา
สถาปัตยกรรม
สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว 
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 

 

 

หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
3 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ไอซีที  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3 0 1 0 1 
 

สำรวจความ
ต้องการทางธุรกิจ 
 

3 0 1 0 1 0 1 
 

กำหนดวิธีการ
สำรวจความ
ต้องการ 

3 0 1 0 1 0 2 
 

วิเคราะห์ผล
ข้อมูลความ
ต้องการ 

3 0 1 0 2 
 
 
 
 
  

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

3 0 1 0 2 0 1 
 

ออกแบบ
รูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการ 

3 0 1 0 2 0 2 
 

ออกแบบ
ฟังก์ชันการ
ทำงานของ
ผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการ 

3 0 1 0 3 
 

สร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

3 0 1 0 3 0 1 
 

สร้างต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ตาม
แบบที่กำหนด 

3 0 1 0 3 0 2 
 

สร้างคู่มือการใช้
งานผลิตภัณฑ์ 

   

3 0 1 0 4 
 

ทดสอบการใช้
งานผลิตภัณฑ์ 

 

3 0 1 0 4 0 1 
 

ทดสอบ
ความสามารถ
ในการทำงาน
ของผลิตภัณฑ์  

   

  

 

3 0 1 0 4 0 2 
 

ทดสอบความ
ถูกต้องในการ
ทำงานตาม
ฟังก์ชันที่
ออกแบบ  

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

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
3 0 2 

 

จัดหาและ
คัดเลือกวัสดุและ
อุปกรณ์สำหรับ
การผลิต 
ผลิตภัณฑ์ไอซีที  

3 0 2 0 1 
 

ระบุวัสดุ ชิ้นส่วน 
ส่วนประกอบเชิง
หน้าที่ ที่จำเป็น
สำหรับการผลิต 
 
 
 
 

3 0 2 0 1 0 1 
 

สำรวจรายการ
วัสดุ ชิ้นส่วน 
ส่วนประกอบ
เชิงหน้าที่ ที่
จำเป็นตามแบบ
ที่กำหนด 

3 0 2 0 1 0 2 
 

เปรียบเทียบ
คุณสมบัติ   
เฉพาะของวัสดุ 
ชิ้นส่วน 
ส่วนประกอบ
เชิงหน้าที่ ที่
จำเป็นให้ตรง
ตามแบบท่ี
กำหนด 

3 0 2 0 2 
 

จัดหาวัสดุ 
ชิ้นส่วน 
ส่วนประกอบเชิง
หน้าที่ ที่จำเป็น
สำหรับการผลิต 

3 0 2 0 2 0 1 
 

เปรียบเทียบ
ราคาของวัสดุ
ชิ้นส่วน 
ส่วนประกอบ
เชิงหน้าที่ที่ตรง
กับแบบที่
กำหนด 

  

3 0 2 0 2 0 2 
 

สรุปผลรายการ
วัสดุ ชิ้นส่วน
ส่วนประกอบ
เชิงหน้าที่ เพื่อ
การตัดสินใจ 

  

3 0 2 0 2 0 3 
 

คัดเลือกวัสดุ 
ชิ้นส่วน
ส่วนประกอบ
เชิงหน้าที่ 
สำหรับผลิต 
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3 0 2 0 3 
 

ระบุเครื่องมือที่
จำเป็นสำหรับการ
ผลิต 

 

3 0 2 0 3 0 1 
 

สำรวจรายการ
เครื่องมือที่
จำเป็น ตาม
แบบที่กำหนด  

3 0 2 0 3 0 2 
 

เปรียบเทียบ
คุณสมบัติ 
เฉพาะของ
เครื่องมือที่
จำเป็นให้ตรง
ตามแบบท่ี
กำหนด  

 

3 0 2 0 4 
 

จัดหาเครื่องมือที่
จำเป็นสำหรับการ
ผลิต  

3 0 2 0 4 0 1 
 

เปรียบเทียบ
ราคาของ
เครื่องมือ
สำหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไอซีที 

  

3 0 2 0 4 0 2 
 

คัดเลือก
เครื่องมือ
สำหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ไอซีที 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
3 0 3 

 

ผลิตและ
ตรวจสอบ
คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ไอซีที  

3 0 3 0 1 
 

เตรียมวัสดุ 
ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์สำหรับ
การผลิต 

3 0 3 0 1 0 1 
 

สร้างใบ
ตรวจสอบ
รายการวัสดุ 
ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ตาม
แบบที่กำหนด 

3 0 3 0 1 0 2 
 

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
สมบูรณ์ของ
วัสดุ ชิ้นส่วน
และอุปกรณ์
ตามแบบท่ี
กำหนด 

3 0 3 0 1 0 3 
 

แบ่งหมวดหมู่
วัสดุ ชิ้นส่วน
และอุปกรณ์
ตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน  

3 0 3 0 2 
 

ประกอบชิ้นงาน
ตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่
กำหนด 
 

3 0 3 0 2 0 1 
 

อ่านแบบงาน
และจัดลำดับ
การประกอบ
ชิ้นส่วน 

3 0 3 0 2 0 2 
 

เลือกใช้
เครื่องมือ 
อุปกรณ์ถูกต้อง 
ตามท่ีกำหนด 

3 0 3 0 2 0 3 
 

ประกอบ
ชิ้นส่วนตาม
แบบที่กำหนด 

3 0 3 0 2 0 4 
 

ตรวจสอบ
คุณภาพระหว่าง
การผลิตให้
ถูกต้องตามแบบ
ที่กำหนด  
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3 0 3 0 3 
 

ตรวจสอบ
คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 

3 0 3 0 3 0 1 
 

ตรวจสอบ
คุณภาพของ
ชิ้นงานสำเร็จ
ตามข้อกำหนด 

3 0 3 0 3 0 2 
 

วิเคราะห์สาเหตุ 
ข้อบกพร่องจาก
การผลิต 

3 0 3 0 3 0 3 
 

บันทึก
ข้อบกพร่อง 
วิธีการแก้ไข 
และวิธีการ
ป้องกัน 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
3 0 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการด้าน
คอมพิวเตอร์และ
ระบบ
คอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 0 4 0 1 
 
 

ติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์  
 

3 0 4 0 1 0 1 
 
 

วางแผนและ
เตรียมการ
สำหรับการ
ติดต้ังระบบ
คอมพิวเตอร์ 

3 0 4 0 1 0 2 
 

ติดต้ังระบบ
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

3 0 4 0 1 0 3 
 

ทดสอบการ
ทำงานของ
ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

3 0 4 0 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ่อมบำรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  

3 0 4 0 2 0 1 
 

วางแผนและ
เตรียมการ
สำหรับการซ่อม
บำรุง 

3 0 4 0 2 0 2 
 

ปฏิบัติการซ่อม
บำรุงระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

3 0 4 0 2 0 3 
 

รายงานผลการ
ซ่อมบำรุงระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

3 0 4 0 3 
 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  

3 0 4 0 3 0 1 
 

ตรวจสอบความ
ต้องการสำหรับ
การออกแบบ 

3 0 4 0 3 0 2 
 

ปฏิบัติการ
ออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
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3 0 4 0 3 0 3 
 

รายงานผลการ
ออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

 

3 0 4 0 4 
 

ติดตั้งระบบ
เครือข่ายและ
อุปกรณ ์ 
 

 

3 0 4 0 4 0 1 
 
 

วางแผนและ
เตรียมการ
สำหรับการ
ติดต้ังระบบ
เครือข่าย 

  
3 0 4 0 4 0 2 

 

ติดต้ังระบบ
เครือข่ายและ
อุปกรณ์ 

  
3 0 4 0 4 0 3 

 

ทดสอบการ
ทำงานของ
ระบบเครือข่าย 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
3 0 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการด้าน
คอมพิวเตอร์และ
ระบบ
คอมพิวเตอร์ 
สำหรับธุรกิจ
ขนาดย่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 0 5 0 1 
 

ใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การปฏิบัติงาน 
 

3 0 5 0 1 0 1 
 

ใช้ระบบปฏิบัติ 
การ และโปร 
แกรมยูทิลิตี้ 

3 0 5 0 1 0 2 
 

ใช้งานโปรแกรม
พ้ืนฐาน  

3 0 5 0 1 0 3 
 

ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตใน
การค้นหาข้อมูล 
ส่งเมล์ 

3 0 5 0 1 0 4 
 

ใช้งานระบบ
สารสนเทศ 
ระบบฐานข้อมูล
เฉพาะในหน้าที่
งาน 

3 0 5 0 2 
 

ให้คำแนะนำ
คุณสมบัติและ
การใช้งาน
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เบื้องต้น 

3 0 5 0 2 0 1 
  

ให้คำแนะนำ
คุณสมบัติการใช้
งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย  

3 0 5 0 2 0 2 
 

ให้คำแนะนำ
การใช้งาน
โปรแกรม
พ้ืนฐาน  

3 0 5 0 2 0 3 
 

ให้คำแนะนำ
การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 

3 0 5 0 2 0 4 
 

ให้คำแนะนำ
เบื้องต้น
เกี่ยวกับการ
บำรุงรักษาด้าน
ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ 
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3 0 5 0 3 
 

แก้ปัญหาเบื้องต้น
ตามคู่มือการใช้
งาน 

3 0 5 0 3 0 1 
 

วิเคราะห์และ
รวบรวมปัญหา
ที่เกิดขึ้น
เบื้องต้น 

3 0 5 0 3 0 2 
 

แก้ไขปัญหา
เบื้องต้นตาม
คู่มือการใช้งาน 

3 0 5 0 3 0 3 
 

สรุปปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการ
ใช้งานที่ได้แก้ไข 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
3 0 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตั้งและซ่อม
บำรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 0 1 
 

ติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์ 
 

3 0 6 0 1 0 1 
 

วางแผนและ
เตรียมการ
สำหรับการ
ติดต้ัง 

3 0 6 0 1 0 2 
 

ติดตั้งระบบและ
อุปกรณ ์ 

3 0 6 0 1 0 3 
 

ทดสอบการ
ทำงานของ
ระบบ 

3 0 6 0 2 
 

แก้ปัญหาเบื้องต้น
ตามคู่มือการใช้
งาน 

3 0 6 0 2 0 1 
  

วางแผนและ
เตรียมการ
สำหรับการซ่อม
บำรุง 

3 0 6 0 2 0 2 
 

ปฏิบัติการซ่อม
บำรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ 

3 0 6 0 2 0 3 
 

รายงานผลการ
ซ่อมบำรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
3 1 1 

 

พัฒนาฮาร์ดแวร์
สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว 

3 1 1 0 1 
 

พัฒนาฮาร์ดแวร์
สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว 

3 1 1 0 1 0 1 
 

อ่านแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว 

3 1 1 0 1 0 2 
 

เลือกอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
และเลือก 
Footprint ให้
สอดคล้องกับ
อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบ 

3 1 1 0 1 0 3 
 

ออกแบบลาย
วงจรพิมพ์ ตาม
แบบที่กำหนด 

3 1 1 0 1 0 4 
 

สร้าง
แผ่นวงจรพิมพ์ 
ตามแบบ 

3 1 1 0 1 0 5 
 

ทดสอบ
แผ่นวงจรพิมพ์  

3 1 1 0 1 0 6 
 

ประกอบ
ชิ้นส่วนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3 1 1 0 1 0 7 
 

ทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3 1 1 0 1 0 8 
 

1. ใช้เครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้าที่
สำคัญ 

3 1 2 
 

พัฒนาซอฟต์แวร์
สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว 

3 1 2 0 1 
 

แก้ปัญหาเบื้องต้น
ตามคู่มือการใช้
งาน 

3 1 2 0 1 0 1 
 

เขียน
โปรแกรมควบคุ
มแบบแยกส่วน
เป็นโมดูล 
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สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว 

3 1 2 0 1 0 2 
 

รวบรวม
โปรแกรมย่อย
ทุกส่วนเข้าเป็น
โปรแกรมระบบ  

3 1 2 0 1 0 3 
 

ปฏิบัติการใช้
เครื่องมือในการ
สร้างซอฟต์แวร์
และติดตั้งลง
บอร์ด 

3 1 2 0 1 0 4 
 

ปรับแต่ง และ
แก้ไข Code 
Warning และ 
Error   

3 1 2 0 1 0 5 
 

ทดสอบ
โปรแกรม แต่ละ
โมดูล 

3 1 3 
 

ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว 

 

3 1 3 0 1 
 

ออกแบบ
สถาปัตยกรรม
สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว 

 

3 1 3 0 1 0 1 
 

เลือกเทคโนโลยี
เฉพาะสำหรับ
ระบบสมองกล
ฝังตัวตาม
มาตรฐาน 

  

3 1 3 0 1 0 2 
 

ระบุเทคโนโลยี
ฐาน Platform  
สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว
ตามมาตรฐาน 

  

3 1 3 0 1 0 3 
 

ศึกษา และ 
ทดสอบโมดูล
อิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ เพื่อ
พิสูจน์ความ
เป็นไปได้ของ
ระบบ 
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3 1 3 0 1 0 4 
 

ออกแบบ
บล็อกไดอะแกร
มของอุปกรณ์
ต่อพ่วง 

 
3 1 3 0 2 

 

ออกแบบด้าน
ฮาร์ดแวร์สำหรับ
ระบบสมองกลฝัง
ตัว 

 
3 1 3 0 2 0 1 

 

ตรวจสอบความ
ต้องการสำหรับ
การออกแบบ 

  

3 1 3 0 2 0 2 
 

ออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์  
สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว 

  

3 1 3 0 2 0 3 
 

รายงานผลการ
ออกแบบด้าน
ฮาร์ดแวร์
สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว 

  
3 1 3 0 2 0 4 

 

ออกแบบวิธีการ
ทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

  

3 1 3 0 2 0 5 
 

สร้าง และเลือก
เครื่องมือ
ทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

3 1 3 0 3 
 

ออกแบบ
ซอฟต์แวร์สำหรับ
ระบบสมองกลฝัง
ตัว 

 

3 1 3 0 3 0 1 
 

ระบุความ
ต้องการสำหรับ
การออกแบบ
ซอฟต์แวร์ 

  

3 1 3 0 3 0 2 
 

ระบุ
กระบวนการพั
ฒนาซอฟต์แวร์
สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว 

  

3 1 3 0 3 0 3 
 

ออกแบบ
อัลกอริทึม
สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัว 

  
3 1 3 0 3 0 4 

 

เลือกใช้
ซอฟต์แวร์
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คำอธิบาย 

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

ไลบรารี สำหรับ
ระบบสมองกล
ฝังตัว 

  
3 1 3 0 3 0 5 

 

ทดสอบระบบ
โดยรวม   
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รายช่ือหน่วยสมรรถนะหลักที่ใช้กับแต่ละอาชีพ 

หน่วยสมรรถนะหลัก 
(Unit of Competency) 

อา
ชีพ

นัก
ออ

กแ
บบ

แล
ะ

พัฒ
นา

ผล
ิตภ

ัณฑ์
ไอ

ซีท
ี 

อา
ชีพ

ผู้จ
ัดห

าแ
ละ

คัด
เล

ือก
วัส

ดุแ
ละ

อุป
กร

ณ์
สำ

หร
ับก

าร
ผล

ิต
ผล

ิตภ
ัณฑ์

ไอ
ซีท

ี 

อา
ชีพ

ผู้ผ
ลิต

แล
ะ

ตร
วจ

สอ
บค

ุณภ
าพ

ผล
ิตภ

ัณฑ์
ไอ

ซีท
ี 

อา
ชีพ

ผู้ใ
ห้บ

ริก
าร

ด้า
น

คอ
มพิ

วเต
อร

์แล
ะร

ะบ
บ

คอ
มพิ

วเต
อร

์ 

อา
ชีพ

ผู้ส
นับ

สน
ุมด

้าน
ไอ

ที 
สำ

หร
ับธ

ุรก
ิจข

นา
ด

ย่อ
ม 

อา
ชีพ

นัก
พัฒ

นา
ระ

บบ
สม

อง
กล

ฝัง
ตัว

 

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 
3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 5 

30101 สำรวจความต้องการทางธุรกิจ ⚫            

30102 ออกแบบผลิตภัณฑ์  ⚫           

30103 สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ⚫            

30104 ทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์  ⚫           

30201 ระบุวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่จำเป็น
สำหรับการผลิต 

  ⚫ 
         

30202 จัดหาวัสดุ ชิ้นส่วน สว่นประกอบเชิง ที่จำเป็นสำหรับการ
ผลิต 

  ⚫          

30203 ระบุเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต    ⚫         

30204 จัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต    ⚫         

30301 เตรียมวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับการผลิต     ⚫        

30302 ประกอบชิ้นงานตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด     ⚫ ⚫       
30303 ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์      ⚫       

30401 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์        ⚫      
30402 ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย         ⚫     
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หน่วยสมรรถนะหลัก 
(Unit of Competency) 

อา
ชีพ

นัก
ออ

กแ
บบ

แล
ะ

พัฒ
นา

ผล
ิตภ

ัณฑ์
ไอ

ซีท
ี 

อา
ชีพ

ผู้จ
ัดห

าแ
ละ

คัด
เล

ือก
วัส

ดุแ
ละ

อุป
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ับก

าร
ผล

ิต
ผล

ิตภ
ัณฑ์
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ซีท

ี 
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ชีพ

ผู้ผ
ลิต

แล
ะ

ตร
วจ

สอ
บค

ุณภ
าพ

ผล
ิตภ

ัณฑ์
ไอ

ซีท
ี 
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ผู้ใ
ห้บ

ริก
าร

ด้า
น

คอ
มพิ

วเต
อร

์แล
ะร
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บ

คอ
มพิ
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์ 
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ชีพ

ผู้ส
นับ

สน
ุมด

้าน
ไอ

ที 
สำ

หร
ับธ

ุรก
ิจข

นา
ด

ย่อ
ม 

อา
ชีพ

นัก
พัฒ

นา
ระ

บบ
สม

อง
กล

ฝัง
ตัว

 

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 
3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 5 

30403 ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย         ⚫     

30404 ติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ ์       ⚫      
30501  ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน         ⚫    
30502 ให้คําแนะนําคุณสมบัติและการใช้งานเครื่องมือและ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 

