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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
อาชีพใดอาชีพหนึ่งเพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนากำลั งคนของประเทศให้สามารถแข่งขันใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือ
หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่กำหนดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับประเทศและสากล 
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ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

ระดับ (Level) คำอธิบายทั่วไป (Description) 

Professional Qualification 
Level 1 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานในบริบทการทำงานให้บรรลุตามคำสั่ง 
ภายใต้การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญกับการทำงาน 

Professional Qualification 
Level 2 

ผู้มีสมรรถนะฝีมือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว 
แก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำ ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

Professional Qualification 
Level 3 

ผู ้ม ีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตาม
มาตรฐาน แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานควบคู่กับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบาย
สาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของ
ผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน 

Professional 
Qualification Level 4 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์
ปัญหาได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้
ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน 

Professional Qualification 
Level 5 

มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็น
ผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้
บรรลุงานตามแผนได้ 

Professional Qualification 
Level 6 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน 
ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ 

Professional Qualification 
Level 7 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่
สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ 
เพื่อการพัฒนาองค์การหรือกลุ่มวิสาหกิจอย่างเป็นระบบ 

Professional Qualification 
Level 8 

ผ ู ้ม ีสมรรถนะในการสร ้างสรรค ์องค ์ความร ู ้หร ือนว ัตกรรมใหม่นำเสนอ
แนวความคิดการแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มี
ผลงานที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศข้ึนไป ให้คำปรึกษา
หรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วยวิจารณญาณ ความชำนาญและความรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : คำที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นคำอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง 
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คำอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 (Professional Qualification Level 1) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะปฏิบตัิงานประจำขั้นพื้นฐานในบริบทการทำงานให้บรรลุตามคำสั่ง ภายใต้
การสนับสนุนและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคญักับการทำงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในงานอาชีพท่ี
ใช้ในการปฏิบัติงานประจำ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งงานท่ี
ง่ายและไม่ซับซ้อน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการทำงานตามคำสัง่งาน มีขอบเขตงาน
ชัดเจน ภายใต้การควบคุมอยา่งใกล้ชิดของผู้ควบคุมงาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความสำคญัตอ่งานในหน้าท่ี ส่งมอบงานตรงเวลา และปฏิบตัิตน

ตามกฎระเบยีบ 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

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

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ   หน้า 8 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 (Professional Qualification Level 2) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะฝมีือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้แล้ว แก้ไข
ปัญหาท่ีพบเป็นประจำ ภายใต้การแนะแนวและชี้แนะของหัวหน้างาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในข้อเท็จจริงหรือหลักการที่นำไปใช้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือการแก้ไขปัญหาท่ีพบประจำในการทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะฝีมือในการทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไว้
ชัดเจนได้อย่างปลอดภัย 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด 
ภายใต้การแนะนำของหัวหน้างาน 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบให้ความสำคญัตอ่งานในหน้าท่ีของตนที่ได้รับมอบหมาย 
- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัตงิานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

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

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  หน้า 9 

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

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  หน้า 10 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 (Professional Qualification Level 4) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลมุงานอาชีพแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหา
ได้ ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าท่ีได้ด้วยตนเอง 
ประสานการทำงานเพ่ือควบคุมคุณภาพผลงาน 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญในงานอาชีพเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานให้ดีขึ้น 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการ
ควบคุมงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานอย่าง
ต่อเนื่องด้วยตนเอง 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
- มีความรับผิดชอบต่อการกำกบัดูแลควบคุมกระบวนการทำงาน 
- ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

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

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  หน้า 11 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 (Professional Qualification Level 5) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจดัการแก้ไขปญัหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ 
จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงาน
ตามแผนได้ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลกัการที่ซับซ้อนในงานอาชีพ
เพื่อพัฒนาผลิตภาพการทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในการทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมลู วางแผน 
เพ่ือแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการตัดสนิใจและลงมือแก้ปัญหางานที่
ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแล

ผู้ร่วมงาน 
• ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย  
• เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

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

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  หน้า 12 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 (Professional Qualification Level 6) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาระบบงาน 
ให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรือสาขางานที่มีความชำนาญ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ในเชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใช้เป็นองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทำงาน 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือ
นวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพ่ือ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้
ศาสตร์ที่หลากหลาย 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และ

แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง การให้คำปรึกษาในสาขางานที่มี
ประสบการณ์และความชำนาญ 

• เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
หมายเหตุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพน้ีเป็นคำอธิบายที่มีความหมายกว้างและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 
เพื ่อให ้แต่ละสาขาวิชาชีพกำหนดคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในการจ้างงาน 
(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  หน้า 13 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 7 (Professional Qualification Level 7) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไมส่ามารถ
คาดการณ์ได้ พัฒนา (ขยาย) องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการ
พัฒนาองค์การหรือกลุ่มวสิาหกิจอย่างเป็นระบบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามรู้ที่ใช้ในการประเมินและวินจิฉัยปัญหาเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบในงานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือการพัฒนาองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและกลุ่มวิสาหกจิ 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์

ไม่ได้ การให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ 
• เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

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

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

4)  จริยธรรมในการทำงาน ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้แทนผู้ประกอบอาชีพพิจารณา
แล้วระบุในคุณลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้หรือเกณฑ์ปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ (โดยต้อง
สามารถประเมินได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์) 

  



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  หน้า 14 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 8 (Professional Qualification Level 8) 

คำอธิบายท่ัวไป 
(Description) 

ผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่นำเสนอแนวความคิด
การแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีผลงานที่โดดเด่น มี
วิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้คำปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อ
สังคมด้วยวิจารณญาณ ความชำนาญและความรับผิดชอบ 

ความรู้ 
(Knowledge) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามกีารสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่นใน
งานอาชีพ 

ทักษะ 
(Skills) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีทกัษะขั้นสูงสุดในการทำงานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการ
หรือแนวความคิดใหมใ่นวงการอาชีพ 

ผลลัพธ์การประยุกต์ใช้
(Application Outcome) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่ามคีวามสามารถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือ
วิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป 

ความรับผิดชอบและ
จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผู้ที่ไดร้ับคณุวุฒินี้ต้องแสดงว่า 
• มีความรับผิดชอบต่อความเป็นแบบอย่างความสำเร็จเป็นเจ้าของวิสัยทัศน์หรือ

แนวความคิดท่ีถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ  
• เป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

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

2)  คำท่ี เป็นตัวหนาและขีดเส้นใต้ เป็นสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกต่างจากสมรรถนะใน
ระดับที่ต่ำกว่า โดยเป็นคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะก่อนหน้า 
เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความแตกต่างของสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้น 

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

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

 
รูปที่ 1.1 ภาพรวมของเครื่องมือหลักในอุตสาหกรรม 4.0 ของโลกท่ีเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลย ี

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

 
1. ระยะที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยโครงการ

ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ และยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศไทยให้เชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก 

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

3. ระยะที่ 3 การใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างก้าวกระโดด 

4. ระยะที่ 4 การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศผู้นำในการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล ทั้งทางด้านสังคม 
และเศรษฐกิจ 

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

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และการ
ควบคุมด้านโลจิสติกส์ การขนส่งในเมืองและการขนส่งในหนึ่งวัน การแบ่งปันความสามารถในการเก็บสินค้า 
โกดังสินค้าและการขนส่ง การพิมพ์ 3 มิติ อากาศยานไร้คนขับ  

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

 
ในประเทศไทยยังไม่มีการคาดการณ์มูลค่าของการเติบโตของอุตสาหกรรมหลักที ่มีการนำเอา

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

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

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

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

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

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

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



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  หน้า 22 

 
 
 หากน าขอ้มลูมาพยากรณด์ว้ยอตัราเติบโตเฉลี่ยดงักล่าว จะไดต้ารางดงัต่อไปนี ้
 
ตารางที ่1.5 ข้อมูลพยากรณ์ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยของซอฟต์แวร์ (ล้านบาท) 

 
 
 สำหรับมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในแต่ละประเภท หากนำข้อมูลของสำนักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มาพยากรณ์เพิ่มเติมจากอัตราการเติบโตที่ได้ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ จะได้
ตารางดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
ตารางที ่1.6 การนำข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มาพยากรณ ์(ล้านบาท) 
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 ข้อมูลจากธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธุรกิจดิจิทัล โดยเฉพาะด้านธุรกิจโทรคมนาคมประกอบด้วย ธุรกิจ
สมาร ์ตโฟน (Smart Phone) ธ ุรก ิจพาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส์  (E-commerce) และธ ุรก ิจร ับชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) มีแนวโน้มที่จะเติบโต แต่กำไรจะอยู่ในระดับต่ำจากการแข่งขันที่สูงศูนย์วิจัย
กสิกรไทย กล่าวว่ามูลค่าการลงทุนในโครงข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต ทั้งแบบมีสายและไร้สายทั้งภาครัฐและ
เอกชน จะมีมูลค่ามากกว่า 111,200 ล้านบาท ไม่รวมส่วนการลงทุนใน 3G และ 4G อยู่ที่ประมาณ 62,000 
ล้านบาท โดยคาดว่าจะมีผู ้ใช้งานบรอดแบนด์ราว 36 ล้านคน โดยมีนโยบายภาครัฐสนับสนุนการเข้าสู่
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 5 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (โครงข่าย อินเทอร์เน็ต 
คลื่นความถี่) การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ (การพัฒนาแอปพลิเคชัน) โครงสร้างพื้นฐานด้าน
กฎระเบียบ มาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย (ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทัล (คอน
เทนต์ มาตรฐาน คุณภาพ ในแต่ละอุตสาหกรรม) และการส่งเสริมสังคมดิจิทัล (กลไกการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
จากรายงานของบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการผลิตคอนเทนต์ จะมีมูลค่าสูงกว่า 
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400,000 ล้านบาท ในปี 2560 ครอบคลุมตั้งแต่ อุตสาหกรรมอนิเมชัน เกมออนไลน์ เพลง ภาพยนตร์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ และอ่ืนๆ 
 อุตสาหกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มดิจิทัล ได้แก่ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เทคโนโลยีด้าน
การเงิน (Fintech) เทคโนโลยีด้านการศึกษา (Edtech) ตัวกลางตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) การ
ยกระดับบริการ (Service Enhancement) การประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับแอปพลิเคชัน (Application 
Cloud Computing) อินเทอร์เน็ตสำหรับการสื่อสารกันระหว่างสิ่งของอุปกรณ์ (Internet of Things) โดยที่
ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) น่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตมากที่สุด เพราะครอบคลุมส่วนของเพลง 
ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ตลาดดิจิทัลไทย ได้รับการขับเคลื่อนจากการเติบโตของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
สมาร์ตโฟน และโครงข่ายไร้สายความเร็วสูง ทำให้ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) มีการเติบโตอย่างมาก 
ซึ่งแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ที่ใช้คอนเทนต์ในการนำเสนอไปยังมุมต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เกิด
อุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่ เสื้อผ้า แฟชั่น เครื่องสำอาง อาหาร ท่องเที่ยว และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทั้งนี้รัฐบาล
พึงจับตามองกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัลที่เป็นหนึ่งเดียว (Digital Single Market Strategy) ที่จะทำให้โลก
ของอุตสาหกรรมดิจิทัล ไร้พรมแดน สามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลภายใต้มาตรฐาน และสภาพแวดล้อมเดียวกัน 
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ 
(Project Management) 
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มาตรฐานอาชีพ 

1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ  
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 

 สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) 
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน  

ไม่มี 
3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)  

ไม่มี 
4. ข้อมูลเบื้องต้น  

มาตรฐานสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหาร
โครงการสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือสนับสนุนบุคลากรในกลุ่มอาชีพ ให้มีสมรรถนะตรงความต้องการ
ของผู้ว่าจ้าง มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน การบริหารโครงการ 
(Project management) เน้นที่การนำความรู้ ประสบการณ์ ทักษะความชำนาญ และเครื่องมือ/เทคนิคมา
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เพ่ือทำให้โครงการสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง  

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

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

รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ)  
- ทบทวนเครื่องมือประเมิน กระบวนการประเมิน คู่มือการประเมิน สัดส่วนคะแนน เกณฑ์การผ่านการ

ประเมิน 
กรอบคุณวุฒิ 7 ชั้น 

จำนวน 1 อาชีพ 5 ชั้นคุณวุฒิ 39 หน่วยสมรรถนะ 

กรอบคุณวุฒิ 8 ระดับ 

จำนวน 1 อาชีพ 4 ระดับคุณวุฒิ 19 หน่วยสมรรถนะ 

1. นักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 3 - 7 1. นักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4 - 7 

 
7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included)  
          นักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4 - 7 
 
8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications)  

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

60101 ปฏิบัติการบริหารจัดการทีมงานของโครงการ 
60102 ปฏิบัติการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
60103 พัฒนาแผนและติดตามบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
60104 อำนวยการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
60201 ปฏิบัติการด้านค่าใช้จ่ายและงบประมาณโครงการ 
60202 กำหนดงบประมาณโครงการ 
60203 พัฒนาแผนจัดซื้อและกำกับการบริหารสัญญา 
60301 ระบุความเสี่ยงของโครงการ 
60302 วางแผนรองรับความเสี่ยง 
60303 ปฏิบัติการด้านคุณภาพของโครงการ 
60304 กำหนดแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
60305 ปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง 
60401 พัฒนากฎบัตรของโครงการ 
60402 แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพ่ือการบริหารโครงการ 
60403 อำนวยการและบริหารงานโครงการ 
60404 ปฏิบัติการควบคุมแผนงานโครงการ 
60405 พัฒนาและกำกับดูแลการดำเนินโครงการ 
60406 พัฒนาแผนงานหลักของโครงการ 
60407 ดำเนินกระบวนการปิดโครงการ 
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10 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
10.1 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4 
 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการควบคุมงาน และต้องสามารถปฏิบัติการบริหาร
จัดการทีมงานของโครงการ ปฏิบัติการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ปฏิบัติการด้านค่าใช้จ่าย
และงบประมาณโครงการ ระบุความเสี่ยงของโครงการ ปฏิบัติการด้านคุณภาพของโครงการ แสดงความรู้
พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ ปฏิบัติการควบคุมแผนงานโครงการ ดำเนินกระบวนการปิดโครงการ 
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
ระดับ 4 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศ หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือที่เก่ียวข้อง และมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการไม่น้อยกว่า 2 โครงการ หรือ 
 - ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เก่ียวข้อง 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
ระดับ 4 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4 
จำนวน 8 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบริหารโครงการสารสนเทศขนาดเล็ก 

หมายเหตุ : ไม่มี 
 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
60101 ปฏิบัติการบริหารจัดการทีมงานของโครงการ 
60102 ปฏิบัติการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
60201 ปฏิบัติการด้านค่าใช้จ่ายและงบประมาณโครงการ 
60301 ระบุความเสี่ยงของโครงการ 
60303 ปฏิบัติการด้านคุณภาพของโครงการ 
60402 แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพ่ือการบริหารโครงการ 
60404 ปฏิบัติการควบคุมแผนงานโครงการ 
60407 ดำเนินกระบวนการปิดโครงการ 
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10.2 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) 
อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 5 

 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

มีทักษะในการทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพ่ือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการ
ปฏิบัติงาน และต้องสามารถพัฒนาแผนและติดตามบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ  พัฒนาแผน
จัดซื้อและกำกับการบริหารสัญญา ระบุความเสี่ยงของโครงการ วางแผนรองรับความเสี่ยง ปฏิบัติการควบคุม
ความเสี่ยง แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ พัฒนาและกำกับดูแลการดำเนินโครงการ 
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
ระดับ 5 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศ หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
 - ผู ้ที ่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที ่เกี ่ยวข้อง และมี
ประสบการณ์ในการบริหารโครงการไม่น้อยกว่า 2 โครงการ หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
ระดับ 5 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 5 
จำนวน 7 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบริหารโครงการสารสนเทศขนาดกลาง 

