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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพมีจุดมุWงหมายในการเปZนศูนยBกลางการรับรองสมรรถนะของกำลังคนท่ีมีสมรรถนะ

ตามมาตรฐานอาชีพตอบสนองความตCองการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เปZนกลไกใหCบุคคลไดCรับการ

ยอมรับในความสามารถ และไดCรับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคลCองกับสมรรถนะ ประสบการณB และความรูC เพ่ือใชC

คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาเจริญกCาวหนCาในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและ

เช่ือมโยงกับระบบคุณวุฒิอ่ืนๆ ของประเทศไดCกำหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบไปดCวย 

๑. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

๒. ระบบหมวดหมูWของอาชีพ 

๓. มาตรฐานอาชีพ 

• การจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

• การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ 

๔. องคBกรท่ีมีหนCาท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

๕. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

• การรับรององคBกรท่ีมีหนCาท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o กระบวนการรับรององคBกรท่ีมีหนCาท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o กระบวนการตWออายุองคBกรท่ีมีหนCาท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

• มาตรฐานองคBกรท่ีมีหนCาท่ีรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o กระบวนการยื่นขอเปZนองคBกรที่มีหนCาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ 

o กระบวนการแนะนำและสนับสนุนองคBกรที่มีหนCาที่รับรองสมรรถนะบุคคลตาม

มาตรฐานอาชีพ 

• มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o กระบวนการข้ึนทะเบียนเปZนผูCประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

o คุณสมบัติของผูCเขCารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

๖. กรอบการเช่ือมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแหWงชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

๗. ฐานขCอมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานขCอมูลและคุณวุฒิ

วิชาชีพ  
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ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบหมวดหมูWของอาชีพ        

(ช่ืออาชีพและรหสัอาชีพ) 

 

มาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการรบัรองสมรรถนะบุคคล 

ตามมาตรฐานอาชีพ 

กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ 

กรอบการเช่ือมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหWงชาติ 

ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC 

ฐานขCอมลูคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ 

ในการบรหิารฐานขCอมลูและคุณวุฒิวิชาชีพ 

ระบบคณุวุฒิวิชาชีพ 
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กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

 กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเปZนเกณฑBในการกำหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่กำหนดโดยระดับ

สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแตWละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑB ความรูC ทักษะ 

และคุณสมบัติที่พึงประสงคB ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะไดCจากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และ

ระดับความยากงWายของการทำงาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับตCน อาจจะยังไมWสามารถมีนวัตกรรม แตW

กำหนดวWาสามารถปฏิบัติงานไดCตามเกณฑBการปฏิบัติการ แตWในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสรCางนวัตกรรม

ใหมWหรือวิธีการในการทำงานหรือคิดคCนเทคโนโลยีใหมWในอาชีพของตนเอง  

เกณฑBและคำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ไดCอธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิต

ที่พึงจะไดCจากการปฏิบัติงาน ระดับความยากงWายของการทำงานและนวัตกรรมที่เปZนกลาง ไมWไดCเฉพาะเจาะจง

อาชีพใดอาชีพหนึ่งเพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนากำลังคนของประเทศใหCสามารถแขWงขันใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลไดCอยWางมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใชCเปZนเครื่องมือ

หลักในการประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่กำหนดเพื่อตอบสนองความตCองการ

ทั้งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนเปZนกลไกในการเชื่อมโยงเทียบเคียงกับระบบคุณวุฒิการศึกษาใน

ระดับประเทศและสากล 
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ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคTการมหาชน) 

ระดับ (Level) คำอธิบายท่ัวไป (Description) 

Professional Qualification 

Level 1 

ผูCมีสมรรถนะปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานในบริบทการทำงานใหCบรรลุตามคำสั่ง 

ภายใตCการสนับสนุนและควบคุมดูแลอยWางใกลCชิดใหCความสำคัญกับการทำงาน 

Professional Qualification 

Level 2 

ผูCมีสมรรถนะฝsมือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไวCแลCว แกCไข

ปtญหาที่พบเปZนประจำ ภายใตCการแนะแนวและชี้แนะของหัวหนCางาน 

Professional Qualification 

Level 3 

ผูCมีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกตBหลักการ เลือกใชCและทำงานตามมาตรฐาน 

แกCปtญหาทางเทคนิคหนCางานควบคูWกับการใชCคูWมือ เขCาใจและอธิบายสาระสำคัญ

ของงานดCวยหลักการที ่ถูกตCอง ใชCสารสนเทศเพื ่อควบคุมคุณภาพของผลงาน 

ภายใตCการแนะแนวของหัวหนCางาน 

Professional Qualification 

Level 4 

ผูCมีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแกCไขปtญหาในบริบทที่คาดการณB

ปtญหาไดC ปรับใชCหลักการหาขCอสรุปประเด็นปtญหาและตัดสินใจงานในหนCาที่ไดC

ดCวยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน 

Professional Qualification 

Level 5 

มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแกCไขปtญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั่วไป สามารถคิดวิเคราะหBและประเมินสถานการณBไดCดCวยตนเอง มีความเปZนผูCนำ 

จัดการผลิตภาพการทำงาน ถWายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผูCรWวมงานใหCบรรลุ

งานตามแผนไดC 

Professional Qualification 

Level 6 

ผูCมีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แกCไขปtญหาในบริบทที่มีความซับซCอนและ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใชCองคBความรูCหรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน 

ใหCคำปรึกษาดCวยประสบการณBหรือสาขางานที่มีความชำนาญ 

Professional Qualification 

Level 7 

ผูCมีสมรรถนะในการบริหารจัดการแกCปtญหาในบริบทที่มีความซับซCอนและไมW

สามารถคาดการณBไดC พัฒนา (ขยาย) องคBความรูCหรือนวัตกรรมใหมWในงานอาชีพ 

เพื่อการพัฒนาองคBการหรือกลุWมวิสาหกิจอยWางเปZนระบบ 

Professional Qualification 

Level 8 

ผูCมีสมรรถนะในการสรCางสรรคBองคBความรูCหรือนวัตกรรมใหมWนำเสนอแนวความคิด

การแกCปtญหาในบริบทที่ซับซCอนและไมWสามารถคาดการณBไดC  มีผลงานที่โดดเดWน มี

วิสัยทัศนBไดCรับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ใหCคำปรึกษาหรือความคิดเห็นตWอ

สังคมดCวยวิจารณญาณ ความชำนาญและความรับผิดชอบ 

หมายเหตุ : คำที่ใชCอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี ้เปZนคำอธิบายที่เปZนกลางมิไดCอธิบายถึงอาชีพใดอาชีพหนึ่งโดย

เฉพาะเจาะจง 
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คำอธิบายกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 ระดับ 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 1 (Professional Qualification Level 1) 

คำอธิบายทั่วไป 

(Description) 

ผูCมีสมรรถนะปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐานในบริบทการทำงานใหUบรรลุตามคำสั่ง ภายใตC

การสนับสนุนและควบคุมดูแลอยWางใกลCชิด ใหCความสำคัญกับการทำงาน 

ความรูU 

(Knowledge) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีความรูCในระเบียบกฎเกณฑB วิธีการปฏิบัติในงานอาชีพที่

ใชCในการปฏิบัติงานประจำ 

ทักษะ 

(Skills) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจำตามคำสั่งงานที่

งWายและไมWซับซCอน 

ผลลัพธTการประยุกตTใชU

(Application Outcome) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีความสามารถในการทำงานตามคำสั่งงาน มีขอบเขตงาน

ชัดเจน ภายใตCการควบคุมอยWางใกลCชิดของผูCควบคุมงาน 

ความรับผิดชอบและ

จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWา 

- มีความรับผิดชอบใหCความสำคัญตWองานในหนCาที่ สWงมอบงานตรงเวลา และปฏิบัติตน

ตามกฎระเบียบ 

- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหต ุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เปZนคำอธิบายที่มีความหมายกวCางและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั ้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 

เพื ่อให Cแต Wละสาขาว ิชาช ีพกำหนดคุณลักษณะที ่พ ึงประสงคBในการจCางงาน 

(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำที่ เป~นตัวหนาและขีดเสUนใตU เปZนสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกตWางจากสมรรถนะใน

ระดับที่ต่ำกวWา โดยเปZนคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกWอนหนCา 

เพื่อแสดงถึงความกCาวหนCาและความแตกตWางของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 

3) ความสามารถการใชCภาษาตWางประเทศ การใชCเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และดCานอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให CกำหนดเปZนสมรรถนะทั ่วไป (Generic 

competency) โดยใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณาตาม

ความเหมาะสมในการระบุหนWวยสมรรถนะหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณา

แลCวระบุในคุณลักษณะผลลัพธBการเรียนรูCหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ (โดยตCอง

สามารถประเมินไดCดCวยหลักฐานเชิงประจกัษB) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 (Professional Qualification Level 2) 

คำอธิบายทั่วไป 

(Description) 

ผูCมีสมรรถนะฝsมือในงานอาชีพ ทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไวUแลUว แกUไข

ปÄญหาที่พบเป~นประจำ ภายใตCการแนะแนวและชี้แนะของหัวหนCางาน 

ความรูU 

(Knowledge) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีความรูCในขUอเท็จจริงหรือหลักการที่นำไปใชUปฏิบัติงาน 

เพื่อการแกUไขปÄญหาที่พบประจำในการทำงาน 

ทักษะ 

(Skills) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีทักษะฝsมือในการทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดไวU

ชัดเจนไดUอย^างปลอดภัย 

ผลลัพธTการประยุกตTใชU

(Application Outcome) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีความสามารถในการทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด 

ภายใตUการแนะนำของหัวหนUางาน 

ความรับผิดชอบและ

จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWา 

- มีความรับผิดชอบใหCความสำคัญตWองานในหนCาที่ของตนที่ไดCรับมอบหมาย 

- รายงานผลการปฏิบัติและปฏิบัติงานร^วมกับผูUอื่นไดCเปZนอยWางด ี

- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหต ุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เปZนคำอธิบายที่มีความหมายกวCางและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั ้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 

เพื ่อให Cแต Wละสาขาว ิชาช ีพกำหนดคุณลักษณะที ่พ ึงประสงคBในการจCางงาน 

(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำที่ เป~นตัวหนาและขีดเสUนใตU เปZนสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกตWางจากสมรรถนะใน

ระดับที่ต่ำกวWา โดยเปZนคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกWอนหนCา 

เพื่อแสดงถึงความกCาวหนCาและความแตกตWางของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 

3) ความสามารถการใชCภาษาตWางประเทศ การใชCเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และดCานอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให CกำหนดเปZนสมรรถนะทั ่วไป (Generic 

competency) โดยใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณาตาม

ความเหมาะสมในการระบุหนWวยสมรรถนะหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณา

แลCวระบุในคุณลักษณะผลลัพธBการเรียนรูCหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ (โดยตCอง

สามารถประเมินไดCดCวยหลักฐานเชิงประจกัษB) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 (Professional Qualification Level 3) 

คำอธิบายทั่วไป 

(Description) 

ผูCมีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกตTหลักการ เลือกใชUและทำงานตามมาตรฐาน 

แกUปÄญหาทางเทคนิคหนUางานควบคู^กับการใชUคู^มือ เขUาใจและอธิบายสาระสำคัญของ

งานดUวยหลักการที่ถูกตUอง ใชUสารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใตCการ

แนะแนวของหัวหนCางาน 

ความรูU 

(Knowledge) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีความรูCในการเชื่อมโยงหลักการปฏิบัติงานและผลการ

วิเคราะหTสารสนเทศ เพื่อใชCตัดสินใจทำงาน 

ทักษะ 

(Skills) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีทักษะทางเทคนิคในการทำงานเลือกใชUหลักการและ

เครื่องมือในการปฏิบัติงานไดUถูกตUองและปลอดภัย 

ผลลัพธTการประยุกตTใชU

(Application Outcome) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีความสามารถในการปรับวิธีทำงานตามแบบแผน

ขUอกำหนดหรือมาตรฐานการทำงานหรือคู^มือการปฏิบัติงาน และตัดสินใจแกUปÄญหา

หนUางาน ภายใตUการแนะแนวของหัวหนUางาน 

ความรับผิดชอบและ

จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWา 

- มีความรับผิดชอบใหCความสำคัญตWองานในหนCาที ่

- ใหUการสนับสนุนผูUร^วมงานตัดสินใจแกUปÄญหาหนUางาน 

- รายงานผลการทำงานอย^างต^อเนื่อง 

- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหต ุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เปZนคำอธิบายที่มีความหมายกวCางและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั ้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 

เพื ่อให Cแต Wละสาขาว ิชาช ีพกำหนดคุณลักษณะที ่พ ึงประสงคBในการจCางงาน 

(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำที่ เป~นตัวหนาและขีดเสUนใตU เปZนสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกตWางจากสมรรถนะใน

ระดับที่ต่ำกวWา โดยเปZนคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกWอนหนCา 

เพื่อแสดงถึงความกCาวหนCาและความแตกตWางของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 

3) ความสามารถการใชCภาษาตWางประเทศ การใชCเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และดCานอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให CกำหนดเปZนสมรรถนะทั ่วไป (Generic 

competency) โดยใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณาตาม

ความเหมาะสมในการระบุหนWวยสมรรถนะหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณา

แลCวระบุในคุณลักษณะผลลัพธBการเรียนรูCหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ (โดยตCอง

สามารถประเมินไดCดCวยหลักฐานเชิงประจกัษB) 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 10 

  

 

    คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 (Professional Qualification Level 4) 

คำอธิบายทั่วไป 

(Description) 

ผูCมีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพแกUไขปÄญหาในบริบทที่คาดการณTปÄญหา

ไดU ปรับใชUหลักการหาขUอสรุปประเด็นปÄญหาและตัดสินใจงานในหนUาที่ไดUดUวยตนเอง 

ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพผลงาน 

ความรูU 

(Knowledge) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีความรูCในเชิงทฤษฎีหรือหลักการสำคัญในงานอาชีพเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานใหUดีขึ้น 

ทักษะ 

(Skills) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการ

ควบคุมงาน 

ผลลัพธTการประยุกตTใชU

(Application Outcome) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานอย^าง

ต^อเนื่องดUวยตนเอง 

ความรับผิดชอบและ

จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWา 

- มีความรับผิดชอบตWอการกำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงาน 

- ปรับปรุงคุณภาพงานอย^างต^อเนื่อง 

- มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหต ุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เปZนคำอธิบายที่มีความหมายกวCางและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั ้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 

