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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 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจำขั้นพ้ืนฐานในบริบทการทำงานให้บรรลุตามคำสั่ง ภายใต้
การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญกับการทำงาน 

Professional Qualification 
Level 2 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว แก้ไข
ปัญหาที่พบเป็นประจำ ภายใต้การแนะแนวและช้ีแนะของหัวหน้างาน 

Professional Qualification 
Level 3 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของ
งานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การ
แนะแนวของหัวหน้างาน 

Professional Qualification 
Level 4 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทท่ีคาดการณป์ัญหาได ้
ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 
ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน 

Professional Qualification 
Level 5 

มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป 
สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการ
ผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผน
ได้ 

Professional Qualification 
Level 6 

ผู ้ม ีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที ่ม ีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้
คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานท่ีมีความชำนาญ 

Professional Qualification 
Level 7 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการพัฒนา
องค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

Professional Qualification 
Level 8 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่นำเสนอแนวความคิดการ
แก้ปัญหาในบริบทที ่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที ่โดดเด่น มี
วิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้คำปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อ
สังคมด้วยวิจารณญาณ ความชำนาญและความรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : คำที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นคำอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 
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คำอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 (Professional Qualification Level 1) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบตัิงานประจำขั้นพื้นฐานในบริบทการทำงานให้บรรลุตามคำสั่ง ภายใต้
การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคญักับการทำงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในงานอาชีพท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานประจำ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งงานท่ีง่าย
และไม่ซับซ้อน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการทำงานตามคำสัง่งาน มีขอบเขตงาน
ชัดเจน ภายใต้การควบคุมอยา่งใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความสำคญัตอ่งานในหน้าท่ี ส่งมอบงานตรงเวลา และปฏิบตัิตน

ตามกฎระเบยีบ 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้
แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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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 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความสำคญัตอ่งานในหน้าท่ีของตนที่ได้รับมอบหมาย 
- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัตงิานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

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

2)  คำที่ 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) 

 



 มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 (Professional Qualification Level 3) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน 
แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธบิายสาระสำคัญของ
งานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การ
แนะแนวของหัวหนา้งาน 

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)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้
แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

3) ความสามารถการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และด้านอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ให ้กำหนดเป็นสมรรถนะทั ่วไป (Generic 
competency) โดยให้คณะอนุกรรมการหรือผู ้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาตาม
ความเหมาะสมในการระบุหน่วยสมรรถนะหรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 (Professional Qualification Level 4) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลมุงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ 
ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 
ประสานการทำงานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญในงานอาชีพเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการควบคุม
งาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยตนเอง 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อการกำกบัดูแลควบคุมกระบวนการทำงาน 
- ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้
แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภยั   หน้า  11 
 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 (Professional Qualification Level 5) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจดัการแก้ไขปญัหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงท่ัวไป 
สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการ
ผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตาม
แผนได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลกัการที่ซับซ้อนในงานอาชีพ
เพื่อพัฒนาผลิตภาพการทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในการทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมลู วางแผน 
เพ่ือแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการตัดสนิใจและลงมือแก้ปัญหางานที่
ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแล

ผู้ร่วมงาน 
- ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย  
- เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้
แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 (Professional Qualification Level 6) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน ให้
คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้
ศาสตร์ที่หลากหลาย 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และแก้ปัญหา

ที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณ์และ
ความชำนาญ 

- เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม

การประกอบอาชีพท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อให้
แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจ้างงาน (Employability) 
สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณาแล้ว
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
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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 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ 

การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ 
- เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั ้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต ่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำที่ เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผูป้ระกอบอาชีพพิจารณาแลว้
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภยั   หน้า  14 
 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 8 (Professional Qualification Level 8) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่นำเสนอแนวความคิดการ
แก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที่โดดเด่น มี
วิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้คำปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อ
สังคมด้วยวิจารณญาณ ความชำนาญและความรับผิดชอบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามกีารสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่นใน
งานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะขั้นสูงสุดในการทำงานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการ
หรือแนวความคิดใหมใ่นวงการอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือ
วิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป 

ความรับผิดชอบและจริยธรรม 
(Responsibility & Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อความเป็นแบบอย่างความสำเร็จเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์หรือ

แนวความคิดท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ  
- เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม
การประกอบอาชีพทั ้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต ่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกอ่นหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผูป้ระกอบอาชีพพิจารณาแลว้
ระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้องสามารถ
ประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 
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ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรม 
 
แนวโน้มของสภาวะอุตสาหกรรมระดับโลก 
 ในปัจจุบันดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของผู้คนและองค์กร แต่จากวิถีการใช้
ชีวิตในปัจจุบันทำให้ดิจิทัลกลายเป็นสิ่งหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และเปลี่ยนโครงสร้างของรูปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการ ทางสังคม รวมถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง แนวโน้มของอุตสาหกรรมดิจิทัลในระดับโลกจึงมีศักยภาพสูงมากใน
โครงสร้างอุตสาหกรรม 4.0 ของโลก โดยเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้าไปเกี่ยวข้องและครอบคลุมอุตสาหกรรมที่
จะต้องใช้เครื่องมือดังสรุปได้ในรูปที่ 1.1 

 
รูปที่ 1.1 ภาพรวมของเครื่องมือหลักในอุตสาหกรรม 4.0 ของโลกท่ีเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลย ี

 
 ในโครงสร้างอุตสาหกรรม 4.0 ของโลกเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้าไปเกี ่ยวข้องและครอบคลุมอยู ่ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (Mobile Devices) อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of 
Things: IoT) เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการบอกตำแหน่งที่อยู่ (Location Detection Technologies) อุปกรณ์
ชั้นสูงที่เชื่อมต่อกับคน (Advance Human-Machine Interfaces) 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



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภยั   หน้า  16 
 

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 
 
 การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ อินเทอร์เน็ตทั้งใน
ส่วนมีสาย และไร้สายเพื่อให้มีศักยภาพ และประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของดิจิทัลคอนเทนต์
ทั้งในประเทศ และเพื่อดึงดูดการลงทุน และนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้นจากการ
ขยายลงทุนในระบบโครงข่ายภายในประเทศ  
 ซ่ึงศูนย์วิจัยกสิกรไทย 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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 แผนงานเร่งด่วนของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 
 

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

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

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

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

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

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พบว่า ในปี 2558 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ไทย มีมูลค่ากว่า 2.24 ล้านล้าน
บาท ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ประเภทธุรกิจขายให้กับธุรกิจ (B2B) 1.33 
ล้านล้านบาท มูลค่าขายที่ธุรกิจขายให้กับผู้บริโภค (B2C) ประมาณ 0.51 ล้านล้านบาท และมูลค่าขายที่ธุรกิจ
ขายให้กับภาครัฐ (B2G) ประมาณ 0.40 ล้านล้านบาท พร้อมคาดการณ์ปี 2559 จะเติบโตแบบก้าวกระโดด 
12.42% มูลค่ารวมสูงถึง 2.52 ล้านล้านบาท  
 ข้อมูลจาก IDC พยากรณ์ เปิดเผยว่าตลาดจะมีการเติบโตในปี 2016-2017 ที่ 3.9% จากเศรษฐกิจฐาน
ดิจิทัล ในขณะที่ GDP จะมีการเติบโตเพียง 3.2% ซึ่งคาดการณ์กันว่าประเทศไทยจะมีการใช้จ่ายที่ 400 ,000 
ล้านบาท ในปี 2560 ข้อมูลการเติบโตปีต่อปี จนถึงปี 2563 จะอยู่ที่ 5% ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าการใช้จ่ายอยู่ที่ 
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 
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ตารางที่ 1.6 การนำข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มาพยากรณ์ (ล้านบาท) 

 
 
 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
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เทนต์ มาตรฐาน คุณภาพ ในแต่ละอุตสาหกรรม) และการส่งเสริมสังคมดิจิทัล (กลไกการเรียนรู้ตลอดชี วิต) 
จากรายงานของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์ จะมีมูลค่าสูงกว่า 
400,000 ล้านบาท ในปี 2560 ครอบคลุมตั้งแต่ อุตสาหกรรมอนิเมชัน เกมออนไลน์ เพลง ภาพยนตร์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และอ่ืนๆ 
 อุตสาหกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มดิจิทัล ได้แก่ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เทคโนโลยีด้าน
การเงิน (Fintech) เทคโนโลยีด้านการศึกษา (Edtech) ตัวกลางตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) การ
ยกระดับบริการ (Service Enhancement) การประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับแอปพลิเคชัน (Application 
Cloud Computing) อินเทอร์เน็ตสำหรับการสื่อสารกันระหว่างสิ่งของอุปกรณ์ ( Internet of Things) โดยที่
ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) น่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตมากที่สุด เพราะครอบคลุมส่วนของเพลง 
ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ตลาดดิจิทัลไทย ได้รับการขับเคลื่อนจากการเติบโตของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
สมาร์ตโฟน และโครงข่ายไร้สายความเร็วสูง ทำให้ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) มีการเติบโตอย่างมาก 
ซึ่งแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ที่ใช้คอนเทนต์ในการนำเสนอไปยังมุมต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เกิด
อุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่ เสื้อผ้า แฟชั่น เครื่องสำอาง อาหาร ท่องเที่ยว และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทั้งนี้รัฐบาล
พึงจับตามองกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัลที่เป็นหนึ่งเดียว (Digital Single Market Strategy) ที่จะทำให้โลก
ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ไร้พรมแดน สามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลภายใต้มาตรฐาน และสภาพแวดล้อมเดียวกัน 
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สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย   
(Network and Security) 
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มาตรฐานอาชีพ 

1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจทัิลคอนเทนต์  

สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network & Security) 

2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน  

ไม่มี 

3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)  

ไม่มี 

4. ข้อมูลเบื้องต้น  

มาตรฐานสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและ
ความปลอดภัย (Network & Security) มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสาขาอาชีพ ICT 
ให้สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สนับสนุนบุคลากรในกลุ่มอาชีพ ให้มีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของผู้ว่าจ้าง มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง 

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

การทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ มีรายละเอียด ดังนี้ 
- ทบทวนคุณลักษณะผลการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ  
- ทบทวนการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ  
- ทบทวนสมรรถนะอาชีพ (หน่วยสมรรถนะ หน่วยสมรรถนะย่อย เกณฑ์การปฏิบัติงาน และ    
  รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ)  
- ทบทวนเครื่องมือประเมิน กระบวนการประเมิน คู่มือการประเมิน สัดส่วนคะแนน เกณฑ์การผ่านการ

ประเมิน 
กรอบคุณวุฒิ 7 ชั้น 

จำนวน 5 อาชีพ 16 ชั้นคุณวุฒิ 37 หน่วยสมรรถนะ 
กรอบคุณวุฒิ 8 ระดับ 

จำนวน 5 อาชีพ 16 ระดับคุณวุฒิ 36 หน่วยสมรรถนะ 
1. ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ชัน้ 3 - 6 1. ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 3 - 6 
2. นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 - 6 2. นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 - 6 
3. นักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 - 6 

3. นักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์ ระดับ 4 - 6 

4. นักจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ ชั้น 4 - 6 4. นักจัดการความมั่นคงระบบสารสนเทศ ระดบั 4 - 6 
5. นักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ชั้น 4 - 6 5. นักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 4 - 6 
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7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)  

7.1 ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค     ระดับ 3, 6 

7.2 นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   ระดับ 4, 6 

7.3 นักบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 4, 6 

7.4 นักจัดการความม่ันคงระบบสารสนเทศ    ระดับ 4, 6 

7.5 นักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย   ระดับ 4, 6 

8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)  

ไม่มี
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9. หน่วยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ (List of ALL Units of competence within This 
Occupational Standards) 
  
 40101 วิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย  
 40102 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในเครือข่าย  
 40103 ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในเครือข่าย  
 40104 ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย  
 40105 วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์  
 40106 ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในระบบเครือข่าย
 40107 ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
          40108 ทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย เบื้องต้น  
 40201 ดำเนินการเพ่ือให้เครือข่ายใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 40202 บำรุงรักษาระบบเครือข่าย  
 40203 จัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย  
 40204 บริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์เครือข่ายสำรอง  
 40205 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย  
 40206  ทดสอบประสิทธิภาพเครือข่าย 
 40301 ติดตั้งและให้การสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย   
 40302 ปฏิบัติการให้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เพ่ือเกิดความม่ันคง  
 40303 ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของระบบเครือข่าย  
 40304 ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีรักษาความมั่นคง  
 40305 ทดสอบและวิเคราะห์การรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  
 40306 แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงสำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย  
 40307 จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางระบบเครือข่าย  
 40308 บริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
 41101  ธรรมาภิบาลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

41102  ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
41201  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย 

ของระบบ 
41202 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย 
41301 บริหารจัดการระบบและเครือข่าย 
41302 วิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและบริหารจัดการข้อมูล 
41401 วิเคราะห์การปกป้องเครือข่ายองค์กร ประเมินและจัดการช่องโหว่ 
41402 จัดการเหตุการณ์ทางไซเบอร์และสืบสวนทางไซเบอร์ 
42101 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ 
42102 ออกแบบระบบให้รองรับความต้องการ 
42103 ทดสอบระบบตามโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สายให้รองรับความต้องการ 
42201 เตรียมแผน ติดตั้ง และส่งมอบงาน  
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42301 วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและป้องกัน 
42401 รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา 
42402 ประเมินความมั่นคงและความเสี่ยง 
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10 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  

อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 3 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในงานสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่าย ที่สามารถประยุกต์หลักการ 
เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบาย
สาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงานภายใต้การแนะแนวจาก
หัวหน้างาน โดยมีสมรรถนะด้านการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย และการตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์
เครือข่ายเบื้องต้น 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู ้ที ่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 3 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสนับสนุนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 
2 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในด้านงานสนับสนุนระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หรือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส ื ่อสาร และดิจ ิท ัลคอนเทนต์ สาขาเคร ือข ่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 3 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 3 จำนวน 2 
หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือ
เจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล 
 2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หมายเหตุ : ไม่มี  
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

40103 ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย 
40108 ทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้น
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10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  
อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมในงานสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่าย ที่สามารถแก้ไข
ปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้
ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และการตั้งค่าและทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1.คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 4 

- มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสนับสนุนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 3 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านงานสนับสนุน
ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู ้ที ่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านงานสนับสนุนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หรือ  
ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 3 แล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 4 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 4 จำนวน 
2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์   
หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

40102 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในเครือข่าย 
40104 ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย  
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10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  
อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการจัดการงานสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่าย สามารถแก้ไข

ปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความ
เป็นผู้นำจัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอดงาน สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้  
โดยมีสมรรถนะในการตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการ
และซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในระบบเครือข่ายและฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้และทักษะกับผู้อ่ืน 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพ 
ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 5 

- มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสนับสนุนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านงานสนับสนุนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หรือ 
ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนต์ สาขา
เครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 4 แล้วเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพ 
ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 5  

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 5 จำนวน 
3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3513 ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์   

หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
 40104 ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย 
 40106 ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในระบบเครือข่าย 
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10.4 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  
อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการในงานสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่าย สามารถแก้ไข

ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์ที่มีความชำนาญด้านการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่าย โดยมี
สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่าย  
และคอมพิวเตอร์  ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพ 
ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 6 

- มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสนับสนุนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 10 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านงานสนับสนุนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หรือ 
ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 5 แล้ว
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพ 
ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 6  

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 6 จำนวน  
3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3513 ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 
2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล 
2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ : ไม่มี 
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หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
40101 วิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย  

 40105 วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
 40107 ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
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10.5 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  
อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมในงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่สามารถ

แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่
ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื ่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการดำเนินการเพื่อให้
เครือข่ายใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย  
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 

- มีประสบการณ์ทำงานด้านงานการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี ่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านการบริหาร
จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือที่เก่ียวข้อง 

- ผู ้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ 
ที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนัก
บริหารจัดการระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพช่างนักบริหารจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระดับ 4 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
2131.30 ผู้บริหารระบบเครือข่าย 
2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

40201 ดำเนินการเพ่ือให้เครือข่ายใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
40202 บำรุงรักษาระบบเครือข่าย 
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10.6 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  
อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถแก้ไขปัญหา  

ในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็น
ผู้นำจัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอดงาน สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้  
โดยมีสมรรถนะในการจัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย บริการจัดการวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายสำรอง 
และฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้และทักษะกับผู้อ่ืน 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพ 
นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 5 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือ 
ที่เก่ียวข้อง หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนัก
บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 5 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

2131.30 ผู้บริหารระบบเครือข่าย 
2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
 40203 จัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย  
 40204 บริการจัดการวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายสำรอง  
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10.7 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  
อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถแก้ไขปัญหาในบริบท  

ที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน  
ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์ที ่มีความชำนาญด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
โดยมีสมรรถนะด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย และทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 6  

- มีประสบการณ์ทำงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี 
หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  ในด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือ 
ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระดับ 5 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับ 6  

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระดับ 6 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

2131.30 ผู้บริหารระบบเครือข่าย  
หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

40205 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย  
40206 ทดสอบประสิทธิภาพเครือข่าย 
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10.8 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  
อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมในงานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและ

คอมพิวเตอร์ ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหา
และตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะ 
ในการติดตั้งและให้การสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย และปฏิบัติการให้ระบบปฏิบัติการ  
และซอฟต์แวร์เกิดความม่ันคง 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
นักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 

- มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์หรือ
ที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หรือที่เก่ียวข้อง 

- ผู ้ที ่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านบริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย  
และคอมพิวเตอร์ หรือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
นักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 4  

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 4 จำนวน 2 หน่วย 
3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ

คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

40301 ติดตั้งและให้การสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
40302 ปฏิบัติการให้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เกิดความม่ันคง 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภยั   หน้า  39 

 10.9 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  
อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes) 
เป็นผู ้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการบริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและ

คอมพิวเตอร์ สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำจัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอดงาน สอนงาน และกำกับดูแล
ผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้  โดยมีสมรรถนะในการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของระบบเครือข่าย 
ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีรักษาความมั่นคง  ทดสอบและวิเคราะห์การรักษาความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย แก้ไขปัญหาด้านความมั ่นคงสำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย 
ถ่ายทอด สอนงาน ฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้และทักษะกับผู้อื่น 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพ 
นักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 5 

- มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หรือ
ที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในด้านบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย 
และคอมพิวเตอร์ หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาวิชาชีพสาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนักบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพ 
นักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 5  

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 5 จำนวน 5 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน   

หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
 40303 ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของระบบเครือข่าย 
 40304 ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีรักษาความมั่นคง 
 40305 ทดสอบและวิเคราะห์การรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
 40306 แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงสำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย 
 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภยั   หน้า  40 

10.10 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  
อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู ้มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 

สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์ที่มีความชำนาญด้านการบริหารจัดการความมั่ นคง
ปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ โดยมีสมรรถนะในการจัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
ระบบเครือข่าย  และบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพ 
นักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 6 

- มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หรือ
ที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในด้านด้านบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย
และคอมพิวเตอร์ หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาวิชาชีพสาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนักบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 5 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
นักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 6  

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระดับ 6 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

40307 จัดทำนโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยทางระบบเครือข่าย 
 40308 บริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
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10.11 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  
อาชีพนักจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมในงานจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ที่สามารถ

แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่
ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการบริหารจัดการระบบและ
เครือข่าย วิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและบริหารจัดการข้อมูล และวิเคราะห์การปกป้องเครือข่าย
องค์กร ประเมินและจัดการช่องโหว่ 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
นักจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 4 

- มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 
3 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือที่เก่ียวข้อง 

- ผู ้ที ่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านจัดการความมั ่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือ  
ที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
นักจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 4  

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักจัดการความมั ่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ระดับ 4 จำนวน 3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

2131.10 นักวิเคราะห์ระบบ 
2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล 
2131.60 วิศวกรซอฟต์แวร์  
3513 ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์  

หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

41301 บริหารจัดการระบบและเครือข่าย 
41302 วิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและบริหารจัดการข้อมูล 
41401 วิเคราะห์การปกป้องเครือข่ายองค์กร ประเมินและจัดการช่องโหว่ 
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10.12 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  
อาชีพนักจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สามารถแก้ไขปัญหา

ในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็น
ผู้นำจัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอดงาน สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้  โดย
มีสมรรถนะในการปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความ
มั่นคงปลอดภัย จัดการเหตุการณ์ทางไซเบอร์และสืบสวนทางไซเบอร์ ถ่ายทอด สอนงาน ฝึกอบรมเพื่อให้
ความรู้และทักษะกับผู้อ่ืน 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนัก
จัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 5 

- มีประสบการณ์ทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี 
หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง 
หรือ 

- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพ 
นักจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 5 

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักจัดการความมั ่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

2131.10 นักวิเคราะห์ระบบ 
2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล 
2131.60 วิศวกรซอฟต์แวร์ 
2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

41102 ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
41202 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย 
41402 จัดการเหตุการณ์ทางไซเบอร์และสืบสวนทางไซเบอร์ 
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10.13 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  

อาชีพนักจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 6 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

เป็นผู้มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ สามารถแก้ไขปัญหาใน
บริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน 
ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์ที่มีความชำนาญด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
โดยมีสมรรถนะในด้านธรรมาภิบาลความมั ่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้านความมั่งคงปลอดภัยและสถาปัตยกรรมด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบ 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
นักจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 6 

- มีประสบการณ์ทำงานด้านธรรมาภิบาลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านธรรมาภิบาลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หรือที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ระดับ 5 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
นักจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ระดับ 6  

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพอาชีพนักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศระดับ 6 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ 
2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
2131.70 ผู้เชี่ยวชาญด้านแคดแคม  

หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

41101 ธรรมาภิบาลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
41201 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย   

                    ของระบบ  
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10.14 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  
อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมในงานด้านการจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย  

ที่สามารถแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจ
งานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน โดยมีสมรรถนะในการเตรียมแผน 
ติดตั้งและส่งมอบงาน การรายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
นักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 4  

- มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย  หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 
3 ปี หรือ 

- ผู้ที ่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านจัดการ
อุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย หรือที่เก่ียวข้อง 

- ผู้ที่กำลังศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย หรือที่เก่ียวข้อง 
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพ 
นักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย  ระดับ 4  

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักทดสอบระบบ ระดับ 4 จำนวน 2 หน่วย 
3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ

คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

2131.10 นักวิเคราะห์ระบบ 
2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล 
2131.60 วิศวกรซอฟต์แวร์  
3513 ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 
2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

42201 เตรียมแผน ติดตั้ง และส่งมอบงาน 
42401 รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา  
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10.15 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  
อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในงานด้านการจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย สามารถแก้ไข

ปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความ
เป็นผู้นำจัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอดงาน สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุ งานตามแผนได้  
โดยมีสมรรถนะในการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและป้องกัน การประเมิน
ความมั่นคงและความเสี่ยง ถ่ายทอด สอนงาน ฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้และทักษะกับผู้อ่ืน 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพ 
นักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 5  

- มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย  หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อย
กว่า 5 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย หรือ 
ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่าย 
ไร้สาย ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพ 
นักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 5  

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไรส้าย 
ระดับ 5 จำนวน 3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

2131.10 นักวิเคราะห์ระบบ 
2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล 
2131.60 วิศวกรซอฟต์แวร์  
3513 ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 
2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

42101 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ 
42301 วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและป้องกัน  
42402 ประเมินความมั่นคงและความเสี่ยง 
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10.16 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  
อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
เป็นผู้มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย สามารถแก้ไขปัญหาใน

บริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน 
ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์ที่มีความชำนาญด้านการบริหารจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย โดย
มีสมรรถนะในด้านออกแบบระบบให้รองรับความต้องการ ทดสอบระบบตามโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สาย
ให้รองรับความต้องการ  
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนัก
จัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 6  

- มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 
10 ปี หรือ 

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านการจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย หรือ 
ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้
สาย ระดับ 5 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security)  อาชีพ 
นักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย ระดับ 6  

- ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพอาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่าย
ไร้สาย ระดับ 6 จำนวน 2 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

2131.10 นักวิเคราะห์ระบบ 
2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล 
2131.60 วิศวกรซอฟต์แวร์  
3513 ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 
2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 

หมายเหตุ : ไม่มี 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

42102 ออกแบบระบบให้รองรับความต้องการ 
42103 ทดสอบระบบตามโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สายให้รองรับความต้องการ 
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 
1. ตารางแสดงหน้าที่ 

  
 
 

คำอธิบาย     

ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function) 
  

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในสาขาอาชีพ  
ICT ให้สามารถแข่งขันและ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

4 0 
 

ปฏิบัติงานด้าน เครือข่ายและ
ความปลอดภัย ให้ได้ตาม
มาตรฐานอาชีพ 

4 0 1 
 

งานสนับสนุนระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์  

4 0 2 
 

งานบริหารจดัการระบบเครือข่าย  
4 0 3 

 

งานบริหารจดัการความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์  

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 
1. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
 4 1 

 

ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศให้
มีประสิทธิภาพ 

4 1 1 
 

บริหารจดัการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ  

4 1 2 
 

จัดหาระบบสารสนเทศอย่างมั่นคง
ปลอดภัย  

4 1 3 
 

ปฏิบัติและบำรุงรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ  

4 1 4 
 

ปกป้องคุ้มครองและสืบสวนทางไซ
เบอร์  

4 2  ปฏิบัติงานและให้คำปรึกษา
ด้านอุปกรณ์พกพาและ
เครือข่ายไรส้าย ให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล 

 
 

 4 2 1 
 

ออกแบบระบบงานด้านอุปกรณ์พกพา
และเครือข่ายไร้สาย 

 4 2 2 
 

ติดตั้งระบบงาน ด้านอุปกรณ์พกพา
และเครือข่ายไร้สาย 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 
1. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 
 
 

 
คำอธิบาย     
ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function) 
  

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
   4 2 3 

 

แก้ปัญหางาน ด้านอุปกรณ์พกพาและ
เครือข่ายไรส้าย 

4 2 4 
 

ตรวจสอบและบำรุงรักษา ด้านอุปกรณ์
พกพาและเครือข่ายไร้สาย 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

 

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

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
4 0 1 งานสนับสนุน

ระบเครือข่าย 
และ
คอมพิวเตอร์   

4 0 1 0 1 
 

วิเคราะห์และ
ออกแบบเครือข่าย  

 4 0 1 0 1 0 1 
 

สำรวจความต้องการของเครือข่าย 
4 0 1 0 1 0 2 วิเคราะหค์วามเป็นไปได้ของ

เครือข่าย 
4 0 1 0 1 0 3 ออกแบบเครือข่าย 
4 0 1 0 1 0 4 ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์

เครือข่าย 

4 0 1 0 2 
 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องมือท่ีใช้ใน
เครือข่าย 

4 0 1 0 2 0 1 จัดหาและตรวจสอบคณุสมบัติของ
ของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
เครือข่าย 

4 0 1 0 2 0 2 จัดหาและเลือกใช้เครื่องมือให้
เหมาะสมกับวสัดุและอุปกรณ์ที่ใช้ 

4 0 1 0 3 
 

ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ใน
เครือข่าย 

4 0 1 0 3 0 1 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสญัญาณ
ตามแผนผังการเตรยีมสถานท่ีติดตั้ง 

4 0 1 0 3 0 2 ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผงั
การติดตั้ง 
 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย  รหัส คำอธิบาย  รหัส คำอธิบาย 

   4 0 1 0 4 
 

ตั้งค่าพร้อมทั้ง
ทดสอบอุปกรณ์
เครือข่าย 
 

 4 0 1 0 4 0 1 ตั้งค่าการทำงาน ให้ทำงานไดต้าม
แผนผังเครือข่าย 

4 0 1 0 4 0 2 ทดสอบการใช้งานอุปกรณเ์ครือข่าย 

 4 0 1 0 5 
 

วางแผนการ
สนับสนุนด้าน
เทคนิคระบบ
เครือข่ายและ
คอมพิวเตอร ์

4 0 1 0 5 0 1 กำหนดขอบเขตความต้องการ
สนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

4 0 1 0 5 0 2 สรุปแผนการสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 4 0 1 0 6 
 

ติดตั้งและสนับสนุน
การใช้งานระบบ
ปฏิบัติ การและ
ซอฟต์แวร์ที่
ให้บริการในระบบ
เครือข่าย 

4 0 1 0 6 0 1 ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งาน
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย 

4 0 1 0 6 0 2 ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งาน
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบ
สารสนเทศ (Database Server, 
Application Server) 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

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

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย  รหัส คำอธิบาย  รหัส คำอธิบาย 

   4 0 1 0 7 ประเมินและ
ปรับปรุงการ
สนับสนุนด้าน
เทคนิคระบบ
เครือข่ายและ
คอมพิวเตอร ์

 4 0 1 0 7 0 1 ประเมินคุณภาพการให้บริการด้าน
เทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4 0 1 0 7 0 2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้านเทคนิคระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

 40108 ทดสอบการติดตั้ง
อุปกรณ์เครือข่าย
เบื้องต้น 

 4 0 1 0 8 0 1 ตรวจสอบการท างานของอปุกรณ ์
สายสญัญาณ การเชื่อมต่อ และ
ระบบไฟฟ้าตามแผนผงัเครือขา่ย 

 4 0 1 0 8 0 2 ทดสอบท างานของอปุกรณ์
เครือข่ายตามแผนผงัเครือข่าย 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

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

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
4 0 2 งานบริหารจดัการ

ระบบเครือข่าย  
4 0 2 0 1 

 

ดำเนินการเพื่อให้
เครือข่าย ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธภาพ 

4 0 2 0 1 0 1 
 

สร้างและกำหนดสิทธ์ิบัญชี
ผู้ใช้เครือข่าย 

4 0 2 0 1 0 2 เฝ้าระวังและตรวจสอบ
สถานะ การทำงานของ
เครือข่าย 

4 0 2 0 1 0 3 ทำรายงานสรุปผลการ
ทำงานของเครือข่ายในรอบ
วัน 

4 0 2 0 2 
 
 

บำรุงรักษาระบบ
เครือข่าย  

4 0 2 0 2 0 1 ประเมินผลการฝึกอบรม 
ถูกต้องครบถ้วน 

4 0 2 0 2 0 2 จัดทำรายงานสรุปผลการ
บำรุงรักษาระบบเครือข่าย 

4 0 2 0 3 
 

จัดการระบบความ
ผิดพลาดของ
เครือข่าย  

4 0 2 0 3 0 1 เฝ้าระวังตรวจสอบปัญหา
การทำงานของเครือข่าย 

4 0 2 0 3 0 2 แก้ไขปัญหาทีส่่งผลกระทบ
ต่อการทำงานของเครือข่าย 

4 0 2 0 3 0 3 บันทึกปัญหาและวิธีการ
แก้ไข 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

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

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย  รหัส คำอธิบาย  รหัส คำอธิบาย 

   4 0 2 0 4 บริการจดัการวสัดุ 
อุปกรณ์เครือข่าย
สำรอง  

 4 0 2 0 4 0 1 วางแผนการสำรองวัสดุ 
อุปกรณ์เครือข่าย 

 4 0 2 0 4 0 2 จัดเก็บและควบคุมวสัดุ 
อุปกรณ์เครือข่ายสำรอง 

4 0 2 0 5 ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
เครือข่าย  

4 0 2 0 5 0 1 สำรวจความคับคั่งของปริมาณ
การจราจรในเครือข่าย 

 4 0 2 0 5 0 2 วิเคราะหค์วามเป็นไปได้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครือข่าย 

4 0 2 0 5 0 3 ดำเนินการปรับแต่งเครือข่าย
เพื่อให้มีประสิทธิภาพการ
ทำงานสูงสุด 

4 0 2 0 6 ทดสอบ
ประสิทธิภาพ
เครือข่าย 

 4 0 2 0 6 0 1 ทดสอบระบบเครือข่าย 

4 0 2 0 6 0 2 วางแผนใช้งานระบบเครือข่าย
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

 
 
 
 

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

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 

4 0 3 งานบริหารจดัการ
ความมั่นคง
ปลอดภัยระบบ
เครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์  

4 0 3 0 1 
 

ติดตั้งและให้การ
สนับสนุนการใช้งาน
ระบบปฏิบตั ิ
การเครือข่าย 

4 0 3 0 1 0 1 
 

สร้างและกำหนดสิทธ์ิบัญชี
ผู้ใช้เครือข่าย 

4 0 3 0 1 0 2 
เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะ 
การทำงานของเครือข่าย 

4 0 3 0 2 
 

ปฏิบัติการใหร้ะบบ 
ปฏิบัติการและ
ซอฟต์แวร์เพื่อเกิด
ความมั่นคง 

4 0 3 0 2 0 1 ปรับปรุงซอฟต์แวร์และ
ปรับตั้งระบบ ปฏิบัติการ
เครือข่ายให้เกดิความมั่นคง 

4 0 3 0 2 0 2 ดูแลจดัการ Malware 

4 0 3 0 2 0 3 สนับสนุนด้านเทคนิคการ
สำรองและกู้คืนข้อมูลระบบ  

4 0 3 0 3 
 

ควบคุมการเข้าถึง
ทรัพยากรของระบบ
เครือข่าย  

4 0 3 0 3 0 1 บริหารจดัการการเข้า ถึงของ
ผู้ใช้ 

4 0 3 0 3 0 2 กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบของ
ผู้ใช้งาน 

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



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภยั   หน้า  56 

2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

 

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

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 

    4 0 3 0 3 0 3 ควบคุมการเข้าถึงทาง
กายภาพ ระบบปฏิบัติ การ
เครือข่ายและสารสนเทศ 

4 0 3 0 3 0 4 ควบคุมอุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทพกพาและการ ใช้งาน
จากภายนอก 

4 0 3 0 4 บริการจดัการวสัดุ 
อุปกรณ์เครือข่าย
สำรอง  

4 0 3 0 4 0 1 ทำ Hardening  ระบบ 
ปฏิบัติการเครือข่าย 

4 0 3 0 4 0 2 รักษาความปลอดภัยเครือข่าย
การสื่อสาร  

4 0 3 0 5 ทดสอบและวิเคราะห์
การรักษาความมั่นคง
ของระบบ
คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย 

4 0 3 0 5 0 1 ใช้เครื่องมือในการทดสอบ
เจาะระบบเพื่อตรวจสอบหา
ช่องโหว่และหยุดยั้ง 

4 0 3 0 5 0 2 ทดสอบโจมตีผา่น
แอพพลิเคชั่น  

4 0 3 0 5 0 3 ทดสอบโจมตีจากรูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารในระบบ
เครือข่าย 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

 

 
 
คำอธิบาย 

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

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย  รหัส คำอธิบาย  รหัส คำอธิบาย 

   4 0 3 0 6 แก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงสำหรับ
เครื่องแม่ข่ายและ
ระบบเครือข่าย 
 

 4 0 3 0 6 0 1 วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน
ระบบ  

4 0 3 0 6 0 2 ตรวจสอบการบุกรุก  

4 0 3 0 6 0 3 สำรองและกู้คืนข้อมูล  

4 0 3 0 6 0 4 ตรวจสอบและวเิคราะห์
หลักฐานทางดิจิทัล 

   4 0 3 0 7 จัดทำนโยบายด้าน
ความมั่นคง
ปลอดภัยทางระบบ
เครือข่าย 

 4 0 3 0 7 0 1 ออกแบบและปรับปรุง
นโยบายดา้นความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเครือข่าย 

4 0 3 0 7 0 2 ควบคุมและติดตามการ
ปฏิบัติตาม นโยบายความ
มั่นคงปลอดภยัทางระบบ
เครือข่าย 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

 
 

 
 
คำอธิบาย 

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

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย  รหัส คำอธิบาย  รหัส คำอธิบาย 
   4 0 3 0 8 บริหารความเสี่ยง

ด้านความมั่นคงของ
ระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย 
 

 4 0 3 0 8 0 1 วิเคราะหค์วามเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบ
เครือข่าย 

4 0 3 0 8 0 2 จัดการความเสีย่งด้าน
ความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

 
 
 

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

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
4 1 1 บริหารจดัการ

ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ 
(Oversee and 
Govern) 

4 1 1 0 1 
 

ธรรมาภิบาลความ
มั่นคงปลอดภยั
ระบบสารสนเทศ
และการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 

4 1 1 0 1 0 1 
 

วางแผนเชิงกลยุทธ์ 
4 1 1 0 1 0 2 กำกับดูแลและการบริหาร

ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

4 1 1 0 1 0 3 ตรวจสอบความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

4 1 1 0 2 
 

ปฏิบัติการด้านความ
มั่นคงปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ 

4 1 1 0 2 0 1 ปฏิบัติการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

4 1 1 0 2 0 2 บริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ 

4 1 1 0 2 0 3 จัดการองค์ความรู ้

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

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

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
4 1 2 จัดหาระบบ

สารสนเทศอย่าง
มั่นคงปลอดภยั  

4 1 2 0 1 
 

ธรรมาภิบาลความ
มั่นคงปลอดภยั
ระบบสารสนเทศ
และการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 

 4 1 2 0 1 0 1 
 

วางแผนเชิงกลยุทธ์ 
4 1 2 0 1 0 2 กำกับดูแลและการบริหารด้าน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ 

4 1 2 0 1 0 3 ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภยั
ระบบสารสนเทศ 

4 1 2 0 2 
 

ปฏิบัติการด้านความ
มั่นคงปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ 

4 1 2 0 2 0 1 
 

วางแผนความต้องการของ
ระบบ 

4 1 2 0 2 0 2 พัฒนาระบบ 
4 1 2 0 2 0 3 ทดสอบและประเมินผล 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

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

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
4 1 3 ปฏิบัติและ

บำรุงรักษาความ
มั่นคงปลอดภยั
ระบบสารสนเทศ  

4 1 3 0 1 
 

บริหารจดัการระบบ
และเครือข่าย 

4 1 3 0 1 0 1 
 

บริการเครือข่าย 
4 1 3 0 1 0 2 บริหารจดัการระบบ 

4 1 3 0 2 
 

วิเคราะหค์วามมั่นคง
ปลอดภัยของระบบและ
บริหารจดัการข้อมลู 

4 1 3 0 2 0 1 
 

วิเคราะหค์วามมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ 

4 1 3 0 2 0 2 บริหารจดัการข้อมลู 

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



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภยั   หน้า  62 

2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

 
 
 
 

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

 
  

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
4 1 4 ปกป้องคุ้มครอง

และสบืสวนทาง
ไซเบอร์  

4 1 4 0 1 
 

วิเคราะห์การปกป้อง
เครือข่ายองค์กร 
ประเมินและจัดการช่อง
โหว่ 

4 1 4 0 1 0 1 
 

วิเคราะห์การปกป้อง
เครือข่ายองค์กร 

4 1 4 0 1 0 2 ประเมินและการจัดการ
ช่องโหว่ 

4 1 4 0 2 
 

จัดการเหตุการณ์ทางไซ
เบอร์และสืบสวนทางไซ
เบอร ์

4 1 4 0 2 0 1 
 

จัดการเหตุการณ์ทางไซ
เบอร ์

4 1 4 0 2 0 2 วิเคราะหภ์ัยคุกคาม 

4 1 4 0 2 0 3 สืบสวนทางไซเบอร์และ
พิสูจน์หลักฐานดิจิทัล 

4 1 4 0 2 0 4 กู้คืนระบบจากภัยพิบัต ิ

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

 
 

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

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
4 2 1 ออกแบบ 

ระบบงานด้าน
อุปกรณ์พกพา
และเครือข่ายไร้
สาย 

4 2 1 0 1 
 

สำรวจและวิเคราะห์
ความต้องการของระบบ 

4 2 1 0 1 0 1 
 

ตรวจสอบสถานท่ีในการ
ติดตั้งระบบ 

4 2 1 0 1 0 2 เก็บข้อมูลความต้องการ
ทรัพยากร 

4 2 1 0 1 0 3 รวบรวมข้อมลูความ
ต้องการด้านความมั่นคง
ปลอดภัย   

4 2 1 0 2 
 

ออกแบบระบบให้
รองรับความต้องการ 

4 2 1 0 2 0 1 
 

เลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับความ
ต้องการ 

4 2 1 0 2 0 2 ออกแบบการเช่ือมต่อ
ระบบกับบริการภายนอก 

4 2 1 0 3 
 

เขียนแผนผังระบบ
เครือข่ายไรส้ายให้
รองรับความต้องการ 

4 2 1 0 3 0 1 ออกแบบโครงสรา้งระบบ
เครือข่ายไรส้าย 

4 2 1 0 3 0 2 เขียนแผนผังระบบ
เครือข่ายไรส้าย 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

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

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
4 2 2 ติดตั้ง  

ระบบงาน ด้าน
อุปกรณ์พกพา
และเครือข่ายไร้
สาย 

4 2 2 0 1 
 

สำรวจและวิเคราะห์
ความต้องการของระบบ 

4 2 2 0 1 0 1 
 

เขียนแผนงานการติดตั้ง
ระบบ 

4 2 2 0 1 0 2 เตรียมอุปกรณ์และติดตั้ง
ระบบ 

4 2 2 0 1 0 3 ตรวจสอบและส่งมอบ
ระบบ 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

 
 
 
 

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

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
4 2 3 แก้ปัญหางาน ด้าน

อุปกรณ์พกพาและ
เครือข่ายไรส้าย 

4 2 3 0 1 
 

วิเคราะห์ แกไ้ข
ปัญหาและป้องกัน 

4 2 3 0 1 0 1 
 

จำแนกประเภทของ
ปัญหาที่เกิดในระบบ 

4 2 3 0 1 0 2 วินิจฉัยและปรับแก้
ข้อบกพร่องของระบบ 

4 2 3 0 1 0 3 วางแผนรองรับ
สถานการณ์ล่วงหน้า 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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2. ตารางแสดงหน้าที่ (ต่อ) 
 

 
 
 

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

หน้าท่ีหลัก 
Key Function 

 หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
4 2 4 ตรวจสอบและบำรุงรักษา 

ด้านอุปกรณ์พกพาและ
เครือข่ายไรส้าย 

4 2 4 0 1 
 

วิเคราะห์ แกไ้ข
ปัญหาและ
ป้องกัน 

4 2 4 0 1 0 1 
 

เขียนขั้นตอนการ
ตรวจสอบระบบ 

4 2 4 0 1 0 2 เฝ้าระวังการทำงาน
ของระบบ 

4 2 4 0 1 0 3 ประเมินการทำงาน
ของระบบตามระยะ
การใช้งาน 

4 2 4 0 2 
 

ประเมินความ
มั่นคงและความ
เสี่ยง 

 4 2 4 0 2 0 1 ระบุความมั่นคง
ปลอดภัยและความ
เสี่ยงจากการบุกรุก 

4 2 4 0 2 0 2 รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยและ
ป้องกันความเสี่ยง
จากการบุกรุก 

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

หน่วยสมรรถนะหลัก 
(Unit of Competency) 

ช่า
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ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 
 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

40101 วิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย     ⚫             

40102 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน
เครือข่าย 

 ⚫ 
 

  
           

40103 ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย ⚫                

40104 ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย  ⚫ ⚫              

40105 วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 

  
 

⚫  
           

40106 ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในระบบ
เครือข่าย 

  
⚫ 

  
           

40107 ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้าน
เทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 

  
 

⚫   
 

 
        

40108 ทดสอบการติดตั้งอุปกรณเ์ครือข่ายเบื้องต้น ⚫                

40201 ดำเนินการเพ่ือให้เครือข่ายใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  
 

 ⚫  
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หน่วยสมรรถนะหลัก 
(Unit of Competency) 
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ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 
 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

40202 บำรุงรักษาระบบเครือข่าย      ⚫            

40203 จัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย       ⚫           

40204 บริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์เครือข่ายสำรอง       ⚫           

40205 ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย        ⚫          

40206  ทดสอบประสิทธิภาพเครือข่าย       ⚫          

40301 ติดตั้งและให้การสนับสนุนการใช้งาน
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย  

  
 

  
  ⚫         

40302 ปฏิบัติการให้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์
เพ่ือเกิดความมั่นคง 

  
 

  
  ⚫         

40303 ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของระบบ
เครือข่าย  

  
 

  
   ⚫        

40304 ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีรักษาความ
มั่นคง 

  
 

  
   ⚫        

40305 ทดสอบและวิเคราะห์การรักษาความมั่นคง
ของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

  
 

  
   ⚫        
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หน่วยสมรรถนะหลัก 
(Unit of Competency) 
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ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 
 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

40306 แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงสำหรับเครื่องแม่
ข่ายและระบบเครือข่าย 

  
 

  
   ⚫        

40307 จัดทำนโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยทาง
ระบบเครือข่าย 

  
 

  
    ⚫       

40308 บริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

  
 

  
    ⚫       

41101 ธรรมาภิบาลความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

  
 

  
       ⚫    

41102 ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ  

  
 

  
      ⚫     

41201 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัย
และสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 

  
 

  
       ⚫    

41202 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีความมั่นคง
ปลอดภัย 

  
 

  
      ⚫     

41301 บริหารจัดการระบบและเครือข่าย           ⚫      

41302 วิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและ
บริหารจัดการข้อมูล 

  
 

  
     ⚫      
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หน่วยสมรรถนะหลัก 
(Unit of Competency) 
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ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 
 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

41401 วิเคราะห์การปกป้องเครือข่ายองค์กร ประเมิน
และจัดการช่องโหว่ 

  
 

  
     ⚫      

41402 จัดการเหตุการณ์ทางไซเบอร์และสืบสวนทาง
ไซเบอร์ 

  
 

  
      ⚫     

42101 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ               ⚫  

42102 ออกแบบระบบให้รองรับความต้องการ                ⚫ 

42103 ทดสอบระบบตามโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้
สายให้รองรับความต้องการ 

  
 

  
          ⚫ 

42201 เตรียมแผน ติดตั้ง และส่งมอบงาน              ⚫   

42301 วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและป้องกัน               ⚫  

42401 รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา              ⚫   

42402 ประเมินความมั่นคงและความเสี่ยง               ⚫  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40101  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถสำรวจความต้องการของเครือข่าย วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเครือข่าย ออกแบบ
เครือข่าย และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2132.30 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
40101.01 สำรวจความ
ต้องการ ของเครือข่าย 