หมายเหตุ : ไม่มี 
 

หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  
60103 พัฒนาแผนและติดตามบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
60203 พัฒนาแผนจัดซื้อและกำกับการบริหารสัญญา 
60301 ระบุความเสี่ยงของโครงการ 
60302 วางแผนรองรับความเสี่ยง 
60305 ปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง 
60402 แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ 
60405 พัฒนาและกำกับดูแลการดำเนินโครงการ 
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10.3 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) 
อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 6 

 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  
 มีทักษะในการบริหารจัดการกลยุทธ์และใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหางานที่ซับซ้อน  
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และต้องสามารถอำนวยการบริหารจัดการผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
กำหนดแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ  พัฒนากฎบัตรของโครงการ แสดงความรู้พื ้นฐาน 
ที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ อำนวยการและบริหารงานโครงการ พัฒนาแผนงานหลักของโครงการ 
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  
1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
ระดับ 6 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศ หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 7 ปี หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 5 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
ระดับ 6 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 6 
จำนวน 6 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 

 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบริหารโครงการสารสนเทศขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ และดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง 
หมายเหตุ : ไม่มี 
 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

60104 อำนวยการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
60304 กำหนดแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
60401 พัฒนากฎบัตรของโครงการ 
60402 แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพ่ือการบริหารโครงการ 
60403 อำนวยการและบริหารงานโครงการ 
60406 พัฒนาแผนงานหลักของโครงการ 
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10.4 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) 
อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 7 

 
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)  

มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพ และต้อง
สามารถกำหนดงบประมาณโครงการ พัฒนากฎบัตรของโครงการ อำนวยการและบริหารงานโครงการแบบ
หลายโครงการ 
 
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)  

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
ระดับ 7 
 - มีประสบการณ์ทำงานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศ หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 
 - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 6 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี 

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
ระดับ 7 
 - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 7 
จำนวน 3 หน่วย 

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือ
คู่มือเจ้าหน้าที่สอบ 

 
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)  

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบริหารโครงการสารสนเทศขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ และดำรงตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง 
หมายเหตุ : ไม่มี 
 
หน่วยสมรรถนะ  (หน่วยสมรรถนะท้ังหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  

60202 กำหนดงบประมาณโครงการ 
60401 พัฒนากฎบัตรของโครงการ 
60403 อำนวยการและบริหารงานโครงการ  
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่ 

1. ตารางแสดงหน้าที่ 

 

 

คำอธิบาย     

ตารางแผนผังแสดงหน้าที่เป็นแผนผังที่ใช้วิเคราะห์หน้าที่งานเพื่อให้ได้หน้าที่หลัก (Key Function) 

  

ความมุ่งหมายหลัก 
Key Purpose 

 บทบาทหลัก 
Key Roles 

 หน้าที่หลัก 
Key Function 

คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในสาขาอาชีพ 
ICT ให้สามารถแข่งขัน
และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

6 0 
 

ปฏิบัติงานด้านบริหาร
โครงการสารสนเทศ ให้ได้
มาตรฐานอาชีพ 

6 0 1 
 

บริหารบุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของ
โครงการ 

6 0 2 
 

บริหารสัญญาและ
งบประมาณโครงการ 

6 0 3 
 

บริหารคุณภาพและความ
เสี่ยงโครงการ 

6 0 4 
 

บริหารการดำเนิน
โครงการ 

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

 

หน้าที่หลัก 
Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
6 0 1 

 

บริหาร
บุคลากรและ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ
โครงการ 

6 0 1 0 1 
 

ปฏิบัติการ
บริหารจัดการ
ทีมงานของ
โครงการ 

6 0 1 0 1 0 1 
 

รวบรวมเอกสารแสดง
ความต้องการของ
โครงการ 

6 0 1 0 1 0 2 
 

จัดทำโครงสร้างการ
แบ่งงานออกเป็นส่วน 

6 0 1 0 1 0 3 
 

คัดเลือกทีมงานของ
โครงการ 

6 0 1 0 1 0 4 
 

ตั้งทีมงานของ
โครงการ 

6 0 1 0 1 0 5 
 

พิเคราะห์การ
ประเมินประสิทธิภาพ
ทีมงาน 

6 0 1 0 1 0 6 
 

วิเคราะห์ปัญหาของ
ทีมงาน 

6 0 1 0 2 
 

ปฏิบัติการ
บริหารจัดการผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

6 0 1 0 2 0 1 
 

รวบรวมเอกสารและ
ปัจจัย 

6 0 1 0 2 0 2 
 

จัดทำข้อมูลระบุผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

6 0 1 0 2 0 3 
 

รวบรวมผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

6 0 1 0 2 0 4 
 

รวบรวมความ
ต้องการของแผน
บริหารโครงการ 
 

6 0 1 0 3 
 

พัฒนาแผนและ
ติดตามบริหาร
จัดการผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

6 0 1 0 3 0 1 
 

รวบรวมเอกสารและ
ปัจจัย 

6 0 1 0 3 0 2 
 

จัดทำข้อมูลระบุผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

ทบทวนครั้งท่ี........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ป ี
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6 0 1 0 3 0 3 
 

วางแผนบริหารผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

6 0 1 0 3 0 4 
 

จัดทำแผนการบริหารผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

6 0 1 0 3 0 5 
 

ติดตามเอกสารการ
ดำเนินโครงการ 

6 0 1 0 3 0 6 
 

ติดตามข้อมูล
ประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

6 0 1 0 4 
 

อำนวยการ
บริหารจัดการผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

6 0 1 0 4 0 1 
 

รวบรวมเอกสารและ
ปัจจัย 

6 0 1 0 4 0 2 
 

จัดทำข้อมูลระบุผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

6 0 1 0 4 0 3 
 

บูรณาการแผนการ
บริหารจัดการและการ
ติดต่อประสานงานกับ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของ
โครงการ 

6 0 1 0 4 0 4 
 

บริหารเอกสารการ
เปลี่ยนแปลง 
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หน้าที่หลัก 
Key Function 

 

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 

หน่วยสมรรถนะย่อย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 
6 0 2 

 

บริหาร
สัญญาและ
งบประมาณ
โครงการ 

6 0 2 0 1 
 

ปฏิบัติการด้าน
ค่าใช้จ่ายและ
งบประมาณ
โครงการ 

6 0 2 0 1 0 1 
 

รวบรวมแผนงานการ
บริหารค่าใช้จ่าย 

6 0 2 0 1 0 2 
 

พัฒนาการประมาณ
การค่าใช้จ่ายของ
โครงการ 

6 0 2 0 1 0 3 
 

วิเคราะห์ปัจจัยในการ
สั่งซื้อ 

6 0 2 0 1 0 4 
 

ดำเนินการจัดซื้อ 
6 0 2 0 2 

 

กำหนด
งบประมาณ
โครงการ 

6 0 2 0 2 0 1 
 

พิเคราะห์กิจกรรมการ
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

6 0 2 0 2 0 2 
 

กำหนดงบประมาณ 
6 0 2 0 3 

 

พัฒนาแผนจัดซื้อ
และกำกับการ
บริหารสัญญา 

6 0 2 0 3 0 1 
 

วางแผนบริหารการ
จัดซื้อ 

6 0 2 0 3 0 2 
 

จัดทำแผนบริหารการ
จัดซื้อ 

6 0 2 0 3 0 3 
 

ควบคุมสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

6 0 2 0 3 0 4 
 

ติดตามการอนุมัติการ
ขอเปลี่ยนแปลงใน
โครงการ 
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หน้าที่หลัก 
Key Function  

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 
หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 
รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย  รหัส คำอธิบาย 

6 0 3 
 

บริหาร
คุณภาพและ
ความเสี่ยง
โครงการ 

 6 0 3 0 1 
 

ระบุความเสี่ยง
ของโครงการ 

 6 0 3 0 1 0 1 
 

พิเคราะห์และทบทวน
ความเสี่ยงที่มีการ
รวบรวมจากการ
ดำเนินโครงการที่ผ่าน
มา 

  6 0 3 0 1 0 2 
       

 

ระบุความเสี่ยงของ
โครงการ 

 6 0 3 0 2 
 

วางแผนรองรับ
ความเสี่ยง 

 6 0 3 0 2 0 1 
 

บูรณาการแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

  6 0 3 0 2 0 2 
 

จัดทำแผนรองรับความ
เสี่ยง 

 6 0 3 0 3 
 

ปฏิบัติการด้าน
คุณภาพของ
โครงการ 

 6 0 3 0 3 0 1 
 

วิเคราะห์แผนการ
บริหารโครงการ ปัจจัย
แวดล้อมขององค์กร
และกระบวนการ
ทำงานขององค์กร 

  6 0 3 0 3 0 2 
 

จัดทำแผนบริหาร
จัดการคุณภาพ 

  6 0 3 0 3 0 3 
 

รวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพ
โครงการ 

  6 0 3 0 3 0 4 
 

ดำเนินการประกัน
คุณภาพการดำเนิน
โครงการ 

  6 0 3 0 3 0 5 
 

ปรับปรุงเอกสาร
โครงการ 

  6 0 3 0 3 0 6 
 

ติดตามรายการควบคุม
คุณภาพ 

  6 0 3 0 3 0 7 
 

ควบคุมคุณภาพการส่ง
มอบงาน 

 6 0 3 0 4 
 

กำหนดแผนและ
บริหารจัดการ

 6 0 3 0 4 0 1 
 

พิเคราะห์และทบทวน
ข้อมูลที่มีการรวบรวม
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ความเสี่ยงของ
โครงการ 

จากการดำเนิน
โครงการที่ผ่านมา 

  6 0 3 0 4 0 2 
 

จัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

  6 0 3 0 4 0 3 
 

บูรณาการแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

  6 0 3 0 4 0 4 
 

วิเคราะห์ความเสี่ยงที่
กำหนดไว้ 

 6 0 3 0 5 
 

ปฏิบัติการ
ควบคุมความ
เสี่ยง 

 6 0 3 0 5 0 1 
 

ติดตามรายงาน
ประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

  6 0 3 0 5 0 2 
 

จัดทำแผนการควบคุม
ความเสี่ยง 
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หน้าที่หลัก 
Key Function  

หน่วยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 
หน่วยสมรรถนะย่อย 

Element of Competence 
รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย  รหัส คำอธิบาย 

6 0 4 
 

บริหารการ
ดำเนิน
โครงการ 

 6 0 4 0 1 
 

พัฒนากฎบัตร
ของโครงการ 

 6 0 4 0 1 0 1 
 

จัดทำขอบข่ายงานของ
โครงการ 

  6 0 4 0 1 0 2 
 

ระบุและวิเคราะห์กรณี
ทางธุรกิจ 

  6 0 4 0 1 0 3 
 

จัดทำกฎบัตรของ
โครงการ 

 6 0 4 0 2 
 

แสดงความรู้
พ้ืนฐานที่จำเป็น
เพ่ือการบริหาร
โครงการ 

 6 0 4 0 2 0 1 
 

ระบุความรู้พ้ืนฐาน 
กระบวนการหลักเพ่ือ
การบริหารโครงการ 

  6 0 4 0 2 0 2 
 

ระบุความรู้พ้ืนฐาน 
กระบวนการเสริมเพ่ือ
การบริหารโครงการ 

 6 0 4 0 3 
 

อำนวยการและ
บริหารงาน
โครงการ 

 6 0 4 0 3 0 1 
 

ดำเนินงานตามแผน
บริหารโครงการ 

  6 0 4 0 3 0 2 
 

บริหารการขอ
เปลี่ยนแปลงของ
โครงการที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว 

 6 0 4 0 4 
 

ปฏิบัติการ
ควบคุมแผนงาน
โครงการ 

 6 0 4 0 4 0 1 
 

ติดตามแผนงาน
บริหารโครงการ 

  6 0 4 0 4 0 2 
 

ควบคุมแผนงาน
บริหารโครงการ 

  6 0 4 0 4 0 3 
 

ติดตามตารางการ
ทำงานของโครงการ 

  6 0 4 0 4 0 4 
 

ติดตามและควบคุม
ข้อมูลประสิทธิภาพ
การทำงาน 

  6 0 4 0 4 0 5 
 

ติดตามและควบคุม
ความต้องการใช้
เงินทุนของโครงการ 

  6 0 4 0 4 0 6 
 

ติดตามและควบคุม
ค่าใช้จ่ายของโครงการ 
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  6 0 4 0 4 0 7 
 

วิเคราะห์รายงาน
ประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

  6 0 4 0 4 0 8 
 

ดำเนินงานตาม
แผนการบริหารการ
สื่อสารโครงการ 

  6 0 4 0 4 0 9 
 

ติดตามการสื่อสารของ
โครงการ 

  6 0 4 0 4 1 0 
 

ติดตามปัญหาการ
สื่อสารของโครงการ 

 6 0 4 0 5 
 

พัฒนาและกำกับ
ดูแลการดำเนิน
โครงการ 

 6 0 4 0 5 0 1 
 

พิเคราะห์ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กร 

  6 0 4 0 5 0 2 
 

จัดทำแผนบริหาร
จัดการโครงการ 

  6 0 4 0 5 0 3 
 

รวบรวมและศึกษา
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร 

  6 0 4 0 5 0 4 
 

สร้างขอบเขตของการ
บริหารแผนงาน 

  6 0 4 0 5 0 5 
 

ติดตามตารางการ
คาดการณ์การ
ดำเนินงาน 

  6 0 4 0 5 0 6 
 

ติดตามการคาดการณ์
ค่าใช้จ่าย 

  6 0 4 0 5 0 7 
 

ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง 

  6 0 4 0 5 0 8 
 

ติดตามและบริหาร
จัดการแผนการบริหาร
โครงการ และเอกสาร
แสดงความต้องการ
ของโครงการ 

  6 0 4 0 5 0 9 
 

ควบคุม 
Requirements 
Traceability Matrix 

 6 0 4 0 6 
 

พัฒนาแผนงาน
หลักของ
โครงการ 

 6 0 4 0 6 0 1 
 

จัดกลุ่มเอกสารตาม
ความต้องการที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
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  6 0 4 0 6 0 2 
 

จัดทำคำนิยามของ
ขอบเขตของการ
บริหารโครงการ 

  6 0 4 0 6 0 3 
 

พิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมของ
องค์กร 

  6 0 4 0 6 0 4 
 

พัฒนาแผนงานการ
บริหารจัดการ
ค่าใช้จ่าย 

  6 0 4 0 6 0 5 
 

พิเคราะห์กิจกรรม
ความต้องการของการ
ใช้ทรัพยากรของ
โครงการ 

  6 0 4 0 6 0 6 
 

จัดทำแผนงานการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

  6 0 4 0 6 0 7 
 

พิเคราะห์และทบทวน
ข้อมูลที่มีการรวบรวม
จากการดำเนิน
โครงการที่ผ่านมา 

  6 0 4 0 6 0 8 
 

จัดทำแผนการบริหาร
การสื่อสารของ
โครงการ 

 6 0 4 0 7 
 

ดำเนิน
กระบวนการปิด
โครงการ 

 6 0 4 0 7 0 1 
 

บรรลุความสำเร็จ
แผนงานบริหาร
โครงการ 

  6 0 4 0 7 0 2 
 

บรรลุความสำเร็จใน
การยอมรับการส่งมอบ
ผลงานโครงการ 

  6 0 4 0 7 0 3 
 

บรรลุความสำเร็จใน
การรวบรวมข้อมูลที่มี
การรวบรวมจากการ
ดำเนินโครงการที่ผ่าน
มา 

  6 0 4 0 7 0 4 
 

สรุปแผนการบริหาร
โครงการ 

  6 0 4 0 7 0 5 
 

รวบรวมเอกสารการ
จัดซื้อ 
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คำอธิบาย 

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

หน่วยสมรรถนะหลัก 
(Unit of Competency) 