เพื ่อให Cแต Wละสาขาว ิชาช ีพกำหนดคุณลักษณะที ่พ ึงประสงคBในการจCางงาน 

(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำที่ เป~นตัวหนาและขีดเสUนใตU เปZนสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกตWางจากสมรรถนะใน

ระดับที่ต่ำกวWา โดยเปZนคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกWอนหนCา 

เพื่อแสดงถึงความกCาวหนCาและความแตกตWางของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 

3) ความสามารถการใชCภาษาตWางประเทศ การใชCเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และดCานอาชีว 

อนามัยและความปลอดภัย (OSH) ใหCกำหนดเปZนสมรรถนะทั ่วไป (Generic 

competency) โดยใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณาตาม

ความเหมาะสมในการระบุหนWวยสมรรถนะหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณา

แลCวระบุในคุณลักษณะผลลัพธBการเรียนรูCหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ (โดยตCอง

สามารถประเมินไดCดCวยหลักฐานเชิงประจกัษB) 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 11 

คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 (Professional Qualification Level 5) 

คำอธิบายทั่วไป 

(Description) 

ผูCมีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแกUไขปÄญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั่วไป สามารถคิดวิเคราะหTและประเมินสถานการณTไดUดUวยตนเอง มีความเป~นผูUนำ 

จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ^ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผูUร^วมงานใหUบรรลุงาน

ตามแผนไดU 

ความรูU 

(Knowledge) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีความรูCในเชิงทฤษฎีหรือหลักการที่ซับซUอนในงานอาชีพ

เพื่อพัฒนาผลิตภาพการทำงาน 

ทักษะ 

(Skills) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีทักษะในการทำงานที่ตUองคิดวิเคราะหTขUอมูล วางแผน 

เพื่อแกUปÄญหาที่ซับซUอนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน 

ผลลัพธTการประยุกตTใชU

(Application Outcome) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีความสามารถในการตัดสินใจและลงมือแกUปÄญหางานที่

ซับซUอนมีการเปลี่ยนแปลง ประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพอย^างต^อเนื่อง 

ความรับผิดชอบและ

จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWา 

• มีความรับผิดชอบตWอบทบาทความเป~นผูUนำ ใหUคำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแล

ผูUร^วมงาน 

• ประเมินผลปฏิบัติงานและส^งมอบงานไดUตามเปâาหมาย  

• เปZนแบบอยWางหรือผูCนำดCานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหต ุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เปZนคำอธิบายที่มีความหมายกวCางและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั ้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 

เพื ่อให Cแต Wละสาขาว ิชาช ีพกำหนดคุณลักษณะที ่พ ึงประสงคBในการจCางงาน 

(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำที่ เป~นตัวหนาและขีดเสUนใตU เปZนสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกตWางจากสมรรถนะใน

ระดับที่ต่ำกวWา โดยเปZนคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกWอนหนCา 

เพื่อแสดงถึงความกCาวหนCาและความแตกตWางของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 

3) ความสามารถการใชCภาษาตWางประเทศ การใชCเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และดCานอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให CกำหนดเปZนสมรรถนะทั ่วไป (Generic 

competency) โดยใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณาตาม

ความเหมาะสมในการระบุหนWวยสมรรถนะหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณา

แลCวระบุในคุณลักษณะผลลัพธBการเรียนรูCหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ (โดยตCอง

สามารถประเมินไดCดCวยหลักฐานเชิงประจกัษB) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 6 (Professional Qualification Level 6) 

คำอธิบายทั่วไป 

(Description) 

ผูCมีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แกUไขปÄญหาในบริบทที่มีความซับซUอนและ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใชUองคTความรูUหรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน 

ใหUคำปรึกษาดUวยประสบการณTหรือสาขางานที่มีความชำนาญ 

ความรูU 

(Knowledge) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีความรูCในเชิงทฤษฎีที่อาจนำไปปรับใชCเป~นองคTความรูU

หรือนวัตกรรมในงานอาชีพเพื่อการพัฒนาระบบการทำงาน 

ทักษะ 

(Skills) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีทักษะในบริหารจัดการกลยุทธTและใชUองคTความรูUหรือ

นวัตกรรม เพื่อแกUปÄญหางานที่ซับซUอนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ผลลัพธTการประยุกตTใชU

(Application Outcome) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีความสามารถในการใชCองคTความรูUหรือนวัตกรรม เพื่อ

แกUปÄญหาที่ซับซUอนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดUวยการคิดเชิงกลยุทธTและใชU

ศาสตรTที่หลากหลาย 

ความรับผิดชอบและ

จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWา 

• มีความรับผิดชอบตWอการบริหารจัดการเชิงกลยุทธTเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และ

แกUปÄญหาที่ซับซUอนมีการเปลี่ยนแปลง การใหUคำปรึกษาในสาขางานที่มี

ประสบการณTและความชำนาญ 

• เปZนแบบอยWางหรือผูCนำดCานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหต ุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เปZนคำอธิบายที่มีความหมายกวCางและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั ้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 

เพื ่อให Cแต Wละสาขาว ิชาช ีพกำหนดคุณลักษณะที ่พ ึงประสงคBในการจCางงาน 

(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำที่ เป~นตัวหนาและขีดเสUนใตU เปZนสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกตWางจากสมรรถนะใน

ระดับที่ต่ำกวWา โดยเปZนคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกWอนหนCา 

เพื่อแสดงถึงความกCาวหนCาและความแตกตWางของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 

3) ความสามารถการใชCภาษาตWางประเทศ การใชCเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และดCานอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให CกำหนดเปZนสมรรถนะทั ่วไป (Generic 

competency) โดยใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณาตาม

ความเหมาะสมในการระบุหนWวยสมรรถนะหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณา

แลCวระบุในคุณลักษณะผลลัพธBการเรียนรูCหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ (โดยตCอง

สามารถประเมินไดCดCวยหลักฐานเชิงประจกัษB) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 7 (Professional Qualification Level 7) 

คำอธิบายทั่วไป 

(Description) 

ผูCมีสมรรถนะในการบริหารจัดการแกUปÄญหาในบริบทที่มีความซับซUอนและไม^สามารถ

คาดการณTไดU พัฒนา (ขยาย) องคTความรูUหรือนวัตกรรมใหม^ในงานอาชีพ เพื่อการ

พัฒนาองคBการหรือกลุWมวิสาหกิจอยWางเปZนระบบ 

ความรูU 

(Knowledge) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีความรูCที่ใชCในการประเมินและวินิจฉัยปÄญหาเพื่อพัฒนา

องคTความรูUหรือนวัตกรรมอย^างเป~นระบบในงานอาชีพ 

ทักษะ 

(Skills) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีทักษะในการคิดอย^างเป~นระบบเพื่อการพัฒนาองคT

ความรูUหรือนวัตกรรมในงานอาชีพ 

ผลลัพธTการประยุกตTใชU

(Application Outcome) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีความสามารถในการพัฒนาองคTความรูUหรือนวัตกรรม 

เพื่อใหUเกิดประโยชนTต^อองคTกรและกลุ^มวิสาหกิจ 

ความรับผิดชอบและ

จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWา 

• มีความรับผิดชอบตWอการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแกUปÄญหาที่คาดการณT

ไม^ไดU การใหUความเห็นแก^สังคมดUวยวิจารณญาณที่ถูกตUองในงานอาชีพ 

• เปZนแบบอยWางหรือผูCนำดCานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหต ุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เปZนคำอธิบายที่มีความหมายกวCางและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั ้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 

เพื ่อให Cแต Wละสาขาว ิชาช ีพกำหนดคุณลักษณะที ่พ ึงประสงคBในการจCางงาน 

(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำที่ เป~นตัวหนาและขีดเสUนใตU เปZนสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกตWางจากสมรรถนะใน

ระดับที่ต่ำกวWา โดยเปZนคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกWอนหนCา 

เพื่อแสดงถึงความกCาวหนCาและความแตกตWางของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 

3) ความสามารถการใชCภาษาตWางประเทศ การใชCเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และดCานอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให CกำหนดเปZนสมรรถนะทั ่วไป (Generic 

competency) โดยใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณาตาม

ความเหมาะสมในการระบุหนWวยสมรรถนะหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณา

แลCวระบุในคุณลักษณะผลลัพธBการเรียนรูCหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ (โดยตCอง

สามารถประเมินไดCดCวยหลักฐานเชิงประจกัษB) 
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คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 8 (Professional Qualification Level 8) 

คำอธิบายทั่วไป 

(Description) 

ผูCมีสมรรถนะในการสรUางสรรคTองคTความรูUหรือนวัตกรรมใหม^นำเสนอแนวความคิด

การแกUปÄญหาในบริบทที่ซับซUอนและไม^สามารถคาดการณTไดU  มีผลงานที่โดดเด^น มี

วิสัยทัศนTไดUรับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ใหUคำปรึกษาหรือความคิดเห็นต^อ

สังคมดUวยวิจารณญาณ ความชำนาญและความรับผิดชอบ 

ความรูU 

(Knowledge) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามกีารสรUางสรรคTองคTความรูUหรือนวัตกรรมที่โดดเด^นใน

งานอาชีพ 

ทักษะ 

(Skills) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีทักษะขั้นสูงสุดในการทำงานที่ใชUสรUางสรรคTหลักการ

หรือแนวความคิดใหมใ̂นวงการอาชีพ 

ผลลัพธTการประยุกตTใชU

(Application Outcome) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWามีความสามารถในการสรUางสรรคTแนวความคิดหรือ

วิสัยทัศนTใหม^ต^อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป~นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป 

ความรับผิดชอบและ

จริยธรรม (Responsibility 

& Ethics) 

ผูCที่ไดCรับคุณวุฒินี้ตCองแสดงวWา 

• มีความรับผิดชอบตWอความเป~นแบบอย^างความสำเร็จเป~นเจUาของวิสัยทัศนTหรือ

แนวความคิดที่ถูกสรUางสรรคTขึ้นใหม^ ที่ไดUรับการยอมรับในวงการอาชีพ  

• เปZนแบบอยWางหรือผูCนำดCานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

หมายเหต ุ 1)  คำอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพนี้เปZนคำอธิบายที่มีความหมายกวCางและครอบคลุม

การประกอบอาชีพทั ้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม 

เพื ่อให Cแต Wละสาขาว ิชาช ีพกำหนดคุณลักษณะที ่พ ึงประสงคBในการจCางงาน 

(Employability) สำหรับการจัดทำมาตรฐานอาชีพ 

2)  คำที่ เป~นตัวหนาและขีดเสUนใตU เปZนสมรรถนะที่สูงขึ้นและแตกตWางจากสมรรถนะใน

ระดับที่ต่ำกวWา โดยเปZนคำอธิบายสมรรถนะที่สะสมหรือควบรวมสมรรถนะกWอนหนCา 

เพื่อแสดงถึงความกCาวหนCาและความแตกตWางของสมรรถนะในระดับที่สูงขึ้น 

3) ความสามารถการใชCภาษาตWางประเทศ การใชCเทคโนโลยีดิจิทัล (DL) และดCานอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย (OSH) ให CกำหนดเปZนสมรรถนะทั ่วไป (Generic 

competency) โดยใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณาตาม

ความเหมาะสมในการระบุหนWวยสมรรถนะหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ 

4)  จริยธรรมในการทำงาน ใหCคณะอนุกรรมการหรือผูCแทนผูCประกอบอาชีพพิจารณา

แลCวระบุในคุณลักษณะผลลัพธBการเรียนรูCหรือเกณฑBปฏิบัติงานในมาตรฐานอาชีพ

และคุณวุฒิวิชาชีพทุกระดับ ตามความเหมาะสมในแตWละสาขาวิชาชีพ (โดยตCอง

สามารถประเมินไดCดCวยหลักฐานเชิงประจกัษB) 
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ขUอมูลท่ัวไปอุตสาหกรรม 

นับแตWอดีตที่ผWานมา ประเทศไทยไดCพัฒนาระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอยWางตWอเนื่อง สWงผลใหC

นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษามีความรูCในดCานวิชาการที่ดีมีมาตรฐานเปZนที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นประเทศไทยจึงใชC

ระบบคุณวุฒิทางการศึกษาเปZนสิ่งวัดระดับความสามารถของบุคคลและเปZนสิ่งสำคัญในการจCางงานทั้งในภาครัฐและเอกชนมา

โดยตลอด เมื่อหนWวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรับผูCจบการศึกษาที่มีความรูCทางวิชาการเขCามาทำงานแลCว ตCองทำการฝçกอบรม

เพิ่มเติมเพื่อใหCบุคลากรใหมWมีสมรรถนะที่จะสามารถทำงานใหCกับองคBกรไดCตWอไปซึ่งตCองใชCเวลานานและเสียคWาใชCจWายเปZน

จำนวนมาก แตWหลังจากที่ยุคสมัยไดCมีการเปลี่ยนแปลงจนถึงภาวการณBในปtจจุบัน ทWามกลางการแขWงขันที่สูงขึ้นอยWางตWอเนื่อง 

ภาคธุรกิจตCองปรับตัวเพิ่มศักยภาพในการแขWงขันทั้งโดยการลดตCนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหCสูงขึ้นโดยเฉพาะการ

เพิ่มสมรรถนะบุคลากรเดิม สWวนบุคลากรใหมWก็ตCองมีความสามารถและสมรรถนะเพียงพอที่จะเริ่มงานไดCในทันทีเชWนเดียวกัน 

จะมีความรูCแตWในเชิงวิชาการเชWนเดียวกับในอดีตไมWไดC ซึ่งในหลายประเทศไดCทำการพัฒนาระบบฐานสมรรถนะบุคคลซึ่งรูCจักกัน

ดีในนาม“ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”มาอยWางตWอเนื่องและบางประเทศไดCประกาศใชCอยWางเปZนทางการแลCวเชWนกัน  

 โดยที่มาและความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูลนั้น เนื่องมาจากในปtจจุบันขCอมูลที่เกิดขึ้นในแตWละวันทวีคูณมากขึ้น

อยWางรวดเร็วไหลเวียนอยูWบนโลกออนไลนB เกิดเปZนขCอมูลขนาดใหญW หรือที่เรียกวWา “Big data” และมีอัตราการเติบโตอยWาง

กCาวกระโดด ซึ่งหากหนWวยงานหรือองคBกร สามารถบริหารจัดการขCอมูลไดCอยWางเต็มประสิทธิภาพ จะชWวยสWงเสริมใหCขCอมูลนั้นมี

มูลคWาสามารถนำไปใชCประโยชนBไมWวWาจะเปZนการวางแผนลWวงหนCา การวิเคราะหBสถานการณBในอนาคตไดCแมWนยำ และอาจรวม