        ⚫    

30503 แก้ปัญหาเบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน         ⚫    

30601 ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์          ⚫   

30602 ซ่อมบํารุงระบบคอมพิวเตอร์          ⚫   

31101 พัฒนาฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว           ⚫  
31201 พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว           ⚫  
31301 ออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับระบบสมองกลฝังตัว            ⚫ 
31302 ออกแบบด้านฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว            ⚫ 
31303 ออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว            ⚫ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ   30101 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ     สำรวจความต้องการทางธุรกิจ 

3. ทบทวนครั้งที่            1 

4. สร้างใหม่                  

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

      อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทาง
เทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู ่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที ่ถูกต้อง ใช้
สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน เป็นผู้ที่มีความสามารถกำหนด
วิธีการสำรวจความต้องการและวิเคราะห์ผลข้อมูลความต้องการ  

7. สำหรับคุณวุฒิวิชาชีพ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 2434 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 8212 ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือ และแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  

30101.01 กำหนดวิธีการสำรวจ
ความต้องการ 

1.1 กำหนดประชากรเปา้หมาย 
1.2 สร้างเครื่องมือในการสำรวจความ

ต้องการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

30101.02 วิเคราะห์ผลข้อมูลความ
ต้องการ  

2.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 
2.2 ว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลโดยใช ้ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
2.3 สรุปผลข้อมูลความต้องการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการออกแบบ  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสำรวจความต้องการอ่ืน ๆ  
2. ความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือแบบสำรวจ   

ความต้องการแบบอ่ืน ๆ   
3. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. ความสามารถในการสรุปผลข้อมูลความต้องการให้เหมาะสำหรับฝ่ายต่าง ๆ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสำรวจความต้องการ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการสำรวจความต้องการ 
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปและนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับฝ่ายบริหาร และ หรือฝ่ายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

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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2. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
(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 แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 
2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
  ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. ประชากรเป้าหมายในการสำรวจความต้องการได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กร กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป กลุ่ม

นักพัฒนา กลุ่มนักเล่นเกมส์ 
2. เครื่องมือในการสำรวจความต้องการตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลความต้องการจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งได้แก่ 

กลุ่มลูกค้าองค์กร กลุ่มผู้ใช้ทั่วไป กลุ่มนักพัฒนา กลุ่มนักเล่นเกมส์ 
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ MS Excel หรือ SPSS หรือ Lisrel หรือ

โปรแกรม อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. การสรุปผลข้อมูลความต้องการ ประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทสรุปสำหรับฝ่าย

การตลาด  ฝ่ายเทคนิค และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 30101.01 กำหนดวิธีการสำรวจความต้องการ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
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2. สมรรถนะย่อย 30101.02 วิเคราะห์ผลข้อมูลความต้องการ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน   
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30102  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

3. ทบทวนครั้งที่ 1  

4. สร้างใหม่       

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้
หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพ่ือควบคุม
คุณภาพผลงาน เป็นผู้ที่มีความสามารถ ออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ และออกแบบ
ฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ   

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2163 นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
2166 นักออกแบบภาพกราฟิก 
2223 ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา 

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  

30102.01 ออกแบบรูปลักษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์ตามความ
ต้องการ 

 

1.1 เขียนแบบโครงสร้าง 
1.2 สร้างแบบจำลอง (Model 

Simulation)  
1.3 กำหนดรายการวสัดุ (Bill of 

Materials)  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

30102.02 ออกแบบฟังก์ชันการ
ทำงานของผลิตภณัฑ์
ตามความต้องการ 

2.1 กำหนดหน้าท่ี ข้ันตอนและวิธกีาร
ทำงาน 

2.2 กำหนดวิธีการทดสอบหน้าท่ี ข้ันตอน
และวิธีการทำงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
2. ความสามารถในการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. ความสามารถในการกำหนดรายการวัสดุ  
4. ความสามารถในการออกแบบและจำลองฟังก์ชันการทำงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5. ความสามารถในการทดสอบหน้าที่ ขั้นตอนและวิธีการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ได้แก่ ISO/IEC และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดรายการวัสดุ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและจำลองฟังก์ชันการทำงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
6. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานได้แก่ ISO/IEC และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบหน้าที่ ขั้นตอนและวิธีการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด 

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
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่

จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. แบบได้ตามมาตรฐาน ได้แก่ ISO/IEC และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. สร้างแบบจำลองโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่น  Solidworks  Autocad  Visio หรือ

โปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. รายการวัสดุประกอบด้วย วัสดุสำหรับโครงสร้าง และวัสดุที่จำเป็นอื่น ๆ 
4. วิธีการทดสอบหน้าที่ ขั้นตอนและวิธีการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานได้แก่ ISO/IEC และมาตรฐาน

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้  

1. สมรรถนะย่อย 30102.01 ออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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2. สมรรถนะย่อย 30102.02 ออกแบบฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ  ให้ทำ
การทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30103  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

3. ทบทวนครั้งที่ 1  

4. สร้างใหม่             

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

      อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทาง
เทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู ่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที ่ถูกต้อง ใช้
สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน เป็นผู้ที่มีความสามารถ สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ตามแบบที่กำหนด 
และสร้างคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์   

7.  สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 8212 ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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  

30103.01  สร้างต้นแบบผลติภณัฑ์
ตามแบบท่ีกำหนด 

 

1.1 สร้างต้นแบบของผลิตภัณฑ์ตามแบบท่ี
กำหนด 

1.2 ทดสอบการใช้งาน หน้าท่ีและขั้นตอน
การทำงาน 

1.3 วิเคราะห์และปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
แบบท่ีกำหนด เพื่อปรับปรุงคณุภาพ
หรือผลงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

30103.02  สร้างคู่มือการใช้งาน
ผลิตภณัฑ ์

2.1 กำหนดรูปแบบของคู่มือการใช้งานของ
ผลิตภณัฑ ์

2.2 กำหนดหมายเลขตามแบบโครงสรา้ง 
ผังการเช่ือมต่ออุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบต่าง ๆ 

2.3 กำหนดวิธีการใช้งาน ข้อควรระวัง 
และข้อห้าม 

2.4 กำหนดเอกสารการรับรอง การ
รับประกันตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการสร้างโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องต้นแบบของผลิตภัณฑ์   
2. ความสามารถในการสร้างวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ความสามารถในการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด 
4. ความสามารถในการสร้างคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการอ่านแบบและสร้างตามแบบ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการมาตรฐานได้แก่ ISO IEC EMI EMC และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ 
5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ได้แก่ ISO IEC EMI EMC และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารคู่มือ เช่น  Office Suits, 

Publisher, Pagemaker, Adobe Suits เป็นต้น 
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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 
2. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

(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 แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 
2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. สร้างเครื่องต้นแบบของผลิตภัณฑ์ตามแบบที่กำหนด ได้แก่ แบบโครงสร้าง ส่วนประกอบ  แบบ
วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

2. ข้อกำหนดในการทดสอบการใช้งาน หน้าที่และข้ันตอนการทำงานเป็นไปตามมาตรฐาน ISO  IEC 
EMI  EMC และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. คู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ครบถ้วนตามข้อกำหนด ได้แก่ แบบฟอร์มของรูปเล่ม ข้อกำหนดของ
บริษัท 

4. กำหนดวิธีการใช้งาน ข้อควรระวัง และข้อห้ามได้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด ได้แก่ ISO 
IEC EMI EMC และหรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 30103.01 สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ตามแบบที่กำหนด ให้ทำการทดสอบความรู้
โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

2. สมรรถนะย่อย 30103.02  สร้างคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30104  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ 

3. ทบทวนครั้งที่ 1  

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู ้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้
หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำง านเพื่อควบคุม
คุณภาพผลงาน เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ ทดสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ ทดสอบความถูกต้องในการ
ทำงานตามฟังก์ชันที่ออกแบบ และทดสอบความถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด   

7. สำหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 7543 ผู้คัดคุณภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นอาหารและ เครื่องดื่ม) 
 3257 ผู้ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมการทำงาน สุขภาพ และงานที่เก่ียวข้อง (ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์) 
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  

30104.01 ทดสอบความ สามารถ
ในการทำงานของ
ผลิตภณัฑ์  

1.1 ทดสอบการใช้งานผลิตภณัฑไ์ด้
ครบถ้วนทุกฟังก์ชันตามที่ได้ออกแบบ
ไว ้

1.2 วิเคราะห์ข้อบกพร่อง และรายงาน
ผลได้ ตามที่ได้ออกแบบไว้  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

30104.02  ทดสอบความถูกต้องใน
การทำงานตามฟังก์ชัน
ที่ออกแบบ  

  
  

2.1 ทดสอบความสะดวกในการใช้งาน  
2.2 ทดสอบความถูกต้องในการทำงานตาม

รูปลักษณ์ที่ออกแบบ ตามมาตรฐานท่ี
กำหนด 

2.3 ประเมินความพึงพอใจ ต่อรูปลักษณ์ที่
ออกแบบ  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

30104.03  ทดสอบความถูกต้อง
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

3.1 เตรียมความพร้อมของผลติภณัฑ์เพื่อ
การทดสอบตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

3.2 ทดสอบผลิตภัณฑไ์ดต้ามมาตรฐานท่ี
กำหนด 

3.3 วิเคราะห์ และรายงานผลการทดสอบ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด 
2. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และรายงานผล 
3. ความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด  
4. ความสามารถในการวิจารณ์ และเสนอแนะข้อคิดเห็น 
5. ความสามารถในการเตรียมความพร้อมของผลิตภัณฑ์ เพ่ือทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัณฑ์ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และรายงานผล 
3. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบความถูกต้องในการทำงานตามรูปลักษณท์ี่ออกแบบ (Design Test) 
4. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนด 
5. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจ  
6. ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
7. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
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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 

(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  

  ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ทดสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ครบถ้วนทุกฟังก์ชันตามที่ได้ออกแบบไว้ ได้แก่ ขั้นตอนการใช้งาน 
หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ  

2. สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ได้แก่ รายงานต่อแผนก 
หรือฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. สามารถทดสอบความสะดวกในการใช้งาน (Usability test) ได้อย่างถูกต้องตามท่ีกำหนด ได้แก่ 
มาตรฐาน ความสะดวกในการใช้งาน ขนาด น้ำหนัก การติดตั้ง การควบคุม การเคลื่อนย้าย  

4. ทดสอบความถูกต้องในการทำงานตามรูปลักษณ์ที่ออกแบบ (Design Test) ตามมาตรฐานที่กำหนด 
ได้แก่ ISO IEC EMI EMC และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. สามารถประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ ความสวยงาม รูปลักษณ์  สี ขนาด ความทันสมัย   
6. วิจารณ์ และเสนอแนะข้อคิดเห็น ได้อย่างเหมาะสม เช่น การปรับปรุงรูปลักษณ์ สี ขนาด 
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7. เตรียมความพร้อม ได้แก่ ห้องทดสอบท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์สำหรับการทดสอบ 
รายละเอียดของอุปกรณ์ และประเภทการทดสอบ มาตรฐานที่กำหนดได้แก่ ISO IEC EMI EMC 
และหรือมาตรฐาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

8. การสรุปรายงานผลการทดสอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ประกอบด้วย บทสรุป ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไข สำหรับฝ่ายเทคนิค และฝ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้  

1. สมรรถนะย่อย 30104.01  ทดสอบความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์  ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

2. มรรถนะย่อย 30104.02 ทดสอบความถูกต้องในการทำงานตามฟังก์ชันที่ออกแบบ  ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 30104.03 ทดสอบความถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด ให้ทำการทดสอบความรู้
โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

  

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30201  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ระบุวัสดุ ชิ้นส่วน สว่นประกอบเชิงหน้าที่ ที่จำเป็นสำหรับการผลิต 

3. ทบทวนครั้งที่ 1    

4. สร้างใหม่        

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

      อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีที 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทาง
เทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู ่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที ่ถูกต้อง ใช้
สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน เป็นผู้ที่มีความสามารถ สำรวจรายการวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ
เชิงหน้าที่ ทีจ่ำเป็น ตามแบบท่ีกำหนด เปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ 
ที่จำเป็น   

7. สำหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

3323 ผู้จัดซื้อ 
2434 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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  

30201.01 สำรวจรายการวัสดุ
ช้ินส่วนส่วนประกอบ
เชิงหน้าท่ีที่จำเป็น ตาม
แบบท่ีกำหนด 

 

1.1 กำหนดรายการวัสดุ ช้ินส่วน 
ส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี ท่ีจำเป็น
สำหรับการผลิตตามแบบท่ีกำหนด 

1.2 จำแนกหมวดหมู่ชิ้นส่วนและ
ส่วนประกอบต่าง ๆ  

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

30201.02 เปรียบเทียบ
คุณสมบัติเฉพาะของ
วัสดุช้ินส่วนประกอบ
เชิงหน้าท่ีที่จำเป็นให้
ตรงตามแบบท่ีกำหนด  

2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลคณุสมบัติเฉพาะ
ของวัสดุ ช้ินส่วนประกอบเชิงหน้าที ่

2.2 เปรียบเทยีบคุณสมบตัิเฉพาะของวัสดุ 
ช้ินส่วนประกอบเชิงหน้าท่ีแตล่ะชนิด 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการกำหนดรายการวัสดุ ชิ้นส่วน  สว่นประกอบเชิงหน้าที่ ที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
2. ความสามารถในการจำแนกหมวดหมู่ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนด 
3. ความสามารถในการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1.  ความรู้เกี่ยวกับรายการวัสดุ ชิ้นส่วน สว่นประกอบเชิงหน้าที่ที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
2.  ความรู้เกี่ยวกับการสร้างใบตรวจสอบรายการวัสดุ 
3.  ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกหมวดหมู่ชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนด 
4.  ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ 
5.  ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิต 

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 
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(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่

จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 
2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

  ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ทำรายการสำหรับการจำแนกประเภทวัสดุ ชิ้นส่วน (Parts) ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ (Functional 
Parts) เช่น รายการวัสดุ (Bill of Material) 

2. จำแนกหมวดหมู่ชิ้นส่วน ตามแบบที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
3. คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิต ได้แก่ ขนาด น้ำหนัก การควบคุม การทำงาน 

การใช้งาน ข้อดี ข้อจำกัด ราคา หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. การเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะประกอบด้วย ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ  ราคา การจัดส่งสินค้า 

หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้  

1. สมรรถนะย่อย 30201.01 สำรวจรายการวัสดุ ชิ้นส่วนส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่จำเป็น ตามแบบ
ที่กำหนด ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

2. สมรรถนะย่อย 30201.02 เปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่
ที่จำเป็นให้ตรงตามแบบที่กำหนด  ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30202  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดหาวัสดุ  ชิ้นสว่น ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่จำเป็นสำหรับการผลิต 

3. ทบทวนครั้งที่ 1   

4. สร้างใหม่        

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีที 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทาง
เทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู ่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที ่ถูกต้อง ใช้
สารสนเทศเพื ่อควบคุมคุณภาพของผลงาน เป็นผู ้ที ่มีความสามารถ เปรียบเทียบราคาของวัสดุชิ ้นส่วน 
ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่ตรงกับแบบที่กำหนด สรุปผลรายการวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที ่และ
เครื่องมือ เพ่ือการตัดสินใจ  ตลอดจนคัดเลือกวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ และเครื่องมือสำหรับผลิต  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

3323 ผู้จัดซื้อ 
2434 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

30202.01 เปรียบเทียบราคาของ
วัสดุช้ินส่วน 

1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลราคาตาม
คุณสมบัติเฉพาะของวัสด ุ

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

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

1.2 เปรียบเทยีบราคาตาม
คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุแตล่ะชนิด 

30202.02 สรุปผลรายการวัสดุ 
ช้ินส่วนส่วนประกอบ
เชิงหน้าท่ีและเครื่องมือ 
เพื่อการตัดสินใจ 

2.1 เขียนรายงานสรุปผลรายการวัสดุ 
ช้ินส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าท่ีเพือ่
การตัดสินใจ 

2.2 เขียนรายงานสรุปผลเครื่องมือท่ีจำเป็น
สำหรับการผลิตเพื่อการตดัสินใจ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

30202.03 คัดเลือกวัสดุ ช้ินส่วน
ส่วนประกอบเชิงหน้าท่ี
สำหรับผลติ 

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลคุณสมบตัิเฉพาะของ
วัสดุได้อย่างถูกต้อง 

3.2 เปรียบเทียบคณุสมบัติเฉพาะของวัสดุ
แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง 

3.3 เลือกวัสดุ ช้ินส่วน ส่วนประกอบเชิง
หนาท่ีและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรบั
การผลิตได้อย่างถูกต้องตามแบบที่
กำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ 
2. ความสามารถในการเขียนรายงานสรุปผลรายการวัสดุให้เหมาะสำหรับฝ่ายต่าง ๆ 
3. ความสามารถในการเลือกวัสดุ ชิ้นส่วน สว่นประกอบเชิงหน้าที่สำหรับการผลิต 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ 
2. ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานสรุปผลรายการวัสดุ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับฝ่ายบริหาร และหรือฝ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

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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2. ข้อมลูจากแฟ้มสะสมงาน 
(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 แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 
2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก)   คำแนะนำ  

  ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. อธิบายความหมายของวัสดุ หรือตัวอย่างของวัสดุในการผลิต ผลิตภัณฑ์ไอซีที 
2. คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิต ได้แก่ ขนาด น้ำหนัก การควบคุม การทำงาน 

การใช้งาน ข้อดี ข้อจำกัด ราคา หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. การเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะประกอบด้วย ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ  ราคา การจัดส่ง

สินค้า หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. การสรุปผลข้อมูลวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เพ่ือการตัดสินใจได้ ประกอบด้วย 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทสรุปสำหรับฝ่ายการตลาด  ฝ่ายผลิต และฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้  
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1. สมรรถนะย่อย 30202.01 เปรียบเทียบราคาของวัสดุชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ ที่ตรงกับ
แบบที่กำหนด ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

2. สมรรถนะย่อย 30202.02 สรุปผลรายการวัสดุ ชิ้นส่วนส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เพื่อการตัดสินใจ 
ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้ม
สะสมงาน 

3. สมรรถนะย่อย 30202.03 คัดเลือกวัสดุ ชิ้นส่วนส่วนประกอบเชิงหน้าที่ สำหรับผลิตตามความ
เหมาะสมและถูกต้อง ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