1.1 สร้างแบบสำรวจความต้องการ
ของระบบเครือข่าย 
1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ
ของระบบเครือข่าย 
1.3 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
เครือข่าย 
1.4 สรุปผลข้อมูลความต้องการของ
ระบบเครือข่าย 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
 

40101.02 วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของเครือข่าย 

2.1 ศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค
ตามขอบเขตความต้องการของระบบ
เครือข่าย 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ✓   
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

2.2 ศึกษาความเป็นไปได้ทางต้นทุน
ตามขอบเขตความต้องการของระบบ
เครือข่าย 
2.3 ศึกษาความเป็นไปได้ของ
ผู้ปฏิบัติงานตามขอบเขตความ
ต้องการของระบบเครือข่าย 
2.4 สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้เพ่ือการตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ 
ซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน และ
เทคโนโลยีที่ใช้ 

 

40101.03 ออกแบบเครือข่าย 3.1 เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย 
3.2 เขียนแบบแผนผังการเตรียม
สถานที่ติดตั้ง  
3.3 ออกแบบการเชื่อมต่อของ
เครือข่ายในระดับสายสัญญาณ พอร์ท
เชื่อมต่อ และโปรโตคอล  
3.4 ออกแบบติดตั้งเครือข่ายระดับ
แกนหลัก ระดับกระจาย และระดับ
ผู้ใช้งาน  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
 

40101.04 ทดสอบการทำงาน
อุปกรณ์เครือข่าย 

4.1 กำหนดวิธีการทดสอบอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในเครือข่าย   
4.2 ทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย
ตามฟังก์ชันที่ออกแบบ  
4.3 ทดสอบการต่อเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้
ในเครือข่ายระดับแกนหลัก ระดับ
กระจาย และระดับผู้ใช้งาน  
4.4 ทดสอบการทำงานของเครือข่าย
ในระดับสายสัญญาณ พอร์ทเชื่อมต่อ 
และโปรโตคอล   

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงรายละเอียดสรุปข้อมูลความต้องการของระบบเครือข่าย

ทางกายภาพ และรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย  
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2. ความสามารถในการจัดทำเอกสารสรุปผลความเป็นไปได้เพื ่อการตัดสินใจเลือก อุปกรณ์ 
ซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน และเทคโนโลยีที่ใช้กับเครือข่าย 

3. ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงแบบติดตั้งเครือข่ายระดับแกนหลัก , ระดับกระจาย และ
ระดับผู้ใช้งาน  

4. ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงการทดสอบเพ่ือยอมรับได้ว่าสามารถทำงานได้จริง  
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

 1. ความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย  
 2. ความรู้เกี่ยวกับ สื่อสายสัญญาณท่ีใช้ในระบบเครือข่ายและการเดินสาย  
  2.1 สื่อกลางแบบสายสัญญาณ  
  2.2 สื่อกลางแบบไร้สาย  
 3. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานอีเทอร์เน็ต  
 4. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน Wi-Fi  
 5. ความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับระดับที่ 1-2  
 6. ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับระดับที่  3-7  
 7. ความรู้เกี่ยวกับในการออกแบบระบบเครือข่าย ได้แก่  

7.1  รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย  
7.2  ความเร็วของเครือข่าย  
7.3  งบประมาณในการลงทุนสร้างเครือข่าย  
7.4  ความสามารถรองรับการใช้งาน  
7.5  ความสามารถในการขยายเครือข่ายในอนาคต  
7.6  ความมีเสถียรภาพของเครือข่าย  
7.7  ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย  

 8. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย ได้แก่  
8.1  ทดสอบคุณลักษณะเฉพาะ  
8.2  ทดสอบฮาร์ดแวร์  
8.3  ทดสอบซอฟต์แวร์  
8.4  ทดสอบกระบวนการทำงาน  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้  
 2. ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
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เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
    (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบสัมภาษณ์ 
2. พิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่าย

ผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การสำรวจความต้องการของระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ 
2. สำรวจความต้องการของระบบเครือข่ายตามขอบเขตท่ีกำหนด 
3. ศึกษาความต้องการของระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมตามขอบเขตท่ีกำหนด 
4. สรุปข้อมูลความต้องการของระบบเครือข่ายทางกายภาพ และรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย   
5. ศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคของอุปกรณ์เครือข่ายทางกายภาพ และซอฟต์แวร์ควบคุมการ

ทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย  
6. ศึกษาความคุ้มทุนของอุปกรณ์เครือข่ายทางกายภาพ และซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของ

อุปกรณ์เครือข่าย  
7. ศึกษาความเป็นไปได้การปฏิบัติงานของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
8. สรุปผลความเป็นไปได้เพื ่อการตัดสินใจเลือก อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน และ

เทคโนโลยีที่ใช้กับเครือข่าย 
9. ปฏิบัติงานเลือกอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน และเทคโนโลยีที่ใช้กับเครือข่าย 
10. เขียนแบบแผนผังการเตรียมสถานที่ติดตั้ง  
11. ออกแบบการเชื่อมต่อของเครือข่ายในระดับสายสัญญาณ พอร์ทเชื่อมต่อ และโปรโตคอล  
12. ออกแบบติดตั้งเครือข่ายระดับแกนหลัก, ระดับกระจาย และระดับผู้ใช้งาน  
13. กำหนดวิธีการทดสอบความสามารถการทำงานของอุปกรณ์ท่ีใช้ในเครือข่าย  
14. ทดสอบการทำงานตามฟังก์ชันที่ออกแบบ ตามเอกสารวิธีการทดสอบ  
15. ทดสอบเชิงประสิทธิภาพของการต่อเช ื ่อมอุปกรณ์ที ่ ใช ้ในเครือข ่ายระดับ Core Layer, 

Distribution Layer และ Access Layer 
16. ทดสอบการทำงานได้จริงของเครือข่ายในระดับสายสัญญาณ พอร์ทเชื่อมต่อ และโปรโตคอล  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
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 1. สมรรถนะย่อย 40101.01 สำรวจความต้องการของเครือข่ายให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน 
และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
  2. สมรรถนะย่อย 40101.02 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเครือข่ายให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน 
และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
 3. สมรรถนะย่อย 40101.03 ออกแบบเครือข่ายให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่
แสดงถึงประสบการณ์ 
 4. สมรรถนะย่อย 40101.04 ทดสอบการทำงานอุปกรณ์เครือข่ายให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน 
และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40102  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในเครือข่าย 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถจัดหาและตรวจสอบคุณสมบัติของของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายจัดหาและ
เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

40102.01 จัดหาและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของของ
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
เครือข่าย 

1.1 จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
เครือข่ายระดับสายสัญญาณ และการ
เชื่อมต่อ   
1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของ
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในเครือข่าย
ระดับสายสัญญาณ และการเชื่อมต่อ 
ให้ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนด 
1.3 สรุปรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
เครือข่าย ประกอบด้วย ชื่อวัสดุและ
อุปกรณ์ ยี่ห้อ/รุ่น และ จำนวน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

 40102.02 จัดหาและเลือกใช้
เครื่องมือให้เหมาะสมกับวัสดุ
และอุปกรณ์ท่ีใช้ 

2.1 เลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง
เครือข่ายให้เหมาะสมกับวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ใช้ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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สมรรถนะย่อย 
Element 

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 
 Assessment  

2.2 สรุปรายการเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตั้งระบบเครือข่าย ประกอบด้วย 
ชื่อเครื่องมือ ยี่ห้อ/รุ่น และ จำนวน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการจัดทำเอกสารสรุปรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย ประกอบด้วย ชื่อ

วัสดุและอุปกรณ์ ยี่ห้อ/รุ่น และ จำนวน 
2. ความสามารถในการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายระดับ

สายสัญญาณและการเชื่อมต่อให้ตรงตามคุณสมบัติ ยี่ห้อ/รุ่น  
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ และสายสัญญาณท่ีใช้กับเครือข่าย  
2. ความรู้เกี่ยวกับ การใช้อุปกรณ์ทดสอบสายสัญญาณ  
3. ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับระดับที่ 1-4 ได้แก่ Hub, Repeater, Bridge, 

Switch, Router, Layer 3 Switch, Gateway 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้ 
 2.  ผลการสัมภาษณ์  
      (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
    (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

 1. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายระดับสายสัญญาณและการเชื่อมต่อตามคุณสมบัติเฉพาะที่
กำหนด และได้มาตรฐาน มอก.  
 2. ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่ายระดับสายสัญญาณและการ
เชื่อมต่อให้ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะที่กำหนดไว้ 
 3. จัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งเครือข่าย เช่น อุปกรณ์ ตัด ปลอก เข้าหัวสาย UTP, STP  
 4. จัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งเครือข่าย เช่น  Fiber Optic อุปกรณ์เชื่อมต่อ Connector  
 5. จัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งเครือข่าย เช่น สาย Patch Cable  อุปกรณ์ทดสอบสาย Cable 
Testing 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40102.01 จัดหาและตรวจสอบคุณสมบัติของของวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในเครือข่าย 
ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 2. สมรรถนะย่อย 40102.02 จัดหาและเลือกใช้เครื ่องมือให้เหมาะสมกับวัสดุและอุปกรณ์ที ่ใช้
เครือข่าย ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40103  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในเครือข่าย 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณตามแผนผังการเตรียมสถานที่ติดตั้งและติดตั้ง
อุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังการติดตั้ง 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล 
2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
40103.01 ติดตั้งระบบไฟฟ้า
และสายสัญญาณตามแผนผัง
การเตรียมสถานที่ติดตั้ง 

1.1 ติดต้ังระบบไฟฟ้าและ
สายสัญญาณตามแผนผังการเตรียม
สถานที่ติดตั้ง  
1.2 ติดตั้งและเดินสายสัญญาณ
ต่อไปนี้ สายเคเบิลคู่บิดตีเกลียว สาย
เคเบิลแกนร่วม และสายเคเบิลเส้นใย
แสง         

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบปฏิบัติ 
 

40103.02 ติดตั้งอุปกรณ์
เครือข่ายตามแผนผังการติดตั้ง 

2.1 ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเข้า Rack, 
Rack Mount Kit, Enclosure  
2.2 ทดสอบต่อเชื่อมสายสัญญาณเข้า
อุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย  

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบปฏิบัติ 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1. ความสามารถในด้านเอกสารและภาพแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย 
2. ความสามารถในด้านแผนผังเครือข่าย 
3. ความสามารถในด้านสายสัญญาณท่ีใช้ในระบบเครือข่ายและการเดินสาย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับแผนผังการเตรียมสถานที่ติดตั้ง  
2. ความรู้เกี่ยวกับแผนผังการติดตั้ง และแผนผังเครือข่าย  
3. ความรู้เกี่ยวกับสื่อสายสัญญาณที่ใช้ในระบบเครือข่ายและการเดินสาย  
4. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานอีเทอร์เน็ต  
5. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน Wi-Fi  
6. ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับระดับที่ 1-4 ได้แก่ Hub, Repeater, Bridge, 
Switch, Router, Layer 3 Switch และ Gateway 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
 2.  ผลจากการทดสอบภาคปฏิบัติ 
     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้ 
     (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
    (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
 2. ติดตั้งและเดินสายสัญญาณ สายเคเบิลคู่บิดตีเกลียว สายเคเบิลแกนร่วม และสายเคเบิลเส้นใยแสง  
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  3. ติดตั้งและเดินสายสัญญาณ อุปกรณ์เครือข่ายเข้า Rack, Rack Mount Kit, Enclosure  
  4. ติดตั้งและเดินสายสัญญาณ ตามแผนผังการติดตั้ง  
  5. ทดสอบต่อเชื่อมสายสัญญาณเข้าอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย  

  6. ทดสอบจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามแผนผังการติดตั้ง  
  7. ทดสอบตามรูปแบบการติดตั้งเครือข่าย  
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40103.01 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณตามแผนผังการเตรียมสถานที่ติดตั้ง
ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน และแบบปฏิบัติ  
 2. สมรรถนะย่อย 40103.02 ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณตามแผนผังการเตรียมสถานที่ติดตั้ง
ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน และแบบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40104  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย 
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถตั้งค่าการทำงาน ให้ทำงานได้ตามแผนผังเครือข่าย และทดสอบการใช้งานอุปกรณ์
เครือข่าย 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 3513 ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation 10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

40104.01 ตั้งค่าการทำงาน ให้
ทำงานได้ตามแผนผังเครือข่าย 

1.1 ตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายในระดับ
พอร์ทเชื่อมต่อ โปรโตคอล และ ตาม
แผนผังเครือข่าย  
1.2 บันทึกสำรองข้อมูลการตั้งค่า  

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. ทดสอบโดยใช้แบบปฏิบัติ 

40104.02 ทดสอบการใช้งาน
อุปกรณ์เครือข่าย 

2.1 ทดสอบการทำงาน ของเครือข่าย
ตามแผนผังเครือข่าย  
2.2 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน 
ของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย  

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. ทดสอบโดยใช้แบบปฏิบัติ 
 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1. ความสามารถในการทดสอบการทำงาน ของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย  
2. ความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน ของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานอีเทอร์เน็ต  
2. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน Wi-Fi  
3. ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับระดับที่ 1-4 ได้แก่ Hub, Repeater, Bridge, 

Switch, Router, Layer 3 Switch, Gateway 
4. ความรู้เกี่ยวกับ พ้ืนฐาน TCP/IP  
5. ความรู้เกี่ยวกับ ไอพีแอดเดรสแบบ Static  
6. ความรู้เกี่ยวกับ ไอพีแอดเดรสแบบ  Dynamic  
7. ความรู้เกี่ยวกับ การแบ่งไอพีแอดเดรส   
8. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานอีเทอร์เน็ต  
9. ความรู ้เกี ่ยวกับ การตั ้งค่าการทำงาน อุปกรณ์เครือข่ายที ่ระดับระดับที ่ 1-4 ได้แก่ Hub, 

Repeater, Bridge, Switch, Router, Layer 3 Switch และ Gateway 
10. ความรู้เกี่ยวกับ การตั้งค่าการกำหนดเส้นทางเครือข่ายแบบ Static  
11. ความรู้เกี่ยวกับ การตั้งค่าการกำหนดเส้นทางเครือข่ายแบบ Dynamic  
12. ความรู ้เกี ่ยวกับ การแบ่งกลุ ่มของอุปกรณ์สวิตซ์ ได้แก่ การทำ Spanning Tree Protocol,  

Virtual Local Area Network,  
13. ความรู้เกี่ยวกับ การแบ่งกลุ่มของอุปกรณ์สวิตซ์ ได้แก่ VLAN Trunking Protocol , InterVLAN 

Routing และ Load Balancing 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

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

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้ 
 2. ผลการสัมภาษณ์  

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 

http://en.wikipedia.org/wiki/VLAN_Trunking_Protocol
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2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. ทดสอบโดยใช้แบบปฏิบัติ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายอาทิ  Repeater, Bridge, Switch, Router, Layer 3 Switch  
2. ตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายอาทิ Gateway ในระดับพอร์ทเชื่อมต่อ และโปรโตคอล ตามแผนผัง

เครือข่าย 
3. ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย 
4. บันทึกสำรองข้อมูลการตั้งค่า  

 
5. กำหนดกระบวนการในการทดสอบการทำงาน ของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย  
6. ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน  
7. ทำรายงานสรุปผลการทดสอบของทุกอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40104.01 ตั้งค่าการทำงาน ให้ทำงานได้ตามแผนผังเครือข่ายให้ทำการทดสอบโดย
ใช้แบบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และแบบปฏิบัติ 
 2. สมรรถนะย่อย 40104. 02 ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายให้ทำงานได้ตามแผนผังเครือข่ายให้
ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน แบบสัมภาษณ์และแบบปฏิบัติ 
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 หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40105 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วางแผนการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถกำหนดขอบเขตความต้องการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และสรุปแผนการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2356 ผู้ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
40105.01 กำหนดขอบเขต
ความต้องการสนับสนุน
ทางด้านเทคนิคระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1.1 กำหนดขอบเขตในการวางแผนให้
การสนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายด้านเครือข่าย  
1.2 กำหนดขอบเขตในการวางแผนให้
การสนับสนุนทางด้านคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายด้านระบบสารสนเทศ  
1.3 กำหนดขอบเขตในการวางแผนให้
การสนับสนุนทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของผู้ใช้งานเครือข่าย  

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 40105.02 สรุปแผนการ
สนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2.1 เขียนแผนการสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.2 สรุปแผนการสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการด้านเอกสารแผนการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. ความสามารถในการกำหนดขอบเขตความต้องการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

  1.   ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง OSI 7 เลเยอร์  
       1.1 ความรู ้เกี ่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 1 The Physical Layer เช่น อุปกรณ์ที ่ใช้ในการ
เชื่อมต่อ เช่น สายเคเบิล Lanสายไฟฟ้า หรือ Connector ต่างๆ 

1.2 ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 2 The Data Link Layer สื่อกลางของการส่งข้อมูล 
เช่น ระบุหมายเลข addressของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เรียกว่า MAC Address 
1.3 ความรู้เกี ่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 3 The Network Layer โปรโตคอล ต่างๆ เช่น IP, 
Novell's IPX, IBM's APPN, Appletalk 
1.4 ความรู้เกี ่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 4 The Transport Layer การแบ่งข้อมูลใน Layer 
ต่างๆ ให้เหมาะสม กับการใช้งาน ซึ่งเรียกว่า Segmentationprotocol ในชั้นนี้คือ TCP, UDP, 
SPX 
1.5 ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 5 The Session Layer ซึ่งเป็นตัวควบคุมการส่งผ่าน
ข้อมูลการสื่อสาร จากต้นทางไปยังปลายทาง โดยไม่เกิดผลกระทบต่ออินเตอร์เฟสต่างๆ  
1.6 ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 6 The Presentation Layer ซึ่งแสดงผลออกมาในรูป
ของ ภาพต่างๆ ที่สามารถมองเห็นได้ เช่น รูปภาพ ที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ และอาจจะรวม
ไปถึง การส่งผ่านข้อมูลต่างๆในรูปแบบของตัวโปรแกรม ที่มีการเข้ารหัส เป็นต้น 
1.7 ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 7 The Application Layer เป็นส่วนของการแสดงผล 
จากตัวโปรแกรมต่างๆ ที่มีการส่งผ่านข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ต หรือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการโอน
ถ่ายข้อมูล ระหว่างเครอืข่ายของ protocol 

  2.   ความรู้เกี่ยวกับ ชุดโปรโตคอล TCP/IP  
3.   ความรู้เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ Windows, Windows Server, Unix, Mac OS และ Linux 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/Literacy/computer/operating%20system/macos.htm
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หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน   

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้  
 2. ผลการสัมภาษณ์  

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. กำหนดขอบเขตในการวางแผนให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
1.1 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย  
1.2 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบสารสนเทศ 
1.3 ความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้งานเครือข่าย 

2 เขียนแผนการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
2.1 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย  
2.2 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบสารสนเทศ 
2.3 ความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้งานเครือข่าย 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40105.01 กำหนดขอบเขตความต้องการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 40105. 02 สรุปแผนการสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้
ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและแบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40106 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในระบบ 

เครือข่าย 
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย ติดตั้งและสนับสนุน
การใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบสารสนเทศ  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 3513 ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

40106.01 ติดตั้งและสนับสนุน
การใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ด้านเครือข่าย 

1.1 ติดตั้งการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายด้านเครือข่ายให้ใช้งาน 
1.2 สนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายด้านเครือข่ายให้ใช้งาน  

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

40106.02 ติดตั้งและสนับสนุน
การใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ด้านระบบสารสนเทศ 

2.1 ติดตั้งการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายด้านระบบสารสนเทศให้ใช้งาน 
2.2 สนับสนุนด้านเทคนิคการใช้งาน
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบ
สารสนเทศให้ใช้งาน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1. ความสามารถในการติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่ายให้ใช้งานได้ 
2. ความสามารถในการด้านเอกสารเอกสารแสดงการติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่

ข่ายด้านระบบสารสนเทศได้ 
3. ความสามารถทักษะการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบ

สารสนเทศได้ 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง OSI 7 เลเยอร์  
   1.1 ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 1 The Physical Layer เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เชื่อมต่อ เช่น สายเคเบิล Lanสายไฟฟ้า หรือ Connector ต่าง ๆ 
   1.2 ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 2 The Data Link Layer สื่อกลางของการส่งข้อมูล 
เช่น ระบุหมายเลข addressของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เรียกว่า MAC Address 
   1.3 ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 3 The Network Layer โปรโตคอล ต่าง ๆ เช่น IP, 
Novell's IPX, IBM's APPN, Apple talk 
   1.4 ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 4 The Transport Layer การแบ่งข้อมูลใน Layer 
ต่าง ๆ ให้เหมาะสม กับการใช้งาน ซึ่งเรียกว่า Segmentation protocol ในชั้นนี้คือ TCP, UDP, SPX 
   1.5 ความรู ้เกี ่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 5 The Session Layer ซ่ึงเป็นตัวควบคุมการ
ส่งผ่านข้อมูลการสื่อสาร จากต้นทางไปยังปลายทาง โดยไม่เกิดผลกระทบต่ออินเตอร์เฟสต่าง ๆ  
   1.6 ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 6 The Presentation Layer ซ่ึงแสดงผลออกมาใน
รูปของ ภาพต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นได้ เช่น รูปภาพ ที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ และอาจจะรวมไปถึง 
การส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของตัวโปรแกรม ที่มีการเข้ารหัส เป็นต้น 
   1.7 ความรู ้เกี ่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 7 The Application Layer เป็นส่วนของการ
แสดงผล จากตัวโปรแกรมต่างๆ ที่มีการส่งผ่านข้อมูล ทางอินเตอร์เนต็ หรือเป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการโอนถ่าย
ข้อมูล ระหว่างเครอืข่ายของ protocol 

2. ความรู้เกี่ยวกับ ชุดโปรโตคอล TCP/IP  
3. ความรู้เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ Windows, Windows Server, Unix, Mac OS และ Linux 
4. ความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมประยุกตท์ี่ให้บริการระบบสารสนเทศ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้  

http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/Literacy/computer/operating%20system/macos.htm


มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภยั   หน้า 90 

 2. ผลการสัมภาษณ์ 
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
    (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ 

 - Domain Name Service (DNS) 
 - Network Time Protocol (NTP) 
 - Windows Internet Name Service (WINS) 
 - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 
 - Network Address Translation (NAT) 
 - World Wide Web 
 - Mail Server  
 - Web Proxy/Cache 
 - Active Directory/LDAP  
 - RADIUS Server 
 - คอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล  
 - คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโปรแกรมประยุกต์  
2. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่ายให้ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40106.01 ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย ให้ทำ
การทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  

http://www.oucs.ox.ac.uk/network/dns/
http://www.oucs.ox.ac.uk/network/ntp/
http://www.oucs.ox.ac.uk/network/wins/
http://www.oucs.ox.ac.uk/network/dhcp/
http://www.oucs.ox.ac.uk/cache/
http://www.zimbra.com/forums/installation/7413-active-directory-ldap.html
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 2. สมรรถนะย่อย 40106.02 ติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบสารสนเทศ
ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40107  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ประเมินและปรับปรุงการสนับสนุนด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการด้านเทคนิคระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  
7. สำหรับระดับคุณวุฒ ิ