นักบริหารโครงการ
สารสนเทศ 

ระดับ 
4 5 6 7 

60101 ปฏิบัติการบริหารจัดการทีมงานของโครงการ     

60102 ปฏิบัติการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ     

60103 พัฒนาแผนและติดตามบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ     

60104 อำนวยการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ     

60201 ปฏิบัติการด้านค่าใช้จ่ายและงบประมาณโครงการ     

60202 กำหนดงบประมาณโครงการ     
60203 พัฒนาแผนจัดซื้อและกำกับการบริหารสัญญา     

60301 ระบุความเสี่ยงของโครงการ     

60302  วางแผนรองรับความเสี่ยง     

60303 ปฏิบัติการด้านคุณภาพของโครงการ     

60304 กำหนดแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ     

60305 ปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง     

60401 พัฒนากฎบัตรของโครงการ     
60402 แสดงความรู้พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ     

60403 อำนวยการและบริหารงานโครงการ     
60404 ปฏิบัติการควบคุมแผนงานโครงการ     

60405 พัฒนาและกำกับดูแลการดำเนินโครงการ     

60406 พัฒนาแผนงานหลักของโครงการ     

60407 ดำเนินกระบวนการปิดโครงการ     
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60101 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติการบริหารจัดการทีมงานของโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถรวบรวมเอกสารแสดงความต้องการของโครงการ (Collect Requirements 
Documentation) ประยุกต์ปัจจัยสิ ่งแวดล้อมขององค์กร (Apply Enterprise Environmental Factors) 
บรรลุการใช้โครงสร้างการแบ่งงานออกเป็นส่วน (Implement WBS) พิเคราะห์แผนงานการบริหารทรัพยากร
บุคคล (Consider Human Resource Management Plan), พิเคราะห์การมอบหมายหน้าที ่พนักงานใน
โครงการ (Consider Project Staff Assignments) ตั้งทีมงานของโครงการ (Establish Project Team) การ
พิเคราะห์แผนงานการบร ิหารทร ัพยากรบุคคล (Consider Human Resource Management Plan) , 
พิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพทีมงาน (Consider Team Performance Assessments) และ วิเคราะห์
ปัญหาของทีมงาน (Analyze Issue Log) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานบุคคลและอาชีพ 

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

  

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60101.01 รวบรวมเอกสารแสดง
ความต้องการของโครงการ 
(Collect Requirements 
Documentation) 

1.1 ระบุเอกสารแสดงความต้องการของ
โครงการ 
1.2 รวบรวมเอกสารแสดงความตอ้งการ
ของโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60101.02 จัดทำโครงสรา้งการแบ่ง
งานออกเป็นส่วน 

2.1 ประยุกต์ใช้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรในการบริหารงาน 
2.2 จัดทำโครงสร้างจำแนกงาน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60101.03 คัดเลือกทีมงานของ
โครงการ 

3.1 วิเคราะห์คณุสมบัติของทีมงาน 
3.2 คัดเลือกทีมงาน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60101.04 ตั้งทีมงานของโครงการ 
(Establish Project Team)  

4.1 ดำเนินการจัดตั้งทีมงานตามแผนการ
บริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 
4.2 ดำเนินการพัฒนาทีมงานของโครงการ
ตามแผนการบรหิารจดัการทรัพยากรบุคคล 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60101.05 พิเคราะห์การประเมิน
ประสิทธิภาพทีมงาน 

5.1 พิเคราะห์แผนงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
5.2 พิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพ
ทีมงาน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60101.06 วิเคราะห์ปัญหาของ
ทีมงาน (Analyze Issue Log) 

6.1 จำแนกปัญหาของทีมงานในโครงการ 
6.2 วิเคราะห์ปัญหาของทีมงานในโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการรวบรวมเอกสารแสดงความต้องการของโครงการ 
2. ความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรในการบริหารงาน 
3. ความสามารถในการจัดทำโครงสร้างจำแนกงาน 
4. ความสามารถในการใช้เครื่องมือและเทคนิคเพ่ือจัดทำโครงสร้างจำแนกงาน 
5. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการมอบหมาย

หน้าที่พนักงานในโครงการ 
6. ความสามารถในการจัดหาและจัดตั้งทีมงานโครงการจากแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
7. ความสามารถในการใช้เครื ่องมือการจัดตั ้งทีมงาน เช ่น Pre-assignment, Negotiation, 

Acquisition, Virtual, Multi-Criteria Decision Analysis 
8. ความสามารถในการประเมินความสามารถทีมงาน 
9. ความสามารถในการจัดการอบรมและสอนงานแก่ทีมงาน 
10. ความสามารถในข้อมูลแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล และข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ

ทีมงาน 
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11. ความสามารถในการประเมินการทำงานของทีมงานในโครงการจากการติดตาม การสอบถาม 
ผลการทำงาน การบริการความขัดแย้งและทักษะความสามารถของบุคคล 

12. ความสามารถในการบริหารจัดการทีมงานของโครงการจากผลของการประเมิน 
13. ความสามารถในการขอเปลี่ยนแปลงทีมงานของโครงการ 
14. ความสามารถในการปรับปรุงเอกสาร แผนการบริหารโครงการ โครงสร้างองค์กร กระบวนการ

ทำงานและเอกสารของโครงการ 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารแสดงความต้องการของโครงการ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรในการบริหารงาน 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างจำแนกงาน 
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและเทคนิคเพ่ือจัดทำโครงสร้างจำแนกงาน 
5. ความรู้เกี ่ยวกับข้อมูลแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล และข้อมูลการมอบหมายหน้าที่

พนักงานในโครงการ 
6. ความรู ้และความเข้าใจในการจัดหาและจัดตั ้งทีมงานโครงการจากแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล 
7. ความรู ้และความเข้าใจเกี ่ยวกับการใช้ เครื ่องมือการจัดตั ้งทีมงาน เช่น Pre-assignment, 

Negotiation, Acquisition, Virtual, Multi-Criteria Decision Analysis 
8. ความรู้และความเข้าใจในการประเมินความสามารถทีมงาน 
9. ความรู้และความเข้าใจในการจัดการอบรมและสอนงานแก่ทีมงาน 
10. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล และข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพ

ทีมงาน 
11. ความรู้และความเข้าใจในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การมอบหมายงาน การประเมิน 

รายงานการปฏิบัติงานและโครงสร้างกระบวนการทำงานของโครงการ 
12. ความรู้และความเข้าใจในการขอเปลี่ยนแปลงทีมงานของโครงการ 
13. ความรู ้และความเข้าใจในการปรับปรุงเอกสาร แผนการบริหารโครงการ โครงสร้างองค์กร 

กระบวนการทำงานและเอกสารของโครงการ 
 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลจากทดสอบข้อเขียน 
2. ผลจากแบบสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
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ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 

(ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐาน  

ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 
2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ครอบคลุมรายละเอียดทุกกระบวนการทำงานที่ต้องดำเนินการภายใต้โครงการ 
2. กำหนดระดับที่เหมาะสมในการจัดทำรายละเอียดของโครงสร้างจำแนกงาน 
3. ดำเนินการจัดหาและจัดตั้งทีมงานโครงการจากแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคค 
4. เครื่องมือการจัดตั้งทีมงาน เช่น Pre-assignment, Negotiation, Acquisition, Virtual, Multi-

Criteria Decision Analysis 
5. ดำเนินการพัฒนาทีมงานโดยพิจารณาจากแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การมอบหมาย

งานและปฏิทินของทรัพยากรบุคคล 
6. ดำเนินการประเมินการทำงานของทีมงานในโครงการจากการติดตาม การสอบถาม ผลการทำงาน 

การบริการความขัดแย้งและทักษะความสามารถของบุคคล 
7. บริหารจัดการทีมงานของโครงการจากผลของการประเมิน 
8. ทำการขอเปลี่ยนแปลงทีมงานของโครงการ 
9. ปรับปรุงเอกสาร แผนการบริหารโครงการ โครงสร้างองค์กร กระบวนการทำงานและเอกสาร  

ของโครงการ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60101.01 รวบรวมเอกสารแสดงความต้องการของโครงการ ทดสอบโดยใช้

ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 60101.02 จัดทำโครงสร้างการแบ่งงานออกเป็นส่วน ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. สมรรถนะย่อย 60101.03 คัดเลือกทีมงานของโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบ

โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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4. สมรรถนะย่อย 60101.04 ตั้งทีมงานของโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ 

5. สมรรถนะย่อย 60101.05 พิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพทีมงาน ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ
ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

6. สมรรถนะย่อย 60101.06 วิเคราะห์ปัญหาของทีมงาน ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60102 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถในการพิเคราะห์เอกสารและปัจจัย (Consider necessary  documents and 
factors) จัดทำข้อมูลระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Create Stakeholder identification)  รวบรวมผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Collect Stakeholder Register) และรวบรวมความต้องการของแผนบริหาร
โครงการ (Collect Requirements Management Plan) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 
1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล 

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

ไม่มี 
 
  

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60102.01 รวบรวมเอกสารและ
ปัจจัย (Collect necessary 
documents and factors) 

1.1 รวบรวมเอกสารและปัจจัยด้านบุคคลที่
จำเป็นต่อโครงการ 
1.2 รวบรวมเอกสารและปัจจัยด้าน
รายละเอียดงานที่จำเป็นต่อโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60102.02  จัดทำข้อมูลระบผุู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Create 
Stakeholder identification) 

2.1 กำหนดลักษณะงานตามวัตถปุระสงค์
ของโครงการ 
2.2 กำหนดผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่จำเป็น
สำหรับการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60102.03 รวบรวมผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการ (Collect 
Stakeholder Register) 

3.1 ระบุผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
3.2 รวบรวมผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60102.04 รวบรวมความต้องการ
ของแผนบริหารโครงการ (Collect 
Requirements Management 
Plan) 

4.1 ระบุความต้องการของแผนบรหิาร
โครงการ 
4.2 รวบรวมความต้องการของแผนบริหาร
โครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการรวบรวมเอกสารและปัจจัยที่จำเป็นต่อโครงการได้ 
2. ความสามารถในการระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ เอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุประสงค์

หรือความจำเป็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ความสามารถในการจำแนกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
4. ความสามารถในการรวบรวมความต้องการของแผนบริหารโครงการ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารและปัจจัยที่จำเป็นต่อโครงการ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดข้อมูลการติดต่อประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จำเป็น  

ต่อการดำเนินโครงการ 
3. ความรู้ด้านซอฟต์แวร์ Application ความรู้ด้านอุตสาหกรรมทักษะการด้านการสื่อสารระหว่าง

บุคคล (Inter-personal communication skill), ความรู้ด้านการเข้าใจสภาพแวดล้อมโครงการ 
4. ความรู้ในภาระหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
5. ความรู้ในข้อความแสดงขอบเขตในฐานะของเอกสารที่เป็นข้อตกลงระหว่างคณะดำเนินโครงการ

และลูกค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  โดยเน้นถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของโครงการ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ  

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

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

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที ่ผู ้ร ับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที ่กำหนด  ผู ้ประเมินจะต้องแจ้ง  
หน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
      (ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐาน  
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
การระบุผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับโครงการ หมายรวมถึงการเสนอ การให้ความเห็น การพิจารณา  

การคัดเลือก 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงของ ได้แก่ บุคคล กลุ่มหรือหน่วยงาน ที่มีผลต่อการตัดสินใจ หรือ
กิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ 

2. ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในโครงการทุกราย 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60102.01 รวบรวมเอกสารและปัจจัย ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดย

ใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 60102.02 จัดทำข้อมูลระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. สมรรถนะย่อย 60102.03 รวบรวมผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับโครงการ ทดสอบความรู ้โดยใช้

แบบทดสอบข้อเขียน หรือทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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4. สมรรถนะย่อย 60102.04 รวบรวมความต้องการของแผนบริหารโครงการ ทดสอบความรู้โดยใช้
แบบทดสอบข้อเขียน หรือทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60103 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  พัฒนาแผนและติดตามบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 
 อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถในการพิเคราะห์เอกสารและปัจจัย (Consider necessary  documents and 
factors) จัดทำข้อมูลระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Create Stakeholder identification)  พิเคราะห์ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Consider Stakeholder Register) จัดทำแผนการบริหารผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับโครงการ (Create Stakeholder Management Plan) การติดตามเอกสารการดำเนินโครงการ (Track 
Project Documents) และ ติดตามข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน (Track Work Performance Data) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 
1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล 

 2421 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านนโยบายและการบรหิาร 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

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

60103.01 รวบรวมเอกสารและ
ปัจจัย (Collect necessary 
documents and factors) 

1.1 รวบรวมเอกสารและปัจจัยด้านบุคคล 
ที่จำเป็นต่อโครงการ 
1.2 รวบรวมเอกสารและปัจจัยด้าน
รายละเอียดงานที่จำเป็นต่อโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60103.02  จัดทำข้อมูลระบผุู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Create 
Stakeholder identification) 

2.1 กำหนดลักษณะงานตามวัตถปุระสงค์
ของโครงการ 
2.2 กำหนดผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่จำเป็น
สำหรับการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60103.03 วางแผนบริหารผู้ทีม่ีสว่น
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

3.1 รวบรวมข้อมูลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการที่มีการรวบรวมจากการดำเนิน
โครงการทีผ่่านมา 
3.2 วิเคราะห์ผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องกับ
โครงการเพื่อใหส้อดคล้องกับความต้องการ
ของโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60103.04 จัดทำแผนการบรหิาร 
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องกับโครงการ 
(Create Stakeholder 
Management Plan) 

4.1 ออกแบบแผนการบริหารผู้มสีว่น
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
4.2 จัดทำแผนการบริหารผู้ที่มสี่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60103.05 ติดตามเอกสารการ
ดำเนินโครงการ (Track Project 
Documents) 

5.1 วิเคราะห์ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
5.2 ตรวจสอบและปรับปรุงสถานะการ
ติดต่อประสานงานกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

60103.06 ติดตามข้อมูล
ประสิทธิภาพการทำงาน (Track 
Work Performance Data) 

6.1 วิเคราะห์การประสานงานกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
6.2 ตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพ 
การประสานงานกับผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
ให้เป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว ้

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการรวบรวมเอกสารและปัจจัยที่จำเป็นต่อโครงการได้ 
2. ความสามารถในการระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ เอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุประสงค์

หรือความจำเป็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
4. ความสามารถในการทำเอกสารระบุบทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ 
5. ความสามารถในการทำเอกสารข้อเสนอแนะที่จำเป็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ 
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6. ความสามารถในการทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

7. ความสามารถในการตรวจสอบ หรือการรายงานสถานการณ์ประสานงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
8. ความสามารถในการหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาดในการติดต่อ

ประสานงาน กรณีท่ีไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารและปัจจัยที่จำเป็นต่อโครงการ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดข้อมูลการติดต่อประสานงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จำเป็น 

ต่อการดำเนินโครงการ 
3. ความรู้ด้านซอฟต์แวร์ Application ความรู้ด้านอุตสาหกรรมทักษะการด้านการสื่อสารระหว่าง

บุคคล (Inter-personal communication skill), ความรู้ด้านการเข้าใจสภาพแวดล้อมโครงการ 
4. ความรู้เกี่ยวกับรวบรวมข้อมูลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
5. ความรู ้เกี ่ยวกับการวิเคราะห์และกำหนดสิทธิของผู ้มีส ่วนเกี ่ยวข้องแต่ละส่วนตามลำดั บ

ความสำคัญและความจำเป็น 
6. ความรู้เกี่ยวกับยุทธ์ศาสตร์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
7. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพของการติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
8. ความรู ้เกี ่ยวกับการแก้ไขปัญหาหากเกิดสถานการณ์การประสานงานกับผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง 

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  

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

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐาน 
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์  
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15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ 

การระบุผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับโครงการ หมายรวมถึงการเสนอ การให้ความเห็น การพิจารณา  
การคัดเลือก 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงของ ได้แก่ บุคคล กลุ่มหรือหน่วยงาน ที่มีผลต่อการตัดสินใจ หรือ

กิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ 
2. การกำหนดโครงสร้างสิทธิและความมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนที่ความสำคัญ 

ต่อโครงการ 
3. รูปแบบและกระบวนการในการการติดต่อสื่อสารไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละระดับ 
4. การตรวจสอบกระบวนการหรือข้อมูลการติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงาน 