  

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30203  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ระบุเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต 

3. ทบทวนครั้งที่ -  

4. สร้างใหม่        

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

      อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีที 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู ้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้
หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุม
คุณภาพผลงาน เป็นผู้ที่มีความสามารถ สำรวจรายการเครื่องมือที่จำเป็น ตามแบบที่กำหนด เปรียบเทียบ
คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือที่จำเป็น  

7. สำหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

3323 ผู้จัดซื้อ 
2434 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

30203.01 สำรวจรายการ
เครื่องมือท่ีจำเป็น ตาม
แบบท่ีกำหนด 

1.1 กำหนดรายการเครื่องมือ ท่ีจำเป็น
สำหรับการผลิตจากแบบท่ีกำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

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

 1.2 จำแนกประเภทของเครื่องมือในการ
ผลิตผลิตภณัฑไ์อซีที 

30203.02 เปรียบเทียบ
คุณสมบัติเฉพาะของ
เครื่องมือท่ีจำเป็นให้
ตรงตามแบบท่ีกำหนด  

2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลคณุสมบัติเฉพาะของ
เครื่องมือ 

2.2 เปรียบเทยีบคุณสมบตัิเฉพาะของ
เครื่องมือ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการกำหนดรายการเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
2. ความสามารถในการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
2. ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการผลิต 

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 
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1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

  เครื่องมือในการผลิตตามกลุ่มอุตสาหกรรม  

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ทำรายการสำหรับการจำแนกประเภทเครื่องมือ (Tools) 
2. คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต ได้แก่ ขนาด การควบคุม การทำงาน ข้อดี 

ข้อจำกัด ราคา หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. การเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะประกอบด้วย ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ  ราคา การจัดส่งสินค้า 

หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้  

1. สมรรถนะย่อย 30203.01 สำรวจรายการเครื่องมือที่จำเป็น ตามแบบที่กำหนด ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 30203.02 เปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือที่จำเป็นให้ตรงตามแบบที่
กำหนด ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30204  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต 

3. ทบทวนครั้งที่ -  

4. สร้างใหม่        

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีที 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู ้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้
หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุม
คุณภาพผลงาน เป็นผู้ที ่มีความสามารถ เปรียบเทียบราคาของเครื่องมือ ที่ตรงกับแบบที่กำหนด สรุปผล
รายการเครื่องมือ เพ่ือการตัดสินใจ ตลอดจนคัดเลือกเครื่องมือสำหรับผลิต ผลิตภัณฑ์ไอซีที   

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

3323 ผู้จัดซื้อ 
2434 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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  

30204.01 เปรียบเทียบราคาของ
เครื่องมือสำหรับการ
ผลิตผลิตภณัฑไ์อซีที 

1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลราคาตาม
คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือ 

1.2 เปรียบเทยีบราคาตามคณุสมบัตเิฉพาะ
ของเครื่องมือ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

30204.02 สรุปผลเครื่องมือเพื่อ
การตัดสินใจ 

2.1 เลือกเครื่องมือท่ีจำเป็นสำหรบัการผลิต 
2.2 เขียนรายงานสรุปผลการเลือกเครื่องมือ

เพื่อการตัดสินใจ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
30204.03 คัดเลือกเครื่องมือ

สำหรับการผลิต
ผลิตภณัฑ์ไอซีที 

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือได้อย่าง
ถูกต้อง 

3.2 เปรียบเทียบคณุสมบัติเฉพาะของ
เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง 

3.3 เลือกเครื่องมือท่ีจำเป็นสำหรบัการผลิต
ได้อย่างถูกต้องตามแบบท่ีกำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือ 
2. ความสามารถในการเขียนรายงานสรุปผลรายการเครื่องมือให้เหมาะสำหรับฝ่ายต่าง ๆ 
3. ความสามารถในการเลือกเครื่องมือสำหรับการผลิต 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือ 
2. ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการผลิต 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานสรุปผลรายการเครื่องมือ 

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 
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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  

  ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1.   คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิต ได้แก่ ขนาด น้ำหนัก การควบคุม การทำงาน  
    การใช้งาน ข้อดี ข้อจำกัด ราคา หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. การเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะประกอบด้วย ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ  ราคา การจัดส่ง

สินค้า หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. การสรุปผลข้อมูลวัสดุ ชิ้นส่วน ส่วนประกอบเชิงหน้าที่ เพ่ือการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน 

เหมาะสม ประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทสรุปสำหรับฝ่ายการตลาด  ฝ่ายผลิต และ
ฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้  

1. สมรรถนะย่อย 30204.01 เปรียบเทียบราคาของเครื่องมือสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีทีได้  ให้
ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 30204.02 คัดเลือกเครื่องมือสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ไอซีทีได้ ให้ทำการทดสอบ 
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์   – หน้า  88 
 

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30301  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  เตรียมวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ สำหรับการผลิต 

3. ทบทวนครั้งที่ 1  

4. สร้างใหม่        

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทาง
เทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู ่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที ่ถูกต้อง ใช้
สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน เป็นผู้ที่มีความสามารถ สร้างใบตรวจสอบรายการวัสดุ ชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์ตามแบบที่กำหนด  ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามแบบที่ กำหนด 
และ แบ่งหมวดหมู่วัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

7.สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 8212 ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

30301.01 สร้างใบตรวจสอบ
รายการวสัดุ ช้ินส่วน

1.1 สร้างเครื่องมือในการตรวจสอบ
รายการวสัดุ ช้ินส่วนและอุปกรณ ์

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

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

 

1.2 สร้างใบตรวจสอบรายการวสัดุ 
ช้ินส่วนและอุปกรณ์ตามแบบท่ีกำหนด 

3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

30301.02 ตรวจสอบความถูกต้อง 
สมบูรณ์ของวัสดุ 
ช้ินส่วนและอุปกรณ์
ตามแบบท่ีกำหนด 

 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้อง สมบรูณ์ของ
วัสดุ ช้ินส่วนและอุปกรณ์ตามแบบท่ี
กำหนด 

2.2 สรุปความถูกต้อง สมบรูณ์ของวัสดุ 
ช้ินส่วนและอุปกรณ์ตามแบบท่ีกำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

30301.03 แบ่งหมวดหมู่วัสดุ 
ช้ินส่วนและอุปกรณ์
ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน  

3.1 แบ่งหมวดหมู่วสัดุ ช้ินส่วนและ
อุปกรณ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

3.2 รายงานการแบ่งหมวดหมู่วสัดุชิ้นส่วน
และอุปกรณ์ตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการออกแบบและสร้างใบตรวจสอบรายการวัสดุ ชิ้นสว่นและอุปกรณ์ 
2. ความสามารถตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 
3. ความสามารถในการแบ่งหมวดหมู่ วัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบรายการวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการแบ่งหมวดหมู่ วัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
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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 แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 
2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

 ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. เครื่องมือในการตรวจสอบรายการวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบด้วย  รายละเอียดของวัสดุ 
ชิ้นส่วน และอุปกรณ์  จำนวน หน่วยนับ 

2. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามแบบที่กำหนด ได้แก่ ลักษณะของวัสดุ 
ชิ้นส่วน หมายเลขกำกับชิ้นส่วน  สภาพภายนอก สภาพภายใน วงจรควบคุม วงจรไฟฟ้า การ
ทำงานได้ตามคุณสมบัติ 

3. หมวดหมู่วัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้แก่ ขั้นเตรียม  ขั้นประกอบ   
ขั้นตรวจสอบงานสำเร็จ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้  

1. สมรรถนะย่อย 30301.01 สร้างใบตรวจสอบรายการวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามแบบที่กำหนด 
ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้ม
สะสมงาน 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์   – หน้า  91 
 

2. สมรรถนะย่อย 30301.02 ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของวัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตาม
แบบที่กำหนด ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

3. สมรรถนะย่อย 30301.03 แบ่งหมวดหมู่วัสดุ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้
ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  ข้อมูลจากแฟ้ม
สะสมงาน   
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30302  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ประกอบชิ้นงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด 

3. ทบทวนครั้งที่ 1  

4. สร้างใหม่        

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู ้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้
หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุม
คุณภาพผลงาน เป็นผู้ที่มีความสามารถ อ่านแบบงานและจัดลำดับการประกอบชิ้นส่วน เลือกใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ถูกต้อง ตามที่กำหนด  ประกอบชิ้นส่วนตามแบบที่กำหนด และ ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต  
ให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด  

7.  สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 8212 ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

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  

30302.01 อ่านแบบงานและ
จัดลำดับการประกอบ
ช้ินส่วน 

 

1.1 อ่านแบบงานและจัดลำดบัการ
ประกอบช้ินงานถูกต้องตามแบบท่ี
กำหนด 

1.2 รายงานสรุปการอ่านแบบงานและ
จัดลำดับการประกอบช้ินงาน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

30302.02 เลือกใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ถูกต้อง ตามที่
กำหนด 

 

2.1 เตรียมและเลือกเครื่องมืออุปกรณ ์
และวัสด ุ

2.2 รายงานสรุปการเตรยีมและเลือก
เครื่องมืออุปกรณ์ และวสัด ุ

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

30302.03 ประกอบช้ินส่วนตาม
แบบท่ีกำหนด 

 

3.1 ประกอบช้ินส่วนถูกต้องและสวยงาม
ตามแบบ 

3.2 เลือกใช้วิธีการประกอบท่ีเหมาะสม
และถูกต้อง 

3.3 ทำความสะอาดชิ้นงาน 
3.4 ตรวจสอบและตกแต่งช้ินงานให้

เรียบร้อย 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

30302.04 ตรวจสอบคุณภาพหว่าง
การผลิตให้ถูกต้องตาม
แบบท่ีกำหนด  

4.1 ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพ
ระหว่างการผลติตามแบบท่ีกำหนด 

4.2 รายงานสรุปการตรวจสอบคณุภาพ
ระหว่างการผลติตามแบบท่ีกำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก)   ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน 
2. ความสามารถในการเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ในการทำงาน 
3. ความสามารถในการเลือกใช้วิธีประกอบชิ้นงาน 
4. ความสามารถในการทำความสะอาดชิ้นงาน 
5. ความสามารถในการตรวจสอบและตกแต่งชิ้นงานสำเร็จ 

 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านแบบ 
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2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดลำดับขั้นตอนการทำงาน 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในการทำงาน 
4. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะในการประกอบชิ้นส่วนที่ถูกต้อง และสวยงาม 
5. ความรู้ในการเลือกใช้วิธีประกอบชิ้นส่วนที่เหมาะสม 
6. ความรู้ในการทำความสะอาดชิ้นงาน 
7. ความรู้ในการตรวจสอบและตกแต่งชิ้นงานสำเร็จ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

(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 แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 
2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. อ่านแบบงาน 
2. จัดลำดับขั้นตอนการทำงาน 
3. จำแนกเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุในการปฏิบัติงาน 
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เครื่องมือช่างสำหรับการประกอบชิ้นงานมีความ

ถูกต้อง เรียบร้อย และสวยงามตามแบบที่กำหนด 
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5. ประกอบชิ้นงานตามรูปแบบที่กำหนด ได้แก่ ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บัดกรีอุปกรณ์ 
ประกอบวงจรกับโครงสร้างภายนอก  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้  

1. สมรรถนะย่อย 30302.01 อ่านแบบงานและจัดลำดับการประกอบชิ้นส่วน ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

2. สมรรถนะย่อย 30302.02 เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ถูกต้อง ตามที่กำหนด ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

3. สมรรถนะย่อย 30302.03 ประกอบชิ้นส่วนตามแบบที่กำหนด ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้
การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

4. สมรรถนะย่อย 30302.04 ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด ให้ทำ
การทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  ข้อมูลจากแฟ้ม
สะสมงาน  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30303 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

3. ทบทวนครั้งที่ 1 

4. สร้างใหม่    

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้
หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพ่ือควบคุม
คุณภาพผลงาน เป็นผู้ที่มีความสามารถ ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานสำเร็จตามข้อกำหนด  วิเคราะห์สาเหตุ 
ข้อบกพร่องจากการผลิตและบันทึกข้อบกพร่อง วิธีการแก้ไข และวิธีการป้องกัน   

7.สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้(ถ้ามี) 

3113 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
3122 หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต 
7543 ผู้คัดคุณภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นอาหารและเครื่องดื่ม) 

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  

30303.01 ตรวจสอบคุณภาพของ
ช้ินงานสำเร็จตาม
ข้อกำหนด 

 

1.1 ตรวจสอบความถูกต้องและความ
สวยงามของช้ินงานสำเร็จตาม
ข้อกำหนด 

1.2 ปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบคณุภาพ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

30303.02 วิเคราะหส์าเหตุ 
ข้อบกพร่องจากการ
ผลิต 

 

2.1 ตรวจหาสาเหตุ ข้อบกพร่องจากการ
ผลิต 

2.2 เสนอแนะแนวทางป้องกันและแกไ้ข 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

30303.03 บันทึกข้อบกพร่อง 
วิธีการแก้ไข และ
วิธีการป้องกัน 

 

3.1 เขียนบันทึกข้อบกพร่อง 
3.2 เสนอแนะวิธีการแก้ไขและป้องกัน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก)  ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการอ่านคู่มือการตรวจสอบคุณภาพ 
2. ความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานสำเร็จ 
3. ความสามารถในการตรวจสอบข้อบกพร่องจากการผลิต 
4. ความสามารถในการเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไข 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้อง ความประณีต และความสวยงามของชิ้นงานสำเร็จ 
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบข้อบกพร่องจากการผลิต 
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขและป้องกันข้อบกพร่องจากการผลิต 

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  

 ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ชิ้นงานมีความถูกต้อง ประณีต สวยงาม ตามแบบที่กำหนด 
2. คู่มือการตรวจสอบคุณภาพประกอบด้วย มาตรฐานคุณภาพ ขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบ

คุณภาพ ข้อควรระวัง 
3. ตรวจหาสาเหตุข้อบกพร่อง จากการผลิต ได้แก่ ข้อบกพร่องจากพนักงาน เครื่องจักร เครื่องมือ 

วัสดุและอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
4. เขียนบันทึกข้อบกพร่อง และเสนอแนะวิธีการแก้ไขและป้องกันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม   

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้  

1. สมรรถนะย่อย 30303.01 ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานสำเร็จตามข้อกำหนด ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 30303.02 วิเคราะห์สาเหตุ ข้อบกพร่องจากการ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้
การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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3. สมรรถนะย่อย 30303.03 บันทึกข้อบกพร่อง วิธีการแก้ไข และวิธีการป้องกัน ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30401  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์  

3. ทบทวนครั้งที่ 1  

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทาง
เทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้องใช้สารสนเทศ
เพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน เป็นผู้ที่มีความสามารถ วางแผนและเตรียมการสำหรับการติดตั้ง  ดำเนินการ
ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ และทดสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 2434 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3511 ช่างเทคนิคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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  

30401.01 วางแผนและเตรียมการ
สำหรับการตดิตั้งระบบ
คอมพิวเตอร ์

1.1 กำหนดสถานท่ีและอุปกรณ์สำหรบั
การติดตั้งใหส้อดคล้องกับแบบท่ี
กำหนด 

1.2 เลือกและตรวจสอบวัสดุ อุปกรณแ์ละ
เครื่องมือวัดที่จำเป็นในการทำงาน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบตั ิ
 

30401.02  ติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ ์

 

2.1 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ตามแบบที่
กำหนดโดยคำนึงถึงความปลอดภยั 

2.2 เปลี่ยนแปลงการตดิตั้งและ/หรือการ
เชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ ตามความ
ต้องการของลูกค้า 

2.3 วิเคราะห์และแกไ้ขเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น
โดยไม่เป็นไปตามแผนการตดิตั้ง หรือ
เงื่อนไขที่กำหนด ตามขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบตั ิ
 

30401.03 ทดสอบการทำงานของ
ระบบ 

 

3.1 ทดสอบช้ินส่วน อุปกรณ์ และการ
เชื่อมต่อ ในการติดตั้งหรือบริการ ตาม
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

3.2 ทดสอบการทำงานของระบบตามแบบ
ที่กำหนดโดยคำนึงถึงความปลอดภัย  

3.3 วิเคราะห์และแกไ้ขเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น
โดยไม่ได้วางแผนการทดสอบหรือไม่
เป็นตามเงื่อนไข ตามขั้นตอนท่ีกำหนด 

3.4 รายงานผลการทดสอบ ต่อบุคลากร 
และหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบตั ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก)   ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการวางแผนและเตรียมการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามความต้องการ 
2. ความสามารถในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามความต้องการ โดยไม่มีความเสียหาย

หรือมีผลต่อสภาพแวดล้อมหรือการบริการ 
3. ความสามารถในการตรวจสอบผลการติดตั้งและผลการทำงานของระบบที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ 
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(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ  ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ ซอฟต์แวร์
ยูทิลิตี้  

2. ความรู้เกี่ยวกับระบบมัลติมีเดีย  
3. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและเตรียมการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการ โดย

สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 
4. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามความต้องการ โดยไม่มีความเสียหาย

หรือมีผลต่อสภาพแวดล้อมหรือการบริการ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบผลการติดตั้งและผลการทำงานของระบบที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ในการทำงาน 

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. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การให้บริการสนับสนุนด้านไอทีและการติดตั้งคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อ
พ่วงคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงระบบปฏิบัติการ Operatin System  อาทิเช่น Microsoft 
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Windows หรือ Linux system ต่างๆ สำหรับงาน Desktop การติดตั ้ง Drivers  โปรแกรม
พ้ืนฐาน Office โปรแกรมป้องกันไวรัส รวมถึงโปรแกรมอ่ืนๆ ที่เป็นพ้ืนฐานการใช้งานทั่วไป  

2. ระบสุ่วนประกอบของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์(Parts) และสามารถติดตั้งหรือประกอบ 
คอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วง อาทิเช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเอกสาร อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล (Storage) และอ่ืนๆ ที่ใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน 

3. กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ กฎหมายแรงงาน 
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหรืออันตรายจากสถานที่ปฏิบัติงาน และ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

4. ความต้องการได้แก่ ใบสั่งงาน (Job orders) ใบสั่งจ้าง (Request Forms) ใบรายงานความ
ต้องการ (Report sheets) 

5. เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา  ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ เครื่องมือ
ปอกสาย คีมชนิดต่าง ๆ ไขควง หัวแร้งบัดกรี ประแจแบบต่าง ๆ เช่นประแจหกเหลี่ยม (0.05 – 
0.25 นิ้ว)  ไฟฉาย เครื่องช่วยเสียบและถอดไอซี เครื่องเข้าหัวสาย RS232 RJ45  แหนบปลาย
แหลม สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องทดสอบระบบ LAN อุปกรณ์ย้ำหัวสายแบบหาง
ปลา และอุปกรณ์ทางช่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 30401.01 วางแผนและเตรียมการสำหรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ให้ทำการ

ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ 
2. สมรรถนะย่อย 30401.02  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้

การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ 
3. สมรรถนะย่อย 30401.03 ทดสอบการทำงานของระบบ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ

ข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30402  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

3. ทบทวนครั้งที่ 1   

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

  อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

  ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้
หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพ่ือควบคุม
คุณภาพผลงาน เป็นผู้ที่มีความสามารถ วางแผนและเตรียมการสำหรับการซ่อมบำรุง ปฏิบัติการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และรายงานผลการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   

7.สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 2434 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3511 ช่างเทคนิคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์   – หน้า  105 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

30402.01 วางแผนและ
เตรียมการสำหรับ
การซ่อมบำรุง 

 

1.1 วางแผนและเตรียมความพร้อมใน
การซ่อมบำรุง ได้อย่างสอดคล้อง
กับความต้องการ 

1.2 ระบุกำหนดการซ่อมบำรุงระบบ
คอมพิวเตอร ์และเคร ือข ่ายใน
รายละเอียดการสั่งซื ้อ หรือการ
ให้บริการ 

1.3 กำหนดขั ้นตอนการทำงานได้
สอดคล้องกับความต้องการ และ
อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ 
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย 

1.4 จัดหาและตรวจสอบวัสดุ และ
อุปกรณ์ที ่จำเป็นในการทำงาน
ตามขั้นตอนที่กำหนด สอดคล้อง
กับความต้องการของงาน 

1.5 ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ที่ต้องการซ่อมบำรุง 

1.6 ทดสอบและหร ื อ เ ก ็ บ ร ั กษา
เครื ่องมือหรืออุปกรณ์ที ่จำเป็น
สำหร ับการซ ่อมบำร ุ งระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตาม
ขั ้นตอนที ่กำหนดอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

30402.02 ปฏิบัติการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

 

2.1 ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ภายใต้กฎหมายและ
ข้อบังคับด้านสุขภาพและความ
ปลอดภ ัยในการทำงาน และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2 ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย สำหรับการทำงานตาม
ฟังก ์ช ันการทำงานปกต ิ ตาม
คำแนะนำของผู ้ผลิตอุปกรณ์ / 
ระบบ 

2.3 ว ิ เ ค ร า ะห ์ แล ะแก ้ ไ ข  ค ว าม
ผ ิดพลาดหร ือป ัญหาในระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายตาม
ความต้องการและสอดคล้องกับ
ขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนด 

2.4 วิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนหรือไม่
เป็นตามเงื ่อนไข ตามขั ้นตอนที่
กำหนด ตรวจสอบในข ั ้นตอน
สุดท้าย ได้อย่างสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดของผู้ผลิต ตามเอกสาร 
/ คู่มือ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

30402.03  รายงานผลการ
ซ่อมบำรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

3.1 เขียนรายงานผลการซ่อมบำรุง 
ตามรูปแบบที่กำหนด 

3.2 นำเสนอผลการซ่อมบำรุงอย่าง
สอดคล้องกับความต้องการและ
เหมาะสมกับฝ่ายต่าง ๆ  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการวางแผนและเตรียมการสำหรับการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ตามความต้องการ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการ
ทำงาน 
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2. ความสามารถในการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ถูกต้องตามความต้องการ โดยไม่มี
ความเสียหายหรือมีผลต่อสภาพแวดล้อมหรือการบริการ 

3. ความสามารถในการตรวจสอบผลการซ่อมบำรุงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดย
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 

4. ความสามารถในการเขียนรายงานผลการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตามรูปแบบที่
กำหนด 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและเตรียมการสำหรับการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 

2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่สอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน  

3. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่สอดคล้องกับ

ข้อกำหนดแห่งความปลอดภัย และความต้องการ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมสำหรับฝ่ายบริหาร และหรือฝ่ายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
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) 
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(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ กฎหมายแรงงาน 
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรืออันตรายจากสถานที่ปฏิบัติงาน และกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 

2. ความต้องการได้แก่ ใบสั ่งงาน (Job orders) ใบสั ่งจ้าง (Request Forms) ใบรายงานความ
ต้องการ (Report sheets) 

3. เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา  ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ เครื่องมือ
ปอกสาย คีมชนิดต่าง ๆ ไขควง หัวแร้งบัดกรี ประแจแบบต่าง ๆ  เช่นประแจหกเหลี่ยม (0.05 – 
0.25 นิ้ว) ไฟฉาย เครื่องช่วยเสียบและถอดไอซี เครื่องเข้าหัวสาย RS232 RJ45  แหนบปลาย
แหลม สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องทดสอบระบบเครือข่าย และเครื่องมือช่างอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

4. โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมใช้งานเฉพาะเกี่ยวกับงาน
เอกสาร  งานบัญชี งานคำนวณและวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมสำหรับการติดต่อสื่อสาร
ผ่านระบบเครือข่าย โปรแกรมติดตามและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ
โปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 30402.01 วางแผนและเตรียมการสำหรับการซ่อมบำรุง ให้ทำการทดสอบความรู้

โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 30402.02 ปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้ทำการ

ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. สมรรถนะย่อย 30402.03  รายงานผลการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้ทำการ

ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30403  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

3. ทบทวนครั้งที่ 1   

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้
หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพ่ือควบคุม
คุณภาพผลงาน เป็นผู้ที่มีความสามารถ ตรวจสอบความต้องการสำหรับการออกแบบ  ปฏิบัติการออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รายงานผลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และฝึกอบรม
เพ่ือให้ความรู้กับผู้อ่ืน   

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2511 นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ 
2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ 
2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3511 ช่างเทคนิคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์   – หน้า  110 
 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

30403.01 ตรวจสอบความ
ต้องการสำหรับการ
ออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

1.1 ตรวจสอบและว ิเคราะห์ความ
ต ้องการสำหร ับการออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ไ ด ้ แ ก ่  ก า ร ศ ึ ก ษ า ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเดิม 
การวิเคราะห์ความต้องการจาก
ผ ู ้ ใช ้งาน การว ิ เคราะห ์ความ
ต้องการขององค์กรจากผู้บริหาร 
และการวิเคราะห์ความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยี 

1.2 รายงานผลการตรวจสอบความ
ต้องการในการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่าง
สอดคล้องกับความต้องการและ
เหมาะสมสำหรับฝ่ายต่าง ๆ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

30403.02 ปฏิบัติการออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

 

2.1 ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ภายใต้กฎหมายและ
ข้อบังคับด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทำงาน และหรือ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2.2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์
สำหรับการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
สอดคล้องกับความต้องการและ
มาตรฐานที่กำหนด  

2.3 ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับการ
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

2.4 เขียนแบบ (Plan) ระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายตาม
มาตรฐานที่กำหนดและสอดคล้อง
กับความต้องการ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

30403.03 รายงานผลการ
ออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

3.1 เขียนรายงานผลการออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ตามรูปแบบที่กำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 3.2 นำเสนอผลการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่าง
สอดคล้องกับความต้องการและ
เหมาะสมสำหรับฝ่ายต่าง ๆ  

3.3 ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับการ
รายงานผลการออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
 ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการตรวจสอบความต้องการสำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ความสามารถในการปฏิบัติการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  โดยสอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการออกแบบ ได้แก่ Solidworks  Autocad  Visio 
หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ความสามารถในจัดทำรายงาน การนำเสนอผลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตาม
ข้อกำหนด 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความต้องการสำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมาย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ใน
ระบบ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์สำหรับการรายงานผล  การนำเสนอผลการออกแบบ ได้แก่ 
Office Suits, Publisher, Pagemaker, Adobe Suits และโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่เหมาะสมสำหรับ
ฝ่ายบริหาร และหรือฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

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 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐาน 

ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

   ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ กฎหมายแรงงาน 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือ อันตรายจากสถานที่ปฏิบัติงาน และ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

2. ความต้องการได้แก่ ใบสั่งงาน (Job orders) ใบสั่งจ้าง (Request Forms) ใบรายงานความต้องการ 
(Report sheets) 

3. วัสดุ อุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีและโน๊ตบุค จอภาพ เครื่องพิมพ์ 
โปรเจคเตอร์  เซิร์ฟเวอร์  เร้าเตอร์  แอคเซสพ้อยต์ ไวไฟ สาย UTP แทปเล็ต และหรือผลิตภัณฑ์
ไอซีทีอ่ืน ๆ 

4. โปรแกรมประยุกต์สำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้แก่ Visio Autocad และ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17.อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
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วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 30403.01 ตรวจสอบความต้องการสำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 30403.02 ปฏิบัติการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้ทำการ

ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. สมรรถนะย่อย 30403.03 รายงานผลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้ทำการ

ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30404  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 

3. ทบทวนครั้งที่ -  

4. สร้างใหม่     

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทาง
เทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู ่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที ่ถูกต้อง ใช้
สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน เป็นผู้ที่มีความสามารถ วางแผนและเตรียมการสำหรับการติดตั้ง  
ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่าย   

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 2434 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3511 ช่างเทคนิคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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

 ไม่มี  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์   – หน้า  115 
 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

30404.01 วางแผนและเตรียมการ
สำหรับการตดิตั้งระบบ
เครือข่าย 

1.1 กำหนดสถานท่ีและอุปกรณส์ำหรับการ
ติดตั้งใหส้อดคล้องกับแบบท่ีกำหนด 

1.2 เลือกและตรวจสอบวสัดุ อุปกรณ์     
และเครื่องมือวัดที่จำเป็นในการทำงาน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบตั ิ

30404.02 ติดตั้งระบบเครือข่าย
และอุปกรณ ์

 

2.1 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ตามแบบที่
กำหนดโดยคำนึงถึงความปลอดภยั 

2.2 ตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบและ
อุปกรณ์เครือข่ายถูกต้องตามแบบที่
กำหนด  

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบตั ิ

30404.03 ทดสอบการทำงานของ
ระบบเครือข่าย 

3.1 ทดสอบช้ินส่วน อุปกรณ์ และการ
เชื่อมต่อเครือข่าย ตามขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

3.2 ทดสอบการทำงานของระบบเครือข่าย
ตามแบบท่ีกำหนดโดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัย  

3.3 วิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณท์ี่เกิดขึ้น
โดยไม่ได้ตามแผนการทดสอบหรือไม่เป็น
ตามเงื่อนไข ตามขั้นตอนท่ีกำหนด 

3.4 รายงานผลการทดสอบระบบเครือข่าย
ต่อบุคลากร และหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบตั ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก)   ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการวางแผนและเตรียมการติดตั้งระบบเครือข่ายตามความต้องการ 
2. ความสามารถในการติดตั้งระบบเครือข่ายที่ถูกต้องตามความต้องการ โดยไม่มีความเสียหายหรือ

มีผลต่อสภาพแวดล้อมหรือการบริการ 
3. ความสามารถในการตรวจสอบผลการติดตั้งและผลการทำงานของระบบที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
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1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่ายชนิดต่าง ๆ  ระบบปฏิบัติการเครือข่าย โปรแกรมประยุกต์ 
ซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้  

2. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
3. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและเตรียมการติดตั้งระบบเครือข่าย ตามความต้องการ โดย

สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 
4. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครือข่ายที่ถูกต้องตามความต้องการ โดยไม่มีความเสียหายหรือมี

ผลต่อสภาพแวดล้อมหรือการบริการ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบผลการติดตั้งและผลการทำงานของระบบที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ในการทำงาน 

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 ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1.  การให้บริการสนับสนุนด้านไอทีและการติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ ครอบคลุมถึงความรู้
และทักษะ ในด้านระบบเครือข่ายขั้นพ้ืนฐาน ระบบอินเทอร์เน็ตขั้นพ้ืนฐาน อาทิเช่น WiFi สาย 
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LAN และอุปกรณ์เข้าสายและทดสอบสาย อุปกรณ์เครือข่ายขั ้นพื ้นฐาน Access Point 
อุปกรณ์ Switch และ Router และอ่ืนๆ  สำหรับงาน เครือข่าย   

2. สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับระบบเครือข่ายได้ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ หรือมือถือ หรือ
เครื่องพิมพ์ เข้ากับระบบเครือข่ายพื้นฐานได้ เช่น WiFi และ LAN หรือ Fiber Optic สามารถ
ตั้งค่าและทดสอบการทำงานของระบบเบื้องต้น  

3. กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ กฎหมายแรงงาน 
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหรืออันตรายจากสถานที่ปฏิบัติงาน และ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

4. ความต้องการได้แก่ ใบสั่งงาน (Job orders) ใบสั่งจ้าง (Request Forms) ใบรายงานความ
ต้องการ (Report sheets) 

5. เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา  ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ เครื่องมือ
ปอกสาย คีมชนิดต่าง ๆ ไขควง หัวแร้งบัดกรี ประแจแบบต่าง ๆ เช่นประแจหกเหลี่ยม (0.05 
– 0.25 นิ้ว)  ไฟฉาย เครื่องช่วยเสียบและถอดไอซี เครื่องเข้าหัวสาย RS232 RJ45  แหนบ
ปลายแหลม สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องทดสอบระบบ LAN อุปกรณ์ย้ำหัวสาย
แบบหางปลา และอุปกรณ์ทางช่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ต
เชื่อมต่อเครือข่าย และเครื่องพิมพ์ที่มีพอร์ตเชื่อมต่อเครือข่าย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 30404.01 วางแผนและเตรียมการสำหรับการติดตั้งระบบเครือข่าย ให้ทำการ

ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ 
2. สมรรถนะย่อย 30404.02  ติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ

การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ 
3. สมรรถนะย่อย 30404.03 ทดสอบการทำงานของระบบเครือข่าย ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้

การสอบข้อเขียนและการสอบปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30501  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน  

3. ทบทวนครั้งที่  1  

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอที สําหรับธุรกิจขนาดย่อม 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาที่พบเป็น
ประจำ ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน เป็นผู้ที่สามารถ ใช้งานระบบปฏิบัติการและโปรแกรม
ยูทิลิตี้ ใช้งานโปรแกรมพ้ืนฐาน ใช้งานอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลส่งเมล์  

7.สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

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 

30501.01 ใช้งานระบบฏิบัติ  
              การและโปรแกรม  
              ยูทิลิตี้ 

1.1 เลือกและใช้ งาน Gadgets   
1.2 ใช้งาน Control Panel   
1.3 จัดการไฟล์และโฟลเดอร์  
1.4 ใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ สําหรบั 

ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  
1.5 ใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ สำหรบั 

การสํารองและการกู้คืนข้อมูล 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

30501.02 ใช้งานโปรแกรม     
             พื้นฐาน  

2.1 ใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ 
2.2 ใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
1. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

30501.03 ใช้งานอินเทอร์เน็ต ใน 
              การค้นหาข้อมูลส่ง    
              เมล์   
 
 

3.1 ใช้งานเว็บเบราว์เซอรเ์รียกดูข้อมูล 
3.2 ใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ ในการ 

ค้นหาข้อมูล 
3.3 ใช้งานโปรแกรมสำหรับจดัการ 

อีเมล ์
3.4 ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้มีความ 

ปลอดภัย  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

30501.04 ใช้งานระบบ  
              สารสนเทศระบบ 
              ฐานข้อมูลเฉพาะใน 
              หน้าท่ีงาน 
 
 

4.1 ใช้งานระบบสารสนเทศระบบ
ฐานข้อมูล เฉพาะในหน้าที่งาน 

4.2 บันทึกข้อมูลในระบบงาน 
4.3 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกตอ้งและ

ปรับปรุงข้อมูลในระบบงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

  1.  สามารถเลือกและใช้งาน Gadgets   
  2.  สามารถใช้งาน Control Panel  
  3.  สามารถจัดการไฟล์ และโฟลเดอร์  
  4.  สามารถใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้สําหรับป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์  
  5.  สามารถใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้สําหรับการสํารองและการกู้คืนข้อมูล 
  6.  สามารถใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา 
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  7.  สามารถใช้งานโปรแกรมตารางคํานวณ 
  8.  สามารถใช้งานเว็บเบราว์เซอร์เรียกดูข้อมูล 
  9.  สามารถใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ ในการค้นหาข้อมูล 
  10.  สามารถใช้งานโปรแกรมสําหรับจัดการอี เมลล์ 
  11.  สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตให้มีความปลอดภัย 
  12.  สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศระบบฐานข้อมูล เฉพาะในหน้าที่งาน 
  13.  สามารถบันทึกข้อมูลในระบบงาน 
  14.  สามารถตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลในระบบงาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

 1.  ความรู้เกีย่วกับคุณสมบัติ และวิธีการใช้ Gadgets  
 2.  ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ ละ Application และวิธีการเข้าใช้ Control Panel 
 3.  ความรู้เกี่ยวกับความหมายของนามสกุลไฟล์ และการจัดเรียงของคอมพิวเตอร์  
 4.  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ที่ใช้ ในการป้องกันไวรัส 
 5.  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ที่ ใช้ในการสํารองและกู้คืนข้อมูล 
 6.  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ ในโปรแกรมประมวลผลคํา 
 7.  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ ในโปรแกรมตารางคํานวณ 
 8.  ความรู้เกี่ยวกับการกรองข้อมูล URL ของเว็บไซต์งาน 
 9.  ความรู้เกี่ยวกับการใช้ กลุ่มคำในการค้นหาข้อมูล  
 10.  ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ ในการส่งอี เมลล์ 
 11.  ความรู้เกี่ยวกับ Security ของการใช้ งานอินเทอร์เน็ต 
 12.  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้งานระบบ เฉพาะในหน้าที่งาน 
 13.  ความรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือสําหรับบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
 14.  ความรู้เกีย่วกับความต้องการข้อมูลของระบบและเครื่องมือการแก้ไขข้อมูลระบบ 
 