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
40107.01 ประเมินคุณภาพ
การให้บริการด้านเทคนิคระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1.1 ประเมินคุณภาพการให้บริการใน
การติดตั้งทางด้านเทคนิคระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1.2 ประเมินคุณภาพการให้บริการใน
การดูแลระบบสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

40107.02 ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การให้บริการ
ด้านเทคนิคระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

2.1 เขียนแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ
การให้บริการในการติดตั้งทางด้าน
เทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.2 เขียนแผนดูแลระบบสนับสนุน
ทางด้านเทคนิคระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1. ความสามารถในการด้านเอกสารรายงานจากระบบติดตามการทำงานของเครือข่ายและเครื่องแม่
ข่าย  

2. ความสามารถในการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในการติดตั้งและดูแลระบบ
สนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี ่ยวกับระบบบริหารเครือข่าย ข้อตกลงที ่ใช้ในการสื่อสารเพื่อการบริการเครือข่าย  

Simple Network Management Protocol (SNMP), Management Information Base (MIB) 
และ Remote Network Monitoring (RMON) 

2. ความรู้เกี่ยวกับ ระบบบริหารเครือข่าย (Network Management System) ประกอบด้วย 
2.1. Management Station (MS) สถานีส่วนกลางที่จะตรวจสอบสภาพของระบบ  
2.2. Management Agent (MA) ตัวแทนที่คอยเก็บข้อมูลและรายงานข้อผิดพลาดในระบบให้แก่ 

MS 
2.3. Management Information Base (MIB) โครงสร้างของข้อมูลที่เก็บ 
2.4. Network Management Protocol (NMP) โปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารภายในระบบ  

3. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows, Windows Server, Unix, Mac OS 
4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครือข่าย ด้านเทคนิคเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ประกอบด้วย 

4.1. การจัดการรูปแบบของเครือข่าย  
4.2. การจัดการคุณสมบัติของอุปกรณ์ของเครือข่าย  
4.3. การจัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย  
4.4. การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือข่าย  
4.5. การจัดการระบบบัญชีของเครือข่าย  

5. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Windows, Windows Server, Unix และ Mac OS 
6. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านเครือข่าย 
7. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้านระบบสารสนเทศ 
8. ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้งานเครือข่าย 
9. ความรู้เกี่ยวกับระบบติดตามการทำงานของเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย (Network and Server 

Monitoring) 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

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

http://www.kmitl.ac.th/~s2067102/mib.htm
http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/Literacy/computer/operating%20system/macos.htm
http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/Literacy/computer/operating%20system/macos.htm
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้  
 2. ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
    (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และ

เอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. ประเมินคุณภาพการให้บริการในการติดตั้งและดูแลระบบสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ โดยการเฝ้าระวังจากระบบติดตามการทำงานของเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย  
2. ช่วงเวลาที่เครื่องแม่ข่ายหยุดทำงาน ไม่เกินเกณฑ์ท่ีกำหนด (ชั่วโมงต่อเดือน) 
3. แผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการในการติดตั้งและดูแลระบบสนับสนุนทางด้านเทคนิคระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้าน 
3.1 ความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   
3.2 ต้นทุนค่าใช้จ่าย  
3.3 การใช้งานที่ง่ายดายและสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40107.01 ประเมินคุณภาพการให้บริการด้านเทคนิคระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร 
ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์  
 2. สมรรถนะย่อย 40107.02 ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการด้านเทคนิคระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
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  หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40108  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้น 
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถตรวจสอบการทำงานการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ให้ทำงานได้ตรงตามแผนผังเครือข่าย 
หรือแบบที่กำหนด และทดสอบการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้น วิเคราะห์หากไม่เป็นไปตามแผน และ
บันทึกและรายงานผลการทดสอบได้ 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 3513 ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation 10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

40108.01 ตรวจสอบการท างาน
ของอปุกรณ ์สายสญัญาณ การ
เชื่อมต่อ และระบบไฟฟ้าตาม
แผนผงัเครือข่าย 

1.1 ตรวจสอบการติดตัง้ระบบเครือขา่ย

ดา้นกายภาพ ตรงตามแบบที่ก าหนด

ในแผนผงัเครือขา่ย มคีวามเรียบรอ้ย

และปลอดภยั 

1.2   ตรวจสอบสถานะการท างานเบือ้งตน้

ของอปุกรณเ์ครือข่ายตรงตาม

แผนผงัเครือข่าย หรือแบบที่ก าหนด 

1. ทดสอบโดยใชข้อ้สอบปฏิบตั ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ✓      
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 40108.02 ทดสอบท างานของ
อปุกรณเ์ครือขา่ยตามแผนผงั
เครือข่าย 

2.1 ทดสอบการทำงานของระบบ
เครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย
หรือแบบที่กำหนด 

2.2 วิเคราะห์และแก้ไขเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนหากไม่ได้เป็นไปตาม
แผนการทดสอบ หรือตามแบบที่
กำหนด 

2.3 บันทึกและรายงานผลการ
ทดสอบ 

1. ทดสอบโดยใชข้อ้สอบปฏิบตั ิ

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

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

1. ความสามารถในการอ่านแบบแผนผังเครือข่าย (Network Diagram) และตรวจสอบความถูกต้อง 
ของการติดตั้งอุปกรณ์ เครือข่ายตรงตามแผนผังเครือข่าย โดยคำนึงถึงความปลอดภัย 

2. ความสามารถในการทดสอบการทำงานเบื้องต้นของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย  
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

14. ความรู้ด้านไฟฟ้ากำลังเบื้องต้น ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถรองรับการจ่ายโหลดกระแสไฟฟ้าตาม
มาตรฐานที่กำหนด และความปลอดภัย 

15. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาย LAN สาย Fiber Obtic 
16. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานอีเทอร์เน็ต  
17. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐาน Wi-Fi  
18. ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับระดับที่  1-4 ได้แก่ Hub, Repeater, Bridge, 

Switch, Router, Layer 3 Switch, Gateway 
19. ความรู้เกี่ยวกับ พ้ืนฐาน TCP/IP การจัดแบ่ง Class IP Address 
20. ความรู้เกี่ยวกับ ไอพีแอดเดรสแบบ Static  
21. ความรู้เกี่ยวกับ ไอพีแอดเดรสแบบ  Dynamic  
22. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานอีเทอร์เน็ต  
23. ความรู้เกี ่ยวกับพื้นฐานตั้งค่า อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับระดับที่ 1-4 ได้แก่ Switch, Router, 

Switch Layer 2,3 และ Gateway 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
 2.  ผลจากการทดสอบภาคปฏิบัติ 
    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

2.  ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 
    (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
    (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบปฏิบัติ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ค) คำแนะนำ  
ไม่มี 

(ง) คำอธิบายรายละเอียด 
1. ตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายอาทิ  Repeater, Bridge, Switch, Router, Layer 3 Switch  
2. ตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายอาทิ Gateway ในระดับพอร์ทเชื ่อมต่อ และโปรโตคอล ตามแผนผัง

เครือข่าย 
3. ทดสอบฟังก์ชันการทำงานของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย 
4. บันทึกรายงานผลการทดสอบการเชื่อมต่อ การทำงานระบบเครือข่าย สรุปผลการทดสอบของทุก

อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย  
5. กำหนดกระบวนการในการทดสอบการทำงาน ของเครือข่ายตามแผนผังเครือข่าย  

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40108.01  ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ ์สายสญัญาณ การเชื่อมต่อ และ
ระบบไฟฟ้าตามแผนผงัเครือข่าย ให้ทำการทดสอบโดยใช้ข้อสอบปฏิบัติ 
 2. สมรรถนะย่อย 40108. 02 ทดสอบท างานของอปุกรณเ์ครือข่ายตามแผนผงัเครือขา่ย ให้ทำการทดสอบ
โดยใช้ข้อสอบปฏิบัติ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40201  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ดำเนินการเพ่ือให้เครือข่ายใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถสร้างและกำหนดสิทธิ์บัญชีผู้ใช้เครือข่าย เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะการทำงาน
ของเครือข่าย และทำรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวัน 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ 
2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
40201.01 สร้างและกำหนด
สิทธิ์ผู้ใช้ และอุปกรณ์เครือข่าย 

1.1 สร้างและกำหนดรหัสผู้ใช้อุปกรณ์
เครือข่ายตามข้อกำหนดขององค์กร 
1.2 กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบเครือข่าย  

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

40201.02 เฝ้าระวังและ
ตรวจสอบสถานะการทำงาน
ของเครือข่าย 

2.1 เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะ 
การทำงานของเครือข่าย สามารถ
ประเมินค่า Capacity, Utilization, 
Optimum Utilization ให้สามารถ
ทำงาน 
2.2 เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะ 
การทำงานของเครือข่าย สามารถ
ประเมินค่า Throughput , Offered 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

load, Accuracy , Response Time
ให้สามารถทำงาน 

40201.03 ทำรายงานสรุปผล
การทำงานของเครือข่ายในรอบ
วัน 

3.1 ทำรายงานผลการทำงานของ
เครือข่ายในรอบวัน 
3.2 สรุปผลรายงานผลการทำงาน
เครือข่ายในรอบวัน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในด้านสร้างและกำหนดรหัสผู้ใช้อุปกรณ์เครือข่ายตามข้อกำหนดขององค์กร ได้

ถูกต้องครบถ้วน 
2. ความสามารถในด้านกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบเครือข่าย ได้ถูกต้องครบถ้วน 
3. เฝ ้าระวังและตรวจสอบสถานะ การทำงานของเครือข่าย สามารถประเมินค่า Capacity 

(Bandwidth) , Utilization, Optimum Utilization ให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ความสามารถในด้านการทำเอกสารรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวัน 
 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการระบบบัญชีของเครือข่าย  
2. ความรู้เกี่ยวกับ การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของระบบเครือข่าย  
3. ความรู้เกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายเบื้องต้น  
4. ความรู้เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังและบริหารจัดการเครือข่าย  
5. ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่าย 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้  
 2. ผลการสัมภาษณ์  
    (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภยั   หน้า 100 

สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. กำหนดรหัสผู้ใช้ สิทธิ์ผู้ใช้ และอุปกรณ์เครือข่ายตามข้อกำหนดขององค์กร 
2. ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของเครือข่ายจากระบบติดตามการทำงาน

ของเครือข่าย (Network Monitoring) ให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามคู่มือปฏิบัติการ 
โดยประสิทธิภาพสามารถประเมินได้จากค่าต่อไปนี้ 

- Capacity คือความจุของช่องสัญญาณเครือข่าย 
- Utilization คือร้อยละท้ังหมดของปริมาณการใช้งานช่องสัญญาณเครือข่าย 

  - Optimum Utilization คือค่าเฉลี่ยสูงสุดของปริมาณการใช้ช่องสัญญาณ 
  - Throughput คือจำนวนของปริมาณข้อมูลที่ส่งผ่านสำเร็จในช่วงเวลาหนึ่ง 
  - Offered load คือปริมาณข้อมูลแพ็คเก็ตทั้งหมดซึ่งถูกส่งผ่านเครือข่ายในช่วงเวลาหนึ่ง 
  - Accuracy คือค่าปริมาณข้อมูลที่มีการรับ-ส่งได้อย่างถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ

การรับ-ส่งที่เกิดข้ึนทั้งหมด 
  - Efficiency คือขนาดเฟรมข้อมูลสูงสุดที่สามารถส่ง-รับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
  - Delay  คือค่าของเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลสำเร็จในเครือข่าย  
  - Delay variation คือค่าความแปรปรวนของค่า Delay 
  - Response Time คือค่าของเวลาที่ใช้ในการร้องขอใช้บริการจากอุปกรณ์ต่าง ๆ   
3. ให้บริการในเครือข่ายจนกระทั่งได้รับการตอบสนองต่อการร้องขอนั้น 
4. จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวันและรายงานผู้เกี่ยวข้อง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40201.01  สร้างและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้และอุปกรณ์เครือข่ายให้ทำการทดสอบโดยใช้
แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 2. สมรรถนะย่อย 40201.02 เฝ้าระวังและตรวจสอบสถานะการทำงานของเครือข่ายให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 3. สมรรถนะย่อย 40201.03  ทำรายงานสรุปผลการทำงานของเครือข่ายในรอบวันให้ทำการทดสอบ
โดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40202  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  บำรุงรักษาระบบเครือข่าย 
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และจัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษา
ระบบเครือข่าย  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ 

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
40202.01 ตรวจสอบและ
บำรุงรักษาระบบเครือข่าย 

1.1 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ
และทำความสะอาดอุปกรณ์เครือข่าย 
1.2 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์
เครือข่ายตามแผนการบำรุงรักษา 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

 40202.02 จัดทำรายงาน
สรุปผลการบำรุงรักษาระบบ
เครือข่าย 

2.1 จัดทำรายงานผลการบำรุงรักษา
ระบบเครือข่าย 
2.2 จัดทำสรุปผลการบำรุงรักษา
ระบบเครือข่าย 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1. ความสามารถในการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์เครือข่าย 
2. ความสามารถในการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนการบำรุงรักษา 
3. ความสามารถในการจัดทำรายงานผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย 
4. ความสามารถในการจัดทำสรุปผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับ สายสัญญาณและสายตัวนำไฟฟ้า  
2. ความรู้เกี่ยวกับ การบำรุงรักษาเครือข่าย  
3. ความรู้เกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย  
4. ความรู้เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังและบริหารจัดการเครือข่าย  
5. ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำรายงานการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้  
 2. ผลการสัมภาษณ์  

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ปฏิบัติงานตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์เครือข่ายตามคู ่มือ
ปฏิบัติการ 

2. ปฏิบัติงานตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายตามแผนการบำรุงรักษาตามคู่มือปฏิบัติการ 
3. จัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40202.01 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบ
ข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
  2. สมรรถนะย่อย 40202.02 จัดทำรายงานสรุปผลการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายให้ทำการทดสอบ
โดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40203  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดการระบบความผิดพลาดของเครือข่าย 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถเฝ้าระวังตรวจสอบปัญหาการทำงานของเครือข่าย แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการ
ทำงานของเครือข่าย บันทึกปัญหาและวิธีการแก้ไข  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ 

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
40203.01 เฝ้าระวังตรวจสอบ
ปัญหาการทำงานของเครือข่าย 

1.1 เฝ้าระวังตรวจสอบปัญหาการ
ทำงานของเครือข่ายให้สามารถใช้งาน 
1.2 ติดตามการทำงานของเครือข่าย 
ตามคู่มือปฏิบัติการ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

40203.02 แก้ไขปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อการทำงานของ
เครือข่าย 

2.1 ค้นหาสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ
การทำงานของเครือข่าย 
2.2 แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
การทำงานของเครือข่าย 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

40203.03 บันทึกปัญหาและ
วิธีการแก้ไข 

3.1 บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้น 
3.2 หาวิธีการแก้ไขและรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1. ความสามารถในด้านการทำเอกสารการเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบเครือข่าย 
2. ความสามารถในด้านการทำเอกสารรายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขในรอบวัน 
3. เอกสารรายงานสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนและวิธีการแก้ไข 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังและบริหารจัดการเครือข่าย  
2. ความรู้เกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับเครือข่าย  
3. ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำรายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขในรอบวัน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้ 
 2. ผลการสัมภาษณ์ 
     (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
 (ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. เฝ้าระวังตรวจสอบปัญหาการทำงานของเครือข่ายจากระบบติดตามการทำงานของเครือข่าย ตาม
คู่มือปฏิบัติการ 

2. ค้นหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด 
3. จัดทำรายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขและรายงานผู้เกี่ยวข้อง 

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

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40203.01 เฝ้าระวังตรวจสอบปัญหาการทำงานของเครือข่ายให้ทำการทดสอบโดย
ใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 2. สมรรถนะย่อย 40203.02 แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครือข่ายให้ทำการทดสอบ
โดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 3. สมรรถนะย่อย 40203.03 บันทึกปัญหาและวิธีการแก้ไขให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและ
ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40204  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  บริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์เครือข่ายสำรอง 
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที ่สามารถวางแผนการสำรองวัสดุ อุปกรณ์เครือข่าย จัดเก็บและควบคุมวัสดุ และอุปกรณ์
เครือข่ายสำรอง  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ 

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
40204.01 วางแผนการสำรอง
วัสดุ อุปกรณ์เครือข่าย 

1.1 ทำแผนการสำรองวัสดุ อุปกรณ์
เครือข่าย 
1.2 ทำเอกสารรายงานการตรวจสอบ
จัดเก็บและควบคุมวัสดุ/อุปกรณ์
เครือข่ายสำรองสำหรับการซ่อมบำรุง  

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

40204.02 จัดเก็บและควบคุม
วัสดุ อุปกรณ์เครือข่ายสำรอง  

2.1 ตรวจสอบจัดเก็บอุปกรณ์
เครือข่ายสำรองให้พร้อมใช้งาน 
2.2 ควบคุมวัสดุอุปกรณ์เครือข่าย
สำรองให้พร้อมใช้งาน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1. ความสามารถในด้านการทำเอกสารแผนการสำรองวัสดุ  อุปกรณ์เครือข่าย 
2. ความสามารถในด้านการทำเอกสารรายงานการตรวจสอบจัดเก็บและควบคุมวัสดุ/อุปกรณ์

เครือข่ายสำรองสำหรับการซ่อมบำรุง  
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับ สายสัญญาณและสายตัวนำไฟฟ้า  
2. ความรู้เกี่ยวกับ การบำรุงรักษาเครือข่าย  
3. ความรู้เกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับเครือข่าย  
4. ความรู้เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังและบริหารจัดการเครือข่าย  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้ 
 2. ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์. 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ทำแผนการสำรองวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายที่มีความจำเป็นและมีความเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายและ
ต้องปรับเปลี่ยนตามระยะเวลาและจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการของระบบเครือข่ายเพื่อจัดหา
มาสำรอง 

2. ตรวจสอบจัดเก็บและควบคุมวัสดุ  อุปกรณ์เครือข่ายสำรองให้พร้อมใช้งาน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 40204.01 วางแผนการสำรองวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายให้ทำการทดสอบความรู้ ให้ทำ
การทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

 2. สมรรถนะย่อย 40204.02 จัดเก็บและควบคุมวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายสำรอง ให้ทำการทดสอบโดยใช้
แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40205  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย  
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถสำรวจความคับคั่งของปริมาณการจราจรในเครือข่าย วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย ดำเนินการปรับแต่งเครือข่ายเพ่ือให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ 
2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
2131.70 ผู้เชี่ยวชาญด้านแคดแคม 

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
40205.01 สำรวจความคับค่ัง
ของปริมาณการจราจรใน
เครือข่าย  

1.1 จัดทำแผนสำรวจความคับคั่งของ
ปริมาณข้อมูลการจราจรในระบบ
เครือข่าย   
1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลการจราจรใน
เครือข่าย 
1.3 วิเคราะห์ความผิดปกติของข้อมูล
การจราจรในเครือข่าย 
1.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การจราจรในเครือข่าย 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ✓   
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

 40205.02 วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครือข่าย 

2.1 จัดทำแผนวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครือข่าย   
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูล Response 
Time, Utilization และ 
Throughput ในเครือข่าย 
2.3 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายของ
ระบบเครือข่าย 
2.4 สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครือข่าย 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

40205.03 ดำเนินการปรับแต่ง
เครือข่ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
การทำงานสูงสุด 

3.1 กำหนดรายการอุปกรณ์เครือข่าย
ที่ต้องดำเนินการปรับแต่งการทำงาน  
3.2 ปฏิบัติงานปรับแต่งการทำงาน
ของอุปกรณ์เครือข่ายทางกายภาพ 
และซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของ
อุปกรณ์เครือข่าย  
3.3 ปฏิบัติงานปรับแต่งอุปกรณ์
เครือข่ายในระดับสายสัญญาณ พอร์ท
เชื่อมต่อ และโปรโตคอล และตั้งค่า
การทำงาน เลือกอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
เครือข่าย 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 
 

 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในด้านการทำเอกสารรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรในเครือข่าย 
2. ความสามารถในด้านการทำเอกสารรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพเครือข่าย 
3. ความสามารถในด้านการทำเอกสารรายงานการปรับแต่งระบบเครือข่ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับ การเฝ้าระวังและบริหารจัดการ 
2. ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับระดับที่ 1-2  
3. ความรู้เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับระดับที่  3-7  
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4. ความรู้เกี่ยวกับ การปรังปรุงเพื่อให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด  
5. ความรู้เกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย  
6. ความรู้เกี่ยวกับ ชุดโปรโตคอล TCP/IP และการปรังปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

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

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

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้ 
 2. ผลการสัมภาษณ์   

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และ

เอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. ทำแผนสำรวจความคับคั่งของปริมาณการจราจรในเครือข่ายตามข้อกำหนดขององค์กร 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลการจราจรในเครือข่ายด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตาม

หลักพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
3. วิเคราะห์ความผิดปกติของข้อมูลการจราจรในเครือข่าย ตามคู่มือปฏิบัติการด้านการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย  
4. จัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรในเครือข่ายและรายงานผู้เกี่ยวข้อง  
5. แผนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายให้มีปริมาณการจราจรใน

เครือข่าย ไม่เกินข้อกำหนดขององค์กร 
6. เก ็บรวบรวมข้อมูล  Response Time, Utilization และ Throughput ของทุกอุปกรณ์ใน

เครือข่าย 
7. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย โดยต้องสามารถบริหารจัดการ 

อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้าน 
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- ความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   
- ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม  
- การใช้งานที่ง่ายดายและสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน  

8. จัดทำสรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายและรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

9. เลือกอุปกรณ์เครือข่ายที่ต้องดำเนินการปรับแต่งการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงาน
สูงสุด 

10. ปรับแต่งการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายทางกายภาพ และซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของ
อุปกรณ์เครือข่าย ให้กับอุปกรณ์เครือข่ายตามที่กำหนด 

11. ปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระดับสายสัญญาณ พอร์ทเชื่อมต่อ และโปรโตคอล และตั้งค่าการ
ทำงาน ให้กับอุปกรณ์เครือข่ายตามที่กำหนด 
 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40205.01 สำรวจความคับคั ่งของปริมาณการจราจรในเครือข่าย (Network 
Traffic) ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
 2. สมรรถนะย่อย 40205.02 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 
ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
 3. สมรรถนะย่อย 40205.03 ดำเนินการปรับแต่งเครือข่ายเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดให้
ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบ
วุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40206  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบประสิทธิภาพเครือข่าย 
3. ทบทวนครั้งที่     
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถ ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผนใช้งานระบบเครือข่าย  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2522 ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ 
2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
2131.70 ผู้เชี่ยวชาญด้านแคดแคม 

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
40206.01 ทดสอบ
ประสิทธิภาพการทำงาน 

1.1 ทดสอบประสิทธิภาพรวมของ
เครือข่ายระดับแกนหลัก  ระดับ
กระจาย และระดับผู้ใช้งาน  
1.2 ทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย
ตามฟังก์ชันที่ออกแบบ   
1.3  ทดสอบการต่อเชื่อมอุปกรณ์ที่ใช้
ในเครือข่ายระดับแกนหลัก ระดับ
กระจาย และระดับผู้ใช้งาน  
1.4  ทดสอบการทำงานของเครือข่าย
ในระดับสายสัญญาณ พอร์ทเชื่อมต่อ 
และโปรโตคอล  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ✓   
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