บันทึกประชุม หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5. การปรับปรุงสถานะการติดต่อกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเป็นปัจจุบัน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60103.01 รวบรวมเอกสารและปัจจัย ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดย

ใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 60103.02 จัดทำข้อมูลระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. สมรรถนะย่อย 60103.03 วางแผนบริหารผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
4. สมรรถนะย่อย 60103.04 จัดทำแผนการบริหารผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ทดสอบโดยใช้

ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
5. สมรรถนะย่อย 60103.05 ติดตามเอกสารการดำเนินโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
6. สมรรถนะย่อย 60103.06 ติดตามข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60104 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  อำนวยการบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถในการพิเคราะห์เอกสารและปัจจัย (Consider necessary  documents and 
factors)  จ ัดทำข ้อม ูลระบ ุผ ู ้ท ี ่ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้องก ับโครงการ ( Create Stakeholder identification) 
การบูรณาการแผนการบริหารจัดการและการติดต่อประสานงานกับผู ้ที ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องของโครงการ 
(Integrate Stakeholder Management and Communication Plan) และบริหารเอกสารการเปลี่ยนแปลง 
(Manage Change Log) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 
 1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60104.01 รวบรวมเอกสารและ
ปัจจัย (Collect necessary 
documents and factors) 

1.1 รวบรวมเอกสารและปัจจัยด้านบุคคล 
ที่จำเป็นต่อโครงการ 
1.2 รวบรวมเอกสารและปัจจัยด้าน
รายละเอียดงานที่จำเป็นต่อโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60104.02  จัดทำข้อมูลระบผุู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (Create 
Stakeholder identification) 

2.1 กำหนดลักษณะงานตามวัตถปุระสงค์
ของโครงการ 
2.2 กำหนดผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่จำเป็น
สำหรับการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60104.03 บูรณาการแผนการ
บริหารจดัการและการตดิต่อ
ประสานงานกับผู้ที่มสี่วนเกีย่วข้อง
ของโครงการ (Integrate 
Stakeholder Management and 
Communication Plan) 

3.1 ดำเนินการบริหารจดัการผู้มสีว่น
เกี่ยวข้องที่เหมาะสมตามคาดหวังและ 
ความต้องการภายใต้กรอบวตัถุประสงค ์
ของโครงการ 
3.2 กำหนดกระบวนการปฏิบัตติ่อผู้ม ี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
โครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60104.04 บริหารเอกสารการ
เปลี่ยนแปลง (Manage Change 
Log) 

4.1 รวบรวมเอกสารการเปลี่ยนแปลง 
4.2 บริหารเอกสารการเปลีย่นแปลง 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการรวบรวมเอกสารและปัจจัยที่จำเป็นต่อโครงการได้ 
2. ความสามารถในการระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือ เอกสารแสดงรายละเอียดของวัตถุประสงค์

หรือความจำเป็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. ความสามารถในการทำเอกสารหรือแนวทางการบริหารผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามความคาดหวังและ

ความต้องการภายใต้กรอบ 
4. ความสามารถในการทำเอกสารหรือแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5. ความสามารถในการทำเอกสารการประชุมหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับเอกสารและปัจจัยที่จำเป็นต่อโครงการ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดข้อมูลการติดต่อประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จำเป็น  

ต่อการดำเนินโครงการ 
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3. ความรู้ด้านซอฟต์แวร์ Application ความรู้ด้านอุตสาหกรรมทักษะการด้านการสื่อสารระหว่าง
บุคคล (Inter-personal communication skill), ความรู้ด้านการเข้าใจสภาพแวดล้อมโครงการ 

4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความคาดหวังและความของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการรวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  

ในการประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  

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

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐาน  
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
1. การระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ หมายรวมถึงการเสนอ การให้ความเห็น การพิจารณา 

การคัดเลือก 
 
 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงของ ได้แก่ บุคคล กลุ่มหรือหน่วยงาน ที่มีผลต่อการตัดสินใจ หรือ

กิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ 
2. การบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การติดต่อประสานงานตามยุทธศาสตร์การสื่อสารกับ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบการติดต่อประสานงาน  รายงานสรุปความ

คืบหน้าของการติดต่อประสานงาน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
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17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60104.01 รวบรวมเอกสารและปัจจัย ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดย

ใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 60104.02 จัดทำข้อมูลระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. สมรรถนะย่อย 60104.03 บูรณาการแผนการบริหารจัดการและการติดต่อประสานงานกับผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องของโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
4. สมรรถนะย่อย 60104.04 บริหารเอกสารการเปลี ่ยนแปลง ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60201 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติการด้านค่าใช้จ่ายและงบประมาณโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถในการพิเคราะห์แผนงานการบริหารค่าใช้จ่าย (Consider Cost Management 
Plan) , พิเคราะห ์ป ัจจ ัยสภาพแวดล ้อมขององค ์กร (Consider Enterprise Environmental Factors) 
พัฒนาการประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ (Develop  Cost Estimation) ดำเนินการจัดทำเกณฑ์ 
ในการคัดเลือกแหล่งการจัดซื้อ (Create Source Selection Criteria), ประเมินการเสนอขาย (Evaluate 
Seller Proposals), บูรณาการแผนการบริหารการจัดซื้อ ( Integrate Procurement Management Plan), 
จัดทำ Procurement Statement of Work (Create Procurement Statement of Work) และประเมิน
การตัดสินใจทำหรือสั่งซื้อ (Evaluate Make-or-Buy Decisions) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1211 ผู้จัดการด้านการเงิน 
3323 ผู้จัดซื้อ 

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

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  หน้า 61 

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60201.01 รวบรวมแผนงานการ
บริหารคา่ใช้จ่าย (Consider Cost 
Management Plan) 

1.1 รวบรวมข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อม
ขององค์กร 
1.2 รวบรวมข้อมูลแผนงานการบรหิาร
ค่าใช้จ่าย 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60201.02 พัฒนาการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของโครงการ (Develop 
Cost Estimation) 

2.1 จัดทำรายงานประมาณการตน้ทุน 
ที่คาดว่าจะเกดิขึ้นท้ังหมดของโครงการ 
2.2 จดบันทึกสมมติฐาน (assumption) 
ของการประมาณการต้นทุน และที่มา 
ของข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60201.03 วิเคราะห์ปัจจัยในการ
สั่งซื้อ 

3.1 ดำเนินการจัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือก
แหล่งการจดัซื้อ 
3.2 ประเมินการเสนอขาย 
3.3 บูรณาการแผนการบริหารการจัดซื้อ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60201.04 การดำเนินการจดัซื้อ 4.1 จัดทำ Procurement Statement of 
Work 
4.2 ประเมินการตัดสินใจทำหรือสัง่ซื้อ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลแผนงานการบริหารค่าใช้จ่าย 
2. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร 
3. ความสามารถในการประมาณการต้นทุนของทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 
4. ความสามารถในการตั้งสมมติฐานในการประมาณการต้นทุน 
5. ความสามารถในการจัดทำเอกสารจัดซื้อ 
6. ความสามารถในการประเมินการเสนอขายตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
7. ความสามารถในการจัดทำสัญญา 
8. ความสามารถในการบูรณาการแผนการบริหารการจัดซื้อ 
9. ความสามารถในการจัดทำ Procurement Statement of Work 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลแผนงานการบริหารค่าใช้จ่าย 
2. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร 
3. ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการประมาณการต้นทุน 
4. ความรู้เกี่ยวกับการนำสมมติฐานมาใช้ในการประมาณการต้นทุน 
5. ความรู้ในการจัดทำเอกสารจัดซื้อ 
6. ความรู้ในการประเมินการเสนอขายตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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7. ความรู้ในการจัดทำสัญญา 
8. ความรู้ในการบูรณาการแผนการบริหารการจัดซื้อ 
9. ความรู้ในการจัดทำ Procurement Statement of Work 
10. ความรู้ในการนำปัจจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการคัดเลือกแหล่งสินค้าหรือคู่สัญญา 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลจากทดสอบข้อเขียน 
2. ผลจากแบบสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐาน  
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. รายงานประมาณการต้นทุนแสดงต้นทุนของโครงการ สอดคล้องกันกับกิจกรรมของโครงการ 

ที่คาดว่าจะเกิดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ 
2. สมมติฐานที่นำมาใช้ในการประมาณการต้นทุนมีแหล่งที่มาที่ชัดเจน 
3. กำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน การปรับเปลี่ยนเนื้องานในสัญญา ความล่าช้า การสิ้นสุดสัญญาการ

รับประกัน 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60201.01 รวบรวมแผนงานการบริหารค่าใช้จ่าย ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์  
2. สมรรถนะย่อย 60201.02 พัฒนาการประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. สมรรถนะย่อย 60201.03 วิเคราะห์ปัจจัยในการสั่งซื้อ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบ

โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
4. สมรรถนะย่อย 60201.04 การดำเนินการจัดซื้อ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้

แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60202 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  กำหนดงบประมาณโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถในการพิเคราะห์แผนงานการบริหารค่าใช้จ่าย (Consider Cost Management 
Plan), พิเคราะห์กิจกรรมการประมาณการค่าใช้จ่าย (Consider Activity Cost Estimates) และกำหนด
งบประมาณ  (Determined Budget) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1211 ผู้จัดการด้านการเงิน 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

60202.01 พิเคราะห์กิจกรรมการ
ประมาณการค่าใช้จ่าย (Consider 
Activity Cost Estimates) 

1.1 รวบรวมข้อมูลกิจกรรมการประมาณ
การค่าใช้จ่าย 
1.2 พิเคราะห์ข้อมูลกจิกรรมการประมาณ
การค่าใช้จ่าย 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

60202.02 กำหนดงบประมาณ  
(Determined Budget) 

2.1 จัดทำรายงานงบประมาณโครงการ 
2.2 จัดทำประมาณการความต้องการเงิน
สด (project funding requirements) 
ของโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

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

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

1. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลแผนงานการบริหารค่าใช้จ่าย 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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2. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการประมาณการค่าใช้จ่าย 
3. ความสามารถในการจัดทำงบประมาณ 
4. ความสามารถในการจัดทำประมาณการเงินสด 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลแผนงานการบริหารค่าใช้จ่าย 
2. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมการประมาณการค่าใช้จ่าย 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัด ทำประมาณการเงินสด 

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. ผลจากทดสอบข้อเขียน 
2. ผลจากแบบสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐาน 
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ 
 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. ข้อมูลต้นทุนของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดซึ่ง 

- ประกอบด้วย ต้นทุนตามกิจกรรม และ ต้นทุนสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แสดง
ตามระยะเวลาของโครงการ 
- สามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เกิดข้ึนจริงของโครงการได้  

2. ประมาณการความต้องการเงินสดมีความสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการและสะท้อนให้เห็น
ว่าความต้องการเงินสดของโครงการจะเกิดข้ึนเมื่อใด จำนวนเท่าใด 
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60202.01 พิเคราะห์กิจกรรมการประมาณการค่าใช้จ่าย ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
2. สมรรถนะย่อย 60202.02 จัดหำงบประมาณ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ และข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60203 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  พัฒนาแผนจัดซื้อและกำกับการบริหารสัญญา 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถในการพิเคราะห์แผนบริหารโครงการ (Consider Project Management Plan), 
พิเคราะห์ก ิจกรรมความต้องการของการใช ้ทร ัพยากรของโครงการ ( Consider Activity Resource 
Requirements) จ ัดทำแผนบริหารการจัดซื ้อ (Create Procurement Management Plan) พิเคราะห์
เอกสารการจ ัดซ ื ้อ (Consider Procurement Documents) , ควบคุมส ัญญาหร ือข ้อตกลง (Control 
Agreement) และ ติดตามการอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงในโครงการ (Track Approved Change Requests) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1324 ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
  

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60203.01 วางแผนบริหารการ
จัดซื้อ 

1.1 รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อที่มีการ
รวบรวมจากการดำเนินโครงการทีผ่่านมา 
1.2 วิเคราะห์ทางเลือกในการจัดซือ้หรือสั่ง
ทำเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
โครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60203.02 จัดทำแผนบริหารการ
จัดซื้อ (Create Procurement 
Management Plan) 

2.1 ออกแบบแผนบริหารการจัดซือ้ 
2.2 ดำเนินการจัดทำแผนบรหิารการจัดซื้อ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60203.03 ควบคุมสัญญาหรือ
ข้อตกลง (Control Agreement) 

3.1 วิเคราะห์แผนการจดัซื้อ 
3.2 ควบคุมสัญญาหรือข้อตกลง 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60203.04 ติดตามการอนมุัติการขอ
เปลี่ยนแปลงในโครงการ (Track 
Approved Change Requests) 

4.1 วิเคราะห์การขอเปลี่ยนแปลงใน
โครงการ 
4.2 ติดตามการอนุมัติการขอเปลีย่นแปลง
รายการในการจัดซื้อ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

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

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

1. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลแผนบริหารโครงการ 
2. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมความต้องการของการใช้ทรัพยากรของโครงการ 
3. ความสามารถในการจัดทำแผนบริหารการจัดซื้อ 
4. ความสามารถในการจัดทำขอบเขตของงานจัดซื้อ 
5. ความสามารถในการรวบรวมเอกสารการจัดซื้อ 
6. ความสามารถในการควบคุมสัญญาหรือข้อตกลง 
7. ความสามารถในการทำเอกสารบันทึกขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการการจัดซื้อ 
8. ความสามารถในการทำเอกสารบันทึกการเปลี่ยนแปลงรายการการจัดซื้อ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ในการรวบรวมข้อมูลแผนบริหารโครงการ 
2. ความรู้ในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมความต้องการของการใช้ทรัพยากรของโครงการ 
3. ความรู้ในการนำปัจจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการวางแผนบริหารการจัดซื้อ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารการจัดซื้อ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมสัญญาหรือข้อตกลง 
6. ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการการจัดซื้อ 
7. ความรู้เกีย่วกับเอกสารบันทึกขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการการจัดซื้อ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  

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

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหมอี่กครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐาน  
ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. กำหนดชนิดและรูปแบบของสัญญาได้สอดคล้องกับแผนการจัดซื้อ 
2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินข้อเสนอในการจัดซื้อ 
3. กำหนดรูปแบบเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดซื้อ 
4. กำหนดขอบเขตของงานจัดซื้อ 
5. การอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายการหมายถึงการปรับปรุงรายการและเงื่อนไขของสัญญาการ

จัดซื้อ  ได้แก่ ข้อความการจัดซื้อ (procurement statement of work) ราคา และคำบรรยาย
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และผลลัพธ์ที่จะได้ 

6. การเปลี่ยนแปลงรายการต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับการอนุมัติก่อนเกิด  
การเปลี่ยนแปลง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
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1. สมรรถนะย่อย 60203.01 วางแผนบริหารการจัดซื้อ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดย
ใช้แบบสัมภาษณ์  

2. สมรรถนะย่อย 60203.02 จัดทำแผนบริหารการจัดซื้อ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 60203.03 ควบคุมสัญญาหรือข้อตกลง ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

4. สมรรถนะย่อย 60203.04 ติดตามการอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงในโครงการ ทดสอบโดยใช้
ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60301 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ระบุความเสี่ยงของโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถในการกำหนดแผนบริหารความเสี ่ยง (Emphasize  Risk Management Plan), 
ข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา (Emphasize Organizational Process Assets) และ 
ระบุความเสี่ยงของโครงการ (Define Risk Identification) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 1211 ผู้จัดการด้านการเงิน 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
  

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60301.01 พิเคราะห์และทบทวน
ความเสีย่งท่ีมีการรวบรวมจากการ
ดำเนินโครงการที่ผ่านมา 
(Consider and Review 
Organizational Process Assets) 

1.1 รวบรวมความเสี่ยงท่ีมีการรวบรวม 
จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 
1.2 พิเคราะห์และทบทวนความเสีย่งท่ีมี
การรวบรวมจากการดำเนินโครงการที่ผ่าน
มา 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60301.02 ระบุความเสีย่งของ
โครงการ (Define Risk 
Identification) 