ไปถึงการวางกลยุทธBทางธุรกิจใหCเขCาถึงผูCบริโภคไดCมากขึ้น ดCวยเหตุนี้จึงทำใหCเกิดอาชีพที่พบวWาเปZนที่ตCองการมากที่สุดในโลก 

คือ กลุWมอาชีพวิทยาศาสตรBขCอมูล หรือ Data Science ขึ้น ซึ่งยังคงขาดแคลนยังไมWเพียงพอตWอความตCองการในตลาดโลก โดย

ผูCที่เชี่ยวชาญและจบหลักสูตรมีความสามารถดCานนี้โดยตรงยังคงขาดแคลน ทั้งที่เปZนอาชีพที่มีคWาตอบแทนสูงเปZนอันดับตCนของ

โลก ซึ่งกลุWมอาชีพวิทยาศาสตรBขCอมูล หรือ Data Science นั้น มีหนCาที่คัดกรองขCอมูลที่มาจากหลายแหลWง นำมาศึกษา 

วิเคราะหB แยกแยะขCอมูล เพื่อใหCพรCอมนำไปใชCประโยชนBในการดำเนินธุรกิจ การกำหนดกลยุทธBองคBกร และใชCในการตัดสินใจ

ที่แมWนยำ จึงทำใหCอาชีพนี้กำลังเปZนอาชีพที่มีความตCองการขององคBกรไมWวWาจะเปZนภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน 

จากสถานการณBดังกลWาว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่มีภารกิจจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย ไดC

เล็งเห็นความสำคัญที่จะจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล เพื่อสWงเสริมและสนับสนุนแรงงานที่

มีคุณภาพใหCกับตลาดแรงงานไทยรวมไปถึงประเทศสมาชิกในกลุWมอาเซียน อีกทั้งมีเปìาหมายเพื่อสรCางเครือขWายการจัดทำ การ

พัฒนา และเผยแพรWมาตรฐานอาชีพสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูลใหCเปZนที่รูCจักและยอมรับในทุกภาคสWวน  

โดยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูลฉบับนี้ จัดทำโดยการวิเคราะหBขCอมูลเกี่ยวกับสาขา

วิชาชีพวิทยาศาสตรBขCอมูล ทั้งในประเทศและตWางประเทศรWวมกับวิธีเทคนิควิเคราะหBหนCาที่ (Functional Analysis) โดยจาก

การวิเคราะหBพบวWา มีหนCาที ่หลัก (Key Function) 5 หนCาที ่หลัก ซึ ่งทุกหนCาที ่งานมีความสำคัญตWอการปฏิบัติงานดCาน

วิทยาศาสตรBขCอมูลทั้งสิ้น ทั้งนี้ในแตWละหนCาที่งานยังประกอบไปดCวยหลากหลายอาชีพที่เกี่ยวขCอง อยWางไรก็ตามในมาตรฐาน

ฉบับนี้ไดCดำเนินการจัดทำอาชีพที่มีความสำคัญเรWงดWวนเพื่อตอบสนองความตCองการของประเทศ  โดยไดCดำเนินการจัดทำ

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรB

ขCอมูลทั้งสิ้น 5 อาชีพ 13 คุณวุฒิวิชาชีพตามรายละเอียดทีอ่ยูWในมาตรฐานอาชีพนี ้
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB  

สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล  
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1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขา

วิทยาศาสตรBขCอมูล 

2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน 

 N/A 

3. ทะเบียนอCางอิง (Imprint) 

 N/A 

4. ขCอมูลเบื้องตCน 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขา

วิทยาศาสตรBขCอมูลมุMงเนCนเพื่อสMงเสริมและสนับสนุนใหCกลุMมสาขาอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล ใหCสอดคลCองกับความตCองการของ

ผูCประกอบการ มีความเปTนสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เปTนที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะ

กลุMมประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสรCางเครือขMายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพรM มาตรฐาน

อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

และประชาสัมพันธBใหCระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัล

คอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล เปTนที่รับรูCและยอมรับในทุกภาคสMวน 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขา

วิทยาศาสตรBขCอมูล ฉบับนี้จัดทำโดยการวิเคราะหBขCอมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรBขCอมูล ทั้งในประเทศและตMางประเทศ 

รMวมกับวิธีเทคนิควิเคราะหBหนCาที่ (Functional Analysis) โดยจากการวิเคราะหBพบวMา มีหนCาที่หลัก (Key Function) 5 หนCาที่

หลัก ซึ่งทุกหนCาที่งานมีความสำคัญตMอการปฏิบัติงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูลทั้งสิ้น ทั้งนี้ในแตMละหนCาที่งานยังประกอบไปดCวย

หลากหลายอาชีพที่เกี่ยวขCอง อยMางไรก็ตามในมาตรฐานฉบับนี้ไดCดำเนินการจัดทำอาชีพที่มีความสำคัญเรMงดMวนเพื่อตอบสนอง

ความตCองการของประเทศ  โดยไดCดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูลทั้งสิ้น 5 อาชีพ 13 คุณวุฒิวิชาชีพตามรายละเอียดที่อยูMในมาตรฐาน

อาชีพนี้   

5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแตYละครั้ง 

 N/A 

6. ครั้งที่ 1  
ครั้งที่ ประกาศกMอนหนCานี้ N/A   วันที่ประกาศ N/A 

ขCอสังเกต   N/A 

การเปลี่ยนแปลงสำคัญ N/A  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 19 

7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualification included) 

1) นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 3  

2) นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 4 

3) นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 5 

4) นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 6 

5) นักวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) ระดับ 6 

6) ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 3  

7) ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 4 

8) ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 5 

9) ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 6 

10) สถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) ระดับ 6 

11) นักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist) ระดับ 5  

12) นักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist) ระดับ 6  

13) นักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist) ระดับ 7 

8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวขCอง (Related Professional Qualification) 

N/A 

9. หนYวยสมรรถนะทั้งหมดในมาตรฐานอาชีพ (List of All Units of Competence within this Occupational 
Standards) 

1) 70101 กำหนดโจทยBและวัตถุประสงคBทางธุรกิจ (Determine Business Problems and Objectives) 

2) 70102 ประเมินสถานการณB (Assess Situation) 

3) 70103 ประเมินขCอมูลที่จำเปTน (Determine Data needed) 

4) 70104 จัดทำแผนโครงการ (Produce Project Plan) 

5) 70201 ออกแบบแบบจำลองขCอมูล (Design Data Model) 

6) 70202 จัดทำขCอมูลเพื่อการวิเคราะหBเบื้องตCน (Collect Initial Data) 

7) 70203 อธิบายขCอมูล (Describe Data) 

8) 70204 สำรวจขCอมูล (Explore Data) 

9) 70205 ตรวจสอบคุณภาพขCอมูล (Verify Data Quality) 

10) 70206 ออกแบบความปลอดภัยในการใชCขCอมูล (Design data Security) 

11) 70301 เลือกขCอมูลที่มีโครงสรCาง (Select Structured Data) 

12) 70302 แปลงขCอมูลที่มีโครงสรCาง (Transform Structured Data) 

13) 70303 เลือกขCอมูลที่ไมMมีโครงสรCาง (Select Unstructured Data) 

14) 70304 แปลงขCอมูลที่ไมMมีโครงสรCาง (Transform Other text , non-Text data (nonDB)) 

15) 70305 จัดรูปแบบขCอมูล (Format data) 

16) 70306 สรCางการนำเสนอขCอมูล (Create data Visualization) 
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17) 70401 เลือกเทคนิควิธีสำหรับการเรียนรูCแบบมีผูCสอน (Select Modelling Techniques for  

  Supervised learning) 

18) 70402 เลือกเทคนิควิธีสำหรับการเรียนรูCแบบไมMมีผูCสอน (Select Modelling Techniques for  

  Unsupervised learning) 

19) 70403 สรCางแบบจำลองสำหรับเทคนิคการวิเคราะหBแบบมีผูCสอน (Build Model for Supervised 

learning) 

20) 70404 สรCางแบบจำลองสำหรับเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมีผูCสอน (Build Model for 

Unsupervised    learning) 

21) 70405 ประเมินแบบจำลอง (Assess Model) 

22) 70406 ประเมินภาพรวม (Evaluate Results)  

23) 70407 ทบทวนกระบวนการสำหรับการปรับปรุง (Review Process for improvement) 

24) 70501 วางแผนการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ (Plan deployment for Business) 

25) 70502 วางแผนการปรับใชCงานเชิงเทคนิค (Plan deployment for Technical) 

26) 70503 วางแผนการเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจ (Plan Monitoring for Business) 

27) 70504 วางแผนการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิค (Plan Monitoring & Maintenance for 

  Technical) 

28) 70505 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Produce Final Report) 

29) 70506 ปรับใชCความปลอดภัยในการใชCขCอมูล (Deploy data Security)  
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10 คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล  

10.1 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพ

นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรูC (Characteristics of Outcomes) 

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูCที่พึงประสงคBในอาชีพ นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 3 จะมี

ความรูCเกี่ยวกับแบบจำลองขCอมูล (Data Model) ทั้งการจัดทำขCอมูลเพื่อการวิเคราะหBเบื้องตCน การอธิบายขCอมูล และการ

สำรวจขCอมูล โดยมีทักษะในการสำรวจและรวบรวมขCอมูลจากรายงานของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในอดีตไดC สามารถจัดทำ

ขCอมูลเพื่อการวิเคราะหBเบื้องตCน และสำรวจขCอมูล เพื่อนำไปวิเคราะหBและสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจไดC โดยใชCเครื่องมือ

การพัฒนาเพื่อจัดทำรายงาน กระดานสรุปขCอมูล หรือแดชบอรBด(Dashboard) ในการสรุปขCอมูล และสามารถตอบโจทยB

ในทางธุรกิจไดC มีกระบวนการในวิเคราะหBตามแนวทางของธุรกิจ มีเทคนิคในการประยุกตBหลักการในการแกCปòญหาทางเทคนิค

หนCางานควบคูMกับการใชCคูMมือ สามารถใชCสารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพงานไดC โดยตCองมีความรับผิดชอบตMองานในหนCาที่ ใหC

การสนับสนุนผูCรMวมงานตัดสินใจแกCปòญหาหนCางานและรายงานผลการทำงานอยMางตMอเนื่อง และมีจริยธรรมในการประกอบ

อาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผูCที่สามารถเขCารับการประเมินคณุวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 3  

- ผูCที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวขCอง หรือ 

- ผูCที่สำเร็จการศึกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ผูCที่จะผMานการประเมินและไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 3 

- ผMานเกณฑBการประเมินตามหนMวยสมรรถนะของอาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล ระดับ 3 จำนวน 3 หนMวย 

3. การตMออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพใหCเปTนไปตามคูMมือสำหรับผูCเขCารับการประเมินหรือคูMมือเจCาหนCาที่สอบ

(Assessment Standard)  

กลุYมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

ผูCทำงานในกลุMมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนตB ดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล เชMน 

นักวิเคราะหBขCอมูล นักวิเคราะหBสถิติ นักการตลาด วิศวกรขCอมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวขCอง หรือบุคคลที่

สนใจในงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล 

หนYวยสมรรถนะ (หนYวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70202 จัดทำขCอมูลเพื่อการวิเคราะหBเบื้องตCน (Collect Initial Data) 

70203 อธิบายขCอมูล (Describe Data) 

70204 สำรวจขCอมูล (Explore Data) 
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10.2 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูลอาชีพนักวิเคราะหB

ขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 4  

คุณลักษณะของผลการเรียนรูC (Characteristics of Outcomes) 

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูCที่พึงประสงคBในอาชีพ นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 4 จะมี

ความรูCเกี่ยวกับแบบจำลองขCอมูล (Data Model) กระบวนการขั้นตอนทั้งหมดในการจัดทำและวิเคราะหBขCอมูล ความรูCเกี่ยวกับ

การออกแบบความปลอดภัยในการใชCขCอมูล การตรวจสอบคุณภาพขCอมูล และการนำเสนอขCอมูล โดยมีทักษะในการนำความรูC

และทักษะเชิงธุรกิจมาวิเคราะหBขCอมูลและสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจไดCอยMางมีประสิทธิภาพ สามารถแกCไขปòญหาใน

บริบทที่คาดการณBไดC สามารถหาขCอสรุปหรือตัดสินใจแกCปòญหาที่เกี่ยวขCองกับงานโดยใชCทฤษฎีและเทคนิคอยMางอิสระดCวย

ตนเองเพื่อควบคุมคุณภาพงานไดC โดยตCองมีความรับผิดชอบตMอการกำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพ

งานอยMางตMอเนื่อง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผูCที่สามารถเขCารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 4 

- ผูCที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวขCอง หรือ 

- มีประสบการณBทำงานเกี่ยวกับงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูลไมMนCอยกวMา 2 ปù หรือ 

- ไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล ระดับ 3 และมีประสบการณBไมMนCอยกวMา 1 ปù 

2. ผูCที่จะผMานการประเมินและไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 4 

- ผMานเกณฑBการประเมินตามหนMวยสมรรถนะของอาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล ระดับ 4 จำนวน 3 หนMวย 

3. การตMออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพใหCเปTนไปตามคูMมือสำหรับผูCเขCารับการประเมินหรือคูMมือเจCาหนCาที่สอบ

(Assessment Standard) 

กลุYมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

ผูCทำงานในกลุMมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนตB ดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล เชMน 

นักวิเคราะหBขCอมูล นักวิเคราะหBสถิติ นักการตลาด วิศวกรขCอมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวขCอง หรือบุคคลที่

สนใจในงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล 

หนYวยสมรรถนะ (หนYวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70205 ตรวจสอบคุณภาพขCอมูล (Verify Data Quality) 

70206 ออกแบบความปลอดภัยในการใชCขCอมูล (Design data Security) 

70306 สรCางการนำเสนอขCอมูล (Create data Visualization) 

 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 23 

10.3 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูลอาชีพนักวิเคราะหB

ขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรูC (Characteristics of Outcomes) 

บคุคลที่มคีุณลกัษณะของผลการเรยีนรูCที่พงึประสงคBในอาชพี นกัวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 5 จะมีความรูC

เกี่ยวกับแบบจำลองขCอมูล (Data Model) เปTนอยMางดี ทั้งการอธิบายขCอมูล การสำรวจขCอมูล การตรวจสอบคุณภาพขCอมูล 

การนำเสนอขCอมูล ความปลอดภัยในเชิงขCอมูล เปTนตCน และมีความรูCเกี่ยวกับธุรกิจ ทั้งวัตถุประสงคBของธุรกิจ การประเมิน