40206.02 วางแผนใช้งาน
ระบบเครือข่ายอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

1.1 ทำแผนการใช้งานระบบเครือข่าย 
1.2 ทำแผนใช้งานระบบเครือข่ายใน
ส่วนโครงสร้างเครือข่ายและวางแผน
ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ
และการตรวจรับระบบ  

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถ ทดสอบประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย  
2. ความสามารถ รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครือข่าย  
3. ความสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย  

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและบริหารจัดการเครือข่าย 
2. ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับระดับที่ 1-2  
3. ความรู้เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์อุปกรณ์เครือข่ายที่ระดับระดับที่  3-7  
4. ความรู้เกี่ยวกับ การปรังปรุงเพื่อให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด  
5. ความรู้เกี่ยวกับ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครือข่าย  
6. ความรู้เกี่ยวกับ ชุดโปรโตคอล TCP/IP และการปรังปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

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

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้ 
 2. ผลการสัมภาษณ์   

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
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     (ง) วิธีการประเมิน 
1. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และ

เอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. ทดสอบประสิทธิภาพรวมของเครือข่ายระดับแกนหลัก ระดับกระจาย และ ระดับผู้ใช้งาน ใน

ด้าน 
- เวลาในการตอบสนอง   
- ความเร็วในการส่งข้อมูลผ่านข้อมูล  
- การใช้ทรัพยากร  

2. ทำเอกสารรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานและรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
3. ทำแผนการใช้งานระบบเครือข่ายในด้าน 

- การปรับเปลี่ยนค่าคอนฟิกกูเรชั่นของอุปกรณ์ให้เหมาะสม 
- ปรับปรุงโครงสร้างเครือข่าย 
- การจำกัดปริมาณการใช้งาน 
- วางแผนความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ และการตรวจรับระบบ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40206.01 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และ
เอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
 2. สมรรถนะย่อย 40206.02 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์
และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และ
เอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40301  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ติดตั้งและให้การสนับสนุนการใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถติดตั้ง แก้ไขปัญหาทั่วไประบบปฏิบัติการเครือข่ายต่าง ๆ  และติดตั้ง แก้ไขปัญหา
ทั่วไปเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่าง ๆ  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
 2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย  
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

40301.01 ติดตั้ง แก้ไขปัญหา
ทั่วไประบบปฏิบัติ การ
เครือข่ายต่าง ๆ 

1.1 ติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
ต่าง ๆ ให้ใช้งาน 
1.2 แก้ไขปัญหาทั่วไปของระบบ 
ปฏิบัติการเครือข่าย ต่าง ๆ ให้ใช้งาน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

40301.02 ติดตั้ง แก้ไขปัญหา
ทั่วไปเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายต่าง ๆ 

2.1 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ต่าง ๆ ให้ใช้งาน 
2.2 แก้ไขปัญหาทั่วไปเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่าง ๆ ให้ใช้งาน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1. ความสามารถในด้านการทำเอกสารแสดงการติดตั้งและสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
2. ความสามารถในด้านทักษะการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้าน

เครือข่าย 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง OSI 7 เลเยอร์ 
1.1 ความรู ้เกี ่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 1 The Physical Layer เช่น อุปกรณ์ที ่ใช้ในการ
เชื่อมต่อ เช่น สายเคเบิล Lanสายไฟฟ้า หรือ Connector ต่าง ๆ 

   1.2 ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 2 The Data Link Layer สื่อกลางของการส่งข้อมูล 
เช่น ระบุหมายเลข addressของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เรียกว่า MAC Address 

   1.3 ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 3 The Network Layer โปรโตคอล ต่าง ๆ เช่น IP 
Novell's IPX  IBM's APPN  Appletalk 
   1.4 ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 4 The Transport Layer การแบ่งข้อมูลใน Layer 
ต่างๆ ให้เหมาะสม กับการใช้งาน ซึ่งเรียกว่า Segmentationprotocol ในชั้นนี้คือ TCP UDP SPX 
   1.5 ความรู ้เกี ่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 5 The Session Layer ซึ ่งเป็นตัวควบคุมการ
ส่งผ่านข้อมูลการสื่อสาร จากต้นทางไปยังปลายทาง โดยไม่เกิดผลกระทบต่ออินเตอร์เฟสต่าง ๆ  
   1.6 ความรู้เกี่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 6 The Presentation Layer ซึ่งแสดงผลออกมาใน
รูปของ ภาพต่าง ๆ  ที่สามารถมองเห็นได้ เช่น รูปภาพ ที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ และอาจจะรวมไปถึง การ
ส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบของตัวโปรแกรม ที่มีการเข้ารหัส เป็นต้น 
   1.7 ความรู ้เกี ่ยวกับ แบบจําลอง เลเยอร์ 7 The Application Layer เป็นส่วนของการ
แสดงผล จากตัวโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีการส่งผ่านข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ต หรือเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการโอนถา่ย
ข้อมูล ระหว่างเครือข่ายของ protocol 

2. ความรู้เกี่ยวกับ ชุดโปรโตคอล TCP/IP  
3. ความรู้เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ Windows  Mac OS และ Linux 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้ 
 2. ผลการสัมภาษณ์  

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย

http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/Literacy/computer/operating%20system/macos.htm
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สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ติดตั้ง แก้ไขปัญหาทั่วไประบบปฏิบัติการเครือข่ายต่าง ๆ ให้ใช้งานในระบบเครือข่ายได้ 
2. ติดตั้งและแก้ไขปัญหาทั่วไปเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่าง ๆ ให้รองรับบริการต่อไปนี้ 

2.1.1. Domain Name Service (DNS) 
2.1.2. Network Time Protocol (NTP) 
2.1.3. Windows Internet Name Service (WINS) 
2.1.4. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 
2.1.5. Network Address Translation (NAT) 
2.1.6. World Wide Web 
2.1.7. Mail Server  
2.1.8. Web Proxy/Cache 
2.1.9. Active Directory/LDAP  
2.1.10. RADIUS Server 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40301.01 ติดตั้งแก้ไขปัญหาทั่วไประบบปฏิบัติการเครือข่ายต่าง ๆ ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 2. สมรรถนะย่อย 40301.02 ติดตั้งแก้ไขปัญหาทั่วไปเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่าง ๆ ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
  

http://www.oucs.ox.ac.uk/network/dns/
http://www.oucs.ox.ac.uk/network/ntp/
http://www.oucs.ox.ac.uk/network/wins/
http://www.oucs.ox.ac.uk/network/dhcp/
http://www.oucs.ox.ac.uk/cache/
http://www.zimbra.com/forums/installation/7413-active-directory-ldap.html
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40302  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติการให้ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เพ่ือเกิดความม่ันคง 
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถปรับปรุงซอฟต์แวร์และปรับตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายให้เกิดความมั่นคง ดูแล
จัดการ Malware สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูลระบบ   
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
 2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย  
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

40302.01 ปรับปรุงซอฟต์แวร์
และปรับตั้งระบบปฏิบัติการ
เครือข่ายให้เกิดความมั่นคง 

1.1 ปรับปรุงซอฟต์แวร์แก้ไขช่องโหว่ 
ให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
1.2 ปรับตั้งระบบปฏิบัติการและ
ซอฟต์แวร์ให้มีความม่ันคงปลอดภัย 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

40302.02 ดูแลจัดการ 
Malware 

2.1 ติดตั้งโปรแกรมจัดการ Malware 
เพ่ือให้คอมพิวเตอร์มีความมั่นคง
ปลอดภัย 
2.2 สนับสนุนด้านเทคนิคโปรแกรม
จัดการ Malware เพ่ือให้คอมพิวเตอร์
มีความม่ันคงปลอดภัย 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

40302.03 สนับสนุนด้าน
เทคนิคการสำรองและกู้คืน
ข้อมูล  

3.1 สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรอง
ข้อมูลเพ่ือให้คอมพิวเตอร์มีความ
มั่นคงปลอดภัย 
3.2 กู้คืนข้อมูล เพ่ือให้คอมพิวเตอร์มี
ความมั่นคงปลอดภัย 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในด้านการทำเอกสารแสดงการปรับปรุงซอฟต์แวร์แก้ไขช่องโหว่ และปรับตั้ง

ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
2. ความสามารถในด้านการทำเอกสารแสดงการติดตั้งและสนับสนุนด้านเทคนิคโปรแกรมจัดการ 

Malware 
3. ความสามารถในด้านการทำเอกสารแสดงการสนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูล 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับ ชุดโปรโตคอล TCP/IP  
2. ความรู้เกี่ยวกับ ระบบปฏิบัติการ Windows, Windows Server, Unix, Mac OS และ Linux 
3. ความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมประยุกตท์ี่ให้บริการระบบสารสนเทศ 
4. ความรู้เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการ ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน 
5. การแอบดักจับข้อมูล  คีย์ล๊อกเกอร์  
6. ความรู้เกี่ยวกับการสำรองและกู้คืนข้อมูลของ ระบบปฏิบัติการ Windows  Windows Server 

Unix  Mac OS และ Linux 
7. ความรู้เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสำรองและกู้คืนข้อมูล 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 
  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้ 
 2. ผลการสัมภาษณ์  
 

http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/Literacy/computer/operating%20system/macos.htm
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(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ปรับปรุงซอฟต์แวร์แก้ไขช่องโหว่ และปรับตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยได้แก่ 
1.1. ระบบปฏิบัติการเครือข่ายเช่น  Windows, Unix, Mac OS และ Linux  
1.2. ซอฟต์แวร์เช่น  ซอฟต์แวร์จัดการด้านเอกสาร  ซอฟต์แวร์สำหรับรับส่งข้อมูล 

2. ติดตั้งและสนับสนุนด้านเทคนิคโปรแกรมจัดการ Malware เพื่อให้คอมพิวเตอร์มีความมั่นคง
ปลอดภัย ได้แก่ การติดตั้งและอัพเดทซอฟต์แวร์เพื่อจัดการ ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน การแอบดัก
จับข้อมูล คีย์ล๊อกเกอร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน 

3. สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูลโดยใช้ความสามารถของระบบปฏิบัติการ 
4. สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู้คืนข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูป 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40302.01 ปรับปรุงซอฟต์แวร์และปรับตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายให้เกิดความ
มั่นคงให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 2. สมรรถนะย่อย 40302.02 ดูแลจัดการ Malware ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 3. สมรรถนะย่อย 40302.03 สนับสนุนด้านเทคนิคการสำรองและกู ้คืนข้อมูล (Backup and 
Recovery System) ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
  

http://www.med.cmu.ac.th/eiu/informatics/Literacy/computer/operating%20system/macos.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99_(%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C)
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40303  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรของระบบเครือข่าย 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้งาน ควบคุมการ
เข้าถึงทางกายภาพ ระบบปฏิบัติการ เครือข่าย และสารสนเทศ ควบคุมอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพา และ 
การใช้งานจากภายนอก  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย 

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
40303.01 บริหารจัดการการ
เข้าถึงของผู้ใช้  

1.1 บริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้
ให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
1.2 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของ
ผู้ใช้งานเพ่ือป้องกันการเข้าถึงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

40303.02 กำหนดหน้าที่
รับผิดชอบของผู้ใช้งาน 

2.1 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของ
ผู้ใช้งาน  
2.2 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของ
ผู้ใช้งานเพ่ือป้องกันการขโมย
สารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผล
สารสนเทศ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

40303.03 ควบคุมการเข้าถึง
ทางกายภาพ ระบบปฏิบัติการ 
เครือข่าย และสารสนเทศ 

3.1 ควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ 
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 
3.2 ควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพ 
ระบบสารสนเทศ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

40303.04 ควบคุมอุปกรณ์
สื่อสารประเภทพกพาและการ
ใช้งานจากภายนอก 

4.1 ควบคุมอุปกรณ์สื่อสารประเภท
พกพาและการใช้งานจากภายนอก 
4.2 ควบคุมการเข้าถึงในด้านต่าง ๆ 
ต่อไปนี้ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

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

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

1. ความสามารถในด้านการทำเอกสารแสดงการบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ 
2. ความสามารถในด้านการทำเอกสารแสดงการกำหนดควบคุมการเข ้าถ ึงทางกายภาพ 

ระบบปฏิบัติการ เครือข่าย และสารสนเทศ 
3. ความสามารถในด้านการทำเอกสารการดำเนินงานเพ่ือการควบคุมอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพา

และการใช้งานจากภายนอก 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับ การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ  ของระบบเครือข่าย (ACL: Access 
Control List) 

2. ความรู้เกี่ยวกับ การรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Introduction to 
Network Security) 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้  
 2. ผลการ สัมภาษณ์  

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
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     (ง) วิธีการประเมิน 
1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. บริหารจัดการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตแล้วและป้องกันการ
เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยประกอบไปด้วย 

- การลงทะเบียนพนักงาน 
- การบริหารจัดการสิทธิการใช้งานระบบตามความจำเป็น 
- การบริหารจัดการรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งาน 
- การทบทวนสิทธิการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 

2. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือ
การขโมยสารสนเทศและอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศ โดยประกอบไปด้วย 

- การกำหนดวิธีปฏิบัติที่ดีในการใช้งานรหัสผ่าน 
- การป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิ์สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่มีผู้ดูแล 
- ป้องกันการทิ้งทรัพย์สินสารสนเทศสำคัญไว้ในที่ที่ไม่ปลอดภัย 

3. ควบคุมการเข้าถึงในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย 
- สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
- ควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการในด้านการใช้งานโปรแกรมประเภทยูทิลิตี้ 
- ควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายด้วยระบบพิสูจน์ตัวตน เพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่แบ่งแยกตาม

ความจำเป็น เช่น พอร์ต การแบ่งแยกเครือข่าย การควบคุมการเชื่อมต่อข้ามเครือข่าย 
- ควบคุมการเข้าถึงแอปพลิเคชันและสารสนเทศ และแยกระบบสารสนเทศตาม

ความสำค ัญควบค ุมอ ุปกรณ์ส ื ่อสารประเภทพกพาเช ่น คอมพ ิวเตอร ์พกพา 
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับสารสนเทศขององค์กร 

4.    ควบคุมการเข้าใช้งานสารสนเทศจากภายนอกของบุคลากรเพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ด้วย
การกำหนดสิทธิการใช้งาน  การเข้ารหัสการติดต่อสื่อสาร 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40303.01 บริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน
และทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 2. สมรรถนะย่อย 40303.02 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้งาน) ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบ
ข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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 3. สมรรถนะย่อย 40303.03 ควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพระบบปฏิบัติการเครือข่ายและสารสนเทศ 
ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 4. สมรรถนะย่อย 40303.04 ควบคุมอุปกรณ์สื่อสารประเภทพกพาและการใช้งานจากภายนอก ให้ทำ
การทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40304  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีรักษาความมั่นคง 
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถทำ Hardening  ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และรักษาความปลอดภัยเครือข่ายการ
สื่อสาร  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย  

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
40304.01 ทำ Hardening 
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 

1.1 ทำ Hardening ระบบปฏิบัติการ
เครือข่ายเพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่จำเป็น
แสดงออกไปสู่ภายนอก 
1.2 ติดตั้ง Antivirus ,Firewalls เพ่ือ
ไม่ให้สิ่งที่ไม่จำเป็นแสดงออกไปสู่
ภายนอก 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

40304.02 รักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายการสื่อสาร  

2.1 รักษาความปลอดภัยเครือข่ายการ
สื่อสาร 
2.2 รักษาความปลอดภัยเครือข่ายการ
สื่อสารโดยใช้ GPG เพ่ือ Encrypt 
และ Sign E-Mail ,Secure Shell, 
Secure Copy , Certificates และ 
SSL, IPsec  

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1. ความสามารถในด้านการทำเอกสารการทำ Hardening   
2. ความสามารถในด้านการทำเอกสารและทักษะการใช้งานเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย

เครือข่ายการสื่อสาร   
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. มีความรู้เรื่อง Prevention 
2. มีความรู้เรื่องการทำ Hardening   
3. มีความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายการสื่อสาร  

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
 หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้  
 2. ผลการสัมภาษณ ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
    (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ทำ Hardening ระบบปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อไม่ให้สิ่งที่ไม่จำเป็นแสดงออกไปสู่ภายนอก โดย
ประกอบไปด้วย 

   1.1 ทำ  Hardening ระบบปฏิบัติการ 
   1.2 ติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Antivirus  
   1.3 ติดตั้งและใช้งาน Firewalls 

2. รักษาความปลอดภัยเครือข่ายการสื่อสาร  โดยประกอบไปด้วย 
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   2.1 ใช้ GPG เพ่ือ Encrypt และ Sign E-Mail 
   2.2 Secure Shell (SSH) 
   2.3 ใช้ Secure Copy (SCP) 
   2.4 ใช้ Certificates และ SSL 
   2.5 ใช้  IPsec  
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40304.01 ทำ Hardening  ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ให้ทำการทดสอบโดยใช้
แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 2. สมรรถนะย่อย 40304.02 รักษาความปลอดภัยเครือข่ายการสื ่อสาร (Securing Network 
Communications) ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40305  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบและวิเคราะห์การรักษาความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบ 

เครือข่าย 
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 เป็นผู้ที่สามารถใช้เครื่องมือในการทดสอบเจาะระบบเพ่ือตรวจสอบหาช่องโหว่และหยุดยั้งทดสอบโจมตี
ผ่านแอพพลิเคชั่น และทดสอบโจมตีจากรูปแบบการติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย 

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
40305.01 ใช้เครื่องมือในการ
ทดสอบเจาะระบบเพ่ือ
ตรวจสอบหาช่องโหว่และ
หยุดยั้ง 

1.1 ใช้เครื่องมือในการทดสอบเจาะ
ระบบเพ่ือตรวจสอบหาช่องโหว่และ
หยุดยั้ง 
1.2 ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อ
หยุดยั้ง 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

40305.02 ทดสอบโจมตีผ่าน
แอพพลิเคชั่น   

2.1 ทดสอบโจมตีผ่านแอพพลิเคชั่น
และหยุดยั้ง 
2.2 ทดสอบโจมตีผ่านแอพพลิเคชั่น  
โดยใช้ Web SQL Injection, Web 
Browser Exploits,  
E-Mail System Exploits  

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

40305.03 ทดสอบโจมตีจาก
รูปแบบการติดต่อสื่อสารใน
ระบบเครือข่าย 

3.1 ทดสอบโจมตีจากรูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่ายและ
หยุดยั้ง 
3.2 ทดสอบโจมตีผ่านแอพพลิเคชั่น 
โดยใช้ Trojan Attacks , Man-in-
the-Middle Attack, 
Steganography  

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในด้านการทำเอกสารและทักษะการใช้เครื่องมือในการทดสอบเจาะระบบเพ่ือ

ตรวจสอบหาช่องโหว่และหยุดยั้ง 
2. ความสามารถในด้านการทำเอกสารและทักษะการใช้เครื่องมือทดสอบโจมตีผ่านแอพพลิเคชั่น

เพ่ือตรวจสอบหาช่องโหว่และหยุดยั้ง  
3. ความสามารถในด้านการทำเอกสารและทักษะการใช้เครื่องมือทดสอบโจมตีจากรูปแบบการ

ติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่ายเพ่ือตรวจสอบหาช่องโหว่และหยุดยั้ง 
 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. มีความรู้เรื่อง Vulnerabilities and Threats 
2. มีความรู้เรื่อง โจมตีผ่านแอพพลิเคชั่น  
3. มีความรู้เรื่อง โจมตีจากรูปแบบการติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่าย 

 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน    

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้  
 2. ผลการสัมภาษณ์  

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
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สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ใช้เครื่องมือในการทดสอบเจาะระบบเพ่ือตรวจสอบหาช่องโหว่และหยุดยั้ง  โดยประกอบไปด้วย 
- สแกน IP Address และ Port ,  Service Identity Determination 
- GUI-Based Vulnerability Scanners   
- Researching System Vulnerabilities  
- ใช้ Metasploit   
- Password Cracking 

2. ทดสอบโจมตีผ่านแอพพลิเคชั่น  โดยประกอบไปด้วย 
- Web SQL Injection 
- Web Browser Exploits 
- E-Mail System Exploits 

3. ทดสอบโจมตีผ่านแอพพลิเคชั่น  โดยประกอบไปด้วย 
- Trojan Attacks  
- Man-in-the-Middle Attack 
- Steganography 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40305.01 ใช้เครื่องมือในการทดสอบเจาะระบบเพื่อตรวจสอบหาช่องโหว่และ
หยุดยั้งให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 2. สมรรถนะย่อย 40305.02 ทดสอบโจมตีผ่านแอพพลิเคชั่น (Attacks Against Applications) ให้
ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 3. สมรรถนะย่อย 40305.03 ทดสอบโจมตีจากรูปแบบการติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่ายให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40306  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงสำหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู ้ที ่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบ ตรวจสอบการบุกรุก  สำรองและกู ้คืนข้อมูล 
ตรวจสอบและวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัล  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

40306.01 วิเคราะห์ข้อมูลการ
ใช้งานระบบ  

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบ
เพ่ือการเตรียมรองรับการโจมตี 
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบ
เพ่ือให้ทราบความแตกต่างระหว่าง
สภาวะปกติและเกิดเหตุโดนโจมตี 
หรือมีการละเมิดสิทธิ์ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

40306.02 ตรวจสอบการบุก
รุก  

2.1 ใช้งานระบบตรวจจับการบุกรุกได้ 
2.2 ใช้ Snort ติดตั้งบน
ระบบปฏิบัติการแล้วทำการทดสอบ
โจมตีและ แก้ไขช่องโหว่ที่ค้นพบ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

 40306.03 สำรองและกู้คืน
ข้อมูล  

3.1 สำรองข้อมูล  
3.2 คืนข้อมูล  

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

40306.04 ตรวจสอบและ
วิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัล  

4.1 ตรวจสอบหลักฐานทางดิจิทัล 
4.2 วิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัล 
 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในด้านการทำเอกสารการเก็บข้อมูลและผลการวิเคราะห์การใช้งาน  
2. ความสามารถในด้านการทำเอกสารและทักษะการใช้งานระบบตรวจจับการบุกรุก  
3. ความสามารถในด้านการทำเอกสารและทักษะการสำรองและกู้คืนข้อมูล 
4. ความสามารถในด้านการเอกสารและทักษะการตรวจสอบและวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัล 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. มีความรู้เรื่อง Preparing for and Detecting Attacks 
2. มีความรู้เรื่อง Digital Forensics 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัติ งาน (Performance Criteria)  และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้  
 2. ผลการสัมภาษณ์  

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

  1. วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบเพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างสภาวะปกติและเกิดเหตุโดน  
              โจมตี หรือมีการละเมิดสิทธิ์ 

2. ใช้งานระบบตรวจจับการบุกรุก อาทิใช้ Snort ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการแล้วทำการทดสอบโจมตี
และ สร้างกฎขึ้นมาแก้ไขช่องโหว่ที่ค้นพบ 
3. สำรองและกู้คืนข้อมูลในแบบต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