2.1 วิเคราะห์ความเสีย่งท่ีคาดว่าจะเกิด 
ในโครงการ 
2.2 ระบุความเสี่ยงท่ีโครงการเผชิญอยู่ 
รวมทั้งลักษณะ/ขอบเขตของความเสี่ยง 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

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

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

1. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยง 
2. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่มีได้จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 
3. ความสามารถในการทำ matrix จำแนกประเภท ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
4. ความสามารถในการทำ risk statement ระบุสาเหตุ ผลกระทบของความเสี่ยง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยง 
2. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่มีได้จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภท ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
4. ความรู้เกี่ยวกับการทำ risk statement เพ่ือระบุสาเหตุ ผลกระทบของความเสี่ยง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  

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

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
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    (ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐาน  

ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 
2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. จัดทำ matrix เพ่ือจำแนกประเภท ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
2. จัดทำ/เขียน risk statement ระบุสาเหตุ ผลกระทบของความเสี่ยง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60301.01 พิเคราะห์และทบทวนความเสี ่ยงที ่มีการรวบรวมจากการดำเนิน

โครงการที่ผ่านมา ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 60301.02 ระบุความเสี่ยงของโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบ

โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60302 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  วางแผนรองรับความเสี่ยง 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถในการบูรณาการแผนบริหารความเสี่ยง (Integrate Risk Management Plan) และ 
จัดทำแผนรองรับความเสี่ยง (Create Risk Response Plan) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 1211 ผู้จัดการด้านการเงิน 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

60302.01 บูรณาการแผนบริหาร
ความเสีย่ง (Integrate Risk 
Management Plan) 

1.1 วิเคราะห์ความเสีย่งตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง 
1.2 บูรณาการแผนบริหารความเสีย่ง 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60302.02 จัดทำแผนรองรับความ
เสี่ยง (Create Risk Response 
Plan) 

2.1 ออกแบบแผนรองรับความเสีย่ง 
2.2 จัดทำมาตรการตอบโต้ตอบความเสี่ยง 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการบูรณาการแผนบริหารความเสี่ยง 
2. ความสามารถในการจัดทำแผนรองรับความเสี่ยง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. ความรู้เกี่ยวกับบูรณาการแผนบริหารความเสี่ยง 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  

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

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
      (ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. มาตรการขจัดหรือลดความรุนแรงของความอันตรายของภัยที่ต้องประสบ 
2. มาตรการที่ป้องกันผู้รับภัยมิให้ต้องประสบภัยโดยตรง 
3. มาตรการลดความรุนแรงของสถานการณ์ฉุกเฉิน 
4. มาตรการกู้ภัย 
5. มาตรการกลับคืนสภาพ ก็เป็นอีกมาตรการในการลดความเสียหายต่อเนื่องจากภัยหรืออุบัติภัยแต่

ละครั้งลงได ้
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60302.01 บูรณาการแผนบริหารความเสี่ยง ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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2. สมรรถนะย่อย 60302.02 จัดทำแผนรองรับความเสี่ยง ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60303 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติการด้านคุณภาพของโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถในการพิเคราะห์เอกสารตามความต้องการที ่เกี ่ยวข้องกับโครงการ (Consider 
Requirements Documentation) พิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร (Consider Enterprise 
Environmental Factors) จัดทำแผนบริหารจัดการคุณภาพ (Create  Quality Management Plan) การ
ประเมินแผนบริหารคุณภาพโครงการ (Evaluate Quality Management Plan), ดำเนินการวัดและควบคุม
คุณภาพการดำเนินโครงการ (Execute Quality Metrics and Control Measurements) ดำเนินการประกัน
คุณภาพการดำเนินโครงการ (Execute Quality Assurance) ควบคุมตัวชี ้วัดคุณภาพ (Control Quality 
Metrics), ติดตามรายการการควบคุมคุณภาพ (Track Quality Checklists), ควบคุมการอนุมัติการขอ
เปลี่ยนแปลงตารางการทำงาน (Control Approved Change Requests), ควบคุมการส่งมอบงาน (Control 
Deliverables) และติดตามเอกสารการดำเนินโครงการ (Track Project Documents) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 
1223 ผู้จัดการด้านวิจัยและพัฒนา 

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

  

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60303.01 วิเคราะห์แผนการ
บริหารโครงการ ปัจจัยแวดล้อมของ
องค์กรและกระบวนการทำงานของ
องค์กร (Analyze Project 
Management Plan, Enterprise 
Environmental Factors and 
Organization Working Process) 

1.1 รวบรวมแผนการบริหารโครงการ 
ปัจจัยแวดล้อมขององค์กรและกระบวนการ
ทำงานขององค์กร 
1.2 วิเคราะห์แผนการบรหิารโครงการ 
ปัจจัยแวดล้อมขององค์กรและกระบวนการ
ทำงานขององค์กร 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60303.02 จัดทำแผนบริหารจัดการ
คุณภาพ (Create Quality 
Management Plan) 

2.1 วิเคราะห์แผนการบรหิารโครงการและ
ออกแบบแผนบริหารคุณภาพโครงการ 
2.2 จัดทำแผนบริหารคณุภาพโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60303.03 รวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการประกันคณุภาพ
โครงการ (Collect Related 
Document for Project Quality 
Assurance) 

3.1 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคณุภาพโครงการ 
3.2 สรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60303.04 ดำเนินการประกัน
คุณภาพการดำเนินโครงการ 
(Execute Quality Assurance) 

4.1 ดำเนินการวัดคณุภาพการดำเนินงาน
โครงการ 
4.2 สรุปผลการวัดคุณภาพการดำเนินงาน
โครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60303.05 ปรับปรุงเอกสาร
โครงการ (Project Document 
Update) 

5.1 ดำเนินการขอเปลีย่นแปลง 
5.2 ดำเนินการปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60303.06 ติดตามรายการควบคมุ
คุณภาพ 

6.1 ควบคุมตัวช้ีวัดคุณภาพโครงการให้
เป็นไปตามแผนควบคุมคณุภาพโครงการ 
6.2 ติดตามรายการการควบคมุคณุภาพ
โครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60303.07 ควบคุมคุณภาพการส่ง
มอบงาน 

7.1 ตรวจสอบและจัดการการเปลีย่นแปลง 
7.2 ควบคุมการส่งมอบงาน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการวิเคราะห์แผนการบริหารโครงการ ปัจจัยแวดล้อมขององค์กรและ

กระบวนการทำงานขององค์กร 
2. ความสามารถในการใช้ตัวชี้วัดและรายการติดตามมาตรวจสอบและใช้วัดคุณภาพโครงการ 
3. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ เช่น Cost-Benefit Analysis, Cost of Quality (COQ), Seven 

Basic Quality Tools, Benchmarking, Design of Experiments หรือเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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4. ความสามารถในการจัดทำเอกสารการจัดทำแผนบริหารจัดการคุณภาพ 
5. ความสามารถในการเก็บข้อมูลจากการดำเนินโครงการที่แท้จริง 
6. ความสามารถในการเปรียบเทียบตัวชี้วัดค่าที่ได้กำหนดในแผนการควบคุมคุณภาพโครงการมา

เปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จากการดำเนินโครงการ 
7. ความสามารถในการขอเปลี่ยนแปลงตามผลของการเปรียบเทียบจากตัวชี้วัด 
8. ความสามารถในการปรับปรุงแผนการบริหารโครงการ เอกสารโครงการ ตามการขอเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์กระบวนการโครงสร้างจากผลของการเปรียบเทียบจากตัวชี้วัด 
9. ความสามารถในการติดตามคุณภาพโครงการจากการจากค่าที ่แท้จริงของการดำเนินงาน

เปรียบเทียบกับค่าที่ได้กำหนดในแผนการควบคุมคุณภาพโครงการ 
10. ความสามารถในการควบคุมคุณภาพโครงการให้เป็นไปตามแผนควบคุมคุณภาพโครงการโดยใช้

ตัวชี้วัดและพิจารณาถึงค่าที่ยอมให้สามารถคลาดเคลื่อนได้กำหนด 
11. ความสามารถในการติดตามรายการการควบคุมคุณภาพ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้การพัฒนาแผนการบริหารโครงการ การระบุถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของ

โครงการ การระบุถึงความเสี่ยงและโครงสร้างองค์กร 
2. ความรู้การใช้ตัวชี้วัดและรายการติดตามมาตรวจสอบและใช้วัดคุณภาพโครงการ 
3. ความรู้การใช้เครื่องมือ เช่น Cost-Benefit Analysis, Cost of Quality (COQ), Seven Basic 

Quality Tools, Benchmarking, Design of Experiments หรือเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
4. ความรู้การจัดทำแผนบริหารจัดการคุณภาพ 
5. ความรู้และความเข้าใจในการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากการดำเนินโครงการที่แท้จริง 
6. ความรู้และความเข้าใจในการเปรียบเทียบตัวชี้วัดค่าที่ได้กำหนดในแผนการควบคุมคุณภาพ

โครงการมาเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จากการดำเนินโครงการที่แท้จริง 
7. ความรู้และความเข้าใจในแผนการบริหารคุณภาพโครงการ แผนการพัฒนากระบวนการโครงการ 

การวัดคุณภาพโครงการ 
8. ความรู้และความเข้าใจในการขอเปลี่ยนแปลง 
9. ความรู้และความเข้าใจในการปรับปรุงแผนการบริหารโครงการ เอกสารโครงการ  สินทรัพย์

กระบวนการโครงสร้างจากผลของการเปรียบเทียบจากตัวชี้วัด 
10. ความรู้และความเข้าใจแผนการควบคุมคุณภาพโครงการ 
11. ความรู้และความเข้าใจการเปรียบเทียบตัวชี้วัดคุณภาพโครงการ 
12. ความรู้และความเข้าใจการติดตามรายการการควบคุมคุณภาพ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

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

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. จัดทำแผนบริหารจัดการคุณภาพจากแผนการบริหารโครงการ ปัจจัยแวดล้อมขององค์กรและ

กระบวนการทำงานขององค์กร 
2. กำหนดการใช้ตัวชี้วัดและรายการติดตามมาตรวจสอบและใช้วัดคุณภาพโครงการ 
3. นำเคร ื ่องม ือเช ่น Cost-Benefit Analysis, Cost of Quality(COQ) , Seven Basic Quality 

Tools, Benchmarking, Design of Experiments หร ือเคร ื ่ องม ืออ ื ่นท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง มาใช้
ประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการคุณภาพโครงการ 

4. ดำเนินการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลจากการดำเนินโครงการที่แท้จริง 
5. ดำเนินการนำตัวชี้วัดจากแผนการควบคุมคุณภาพโครงการมาใช้เป็นมาตรฐาน 
6. ดำเนินการเปรียบเทียบตัวชี้วัดค่าที่ได้กำหนดในแผนการควบคุมคุณภาพโครงการมาเปรียบเทียบ

กับค่าที่วัดได้จากการดำเนินโครงการที่แท้จริง 
7. ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงตามผลของการเปรียบเทียบจากตัวชี้วัด 
8. ดำเนินการปรับปรุงแผนการบริหารโครงการ เอกสารโครงการ ตามการขอเปลี่ยนแปลง สินทรัพย์

กระบวนการโครงสร้างจากผลของการเปรียบเทียบจากตัวชี้วัด 
9. เปรียบเทียบตัวชี้วัดต้องใช้ค่าที่ได้กำหนดในแผนการควบคุมคุณภาพโครงการกับค่าที่วัดได้จาก

การดำเนินโครงการ 
10. ควบคุมคุณภาพของการดำเนินโครงการต้องให้เป็นไปตามแผนควบคุมคุณภาพโครงการโดยนำ

ค่าท่ียอมรับได้มาพิจารณาด้วย 
11. สร้างรายการในเอกสารติดตามต้องอยู ่บนพื้นฐานของความต้องการและการปฏิบัติงานใน

โครงการนั้น 
12. ติดตามรายการการควบคุมคุณภาพต้องมีความชัดเจนและสม่ำเสมอในแต่ละขั้นตอน 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60303.01 วิเคราะห์แผนการบริหารโครงการ ปัจจัยแวดล้อมขององค์กรและ

กระบวนการทำงานขององค์กร ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 60303.02 จัดทำแผนบริหารจัดการคุณภาพ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. สมรรถนะย่อย 60303.03 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพโครงการ ทดสอบ

โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
4. สมรรถนะย่อย 60303.04 ดำเนินการประกันคุณภาพการดำเนินโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
5. สมรรถนะย่อย 60303.05 ปรับปรุงเอกสารโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดย

ใช้แบบสัมภาษณ์ 
6. สมรรถนะย่อย 60303.06 ติดตามรายการควบคุมคุณภาพ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
7. สมรรถนะย่อย 60303.07 ควบคุมการส่งมอบงาน ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้

แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60304 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  กำหนดแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  
 มีความสามารถในการพิ เคราะห ์ป ัจจ ัยสภาพแวดล ้อมขององค ์กร (Consider Enterprise 
Environmental Factors) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (Create Risk Management Plan) บูรณาการแผน
บริหารความเสี่ยง (Integrate Risk Management Plan) ประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ (Assess Qualitative and Quantitative Risk Analysis) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 
1211 ผู้จัดการด้านการเงิน 

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

  

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60304.01 พิเคราะห์และทบทวน
ข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการ
ดำเนินโครงการที่ผ่านมา 
(Consider and Review 
Organizational Process Assets) 

1.1 รวบรวมข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการ
ดำเนินโครงการที่ผ่านมา 
1.2 พิเคราะห์และทบทวนข้อมูลทีม่ีการ
รวบรวมจากการดำเนินโครงการทีผ่่านมา 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60304.02 จัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยง (Create Risk Management 
Plan) 

2.1 ออกแบบแผนบริหารความเสีย่ง 
2.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดขึ้นภายในโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60304.03 การบูรณาการแผน
บริหารความเสี่ยง (Integrate Risk 
Management Plan) 

3.1 หาสาเหตุ ผลกระทบ การควบคุมใน
ปัจจุบัน ประสิทธิผลของการควบคุมใน
ปัจจุบันของความเสีย่ง 
3.2 บูรณาการแผนบริหารความเสีย่งจาก
โครงการในอดตี 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60304.04 วิเคราะห์ความเสี่ยงท่ี
กำหนดไว้  

4.1 รวบรวมปัจจัยความเสี่ยง 
4.2 วิเคราะห์ความเสีย่งเชิงคุณภาพ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร 
2. ความสามารถในการทำแผนบริหารความเสี่ยง 
3. ความสามารถในการทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้กับโครงร่าง

แผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล 
4. ความสามารถในการบูรณาการแผนบริหารความเสี่ยง 
5. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงที่กำหนดไว้ 
6. ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงข้อมูลความเสี่ยงเบื้องต้น 
7. ความสามารถในการทำแผนที่ความเสี่ยง (Risk map) ที่แสดงความเสี่ยงซึ่งวิกฤติ 
8. ความสามารถในการทำรายการความเสี่ยงที่จะนำไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร 
2. ความรู้เกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล 
3. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง 
4. ความรู้เกีย่วกับมาตรการรับมือกับภัย 5 มาตรการ – 5R 
5. ความรู้เกี่ยวกับบูรณาการแผนบริหารความเสี่ยง 
6. ความรู้เกี่ยวกับรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงที่กำหนดไว้ 
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7. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการประเมินความเสี่ยง 
8. ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ความเสี่ยง (Risk map) 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

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

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. ระบุกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องมีในแผนการบริหารความเสี่ยง อันได้แก่ ความเตรียมพร้อม , การ

ตอบสนองอย่างฉับไว, การช่วยเหลือกู้ภัย, การกลับเข้าไปทำงาน และ การกลับคืนสู่สภาวะปกติ 
2. แผนต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น The Committee of Sponsoring Organization 

(COSO) 
3. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยวิเคราะห์ทั้งผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงจะเกิด 
4. จัดลำดับความเสี่ยงโดยผลการประเมินความเสี่ยงมาวิเคราะห์ร่วมกับความสามารถ/โอกาสในการ

ปรับปรุงความเสี่ยงและกรอบเวลาดำเนินการ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
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1. สมรรถนะย่อย 60304.01 พิเคราะห์และทบทวนข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการดำเนินโครงการที่
ผ่านมา ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