สถานการณBธุรกิจ เปTนตCน โดยมีทักษะในการวิเคราะหBและสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจไดC สามารถตอบโจทยBในทางธุรกิจ

ไดC มีกระบวนการในวิเคราะหBตามแนวทางของธุรกิจ มีเทคนิคในการประยุกตBหลักการในการแกCไขปòญหาในบริบทที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะหBและประเมินสถานการณBไดCดCวยตนเอง มีความเปTนผูCนำ จัดการผลิตภาพการทำงาน 

ถMายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผูCรMวมงานใหCบรรลุงานตามแผนไดC ความรับผิดชอบตMอบทบาทความเปTนผูCนำ ใหCคำแนะนำ/

สอนงานและกำกับดูแลผูCรMวมงานประเมินผลปฏิบัติงานและสMงมอบงานไดCตามเปñาหมาย เปTนแบบอยMางหรือผูCนำดCานจริยธรรม

ในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผูCที่สามารถเขCารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมลู อาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 5 

- มีประสบการณBทำงานเกี่ยวกับงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูลไมMนCอยกวMา 3 ปù หรือ 

- ไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล ระดับ 4 และมีประสบการณBไมMนCอยกวMา 1 ปù  

2. ผูCที่จะผMานการประเมินและไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 5 

- ผMานเกณฑBการประเมินตามหนMวยสมรรถนะของอาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล ระดับ 5 จำนวน 6 หนMวย 

3. การตMออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพใหCเปTนไปตามคูMมือสำหรับผูCเขCารับการประเมินหรือคูMมือเจCาหนCาที่สอบ

(Assessment Standard) 

กลุYมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

ผูCทำงานในกลุMมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนตB ดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล เชMน 

นักวิเคราะหBขCอมูล นักวิเคราะหBสถิติ นักการตลาด วิศวกรขCอมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวขCอง หรือบุคคลที่

สนใจในงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล 

หนYวยสมรรถนะ (หนYวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70101 กำหนดโจทยBและวัตถุประสงคBทางธุรกิจ (Determine Business Problems and Objectives) 

70102 ประเมินสถานการณB (Assess Situation) 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 24 

รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70103 ประเมินขCอมูลที่จำเปTน (Determine Data needed) 

70406 ประเมินภาพรวม (Evaluate Results) 

70505 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Produce Final Report) 

70506 ดำเนินการปรับใชCความปลอดภัยในการใชCขCอมูล (Deploy Data Security) 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 25 

10.4 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูลอาชีพนักวิเคราะหB

ขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรูC (Characteristics of Outcomes) 

บคุคลที่มคีุณลกัษณะของผลการเรยีนรูCที่พงึประสงคBในอาชพี นกัวิเคราะหBขCอมลู (Data Analyst) ระดับ 6 จะมีความรูC

เกี่ยวกับแบบจำลองขCอมูล (Data Model) เปTนอยMางดี และมีความสามารถในการจัดทำแผนโครงการ การวางแผนการปรับใชC

ผลการวิเคราะหBขCอมูลในเชิงธุรกิจ เปTนตCน โดยมีทักษะในการนำความรูCและทักษะเชิงธุรกิจมาวิเคราะหBขCอมูลและสนับสนุน

การตัดสินใจทางธุรกิจหรือแกCไขปòญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปไดCอยMางมีประสิทธิภาพ สามารถระบุโอกาสทาง

การตลาด แนะนำแนวทางในการบริหารจัดการองคBกรไดC สามารถบริหารโครงการและบุคลกรภายในทีมไดCอยMางมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการปรับใชCผลการวิเคราะหBขCอมูลในเชิงธุรกิจ วางแผนการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาสำหรับ

ธุรกิจ รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจไดCอยMางมีประสิทธิภาพ สามารถแกCไขปòญหาในบริบทที่มีความ

ซับซCอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใชCองคBความรูCหรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ใหCคำปรึกษาดCวยประสบการณB

หรือสาขางานที่มีความชำนาญ มีความรับผิดชอบตMอการบริหารจัดการเชิงกลยุทธBเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแกCปòญหาที่ซับซCอนมี

การเปลี่ยนแปลง การใหCคำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณBและความชำนาญ และเปTนแบบอยMางหรือผูCนำดCานจริยธรรมใน

การประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผูCที่สามารถเขCารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 6 

- ไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล ระดับ 5 และมีประสบการณBไมMนCอยกวMา 2 ปù และมี

ประสบการณBบริหารงานอยMางนCอย 2 โครงการ 

2. ผูCที่จะผMานการประเมินและไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) ระดับ 6 

- ผMานเกณฑBการประเมินตามหนMวยสมรรถนะของอาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล ระดับ 6 จำนวน 4 หนMวย  

3. การตMออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพใหCเปTนไปตามคูMมือสำหรับผูCเขCารับการประเมินหรือคูMมือเจCาหนCาที่สอบ

(Assessment Standard) 

กลุYมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

ผูCทำงานในกลุMมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนตB ดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล เชMน 

นักวิเคราะหBขCอมูล นักวิเคราะหBสถิติ นักการตลาด วิศวกรขCอมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวขCอง หรือบุคคลที่

สนใจในงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล 

หนYวยสมรรถนะ (หนYวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 26 

รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70104 จัดทำแผนโครงการ (Produce Project Plan) 

70407 ทบทวนกระบวนการสำหรับการปรับปรุง (Review Process for improvement ) 

70501 วางแผนการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ (Plan deployment for Business) 

70503 วางแผนการเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจ (Plan Monitoring for Business) 

 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 27 

10.5 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพ

นักวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) ระดับ 6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรูC (Characteristics of Outcomes) 

 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูCที่พึงประสงคBในอาชีพ นักวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจ (Business Intelligence 

Analyst) ระดับ 6 จะมีความรูCในเชิงธุรกิจเปTนอยMางดี โดยมีความเขCาใจเกี่ยวกับขCอมูลเกี่ยวกับโจทยBทางธุรกิจ วัตถุประสงคB

ทางธุรกิจ รวมทั้งกระบวนการในการประเมินสถานการณBของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ การจัดทำแผนโครงการ การวางแผนการ

ปรับใชCผลการวิเคราะหBขCอมูลในเชิงธุรกิจ เปTนตCน โดยมีทักษะในการนำความรูCและทักษะเชิงธุรกิจมาวิเคราะหBขCอมูลและ

สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจหรือแกCไขปòญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปไดCอยMางมีประสิทธิภาพ สามารถระบุโอกาส

ทางการตลาด แนะนำแนวทางในการบริหารจัดการองคBกรไดC สามารถบริหารโครงการและบุคลกรภายในทีมไดCอยMางมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการปรับใชCผลการวิเคราะหBขCอมูลในเชิงธุรกิจ วางแผนการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาสำหรับ

ธุรกิจ รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเชิงธุรกิจไดCอยMางมีประสิทธิภาพ สามารถแกCไขปòญหาในบริบทที่มีความ

ซับซCอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใชCองคBความรูCหรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ใหCคำปรึกษาดCวยประสบการณB

หรือสาขางานที่มีความชำนาญ มีความรับผิดชอบตMอการบริหารจัดการเชิงกลยุทธBเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแกCปòญหาที่ซับซCอนมี

การเปลี่ยนแปลง การใหCคำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณBและความชำนาญ และเปTนแบบอยMางหรือผูCนำดCานจริยธรรมใน

การประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผูCที่สามารถเขCารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพนักวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) ระดับ 6 

- มีประสบการณBทำงานเกี่ยวกับงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูลไมMนCอยกวMา 5 ปù และมีประสบการณBบริหารงานอยMาง

นCอย 5 โครงการ 

- ไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล ระดับ 5 และมีประสบการณBไมMนCอยกวMา 2 ปù และมี

ประสบการณBบริหารงานอยMางนCอย 2 โครงการ 

2. ผูCที่จะผMานการประเมินและไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัล

คอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพนักวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) ระดับ 6 

- ผMานเกณฑBการประเมินตามหนMวยสมรรถนะของอาชีพนักวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจ ระดับ 6 จำนวน 9 หนMวย  
3. การตMออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพใหCเปTนไปตามคูMมือสำหรับผูCเขCารับการประเมินหรือคูMมือเจCาหนCาที่สอบ

(Assessment Standard) 

กลุYมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

 ผูCทำงานในกลุMมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนตB ดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล เชMน 

นักวิเคราะหBขCอมูล นักวิเคราะหBสถิติ นักการตลาด วิศวกรขCอมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวขCอง หรือบุคคลที่

สนใจในงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 28 

หนYวยสมรรถนะ (หนYวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70101 กำหนดโจทยBและวัตถุประสงคBทางธุรกิจ (Determine Business Problems and Objectives) 

70102 ประเมินสถานการณB (Assess Situation) 

70103 ประเมินขCอมูลที่จำเปTน (Determine Data needed) 

70104 จัดทำแผนโครงการ (Produce Project Plan) 

70407 ทบทวนกระบวนการสำหรับการปรับปรุง (Review Process for improvement ) 

70501 วางแผนการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ (Plan deployment for Business) 

70503 วางแผนการเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจ (Plan Monitoring & Maintenance for Business) 

70505 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Produce Final Report) 

70506 ดำเนินการปรับใชCความปลอดภัยในการใชCขCอมูล (Deploy Data Security) 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 29 

10.6 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพ

ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 3 

คุณลักษณะของผลการเรียนรูC (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูCที่พึงประสงคBในอาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 3 จะมีความรูC

เกี่ยวกับ การวิเคราะหBและการประมวลผลแบบจำลอง (Analytics and Computational Modelling) การวิเคราะหBความ

ตCองการที่จำเปTนขององคBกร (Business Needs Analysis) การออกแบบ บริหารจัดการ และวิศวกรรมขCอมูล การบูรณาการ

ระบบและขCอมูล การนำเสนอ รวมถึงการตระหนักถึงการศึกษาความปลอดภัย วิศวกรขCอมูลจะสนับสนุนการออกแบบ การ

พัฒนา และใหCการบำรุงรักษาของเสCนทางกระแสขCอมูล และระบบการประมวลผลขCอมูลที่สนับสนุนการรวบรวมและการ

จัดเก็บขCอมูล ทั้งการประมวลผลแบบ Batch และ Real-time และทำการวิเคราะหBขCอมูลขMาวสาร (Information) รวมถึง

ขCอมูลทั้งที่มีโครงสรCางที่ชัดเจน (Structured) ในลักษณะที่สามารถปรับขนาดไดC (Scalable)  สามารถทำซ้ำไดC (Repeatable) 

และมีความปลอดภัย (Secure) โดยมีเปñาหมายหลักในการการกำหนดแนวทางที่ดีที ่สุดในการเก็บรวบรวมขCอมูล การ

ประมวลผล รวมถึงการทำคลังขCอมูล และออกแบบแนวการเขียนภาษาโปรแกรมและทดสอบชุดขCอมูล ตลอดจนพัฒนาตาม

โครงสรCางพื้นฐานที่มี ซึ่งการรวบรวม การจัดการขCอมูล การวิเคราะหBและการนำเสนอขCอมูลขนาดใหญMนั้นเพื่อการคCนหา

ความหมายเชิงลึก (Insights) จากขCอมูล (Information) ที่สามารถเขCาถึงจากแพลตฟอรBมที่หลากหลายไดC วิศวกรขCอมูลชอบ

การทำงานเกี่ยวกับตัวเลขและการทำงานรMวมกับชุดขCอมูลขนาดใหญM มีความกระตือรือรCนในการทำความเขCาใจกระบวนการ

ทางธุรกิจและการแกCปòญหาที่เชื่อมโยงระหวMางฐานขCอมูลและสถาปòตยกรรมองคBกรสำหรับขCอมูลที่มีโครงสรCาง (Structured 

Data) มีเทคนิคในการประยุกตBหลักการในการแกCปòญหาทางเทคนิคหนCางานควบคูMกับการใชCคูMมือ สามารถใชCสารสนเทศเพื่อ

ควบคุมคุณภาพงานไดC โดยตCองมีความรับผิดชอบตMองานในหนCาที่ ใหCการสนับสนุนผูCรMวมงานตัดสินใจแกCปòญหาหนCางานและ

รายงานผลการทำงานอยMางตMอเนื่อง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผูCที่สามารถเขCารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 3  

- ผูCที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาที่เกี่ยวขCอง หรือ 

- ผูCที่สำเร็จการศึกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ผูCที่จะผMานการประเมินและไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 3 

- ผMานเกณฑBการประเมินตามหนMวยสมรรถนะของอาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 3 จำนวน 4 

หนMวย  
3. การตMออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพใหCเปTนไปตามคูMมือสำหรับผูCเขCารับการหรือคูMมือเจCาหนCาที่สอบ

(Assessment Standard) 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 30 

กลุYมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

ผูCทำงานในกลุMมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนตB ดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล เชMน 

นักวิเคราะหBขCอมูล นักวิเคราะหBสถิติ นักการตลาด วิศวกรขCอมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวขCอง หรือบุคคลที่

สนใจในงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล 

 

หนYวยสมรรถนะ (หนYวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70204 สำรวจขCอมูล (Explore Data) 

70301 เลือกขCอมูลที่มีโครงสรCาง (Select Structured Data) 

70302 แปลงขCอมูลที่มีโครงสรCาง (Transform Structured Data) 

70305 จัดรูปแบบขCอมูล (Format data) 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 31 

10.7 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพ

ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 4 

คุณลักษณะของผลการเรียนรูC (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูCที่พึงประสงคBในอาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 4 จะมีความรูC

เกี่ยวกับ การวิเคราะหBและการประมวลผลแบบจำลอง (Analytics and Computational Modelling) การวิเคราะหBความ

ตCองการที่จำเปTนขององคBกร (Business Needs Analysis) การออกแบบ บริหารจัดการ และวิศวกรรมขCอมูล การบูรณาการ

ระบบและขCอมูล การนำเสนอ รวมถึงการตระหนักถึงการศึกษาความปลอดภัย วิศวกรขCอมูลอาวุโสสามารถดำเนินการและ

กำกับดูแลการบำรุงรักษาของชMองทางไหลของขCอมูล และระบบการประมวลผลขCอมูลที่สนับสนุนการรวบรวมการจัดเก็บ ชMวย

ใหCนักวิทยาศาสตรBขCอมูลมีการสกัดขCอมูลที่มีคุณคMา มีขCอมูลเชิงลึกจากขCอมูลจริง เพื่อใชCในการแกCปòญหาและพัฒนาองคBกร 