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 
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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  

   การปฏิบัติงานต้องคํานึงถึง ลักษณะการใช้งาน Gadgets  Control Panel โปรแกรมยูทิลิตี้ 
โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํานวณ เว็บเบราว์เซอร์ 

(ข) คําอธิบายรายละเอียด 

   1. การใช้งาน Gadgets การปรับแต่งการใช้ งานให้ เหมาะสม    
  2. การใช้งาน Control Panel ในการควบคมุการทํางาน และปรับแต่งวินโดว์ ได้ หลายๆ แบบ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถปรับอุปกรณ์ ทั้งหลายที่ต่ออยู่ ในระบบใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

3. การใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ทีเ่กีย่วข้องกับการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ต่างๆ     
   4.  การใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ทีเ่กีย่วข้องกับการสำรองและการกู้ คืนข้อมูล  
   5.  การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Word ขัน้พ้ืนฐาน ในการพิมพ์ 
เอกสาร จัดรูปแบบการพิมพ์ เอกสารให้ เหมาะสมสวยงาม และพิมพ์ เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์  
   6. การใช้งานโปรแกรมตารางคํานวณ โดยใช้ โปรแกรม Microsoft Excel ขัน้พื้นฐาน ในการ 
คํานวณคิดหาผลรวมและผลต่างของตัวเลขหาค่าร้อยละ  การใช้สูตรพ้ืนฐาน    

7. การใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ ต่าง ๆ ที่นิยมใช้งาน ได้ แก่ Internet Explorer, Google chrome  
เป็นต้น สําหรับในการเรียกดูข้อมูลและค้นหาข้อมูลบนอนิเทอร์เน็ต 
   8. การใช้งานโปรแกรมสําหรับจัดการอีเมลล์ ต่างๆ ที่นิยมใช้งาน    
   9.  การใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ มีความปลอดภัยภายใต้ พระราชบัญญัติ การใช้งานคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  
2550 คํานึงถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง และปลอดภัยจากการคุกคามของไวรัสประเภทต่างๆ การ
เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ    
   10. ใช้งานระบบสารสนเทศระบบฐานข้อมูล เฉพาะในหน้าที่งานได้ และบันทึกข้อมูลในระบบงาน 
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลในระบบงาน 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  
ไม่มี 
 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
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18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  วิธีการประเมินสามารถจําแนกได้ ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 30501.01 ใช้งานระบบปฏิบัติการและโปรแกรมยูทิลิตี้ ให้ทำการทดสอบความรู้
โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 30501.02 ใช้งานโปรแกรมพ้ืนฐาน ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

3. สมรรถนะย่อย 30501.03 ใช้งานอินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลส่งเมล์ ให้ทำการทดสอบความรู้
โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30502  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ให้คําแนะนําคุณสมบัติ และการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี 

    สารสนเทศเบื้องต้น 

3. ทบทวนครั้งที่  1   

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอที สําหรับธุรกิจขนาดย่อม 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาที่พบเป็น
ประจำ ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน เป็นผู้ที ่สามารถให้คําแนะนําคุณสมบัติการใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายให้คําแนะนําการใช้ งานโปรแกรมพื้นฐาน ให้คําแนะนําการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ให้คําแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับการบํารุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์  

7.สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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 

30502.01 ให้คําแนะนํา      
คุณสมบัติการใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และเครือข่าย 

1.1 ให้คําแนะนําคุณสมบัติ ของอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์   

1.2 ให้คําแนะนําคุณสมบัติ ของอุปกรณ์ 
ระบบเครือข่าย   

1.3 ให้คําแนะนําคุณสมบัติ ของอุปกรณ์ต่อ
พ่วงของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

30502.02 ให้คําแนะนําการใช้ งาน
โปรแกรมพื้นฐาน  

2.1 ให้คําแนะนําการใช้งานโปรแกรม
ยูทิลิตี้   

2.2 ให้คําแนะนําการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์   

2.3 ให้คําแนะนําการใช้งานโปรแกรม
ป้องกันไวรัส  

2.4 ให้คําแนะนําการเลือกใช้โปรแกรม  
driver อุปกรณ์ ต่อพ่วง  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

30502.03 ให้คําแนะนําการใช้ 
              งานอินเทอร์เน็ต  
 

3.1 ให้คําแนะนําการใช้ เบราว์เซอร์ ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต   

3.2 ให้คําแนะนําการใช้เครื่องมือในการ
ค้นหาข้อมูล 

3.3 ให้คําแนะนําการติดตั้งปลั๊กอนิเสรมิ   
3.4 ให้คําแนะนําการใช้ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์   
3.5 ให้คําแนะนำการใช้อินเทอร์เน็ตให้มี

ความปลอดภัย   

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

30502.04 ให้คําแนะนํา 
              เบื้องต้นเกี่ยวกับ     
              การบํารุงรักษาด้าน 
              ฮาร์ดแวร์  และ 
              ซอฟต์แวร์   

4.1 ให้คําแนะนําการบํารุงรักษาอปุกรณ์ 
ของเครื่องคอมพิวเตอร ์

4.2 ให้คําแนะนําการบํารุงรักษาอปุกรณ์ 
เครือข่าย 

4.3 ให้คําแนะนําการบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

   1.  สามารถให้คําแนะนําคุณสมบัติ ของอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์  
   2.  สามารถให้คําแนะนําคุณสมบัติ ของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายได้  
   3.  สามารถให้คําแนะนําคุณสมบัติ ของอุปกรณ์ต่อพ่วงของเครื่องคอมพิวเตอร์  
   4.  สามารถให้คําแนะนําการใช้ งานโปรแกรมยูทิลิตี้ 
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   5.  สามารถให้คําแนะนําการใช้ งานโปรแกรมประยุกต์  
   6.  สามารถให้คําแนะนําการใช้ งานโปรแกรมป้องกันไวรัส 
   7.  สามารถให้คําแนะนําการเลือกใช้ โปรแกรม driver ของอุปกรณ์ ต่อพ่วง 
   8.  สามารถให้คําแนะนําการใช้ เบราว์เซอร์ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 
   9.  สามารถให้คําแนะนําการใช้ เครื่องมือในการค้นหาข้อมูล 
   10.  สามารถให้คําแนะนําการติดตัง้ปลั๊กอินเสริม 
   11.  สามารถให้คําแนะนําการใช้ ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ 
   12.  สามารถให้คําแนะนําการใช้ อินเทอร์ เน็ตให้ มีความปลอดภัย 
   13.  สามารถให้คําแนะนําการบํารุงรักษาอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์  
   14.  สามารถให้คําแนะนําการบํารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย 
   15.  สามารถให้คําแนะนําการบํารุงรักษาระบบปฏิบัติการ window  

      (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 

  1.  ความรู้ เกี่ยวกับคุณสมบัติ ของอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์  
  2.  ความรู้ เกีย่วกับคุณสมบัติ ของอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายได้  
  3.  ความรู้ เกีย่วกับคุณสมบัติ ของอุปกรณ์ ต่อพ่วงของเครื่องคอมพิวเตอร์  
  4.  ความรู้ เกีย่วกับการใช้ งานโปรแกรมยูทิลิตี้  
  5.  ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ งานโปรแกรมประยุกต์  
  6.  ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ งานโปรแกรมป้องกันไวรัส 
  7.  ความรู้ เกี่ยวกับการเลือกใช้ โปรแกรม driver ของอุปกรณ์ ต่อพ่วง 
  8.  ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ เบราว์เซอร์ ในการใช้ งานอินเทอร์เน็ต  
  9.  ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือในการค้นหาข้อมูล 
  10.  ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการติดตั้งปลั๊กอินเสริม 
  11.  ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  12.  ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ อินเทอร์เน็ตให้ มีความปลอดภัย 
  13.  ความรู้ เกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณ์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  14.  ความรู้ เกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครือข่าย  
  15.  ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ โปรแกรมพ้ืนฐานเพ่ือบํารุงรักษาระบบปฏิบัติการ window 
 

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 
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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  

     การปฏิบัติงานต้องคํานึงถึงวิธีการและแนวทางการคําแนะนําคุณสมบัติ การใช้งานอุปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย (Hardware)  การใช้งาน โปรแกรมพ้ืนฐาน (Software) การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
การบํารุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์  และซอฟต์แวร์ เบื้องต้นแก่ ผู้ต้องการใช้งานได้  
   (ข)  คําอธิบายรายละเอียด 

   1.  แนะนําการใช้ งานอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้งานในธุรกิจขนาดย่อมที่มีข้อมูลสเปค 
อุปกรณ์ ที่เหมาะสมต่อการทํางาน 
   2.  แนะนําการใช้งานอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายสําหรับใช้ งานในธุรกิจขนาดย่อมที่ มีข้อมูลสเปค 
อุปกรณ์ ที่ เหมาะสมต่อการทำงาน  
   3.  แนะนําการใช้งานอุปกรณ์ ต่อพ่วงของเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับใช้งานในธุรกิจขนาดย่อมที่ มี 
ข้อมูลสเปคอุปกรณ์ ที่เหมาะสมต่อการทํางาน  
   4. แนะนําการใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ เช่ น Formatter, Find File, File Compression, Backup  
and Recovery เป็นต้ น  
   5. แนะนําการใช้ งานโปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรมด้ าน Word Processing, โปรแกรมด้ าน 
Spreadsheets, โปรแกรมด้าน Database เป็ นต้ น 
   6.  แนะนําการใช้ งานโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ นิยมในปัจจุบัน   
   7.  แนะนําการใช้ งานโปรแกรม driver อุปกรณ์ ต่อพ่วงให้ ถูกต้องเป็นไปตามระบบปฏิบัติ การและ 
ประเภท รุ่นของอุปกรณ์ ต่อพ่วง ถูกต้องตรงกัน 
   8.  แนะนําการใช้ งานเบราว์เซอร์ ใช้งานอินเทอร์เน็ต การใช้อินเทอร์เน็ตให้มีความปลอดภัยและ 
หลีกเลี่ยงการใช้งานเสี่ยงต่อการทําผิดกฎหมายทางคอมพิวเตอร์  
   9.  แนะนําการใช้งานเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่ค้นหาข้อมูลได้ อย่างรวดเร็วและ 
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ได้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ ต่อการใช้งานโดยมี หลักการพิจารณาได้ ว่าข้อมูลใดที่ สามารถนํามาประกอบการ  
ทํางานได้จริง  
   10.  แนะนําการติดตั้งปลั๊กอินเสริม ซึ่ เป็นความสามารถเสริมที่ ช่วยให้ โปรแกรมหลักทํางานได้ดีขึ้น 
เช่นช่วยเพิ่มลูกเล่นต่างๆให้ โปรแกรมหลัก หรือเพ่ิมวามสามารถพิเศษบางให้ โปรแกรมหลักถ้าใช้ โปรแกรม  
Windows Media Player แล้วดู ไฟล์ บางประเภทไม่ ได้  ก็ต้องลงโปรแกรม codec เพ่ิม หรืออย่างเช่นใน
การชมวีดีโอผ่าน web browser หากวีดีโอไม่สามารถเปิดได้  ก็ต้องลงโปรแกรม Adobe Flash Player  
   11.  แนะนําการใช้ ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ในการลงทะเบียนเข้าใช้งาน การเปิดอ่านจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การรับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
   12.  แนะนําการบํารุงรักษาอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การบํารุงรักษาอุปกรณ์ เครือข่ายการ 
บํารุงรักษาระบบปฏิบัติการ window ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
16.  หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  

ไม่มี 
17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  วิธีการประเมินสามารถจําแนกได้ ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 30502.01 ให้คําแนะนําคุณสมบัติ การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย  
ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 30502.02 ให้คําแนะนำการใช้งานโปรแกรมพ้ืนฐาน ให้ทำการทดสอบความรู้โดย
ใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

3. สมรรถนะย่อย 30502.03 ให้คำแนะนําการใช้งานอินเทอร์เน็ต ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้
การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

4. สมรรถนะย่อย 30502.04 ให้คําแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับการบํารุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30503  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  แก้ปัญหาเบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน 

3. ทบทวนครั้งที่  1   

4. สร้างใหม่         

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอที สําหรับธุรกิจขนาดย่อม 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว แก้ไขปัญหาที่พบเป็น
ประจำ ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน เป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์และรวบรวม ปัญหาที่เกิดขึ้น
เบื้องต้น แก้ไขปัญหาเบื้องต้นตาม คู่มือการใช้งาน สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งานที่ได้แก้ไข  

7.สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

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 

30503.01 วิเคราะห์และรวบรวม 
ปัญหาที่เกิดขึ้น
เบื้องต้น 

1.1 รับงานปัญหาในระบบ คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครือข่ายทีเ่กิดขึ้น
เบื้องต้น 

1.2 วิเคราะห์ปัญหาในระบบ คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครือข่ายทีเ่กิดขึ้น
เบื้องต้น 

1.3 รวบรวมปัญหาที่เกดิขึ้นในระบบ 
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง และ
เครือข่ายเบื้องต้น 

1.4 บันทึกปัญหาอาการเสยีในระบบ 
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง และ
เครือข่ายที่เกดิขึ้นเบื้องต้น 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

30503.02 แก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ตาม คู่มือการใช้งาน 

2.1 ค้นหาข้อมูลปัญหาและวิธีการ แก้ไขใน
คู่มือการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่วง และเครือข่ายเบื้องต้น  

2.2 แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายที่ เกิดขึ้น
ตามคู่มือ 

2.3 บันทึกการแก้ไขอาการเสียใน ระบบ
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อ พ่วงและ
เครือข่ายทีเ่กดิขึ้น เบื้องต้น 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

30503.03 สรุปปัญหาที่เกดิขึ้นจาก 
การใช้งานท่ีได้แก้ไข 

3.1 สรุปปัญหาระบบคอมพิวเตอร ์อุปกรณ์
ต่อพ่วงและเครือข่ายที่ ตรวจสอบและ
แก้ปัญหาแล้ว  

3.2 ตรวจสอบความเรียบร้อยและส่ง ส่ง
มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อ
พ่วงและเครือข่ายให้ ผู้นํามาซ่อม 

 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถรับงานปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายจากผู้นำซ่อมที่เกิดขึ้น 
เบื้องต้น 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายที่เกิดขึ้นเบื้องต้น 
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3. สามารถรวบรวมปัญหาที่เกิดข้ึนในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายเบื้องต้น 
4. สามารถบันทึกปัญหาอาการเสียในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายที่เกิดข้ึน 
เบื้องต้น 
5. สามารถค้นหาข้อมูลปัญหาและวิธีการแก้ไขในคู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อ 
พ่วงและเครือข่ายเบื้องต้น 
6. สามารถแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายที่เกิดขึ้นตามคู่มือ 
7. สามารถบันทึกการแก้ไขอาการเสียในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายที่เกิดขึ้น 
เบื้องต้น 
8. สามารถรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายที่ตรวจสอบและแก้ปัญหาแล้ว 
จากช่างซ่อม 
9. สามารถสรุปปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายที่ตรวจสอบและแก้ปัญหา 
เสร็จสิ้น 
10. ตรวจสอบความเรียบร้อยและส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายให้ผู้นำ 
มาซ่อม 

      (ข)  ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่าย 
จากผู้นำซ่อมเบื้องต้น 
2. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่าย 
เบื้องต้น 
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรายละเอียดของปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 
และเครือข่ายเบื้องต้น 
4. ความรู้เกี่ยวกับการจดบันทึกรายละเอียดของปัญหาต่างๆเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 
และอุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้น 
5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำในการค้นหาปัญหา วิธีการแก้ไข คู่มือของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์  
6. ความรู้เกี่ยวกับการอ่านคู่มือและลำดับวิธีการแก้ปัญหาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อ 
พ่วงและอุปกรณ์เครือข่าย 
7. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกผลการแก้ไขอาการเสียของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 
และอุปกรณ์เครือข่าย 
8. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบในการรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ 
เครือข่ายที่แก้ปัญหาแล้วจากช่างซ่อม 
9. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ 
เครือข่ายที่ผ่านการแก้ปัญหาจากช่างซ่อมแล้ว 
10. ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบที่ใช้ในการส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและ 
อุปกรณ์เครือข่ายให้ผู้นำซ่อม 
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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 ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่

จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ
ปฏิบัติ 

15.  ขอบเขต (Range Statement) 

      (ก)  คําแนะนํา  

     การปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงการวิเคราะห์และรวบรวมปัญหาที่เกิดข้ึนเบื้องต้น การแก้ไขปัญหา 
เบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน และสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งานที่ได้แก้ไข    

   (ข)  คําอธิบายรายละเอียด 

   1. รับงานปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายจากผู้นำซ่อมที่เกิดขึ้น
เบื้องต้น 
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายที่เกิดขึ้นเบื้องต้น 
3. สามารถรวบรวมปัญหาที่เกิดข้ึนในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายเบื้องต้น 
4. สามารถบันทึกปัญหาอาการเสียในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายที่เกิดข้ึน 
เบื้องต้น 
5. สามารถค้นหาข้อมูลปัญหาและวิธีการแก้ไขในคู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อ 
พ่วงและเครือข่ายเบื้องต้น 
6. สามารถแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายที่เกิดขึ้นตามคู่มือ 
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7. สามารถบันทึกการแก้ไขอาการเสียในระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายที่
เกิดข้ึนเบื้องต้น 
8. สามารถรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายที่ตรวจสอบและแก้ปัญหาแล้ว 
จากช่างซ่อม 
9. สามารถสรุปปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายที่ตรวจสอบและแก้ปัญหา 
เสร็จสิ้น 
10. ตรวจสอบความเรียบร้อยและส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและเครือข่ายให้ 
ผู้นำมาซ่อม 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  

ไม่มี 
17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจําแนกได้ ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 30503.01 วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นเบื ้องต้น ให้ทำการทดสอบ

ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
2. สมรรถนะย่อย 30503.02 แก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน ให้ทำการทดสอบความรู้โดย

ใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
3. สมรรถนะย่อย 30503.03 สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ได้แก้ไข ให้ทำการทดสอบความรู้

โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30601  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ 