3.1 Full Backup 
3.2 Incremental Backup 
 3.3 Differential Backup   

4. ตรวจสอบและวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัล0 ในปแแบบต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
4.1 Live Analysis: Incident Determination  
4.2 Acquiring the Data  
4.3 Forensic Analysis 
 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 40306.01 วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน
และทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 2. สมรรถนะย่อย 40306.02 ตรวจสอบการบุกรุก ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 3. สมรรถนะย่อย 40306.03 สำรองและกู้คืนข้อมูล ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 4. สมรรถนะย่อย 40306.04 ตรวจสอบและวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัล ให้ทำการทดสอบโดยใช้
แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40307  
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางระบบเครือข่าย 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถออกแบบและปรับปรุงนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย ควบคุมและ
ติดตามการปฏิบัติตาม นโยบายความม่ันคงปลอดภัยทางระบบเครือข่าย 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย  

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

 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

40307.01 ออกแบบและ
ปรับปรุงนโยบายด้านความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย 

1.1 ออกแบบนโยบายด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเครือข่าย 
1.2 ปรับปรุงนโยบายด้านความม่ันคง
ปลอดภัยระบบเครือข่าย 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

40307.02 ควบคุมและติดตาม
การปฏิบัติตาม นโยบายความ
มั่นคงปลอดภัยทางระบบ
เครือข่าย 

2.1 ควบคุมการปฏิบัติตาม นโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัยทางระบบ
เครือข่าย 
2.2 ติดตามการปฏิบัติตาม นโยบาย
ความมัน่คงปลอดภัยทางระบบ
เครือข่าย 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1. ความสามารถในด้านการทำเอกสารนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางระบบเครือข่าย 
2. ความสามารถในด้านการทำเอกสารแสดงการควบคุมและติดตามการปฏิบัติตาม นโยบายความ

มั่นคงปลอดภัยทางระบบเครือข่าย 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย  
2. ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการระบบความปลอดภัยของเครือข่าย  
3. ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย  
4. ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

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

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้  
 2. ผลการสัมภาษณ์  
     (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และ
เอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและปรับปรุงตามข้อกำหนดขององค์กร
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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2. ควบคุมและติดตามการปฏิบัติตาม นโยบายความมั ่นคงปลอดภัยทางระบบเครือข่ายตาม
ข้อกำหนดขององค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคขององค์กร 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

 1. สมรรถนะย่อย 40307.01 ออกแบบและปรับปรุงนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เครือข่าย) ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
   2. สมรรถนะย่อย 40307.02 ควบคุมและติดตามการปฏิบัติตาม นโยบายความมั ่นคง
ปลอดภัยทางระบบเครือข่าย ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ 
ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  40308 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  บริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที ่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
จัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ที่มิได้จัดประเภทไว้ในที่อ่ืน 
2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่าย  

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
40308.01 วิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 

1.1 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย 
1.2 จัดทำรายผลการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 40308.02 จัดการความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 

2.1 ทำแผนจัดการความเสี่ยงเพ่ือ
ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย 
2.2 จัดทำเอกสารแผนการจัดการ
ความเสี่ยงเพ่ือความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1. ความสามารถในด้านการทำเอกสารรายผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

2. ความสามารถในด้านการทำเอกสารรายแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย  
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบความปลอดภัยของเครือข่าย  
3. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย ( 
4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
5. ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
 3. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้  
 2. ผลการสัมภาษณ์  

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และ
เอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
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(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1.  วิเคราะห์และจัดทำรายผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และ

ระบบเครือข่าย โดยประกอบไปด้วย 
 - การประเมินความเสี่ยง 
 - การประมาณความเสี่ยง 
 - การประเมินค่าความเสี่ยง 
 - การทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
2.  ทำแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายครอบคลุม

ครบถ้วน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
  วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

 1. สมรรถนะย่อย 40308.01 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 

 2. สมรรถนะย่อย 40308.02 จัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  41101 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ธรรมาภิบาลความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 นักจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถกำกับดูแลทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ รวมไปถึงสามารถวางแผน
เชิงกลยุทธ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับองค์กร  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารระดับสูงด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ, 
ผู้บริหารด้านการจัดการความเสี่ยงของสารสนเทศ 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
 2529  ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

41101.01 วางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

1.1 ออกแบบกลยุทธ์ด้านความม่ันคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ขององค์กร 
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ดำเนินการตามแผน และ
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตาม
แผน 
1.3 ดำเนินการตรวจสอบผลของการ
ดำเนินการตามแผนด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ✓   
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

41101.02 กำกับดูแลและการ
บริหารด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ 

2.1 จัดการนโยบายด้านการรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศ 
2.2 จัดการความเสี่ยงด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
2.3 จัดการโครงการทางด้านความ
มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
2.4 จัดการบริการด้านความมั่นคง
สารสนเทศ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

41101.03 ตรวจสอบความ
มั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ 

3.1 จัดทำกระบวนการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ 
3.2 วางแผนการตรวจสอบ 
3.3 ดำเนินการตรวจสอบและการ
ติดตามผลของการตรวจสอบ 
3.4 เขียนรายงานการตรวจสอบ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถออกแบบกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

ขององค์กร 
2. สามารถจัดทำแผนปฏิบัติที ่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความมั ่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

ดำเนินการตามแผน และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผน 
3. สามารถดำเนินการตรวจสอบผลของการดำเนินการตามแผนด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 
4. สามารถจัดการนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
5. สามารถจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
6. สามารถจัดการโครงการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
7. สามารถจัดการบริการด้านความมั่นคงสารสนเทศ 
8. สามารถจัดทำกระบวนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
9. สามารถวางแผนการตรวจสอบ 
10. สามารถดำเนินการตรวจสอบและการติดตามผลของการตรวจสอบ 
11. เขียนรายงานการตรวจสอบ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู ้เกี ่ยวกับการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ การออกแบบกลยุทธ์ และ

แผนปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ รวมทั้งหลักการตรวจสอบ 
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2. ความรู้เกี่ยวกับการติดตามแนวโน้มภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 

3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงสารสนเทศ 
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านความมั่นคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 
5. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่าย 
6. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
7. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
8. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ 
9. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
10. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการโครงการ 
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
12. ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล 
13. ความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านไซเบอร์ 
14. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการบริการทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของ

ระบบสารสนเทศ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria)  และท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. ทดสอบความรู้โดยใช้การสอบสัมภาษณ์ 
2. พิจารณาเพิ่มเติมจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่าย

ผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านธรรมาภิบาลความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และ

เอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลและการบริหารด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ควรมีการจัดทำกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศจะต้อง

ศึกษาสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ บริบทขององค์กร ศึกษาพันธกิจ เป้าหมาย และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ปัจจัย
ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร เป็นต้น การจัดทำแผนปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ต้องมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยมีอ งค์ประกอบ 
ได้แก่ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น การตรวจสอบ
ผลการดำเนินการตามแผนความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ จะต้องมีการติดตามทุก ๆ 3 เดือนและให้ทำ
การทบทวนผลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

2. การกำกับดูแลและการบริหารด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ การจัดการ
นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ควรพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนิน
ธุรกิจขององค์กร ในขณะเดียวกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง มีการประกาศใช้ และสื่อสารไป
ให้คนภายในองค์กรรับทราบ การจัดการความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ควร
พิจารณาความเสี่ยงทางด้านข้อมูล ที่องค์กรพบ มีการเลือกวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหมาะสม เลือกตัว
ควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงระบุระดับการยอมรับความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้ การ
จัดการโครงการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ให้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศท่ีแทรกเข้าไปอยู่ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดการโครงการ การจัดการบริการ
ด้านความมั่นคงสารสนเทศ ให้พิจารณาแนวทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของบริการสารสนเทศใน
มุมมองต่าง ๆ ครอบคลุมการรักษาความลับของข้อมูล การรักษาความคงสภาพของข้อมูล และการรักษาความ
พร้อมใช้ของข้อมูล 

3. การตรวจสอบความมั ่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ การจัดทำกระบวนการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ ควรพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น รูปแบบของธุรกิจ จำนวนพนักงานในองค์กร วัฒนธรรม
ขององค์กร การวางแผนการตรวจสอบ ควรประเมินจากขอบเขตของระบบที่จะทำการตรวจสอบ รวมทั้งชนิด
ของการตรวจสอบ เพื ่อกำหนดแผนงาน ระยะเวลาที ่ต้องใช้ รวมทั้งจำนวนผู ้ตรวจสอบ การดำเนินการ
ตรวจสอบและการติดตามผลของการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบควรปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และติดตามผลของการตรวจสอบตามวงรอบที่เหมาะสม การ
เขียนรายงานการตรวจสอบ ควรมีลักษณะที่เป็นแบบแผนที่แน่นอน เข้าใจง่าย มีข้อมูลครบถ้วน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
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  1. สมรรถนะ 41101.01 วางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่
แสดงถึงประสบการณ์ 
  2. สมรรถนะ 41101.02 กำกับดูแลและการบริหารด้านการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 

  3. สมรรถนะ 41101.03 ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ให้ทำการทดสอบโดยใช้
แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่าย
ผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  41102 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 นักจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู ้เช ี ่ยวชาญระบบเครือข่าย ผู ้เช ี ่ยวชาญด้านการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
นักวิเคราะห์ความมั ่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ผู ้บริหารด้านการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ผู้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
 2529 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

41102.01 ปฏิบัติการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

1.1 ให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูง
ทางด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประเมิน
ความคุ้มค่าในการลงทุนทางด้านความ
มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
1.2 ปฏิบัติเพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กร 
1.3 จัดทำแผนงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

41102.02 บริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ 

2.1 จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ 
2.2 ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ 
2.3 ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

41102.03 จัดการองค์ความรู้ 3.1 เก็บข้อมูลความต้องการของ
ระบบจากผู้ใช้งาน 
3.2 ออกแบบ จัดทำ และบำรุงรักษา
ระบบจัดการองค์ความรู้ 
3.3 ติดตามการใช้งานระบบเพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายใน
องค์กร 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถให้คำแนะนำท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศแก่

ผู้บริหาร 
2. สามารถติดตามผลของการพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการด้านความมั่นคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 
3. สามารถดำเนินการเพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบสารสนเทศของ

องค์กร 
4. สามารถติดตามและทบทวนผลของการปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของระบบ

สารสนเทศขององค์กร 
5. สามารถจัดทำแผนงานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร 

และมีการสื่อสารออกไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 
6. สามารถสื่อสารแผนงานด้านความั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 
7. สามารถทบทวนแผนงานด้านความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
2. ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและระบบปฏิบัติการ 
4. ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์กร 
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6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 
7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ 
8. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและออกแบบระบบจัดการองค์ความรู้ 
9. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบจัดการองค์ความรู้ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 1. ผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 
 2. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
 3. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
 4. ผลจาการทดสอบภาคปฏิบัติ 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  แฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ทางด้านธรรมาภิบาลความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมินง 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการปฏิบัติการด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดการองค์ความรู้ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
 1. การปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การให้คำแนะนำผู้บริหารระดับสูง
ทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ ควรมีการติดตามผลของการดำเนินการตามคำแนะนำ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 
การปฏิบัติเพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กร ควรมีการติดตามผลการดำเนินงาน
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมทางระบบสารสนเทศ
ขององค์ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ ควรมีการวางแผนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และมีการทบทวนแผน
เป็นระยะเพ่ือปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากที่สุด 
 2. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ควรมีการวิเคราะห์
สภาพขององค์กร มีความรู้ความเข้าใจในบริบทขององค์กร กระบวนการทางธุรกิจ  ระบุกระบวนการทางธุรกิจ



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภยั   หน้า 150 

ที่สำคัญ ประเมินความเสี่ยงที่ทำให้องค์กรหยุดชะงัก เขียนแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การทดสอบ
แผนบริหารความต่อเนื ่องทางธุรกิจ ควรเลือกชนิดของการทดสอบที ่เหมาะสม โดยหากองค์กรไม่เคย
ดำเนินการทดสอบแผนฯ มาก่อนอาจะเลือกการทดสอบชนิด Table Top แต่หากเคยทดสอบมาแล้วอาจเลือก
ชนิดของการทดสอบแผนฯ เป็นแบบ Simulation การทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุก ๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ
องค์กร หรือพิจารณาแล้วเห็นว่ามีภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่องค์กรจำเป็นต้องเตรียมรับมือ 
 3. การจัดการองค์ความรู้ การเก็บข้อมูลความต้องการของระบบจากผู้ใช้งาน ควรมีการวางแผนการ
จัดเก็บ และกำหนดวิธีการจัดเก็บให้เหมาะสม เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนและเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนเพ่ือ
นำไปใช้งานต่อได้ การออกแบบ จัดทำ และบำรุงรักษาระบบจัดการองค์ความรู้ ควรคำนึงถึงความยืดหยุ่นใน
การใช้งานของระบบ การบำรุงรักษา รวมทั้งการใช้งานง่ายของผู้ใช้งานอีกด้วย การติดตามการใช้งานระบบ
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในองค์กร มีความสำคัญ เพ่ือให้เกิดการใช้ข้อมูล การสร้างข้อมูล การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องจัดหามาตรการในการติดตาม และกระตุ้นให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมรรถนะย่อย 41102.01 ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 2. สมรรถนะย่อย 41102.02 บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน
และทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
 3. สมรรถนะย่อย 41102.03 จัดการองค์ความรู้ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดย
ใช้แบบสัมภาษณ ์
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  41201 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยและสถาปัตยกรรมด้านความม่ันคง 

ปลอดภัยของระบบ                                                      
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 นักจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถ จัดหาระบบที่มีความม่ันคงปลอดภัย วิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัย 
สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
 
 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ผู้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารระดับสูงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ, 

ผู้บริหารด้านการจัดการความเสี่ยงของสารสนเทศ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
 2529 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

41201.01 จัดหาระบบที่มี
ความมั่นคงปลอดภัย 

1.1 จัดทำนโยบายทางด้าน supply 
chain security และนโยบายด้านการ
จัดการความเสี่ยง 
1.2 ประเมินประสิทธิผลของงาน
จัดซื้อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศและการ
ประเมินความเสี่ยงของ supply 
chain  
1.3 ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการจัดซื้อทั้งหมดสอดคล้อง

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

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

กับความต้องการทางด้านความม่ันคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศและ
เป้าหมายขององค์กร 

41201.02 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ด้านความมั่นคงปลอดภัย 

2.1 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
และความต้องการของซอฟต์แวร์ 
2.2 แปลงความต้องการทางด้านความ
มั่นคงปลอดภัยเป็นข้อกำหนดในการ
ออกแบบระบบ 
2.3 พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมั่นคง
ปลอดภัย 
2.4 ตรวจหาช่องโหว่ในระหว่างการ
พัฒนาโปรแกรมและแก้ไข ทบทวน
ชุดคำสั่ง   

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

41201.03 สถาปัตยกรรมด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 

3.1 วางแผนสถาปัตยกรรมของระบบ 
3.2 ออกแบบความม่ันคงปลอดภัย 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถจัดทำนโยบายทางด้าน supply chain security และนโยบายด้านการจัดการความเสี่ยง 
2. สามารถประเมินประสิทธิผลของงานจัดซื้อในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านการรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการประเมินความเสี่ยงของ supply chain 
3. สามารถตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดซื้อทั้งหมดสอดคล้องกับความต้องการทางด้าน

ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเป้าหมายขององค์กร 
4. สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และความต้องการของซอฟต์แวร์ 
5. สามารถแปลงความต้องการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยเป็นข้อกำหนดในการออกแบบระบบ 
6. สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมั่นคงปลอดภัย 
7. สามารถตรวจหาช่องโหว่ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรมและแก้ไข ทบทวนชุดคำสั่ง (Source 

code review) 
8. สามารถวางแผนสถาปัตยกรรมของระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
9. สามารถออกแบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร รวมทั้งความต้องการทรัพยากรของระบบ 
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2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง 
3. ความรู้เกี่ยวกับ Supply Chain 
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Supply Chain 
5. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
6. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่าย 
7. ความรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าระบบอย่างมั่นคงปลอดภัย 
8. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
9. ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
10. ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร 
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 
12. ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
13. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
14. ความรู้เกี่ยวกับ Access Control Model ต่าง ๆ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
 2. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้ 
 2.  ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และ
เอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการจัดหาระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย วิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้านความ
มั่นคงปลอดภัย สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
 1. การจัดหาระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย การจัดทำนโยบายทางด้าน supply chain security และ
นโยบายด้านการจัดการความเสี่ยง ควรต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง มีการประกาศใช้อย่างเป็น
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ทางการ และสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบโดยทั่วกัน การประเมินประสิทธิผลของงานจัดซื้อในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการประเมินความเสี่ยงของ 
supply chain ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามวงรอบ มีการกำหนดตัวชี้วัดที่แน่นอน การตรวจสอบ
เพื่อให้มั ่นใจว่ากระบวนการจัดซื้อทั้งหมดสอดคล้องกับความต้องการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและเป้าหมายขององค์กร ควรดำเนินการโดยผู้ที ่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดซื้อ และมีการ
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 
 2. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัย การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และความต้องการ
ของซอฟต์แวร์ ให้พิจารณาดำเนินการวิเคราะห์ทั้งความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการของซอฟต์แวร์ ใน
ด้านต่าง ๆ ให้รอบด้าน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม การแปลงความต้องการทางด้านความ
มั่นคงปลอดภัยเป็นข้อกำหนดในการออกแบบระบบ ให้เลือกเครื่องมือหรือรูปแบบการแปลงที่เหมาะสม การ
พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมั่นคงปลอดภัย ให้พิจารณาแนวทางการนำเอาแนวคิดทางด้านความมั่นคงปลอดภัยมา
พิจารณาในทุกเฟสของการพัฒนาซอฟต์แวร์ การตรวจหาช่องโหว่ในระหว่างการพัฒนาโปรแกรมและแก้ไข 
ทบทวนชุดคำสั่ง (Source code review) อาจมีการพิจารณาดำเนินการทั้งในช่วงของการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
และการทดสอบตั้งแต่ Unit Testing ไปจนถึง User Acceptance Testing 
 3. สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การวางแผนสถาปัตยกรรมของระบบให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ ควรมีการศึกษาสถาปัตยกรรมของระบบ รวมทั้งประเด็นทางด้านความมั ่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศแบบต่าง ๆ ที่ได้มีการประยุกต์ใช้ เพื่อเลือกแนวทางที่เหมาะสมกับองค์กร การ
ออกแบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ เป็นขั้นตอนท่ีมีความสำคัญ หลังจากที่
ได้มีการเก็บข้อมูล และวางแผนสถาปัตยกรรมทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบแล้ว จึ งดำเนินการ
ออกแบบ เพ่ือประยุกต์สถาปัตยกรรมทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับองค์กร 
หลังจากนั้นจึงดำเนินการตามสถาปัตยกรรมทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ได้เลือกใช้ และมี
การติดตาม ทบทวนผลของการดำเนินการตามสถาปัตยกรรมทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

  1. สมรรถนะย่อย 41201.01 จัดหาระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน 
และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 

 2. สมรรถนะย่อย 41201.02 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยให้ทำการทดสอบโดยใช้
แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่าย
ผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 41201.03 สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ให้ทำการทดสอบ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 
ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  41202 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย   
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 นักจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถ วางแผนความต้องการของระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบและประเมินผล 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู ้เช ี ่ยวชาญระบบเครือข่าย ผู ้เช ี ่ยวชาญด้านการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
นักวิเคราะห์ความมั ่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ผู ้บริหารด้านการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ผู้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
 2529 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

41202.01 วางแผนความ
ต้องการของระบบ 

1.1 ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง ศึกษา
ความเป็นไปได้ เพื่อกำหนด 
Functional requirements และ 
Specifications ประมาณราคา
ค่าใช้จ่ายของระบบ 
1.2 กำหนดความต้องการของระบบ 
1.3 บูรณาการนโยบายด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจใน
ระบบที่พัฒนา 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

41202.02 พัฒนาระบบ 2.1 วิเคราะห์ข้อจำกัดในการ
ออกแบบ ข้อดีข้อเสีย ของระบบที่
พัฒนา 
2.2 ประยุกต์นโยบายด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเข้าไปยังระบบที่ทำการ
พัฒนา ประเมินภัยคุกคาม ช่องโหว่ 
และความเสี่ยงของระบบ 
2.3 พัฒนาซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนด
ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย 
2.4 พัฒนาระบบการสำรองข้อมูลที่มี
ความมั่นคงปลอดภัย 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

41202.03 ทดสอบและ
ประเมินผล 

3.1 กำหนดระดับของความมั่นคง
ปลอดภัยของซอฟต์แวร์ 
3.2 วางแผนการทดสอบตาม
วัตถุประสงค์และข้อกำหนด 
3.3 จัดทำสภาพแวดล้อมของการ
ทดสอบและตรวจสอบทั้งฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของ
ระบบ 
3.4 ดำเนินการทดสอบระบบ 
3.5 วิเคราะห์ผลการทดสอบ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

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

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

1. สามารถทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง ศึกษาความเป็นไปได้ เพ่ือกำหนด Functional requirements 
และ Specifications ประมาณราคาค่าใช้จ่ายของระบบ  
2. สามารถกำหนดความต้องการของระบบ 
3. สามารถบูรณาการนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพ่ือให้มั่นใจในระบบที่พัฒนา 
4. สามารถวิเคราะห์ข้อจำกัดในการออกแบบ ข้อดีข้อเสีย ของระบบที่พัฒนา 
5. สามารถประยุกต์นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยเข้าไปยังระบบที่ทำการพัฒนา ประเมินภัย

คุกคาม ช่องโหว่ และความเสี่ยงของระบบ 
6. สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดทางด้านความมั่นคงปลอดภัย 
7. สามารถพัฒนาระบบการสำรองข้อมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
8. สามารถกำหนดระดับของความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์ 
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9. สามารถวางแผนการทดสอบตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนด 
10. สามารถจัดทำสภาพแวดล้อมของการทอสอบและตรวจสอบทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์