สามารถดำเนินการสนับสนุนการออกแบบ การพัฒนา และใหCการบำรุงรักษาของเสCนทางกระแสขCอมูล และระบบการ

ประมวลผลขCอมูลที่สนับสนุนการรวบรวมและการจัดเก็บขCอมูล ทั้งการประมวลผลแบบ Batch และ Real-time และทำการ

วิเคราะหBขCอมูลที่ไมMมีโครงสรCางที่ชัดเจน (Unstructured) ในลักษณะที่สามารถปรับขนาดไดC (Scalable)  สามารถทำซ้ำไดC 

(Repeatable) และมีความปลอดภัย (Secure) สามารถใหCความชMวยเหลืองานดCานการสกัดคุณสมบัติ (Extraction) ขCอมูลเชิง

ลึกจากชุดขCอมูล พรCอมใหCคำแนะนำ เพื่อสนับสนุนความตCองการขององคBกร อีกทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการขCอมูลใหCรองรับ

การดึงขCอมูลในองคBกรในลักษณะอัตโนมัติ (Streamlining)  วิศวกรขCอมูลชอบการทำงานเกี ่ยวกับการทำความเขCาใจ

กระบวนการทางธุรกิจและเกี่ยวขCองกับความตCองการขCอมูล ที่สามารถสรCางเปTนรายงานพรCอมคำแนะนำที่มีความเชื่อมั่นสูง 

สMงผลกระทบตMอกระบวนการตัดสินใจผูCที่เกี่ยวขCอง สามารถหาขCอสรุปและการตัดสินใจแกCปòญหาที่เกี่ยวขCองกับงานโดยใชC

ทฤษฎีและเทคนิคอยMางอิสระดCวยตนเอง โดยตCองมีความรับผิดชอบตMอการกำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงานและปรับปรุง

คุณภาพงานอยMางตMอเนื่อง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผูCที่สามารถเขCารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 4 

- ผูCที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวขCอง หรือ 

- มีประสบการณBทำงานเกี่ยวกับงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูลไมMนCอยกวMา 2 ปù หรือ 

- ไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 3 และมีประสบการณBไมMนCอยกวMา 

1 ปù 

2. ผูCที่จะผMานการประเมินและไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 4 

- ผMานเกณฑBการประเมินตามหนMวยสมรรถนะของอาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 4 จำนวน 5 

หนMวย  
3. การตMออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพใหCเปTนไปตามคูMมือสำหรับผูCเขCารับการประเมินหรือคูMมือเจCาหนCาที่สอบ

(Assessment Standard) 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 32 

กลุYมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

ผูCทำงานในกลุMมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนตB ดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล เชMน 

นักวิเคราะหBขCอมูล นักวิเคราะหBสถิติ นักการตลาด วิศวกรขCอมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวขCอง หรือบุคคลที่

สนใจในงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล 

หนYวยสมรรถนะ (หนYวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70205 ตรวจสอบคุณภาพขCอมูล (Verify Data Quality) 

70206 ออกแบบความปลอดภัยในการใชCขCอมูล (Design data Security) 

70303 เลือกขCอมูลที่ไมMมีโครงสรCาง (Select Unstructured Data) 

70304 แปลงขCอมูลที่มีโครงสรCาง (Transform Structured Data) 

70306 สรCางการนำเสนอขCอมูล (Create data Visualization) 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 33 

10.8 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพ

ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรูC (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูCที่พึงประสงคBในอาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 5 จะมีความรูC

เกี่ยวกับ การวิเคราะหBและการประมวลผลแบบจำลอง (Analytics and Computational Modelling) การวิเคราะหBความ

ตCองการที่จำเปTนขององคBกร (Business Needs Analysis) การออกแบบ บริหารจัดการ และวิศวกรรมขCอมูล การบูรณาการ

ระบบและขCอมูล การนำเสนอ รวมถึงการตระหนักถึงการศึกษาความปลอดภัย วิศวกรขCอมูลอาวุโสสามารถดำเนินการและ

กำกับดูแลการบำรุงรักษาของชMองทางไหลของขCอมูล และระบบการประมวลผลขCอมูลที่สนับสนุนการรวบรวมการจัดเก็บ ชMวย

ใหCนักวิทยาศาสตรBขCอมูลมีการสกัดขCอมูลที่มีคุณคMา มีขCอมูลเชิงลึกจากขCอมูลจริง เพื่อใชCในการแกCปòญหาและพัฒนาองคBกร 

สามารถดำเนินการสนับสนุนการออกแบบ การพัฒนา และใหCการบำรุงรักษาของเสCนทางกระแสขCอมูล และระบบการ

ประมวลผลขCอมูลที่สนับสนุนการรวบรวมและการจัดเก็บขCอมูล ทั้งการประมวลผลแบบ Batch และ Real-time และทำการ

วิเคราะหBขCอมูลทั้งที่มีโครงสรCางที่ชัดเจน (Structured) และขCอมูลที่ไมMมีโครงสรCางที่ชัดเจน (Unstructured) ในลักษณะที่

สามารถปรับขนาดไดC (Scalable)  สามารถทำซ้ำไดC (Repeatable) และมีความปลอดภัย (Secure) สามารถใหCความชMวยเหลือ

งานดCานการสกัดคุณสมบัติ (Extraction) ขCอมูลเชิงลึกจากชุดขCอมูล พรCอมใหCคำแนะนำ เพื่อสนับสนุนความตCองการของ

องคBกร อีกทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการขCอมูลใหCรองรับการดึงขCอมูลในองคBกรในลักษณะอัตโนมัติ (Streamlining)  วิศวกร

ขCอมูลชอบการทำงานเกี่ยวกับการทำความเขCาใจกระบวนการทางธุรกิจและเกี่ยวขCองกับความตCองการขCอมูล ที่สามารถสรCาง

เปTนรายงานพรCอมคำแนะนำที่มีความเชื่อมั่นสูง สMงผลกระทบตMอกระบวนการตัดสินใจผูCที่เกี่ยวขCอง มีเทคนิคในการประยุกตB

หลักการในการแกCไขปòญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะหBและประเมินสถานการณBไดCดCวยตนเอง มี

ความเปTนผูCนำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถMายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผูCรMวมงานใหCบรรลุงานตามแผนไดC ความ

รับผิดชอบตMอบทบาทความเปTนผูCนำ ใหCคำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผูCรMวมงานประเมินผลปฏิบัติงานและสMงมอบงานไดC

ตามเปñาหมาย เปTนแบบอยMางหรือผูCนำดCานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผูCที่สามารถเขCารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 5 

- มีประสบการณBทำงานเกี่ยวกับงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูลไมMนCอยกวMา 3 ปù หรือ 

- ไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 4 และมีประสบการณBไมMนCอยกวMา 

1 ปù  

2. ผูCที่จะผMานการประเมินและไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 5 

- ผMานเกณฑBการประเมินตามหนMวยสมรรถนะของอาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 5 จำนวน 5 

หนMวย  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 34 

3. การตMออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพใหCเปTนไปตามคูMมือสำหรับผูCเขCารับการประเมินหรือคูMมือเจCาหนCาที่สอบ

(Assessment Standard) 

กลุYมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

ผูCทำงานในกลุMมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนตB ดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล เชMน 

นักวิเคราะหBขCอมูล นักวิเคราะหBสถิติ นักการตลาด วิศวกรขCอมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวขCอง หรือบุคคลที่

สนใจในงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล 

หนYวยสมรรถนะ (หนYวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70101 กำหนดโจทยBและวัตถุประสงคBทางธุรกิจ (Determine Business Problems and Objectives) 

70102 ประเมินสถานการณB (Assess Situation) 

70103 ประเมินขCอมูลที่จำเปTน (Determine Data needed) 

70505 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Produce Final Report) 

70506 ปรับใชCความปลอดภัยในการใชCขCอมูล (Deploy Data Security) 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 35 

10.9 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพ

ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรูC (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูCที่พึงประสงคBในอาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 5 จะมีความรูC

เกี่ยวกับ การวิเคราะหBและการประมวลผลแบบจำลอง (Analytics and Computational Modelling) การวิเคราะหBความ

ตCองการที่จำเปTนขององคBกร (Business Needs Analysis) การออกแบบ บริหารจัดการ และวิศวกรรมขCอมูล การบูรณาการ

ระบบและขCอมูล การนำเสนอ รวมถึงการตระหนักถึงการศึกษาความปลอดภัย วิศวกรขCอมูลอาวุโสสามารถดำเนินการและ

กำกับดูแลการบำรุงรักษาของชMองทางไหลของขCอมูล และระบบการประมวลผลขCอมูลที่สนับสนุนการรวบรวมการจัดเก็บ ชMวย

ใหCนักวิทยาศาสตรBขCอมูลมีการสกัดขCอมูลที่มีคุณคMา มีขCอมูลเชิงลึกจากขCอมูลจริง เพื่อใชCในการแกCปòญหาและพัฒนาองคBกร 

สามารถดำเนินการสนับสนุนการออกแบบ การพัฒนา และใหCการบำรุงรักษาของเสCนทางกระแสขCอมูล และระบบการ

ประมวลผลขCอมูลที่สนับสนุนการรวบรวมและการจัดเก็บขCอมูล ทั้งการประมวลผลแบบ Batch และ Real-time และทำการ

วิเคราะหBขCอมูลทั้งที่มีโครงสรCางที่ชัดเจน (Structured) และขCอมูลที่ไมMมีโครงสรCางที่ชัดเจน (Unstructured) ในลักษณะที่

สามารถปรับขนาดไดC (Scalable)  สามารถทำซ้ำไดC (Repeatable) และมีความปลอดภัย (Secure) สามารถใหCความชMวยเหลือ

งานดCานการสกัดคุณสมบัติ (Extraction) ขCอมูลเชิงลึกจากชุดขCอมูล พรCอมใหCคำแนะนำ เพื่อสนับสนุนความตCองการของ

องคBกร อีกทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการขCอมูลใหCรองรับการดึงขCอมูลในองคBกรในลักษณะอัตโนมัติ (Streamlining)  วิศวกร

ขCอมูลชอบการทำงานเกี่ยวกับการทำความเขCาใจกระบวนการทางธุรกิจและเกี่ยวขCองกับความตCองการขCอมูล ที่สามารถสรCาง

เปTนรายงานพรCอมคำแนะนำที่มีความเชื่อมั่นสูง สMงผลกระทบตMอกระบวนการตัดสินใจผูCที่เกี่ยวขCอง มีเทคนิคในการประยุกตB

หลักการในการแกCไขปòญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะหBและประเมินสถานการณBไดCดCวยตนเอง มี

ความเปTนผูCนำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถMายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผูCรMวมงานใหCบรรลุงานตามแผนไดC ความ

รับผิดชอบตMอบทบาทความเปTนผูCนำ ใหCคำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผูCรMวมงานประเมินผลปฏิบัติงานและสMงมอบงานไดC

ตามเปñาหมาย เปTนแบบอยMางหรือผูCนำดCานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผูCที่สามารถเขCารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพนักผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 6 

- ไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 5 และมีประสบการณBไมMนCอยกวMา 

2 ปù และมีประสบการณBบริหารงานอยMางนCอย 2 โครงการ 

2. ผูCที่จะผMานการประเมินและไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมลู อาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 6 

- ผMานเกณฑBการประเมินตามหนMวยสมรรถนะของอาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 6 จำนวน 4 

หนMวย  
3. การตMออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพใหCเปTนไปตามคูMมือสำหรับผูCเขCารับการประเมินหรือคูMมือเจCาหนCาที่สอบ

(Assessment Standard) 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 36 

กลุYมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

ผูCทำงานในกลุMมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนตB ดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล เชMน 

นักวิเคราะหBขCอมูล นักวิเคราะหBสถิติ นักการตลาด วิศวกรขCอมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวขCอง หรือบุคคลที่

สนใจในงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล 

หนYวยสมรรถนะ (หนYวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70104 จัดทำแผนโครงการ (Produce Project Plan) 

70201 ออกแบบแบบจำลองขCอมูล (Design Data Model) 

70502 วางแผนการปรับใชCงานเชิงเทคนิค (Plan deployment for Technical) 

70504 วางแผนการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิค (Plan Monitoring & Maintenance for 

Technical) 

 

 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 37 

10.10 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพสถาปนิก

สารสนเทศ (Information Architect) ระดับ 6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรูC (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูCที่พึงประสงคBในอาชีพสถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) ระดับ 6 

จะมีความรูCเกี่ยวกับ การวิเคราะหBความตCองการที่จำเปTนขององคBกร (Business Needs Analysis) การออกแบบขCอมูลและ

บริหารจัดการขCอมูล การกำหนดกลยุทธB สถาปòตยกรรมองคBกร  บริหารจัดการ วิศวกรรมขCอมูล การบูรณาการระบบและขCอมูล 

การนำเสนอ รวมถึงการตระหนักถึงการศึกษาความปลอดภัย สถาปนิกขCอมูลขMาวสารจะออกแบบระบบเพื่อความสะดวกใน

การเขCาถึงและการคCนหาขCอมูล สามารถวางแผนออกแบบพัฒนาการทดสอบกระบวนการจัดสMงขCอมูลภายในองคBกร และ

ออกแบบโครงสรCางขCอมูล โดยปฏิบัติงานใกลCชิดกับผูCใชCระบบเพื่อทราบความตCองการ  สรCางและออกแบบการพัฒนาเพื่อตอบ

โจทยBองคBกรและลูกคCาขององคBกร บูรณาการความตCองการที่หลากหลาย และมุมมองจากลูกคCาทั้งภายในและภายนอก มี

ความคิดสรCางสรรคBในการพัฒนาความคิดใหมMและการแกCปòญหาแบบใหมM สามารถแกCไขปòญหาในบริบทที่มีความซับซCอนและ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยใชCองคBความรูCหรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ใหCคำปรึกษาดCวยประสบการณBหรือสาขา

งานที่มีความชำนาญ มีความรับผิดชอบตMอการบริหารจัดการเชิงกลยุทธBเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแกCปòญหาที่ซับซCอนมีการ

เปลี่ยนแปลง การใหCคำปรึกษาในสาขางานที่มีประสบการณBและความชำนาญ และเปTนแบบอยMางหรือผูCนำดCานจริยธรรมในการ

ประกอบอาชีพ 

 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผูCที่สามารถเขCารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพสถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) ระดับ 6 

- มีประสบการณBทำงานเกี่ยวกับงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูลไมMนCอยกวMา 5 ปù และมีประสบการณBบริหารงานอยMาง

นCอย 5 โครงการ 

- ไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล ระดับ 5 มีประสบการณBไมMนCอยกวMา 2 ปù 