3. ทบทวนครั้งที่  1  

4. สร้างใหม่        

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอที สําหรับธุรกิจขนาดย่อม 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทาง
เทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู ่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที ่ถูกต้อง ใช้
สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน เป็นผู้ที่สามารถวางแผนและ
เตรียมการสำหรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบและอุปกรณ ์ทดสอบการทำงานของระบบ  

7.สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 2434 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3511 ช่างเทคนิคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

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 

30601.01 วางแผนและ
เตรียมการสำหรับ
การติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์ 

1.1 วางแผนและเตรียมการติดตั้งตาม
ความต้องการของลูกค้า 

1.2 เลือกและตรวจสอบวัสดุ 
เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องมือวัด
ที่จำเป็นในการทำงาน 

1.3 ตรวจสอบการเตรียมการทั้งหมด 
เพ่ือป้องกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

3. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ปฏิบัติ 

4. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
งาน 

30601.02 ติดตั้งระบบและ
อุปกรณ์ 

2.1 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ตาม
ความต้องการของลูกค้า 

2.2 เปลี่ยนแปลงการติดตั้งและหรือ
การเชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ 
ตามความต้องการของลูกค้า 

2.3 ตรวจสอบคุณภาพของการติดตั้ง 
ตามข้ันตอนที่กำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

3. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ปฏิบัติ 

4. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
งาน 

30601.03 ทดสอบการทำงาน
ของระบบ 

3.1 ทดสอบการทำงานของระบบ 
3.2 ตรวจสอบระบบ และวงจรต่าง ๆ 

ตามวิธีการทดสอบของอุปกรณ์
แต่ละชนิดที่กำหนด 

3.3 ทดสอบชิ้นส่วน อุปกรณ์ และการ
เชื่อมต่อ ในการติดตั้งหรือบริการ 
ตามข้ันตอนการดำเนินงาน 

3.4 วิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนโดยไม่ได้วางแผนการ
ทดสอบหรือไม่เป็นตามเงื่อนไข 
ตามข้ันตอนที่กำหนด 

3.5 ตรวจสอบขั้นสุดท้าย ตามข้ันตอน
ที่กำหนด โดยสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

3.6 รายงานผลการทดสอบ ต่อ
บุคลากรและหรือ ผู้ที่เก่ียวข้องได้
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

3. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ปฏิบัติ 

4. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
งาน 
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการวางแผนและเตรียมการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ตามความต้องการ 
2. ความสามารถในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ที่ถูกต้องตามความต้องการ โดยไม่มีความเสียหาย 
หรือมีผลต่อสภาพแวดล้อมหรือการบริการ 
3. ความสามารถในการตรวจสอบผลการติดตั้งและผลการทำงานของระบบที่สอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้ใช้บริการ       

(ข)  ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์ซอฟแวร์ 
ยูทิลิตี้ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและเตรียมการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ตามความต้องการโดย 
คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน 
3. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามความต้องการโดยไม่มีความเสียหาย 
หรือการบริการ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบผลการติดตั้งและผลการทำงานของระบบที่สอดคล้องกับความ 
ต้องการของผู้ใช้บริการโดยสอดคล้องกับความปลอดภัยในการทำงาน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากการสอบข้อเขียน 
2. ผลจากการสัมภาษณ์ 
3. ผลจากการสอบปฏิบัติ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
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สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะท่ียังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่

จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ
ปฏิบัติ 

 15.  ขอบเขต (Range Statement) 

    (ก)  คําแนะนํา  

การปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงการวิเคราะห์และรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้น การแก้ไขปัญหา
เบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน และสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งานที่ได้แก้ไข    

(ข)  คําอธิบายรายละเอียด 

1. กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ กฎหมายแรงงาน 
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหรืออันตรายจากสถานที่ปฏิบัติงาน และ 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
2. ความต้องการได้แก่ ใบสั่งงาน (Job orders) ใบสั่งจ้าง (Request Forms) ใบรายงานความ 
ต้องการ (Report sheets) 
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ เครื่องมือ 
ปอกสาย คีมชนิดต่าง ๆ ไขควง หัวแร้งบัดกรี ประแจแบบต่าง ๆ เช่นประแจหกเหลี่ยม (0.05 –  
0.25 นิ้ว) ไฟฉาย เครื่องช่วยเสียบและถอดไอซี เครื่องเข้าหัวสาย RS232 RJ45 แหนบปลาย 
แหลม สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องทดสอบระบบ LAN อุปกรณ์ย้ำหัวสายแบบหาง 
ปลา และอุปกรณ์ทางช่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  
ไม่มี 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจําแนกได้ ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 30601.01 วางแผนและเตรียมการสำหรับการติดตั้ง ให้ทำการทดสอบความรู้โดย

ใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
2. สมรรถนะย่อย 30601.02 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ

ข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
3. สมรรถนะย่อย 30601.03 ทดสอบการทำงานของระบบ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ

ข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน   
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  30602  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ 

3. ทบทวนครั้งที่  1  

4. สร้างใหม่      

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพผู้สนับสนุนด้านไอที สําหรับธุรกิจขนาดย่อม 

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

 ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ปัญหาทาง
เทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู ่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที ่ถูกต้อง ใช้
สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน เป็นผู้ที่สามารถวางแผนและ
เตรียมการสำหรับการซ่อมบำรุง ปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ รายงานผลการซ่อมบำรุงระบบ
คอมพิวเตอร์  

7.สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 2434 ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3511 ช่างเทคนิคปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3512 ช่างเทคนิคให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7422 ช่างติดตั้งและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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 

30602.01 วางแผนและเตรียมการ
สำหรับการซ่อมบำรุง 

1.1 วางแผนและเตรียมความพร้อมในการ
ซ่อมบำรุง ได้อย่างสอดคล้องกับความ
ต้องการ 

1.2 ระบุกำหนดการซ่อมบำรุงระบบ
คอมพิวเตอร์ ในรายละเอียดการสัง่ซื้อ
หรือการให้บริการ 

1.3 กำหนดขั้นตอนการทำงานไดส้อดคล้อง
กับความต้องการ และอยู่ภายใต้
กฎหมายและข้อบังคับ ด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย 

1.4 จัดหาและตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์
ที่จำเป็นในการทำงานตามขั้นตอนที่
กำหนด สอดคล้องกับความต้องการ
ของงาน 

1.5 ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอรท์ี่ต้องการ
ซ่อมบำรุง ได้อย่างสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดและความต้องการ 

1.6 ทดสอบและหรือเก็บรักษาเครือ่งมือ
หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการซอ่ม
บำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ตามขั้นตอนที่
กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ
4. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

30602.02 ปฏิบัติการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร ์

2.1 ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ภายใต้
กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทำงาน และ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 

2.2 ซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับ
การทำงานตามฟังก์ชันการทำงานปกติ 
ตามคำ แนะนำ ของผูผ้ลติอุปกรณ์ / 
ระบบ 

2.3 วิเคราะห์และแก้ไข ความผิดพลาดหรือ
ปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์ ตามความ
ต้องการและสอดคล้องกับข้ันตอนการ
ดำเนินงานท่ีกำหนด 

2.4 วิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณท์ี่เกิดขึ้น
โดยไม่ได้วางแผนหรือไมเ่ป็นตาม
เงื่อนไข ตามขั้นตอนท่ีกำหนด 

2.5 ตรวจสอบในข้ันตอนสดุท้าย ได้อย่าง
สอดคล้องกับข้อกำหนดของผูผ้ลิตตาม
เอกสาร / คู่มือ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ
4. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 
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สมรรถนะย่อย เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria Assessment 

30602.03 รายงานผลการซ่อม
บำรุงระบบ
คอมพิวเตอร ์

3.1 เขียนรายงานผลการซ่อมบำรงุ ตาม
รูปแบบที่กำหนด 

3.2 นำเสนอผลการซ่อมบำรุงอย่าง
สอดคล้องกับความต้องการและ
เหมาะสมกับฝ่ายต่าง ๆ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ
4. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

 ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  

1. ความสามารถในการวางแผนและเตรียมการสำหรับการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ตามความ 
ต้องการ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 
2. ความสามารถในการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ที่ถูกต้องตามความต้องการ โดยไม่มีความ 
เสียหายหรือมีผลต่อสภาพแวดล้อมหรือการบริการ 
3. ความสามารถในการตรวจสอบผลการซ่อมบำรุงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน 
4. ความสามารถในการเขียนรายงานผลการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบที่กำหนด 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและเตรียมการสำหรับการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ โดย 
สอดคล้องกับความปลอดภัยในการทำงาน 
2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ที่สอดคล้องกับความปลอดภัย 
ในการทำงาน 
3. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดแห่ง 
ความปลอดภัย และความต้องการ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมสำหรับฝ่ายบริหาร และหรือฝ่าย 
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

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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2. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
(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 แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ
ปฏิบัติ 

 15.  ขอบเขต (Range Statement) 

(ก)  คําแนะนํา  

     การปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงการวิเคราะห์และรวบรวมปัญหาที่เกิดข้ึนเบื้องต้น การแก้ไขปัญหา 
เบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน และสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งานที่ได้แก้ไข    

(ข)  คําอธิบายรายละเอียด 

1. กฎหมายและข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ กฎหมายแรงงาน 
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรืออันตรายจากสถานที่ปฏิบัติงาน และกฎหมาย 
สิ่งแวดล้อม 
2. ความต้องการได้แก่ ใบสั่งงาน (Job orders) ใบสั่งจ้าง (Request Forms) ใบรายงานความ 
ต้องการ (Report sheets) 
3. เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือวัด ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ดิจิทัลมัลติมิเตอร์ เครื่องมือ 
ปอกสาย คีมชนิดต่าง ๆ ไขควง หัวแร้งบัดกรี ประแจแบบต่าง ๆ เช่นประแจหกเหลี่ยม (0.05 – 0.25  
นิ้ว) ไฟฉาย เครื่องช่วยเสียบและถอดไอซี เครื่องเข้าหัวสาย RS232 RJ45 แหนบปลายแหลม สายรัด 
ข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เครื่องทดสอบระบบเครือข่าย และเครื่องมือช่างอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ได้แก่ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมใช้งานเฉพาะเกี่ยวกับงาน 
เอกสาร งานบัญชี งานคำนวณและวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมสำหรับการติดต่อสื่อสารผ่าน 
ระบบเครือข่าย โปรแกรมติดตามและตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

16.  หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)  
ไม่มี 

17.  อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
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  ไม่มี 
18.  รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจําแนกได้ ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 30602.01 วางแผนและเตรียมการสำหรับการซ่อมบำรุง ให้ทำการทดสอบความรู้

โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
2. สมรรถนะย่อย 30602.02 ปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ให้ทำการทดสอบความรู้โดย

ใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
3. สมรรถนะย่อย 30602.03 รายงานผลการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ให้ทำการทดสอบความรู้

โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 31101  

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว 

3. ทบทวนครั้งที่ 1   

4. สร้างใหม่  

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้
หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุม
คุณภาพผลงาน เป็นผู้ที ่มีสมรรถนะในอ่านแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสมองกลฝังตัว เลือกอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และเลือก Footprint ให้สอดคล้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบ ออกแบบลายวงจรพิมพ์  
ตามแบบท่ีกำหนด จัดทำแผ่นวงจรพิมพ์ ตามแบบ ทดสอบแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่สำคัญ 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 ผู ้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างเทคนิคด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต   ผู้คัดคุณภาพ
และทดสอบผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นอาหารและเครื่องดื่ม) นักพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และระบบสมองกลฝัง
ตัว  นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และระบบสมองกลฝังตัว 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

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  

31101.01 อ่านแบบวงจร    
อิเล็กทรอนิกสส์ำหรับ
สมองกลฝังตัว 

1.1 จำแนกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสจ์ากแบบ
ที่กำหนด 

1.2 อ่านแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ 
1.3 กำหนดองค์ประกอบของรายการวัสดุ

ตามแบบ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

31101.02 เลือกอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และ
เลือก Footprint ให้
สอดคล้องกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสต์ามแบบ 

2.1 เลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
2.2 เลือก Footprint ใหส้อดคล้องกับ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสต์ามแบบท่ี
กำหนด 

2.3 สร้าง Footprint ของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสต์ามแบบท่ีกำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

31101.03 ออกแบบลายวงจรพิมพ์ 
ตามแบบท่ีกำหนด 

 
 
 

3.1 ออกแบบลายวงจรพิมพ์แบบง่าย 
3.2 ปฏิบัติการใช้โปรแกรมออกแบบ

แผ่นวงจรพิมพ์ ให้สอดคล้องตามแบบ 
Schematic diagram และข้อกำหนด
ของโรงงานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ 

3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของลายวงจร
พิมพ์ที่ออกแบบ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

31101.04 จัดทำแผ่นวงจรพิมพ์ 
ตามแบบ 

 

4.1 ระบุขั้นตอนของกระบวนการจัดทำ
แผ่นวงจรพิมพ์ 

4.2 จัดทำไฟล์ข้อมลู สำหรับสั่งทำ
แผ่นวงจรพิมพ์ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

31101.05 ทดสอบแผ่นวงจรพิมพ์  5.1 เตรียมการตรวจสอบแผ่นวงจรพิมพ์ 
5.2 ตรวจสอบแผ่นวงจรพิมพ์เบื้องต้น 
5.3 ตรวจสอบการลัดวงจรของ

แผ่นวงจรพิมพ์โดยใช้เครื่องมือวัด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

31101.06 ประกอบช้ินส่วนวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์

 

6.1 ระบุขั้นตอน เครื่องมือและวิธกีาร
ประกอบท่ีสอดคล้องกับลักษณะงาน 

6.2 ประกอบช้ินส่วนถูกต้องและสวยงาม
ตามแบบ 

6.3 ทำความสะอาดชิ้นงานอย่างเรียบร้อย 
6.4 ตรวจสอบและตกแต่งช้ินงานให้ถูกต้อง  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

31101.07 ทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์

 

7.1 ใช้เครื่องมือวัดในการทดสอบวงจร 
7.2 ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส ์
7.3 ระบุข้อผิดพลาดและแนวทางแก้ไข 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

31101.08 ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
ที่สำคัญ 

 

8.1 ระบุประเภทเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่
สำคัญได้แก่ มลัตมิิเตอร์ 
ออสซิลโลสโคป 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
ข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

8.2 ใช้งานเครื่องมือวัด เพื่อวัดค่าตามที่
กำหนด 

8.3 ระบุข้อจำกัดและข้อควรระวังในการใช้
งานเครื่องมือวัด 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1.  สามารถอ่านแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
2.  สามารถจำแนกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบบที่กำหนดได้ 
3.  สามารถออกแบบลายวงจรพิมพ์ได้  
4.  สามารถใช้โปรแกรมออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ได้ 
5.  สามารถตรวจสอบความถูกต้องของลายวงจรพิมพ์ที่ออกแบบได้ 
6.  สามารถตรวจสอบการลัดวงจรของแผ่นวงจรพิมพ์ได้ 
7.  สามารถประกอบชิ้นส่วนได้ถูกต้องและสวยงาม 
8.  สามารถตรวจสอบและตกแต่งชิ้นงานให้ถูกต้องเรียบร้อย 
9.  สามารถใช้เครื่องมือวัดในการทดสอบวงจรได้ 
10. สามารถทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้  
11. สามารถใช้เครื่องมือวัด เพื่อวัดค่าตามที่กำหนดได้ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้  
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการเลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากแบบที่กำหนด 
2. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
3. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดองค์ประกอบของรายการวัสดุตามแบบ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบลายวงจรพิมพ์  
5. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ให้สอดคล้องตามแบบ Schematic 

diagram และข้อกำหนดของโรงงานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ 
6. ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบความถูกต้องของลายวงจรพิมพ์ 
7. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผ่นวงจรพิมพ์ 
8. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างไฟล์ข้อมูล สำหรับสั่งทำแผ่นวงจรพิมพ์ 
9. ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบการลัดวงจรของแผ่นวงจรพิมพ์ 
10. ความรู้เกี่ยวกับการระบุขั้นตอน เครื่องมือและวิธีการประกอบที่สอดคล้องกับลักษณะงาน 
11. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประกอบชิ้นส่วน 
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12. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและตกแต่งชิ้นงาน 
13. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือวัดในการทดสอบวงจร 
14. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

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 การอ่านแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การ
ออกแบบลายวงจรพิมพ์ การจัดทำแผ่นวงจรพิมพ์ การทดสอบแผ่นวงจรพิมพ์ การประกอบชิ้นส่วนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่สำคัญ  

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การอ่านแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Schematic diagram หรือแบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างแผ่นวงจรพิมพ์ 

2. การเลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเลือก Footprint ให้สอดคล้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบ โดยเลือกจากไลบรารีที่กำหนดมาให้ในโปรแกรม หรือสร้างขึ้นใหม่ในกรณีเป็นอุปกรณ์
ใหม่ ๆ ที่ไม่มีในไลบรารี 
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3. ออกแบบวงจรพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่ ความถูกต้องของการเชื่อมต่อลายวงจรพิมพ์ ขนาด 
และข้อกำหนด ที่เหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นต้น 

4. การออกแบบลายวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board :PCB) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
Pspice  Protel Proteus Orcad  Autocad หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. การจัดทำแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board)  โดยใช้ระบบ Manual หรือเครื่องอัตโนมัติ  
6. การทดสอบแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board)  เป็นการทดสอบเบื้องต้นหลังจากได้

แผ่นวงจรพิมพ์สำเร็จมาแล้ว ได้แก่ การตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของลายวงจร การ
ทดสอบการลัดวงจร  

7. การประกอบชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัว
ต้านทาน ตัวเก็บประจุ ตัวเหนี่ยวนำ ไอซี ซ็อกเก็ต และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ 

8. การทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการทดสอบการทำงานของวงจร หลังจากที่ลงอุปกรณ์
ครบถ้วนแล้ว โดยใช้เครื่องมือวัดต่าง ๆ เช่น มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป หรือเครื่องมือที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  

9. การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่สำคัญ ได้แก่ มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป วัตต์มิเตอร์ วาร์มิเตอร์ 
เพาเวอร์แฟคเตอร์มิเตอร์ หรือเครื่องมือวัดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้   

1. สมรรถนะย่อย 31101.01 อ่านแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

2. สมรรถนะย่อย 31101.02 เลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเลือก Footprint ให้สอดคล้องกับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน แบบ
สัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