2. สมรรถนะย่อย 60304.02 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบ
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

3. สมรรถนะย่อย 60304.03 การบูรณาการแผนบริหารความเสี่ยง ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

4. สมรรถนะย่อย 60304.04 วิเคราะห์ความเสี่ยงที ่กำหนดไว้ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60305 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถในการจัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยง (Create Risk Control Plan), ติดตามความ
เสี ่ยงที ่กำหนดไว้ (Track Risk Register) และ ติดตามรายงานประสิทธิภาพการทำงาน (Track Work 
Performance Reports) ได้ 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1211 ผู้จัดการด้านการเงิน 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  หน้า 87 

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60305.01 ติดตามรายงาน
ประสิทธิภาพการทำงาน (Track 
Work Performance Reports) 

1.1 จัดทำทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk 
Register) 
1.2 ตรวจสอบและติดตามความเสีย่งและ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการสื่อสารอัน
ส่งผลใหไ้ม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60305.02 จัดทำแผนการควบคุม
ความเสีย่ง (Create Risk Control 
Plan) 

2.1 การวิเคราะห์ปจัจัยความเสีย่งของ
โครงการ 
2.2 จัดทำแผนการควบคมุความเสี่ยง 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

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

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการทำทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk Register) 
2. ความสามารถในการตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการสื่อสารอัน

ส่งผลให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. ความสามารถในการทำแผนการควบคุมความเสี่ยง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk Register) 
2. ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการควบคุมความเสี่ยง (ตั้งทีมที่ปรึกษา กำหนดหน้าทีความรับผิดชอบ 

ออกแบบการจัดการความเสี่ยง ระบุความรุนแรง กำหนดมาตรการควบคุม ทบทวนความก้าวหน้า
ของการดำเนินการตามแผน) 

3. ความรู้เกี่ยวกับแผนการควบคุมความเสี่ยง 
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

 
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 

1. ผลจากทดสอบข้อเขียน 
2. ผลการสัมภาษณ์  

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

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. กิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง และการรับรู้ความเสี่ยงเพ่ิม 
2. การเคลื่อนที่ของความเสี่ยง (Risk Profile) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างการสื่อสารความเสี่ยง

ได้ชัดเจนขึ้น 
3. สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อมูลความเสี่ยงในทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk Register) ได้ดีขึ้น 
4. ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม

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

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60305.01 ติดตามรายงานประสิทธิภาพการทำงาน ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 60305.02 จัดทำแผนการควบคุมความเสี่ยง ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60401 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  พัฒนากฎบัตรของโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถจัดทำขอบข่ายงานของโครงการ (Generate project statement of work), ระบุ
และวิเคราะห์กรณีทางธุรกิจ ( Identify and Analyze Business Case)  และจัดทำกฎบัตรของโครงการ 
(Create Project Charter) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

หมายเหตุ ระดับ 7 เรียกช่ือระดับว่า ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพระดับพิเศษ/ผู้บรหิารอาวุโสระดับสูง 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
 
 
  

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60401.01 จัดทำขอบข่ายงานของ
โครงการ (Generate project 
statement of work) 

1.1 กำหนดข้อกำหนดความต้องการของ
ธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.2 กำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และ/
หรือบริการและผลลัพธ์ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

60401.02 ระบุและวิเคราะห์กรณี
ทางธุรกิจ (Identify and Analyze 
Business Case) 

2.1 ระบุกรณีทางธุรกิจ (Business Case)  
2.2 วิเคราะห์กรณีทางธุรกิจ (Business 
Case)  

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

60401.03  จัดทำกฎบัตรของ
โครงการ (Create Project 
Charter) 

3.1 รวบรวมข้อมูลประกอบการจดัทำกฎ
บัตรของโครงการ 
3.2 จัดทำกฎบัตรของโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ทักษะการบริหารจัดการ (Management skill), ทักษะการต่อรอง (negotiation skill) และ กฎ 
ระเบียบและมาตรฐาน (standard & regulations) ที่จำเป็น 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ความสามารถในการกำหนดความต้องการทางธุรกิจ 
2. ความสามารถในการเข้าใจ และวิเคราะห์กรณีทางธุรกิจ 
3. ความสามารถในการทำเอกสารและผลงานการจัดทำกฎบัตรของโครงการ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้ในการเขียนข้อกำหนดความต้องการทางธุรกิจ 
2. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ 
3. ความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 
4. ความรู้และความเข้าใจในการจัดทำกฎบัตรของโครงการ 
5. ความรู้ด้านซอฟต์แวร์ Application ความรู้ด้านอุตสาหกรรมทักษะการด้านการสื่อสารระหว่าง

บุคคล (Inter-personal communication skill), ความรูด้้านการเข้าใจสภาพแวดล้อมโครงการ 
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. ผลจากทดสอบข้อเขียน 
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2. ผลจากสัมภาษณ์ 
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้
และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
การพัฒนากฎบัตรต้องคำนึงถึงแผนกลยุทธ์ ทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. จัดทำเอกสารระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่ายงานของโครงการ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหาร

โครงการ เช่น ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ผู้ให้การสนับสนุน ทรัพยากรที่นำมาใช้ในโครงการ 
2. ระบุความต้องการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการสารสนเทศ 
3. ระบุคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ และผลลัพธ์สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร 

MOU, SLA, สัญญากับบุคคลหรือองค์กรภายนอก และเอกสารข้อตกลงต่าง ๆ  ที่เกี ่ยวข้อง 
ชัดเจน 

4. ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณีทางธุรกิจ เช่น อุปสงค์ของตลาด ความต้องการขององค์กรและ
วัฒนธรรมขององค์กร ความต้องการของลูกค้า ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ประเด็นทาง
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม เป็นต้น 

5. จัดทำกฎบัตรของโครงการมีรายละเอียดที่สอดคล้องกับมาตรฐาน PMI หรือ ISO 21500 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60401.01 จัดทำขอบข่ายงานของโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน  
2. สมรรถนะย่อย 60401.02 ระบุและวิเคราะห์กรณีทางธุรกิจ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
3. สมรรถนะย่อย 60401.03 จัดทำกฎบัตรของโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดย

ใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60402 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพ่ือการบริหารโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความรู้ และระบุความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการหลัก และกระบวนการเสริมของการบริหาร
โครงการ 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 
 
 

  

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60402.01 ระบุความรู้พื้นฐาน 
กระบวนการหลักเพื่อการบริหาร
โครงการ (Identify Key Process 
for Project Management) 

1.1 ระบุความรู้พื้นฐานเกีย่วกับกระบวน 
การหลักของการบริหารโครงการ 
1.2 อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวน 
การหลักของการบริหารโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60402.02 ระบุความรู้พื้นฐาน 
กระบวนการเสริมเพื่อการบริหาร
โครงการ (Identify Facilitating 
Process for Project 
Management) 

2.1 ระบุความรู้พื้นฐานเกีย่วกับกระบวน 
การเสริมของการบริหารโครงการ 
2.2 อธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวน 
การเสริมของการบริหารโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ 
1. ความสามารถในการระบุความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการหลักของการบริหารโครงการได้ 
2. ความสามารถในการระบุความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการเสริมของการบริหารโครงการได้ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหลักของการบริหารโครงการ 
2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเสริมของการบริหารโครงการ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

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

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
      (ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 
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2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงของ ได้แก่ บุคคล กลุ่มหรือหน่วยงาน ที่มีผลต่อการตัดสินใจ หรือกิจกรรมใน

การดำเนินงานโครงการ 
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60402.01 ระบุความรู้พื้นฐานกระบวนการหลักเพื่อการบริหารโครงการ ทดสอบ

โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 60402.02 ระบุความรู้พ้ืนฐานกระบวนการเสริมเพ่ือการบริหารโครงการ ทดสอบ

โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60403 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  อำนวยการและบริหารงานโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถในการดำเนินงานตามแผนบริหารโครงการ (Execute Project management plan) 
และบริหารการอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงของโครงการ (Manage approved change requests) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

2421 นักวิเคราะห์ด้านการบริหารและองค์การ 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  หน้า 96 

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60403.01 ดำเนินงานตามแผน
บริหารโครงการ (Execute Project 
management plan) 

1.1 ตรวจสอบแผนบริหารของโครงการตรง
ตามวัตถุประสงค ์
1.2 นำแผนบริหารของโครงการไปใช้ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

60403.02 บริหารการขอ
เปลี่ยนแปลงของโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติแล้ว (Manage 
approved change requests) 

2.1 วิเคราะห์รายละเอียดของการขอ
เปลี่ยนแปลงของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
แล้ว 
2.2 บริหารการขอเปลี่ยนแปลงของ
โครงการทีไ่ด้รับการอนุมัติแล้ว 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการนำแผนบริหารโครงการไปใช้  
2. ความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารโครงการ 
2. มีความรู้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

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. ผลจากทดสอบข้อเขียน 
2. ผลการสัมภาษณ์ 

 
 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
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     (ง) วิธีการประเมิน 
1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่

จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 
2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ 

15. ขอบเขต (Range Statement) 
(ก) คำแนะนำ  

ไม่มี 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. สอดคล้องกับแผนงานและเวลาของโครงการ 
2. รวบรวม ป้องกัน และแก้ไข ในการเปลี่ยนแปลงของการบริหารโครงการตามมาตรฐาน PMI หรือ 

ISO 21500  ในส่วนของ the policies, project management plan, procedures, costs, or 
budgets or revise the schedules 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60403.01 ดำเนินงานตามแผนบริหารโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
2. สมรรถนะย่อย 60403.02 บริหารการขอเปลี่ยนแปลงของโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ทดสอบ

โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60404 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ปฏิบัติการควบคุมแผนงานโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถติดตามแผนงานบริหารโครงการ (Monitor Control Project Management Plan) 
ควบคุมแผนงานบริหารโครงการ (Control Project Management Plan) ติดตามตารางการทำงานของ
โครงการ (Monitor Project Schedule) ต ิดตามข ้อม ูลประส ิทธ ิภาพในการทำงาน (Monitor Work 
Performance Data) การติดตามและควบคุมความต้องการใช้เงินทุนของโครงการ (Track and Control 
Project Funding Requirements) ติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ  (Track and Control Cost) 
วิเคราะห์รายงานประสิทธิภาพการทำงาน (Analyze Work Performance Reports) ดำเนินงานตามแผนการ
บริหารการสื ่อสารโครงการ (Execute Communications Management Plan) ติดตามการสื ่อสารของ
โครงการ (Track Project Communications) และ ติดตามปัญหาการสื่อสารของโครงการ (Track issue 
Log) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1211 ผู้จัดการด้านการเงิน 
1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล 

 1213 ผู้จัดการด้านนโยบายและแผน 
2422 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านนโยบายและการบริหาร 
2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบุคคลและอาชีพ 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60404.01 ติดตามแผนงานบริหาร
โครงการ (Monitor Project 
Management Plan) 

1.1 ตรวจสอบแผนงานการบริหารโครงการ 
1.2 ติดตามแผนงานการบรหิารโครงการให้
อยู่ภายในขอบเขตที่กำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60404.02 ควบคุมแผนงานบริหาร
โครงการ (Control Project 
Management Plan) 

2.1 วิเคราะห์แผนงานการบริหารโครงการ 
2.2 ควบคุมแผนงานการบรหิารโครงการให้
อยู่ภายในขอบเขตที่กำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60404.03 ติดตามตารางการ
ทำงานของโครงการ (Monitor 
Project Schedule) 

3.1 วิเคราะห์ตารางการทำงานของ
โครงการ 
3.2 ติดตามตารางการทำงานของโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60404.04 ติดตามและควบคุม
ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน 
(Monitor Work Performance 
Data) 

4.1 วิเคราะห์ข้อมลูประสิทธิภาพการ
ทำงาน 
4.2 ติดตามและควบคมุข้อมูลแสดง
ประสิทธิภาพในการทำงาน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60404.05 ติดตามและควบคุม
ความต้องการใช้เงินทุนของ
โครงการ (Track and Control 
Project Funding 
Requirements) 

5.1 วิเคราะห์ความต้องการใช้เงินทุนของ
โครงการ 
5.2 ควบคุมการใช้เงินทุนของโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60404.06 ติดตามและควบคุม
ค่าใช้จ่ายของโครงการ (Track and 
Control Cost) 

6.1 ติดตามและควบคมุต้นทุนท่ีเกดิขึ้นจริง 
6.2 จัดทำประมาณการต้นทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นทั้งหมดจนจบโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60404.07 วิเคราะห์รายงาน
ประสิทธิภาพการทำงาน (Analyze 
Work Performance Reports) 

7.1 จำแนกรายงานประสิทธิภาพการ
ทำงาน 
7.2 วิเคราะห์รายงานประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60404.08 การดำเนินงานตาม
แผนการบริหารการสื่อสารโครงการ  
(Execute Communications 
Management Plan) 

8.1 ดำเนินกิจกรรมตามแผนบรหิารการ
สื่อสารโครงการกับผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง 
8.2 ดำเนินการวิเคราะห์และปรับปรุง
เอกสารหรือทรัพยส์ินท่ีเกี่ยวข้องให้มีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60404.09 ติดตามการสื่อสารของ
โครงการ (Track Project 
Communications) 

9.1 ตรวจสอบการปฏิบัตติามแผนและ
กิจกรรมการสื่อสารของโครงการ 
9.2 ติดตามการปฏิบัตติามแผนและ
กิจกรรมการสื่อสารของโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60404.10 ติดตามปัญหาการ
สื่อสารของโครงการ (Track issue 
Log) 

10.1 ตรวจสอบความเสี่ยงและปญัหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในการสื่อสารอันส่งผลใหไ้ม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์
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สมรรถนะย่อย  เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 
Element Performance Criteria  Assessment  

10.2 ติดตามความเสี่ยงและปญัหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในการสื่อสารอันส่งผลให้ไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการติดตาม ตรวจสอบแผนงานการบริหารโครงการ 
2. ความสามารถในการใช้เครื่องมือและเทคนิคเพ่ือควบคุมแผนงานการบริหารโครงการ 
3. ความสามารถในการติดตามตารางการทำงานของโครงการได้ 
4. ความสามารถในการบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพในการทำงาน 
5. ความสามารถในการบริหารเงินทุน 
6. ความสามารถในการคาดการณ์การใช้เงินทุน 
7. ความสามารถในการคำนวณดัชนีชี้วัดผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ  
8. ความสามารถในการคำนวณประมาณการต้นทุน 
9. ความสามารถในการวิเคราะห์รายงานประสิทธิภาพการทำงาน 
10. ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต้องการ (The Performance Evidence Required) 
11. ความสามารถในการจัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสาร 
12. ความสามารถในการรายงานข้อมูลที่สำคัญของโครงการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องแต่ละส่วนงานสามารถ

เข้าใจวัตถุประสงค์การสื่อสาร 
13. ความสามารถในการทำเอกสาร รายงาน หรือเอกสารบันทึกการประชุมเพื่อการรายงานสถานะ

ของการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้ในการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมแผนงานการบริหารโครงการ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการติดตามตารางการทำงานของโครงการได้ 
3. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลประสิทธิภาพในการทำงาน 
4. ความรู้เกี่ยวกับเอกสาร แบบฟอร์มเก็บสำรวจข้อมูลประสิทธิภาพในการทำงาน 
5. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารเงิน 
6. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องคาดการณ์การใช้เงินทุน 
7. ความรู้ในการคำนวณดัชนีชี้วัดผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ  
8. ความรู้ในการคำนวณประ มาณการต้นทุน 
9. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายงานประสิทธิภาพการทำงาน 
10. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสาร 
11. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเพ่ือการรายงานข้อมูลที่สำคัญ 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  หน้า 101 

12. ความรู ้เกี ่ยวกับการควบคุมและติดตามสถานะการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนเกี ่ยวข้องภายใน
โครงการ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  

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

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. ขอบเขตของโครงการประกอบด้วยรายละเอียดที่สอดคล้องตาม  Requirement ทั้งหมดของ