ต่อพ่วงเพ่ือให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดและความต้องการของระบบ 
11. สามารถดำเนินการทดสอบระบบ 
12. วิเคราะห์ผลการทดสอบ ให้คำแนะนำทางด้านความมั่นคงปลอดภัยตามผลการทดสอบที่ได้รับ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย 
2. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ 
4. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่าย 
5. ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ 
6. ความรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึม 
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล 
8. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์และมนุษย์ 
9. ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
10. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่าย 
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององค์กร 
12. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดในการประเมินผลระบบสารสนเทศ 
13. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
14. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่าย 
15. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบระบบชนิดต่าง ๆ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 1.  ผลการทดสอบความรู้ 
 2.  ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการวางแผนความต้องการของระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบและ
ประเมินผล 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
 1. การวางแผนความต้องการของระบบ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อกำหนด 
Functional requirements และ Specifications ประมาณราคาค่าใช้จ่ายของระบบ ให้พิจารณาขอบเขต
ของระบบที่ต้องการพัฒนา พิจารณาภัยคุกคามที่เกี ่ยวข้องโดยอาจพิจารณาจากภัยคุกคามที่เคยเจอ ภัย
คุกคามที่อาจจะไม่เคยเกิดภายในองค์กรแต่เกิดกับผู้ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เป็นต้น ให้เลือกวิธีการประเมินความ
เสี่ยงที่เหมาะสม การกำหนดความต้องการของระบบ ให้พิจารณาเก็บข้อมูลให้รอบด้าน ด้วยเครื่ องมือที่
เหมาะสม การบูรณาการนโยบายด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเพ่ือให้มั่นใจในระบบที่พัฒนา ให้พิจารณา
นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กร รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวทาง
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องในการบูรณาการให้เหมาะสม 
 2.  การพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ข้อจำกัดในการออกแบบ ข้อดีข้อเสีย ของระบบที่พัฒนา เป็นสิ่งที่
จำเป็น และจำเป็นต้องมีการสื่อสารผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ใช้งานระบบด้วย 
การประยุกต์นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยเข้าไปยังระบบที่ทำการพัฒนา ประเมินภัยคุกคาม ช่องโหว่ และ
ความเสี่ยงของระบบ ควรมีการดำเนินการตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาระบบ เนื่องจากจะทำให้มั่นใจไดว้่า
ระบบที่พัฒนาขึ้นได้มีการพิจารณาข้อกำหนด แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ขององค์กร และเมื่อระบบถูกพัฒนาเสร็จสิ้นจะสอดคล้องกับนโยบายทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ รวมถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดทางด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย แม้ว่าจะทำให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มีความล่าช้าลงไปบ้างเนื่องจากจำเป็นต้องมี
การตรวจสอบเพิ่มเติม แต่จะทำให้มั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้นไม่มีช่องโหว่ที่เป็นที่รู้จักในช่วงที่มี
การพัฒนา และจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการนำเอาซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปใช้งาน 
การพัฒนาระบบการสำรองข้อมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัย อาจมีการพิจารณาการกำหนดการควบคุมการ
เข้าถึงและการนำเอาวิทยาการเข้ารหัสลับ มาใช้ 
 3. การทดสอบและประเมินผล การกำหนดระดับของความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์ ให้พิจารณาถึง
ระดับระดับความลับของข้อมูล ระดับระดับความลับของผู้ใช้งาน การควบคุมการเข้าถึง รวมทั้งการควบคุม
ทางด้านความม่ันคงปลอดภัยสำหรับซอฟต์แวร์นั้น ๆ การวางแผนการทดสอบตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนด 
ให้พิจารณาถึงแนวทางการทดสอบทางด้านความมั่นคงปลอดภัย นอกเหนือไปจากการทดสอบปรกติที่ได้มีการ
ทำอยู่แล้ว เช่น การทดสอบช่องโหว่ การทดสอบการโจมตี เป็นต้น การจัดทำสภาพแวดล้อมของการทอสอบ
และตรวจสอบทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดและความ
ต้องการของระบบ โดยปกติแล้วอาจจะไม่สามารถจำลองสภาพแวดล้อมให้เหมือนจริงได้ครบถ้วน แต่ให้
พิจารณาการควบคุมปัจจัยหลักในการใช้งานระบบให้เหมาะสม การดำเนินการทดสอบระบบ ให้มีการควบคุม
การทดสอบ และกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน การวิเคราะห์ผลการทดสอบ ให้คำแนะนำทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยตามผลการทดสอบที่ได้รับ โดยเทียบกับมาตรฐาน หรือแนวปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) ที่เป็นที่
ยอมรับในภาคอุตสาหกรรม หรือได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
     1. สมรรถนะย่อย 41202.01 วางแผนความต้องการของระบบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน
และทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
   2. สมรรถนะย่อย 41202.02 พัฒนาระบบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ 
  3. สมรรถนะย่อย 41202.03 ทดสอบและประเมินผล ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและ
ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  41301 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  บริหารจัดการระบบและเครือข่าย                                                     
3. ทบทวนครั้งที่  1  
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 นักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถบริการและบริหารจัดการระบบเครือข่าย  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย วิศวกรคอมพิว เตอร์ ผู ้เชี ่ยวชาญระบบเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
 2529 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

41301.01 บริการเครือข่าย 1.1 ออกแบบ ติดตั้งและตั้งค่า
อุปกรณ์เครือข่ายตามที่ได้ออกแบบ 
1.2 ดำเนินการสำรองข้อมูลบน
เครือข่าย 
1.3 ติดตามประสิทธิภาพการใช้งาน
เครือข่าย 
1.4 วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเครือข่าย 
แก้ไขปัญหาช่องโหว่ที่เกิดข้ึนภายใน
เครือข่าย 
1.5 ทดสอบและบำรุงรักษาการใช้งาน
เครือข่ายทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

41301.02 บริหารจัดการระบบ 2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษา
เซิร์ฟเวอร์ให้พร้อมใช้ตามนโยบายของ
องค์กร 
2.2 ออกแบบและตั้งค่านโยบายการ
เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ จัดการบัญชีรายชื่อ
ผู้ใช้ สิทธิ์ในการเข้าใช้งาน 
2.3 ติดตั้งและอัพเดทแพทช์ และ hot 
fix ต่าง ๆ  
2.4 จัดการทรัพยากรภายในระบบ 
วางแผนการขยายเซิร์ฟเวอร์ให้กับ
ทิศทางขององค์กร 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถออกแบบ ติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายตามที่ได้ออกแบบไว้ 
2. สามารถดำเนินการสำรองข้อมูลบนเครือข่าย 
3. สามารถติดตามประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย 
4. สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเครือข่าย แก้ไขปัญหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นภายในเครือข่าย 
5. สามารถทดสอบและบำรุงรักษาการใช้งานเครือข่ายทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
6. สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ให้พร้อมใช้ตามนโยบายขององค์กร 
7. สามารถออกแบบและตั้งค่านโยบายการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ จัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้ สิทธิ์ใน 
การเข้าใช้งาน 
8. สามารถติดตั้งและอัพเดทแพทช์ และ hot fix ต่างๆ 
9. สามารถจัดการทรัพยากรภายในระบบ วางแผนการขยายการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ให้เหมาะสมกับ

ทิศทางขององค์กร 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการบริการจัดการเครือข่าย 
2. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย 
3. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย 
4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเครือข่ายที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
5. ความรู้เกี่ยวกับการบริการจัดการระบบ 
6. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ 
7. ความรู้เกี่ยวกับ Cloud และ Virtualization 
 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาเครือข่ายและความปลอดภยั   หน้า 162 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 1. ผลการทดสอบความรู้ 
 2.  ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
    (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการบริการเครือข่าย การบริหารจัดการระบบ 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

 1.  การบริการเครือข่าย การออกแบบ ติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายตามที่ได้ออกแบบไว้ ให้ทำการ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และข้อจำกัด ความต้องการของระบบ คุณสมบัติที่ต้องการ สภาพแวดล้อมของ
เครือข่ายที่เป็นอยู่ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบที่เหมาะสม การดำเนินการสำรองข้อมูลบนเครือข่าย ให้
พิจารณาความต้องการของเครือข่ายเป็นหลักในการเลือกแนวทางการสำรองข้อมูล เช่น ความพร้อมใช้ 
ระยะเวลาที่ยอมให้ข้อมูลสูญหายได้ เป็นต้น การติดตามประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย ให้เลือกเครื่องมือที่
เหมาะสม คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเครือข่าย แก้ไขปัญหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้น
ภายในเครือข่าย ให้เน้นในด้านกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา โดยอ้างอิงกับข้อกำหนดต่าง ๆ ที่อาจมี เช่น 
Service Level Agreement (SLA) เป็นต้น การทดสอบและบำรุงรักษาการใช้งานเครือข่ายทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ให้มีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและพิจารณาปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนตามวงรอบ 
 2. การบริหารจัดการระบบ การตรวจสอบและบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ให้พร้อมใช้ตามนโยบายขององค์กร 
ให้มีการวางแผนการตรวจสอบเป็นระยะ อาจมีการสร้างฟอร์มและ checklist สำหรับการตรวจสอบ การ
ออกแบบและตั้งค่านโยบายการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ จัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้ สิทธิ์ในการเข้าใช้งาน ให้อ้างอิงตาม
นโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กรเป็นหลัก การติดตั้งและอัพเดทแพทช์ และ 
hot fix ต่าง ๆ ให้ทำรายการแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิตใ การอัพเดทแพทช์ รวมทั้งมีการสร้างกระบวนการ 
patch management และ change management การจัดการทรัพยากรภายในระบบ วางแผนการขยาย
การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ให้เหมาะสมกับทิศทางขององค์กร ให้พิจารณาจากความต้องการทางด้านระบบของ
องค์กร 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
 1. สมถรรนะย่อย 41301.01 บริการเครือข่าย ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดย
ใช้แบบสัมภาษณ ์
 2. สมถรรนะย่อย 41301.02 บริหารจัดการระบบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  41302 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและบริหารจัดการข้อมูล 
3. ทบทวนครั้งที่  1   
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 นักจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที ่สามารถ วิเคราะห์ความมั ่นคงปลอดภัยของระบบ บริหารจัดการข้อมูล ที่มีความมั ่นคง
ปลอดภัย 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย วิศวกรคอมพิวเตอร์ ผู ้เชี ่ยวชาญระบบเครือข่าย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
 2529 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

41302.01 วิเคราะห์ความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบ 

1.1 ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการ
อุดช่องโหว่ของแอปพลิเคชันทั้งหมด
ภายในระบบ 
1.2 กำหนดการควบคุมการเข้าถึงตาม
แนวทางของ least privilege และ 
need to know  
1.3 ทบทวนความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบเพ่ือให้แน่ใจว่าความเสี่ยงต่าง ๆ 
ได้รับการจัดการ 
 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

41302.02 บริหารจัดการข้อมูล 2.1 วิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ 
วางแผน การจัดการข้อมูล 
2.2 ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา
ระบบฐานข้อมูล data mining และ 
data warehouse 
2.3 ดำเนินการสำรองและกู้คืนข้อมูล 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการอุดช่องโหว่ของแอปพลิเคชันทั้งหมดภายในระบบ 
2 สามารถกำหนดการควบคุมการเข้าถึงตามแนวทางของ least privilege และ need to know 
3. สามารถทบทวนความมั่นคงปลอดภัยของระบบเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ได้ รับการจัดการ

อย่างเหมาะสม 
4. สามารถวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ วางแผน การจัดการข้อมูล 
5. สามารถออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล data mining และ data warehouse 

ให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม 
  6. สามารถดำเนินการสำรองและกู้คืนข้อมูล 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
2. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบระบบสารสนเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
4. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
  

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1.  ผลการทดสอบความรู้ 
 2.  ผลการสัมภาษณ์ 
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(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและการบริหารจัดการข้อมูล 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

 1. การวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการอุดช่องโหว่ของ
แอปพลิเคชันทั้งหมดภายในระบบ อาจทำได้หลายวิธีทั้งแบบ Static code analysis และ Dynamic analysis 
การกำหนดการควบคุมการเข้าถึงตามแนวทางของ least privilege และ need to know อาจดำเนินการทั้ง
ในระดับของแอปพลิเคชันและระดับระบบปฏิบัติการ การทบทวนความมั่นคงปลอดภัยของระบบเพื่อให้แน่ใจ
ว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ให้มีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และมีการบันทึกผล
การทบทวนทุกครั้ง 
 2. การบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ วางแผน การจัดการข้อมูล ทำการ
วิเคราะห์และกำหนดความต้องการด้านข้อมูล วิเคราะห์และวางแผนการปรับเปลี่ยนความต้องการด้านข้อมูล 
การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล data mining และ data warehouse ให้มีประสิทธิภาพ
ที่เหมาะสม ทบทวนและตรวจสอบระบบ data mining และ data warehouse พัฒนามาตรฐาน นโยบาย 
และขั้นตอนปฏิบัติด้านการจัดการข้อมูลบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาทางด้านระบบฐานข้อมูล การดำเนินการ
สำรองและกู้คืนข้อมูล ให้พิจารณาระดับความพร้อมใช้ของข้อมูล และระยะเวลาที่ยอมให้ข้อมูลสูญหายได้ 
และมีการวางแผนและทำการทดสอบการกู้คืนข้อมูลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 41302.01 วิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบ
ข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 41302.02 บริหารจัดการข้อมูล ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  41401 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเคราะห์การปกป้องเครือข่ายองค์กร ประเมินและจัดการช่องโหว่                                                      
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 นักจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถ วิเคราะห์การปกป้องเครือข่ายองค์กร ประเมินและจัดการช่องโหว่ ที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

เป็นช่างคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย  วิศวกรคอมพิวเตอร์  ผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
 2529 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

41401.01 วิเคราะห์การ
ปกป้องเครือข่ายองค์กร 

1.1 วิเคราะห์ข้อมูลภายในเครือข่าย
เพ่ือตรวจหากิจกรรมผิดปกติ ช่องโหว่
และภัยคุกคามต่อองค์กร  
1.2 ดำเนินงาน Defense-in-depth 
เพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของเครือข่ายองค์กร 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

41401.02 ประเมินและจัดการ
ช่องโหว่ 

2.1 ดำเนินการตรวจสอบช่องโหว่ 
และการเจาะระบบ  
2.2 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
ช่องโหว่และการเจาะระบบ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ✓     
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

2.3 ให้คำแนะนำในการเลือกเทคนิค
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือบรรเทา
ความเสี่ยงทางด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภายในเครือข่ายเพื่อตรวจหากิจกรรมผิดปกติ ช่องโหว่และภัยคุกคามต่อ

องค์กร 
2. สามารถดำเนินงาน Defense-in-depth เพ่ือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายองค์กร 
3. สามารถดำเนินการตรวจสอบช่องโหว่ และการเจาะระบบ  
4. สามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบช่องโหว่และการเจาะระบบ 
5. สามารถให้คำแนะนำในการเลือกเทคนิคและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือบรรเทาความเสี่ยงทางด้าน 

ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการเข้ารหัสลับ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการสำรองข้อมูล 
3. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่าย 
4. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย เช่น ระบบตรวจจับการบุกรุก ไฟร์วอลล์ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
6. ความรู้เกี่ยวกับช่องโหว่และภัยคุกคามของระบบและเครือข่าย 
7. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ช่องโหว่ 
8. ความรู้เกี่ยวกับการโจมตีประเภทต่าง ๆ 
9. ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและระบบเครือข่าย 
10. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการโจมตีระบบและเครือข่าย 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1. ผลการทดสอบความรู้ 
 2.  ผลการสัมภาษณ์ 
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(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการวิเคราะห์การปกป้องเครือข่ายองค์กรการประเมินและจัดการช่องโหว่ 
(ข)  คำอธิบายรายละเอียด 

1. การวิเคราะห์การปกป้องเครือข่ายองค์กร การวิเคราะห์ข้อมูลภายในเครือข่ายเพ่ือตรวจหากิจกรรม
ผิดปกติ ช่องโหว่และภัยคุกคามต่อองค์กร ดำเนินการวางแผนการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและ
เครือข่าย จัดหาเครื่องมือในการสนับสนุนการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและเครือข่าย ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากระบบและเครือข่ายผ่านทางอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อระบุภัยคุกคามที่มีต่อ
องค์กร จัดทำรายงานสรุปผลของการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและเครือข่าย การดำเนินงาน 
Defense-in-depth เพื ่อการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของเครือข่ายองค์กร ให้พิจารณาดำเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์กร 
 2. การประเมินและจัดการช่องโหว่ การดำเนินการตรวจสอบช่องโหว่ และการเจาะระบบ ควรมีการ
วิเคราะห์ขอบเขตที่เหมาะสมของก่อนกาดำเนินการ โดยอาจทำการตรวจสอบช่องโหว่ก่อนเพื่อทราบข้อมูล
เบื้องต้นว่าระบบสารสนเทศและเครือข่ายมีโอกาสถูกเจาะจากช่องทางใดได้บ้าง จากนั้นจึงดำเนินการพิจารณา
ทำการเจาะระบบ โดยที่มีสิ่งที่จะต้องพิจารณาคือการเจาะระบบมีโอกาสที่จะทำให้การดำเนินการของระบบ
หยุดชะงัก ดังนั้นหากพิจารณาที่จะทำการเจาะระบบ ควรมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบทำการเตรียมพร้อมในการนำ
ระบบขึ้นหากเกิดระบบล่มในช่วงเวลาที่มีการดำเนินการ การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบช่องโหว่และการ
เจาะระบบ ให้มุ่งไปที่เป้าหมายของการทดสอบ และให้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย การให้คำแนะนำในการเลือก
เทคนิคและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดย
อ้างอิงจากผลที่ได้รับจากการทดสอบ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมถรรนะย่อย 41401.01 วิเคราะห์การปกป้องเครือข่ายองค์กร ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบ
ข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

2. สมถรรนะย่อย 41401.02 ประเมินและจัดการช่องโหว่ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและ
ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  41402 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  จัดการเหตุการณ์ทางไซเบอร์และสืบสวนทางไซเบอร์                                                      
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 นักจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่สามารถจัดการเหตุการณ์ทางไซเบอร์ วิเคราะห์ภัยคุกคาม สืบสวนทางไซเบอร์และพิสูจน์
หลักฐานดิจิทัล กู้คืนระบบจากภัยพิบัติ  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู ้เช ี ่ยวชาญระบบเครือข่าย ผู ้เช ี ่ยวชาญด้านการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
นักวิเคราะห์ความมั ่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ผู ้บริหารด้านการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ผู้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
 2529 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

41402.01 จัดการเหตุการณ์
ทางไซเบอร์ 

1.1 ระบุกระบวนการจัดการต่อ
เหตุการณ์ทางไซเบอร์ ประสานและ
ให้การสนับสนุนในด้านการตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์ 
1.2 ตรวจดูข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ภายนอกเพ่ือตรวจสอบภัยคุกคามที่
อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร 
1.3 เลือกแนวทางตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

41402.02 วิเคราะห์ภัยคุกคาม 2.1 วิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
2.2 วิเคราะห์การโจมตีทางไซเบอร์  

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

41402.03 สืบสวนทางไซเบอร์
และพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล 

3.1 สืบสวนทางไซเบอร์ 
3.2 พิสูจน์หลักฐานดิจิทัล 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

41402.04 กู้คืนระบบจากภัย
พิบัติ 

4.1 จัดทำแผนกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ 
4.2 ติดตั้งและตั้งค่าศูนย์คอมพิวเตอร์
สำรอง 
4.3 ทดสอบแผนกู้คืนระบบจากภัย
พิบัติ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถระบุกระบวนการจัดการต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์ ประสานและให้การสนับสนุนในด้านการ

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์ 
2. สามารถตรวจดูข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อตรวจสอบภัยคุกคามที่ อาจส่งผลกระทบต่อ

องค์กร 
3. สามารถเลือกแนวทางตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างเหมาะสม 
4. สามารถวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
5. สามารถวิเคราะห์การโจมตีทางไซเบอร์ 
6. สามารถสืบสวนทางไซเบอร์ 
7. สามารถพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล 
8. สามารถจัดทำแผนกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ 
9. สามารถติดตั้งและตั้งค่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง 
10. สามารถทดสอบแผนกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการสำรองข้อมูล ชนิดของการสำรองข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการกู้ข้อมูล 
2. ความรู้เกี่ยวกับบริการเครือข่ายและโพรโทคอล  
3. ความรู้เกี่ยวกับชนิดของเหตุการณ์ การตอบสนองต่อเหตุการณื 
4. ความรู้เกี่ยวกับโพรโทคอลสื่อสารบนเครือข่าย 
5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระดับแพ็กเก็ต  
6. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ด้านความม่ันคงปลอดภัยระบบส่ารสนเทศ 
7. ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกตามรูปแบบต่าง ๆ 
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8. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเจาะระบบ 
9. ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการหาช่องโหว่ของระบบ 

 10. ความรู้เกี่ยวกับช่องโหว่และภัยคุกคามระบบและเครือข่าย 
 11. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนทางไซเบอร์ 
 12. ความรู้เกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนจากคอมพิวเตอร์ ข้อมูลบน
เครือข่าย เป็นต้น 
 13. ความรู้เกี่ยวกับชนิดของหลักฐานที่ได้ดำเนินการจัดเก็บ 
 14. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการพิสูจน์หลักฐาน 

15. ความรู้เกี่ยวกับกู้คืนระบบจากภัยพิบัต ิ
16. ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์หรือศูนย์ข้อมูลสำรอง 
17. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนทดสอบการกู้คืนระบบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 1. ผลการทดสอบความรู้ 
 2.  ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการจัดการเหตุการณ์ทางไซเบอร์ การวิเคราะห์ภัยคุกคาม การสืบสวน
ทางไซเบอร์และพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล การกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ 

(ข)  คำอธิบายรายละเอียด 
 1. การจัดการเหตุการณ์ทางไซเบอร์ การระบุกระบวนการจัดการต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์ ประสาน
และให้การสนับสนุนในด้านการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์ ควรมีการออกแบบกระบวนการ ฝึกอบรม
บุคลากร รวมทั้งมีการประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และวางแผนการฝึกเพื่อเตรียมรับมือกับภัย
ทางด้านไซเบอร์ การตรวจดูข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อตรวจสอบภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อ
องค์กร ทำการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งองค์กรภาครัฐที่มีขีดความสามารถ
ทางด้านไซเบอร์ การเลือกแนวทางตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างเหมาะสม จัดทำแผนเผชิญเหตุหรือแผนรับมือ
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กับเหตุการณ์ทางไซเบอร์ โดยพิจารณาถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดเป็นลำดับแรก ๆ และ 
ดำเนินการทดสอบแผนอย่างสม่ำเสมอ 
 2. การวิเคราะห์ภัยคุกคาม การวิเคราะห์ภัยคุกคาม เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามและข้อมูลการ
โจมตีจากอุปกรณ์ดักจับข้อมูลต่าง ๆ เช่น ระบบตรวจจับการบุรุก ข้อมูลล็อก เป็นต้น จัดหมวดหมู่ของภัย
คุกคามและการโจมตีตามชนิด และระดับความรุนแรง การวิเคราะห์การโจมตี ทำการวิเคราะห์ภัยคุกคามและ
การโจมตีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 3. การสืบสวนทางไซเบอร์และพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล การสืบสวนทางไซเบอร์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามรวมทั้งอาชญากรรมทางไซเบอร์ ดำเนินการจัดทำแนวทางและแผนสืบสวนทางไซเบอร์ แม้กระทั่ง
แนวคิดทางด้านอาชญวิทยา การพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล ระบุหลักฐานที่สามารถสืบค้นและจัดเก็บเพื่อนำมา
วิเคราะห์ในภายหลัง ดำเนินการจัดเก็บหลักฐานทางดิจิทัลด้วยวิธีการที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐาน 
ดำเนินการขนส่งหลักฐานมายังห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลของการพิสูจน์หลักฐานทาง
ดิจิทัล จัดทำรายงานสรุปพร้อมนำเสนอ หรืออาจะข้ึนให้การเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญในระดับศาล 
 4. การกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ การจัดทำแผนกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศขององค์กร ผ่านทางการสัมภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม และอื ่น ๆ เพื ่อพิจารณาถึงระบบ
สารสนเทศที่มีความสำคัญต่อองค์กร เขียนแผนกู้คืนระบบจากภัยพิบัติโดยกำหนดสถานการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผล
กระทบต่อระบบสารสนเทศ การติดตั ้งและตั ้งค่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง แนวทางการเลือกใช้ศูนย์
คอมพิวเตอร์สำรองนั้นให้พิจารณาจากแผนการกู้คืน ซึ่งระบุระยะเวลาที่ยอมให้ระบบล่ม และระยะเวลาที่ยอม
ให้ข้อมูลสูญหาย ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการวางกลยุทธ์การกู้คืนระบบและการกู้คืนข้อมูลต่อไป การ
ทดสอบแผนกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ ทำการทดสอบแผนกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ ปรับปรุงแผนกู้คืนระบบจาก
ภัยพิบัติจากผลการทดสอบ หลังจากนั้นจึงดำเนินการประกาศใช้แผนกู้คืนระบบจากภัยพิบัติต่อไป 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 41402.01 จัดการเหตุการณ์ทางไซเบอร์ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและ
ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 41402.02 วิเคราะห์ภัยคุกคาม ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 41402.03 สืบสวนทางไซเบอร์และพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล ให้ทำการทดสอบโดยใช้
แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