3. สมรรถนะย่อย 31101.03 ออกแบบลายวงจรพิมพ์ตามแบบที่กำหนด ให้ทำการทดสอบความรู้
โดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

4. สมรรถนะย่อย 31101.04 สร้างแผ่นวงจรพิมพ์ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบ
ข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

5. สมรรถนะย่อย 31101.05 ทดสอบแผ่นวงจรพิมพ์ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบ
ข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

6. สมรรถนะย่อย 31101.06 ประกอบชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้
แบบทดสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

7. สมรรถนะย่อย 31101.07 ทดสอบวงจรอิเล ็กทรอนิกส์ ให้ทำการทดสอบความรู ้โดยใช้
แบบทดสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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8. สมรรถนะย่อย 31101.08 ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่สำคัญ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้
แบบทดสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

  
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  31201                                         

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว 

3. ทบทวนครั้งที่ 1   

4. สร้างใหม่  

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว  
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้
หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุม
คุณภาพผลงาน เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการเขียนโปรแกรม ควบคุมแบบแยกส่วนเป็นโมดูล สำหรับระบบสมอง
กลฝังตัว รวบรวมโปรแกรมย่อยทุกส่วนเข้าเป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการสร้างซอฟต์แวร์
และติดตั้งลงบอร์ด ปรับแต่ง และแก้ไข Code Warning และ Error ทดสอบโปรแกรม แต่ละโมดูล 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 ผู ้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  ช่างเทคนิคด้าน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต   ผู้คัดคุณภาพ
และทดสอบผลิตภัณฑ์ (ยกเว้นอาหารและเครื่องดื่ม) นักพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  นักพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

 

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 

31201.01 เขียนโปรแกรม 
ควบคุมแบบแยกส่วน
เป็นโมดลู สำหรับ
ระบบสมองกลฝังตัว 

1.1 ระบุโครงสร้าง หน้าที่ และเนือ้หาของ
ไฟล์ซอรส์โคด้ของโปรแกรม 

1.2 เขียนโค้ดที่ประกาศตัวแปรและฟังก์ชัน
โดยแยกออกเป็นหลายไฟล ์

1.3 เขียนฟังก์ชันเพื่อประมวลผลตามเงื่อนไข
ที่กำหนด 

1.4 เขียนโค้ดเพื่ออ่านค่าและสั่งการ
ฮารด์แวร ์

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

31201.02 รวบรวมโปรแกรมย่อย
ทุกส่วนเข้าเป็น
โปรแกรมระบบ  

2.1 รวมซอร์สโค้ดที่กำหนดให้อยูภ่ายในไฟล์
งาน (Project file)  

2.2 กำหนดเงื่อนไขในการคอมไพล์และลิงค์
ซอร์สโค้ดที่เหมาะสมกับการทำงาน 

2.3 กำหนดไฟลไ์ลบรารีที่จะใช้ในการสร้าง
โปรแกรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

31201.03 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
ในการสร้างซอฟต์แวร์
และตดิตั้งลงบอรด์ 

3.1 ระบุหลักการ เครื่องมือ และวธิีการ
พัฒนาแบบข้ามแพลตฟอรม์ 

3.2 ใช้เครื่องมือพัฒนาในการสร้างไฟล์
อิมเมจสำหรับหน่วยประมวลผลที่
กำหนด 

3.3 ติดตั้งไฟล์อิมเมจลงในบอร์ดเป้าหมาย 
3.4 สั่งให้เฟิร์มแวร์บนบอรด์เป้าหมายทำงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

31201.04 ปรับแต่ง และแก้ไข 
Code Warning และ 
Error   

4.1 ระบุสาเหตุ เครื่องมือ และข้อความที่
รายงานการแจ้งเตือน/ความผดิพลาด 

4.2 แก้ไขปัญหาของซอร์สโค้ดและเครื่องมือ
โดยพิจารณาจากข้อความที่รายงาน 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

31201.05 ทดสอบโปรแกรม แต่
ละโมดลู 

5.1 ระบุสาเหตุ เครื่องมือ และข้อความที่
รายงานการแจ้งเตือน/ความผดิพลาด 

5.2 จำแนกสาเหตุและผลกระทบของบั๊กใน
ส่วนโค้ด 

5.3 กำหนดเงื่อนไขและดำเนินการทดสอบ
ฟังก์ชันเพื่อตรวจสอบรูปแบบความ
ผิดพลาดที่กำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. ทดสอบโดยใช้การสอบปฏิบัต ิ

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

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

1. สามารถเขียนโค้ดที่ประกาศตัวแปรและฟังก์ชันโดยแยกออกเป็นหลายไฟล์ 
2. สามารถเขียนฟังก์ชันเพื่อประมวลผลตามเงื่อนไขท่ีกำหนด 
3. สามารถเขียนโค้ดเพ่ืออ่านค่าและสั่งการฮาร์ดแวร์ 
4. สามารถรวมซอร์สโค้ดที่กำหนดให้อยู่ภายในไฟล์งาน (Project file)  
5. สามารถกำหนดเงื่อนไขในการคอมไพล์และลิงค์ซอร์สโค้ดท่ีเหมาะสมกับการทำงาน 
6. สามารถกำหนดไฟล์ไลบรารีที่จะใช้ในการสร้างโปรแกรม 
7. สามารถใช้เครื่องมือพัฒนาในการสร้างไฟล์อิมเมจสำหรับหน่วยประมวลผลที่กำหนด 
8. สามารถติดตั้งไฟล์อิมเมจลงในบอร์ดเป้าหมาย 
9. สามารถสั่งให้เฟิร์มแวร์บนบอร์ดเป้าหมายทำงาน 
10. สามารถแก้ไขปัญหาของซอร์สโค้ดและเครื่องมือโดยพิจารณาจากข้อความที่รายงาน 
11. สามารถจำแนกสาเหตุและผลกระทบของบั๊ก (Bug) ในส่วนโค้ด 
12. สามารถกำหนดเงื่อนไขและดำเนินการทดสอบฟังก์ชันเพื่อตรวจสอบรูปแบบความผิดพลาดที่

กำหนด 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และเนื้อหาของไฟล์ซอร์สโค้ดของโปรแกรม  
2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการ เครื่องมือ และวิธีการพัฒนาแบบข้ามแพลตฟอร์ม 
3. ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ เครื่องมือ และข้อความท่ีรายงานการแจ้งเตือน/ความผิดพลาด 
4. ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด เครื่องมือ และขั้นตอนในการทดสอบโมดูล 
5. ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกสาเหตุและผลกระทบของบั๊กในส่วนโค้ด 
6. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขและดำเนินการทดสอบฟังก์ชันเพ่ือตรวจสอบรูปแบบความ

ผิดพลาดที่กำหนด 
 

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 ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่

จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบ
ปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การเขียนโปรแกรม การรวบรวมโปรแกรมย่อยทุกส่วนเข้าเป็นโปรแกรม
ระบบ การปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการสร้างซอฟต์แวร์ การปรับแต่ง และแก้ไข Code และการทดสอบ
โปรแกรม (Software debug)  

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การเขียนโปรแกรม ควบคุมแบบแยกส่วนเป็นโมดูล สำหรับระบบสมองกลฝังตัว ได้แก่การประกาศ
ตัวแปร การเขียนโค้ดคำสั่งสำหรับอ่านค่าอินพุตและส่งค่าไปยังเอาต์พุต การเขียนฟังก์ชัน 

2. การรวบรวมโปรแกรมย่อยทุกส่วนเข้าเป็นโปรแกรมระบบ เป็นการทดสอบโปรแกรมในลักษณะ
ระบบรวมเพ่ือพิจารณาการทำงานของระบบโดยรวม ได้แก่ การรวมซอร์สโค้ด การคอมไพล์และ
การลิงค์ซอร์สโค้ด และการกำหนดไลบรารี 

3. การปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการสร้างซอฟต์แวร์และติดตั้งลงบอร์ด ได้แก่ การพัฒนาข้าม
แพลตฟอร์ม การสร้างเฟิร์มแวร์ การติดตั้งเฟิร์มแวร์ลงบอร์ด  

4. การปรับแต่ง และแก้ไข Code warning และ Error เป็นการพิจารณาได้แก่ Code warning และ 
Error จากการคอมไพล์โปรแกรม 

5. ทดสอบโปรแกรมแต่ละโมดูล ได้แก่ การแก้ไขและรายงาน  Code warning และ Error จากการทำ 
Module debugging  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้   

1. สมรรถนะย่อย 31201.01 เขียนโปรแกรม ควบคุมแบบแยกส่วนเป็นโมดูล สำหรับระบบสมองกล
ฝังตัว ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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2. สมรรถนะย่อย 31201.02 รวบรวมโปรแกรมย่อยทุกส่วนเข้าเป็นโปรแกรมระบบให้สอดคล้องกับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์
และการสอบปฏิบัติ 

3. สมรรถนะย่อย 31201.03 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการสร้างซอฟต์แวร์และติดตั้งลงบอร์ด ให้ทำ
การทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

4. สมรรถนะย่อย 31201.04 ปรับแต่ง และแก้ไข Code Warning และ Error ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 

5. สมรรถนะย่อย 31201.05 ทดสอบโปรแกรมแต่ละโมดูล ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

  
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  31301                              

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ    ออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับระบบสมองกลฝังตัว 

3. ทบทวนครั้งที่ 1    

4. สร้างใหม่  

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิด
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอน
งาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ เป็นผู้ที่มีสมรรถนะเลือกเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับระบบ
สมองกลฝังตัวตามมาตรฐาน ระบุเทคโนโลยีฐาน Platform  สำหรับระบบสมองกลฝังตัวตามมาตรฐาน ศึกษา 
และทดสอบโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้ของระบบ  ออกแบบบล็อก ไดอะแกรมของ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
7. สำหรับระดับคุณวุฒ ิ

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ผู้บริหารโครงการ  วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกร
คอมพิวเตอร์  นักพัฒนาซอฟต์แวร์   
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

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 

31301.01 เลือกเทคโนโลยเีฉพาะ
สำหรับระบบสมองกลฝัง
ตัวตามมาตรฐาน 

1.1 ระบุเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของ
ผลิตภณัฑ์ที่กำหนด 

1.2 จำแนกประโยชน์ของการใช้ระบบสมอง
กลฝังตัวในผลิตภัณฑ์ท่ีกำหนด 

1.3 ระบุโครงสร้าง หน้าที่ และ
องค์ประกอบของระบบสมองกลฝงัตัว
ในผลิตภัณฑ์ท่ีกำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

31301.02 ระบุเทคโนโลยีฐาน 
Platform  สำหรับระบบ
สมองกลฝังตัวตาม
มาตรฐาน 

2.1 ระบุความแตกต่างของแพลตฟอร์ม 
(ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์) ของระบบ
สมองกลฝังตัวที่กำหนด 

2.2 เลือกแพลตฟอร์ม (ฮารด์แวร์/
ซอฟต์แวร์) ของระบบสมองกลฝังตัวที่
เหมาะสมกับผลติภณัฑ์ที่กำหนด 

2.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายของการพัฒนา
ระบบสมองกลฝังตัวด้วยแพลตฟอร์มที่
กำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

31301.03  ศึกษา และทดสอบโมดูล
อิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ เพื่อ
พิสูจน์ความเป็นไปได้ของ
ระบบ 

3.1 ระบุเงื่อนไขและผลลัพธ์ในการทำ
ต้นแบบเพื่อพิสูจน์แนวคดิ 

3.2 ระบุข้อแตกต่างระหว่างการทำ
แผงวงจรเองและการซื้อแผงวงจรกึ่ง
สำเรจ็รูป (Component off-the-
shelf) มาทำต้นแบบ 

3.3 กำหนดส่วนโค้ดที่จำเป็นสำหรับ
ทดสอบการทำงานของแผงวงจรกึง่
สำเรจ็รูปในการทำต้นแบบ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

31301.04 ออกแบบบล็อก ไดอะแกรม
ของอุปกรณ์ต่อพ่วง 

4.1 ระบุหน้าท่ีและการทำงานของอุปกรณ์
จากบล็อกไดอะแกรมที่กำหนด 

4.2 เขียนบล็อกไดอะแกรมเพื่ออธบิาย
โครงสร้างของผลิตภัณฑ์ท่ีกำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
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1. สามารถระบุเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่กำหนด 
2. สามารถเลือกแพลตฟอร์ม (ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์) ของระบบสมองกลฝังตัวที่เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์ที่กำหนด 
3. สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวด้วยแพลตฟอร์มที่กำหนด 
4. สามารถกำหนดส่วนโค้ดท่ีจำเป็นสำหรับทดสอบการทำงานของแผงวงจรกึ่งสำเร็จรูปในการทำ

ต้นแบบ 
5. สามารถเขียนบล็อกไดอะแกรมเพ่ืออธิบายโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับระบบสมองกลฝังตัว 
2. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีฐาน (Platform) สำหรับระบบสมองกลฝังตัว 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประโยชน์ของการใช้ระบบสมองกลฝังตัวในผลิตภัณฑ์ 
4. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่ และองค์ประกอบของระบบสมองกลฝังตัวในผลิตภัณฑ์ 
5. ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของแพลตฟอร์ม (ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์) ของระบบสมองกลฝังตัว 
6. ความรู้เกี่ยวกับการประมาณการค่าใช้จ่ายของการพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวด้วยแพลตฟอร์ม 
7. ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขและผลลัพธ์ในการทำต้นแบบเพ่ือพิสูจน์แนวคิด 
8. ความรู้เกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างการทำแผงวงจรเองและการซื้อแผงวงจรกึ่งสำเร็จรูป 

(Component off-the-shelf) มาทำต้นแบบ 
9. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดส่วนโค้ดท่ีจำเป็นสำหรับทดสอบการทำงานของแผงวงจรกึ่งสำเร็จรูป

ในการทำต้นแบบ 
10. ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์จากบล็อกไดอะแกรมท่ีกำหนด 
11. ความรู้เกี่ยวกับบล็อกไดอะแกรมสำหรับอธิบายโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ที่กำหนด 

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากทดสอบข้อเขียน 
2. ผลจากสัมภาษณ์ 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

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

 (ง) วิธีการประเมิน 
 1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน 
 2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการเลือกเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับระบบสมองกลฝังตัว  การระบุเทคโนโลยี
ฐาน (Platform)  สำหรับระบบสมองกลฝังตัว และการออกแบบบล็อกไดอะแกรมของอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ  

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การเลือกเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับระบบสมองกลฝังตัวตามมาตรฐาน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ 
RTOS   MicroC/OS-II Linux  Windows MeeGo Android IOS ITRON 

2. การระบุเทคโนโลยีฐาน (Platform)  สำหรับระบบสมองกลฝังตัวตามมาตรฐาน เช่น T-Engine 
หรืออ่ืน ๆ  

3. การออกแบบบล็อกไดอะแกรมของอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่  
- Serial Communication Interfaces (SCI): RS-232, RS-422, RS-485 etc.  
- Synchronous Serial Communication Interface: I2C, SPI, SSC and ESSI 

(Enhanced Synchronous Serial Interface)  
- Universal Serial Bus (USB) 
- Multi Media Cards (SD Cards, Compact Flash etc. 
- Networks: Ethernet, LonWorks, etc. 
- Fieldbuses: CAN-Bus, LIN-Bus, PROFIBUS, etc. 
- Timers: PLL(s), Capture/Compare and Time Processing Units 
- Discrete IO: aka General-Purpose Input/Output (GPIO) 
- Analog to Digital/Digital to Analog (ADC/DAC) 
- Debugging: JTAG, ISP, ICSP, BDM Port, BITP, and DB9 ports 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

https://en.wikipedia.org/wiki/MicroC/OS-II
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1. สมรรถนะย่อย 31301.01 เลือกเทคโนโลยีเฉพาะสำหรับระบบสมองกลฝังตัวตามมาตรฐาน ให้
ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  ข้อมูลจากแฟ้ม
สะสมงาน 

2. สมรรถนะย่อย 31301.02 ระบุเทคโนโลยีฐาน Platform สำหรับระบบสมองกลฝังตัวตาม
มาตรฐาน ให้สอดคล้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การ
สอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

3. สมรรถนะย่อย 31301.03 ศึกษา และทดสอบโมดูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ความเป็นไป
ได้ของระบบ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

4. สมรรถนะย่อย 31301.04 ออกแบบบล็อกไดอะแกรมของอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

  
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  31302                                     

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว 

3. ทบทวนครั้งที่ 1    

4. สร้างใหม่  

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิด
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอน
งาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้  เป็นผู้ที ่มีสมรรถนะในการตรวจสอบความต้องการ
สำหรับการออกแบบ ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบสมองกลฝังตัว รายงานผลการออกแบบด้าน
ฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว ออกแบบวิธีการทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สร้าง และเลือกเครื่องมือ
ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ผู้บริหารโครงการ  วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกร
คอมพิวเตอร์  นักพัฒนาซอฟต์แวร์   
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

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 

31302.01 ตรวจสอบความ
ต้องการสำหรับการ
ออกแบบ 

1.1 ระบุขั้นตอน เครื่องมือ และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบฮารด์แวร์ 

1.2 รวบรวมความต้องการจากลูกค้าและ
จัดทำเป็นเอกสารข้อกำหนดในการ
ออกแบบ 

1.3 ระบุความจำเป็นของการออกแบบ
ฮารด์แวร์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
ของมาตรฐานอุตสาหกรรม 

1.4  ระบุมาตรฐานอตุสาหกรรม หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนในการรับรอง
มาตรฐาน   

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2.  ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

31302.02 ออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ
ระบบสมองกลฝังตัว 

 

2.1 ระบุขั้นตอนและเครื่องมือในการ
ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ์

2.2 ระบุการทำงานของวงจรใน 
schematic ที่กำหนด 

2.3 ใช้เครื่องมือเพื่อสร้างวงจรใน 
schematic ตามที่กำหนด 

2.4 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของ schematic ทีก่ำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

31302.03 รายงานผลการออกแบบ
ด้านฮาร์ดแวรส์ำหรับ
ระบบสมองกลฝังตัว 

3.1 เขียนรายงานสรุปผลการออกแบบ 
3.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายของการสรา้ง