โครงการ 
2. ข้อมูลประสิทธิภาพในการทำงานเป็นข้อมูลที่แสดงความก้าวหน้าของโครงการ ได้แก่  

• กิจกรรมที่เริ่มต้นแล้ว 
• ความก้าวหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ  (เช่น ช่วงเวลาที ่แท้จริง ช่วงเวลาที ่ยังคงเหลือ 

เปอร์เซนต์ของงานในกิจกรรมที่จบบริบูรณ์แล้ว) 
• กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว   

3. เงินทุนที่ใช้ไปของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรมและเทอมการชำระเงินที่เกิดขึ้นจริงของโครงการ 
4. ความต้องการใช้เงินทุนของโครงการสอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการที่ได้วางแผนไว้ 
5. ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
6. ผลการดำเนินโครงการแสดงในรูปของดัชนีชี ้ว ัดต่าง ๆ ที ่สำคัญ เช่น Cost variance (CV), 

Schedule variance (SV), Cost Performance Index (CP)I, Schedule Performance Index 
( SPI) , To-Complete Performance Index (TCPI) , และ Variance At Completion (VAC) 
เป็นต้น โดยแยกตาม Work Breakdown Structure (WBS) 
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7. ประมาณการต้นทุนโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแสดงในรูปของ Estimate At Complete (EAC 
Value หรือ Bottom-up EAC Value) 

8. การจัดการข้อมูลเพ่ือการสื่อสาร ได้แก่ การจัดเก็บ การรวบรวม การวิเคราะห์ การกระจายข้อมูล
ที่จำเป็นไปยังเจ้าหน้าที่ในโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในประกอบการดำเนินงานและ
การตัดสินใจ 

9. การรายงานข้อมูลที่สำคัญของโครงการ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้เพ่ือการสื่อสาร หรือรูปแบบ-วิธีการ
สื่อสาร เพื่อมั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้องแต่ละส่วนงานสามารถเข้าใจวัตถุประสงค์การสื่อสาร และลด
ปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น 

10. กระบวนการ หรือเทคโนโลยี หรือเอกสารที่ใช้ในการสื่อสาร เพื่อการรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60404.01 ติดตามแผนงานบริหารโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 60404.02 ควบคุมแผนงานบริหารโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. สมรรถนะย่อย 60404.03 ติดตามตารางการทำงานของโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
4. สมรรถนะย่อย 60404.04 ติดตามและควบคุมข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน ทดสอบโดยใช้

ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
5. สมรรถนะย่อย 60404.05 ติดตามและควบคุมความต้องการใช้เงินทุนของโครงการ ทดสอบโดย

ใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ ์
6. สมรรถนะย่อย 60404.06 ติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
7. สมรรถนะย่อย 60404.07 วิเคราะห์รายงานประสิทธิภาพการทำงาน ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
8. สมรรถนะย่อย 60404.08 การดำเนินงานตามแผนการบริหารการสื่อสารโครงการ ทดสอบโดยใช้

ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
9. สมรรถนะย่อย 60404.09 ติดตามการสื ่อสารของโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
10. สมรรถนะย่อย 60404.10 ติดตามปัญหาการสื่อสารของโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขยีน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60405 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  พัฒนาและกำกับดูแลการดำเนินโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถในการพิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Consider Enterprise Environment 
Factors) กำหนด/บูรณาการกระบวนการของการดำเนินโครงการ (Define/Integrate Project Process) 
จ ัดทำแผนบริหารจ ัดการโครงการ (Create Project Management Plan) รวบรวมและศึกษาป ัจจัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กร (Collect and Study Enterprise Environment Factors) สร้างขอบเขตของการ
บริหารแผนงาน (Create  Scope Management Plan) ติดตามตารางการคาดการณ์การดำเนินงาน (Track 
Schedule forecast), ติดตามการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย (Track Cost Forecast) ติดตามการเปลี่ยนแปลงให้
ถูกต้อง (Track Validated Changes) ติดตามและบริหารจัดการแผนการบริหารโครงการ เอกสารแสดงความ
ต้องการของโครงการ (Monitor and Manage Project Management Plan) และ ควบคุม Requirements 
Traceability Matrix  (Control Requirements Traceability Matrix) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1213 ผู้จัดการด้านนโยบายและแผน 
 2141 วิศวกรอุตสาหการและการผลิต 
 2413 นักวิเคราะห์การเงิน 

2421 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านนโยบายและการบริหาร 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
  

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60405.01 พิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ขององค์กร (Consider Enterprise 
Environment Factors) 

1.1 รวบรวมปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
1.2 พิเคราะห์ปัจจยัสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60405.02 จัดทำแผนบริหารจัดการ
โครงการ (Create Project 
Management Plan) 

2.1 กำหนด/บูรณาการกระบวนการของการดำเนิน
โครงการ 
(Define/Integrate Project Process) 
2.2 จัดทำแผนบริหารจัดการโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60405.03 รวบรวมและศึกษาปจัจัย
สิ่งแวดล้อมขององค์กร (Collect and 
Study Enterprise Environment 
Factors) 

3.1 รวบรวมปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
3.2 วิเคราะห์ปัจจยัสิ่งแวดล้อมขององค์กร 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60405.04 สร้างขอบเขตของการ
บริหารแผนงาน (Create  Scope 
Management Plan) 

4.1 กำหนดขอบเขตของการบริหารแผนงาน 
4.2 จัดทำแผนบริหารขอบเขตโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60405.05 ติดตามตารางการ
คาดการณ์การดำเนินงาน (Track 
Schedule forecast) 

5.1 ควบคุมและตรวจสอบแผนบรหิารของโครงการ
เพื่อนำไปใช้ 
5.2 ติดตามตารางการคาดการณ์การดำเนินงาน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60405.06 ติดตามการคาดการณ์
ค่าใช้จ่าย (Track Cost Forecast) 

6.1 ตรวจสอบแผนบริหารค่าใช้จ่ายของโครงการ 
6.2 ติดตามการคาดการณโ์ครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60405.07 ติดตามการเปลีย่นแปลงให้
ถูกต้อง (Track Validated Changes) 

7.1 ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายของ
โครงการ 
7.2 ติดตามการเปลีย่นแปลงค่าใช้จ่ายของโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60405.08 ติดตามและบริหารจดัการ
แผนการบริหารโครงการ และเอกสาร
แสดงความต้องการของโครงการ 
(Monitor and Manage Project 
Management Plan) 

8.1 ดำเนินการตรวจสอบแผนการบริหารโครงการ 
8.2 ควบคุมการบริหารโครงการให้อยู่ภายใน
ขอบเขตที่กำหนด 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60405.09 ควบคุม Requirements 
Traceability Matrix  (Control 
Requirements Traceability Matrix) 

9.1 ดำเนินการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และรวบรวม
การเปลีย่นแปลงขอบเขตงานต่างๆ  เพ่ือใช้ใน
กระบวนการควบคุมด้านอ่ืน ๆ 
9.2 ดำเนินการตามระบบควบคุมการอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน 
9.3 ประเมินทางเลือกที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตงาน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 
ทักษะการบริหารจัดการ (Management skill), ทักษะการต่อรอง (negotiation skill) และ กฎ 

ระเบียบและมาตรฐาน (standard & regulations) ที่จำเป็น 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
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1. ความสามารถในการรวบรวมปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้ 
2. ความสามารถในการบูรณาการกระบวนการและปรับปรุงแผนการบริหารโครงการ 
3. ความสามารถในการจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการได้ 
4. ความสามารถในการรวบรวมปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
5. ความสามารถในการเขียนแผนบริหารจัดการโครงการ ทั้งแผนงานหลัก และแผนงานสนับสนุน 
6. ความสามารถในการจัดทำแผนการบริหารขอบเขตของโครงการ 
7. ความสามารถในการวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบงานโครงการ 
8. ความสามารถในการวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือในการติดตามตรวจสอบแผนงานของโครงการ

ที่คาดการณ์ไว้ 
9. ความสามารถในการวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือในติดตามตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโครงการที่

คาดการณ์ไว้ 
10. ความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมการบริหารโครงการ 
11. ความสามารถในการใช้เครื่องมือและเทคนิคเพ่ือตรวจสอบและควบคุมการบริหารโครงการ 
12. ความสามารถในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ 
13. ความสามารถในการใช้เครื่องมือและเทคนิคเพ่ือเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการกระบวนการและปรับปรุงแผนการบริหารโครงการ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการได้ 
4. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ความสัมพันธ์ การปรับปรุง การบูรณาการของแผนงานการบริหาร

โครงการ 
5. ความรู้ด้านซอฟต์แวร์ Application ความรู้ด้านอุตสาหกรรมทักษะการด้านการสื่อสารระหว่าง

บุคคล(Inter-personal communication skill), ความรู้ดา้นการเข้าใจสภาพแวดล้อมโครงการ 
6. มีความรู้ในการเขียนแผนบริหารจัดการโครงการ ทั้งแผนงานหลัก และแผนงานสนับสนุน 
7. มีความรู้ในการนำองค์ประกอบที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ในการวางแผนขอบเขตของโครงการ 
8. มีความรู้ในการจำแนกและประเมินส่วนประกอบของแผนบริหารขอบเขตของโครงการ 
9. มีความรู้ในการจำแนกและประเมินข้อมูลที่ต้องการสำหรับแผนบริหารขอบเขตของโครงการ 
10. มีความรู้ในการจำแนกและประเมินกฎเกณฑ์ท่ีใช้สำหรับจัดกลุ่มและรวบรวมการเปลี่ยนแปลง

ของโครงการ 
11. มีความรู้ในการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรุงข้อความแสดงขอบเขตของโครงการ 
12. มีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากข้อความแสดงขอบเขตเป็นฐานในการตัดสินใจสำหรับการดำเนิน

โครงการในอนาคต 
13. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารโครงการ 
14. มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบแผนบริหารโครงการ 
15. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารตารางโครงการ 
16. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารค่าใช้จ่ายโครงการ 
17. ความรู้ในการใช้แผนตรวจสอบและควบคุมการบริหารโครงการ 
18. ความรู้ในกระบวนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขอบเของของโครงการ 
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14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลจากทดสอบข้อเขียน 
2. ผลจากแบบสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

3. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

4. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 

 
(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. สามารถรวบรวมปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้ สามารถบทำแผนบริหารจัดการโครงการได้อย่าง
ชัดเจนถูกต้อง สามารถสร้างความสัมพันธ์ การปรับปรุง การบูรณาการแผนงานการบริหาร
โครงการ เข้าใจและสามารถกำหนดกระบวนการดำเนินการโครงการ 

2. ครอบคลุมกระบวนการของแผนหลักของมาตรฐาน PMI หรือ ISO 21500 เช่น Scope Baseline 
Schedule baseline Cost baseline อ่ืน, Enterprise Environment Factors, Organizational 
Process Assets 

3. ประกอบด้วยวัตถุประสงค์โครงการ คุณลักษณะและความต้องการของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
อาณาเขตโครงการ (boundaries) สิ่งที่ต้องส่งมอบ เงื่อนไขการยอมรับโครงการ ข้อจํากัดและ
สมมติฐานโครงการ โครงสร้างองค์การของโครงการ  รายการความเสี่ยงเบื้องต้น สรุปตารางการ
ทำงาน  ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้น และรายละเอียดของความต้องการที่ได้รับอนุมัติ 

4. สอดคล้องกับแผนงานและเวลาของโครงการ 
5. สอดคล้องกับแผนงานของการควบคุมเวลาของโครงการ 
6. สอดคล้องกับการควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ 
7. ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องของงานทั้งหมดภายใต้ขอบเขตของโครงการ 
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8. การกำหนด Traceability Matrix สามารถสะท้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่อ
ขอบเขตท่ีกำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60405.01 พิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 60405.02 จัดทำแผนบริหารจัดการโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. สมรรถนะย่อย 60405.03 รวบรวมและศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมขององค์กร ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
4. สมรรถนะย่อย 60405.04 สร้างขอบเขตของการบริหารแผนงาน ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
5. สมรรถนะย่อย 60405.05 ติดตามตารางการคาดการณ์การดำเนินงาน ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
6. สมรรถนะย่อย 60405.06 ติดตามการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
7. สมรรถนะย่อย 60405.07 ติดตามการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 

ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
8. สมรรถนะย่อย 60405.08 ติดตามและบริหารจัดการแผนการบริหารโครงการ และเอกสารแสดง

ความต้องการของโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
9. สมรรถนะย่อย 60405.09 ควบคุม Requirements Traceability Matrix ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60406 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  พัฒนาแผนงานหลักของโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถจ ัดกล ุ ่มเอกสารตามความต ้องการท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับโครงการ ( Categorize 
Requirements Documentation) จ ัดทำคำนิยามของขอบเขตของการบริหารโครงการ (Create the 
definition of Scope) พัฒนาแผนงานการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย (Develop Cost Management Plan) 
พิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร (Consider Enterprise Environmental Factors) พิเคราะห์
กิจกรรมความต้องการของการใช้ทรัพยากรของโครงการ (Consider Activity Resource Requirements) 
จัดทำแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Create Human Resource Management Plan) พิเคราะห์และ
ทบทวนข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา (Consider and Review Organizational 
Process Assets)  และ จ ัดทำแผนการบร ิหารการส ื ่ อสารของโครงการ ( Create Communication 
Management Plan) 
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 

1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 
1211 ผู้จัดการด้านการเงิน 
1212 ผู้จัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
2423 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านบุคคลและอาชีพ 

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

  

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60406.01 จัดกลุ่มเอกสารตาม
ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ (Categorize 
Requirements 
Documentation) 

1.1 จำแนกกลุ่มเอกสารตามความต้องการที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
1.2 จัดกลุ่มเอกสารตามความต้องการที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60406.02 จัดทำคำนิยามของ
ขอบเขตของการบริหารโครงการ 
(Create the definition of 
Scope Management) 

2.1 กำหนดคำนิยามของการบริหาร
ขอบเขตของโครงการ 
2.2 ประเมินและทำความเข้าใจข้อกำหนด
ความต้องการในขอบเขตของโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60406.03 พิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมขององค์กร 
(Consider Enterprise 
Environmental Factors) 

3.1 รวบรวมปัจจัยสภาพแวดล้อมของ
องค์กร 
3.2 พิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมของ
องค์กร 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60406.04 พัฒนาแผนงานการ
บริหารจดัการคา่ใช้จ่าย (Develop 
Cost Management Plan) 

4.1 ออกแบบแผนการจัดการต้นทนุ 
4.2 จัดทำแผนการจดัการต้นทุน 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60406.05 พิเคราะห์กิจกรรมความ
ต้องการของการใช้ทรัพยากรของ
โครงการ (Consider Activity 
Resource Requirements) 

5.1 รวบรวมข้อมูลกิจกรรมความต้องการ
ของการใช้ทรัพยากรของโครงการ 
5.2 พิเคราะห์ข้อมูลกจิกรรมความต้องการ
ของการใช้ทรัพยากรของโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60406.06 จัดทำแผนงานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (Create 
Human Resource 
Management Plan) 

6.1 วิเคราะห์แผนการบรหิารโครงการ การ
ประมาณการกจิกรรมทรัพยากรบคุคลและ
ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร 
6.2 ดำเนินการจัดทำแผนงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60406.07 พิเคราะห์และทบทวน
ข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการ
ดำเนินโครงการที่ผ่านมา 
(Consider and Review 
Organizational Process Assets) 

7.1 รวบรวมข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการ
ดำเนินโครงการที่ผ่านมา 
7.2 พิเคราะห์และทบทวนข้อมูลทีม่ีการ
รวบรวมจากการดำเนินโครงการทีผ่่านมา 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60406.08 จัดทำแผนการบรหิาร
การสื่อสารของโครงการ (Create 
Communication Management 
Plan) 

8.1 วิเคราะห์แผนการบรหิารโครงการและ
ออกแบบแผนบริหารการสื่อสารโครงการ 
8.2 การจัดทำแผนบริหารการสื่อสาร
โครงการ และข้อมูลที่จำเป็นในการสื่อสาร
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ทักษะการบริหารจัดการ (Management skill), ทักษะการต่อรอง (negotiation skill) และ กฎ 
ระเบียบและมาตรฐาน (standard & regulations) ที่จำเป็น 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  หน้า 110 