และมีประสบการณBบริหารงานอยMางนCอย 2 โครงการ 

2. ผูCที่จะผMานการประเมินและไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพสถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) ระดับ 6 

- ผMานเกณฑBการประเมินตามหนMวยสมรรถนะของอาชีพสถาปนิกสารสนเทศ ระดับ 6 จำนวน 9 หนMวย  
3. การตMออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพใหCเปTนไปตามคูMมือสำหรับผูCเขCารับการประเมินหรือคูMมือเจCาหนCาที่สอบ

(Assessment Standard) 

กลุYมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

ผูCทำงานในกลุMมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนตB ดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล เชMน 

นักวิเคราะหBขCอมูล นักวิเคราะหBสถิติ นักการตลาด วิศวกรขCอมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวขCอง หรือบุคคลที่

สนใจในงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 38 

หนYวยสมรรถนะ (หนYวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70101 กำหนดโจทยBและวัตถุประสงคBทางธุรกิจ (Determine Business Problems and Objectives) 

70102 ประเมินสถานการณB (Assess Situation) 

70103 ประเมินขCอมูลที่จำเปTน (Determine Data needed) 

70104 จัดทำแผนโครงการ (Produce Project Plan) 

70201 ออกแบบแบบจำลองขCอมูล (Design Data Model) 

70502 วางแผนการปรับใชCงานเชิงเทคนิค (Plan deployment for Technical) 

70504 วางแผนการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิค (Plan Monitoring & Maintenance for 

Technical) 

70505 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Produce Final Report) 

70506 ปรับใชCความปลอดภัยในการใชCขCอมูล (Deploy Data Security) 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 39 

10.11 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูลอาชีพ

นักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist) ระดับ 5 

คุณลักษณะของผลการเรียนรูC (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูCที่พึงประสงคBในอาชีพ นักวิทยาศาสตรBขCอมูล ( Data Science) ระดับ 5 จะมี

ความรูCดCานเศรษฐศาสตรB กระบวนการทางสถิติ ฐานขCอมูลคอมพิวเตอรB การวิเคราะหBขCอมูล โปรแกรมคอมพิวเตอรB การ

นำเสนอ มีทักษะในระบุประเด็นสำคัญที่มีผลตMอธุรกิจ เพื่อกำหนดความตCองการขCอมูล มีทักษะการจัดทำโครงการจัดหาขCอมูล 

สามารถรวบรวมขCอมูลจากแหลMงตMาง ๆทั้งในรูปแบบรายงาน และผูCมีสMวนเกี่ยวขCองสูMการสรCางชุดขCอมูลที่พรCอมใชCงาน และ

คัดเลือก/สรCางโมเดลการวิเคราะหBหาความเชื่อมโยงและประเด็นสำคัญจากขCอมูล เพื่อวิเคราะหBผลและกำหนดแนวทางจัดการ

ปòญหา รวมถึงสามารถ จัดการปòญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะหBและประเมินสถานการณBไดCดCวย

ตนเอง โดยตCองมีความรับผิดชอบตMอบทบาทความเปTนผูCนำ ใหCคำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผูCรMวมงานประเมินผล

ปฏิบัติงานและสMงมอบงานไดCตามเปñาหมาย มีเทคนิคในการประยุกตBหลักการในการแกCปòญหาทางเทคนิคหนCางานควบคูMกับการ

ใชCคูMมือ สามารถใชCสารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพงานไดC โดยตCองมีความรับผิดชอบตMองานในหนCาที่ ใหCการสนับสนุนผูCรMวมงาน

ตัดสินใจแกCปòญหาหนCางานและรายงานผลการทำงานอยMางตMอเนื่อง และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผูCที่สามารถเขCารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูลนักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data science) ระดับ 5 

- ผูCที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีแระสบการณBบริหารจัดการขCอมูลอยMางนCอย 1 โครงการ หรือ 

- มีประสบการณBทำงานเกี่ยวกับงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูลไมMนCอยกวMา 3 ปù หรือ 

- ไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะหBขCอมูล ระดับ 4 หรือ อาชีพผูCปฏิบัติงานดCานวศิวกรรมขCอมูล 

ระดับ 4 และมีประสบการณBไมMนCอยกวMา 1 ปù 

2. ผูCที่จะผMานการประเมินและไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูลนักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data science) ระดับ 5 

- ผMานเกณฑBการประเมินตามหนMวยสมรรถนะของอาชีพนักวิทยาศาสตรBขCอมูล ระดับ 5 จำนวน 4 หนMวย  
3. การตMออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพใหCเปTนไปตามคูMมือสำหรับผูCเขCารับการประเมินหรือคูMมือเจCาหนCาที่สอบ

(Assessment Standard) 

กลุYมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

ผูCทำงานในกลุMมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนตB ดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล เชMน

นักวิเคราะหBขCอมูล นักวิเคราะหBสถิติ นักการตลาด วิศวกรขCอมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวขCองหรือบุคคลที่สนใจ

ในงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 40 

หนYวยสมรรถนะ (หนYวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70401 เลือกเทคนิควิธีสำหรับการเรียนรูCแบบมีผูCสอน  (Select Modelling Techniques for Supervised learning) 

70402 
เลือกเทคนิควิธีสำหรับการเรียนรูCแบบไมMมีผูCสอน  (Select Modelling Techniques for Unsupervised 

learning) 

70403 สรCางแบบจำลองสำหรับเทคนิคการวิเคราะหBแบบมีผูCสอน  (Build Model for Supervised learning) 

70404 สรCางแบบจำลองสำหรับเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมีผูCสอน (Build Model for Unsupervised learning) 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 41 

10.12 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูลอาชีพ

นักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist) ระดับ 6 

คุณลักษณะของผลการเรียนรูC (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูCที่พึงประสงคBในอาชีพ นักวิทยาศาสตรBขCอมูล ( Data Science) ระดับ 6 ตCองมี

ความรูCเชิงธุรกิจ กระบวนการทั้งหมดในการจัดทำและวิเคราะหBขCอมูล บริหารจัดการโครงการ การสรCางโมเดลวิเคราะหBขCอมูล 

ความรูCเกี่ยวกับขCอมูลที่จำเปTนในธุรกิจ มีทักษะในการนำความรูCและทักษะเชิงธุรกิจจัดทำเปTนโครงการจัดทำชุดขCอมูลสำหรับ

วิเคราะหBผล สามารถระบุความตCองการขCอมูล คัดเลือกและประเมินประสิทธิภาพของโมเดลวิเคราะหBขCอมูลและเชื่อมโยงผล

วิเคราะหBกับภาพรวมทางธุรกิจ เพื่อทดสอบความนMาเชื่อถือ สามารถแกCไขปòญหาในบริบทที่มีความซับซCอนและเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา โดยใชCองคBความรูCหรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ใหCคำปรึกษาดCวยประสบการณBหรือสาขางานที่มีความ

ชำนาญ มีความรับผิดชอบตMอการบริหารจัดการเชิงกลยุทธBเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และแกCปòญหาที่ซับซCอนมีการเปลี่ยนแปลง การใหC

คำปรกึษาในสาขางานที่มีประสบการณBและความชำนาญ และเปTนแบบอยMางหรือผูCนำดCานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผูCที่สามารถเขCารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพนนักวิทยาศาสตรBขCอมูล ระดับ 6 

- ไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยาศาสตรBขCอมูล ระดับ 5 และมีประสบการณBไมMนCอยกวMา 2 ปù หรือ

ประสบการณBบริหารงานอยMางนCอย 2 โครงการ 

2. ผูCที่จะผMานการประเมินและไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพนักวิทยาศาสตรBขCอมูล ระดับ 6 

- ผMานเกณฑBการประเมินตามหนMวยสมรรถนะของอาชีพนักวิทยาศาสตรBขCอมูล ระดับ 6 จำนวน 5 หนMวย 

3. การตMออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพใหCเปTนไปตามคูMมือสำหรับผูCเขCารับการประเมินหรือคูMมือเจCาหนCาที่สอบ

(Assessment Standard) 

กลุYมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

ผูCทำงานในกลุMมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนตB ดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล เชMน 

นักวิเคราะหBขCอมูล นักวิเคราะหBสถิติ นักการตลาด วิศวกรขCอมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวขCอง หรือบุคคลที่

สนใจในงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล 

หนYวยสมรรถนะ (หนYวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70101 กำหนดโจทยBและวัตถุประสงคBทางธุรกิจ (Determine Business Problems and Objectives) 

70102 ประเมินสถานการณB (Assess Situation) 

70103 ประเมินขCอมูลที่จำเปTน (Determine Data needed) 
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รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70405 ประเมินแบบจำลอง (Assess Model) 

70406 ประเมินภาพรวม (Evaluate Results)  
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10.13 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพ

นักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist) ระดับ 7 

คุณลักษณะของผลการเรียนรูC (Characteristics of Outcomes) 

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรูCที ่พึงประสงคBในอาชีพ นักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist) ระดับ 7 

จะตCองมีความรูCเชิงธุรกิจระดับสูง โมเดลการวิเคราะหBขCอมูลสำหรับปòญหาที่มีความซับซCอน รวมถึงวิธีการประเมินประสิทธิภาพ

ของโมเดล มีทักษะในดCานการดำเนินกลยุทธBการจัดการขCอมูล การกำหนดแผนการดำเนินโครงการจัดทำระบบวิเคราะหBขCอมูล 

รวมถึงประยุกตBใชCเทคนิค เทคโนโลยีใหมMเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกำหนดแผนและขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึง

ประยุกตBใชCองคBความรูCสาขาตMาง ๆในการสรCางวางแผนดำเนินการทางดCานเทคนิคและธุรกิจ สามารถวิเคราะหBและประเมิน

สถานการณBและแกCไขปòญหาในบริบทที่มีความซับซCอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดCวยตนเอง โดยมีความรับผิดชอบตMอการ

บริหารจัดการเชิงนโยบาย การแกCปòญหาที่คาดการณBไมMไดC ใหCความเห็นแกMสังคมดCวยวิจารณญาณที่ถูกตCอง และเปTนแบบอยMาง

หรือผูCนำดCานจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 

1. คุณสมบัติของผูCที่สามารถเขCารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพนักวิทยาศาสตรBขCอมูล ระดับ 7 

- ไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยาศาสตรBขCอมูล ระดับ 6 และมีประสบการณBไมMนCอยกวMา 5 ปù  

2. ผูCที่จะผMานการประเมินและไดCรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

ดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล อาชีพนักวิทยาศาสตรBขCอมูล ระดับ 7 

- ผMานเกณฑBการประเมินตามหนMวยสมรรถนะของอาชีพนักวิทยาศาสตรBขCอมูล ระดับ 7 จำนวน 6 หนMวย 

3. การตMออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพใหCเปTนไปตามคูMมือสำหรับผูCเขCารับการประเมินหรือคูMมือเจCาหนCาที่สอบ

(Assessment Standard) 

กลุYมบุคคลในอาชีพ (Target Group) 

ผูCทำงานในกลุMมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนตB ดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล เชMน

นักวิเคราะหBขCอมูล นักวิเคราะหBสถิติ นักการตลาด วิศวกรขCอมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวขCองหรือบุคคลที่สนใจ

ในงานดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล 

หนYวยสมรรถนะ (หนYวยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 

รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70104 จัดทำแผนโครงการ (Produce Project Plan) 

70407 ทบทวนกระบวนการสำหรับการปรับปรุง (Review Process for improvement ) 

70502 วางแผนการปรับใชCงานเชิงเทคนิค (Plan deployment for Technical) 

70504 วางแผนการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิค (Plan Monitoring & Maintenance for Technical) 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 44 

รหัส หนYวยสมรรถนะ 

70505 จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Produce Final Report) 

70506 ปรับใชCความปลอดภัยในการใชCขCอมูล (Deploy Data Security) 

  



มา
ตร

ฐา
นอ

าช
ีพ

แล
ะค

ุณ
วุฒ

ิวิช
าช

ีพ
สา

ขา
วิช

าช
ีพ

เท
คโ

นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

แล
ะก

าร
สื่อ

สา
ร 

แล
ะด

ิจิท
ัลค

อน
เท

นต
Bสา

ขา
วิท

ยา
ศา

สต
รBข

Cอม
ูล 

– 
หน

Cา 
45

 

            

 
 

รหัสหน่วย
สมรรถนะ หน่วยสมรรถนะ

D
at

a 
An

al
ys

t 
Lv

.3

D
at

a 
An

al
ys

t 
Lv

.4

D
at

a 
An

al
ys

t 
Lv

.5

D
at

a 
An

al
ys

t 
Lv

.6

Bu
si

ne
ss

 In
te

lli
ge

nc
e 

An
al

ys
t 

Lv
. 6

D
at

a 
En

gi
ne

er
 L

v.
3

D
at

a 
En

gi
ne

er
 L

v.
4

D
at

a 
En

gi
ne

er
 L

v.
5

D
at

a 
En

gi
ne

er
 L

v.
6

In
fo

rm
at

io
n 

Ar
ch

ite
ct

 L
v.