4. สมรรถนะย่อย 41402.04 กู้คืนระบบจากภัยพิบัติ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและ
ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  42101 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ                                                     
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ผู้ที่มีสมรรณนะในการตรวจสอบสถานที่ในการติดตั้งระบบ เก็บข้อมูลความต้องการทรัพยากร 
รวบรวมข้อมูลความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย  ของระบบงานด้านอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย
ตามมาตรฐานสากล  
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเทคนิคด้านระบบเครือข่าย วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบเครือข่าย ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

42101.01 ตรวจสอบสถานที่
ในการติดตั้งระบบ 

1.1 ระบุวิธีการสำรวจสถานที่ใน 
รูปแบบต่างๆ  
1.2 ระบุข้ันตอนที่เกี่ยวข้องกับ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.3 ใช้เครื่องมือในการสำรวจ 
สถานที่  

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

42101.02 เก็บข้อมูลความ
ต้องการทรัพยากร 

2.1 ระบุข้ันตอนการวิเคราะห์ ความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
2.2 เลือกอุปกรณ์และศึกษผลกระทบ
ที่จะนำมาใช้ในระบบ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

42101.03 รวบรวมข้อมูลความ
ต้องการด้านความมั่นคง
ปลอดภัย   

3.1 ระบุความต้องการด้านความ 
มั่นคงปลอดภัยของระบบ 
3.2 จัดเก็บข้อมูลความต้องการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถระบุวิธีการสำรวจสถานที่ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
2. สามารถระบุข้ันตอนที่เก่ียวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลได ้
3. สามารถใช้เครื่องมือในการสำรวจสถานที่ได้ 
4. สามารถระบุข้ันตอนการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ 
5. สามารถเลือกอุปกรณ์และศึกษาผลกระทบของอุปกรณ์ท่ีจะนำมาใช้ในระบบได้ 
6. สามารถระบุความต้องการด้านความม่ังคงปลอดภัยของระบบได้ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสำรวจสถานที่ในรูปแบบต่าง ๆ 
2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเก็บข้อมูลในการสำรวจสถานที่ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการสำรวจสถานที่ 
4. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 
5. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และผลกระทบของอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ 
6. ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 1. ผลการทดสอบความรู้ 
 2.  ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
 หลักฐานที่ต้องการเพ่ือแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของ
สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึงความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกระบวนการในการทำงาน
และข้อกำหนดต่าง ๆ และขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
      (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
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2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงวิธีการสำรวจสถานที่ในรูปแบบต่าง  ๆ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการสำรวจสถานที่การใช้เครื ่องมือในการสำรวจสถานที่ การเลือกอุปกรณ์และศึกษา
ผลกระทบของอุปกรณ์ท่ีจะนำมาใช้ในระบบ และการระบุความต้องการด้านความม่ังคงปลอดภัยของระบบ 

(ข)  คำอธิบายรายละเอียด 
1. วิธีการสำรวจสถานที่ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น manual และ predictive site survey 
2. ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการสำรวจสถานที่ เช่น การเก็บข้อมูลความต้องการทาง

ธุรกิจ การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การทำเอกสารอุปกรณ์ที่มีใช้อยู่แล้ว การใช้พลังงาน เป็นต้น 
3. การใช้เครื่องมือในการสำรวจสถานที่ ได้แก่ spectrum analyzer 
4. การเลือกอุปกรณ์และศึกษาผลกระทบของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในระบบ ได้แก่ ความสามารถในการ

ทำงานของอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และการรบกวนกันกับอุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยู่ก่อน 
5. การระบุความต้องการด้านความมั่งคงปลอดภัยของระบบได้แก่ การกำหนดสิทธิ์ ในการใช้งานและการ

เข้าถึงระบบ การป้องกันความปลอดภัยของระบบในรูปแบบต่าง ๆ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 42101.01 ตรวจสอบสถานที่ในการติดตั้งระบบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบ
ข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย  42101.02 เก็บข้อมูลความต้องการทรัพยากร ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบ
ข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย42101.03 รวบรวมข้อมูลความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัย  ให้ทำการทดสอบ
โดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  42102 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ออกแบบระบบให้รองรับความต้องการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสมรรณนะในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการ ออกแบบระบบให้สามารถ
ทำงานร่วมกับบริการอ่ืน ๆ ของอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐานสากล 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ช่างเทคนิคด้านระบบเครือข่าย วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบเครือข่าย ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.10 นักวิเคราะห์ระบบ 
2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล 
2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
2131.60 วิศวกรซอฟต์แวร์ 

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
42102.01 เลือกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับความต้องการ 

1.1 ระบุสถาปัตยกรรมของ  
WLAN รวมถึงรูปแบบการจัดการ
ระบบ 
1.2 เลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้ง 
ระบบ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

42102.02 ออกแบบการ
เชื่อมต่อระบบกับบริการ
ภายนอก 

2.1 ออกแบบโครงสร้างระบบ
เครือข่ายไร้สาย ให้ใช้บริการร่วมกับ
อุปกรณ์พกพา และบริการอ่ืนๆ  
2.2 ตรวจสอบการออกแบบ 
โครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สาย 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1. สามารถระบุสถาปัตยกรรมของ WLAN และรูปแบบการจัดการระบบ 
2. สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของ WLAN และรูปแบบการจัดการระบบ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  1.  ผลการทดสอบความรู้ 
  2.  ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด

ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึงความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง  กระบวนการในการ
ทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ และขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และ
เอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงสถาปัตยกรรมของ WLAN และรูปแบบการจัดการระบบ อุปกรณ์ในการ
ติดตั้งระบบ การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สายให้ใช้บริการร่วมกับอุปกรณ์พกพา และการเขียน
แผนผังระบบเครือข่ายไร้สาย 

(ข)  คำอธิบายรายละเอียด 
1. สถาปัตยกรรมของ WLAN และรูปแบบการจัดการระบบที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบเช่น 

scalability redundancy ว ิธ ีในการเข ้ารหัส ,การทำงานแบบ controller-based cloud-
based หรือ autonomous เป็นต้น 

2. อุปกรณ์ในการติดตั้งระบบ เช่น ประเภทของตัวกระจายสัญญาณ รูปแบบของเสาอากาศภายใน
ตัวกระจายสัญญาณ การจ่ายไฟเลี้ยงแบบ PoE เป็นต้น 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 42102.01 เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการได้ ให้ทำการทดสอบโดย
ใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่าย
ผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 42102.02 ออกแบบการเชื่อมต่อระบบกับบริการภายนอก ให้ทำการทดสอบโดยใช้
แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่าย
ผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  42103 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ทดสอบระบบตามโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สายให้รองรับความต้องการ 
3. ทบทวนครั้งที่      
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสมรรณนะในการ เขียนแผนผังระบบ ทดสอบระบบตามโครงสร้าง ของอุปกรณ์พกพาและ
เครือข่ายไร้สายตามมาตรฐานสากล 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเทคนิคด้านระบบเครือข่าย วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบเครือข่าย ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.10 นักวิเคราะห์ระบบ 
2131.30 ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล 
2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
2131.60 วิศวกรซอฟต์แวร์ 

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

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 
สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria  Assessment  
42103.01 เขียนแผนผังระบบ
เครือข่ายไร้สาย 

1.1 วิเคราะห์ความต้องการด้าน
อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
1.2 ออกแบบและเขียนแผนผัง
เครือข่ายไร้สาย 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

42103.02 ทดสอบระบบตาม
โครงสร้างระบบเครือข่ายไร้
สาย 

2.1 ทดสอบระบบตามโครงสร้าง
ระบบเครือข่ายไร้สายที่ออกแบบใหม่ 
2.2 ติดตั้งระบบตามโครงสร้างระบบ
เครือข่ายไร้สายที่ออกแบบใหม่ 

1. ทดสอบโดยใช้การสอบ
สัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสม
ผลงาน 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1. สามารถวิเคราะห์ความต้องการด้านอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย 
2. สามารถออกแบบและเขียนแผนผังระบบเครือข่ายไร้สาย 
3. สามารถทดสอบระบบตามโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สาย 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ในด้านการวิเคราะห์ความต้องการด้านอุปกรณ์เครือข่าย 

1.1 คุณสมบัติอุปกรณ์เครือข่าย Core Switch 
1.2 คุณสมบัติอุปกรณ์เครือข่าย Access Switch 
1.3 คุณสมบัติอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall 

2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแผนผังระบบเครือข่าย ให้ใช้บริการร่วมกับอุปกรณ์พกพา 
และบริการอื่น ๆ  

3. ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดการติดตั้งและการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
3.1 ทดสอบระบบตามโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สายที่ออกแบบใหม่ 
3.2 ติดตั้งระบบตามโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สายที่ออกแบบใหม่ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
2. ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  1.  ผลการทดสอบความรู้ 
  2.  ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด

ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึงความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง กระบวนการในการ
ทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ และขอบเขตด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
      (ง) วิธีการประเมิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และ
เอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบ การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สาย
ให้ใช้บริการร่วมกับอุปกรณ์พกพา และการเขียนแผนผังระบบเครือข่ายไร้สาย 
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(ข)  คำอธิบายรายละเอียด 
  1. การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สาย ให้ใช้บริการร่วมกับอุปกรณ์พกพา และบริการ  
อ่ืน ๆ เช่น Radius LDAP DHCP DNS ACL VLAN หรือ BYOD/MDM เป็นต้น 

2. การออกแบบและเขียนแผนผังระบบเครือข่ายไร้สาย เช่น สัญลักษณ์ทางเครือข่ายของอุปกรณ์
ต่าง ๆ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 42103.01 วิเคราะห์ระบบเครือข่ายไร้สาย และออกแบบและเขียนแผนผังเครือข่าย
ไร้สาย ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน 
ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงประสบการณ์ 
 2. สมรรถนะย่อย 42103.02 ทดสอบระบบตามโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สายที่ออกแบบใหม่ ติดต้ัง
ระบบตามโครงสร้างระบบเครือข่ายไร้สายที่ออกแบบใหม่ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์และพิจารณา
จากแฟ้มสะสมผลงานได้แก่ ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร ภาพถ่ายผลงาน และเอกสารต่าง ๆ ที่
แสดงถึงประสบการณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  42201 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  เตรียมแผน ติดตั้ง และส่งมอบงาน 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสมรรณนะในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการ ออกแบบระบบให้สามารถ
ทำงานร่วมกับบริการอื ่น ๆ และเขียนแผนผังระบบงานด้านอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สายตาม
มาตรฐานสากล 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเทคนิคด้านระบบเครือข่าย วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบเครือข่าย ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

42201.01 เขียนแผนงานการ
ติดตั้งระบบ  

1.1 เตรียมเอกสารเเผนงานการติดตั้ง 
ระบบ 
1.2 เขียนแผนงานการติดตั้งระบบ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

42201.02 เตรียมอุปกรณ์และ
ติดตั้งระบบ 

2.1 เลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ในการติดตั้งระบบ 
2.2 ตั้งค่าอุปกรณ์ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

42201.03 ตรวจสอบและส่ง
มอบระบบ 

3.1 ตรวจสอบการทำงานของระบบ
3.2 ใช้เครื่องมือเพ่ือวัดผลการทำงาน 
ของระบบ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1. สามารถเขียนเเผนงานการติดตั้งระบบได้ 
2. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบได้ 
3. สามารถตั้งค่าอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่ายไร้สายได้ 
4. สามารถใช้เครื่องมือเพ่ือวัดผลการทำงานของระบบได้ 
5. สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบได้ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารแผนงานติดตั้งระบบ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่ายไร้สาย 
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพ่ือวัดผลการทำงานของระบบ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1. ผลการทดสอบความรู้ 
 2.  ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด

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

     (ง) วิธีการประเมิน 
1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการเตรียมเอกสารแผนงานติดตั้งระบบการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การติดตั้งระบบ การตั้งค่าอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่ายไร้สาย และการใช้เครื่องมือเพ่ือ
วัดผลการทำงานของระบบงานด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่และพกพา 
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(ข)  คำอธิบายรายละเอียด 
1. การเตรียมเอกสารแผนงานติดตั้งระบบได้แก่ การเขียนแผน การเขียน gantt chart เป็นต้น 
2. การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบ ได้แก่ การใช้ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ตรวจวัด

สัญญาณต่าง ๆ เป็นต้น 
3. การตั ้งค่าอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่ายไร้สาย ได้แก่ การตั ้งค่าความ

ปลอดภัย การตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย การตั้งค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใน
ระบบ เป็นต้น 

4. การใช้เครื่องมือเพื่อวัดผลการทำงานของระบบ ได้แก่ การใช้ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ตรวจวัด
สัญญาณต่าง ๆ เป็นต้น 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 42201.01 เขียนแผนงานการติดตั้งระบบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและ
ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 42201.02 เตรียมอุปกรณ์และติดตั้งระบบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน
และทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 42201.03 ตรวจสอบและส่งมอบระบบ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและ
ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  42301 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและป้องกัน 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสมรรณนะในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการ ออกแบบระบบให้สามารถ
ทำงานร่วมกับบริการอื ่น ๆ และเขียนแผนผังระบบงานด้านอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สายตาม
มาตรฐานสากล 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเทคนิคด้านระบบเครือข่าย วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบเครือข่าย ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

42301.01 จำแนกประเภทของ
ปัญหาที่เกิดในระบบ 

1.1 ระบุประเภทของปัญหาที่เกิดใน
ระบบ 
1.2 ทบทวนประเภทของปัญหาที่
เกิดข้ึนในระบบ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

42301.02 วินิจฉัยและปรับแก้
ข้อบกพร่องของระบบ 

2.1 ใช้เครื่องมือเพ่ือวินิจฉัยปัญหา 
2.2 แก้ไขข้อบกพร่องของระบบ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

42301.03 วางแผนรองรับ
สถานการณ์ล่วงหน้า 

3.1 เขียนแผนรองรับสถานการณ์
ล่วงหน้า 
3.2 ให้คำแนะนำถึงการป้องกันปัญหา
ทีอ่าจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1. สามารถจำแนกประเภทของปัญหาที่เกิดในระบบได้ 
2. สามารถใช้เครื่องมือเพ่ือวินิจฉัยปัญหาได้ 
3. สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของระบบได้ 
4. สามารถให้คำแนะนำถึงการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดซ้ำในอนาคตได้ 
5. สามารถเขียนแผนรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าได้ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทของปัญหาที่เกิดในระบบ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพ่ือวินิจฉัยปัญหาที่เกิดในระบบ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการให้คำแนะนำถึงการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดซ้ำในอนาคต 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์

การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
 1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
  1. ผลการทดสอบความรู้ 
  2. ผลการสัมภาษณ์ 
 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด

ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      (ง) วิธีการประเมิน 
1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

 ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการจำแนกประเภทของปัญหาที่เกิดในระบบ เครื่องมือเพ่ือวินิจฉัยปัญหาที่
เกิดในระบบ  การแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ และการให้คำแนะนำถึงการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดซ้ำใน
สำหรับงานด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่และพกพา 
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(ข)  คำอธิบายรายละเอียด 
1. การจำแนกประเภทของปัญหาที่เกิดในระบบได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับ throughput, connection, 

สัญญาณรบกวนเป็นต้น 
2. เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยปัญหาที่เกิดในระบบ  ได้แก่ การอ่าน log ของระบบ ซอฟต์แวร์สำหรับ

ตรวจสอบการทำงานของระบบ และอุปกรณ์ในการตรวจสอบสัญญาณรบกวน เป็นต้น 
3. การแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ ได้แก่ ลำดับขั้นตอนในการตรวจสอบระบบ ตรวจสอบการตั้งค่า

อุปกรณ์ของระบบ และตรวจสอบการถูกโจมตีของระบบภายนอก เป็นต้น 
4. การให้คำแนะนำถึงการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดซ้ำในอนาคต ได้แก่ การนำเสนอแนวทางหรือ

อุปกรณ์สำหรับป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 42301.01 จำแนกประเภทของปัญหาที่เกิดในระบบให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบ
ข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 42301.02 วินิจฉัยและปรับแก้ข้อบกพร่องของระบบให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบ
ข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 42301.03 วางแผนรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบ
ข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  42401 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  รายงานการตรวจสอบและบำรุงรักษา 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู ้ที ่มีสมรรณนะในการเขียนขั้นตอนการตรวจสอบระบบเฝ้าระวังการทำงานของระบบและ
ประเมินการทำงานของระบบตามระยะการใช้งานสำหรับงานด้านอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สายตาม
มาตรฐานสากล 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ช่างเทคนิคด้านระบบเครือข่าย วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบเครือข่าย ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

42401.01 เขียนขั้นตอนการ
ตรวจสอบระบบ 

1.1 จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องใน
การตรวจสอบระบบ 
1.2 เขียนขั้นตอนการตรวจสอบระบบ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

42401.02 เฝ้าระวังการทำงาน
ของระบบ 

2.1 ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการ
เฝ้าระวังการทำงานของระบบ 
2.2 ทำการเฝ้าระวังการทำงานของ
ระบบ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

42401.03 ประเมินการทำงาน
ของระบบตามระยะการใช้งาน 

3.1 ระบุวิธีในการตรวจบำรุงรักษา
ระบบ  
3.2 ตรวจบำรุงรักษาการทำงานระบบ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1. สามารถเขียนขั้นตอนการตรวจสอบระบบได้ 
2. สามารถใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการเฝ้าระวังการทำงานของระบบได้ 
3. สามารถเฝ้าระวังการทำงานของระบบได้ 
4. สามารถตรวจบำรุงรักษาการทำงานของระบบได้ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบระบบ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการเฝ้าระวังการทำงานของระบบความรู้เกี่ยวกับ

วิธีในการตรวจบำรุงรักษาระบบ 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์
การปฏ ิบ ัต ิ งาน (Performance Criteria) และ ท ักษะและความร ู ้ท ี ่ต ้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
 1. ผลการทดสอบความรู้ 
 2.  ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด

ของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติ โดยต้องแสดงถึง 
1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 
2. กระบวนการในการทำงานและข้อกำหนดต่าง ๆ 
3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     (ง) วิธีการประเมิน 
1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการเตรียมเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบระบบ การใช้อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือในการเฝ้าระวังการทำงานของระบบ และวิธีในการตรวจบำรุงรักษาระบบงานด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์
เคลื่อนที่และพกพา 
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(ข)  คำอธิบายรายละเอียด 
1. การเตรียมเอกสารขั้นตอนการตรวจสอบระบบ ได้แก่ ลำดับขั้นตอนการตรวจสอบการเขียน 

gantt chart เป็นต้น 
2. การใช้อุปกรณ์หรือเครื ่องมือในการเฝ้าระวังการทำงานของระบบ ได้แก่ การใช้ซอฟต์แวร์

วิเคราะห์ log  การดูข้อมูลจากอุปกรณ์ประเภท Firewall  IPS เป็นต้น 
3. วิธีในการตรวจบำรุงรักษาระบบ ได้แก่ การดู log การทำงานของระบบ การดูประสิทธิภาพการ

ทำงานของอุปกรณ์ เป็นต้น 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1.สมรรถนะย่อย 42401.01 เขียนขั้นตอนการตรวจสอบระบบให้ทำการทดสอบความรู้โดยให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 42401.02 เฝ้าระวังการทำงานของระบบให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและ
ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 42401.03 ประเมินการทำงานของระบบตามระยะการใช้งานให้ทำการทดสอบโดย
ใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  42402 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ประเมินความม่ันคงและความเสี่ยง 
3. ทบทวนครั้งที่  1    
4. สร้างใหม่         
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักจัดการอุปกรณ์พกพาและเครือข่ายไร้สาย 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

เป็นผู้ที่มีสมรรณนะในการระบุความมั่นคงปลอดภัยและความเสี่ยงจากการบุกรุก รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงจากการบุกรุก และวางแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินงานด้านอุปกรณ์พกพา
และเครือข่ายไร้สายตามมาตรฐานสากล 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
ช่างเทคนิคด้านระบบเครือข่าย วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบเครือข่าย ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2131.50 ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

42402.01 ระบุความมั่นคง
ปลอดภัยและความเสี่ยงจาก
การบุกรุก 

1.1 กำหนดนโยบายความม่ันคง
ปลอดภัยและความเสี่ยง 
1.2 สื่อสารนโยบายความม่ันคง
ปลอดภัยและความเสี่ยง 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

42402.02 รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยและป้องกันความ
เสี่ยงจากการบุกรุก 

2.1 เลือกใช้อุปกรณ์ระบบ หรือ
เครื่องมือที่ใช้สำหรับรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ 
2.2 ใช้อุปกรณ์ระบบหรือเครื่องมือที่ใช้
สำหรับรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบ 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

42402.03 วางแผนรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

3.1 เขียนแผนรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ✓    
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

3.2 ให้คำแนะนำถึงการรับมือ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

2. ทดสอบโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. สามารถกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยและความเสี่ยง 
2. สามารถใช้อุปกรณ์ ระบบ หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 
3. สามารถเขียนแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
4. สามารถให้คำแนะนำถึงการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายความม่ันคงปลอดภัยและความเสี่ยง 
2. ความรู้เกี่ยวกับการอุปกรณ์ ระบบ หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ

ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

 1. ผลการทดสอบความรู้ 
 2.  ผลการสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนด

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

     (ง) วิธีการประเมิน 
1. ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ในการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยและความเสี่ยง สามารถใช้งาน
อุปกรณ์ ระบบ หรือเครื่องมือสำหรับรักษาความมั่นคงปลอดภัยนของระบบ และเขียนแผนรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน ของงานด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่และพกพา 

(ข)  คำอธิบายรายละเอียด 
 1. นโยบายความม่ันคงปลอดภัยและความเสี่ยงเช่น ISO 27001 เป็นต้น 
 2. อุปกรณ์ ระบบ หรือเครื่องมือที่ใช้สำหรับรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ได้แก่ Firewall IPS 
NAC เป็นต้น 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
 วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 

1. สมรรถนะย่อย 42402.01 ระบุความมั ่นคงปลอดภัยและความเสี่ยงจากการบุกรุก ให้ทำการ
ทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 42402.02 รักษาความมั่นคงปลอดภัยและป้องการความเสี่ยงจากการบุกรุก ให้ทำ
การทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 42402.03 วางแผนรับมือสถานการณ์ ให้ทำการทดสอบโดยใช้แบบข้อเขียนและ
ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 