แผงวงจรที่ออกแบบ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

31302.04 ออกแบบวิธีการ 
             ทดสอบวงจร

อิเล็กทรอนิกส ์
 

4.1 ระบุความจำเป็นของการออกแบบให้
ทดสอบ  

4.2 ระบุรูปแบบต่าง ๆ ของการทดสอบ
อุปกรณ์ในอุตสาหกรรม 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

31302.05  สร้าง และเลือก
เครื่องมือทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส ์

 

5.1 ระบุขั้นตอน เครื่องมือ และวิธีการ
ทดสอบความถูกต้องของวงจรที่
กำหนด 

5.2 ระบุประโยชน์ของการวัดและทดสอบ
แบบอัตโนมัติ  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

  
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถรวบรวมความต้องการจากลูกค้าและจัดทำเป็นเอกสารข้อกำหนดในการออกแบบ 
2. สามารถระบุมาตรฐานอุตสาหกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้ันตอนในการรับรองมาตรฐาน 
3. สามารถใช้เครื่องมือเพ่ือสร้างวงจรใน Schematic ตามท่ีกำหนด 
4. สามารถตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ Schematic ที่กำหนด 
5. สามารถเขียนรายงานสรุปผลการออกแบบ 
6. สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของการสร้างแผงวงจรที่ออกแบบ 
7. สามารถระบุรูปแบบต่าง ๆ ของการทดสอบอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม 
8. สามารถระบุขั้นตอน เครื่องมือ และวิธีการทดสอบความถูกต้องของวงจรที่กำหนด 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน เครื่องมือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบฮาร์ดแวร์ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมความต้องการจากลูกค้าและการจัดทำเอกสารข้อกำหนดในการ

ออกแบบ 
3. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้ันตอนในการรับรองมาตรฐาน 
4. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและเครื่องมือในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของวงจรใน Schematic ที่กำหนด 
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือเพ่ือสร้างวงจรใน Schematic ตามท่ีกำหนด 
7. ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ Schematic ที่กำหนด 
8. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานสรุปผลการออกแบบ 
9. ความรู้เกี่ยวกับหลักการประมาณการค่าใช้จ่ายของการสร้างแผงวงจรที่ออกแบบ 
10. ความรู้เกี่ยวกับความจำเป็นของการออกแบบให้ทดสอบ (Design for testability)  
11. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบต่าง ๆ ของการทดสอบอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม 
12. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน เครื่องมือ และวิธีการทดสอบความถูกต้องของวงจรที่กำหนด 
13. ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการวัดและทดสอบแบบอัตโนมัติ (Automated test)  

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลจากทดสอบข้อเขียน 
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2. ผลจากสัมภาษณ์ 
 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

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

       (ง) วิธีการประเมิน 
 1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน 
 2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก)  คำแนะนำ  

  ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึง การตรวจสอบความต้องการ  การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  การ
รายงานผลการออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ การออกแบบวิธีการทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการเลือก
เครื่องมือทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การตรวจสอบความต้องการสำหรับการออกแบบ  
2. การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Schematic diagram) สำหรับระบบสมองกลฝังตัว 
3. การรายงานผลการออกแบบด้านฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว 
4. การออกแบบวิธีการทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
5. การสร้าง และเลือกเครื่องมือทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

 กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 31302.01 ตรวจสอบความต้องการสำหรับการออกแบบ ให้ทำการทดสอบความรู้

โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน  
2. สมรรถนะย่อย 31302.02 ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบสมองกลฝังตัว ให้

สอดคล้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบ ให้ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน 
แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

3. สมรรถนะย่อย 31302.03 รายงานผลการออกแบบด้านฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว ให้
ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
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4. สมรรถนะย่อย 31302.04 ออกแบบวิธีการทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทำการทดสอบความรู้
โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลจากแฟ้มสะสม
งาน 

5. สมรรถนะย่อย 31302.05 สร้างและเลือกเครื่องมือทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลจากแฟ้ม
สะสมงาน   
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 

  
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  31303 

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว 

3. ทบทวนครั้งที่ 1 

4. สร้างใหม่  

5. สำหรับชื่ออาชีพและ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 อาชีพนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว  
 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency) 

มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิด
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอน
งาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ เป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการระบุความต้องการสำหรับการ
ออกแบบซอฟต์แวร์ ระบุกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว ออกแบบอัลกอริทึมสำหรับ
ระบบสมองกลฝังตัว เลือกใช้ซอฟต์แวร์ไลบรารี สำหรับระบบสมองกลฝังตัวทดสอบระบบโดยรวม  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ  ผู้บริหารโครงการ  วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกร
คอมพิวเตอร์  นักพัฒนาซอฟต์แวร์   
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

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 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
Assessment 

31303.01 ระบุความต้องการ
สำหรับการออกแบบ
ซอฟต์แวร ์

1.1 ระบุขั้นตอน เครื่องมือ และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบซอฟต์แวร์ 

1.2 รวบรวมความต้องการจากลูกค้าและ
จัดทำเป็นเอกสารข้อกำหนดในการ
ออกแบบ 

1.3 ระบุการทำงานของแบบจำลอง
ซอฟต์แวร์ทีกำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

31303.02 ระบุกระบวนการ 
พัฒนาซอฟต์แวร์
สำหรับระบบสมอง
กลฝังตัว 

2.1 ระบุเป้าหมายและประโยชน์ของ
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร ์

2.2 ระบุกิจกรรมและวตัถุพยาน ที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร ์

2.3 ระบุเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประกัน
คุณภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร ์

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

31303.03 ออกแบบอัลกอริทึม
สำหรับระบบสมอง
กลฝังตัว 

3.1 ระบุการทำงานของอัลกอริธึมจาก
แบบจำลองซอฟต์แวร์ที่กำหนด 

3.2 เขียนแบบจำลองซอฟต์แวรส์ำหรับการ
ทำงานตามอัลกอริธมึที่กำหนด 

3.3 ระบุการทำงานของอินเตอร์รพัต์และ
บัฟเฟอร์ในการจัดการข้อมูลจาก
ฮารด์แวร ์

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

31303.04 เลือกใช้ซอฟต์แวร์
ไลบรารี สำหรับ
ระบบสมองกลฝังตัว 

4.1 ระบุความจำเป็นของไลบรารีในการ
พัฒนาซอฟต์แวร ์

4.2 ระบุไลบรารีที่จำเป็นในการพฒันา 
     ซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภณัฑ์ที ่ 
     กำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

31303.05 ทดสอบระบบโดยรวม  5.1 ระบุความสำคญัของการทดสอบเพื่อ
การประกันคณุภาพ 

5.2 ระบุแนวคิดของการทดสอบระบบ
โดยรวม 

5.3 ระบุโครงสร้างเนื้อหาและข้อมูลที่
จำเป็นในรายงานผลการทดสอบ  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 

 

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถรวบรวมความต้องการจากลูกค้าและจัดทำเป็นเอกสารข้อกำหนดในการออกแบบ 
2. สามารถระบุเอกสารที่จำเป็นสำหรับการประกันคุณภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
3. สามารถเขียนแบบจำลองซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานตามอัลกอริธึมที่กำหนด 
4. สามารถระบุไลบรารีที่จำเป็นในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนด 
5. สามารถระบุโครงสร้างเนื้อหาและข้อมูลที่จำเป็นในรายงานผลการทดสอบ (Test report)  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน เครื่องมือ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบซอฟต์แวร์ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของแบบจำลองซอฟต์แวร์ (Software model)  
3. ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและประโยชน์ของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
4. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและวัตถุพยาน (Artifact) ที่เกิดข้ึนในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
6. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของอัลกอริธึมจากแบบจำลองซอฟต์แวร์ 
7. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบจำลองซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานตามอัลกอริธึม 
8. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของอินเตอร์รัพต์และบัฟเฟอร์ในการจัดการข้อมูลจากฮาร์ดแวร์ 
9. ความรู้เกี่ยวกับไลบรารีสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
10. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบเพื่อการประกันคุณภาพ 
11. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบระบบโดยรวม 
12. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหาและข้อมูลที่จำเป็นในรายงานผลการทดสอบ (Test report)  

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. แฟ้มสะสมผลงาน เอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปฏิบัติการทางด้านการพัฒนาฮาร์ดแวร์
สำหรับระบบสมองกลฝังตัวและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลการสอบสัมภาษณ์ 
2. แฟ้มสะสมผลงาน เอกสารผลงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับความรู้ทางด้านทางด้านการพัฒนา   
    ฮาร์ดแวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัวและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
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หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด
ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 

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

    (ง) วิธีการประเมิน 
 1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 
 2. ทดสอบทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้การสอบสัมภาษณ์และพิจารณาเพ่ิมเติมจากแฟ้มสะสมผลงาน 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการระบุความต้องการสำหรับการออกแบบซอฟต์แวร์ การอธิบาย
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์  การออกแบบอัลกอริทึมสำหรับระบบสมองกลฝังตัว การเลือกใช้ซอฟต์แวร์
ไลบรารี และการทดสอบระบบ 
     (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การระบุความต้องการสำหรับการออกแบบซอฟต์แวร์ ได้แก่ ความต้องการของผู้ใช้งานในด้าน
ต่าง ๆ เช่น User interface, Function, Usability, Software performance, Security, 
Compatibility, etc. 

2. การอธิบายกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว ได้แก่ Software 
Development Life Cycle ;  Waterfall model, Spiral Model, Agile Software 
Development, Iterative model, etc.  

3. การออกแบบอัลกอริทึมสำหรับระบบสมองกลฝังตัว ได้แก่ การเขียน System Flowchart, 
Program flowchart หรือ Detail flowchart, การเขียนรหัสเทียม (Pseudo Code)  

4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ไลบรารี (Software Library) สำหรับระบบสมองกลฝังตัว ได้แก่ pre-
written code, classes, procedures, scripts, configuration data, etc. 

5. การทดสอบระบบโดยรวม (System Test)  ได้แก่  
- Graphical user interface testing 
- Usability testing 
- Software performance testing 
- Compatibility testing 
- Exception handling 
-  Load/Volume testing 
- Stress testing 
- Security testing 
- Scalability testing 
-  Sanity/Smoke testing 
- Exploratory testing 
- Ad hoc testing 
- Regression testing 

https://en.wikipedia.org/wiki/Graphical_user_interface_testing
https://en.wikipedia.org/wiki/Usability_testing
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_performance_testing
https://en.wikipedia.org/wiki/Compatibility_testing
https://en.wikipedia.org/wiki/Exception_handling
https://en.wikipedia.org/wiki/Load_testing
https://en.wikipedia.org/wiki/Stress_testing
https://en.wikipedia.org/wiki/Security_testing
https://en.wikipedia.org/wiki/Scalability_testing
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanity_testing
https://en.wikipedia.org/wiki/Exploratory_testing
https://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc_testing
https://en.wikipedia.org/wiki/Regression_testing
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- Installation testing 
- Maintenance testing 
- Recovery testing and failover testing. 
- Accessibility testing 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 31303.01 ระบุความต้องการสำหรับการออกแบบซอฟต์แวร์ ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลจากแฟ้ม
สะสมงาน 

2. สมรรถนะย่อย 31303.02 อธิบายกระบวนการ พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว ให้
ทำการทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 
ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

3. สมรรถนะย่อย 31303.03 ออกแบบอัลกอริทึมสำหรับระบบสมองกลฝังตัว ให้ทำการทดสอบ
ความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลจากแฟ้ม
สะสมงาน 

4. สมรรถนะย่อย 31303.04 เลือกใช้ซอฟต์แวร์ไลบรารี สำหรับระบบสมองกลฝังตัว ให้ทำการ
ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูล
จากแฟ้มสะสมงาน 

5. สมรรถนะย่อย 31303.05 ทดสอบระบบโดยรวม ให้ทำการทดสอบความรู ้โดยใช้การสอบ
ข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
 
 
 
 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Installation_testing
https://en.wikipedia.org/wiki/Maintenance_testing
https://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_testing
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_accessibility
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รายนามคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และท่ีปรึกษาโครงการ 
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
รายนามคณะทำงาน 

คณะทำงานสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software & Applications) 

1. นายองอาจ ขานบุตร บริษัท Tigersoft (1998) Co., Ltd. 
2. นายสุนัย สหะชาติ บริษัท American International Assurance 

Co., Ltd. 
3. นางสาวมาลัย คล้ายทอง บริษัท Saitech Solution Co., Ltd. 

4. อาจารย์พิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

5. อาจารย์มาลิวรรณ บุญพลอย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คณะทำงานสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1. ดร.วรพล วังฆนานนท์ บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด 

2. ดร.สุรทิน ธัญญะผลิน บริษัท สุวรรณไพศาลขนส่ง 2010 จำกัด 
3. นายนมาพงศ์ เดชพงศานติ์ บริษัท SAP Thailand 

4. อาจารย์สุวัฒน์ จรรยาพูน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
5. อาจารย์ภานุมาส ทองสุขดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะทำงานสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) 

1. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ พวงไพโรจน์ บริษัท Rit Solutions Co., Ltd. 
2. นายสุเมธ อักษรกิตติ์ บริษัท ทีที แอนด์ ที จำกัด (มหาชน) 

3. นายอัครพล สุขตา บริษัท NARET GROUP (THAILAND) CO., LTD. 

4. อาจารย์นรินทร์ พนาวาส มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
5. อาจารย์ทินภัทร บริรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะทำงานสาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network & Security) 

1. นายรัฐพล วงศ์ชัยประทุม บริษัท Soldev Co.,Ltd. 
2. นายสุธี พรหมสูงวงษ์ บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด 

3. นายสถิตย์พงศ์ ติ่งเคลือบ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 
4. นายศิวดล พุทธวงษ์ บริษัท ABC Technology Co., Ltd. 

5. นายสมบัติ ก่อสันติมุกขัง บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด 

คณะทำงานสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) 
1. ดร.ประจิต ลิ้มสายพรหม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

2. นายกฤษเรศ นิมิตรัตน์ บริษัท เทโลจิค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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3. นายไพศาล อติชาติ Four Star Network Co., Ltd. 

4. นายชานนท์ สุราภา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
5. อาจารย์อัจจิมา มณฑาพันธุ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะทำงาน สาขาแอนิเมชัน (Animation) 

1. นายเกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ไทย 

2. คุณกัณยาวีร์ เพชรสุข บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด 
3. นายวาทิต พรมมิ บริษัท Imagimax Studio Co., Ltd. 

4. ดร.นวรัตน์ แซ่โค้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

5. อาจารย์นงเยาว์  สอนจะโปะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
คณะทำงานสาขาอีเลิร์นนิง (e-Learning) 

ลำดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

1. นายนัฐนันท์ ลิ้มพรชัยเจริญ สมาคมอีเลิร์นนิ่ง แห่งประเทศไทย 
2. นายอนันต์ ราชาเดช สมาคมอีเลิร์นนิ่ง แห่งประเทศไทย 

3. คุณชรัณยภัทร์ พิมพ์สวัสดิ์ บริษัท ม-ีไอเดีย สตูดิโอ จำกัด 
4. ผศ.ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

5. นางสาวอชิรญา ทาบโลหะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่องมือ 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software & Applications) 
1. นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  

2. ผศ. ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

3. นายศักดิ์พัฒน์ วิทยศักดิ์ บริษัท Soldev Co.,Ltd. 
ผู้เชี่ยวชาญสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1. ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2. ดร.สุรชัย ทองแก้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
3. ดร.สรพล บูรณกูล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) 

1. ศ.ดร.นอ.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2. ดร.สุพจน์ เธียรวุฒ ิ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. ดร.สมรักษ ์เพชรชาตรี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
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ผู้เชี่ยวชาญสาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network & Security) 

1. นายนนทวัฒน์ สาระมาน บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด 
2. นายดำรงศักดิ์ รีตานนท์ บริษัท MFEC Public Company Limited 

3. นายเอกฉัตร บ่ายคล้อย บริษัท อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) 
1. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  

2. นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล บริษัท ISEM Company Limited, Thailand 

3. นางสาวกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ บริษัท ไอซีดีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด 
ผู้เชี่ยวชาญสาขาแอนิเมชัน (Animation) 

1. ผศ.ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
2. ดร.วัชรินทร์ วรินทักษะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

3. ผศ.ดร.ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาอีเลิร์นนิง (e-Learning) 
ลำดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

1. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ดร.กิตติศักดิ ์แป้นงาม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 

3. ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

 
รายนามนักวิจัย 

นักวิจัยสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software & Applications) 

1. นายสมชาย แจ้งโพธิ์นาค บริษัท สมาร์ท ไอซีที จำกัด 
2. นายทีปกร ศิริวรรณ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 

3. ผศ.มาสวีร์ มาศดิศรโชติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
นักวิจัยสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1. ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2. ดร.ฉัตรชัย ราคา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
3. อาจารย์สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นักวิจัยสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) 

1. ดร.อำนาจ ขาวเน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
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2. ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. นายชัยพร ทบแป บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

นักวิจัยสาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network & Security) 

1. นายสุทธิพงษ์ จันทะรัง บริษัท ฟิฟธ์ อีเลฟเว่น อินทิเกรชั่น จำกัด 
2. อาจารย์อิศรา นาคะวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

3. อาจารย์บุญศิริ มะสัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
นักวิจัยสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2. ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
3. อาจารย์ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นักวิจัยสาขาแอนิเมชัน (Animation) 

1. ดร.วีณา คงพิษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
2. อาจารย์ลัดดาวรรณ มีอนันต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 

3. อาจารย์จิราภรณ์ ชมยิ้ม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
นักวิจัยสาขาอีเลิร์นนิง (e-Learning) 

ลำดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

1. ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด สมาคมอีเลิร์นนิ่ง แห่งประเทศไทย 
2. ดร.วรสรวง ดวงจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

3. อาจารย์วลีพร จิตรพงษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
รายนามที่ปรึกษาโครงการ 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 
1. ศาสตราจารย์ ดร.นาวาเอก ประสงค์ 

ประณีตพลกรัง 
ที่ปรึกษาโครงการ 

2. นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ที่ปรึกษาโครงการ 

3. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ที่ปรึกษาโครงการ 

4. ผศ.ดร.ธนา สุขวารี ผู้จัดการโครงการ 
5. นางสาวกัณฐรัชต์ ชูมา ผู้ประสานงานโครงการ 

 
 