6

D
at

a 
Sc

ie
nt

is
t 

Lv
.5

D
at

a 
Sc

ie
nt

is
t 

Lv
.6

D
at

a 
Sc

ie
nt

is
t 

Lv
.7

70101 กำหนดโจทย์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Determine Business Problems and Objectives) 1 1 1 1 1

70102 ประเมินสถานการณ์ (Assess Situation) 1 1 1 1 1

70103 ประเมินข้อมูลที่จำเป็น (Determine Data needed) 1 1 1 1 1

70104 จัดทําแผนโครงการ (Produce Project Plan) 1 1 1 1 1

70201 ออกแบบแบบจำลองข้อมูล (Design Data Model) 1 1

70202 จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้น (Collect Initial Data) 1

70203 อธิบายข้อมูล (Describe Data) 1

70204 สำรวจข้อมูล (Explore Data) 1 1

70205 ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Verify Data Quality) 1 1

70206 ออกแบบความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล (Design data Security) 1 1

70301 เลือกข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Select Structured Data) 1

70302 แปลงข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Transform Sturctured Data) 1

70303 เลือกข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Select Unstructured Data) 1

70304 แปลงข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Transform Unsturctured Data) 1

70305 จัดรูปแบบข้อมูล (Format data) 1

70306 สร้างการนำเสนอข้อมูล (Create data Visualization) 1 1

70401 เลือกเทคนิควิธีสำหรับการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Select Modelling Techniques for Supervised learning) 1

70402 เลือกเทคนิควิธีสำหรับการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Select Modelling Techniques for Unsupervised learning) 1

70403 สร้างแบบจำลองสำหรับการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Build Model for Supervised learning) 1

70404 สร้างแบบจำลองสำหรับการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Build Model for UnSupervised learning) 1

70405 ประเมินแบบจําลอง (Assess Model) 1

70406 ประเมินภาพรวม (Evaluate Results) 1 1

70407 ทบทวนกระบวนการสําหรับการปรับปรุง (Review Process for improvement ) 1 1 1

70501 วางแผนการปรับใช้งานเชิงธุรกิจ (Plan deployment for Business) 1 1

70502 วางแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิค (Plan deployment for Technical) 1 1 1

70503 วางแผนการเฝ้าสังเกตสำหรับธุรกิจ (Plan Monitoring for Business) 1 1

70504 วางแผนการเฝ้าสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิค (Plan Monitoring & Maintenance for Technical) 1 1 1

70505 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน (Produce Final Report) 1 1 1 1 1

70506 ดำเนินการปรับใช้ความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล (Deploy Data Security) 1 1 1 1 1

3 3 6 4 9 4 5 5 4 9 4 5 6สรุปจำนวนหน่วยสมรรถนะในแต่ละคุณวุฒิวิชาชีพ
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 ตารางแผนผังแสดงหนCาท่ีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 
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ตารางแสดงหนCาท่ี 

1. ตารางแสดงหนCาท่ี 

ทบทวนครั้งที่........ประกาศใชC ณ วัน/เดือน/ปù 

ความมุYงหมายหลัก 

Key Purpose 

 
บทบาทหลัก 

Key Roles 

  หนCาท่ีหลัก 

Key Function 

คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย  รหัส คำอธิบาย 

พัฒนาศักยภาพของ

บุคคลากรในสาขาอาชีพ 

ICT ใหCสามารถแขMงขัน

และเปTนท่ียอมรับในระดับ

สากล 

 70 ปฏิบัติงานดCาน

วิทยาศาสตรBขCอมูลไดCตาม

มาตรฐานอาชีพ 

 
701 ศึกษาทำความเขCาใจธุรกิจ 

702 
รวบรวมและศึกษาทำความ

เขCาใจขCอมูล 

703 จัดเตรียมขCอมูล 

704 
ต้ังสมมติฐานและพัฒนา

แบบจำลอง 

705 ประยุกตBใชCแบบจำลอง 

คำอธิบาย 

ตารางแผนผังแสดงหนCาที่เปTนแผนผังที่ใชCวิเคราะหBหนCาที่งานเพื่อใหCไดCหนCาที่หลัก (Key Function) 
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2. ตารางแสดงหนCาท่ี (ตYอ) 

ทบทวนครั้งที่........ประกาศใชC ณ วัน/เดือน/ปù 

หนCาที่หลัก 
Key Function 

 หนYวยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หนYวยสมรรถนะยYอย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 

701 ศึกษาทำ

ความเขCาใจ

ธุรกิจ 

 70101 กำหนดโจทยBและ

วัตถุประสงคBทางธุรกิจ 

(Determine Business 

Problems and 

Objectives) 

 70101.01 กำหนดวัตถุประสงคBทางธุรกิจ 

70101.02 กำหนดโจทยBหรือปòญหาในธุรกิจ 

70101.03 กำหนดเกณฑBความสำเร็จของธุรกิจ 

70102 ประเมินสถานการณB 

(Assess Situation) 

70102.01  ประเมินทรัพยากร  

70102.02  ตั้งขCอสันนิษฐานและขCอจำกัดของธุรกิจ 

70102.03  ประเมินความเสี่ยงในธุรกิจ 

70102.04  ประเมินผลกำไรและตCนทุนของธุรกิจ 

70103 ประเมินขCอมูลที่จำเปTน 

(Determine Data 

needed) 

70103.01  กำหนดขCอมูลที่จำเปTนในธุรกิจ  

70103.02 ระบุเกณฑBความสำเร็จของการนำขCอมูล

มาใชCในธุรกิจ 

70104 จัดทำแผนโครงการ 

(Produce Project Plan) 

70104.01  กำหนดวัตถุประสงคBในการดำเนิน

โครงการ 

70104.02 กำหนดกระบวนการและความตCองการ

ในการดำเนินโครงการ 

70104.03 สรุปผลการจัดทำแผนโครงการ 

702 รวบรวมและ

ศึกษาทำ

ความเขCาใจ

ขCอมูล 

70201 ออกแบบแบบจำลองขCอมูล 

(Design Data Model) 

70201.01 วิเคราะหBความตCองการใชCงานขCอมูล 

70201.02 ระบุความตCองการขCอมูลที่จำเปTนตCองใชC 

70201.03 กำหนดแบบจำลองขCอมูล 

70202 จัดทำขCอมูลเพื่อการ

วิเคราะหBเบื้องตCน (Collect 

Initial Data) 

70202.01 รMางความตCองการและขCอกำหนดขCอมูล  

70202.02 ตรวจสอบความพรCอมใชCงานของขCอมูล  

70202.03 กำหนดเกณฑBการเลือกขCอมูล 

70203 อธิบายขCอมูล (Describe 

Data) 

70203.01 ระบุรายละเอียดขCอมูล 

70203.02 บันทึกรายละเอียดขCอมูล 

70203.03 กำหนดคำอธิบายขCอมูล 
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หนCาที่หลัก 
Key Function 

 หนYวยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หนYวยสมรรถนะยYอย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 

70204 สำรวจขCอมูล (Explore 

Data) 

70204.01 ตรวจสอบคำนิยามและความหมายของ

ขCอมูลที่ไดCรับ 

70204.02 ตรวจสอบคุณลักษณะขCอมูลที่ไดCรับ 

70204.03 สรุปผลการสำรวจขCอมูล 

70204.04  สื่อสารในระหวMางการสำรวจขCอมูล 

70205 ตรวจสอบคุณภาพขCอมูล 

(Verify Data Quality) 

70205.01 ตรวจสอบขCอมูลใหCทันสมัยและเปTน

ปòจจุบัน 

70205.02 ตรวจสอบความสมบูรณBของขCอมูล 

70205.03 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพขCอมูล 

70206 ออกแบบความปลอดภัยใน

การใชCขCอมูล (Design data 

Security) 

70206.01 ประเมินความเสี่ยงในเชิงขCอมูล (Risk 

Data Assessment) 

70206.02 จัดทำโครงรMางการและปรับใชCความ

ปลอดภัยในการใชCขCอมูล 

703 จัดเตรียม

ขCอมูล 

70301 เลือกขCอมูลที่มีโครงสรCาง  

(Select Structured Data) 

70301.01  เขCาถึงขCอมูลที่มีของธุรกิจแบบมี

โครงสรCาง (Structured Data) 

70301.02  

 

เลือกขCอมูล (Select Data) ขององคBกร

ที่ตCองการใชCวิเคราะหBที่มีโครงสรCาง 

70301.03  

 

ปรับคุณภาพขCอมูล (Clean Data) ที่มี

โครงสรCาง  

70302 แปลงขCอมูลที่มีโครงสรCาง  

(Transform Structured 

Data) 

70302.01  

 

ปรับปรุงคุณสมบัติขCอมูลเพื่อการ

วิเคราะหBแบบมีโครงสรCาง (Construct 

Data) 

70302.02  

 

ควบรวมขCอมูล (Integrate Data) แบบ

มีโครงสรCาง 

70303 เลือกขCอมูลที่ไมMมีโครงสรCาง  

(Select Unstructured 

Data) 

70303.01  เขCาถึงขCอมูลที่มีของธุรกิจแบบไมMมี

โครงสรCาง (Unstructured Data) 

70303.02  

 

เลือกขCอมูล (Select Data) ขององคBกร

ที่ตCองการใชCวิเคราะหBขCอมูลแบบไมMมี

โครงสรCาง (Unstructured Data) 
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หนCาที่หลัก 
Key Function 

 หนYวยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หนYวยสมรรถนะยYอย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 

70303.03  ปรับคุณภาพขCอมูล (Clean Data) แบบ

ไมMมีโครงสรCาง 

70304 แปลงขCอมูลที่ไมMมีโครงสรCาง  

(Transform 

Unstructured Data)  

 

70304.01  

 

ปรับปรุงคุณสมบัติขCอมูลเพื่อการ

วิเคราะหBแบบไมMมีโครงสรCาง 

(Unstructured Data)  

70304.02  

 

ควบรวมขCอมูล (Integrate Data) แบบ

ไมMมีโครงสรCาง 

70305 จัดรูปแบบขCอมูล 

(Format data) 

70305.01  ระบุขCอมูลและแบบจำลอง 

70305.02  

 

จัดเรียงสดมภBขCอมูลใหมM (Rearranging 

Attributes) 

70305.03  

 

จัดเรียงรายการขCอมูลใหมM 

(Reordering Records) 

70305.04  

 

เปลี่ยนคMาขCอมูล (Reformatted 

within-value) 

70306 สรCางการนำเสนอขCอมูล 

(Create data 

Visualization) 

70306.01  ระบุความตCองการขCอมูล 

70306.02 รMางแบบองคBประกอบการนำเสนอ

ขCอมูล 

70306.03 ใชCเครื่องมือสรCางการนำเสนอขCอมูล 

70306.04  นำเสนอขCอมูลสารสนเทศ 

704 ตั้งสมมติฐาน

และพัฒนา

แบบจำลอง 

70401 เลือกเทคนิควิธีสำหรับการ

เรียนรูCแบบมีผูCสอน 

(Select Modelling 

Techniques for 

Supervised learning) 

70401.01  

 

จำแนกเทคนิคการเรียนรูCแบบมีผูCสอน

แบบตMาง ๆ   

70401.02  

 

เลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล 

(Classification) ดCวยเทคนิค Decision 

Tree 

70401.03  

 

เลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล 

(Classification) ดCวยเทคนิค SVM 
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หนCาที่หลัก 
Key Function 

 หนYวยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หนYวยสมรรถนะยYอย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 

70401.04  

 

เลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล 

(Classification) ดCวยเทคนิค ANN 

70401.05  

 

เลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการวิเคราะหBการถดถอย

(Regression) ดCวยเทคนิค Linear 

Regression 

70401.06  สื่อสารในระหวMางการดำเนินงาน 

70402 เลือกเทคนิคการวิเคราะหB

แบบไมMมีผูCสอน  

(Select Modelling 

Techniques for 

Unsupervised learning) 

70402.01  

 

จำแนกเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมี

ผูCสอนแบบตMาง ๆ 

70402.02  

 

เลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมี

ผูCสอนแบบการแบMงกลุMมขCอมูล 

(Clustering) ดCวยเทคนิค k-Mean 

70402.03  

 

เลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมี

ผูCสอนแบบการแบMงกลุMมขCอมูล 

(Clustering) ดCวยเทคนิค Hierarchical 

70402.04  

 

เลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมี

ผูCสอนแบบการคCนหากฎความสัมพันธB 

(Association) ดCวยเทคนิค Apriori 

70403 สรCางแบบจำลองสำหรับ

เทคนิคการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอน  

(Build Model for 

Supervised  learning) 

70403.01 กำหนดขั้นตอนตMาง ๆ ของแบบจำลอง 

70403.02  

 

แบMงขCอมูลสำหรับชุดฝ£กการเรียนรูC 

(Training set, Validation and Test 

set) 

70403.03 

 

สรCางแบบจำลองโดยใชCเครื่องมือ 

(Tools) สำหรับการวิเคราะหBแบบการ

จำแนกขCอมูล (Classification) 

70403.04 

 

ทดสอบแบบจำลองโดยใชCเครื่องมือ 

(Tools) สำหรับการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล 

(Classification) 
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หนCาที่หลัก 
Key Function 

 หนYวยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หนYวยสมรรถนะยYอย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 

70403.05 

 

สรCางแบบจำลองโดยใชCเครื่องมือ 

(Tools) สำหรับการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการวิเคราะหBถดถอย 

(Regression) 

70403.06 

 

ทดสอบแบบจำลองโดยใชCเครื่องมือ 

(Tools) สำหรับการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการวิเคราะหBถดถอย 

(Regression) 

70403.07 สรุปแบบจำลอง 

70404 

 

สรCางแบบจำลองสำหรับ

เทคนิคการวิเคราะหBแบบไมM

มีผูCสอน (Build Model for 

Unsupervised learning) 

70404.01 กำหนดขั้นตอนตMาง ๆ ของแบบจำลอง 

70404.02 

 

สรCางแบบจำลองดCวยเครื่องมือ (Tools) 

สำหรับการแบMงกลุMมขCอมูล 

(Clustering) 

70404.03 

 

ทดสอบแบบจำลองดCวยเครื่องมือ 

(Tools) สำหรับการแบMงกลุMมขCอมูล 

(Clustering) 

70404.04 สรCางแบบจำลองดCวยเครื่องมือ (Tools) 

สำหรับการคCนหากฎความสัมพันธB 

(Association) 

70404.05 

 

ทดสอบแบบจำลองดCวยเครื่องมือ 

(Tools) สำหรับการคCนหากฎ

ความสัมพันธB (Association) 

70404.06 สรุปผลแบบจำลอง 

70405 ประเมินแบบจำลอง 

(Assess Model) 

70405.01  วัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง 

70405.02 เลือกเทคนิคแบบจำลอง 

70405.03 ปรับปรุงตัวแปรของแบบจำลอง 

70405.04 สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนสารสนเทศใน

ระหวMางการดำเนินงาน 

70406 70406.01  กำหนดตัวชี้วัด 
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หนCาที่หลัก 
Key Function 

 หนYวยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หนYวยสมรรถนะยYอย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 

ประเมินภาพรวม 

(Evaluated Result) 

70406.02  ประเมินผลลัพธBกับวัตถุประสงคBเชิง

ธุรกิจ 

70406.03  ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

70407 ทบทวนกระบวนการสำหรับ

ปรับปรุง (Review Process 

for improvement ) 

70407.01 กำหนดปòจจัยการทบทวนกระบวนการ 

70407.02 ทำรายการตรวจสอบกระบวนการ

วิเคราะหBขCอมูล 

70407.03 วิเคราะหBกระบวนการทำงาน 

70407.04 สรุปผลการทบทวนกระบวนการทำงาน 

70407.05 ระบุแนวทางการดำเนินการปรับปรุง

กระบวนการทำงาน 

705 

ประยุกตBใชC

แบบจำลอง 

70501 วางแผนการปรับใชCงานเชิง

ธุรกิจ (Plan deployment 

for Technical) 