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

1. ความสามารถในการจัดกลุ่มเอกสารตามความต้องการที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
2. ความสามารถในการแยกแยะและจัดทำนิยามที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดขอบเขตโครงการ 
3. ความสามารถในการรวบรวมปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กรได้ 
4. ความสามารถในการจัดทำเอกสารแสดงการจัดทำแผนการจัดการต้นทุนได้ 
5. ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมความต้องการของการใช้ทรัพยากรของโครงการ 
6. ความสามารถในการวิเคราะห์แผนการบริหารโครงการ การประมาณการกิจกรรมทรัพยากร

บุคคลและปัจจัยแวดล้อมขององค์กร 
7. ความสามารถในการใช้เครื่องมือ เช่น แผนภูมิโครงสร้างองกรและรายละเอียดของตำแหน่งงาน 
8. ความสามารถในการดำเนินการจัดทำแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9. ความสามารถในการรวบรวมและทบทวนข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 
10. ความสามารถในการทำแผนบริหารการสื่อสารโครงการ และ/หรือ 
11. ความสามารถในการทำแบบฟอร์มเอกสารรายงาน การบันทึกการติดต่อสื่อสาร ที่ ใช้เพื่อการ

สนับสนุนการสื่อสารภายในโครงการ และ/หรือ เอกสารข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ
โครงการ 

(ข) ความต้องการด้านความรู้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดกลุ่มเอกสารตามความต้องการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
2. ความรู้เกี่ยวกับคำนิยามที่จำเป็นต้องกำหนดสำหรับการจัดทำแผนบริการขอบเขตของโครงการ 
3. ความรู้ด้านซอฟต์แวร์ Application ความรู้ด้านอุตสาหกรรมทักษะการด้านการสื่อสารระหว่าง

บุคคล(Inter-personal communication skill), ความรู้ด้านการเข้าใจสภาพแวดล้อมโครงการ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร 
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการต้นทุน 
6. ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทางการเงินที่ช่วยในการตัดสินใจ เช่น payback period, return on 

investment (ROI), internal rate of Return (IRR), discounted cash flow, and net 
present value (NPV) เป็นต้น 

7. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลกิจกรรมความต้องการของการใช้ทรัพยากรของโครงการ 
8. ความรู้เกี่ยวกับแผนการบริหารโครงการ การประมาณการกิจกรรมทรัพยากรบุคคลและปัจจัย

แวดล้อมขององค์กร 
9. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เช่น แผนภูมิโครงสร้างองกรและรายละเอียดของตำแหน่งงาน 
10. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหา การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคล 
11. ความรู้เกี่ยวกับรวบรวมและทบทวนข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 
12. ความรู้เกี่ยวกับจัดทำแผนบริหารการสื่อสารโครงการ 
13. ความรู้ในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นและเหมาะสมเพ่ือใช้ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู ้ที ่ต้องการ (Required Skills and 
Knowledge) 
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(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 
1. ผลจากทดสอบข้อเขียน 
2. ผลจากแบบสัมภาษณ์ 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
     (ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ เอกสารหลักฐานที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร 

2. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 
 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. กำหนดคำนิยามครอบคลุมตามความต้องการสำหรับการจัดทำแผนบริหารขอบเขตของโครงการ 
2. แผนการจัดการต้นทุนประกอบด้วยการกำหนด  

• หน่วยวัดของทรัพยากรแต่ละประเภทที่ใช้ในโครงการ เช่น เวลาทำงานของพนักงาน
หน่วยเป็นชั่วโมง  ความยาวของอุปกรณ์ท่ีใช้หน่วยเป็นเมตร เป็นต้น 

• ระดับความแม่นยำในการประมาณการต้นทุน 
• ระดับของความผันแปรของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงที่ยอมรับได้ (control thresholds) 
• แนวทางการจัดหาเงินทุนและทรัพยากรสำหรับโครงการ 
• หลักเกณฑ์การประเมินผลงาน 
• รูปแบบการรายงาน 
• กระบวนการและข้ันตอนการจัดการต้นทุน 

3. จัดทำแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคลจากแผนการบริหารโครงการ การประมาณการ
กิจกรรมทรัพยากรบุคคลและปัจจัยแวดล้อมขององค์กร 

4. วางแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมี บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โครงสร้าง
องค์กรของโครงการ การบริหารจัดการ การจัดหาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

5. เครื่องมือหรือวิธีการสื่อสารและประสานงานไปยังผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องทั ้งภายในและภายนอก
โครงการ ได้แก่ บันทึกข้อความ บันทึกการติดต่อสื่อสาร จดหมาย ข่าว รายงานประจำปี ทั้งท่ีเป็น
เอกสารและการแจ้งด้วยวาจา 

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

ไม่มี 
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 

วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60406.01 จัดกลุ่มเอกสารตามความต้องการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทดสอบโดย

ใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 60406.02 จัดทำคำนิยามของขอบเขตของการบริหารโครงการ ทดสอบโดยใช้

ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. สมรรถนะย่อย 60406.03 พิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
4. สมรรถนะย่อย 60406.04 พัฒนาแผนงานการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
5. สมรรถนะย่อย 60406.05 พิเคราะห์กิจกรรมความต้องการของการใช้ทรัพยากรของโครงการ 

ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
6. สมรรถนะย่อย 60406.06 จัดทำแผนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
7. สมรรถนะย่อย 60406.07 พิเคราะห์และทบทวนข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการดำเนินโครงการที่

ผ่านมา ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
8. สมรรถนะย่อย 60406.08 จัดทำแผนการบริหารการสื่อสารของโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
 

1. รหัสหน่วยสมรรถนะ  60407 
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ  ดำเนินกระบวนการปิดโครงการ 
3. ทบทวนครั้งที่  1 
4. สร้างใหม่    
5. สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

มีความสามารถในการบรรลุความสำเร็จแผนงานบริหารโครงการ (Finalize Project Management 
Plan), บรรลุความสำเร็จในการยอมรับการส่งมอบผลงานโครงการ (Finalize Accepted Deliverables), 
บรรลุความสำเร ็จในการรวบรวมข้อมูลที ่ม ีการรวบรวมจากการดำเนินโครงการที ่ผ ่านม า (Finalize 
Organizational Process Assets), สรุปแผนการบริการโครงการ (Summarize Project Management 
Plan) และ รวบรวมเอกสารการจัดซื้อ (Collect Procurement Documents) ได ้
7. สำหรับระดับคุณวุฒิ 

 
8. กลุ่มอาชีพ (Sector) 
 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 
 
9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี) 
 2421 นักวิเคราะห์ด้านการบริหารและองค์การ 
 2141 วิศวกรอุตสาหการและการผลิต 
 
10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  หน้า 114 

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

Element Performance Criteria  Assessment  
60407.01 บรรลุความสำเร็จ
แผนงานบริหารโครงการ (Finalize 
Project Management Plan) 

1.1 สรุปผลสำเร็จตามแผนงานบรหิาร
โครงการ 
1.2 สรุปแผนงานบรหิารโครงการที่
สอดคล้องกับความต้องการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60407.02 บรรลุความสำเร็จในการ
ยอมรับการส่งมอบผลงานโครงการ 
(Finalize Accepted 
Deliverables ) 

2.1 ตรวจสอบผลงานท้ังหมดที่ต้องส่งมอบ 
2.2 ส่งมอบงานท้ังหมดที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60407.03 บรรลุความสำเร็จในการ
รวบรวมข้อมลูที่มีการรวบรวมจาก
การดำเนินโครงการที่ผ่านมา 
(Finalize Organizational 
Process Assets) 

3.1 รวบรวมข้อมูลจากการดำเนินโครงการ
ที่ผ่านมา 
3.2 จัดเก็บข้อมูลจากการดำเนินโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60407.04 สรุปแผนการบริหาร
โครงการ (Summarize Project 
Management Plan) 

4.1 ส่งคืนข้อมูลการดำเนินการย้อนกลับ
ให้กับสมาชิกในโครงการ 
4.2 ส่งคืนข้อมูลพฤติการณ์ของสมาชิกใน
โครงการย้อนกลับให้กับองค์กร 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

60407.05 รวบรวมเอกสารการ
จัดซื้อ (Collect Procurement 
Documents) 

5.1 ปลดระวางทรัพยากรของโครงการ 
5.2 ดำเนินกิจกรรมการปดิโครงการ 

1. ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน 
2. ทดสอบโดยใช้แบบสมัภาษณ ์

 
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge) 

ไม่มี 
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) 

(ก) ความต้องการด้านทักษะ  
1. ความสามารถในการสรุปแผนงานบริหารโครงการ 
2. ความสามารถในการส่งมอบงานทั้งหมดที่สอดคล้องกับความต้องการและได้รับการยอมรับอย่างดี

ยิ่ง 
3. ความสามารถในการส่งคืนข้อมูลการดำเนินการย้อนกลับให้กับสมาชิกในโครงการ 
4. ความสามารถในการส่งคืนข้อมูลพฤติการณ์ของสมาชิกในโครงการย้อนกลับให้กับองค์กร 
5. ความสามารถในการปลดระวางทรัพยากรของโครงการ 
6. ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมการปิดโครงการ ทำเอกสารพฤติการณ์ของสมาชิกใน

โครงการ 
(ข) ความต้องการด้านความรู้ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการสรุปแผนงานบริหารโครงการ 
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2. ความรู้เกี่ยวกับการส่งมอบงานทั้งหมดที่สอดคล้องกับความต้องการและได้รับการยอมรับอย่างดียิ่ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการส่งคืนข้อมูลการดำเนินการย้อนกลับให้กับสมาชิกในโครงการ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการส่งคืนข้อมูลพฤติการณ์ของสมาชิกในโครงการย้อนกลับให้กับองค์กร 
5. ความรู้เกี่ยวกับการปลดระวางทรัพยากรของโครงการ 
6. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมการปิดโครงการ ทำเอกสารพฤติการณ์ของสมาชิกในโครงการ 

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)  
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ

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

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
1. เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

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

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะประเมินย่อย ขอบเขต ความรู้

และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วย
สมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู ้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบ
สมรรถนะใหม่อีกครั้ง 
    (ง) วิธีการประเมิน 

1. ผู้ประเมินทำการประเมินการปฏิบัติงานที่ต้องการของผู้เข้าทดสอบโดยใช้ ใบบันทึกรายการจาก
การสังเกต และ/หรือ ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน และ/หรือ สถานการณ์จำลอง และ/
หรือ แฟ้มสะสมงาน ได้แก่ใบผ่านงาน ประกาศนียบัตร ใบวุฒิบัตร เอกสารต่าง ๆ  และ/หรือ 

2. ผู้ประเมินทำประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบแบบทดสอบ และ/หรือ ใช้แบบสัมภาษณ์ 
15. ขอบเขต (Range Statement) 

(ก) คำแนะนำ  
ไม่มี 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
1. แสดงหลักฐานการส่งมอบงาน  
2. จัดทำตารางเปรียบเทียบงานผลลัพธ์สุดท้ายกับความต้องการ 
3. แสดงเอกสารการรับงาน 
4. ตารางเวลาพฤติการณ์ของสมาชิกในโครงการ 
5. เอกสารพฤติการณ์ของสมาชิกในโครงการ 
6. เอกสารการประเมินพฤติการณ์ของสมาชิกในโครงการโดยผู้จัดการส่วนงานและผู้จัดการคงคลัง 
7. สำรวจและจัดทำเอกสารข้อมูลย้อนกลับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
8. วิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใช้หลักการทำเหมืองข้อมูล (Data mining) 
9. ดำเนินการกิจกรรมการปิดโครงการ 
10. ปิดกิจกรรมทางการเงินทุกกิจกรรม 
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11. แจ้งการปิดโครงการอย่างเป็นทางการแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
12. จัดทำเอกสารและตีพิมพ์ประสบการณ์/การเรียนรู้จากโครงการ 
13. ปรับปรุงรายการสินทรัพย์ขององค์การ 

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มี 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure) 
วิธีการประเมินสามารถจำแนกได้ตามสมรรถนะย่อย ดังนี้ 
1. สมรรถนะย่อย 60407.01 บรรลุความสำเร็จแผนงานบริหารโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบ

ข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
2. สมรรถนะย่อย 60407.02 บรรลุความสำเร็จในการยอมรับการส่งมอบผลงานโครงการ ทดสอบ

โดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
3. สมรรถนะย่อย 60407.03 บรรลุความสำเร็จในการรวบรวมข้อมูลที่มีการรวบรวมจากการดำเนิน

โครงการที่ผ่านมา ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
4. สมรรถนะย่อย 60407.04 สรุปแผนการบริหารโครงการ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบ

โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
5. สมรรถนะย่อย 60407.05 รวบรวมเอกสารการจัดซื้อ ทดสอบโดยใช้ข้อสอบข้อเขียน ทดสอบโดย

ใช้แบบสัมภาษณ์ 
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รายนามคณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และท่ีปรึกษาโครงการ 
โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์  
รายนามคณะทำงาน 

คณะทำงานสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software & Applications) 

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

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

4. อาจารย์พิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

5. อาจารย์มาลิวรรณ บุญพลอย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
คณะทำงานสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1. ดร.วรพล วังฆนานนท์ บริษัท มินเทค แล็ปบอราทอรี่ จำกัด 

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

4. อาจารย์สุวัฒน์ จรรยาพูน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
5. อาจารย์ภานุมาส ทองสุขดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะทำงานสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) 

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

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

4. อาจารย์นรินทร์ พนาวาส มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 
5. อาจารย์ทินภัทร บริรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะทำงานสาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network & Security) 

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

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

5. นายสมบัติ ก่อสันติมุกขัง บริษัท เดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จำกัด 

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

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

4. นายชานนท์ สุราภา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
5. อาจารย์อัจจิมา มณฑาพันธุ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะทำงาน สาขาแอนิเมชัน (Animation) 

1. นายเกรียงไกร ศุภรสหัสรังสี สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ไทย 

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

4. ดร.นวรัตน์ แซ่โค้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

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

ลำดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

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

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

5. นางสาวอชิรญา ทาบโลหะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่องมือ 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software & Applications) 
1. นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  

2. ผศ. ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

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

1. ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

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

ผู้เชี่ยวชาญสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) 

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

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

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

3. นายเอกฉัตร บ่ายคล้อย บริษัท อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) 
1. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  

2. นางสาวทัชนันท์ กังวานตระกูล บริษัท ISEM Company Limited, Thailand 

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

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

3. ผศ.ดร.ชินวัฒน์ ประยูรรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี 

ผู้เชี่ยวชาญสาขาอีเลิร์นนิง (e-Learning) 
ลำดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

1. ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ดร.กิตติศักดิ ์แป้นงาม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 

3. ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

 
รายนามนักวิจัย 

นักวิจัยสาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (Software & Applications) 

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

3. ผศ.มาสวีร์ มาศดิศรโชติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
นักวิจัยสาขาฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1. ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

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

นักวิจัยสาขาการสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) 

1. ดร.อำนาจ ขาวเน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 



มาตรฐานอาชีพและคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทลัคอนเทนต์ 
สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ  หน้า 120 

2. ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. นายชัยพร ทบแป บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

นักวิจัยสาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network & Security) 

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

3. อาจารย์บุญศิริ มะสัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
นักวิจัยสาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

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

นักวิจัยสาขาแอนิเมชัน (Animation) 

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

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

ลำดับ รายช่ือ หน่วยงาน 

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

3. อาจารย์วลีพร จิตรพงษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
รายนามที่ปรึกษาโครงการ 

ลำดับ รายช่ือ ตำแหน่ง 
1. ศาสตราจารย์ ดร.นาวาเอก ประสงค์ 

ประณีตพลกรัง 
ที่ปรึกษาโครงการ 

2. นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ที่ปรึกษาโครงการ 

3. นายปราโมทย์ พงษ์ทอง ที่ปรึกษาโครงการ 

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

 