70501.01 กำหนดวัตถุประสงคBในการปรับใชCงาน

เชิงธุรกิจ 

70501.02 กำหนดกระบวนการในการปรับใชCงาน

เชิงธุรกิจ 

70501.03 กำหนดผูCปฏิบัติงานในการปรับใชCงาน

เชิงธุรกิจ 

70501.04 กำหนดระยะเวลาในการปรับใชCงานเชิง

ธุรกิจ 

70501.05 จัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธBของ

กระบวนการในการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ 

70501.06 กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับ

ใชCงานเชิงธุรกิจ 

70501.07 สรุปแผนการปรับใชCงานเชงิธุรกิจ 

70502 วางแผนการปรับใชCงานเชิง

เทคนิค (Plan 

deployment for 

Technical) 

70502.01 กำหนดวัตถุประสงคBในการปรับใชCงาน

เชิงเทคนิค 

70502.02 กำหนดกระบวนการในการปรับใชCงาน

เชิงเทคนิค 

70502.03 กำหนดผูCปฏิบัติงานในการปรับใชCงาน

เชิงเทคนิค 
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หนCาที่หลัก 
Key Function 

 หนYวยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หนYวยสมรรถนะยYอย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 

70502.04 กำหนดระยะเวลาในการปรับใชCงานเชิง

เทคนิค 

70502.05 จัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธBของ

กระบวนการในการปรับใชCงานเชิง

เทคนิค 

70502.06 กำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับ

ใชCงานเชิงเทคนิค 

70502.07 สรุปแผนการปรับใชCงานเชิงเทคนิค 

70503 วางแผนการเฝñาสังเกต

สำหรับธุรกิจ (Plan 

Monitoring for Business) 

70503.01 กำหนดวัตถุประสงคBในการเฝñาสังเกต

สำหรับธุรกิจ 

70503.02 กำหนดกระบวนการในการเฝñาสังเกต

สำหรับธุรกิจ 

70503.03 สรุปแผนการเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจ 

70504 วางแผนการเฝñาสังเกตและ

บำรุงรักษาในทางเทคนิค 

(Plan Monitoring & 

Maintenance for 

Technical) 

70504.01 กำหนดวัตถุประสงคBในการเฝñาสังเกต

และบำรุงรักษาในทางเทคนิค 

70504.02 กำหนดกระบวนการในการเฝñาสังเกต

และบำรุงรักษาในทางเทคนิค 

70504.03 สรุปแผนการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษา

ในทางเทคนิค 

70505 จัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงาน (Produce Final 

Report) 

70505.01 รวบรวมผลการปรับใชCแบบจำลอง 

70505.02 วิเคราะหBผลการปรับใชCแบบจำลอง 

70505.03 สรุปรายงานผลการปรับใชCแบบจำลอง 

70505.04 สื่อสารในระหวMางการควบคุมงานและ

สรุปผลการดำเนินงาน 

70506 ปรับใชCความปลอดภัยในการ

ใชCขCอมูล (Deploy data 

Security) 

70506.01 ใชCความปลอดภัยในการใชCขCอมูล 

70506.02 เฝñาสังเกตตรวจสอบความปลอดภัยใน

การใชCขCอมูล 
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หนCาที่หลัก 
Key Function 

 หนYวยสมรรถนะ 
Unit of Competence 

 หนYวยสมรรถนะยYอย 
Element of Competence 

รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย รหัส คำอธิบาย 

70506.03  

 

จัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงดCานความปลอดภัยในการ

ใชCขCอมูล 

 

  

คำอธิบาย  

ตารางแผนผังแสดงหนCาที่ (ตMอ) เปTนแผนผังที่ใชCวิเคราะหBหนCาที่งานหลังจากไดCหนCาที่หลัก (Key Function) เพื่อใหCไดCหนMวย

สมรรถนะ (Unit of Competence) และ หนMวยสมรรถะยMอย (Element of Competence) 
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หนYวยสมรรถนะ 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70101  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

กำหนดโจทยBและวัตถุประสงคBทางธุรกิจ (Determine Business Problems and Objectives) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) นักวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) 

ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล สถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) และนักวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Scientist)  

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผู Cที ่ผMานสมรรถนะนี ้จะสามารถทำความเขCาใจเกี ่ยวกับขCอมูลทั ่วไปเกี ่ยวกับธุรกิจ โจทยB และ

วัตถุประสงคBของธุรกิจไดC สามารถวิเคราะหB และกำหนดโจทยBและวัตถุประสงคBทางธุรกิจ เพื่อนำมาใชCในการ

ปรับปรุง แกCไข พัฒนาธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไดCอยMางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงคBขององคBกรหรือ

หนMวยงาน 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ü ü   
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70101.01 กำหนดวัตถุประสงคB

ทางธุรกิจ 

1. วิเคราะหBวัตถุประสงคBทาง

ธุรกิจไดC 

2. ระบุวัตถุประสงคBทางธุรกิจไดC 

3. สรุปการกำหนดวัตถุประสงคB

ทางธุรกิจไดC  

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

  

70101.02 กำหนดโจทยBหรือ

ปòญหาในธุรกิจ 

1. วิเคราะหBโจทยBหรือปòญหาทาง

ธุรกิจไดC 

2. ระบุโจทยBหรือปòญหาทางธุรกิจ

ไดC 

3. สรุปการกำหนดโจทยBหรือ

ปòญหาทางธุรกิจไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70101.03 กำหนดเกณฑB

ความสำเร็จของธุรกิจ 

1. วิเคราะหBเกณฑBความสำเร็จ

ของธุรกิจไดC 

2. ระบุเกณฑBความสำเร็จของ

ธุรกิจไดC 

3. สรุปเกณฑBความสำเร็จของ

ธุรกิจไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. ทักษะในการวิเคราะหBโครงสรCางธุรกิจ 

2. ทักษะในการกำหนดโจทยBปòญหาทางธุรกิจ 

3. ทักษะในการใชC Business Analytics (BA) และ Business Intelligence (BI) ในการวิเคราะหB

ขCอมูลโดยใชCเทคโนโลยีและการใหCบริการท่ีเก่ียวขCอง 

4. ทักษะในการประยุกตBใชCการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes Management-

BPM)  

5. ทักษะในการวิเคราะหB และแกCปòญหาในธุรกิจ 

6. ทักษะในการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

7. ทักษะในการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research) 

(ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับโครงสรCางธุรกิจ 

2. ความรูCเก่ียวกับโจทยBปòญหาทางธุรกิจ 

3. ความรู C เก ี ่ยวกับการใชC Business Analytics (BA) และ Business Intelligence (BI) ในการ

วิเคราะหBขCอมูลโดยใชCเทคโนโลยีและการใหCบริการท่ีเก่ียวขCอง 

4. ความรูCเกี่ยวกับการวิเคราะหBทางสถิติทั่วไป และการวิเคราะหBเชิงบรรยาย (Statistical analysis 

and Descriptive analytics) 

5. ความรู C เก ี ่ยวกับการประยุกตBใช Cการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes 

Management-BPM)  

6. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

7. ความรูCเก่ียวกับการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research) 

8. ความรูCเก่ียวกับเกณฑBการประเมินความสำเร็จในธุรกิจ 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 (ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 
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1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผู Cประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงคBทางธุรกิจโดยพิจารณาจากรMองรอย

หลักฐานท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

 (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงคBทางธุรกิจ โดยในการประเมินตCอง

คำนึงถึงขCอปฏิบัติดังตMอไปน้ี 

1)  ผูCเขCารับการประเมินสามารถแสดงความรูC และความสามารถในการวิเคราะหBความตCองการขCอมูลท่ี

จำเปTนสำหรับบริบททางธุรกิจ การประเมินขCอมูลที่มีอยูMในธุรกิจ การระบุขCอมูลใหมMๆที่จำเปTน

สำหรับบริบททางธุรกิจ และการใชCงานเครือขMายสังคมและแหลMงขCอมูลแบบเป§ดใหCไดCและเหมาะสม 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

การกำหนดโจทยB และวัตถุประสงคBทางธุรกิจ หมายถึงการกำหนดผลลัพธBทางธุรกิจที่กิจการตCองการ

ไดCรับในชMวงระยะเวลาของแผน ซึ่งโดยทั่วไปเปñาหมายทางธุรกิจอาจเปTนเปñาหมายโดยรวมของกิจการ และ

เปñาหมายเฉพาะดCานในแตMละแผนกหรือลักษณะงาน เชMน เปñาหมายทางการตลาด เปñาหมายทางการจัดการ 

เปñาหมายทางการผลิต และเปñาหมายทางการเงิน เปTนตCน นอกจากนี้เปñาหมายทางธุรกิจอาจแบMงเปTนเปñาหมาย

ระยะส้ัน คือ ภายใน 1 ปù เปñาหมายระยะกลาง ประมาณ 3-5 ปù และเปñาหมายระยะยาวท่ีนานกวMา 5 ปù  

การกำหนดวัตถุประสงคBทางธุรกิจ ตามแนวทาง SMART  

1) Sensible & Specific หมายถึง วัตถุประสงคBที่ดีตCองมีความเปTนไปไดCและชัดเจน นั่นคือ ควร

กำหนดวัตถุประสงคBใหCมีความเปTนไปไดC สามารถปฏิบัติไดCจริง นอกจากนี้ยังควรมีความ

ชัดเจน โดยผูCปฏิบัติสามารถเขCาใจความหมายไดCตรงกัน และปฏิบัติไดCอยMางสอดคลCองและ

เปTนไปในแนวทางเดียวกัน 

2) Measurable หมายถึง ว ัตถุประสงคBนั ้นตCองสามารถวัดผลไดC นั ่นคือในการกำหนด

วัตถุประสงคBควรพิจารณาถึงประเด็นเกี่ยวกับการวัดผลดCวย การกำหนดวัตถุประสงคBท่ี
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สามารถวัดผลไดCทำใหCสามารถรู CไดCแนMชัดวMาดำเนินการถึงขั ้นตอนใด และผลของการ

ดำเนินการในแตMละข้ันเปTนอยMางไร บรรลุผลสำเร็จหรือไมM 

3) Attainable & Assignable หมายถึง วัตถุประสงคBท่ีดีตCองสามารถบรรลุผลและมอบหมายไดC 

ในการกำหนดวัตถุประสงคBนั้นไมMควรกำหนดไวCสูงเกินไปจนไมMสามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุตาม

วัตถุประสงคBที่กำหนดไวCไดC ทำใหCผูCปฏิบัติรู CสึกทCอแทCเพราะทำอยMางไรก็ไมMสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคBไดC นอกจากนี้วัตถุประสงคBที่ดีตCองสามารถมอบหมายใหCผูCปฏิบัตินำไปปฏิบัติไดC 

สามารถนำมาแยกยMอยเปTนกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมเพื่อมอบหมายใหCผูCที่เกี่ยวขCองนำไป

ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตน เพื ่อมุ Mงไปสู Mเปñาหมายเดียวกันคือการบรรลุตาม

วัตถุประสงคBท่ีกำหนดไวC 

4) Reasonable & Realistic หมายถึง ว ัตถุประสงคBท ี ่ด ีต CองสามารถอธิบายไดC ม ีความ

สมเหตุสมผลและมีความเปTนจริง ปฏิบัติไดCจริง 

5) Time Available หมายถ ึง ว ัตถ ุประสงค Bท ี ่ด ีต Cองเหมาะสมกับห Cวงเวลาในขณะน้ัน 

วัตถุประสงคBขCอหนึ่งอาจมีความเหมาะสมกับชMวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื ่อเวลาเปลี ่ยนไป

วัตถุประสงคBขCอนั้นอาจไมMเหมาะสมกับสถานการณBที่เปลี่ยนไปไดC2. ความสามารถในการ

วิเคราะหBโครงสรCางธุรกิจ 

2. การใชC Business Analytics (BA) และ Business Intelligence (BI) ในการวิเคราะหBขCอมูลทาง

ธุรกิจ และการประยุกตBใชCการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes Management-BPM) 

เพ่ือกำหนดวัตถุประสงคBทางธุรกิจ 

3. การวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจโดยการวิเคราะหBทางสถิติทั ่วไป และการวิเคราะหBเชิงบรรยาย 

(Statistical analysis and Descriptive analytics) การวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) การ

วิเคราะหBเชิงคุณภาพ (Qualitative analytics) 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินกำหนดวัตถุประสงคBทางธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 
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ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดโจทยBหรือปòญหาในธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดเกณฑBความสำเร็จของธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70102  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

ประเมินสถานการณB (Assess Situation) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) นักวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) 

ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล สถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) และนักวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Scientist) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที่ผMานสมรรถนะนี้จะมีความรูCเกี่ยวกับสถานการณBของธุรกิจ ไดCแกM การประเมินทรัพยากรที่มีอยูMและ

ทรัพยากรที่ตCองการ การตั้งขCอสันนิษฐานและขCอจำกัดของธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และการประเมินผล

กำไรและตCนทุนของธุรกิจ โดยสามารถทำความเขCาใจเกี่ยวกับสถานการณBของธุรกิจ และสามารถประเมิน

สถานการณBที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจหรือองคBกรไดC เพื่อที่จะเตรียมรับมือ และแกCไขเกี ่ยวกับความเสี่ยงหรือ

ขCอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนไดCอยMางมีประสิทธิภาพ 
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7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ü ü   

8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 
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11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70102.01 ประเมินทรัพยากร  1. ระบุผลการประเมินทรัพยากร

ท่ีมีอยูMไดC 

2. ระบุผลการประเมินทรัพยากร

ท่ีตCองการไดC 

3. ระบุขCอมูลท่ีจำเปTนสำหรับ

บริบททางธุรกิจไดC 

4. สรุปผลการประเมินทรัพยากร

ในธุรกิจไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

  

70102.02 ต้ังขCอสันนิษฐานและ

ขCอจำกัดของธุรกิจ 

1.ระบุขCอสันนิษฐานของธุรกิจไดC 

2.ระบุขCอจำกัดของธุรกิจของ

ธุรกิจไดC 

3.สรุปขCอสันนิษฐานและขCอจำกัด

ของธุรกิจไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70102.03 ประเมินความเส่ียงใน

ธุรกิจ 

1. รวบรวมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใน

ธุรกิจไดC 

2. วิเคราะหBความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใน

ธุรกิจไดC 

3. สรุปผลการประเมินความเส่ียง

ในธุรกิจไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70102.04 ประเมินผลกำไรและ

ตCนทุนของธุรกิจ 

1.ระบุท่ีมาของผลกำไรและตCนทุน

ของธุรกิจไดC 

2.วิเคราะหBผลกำไรและตCนทุน

ของธุรกิจท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจไดC 

3.สรุปผลการประเมินผลกำไร

และตCนทุนของธุรกิจไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะหBเชิงธุรกิจ 

2. ความสามารถในการประเมินสถานการณB  

3. ความสามารถในการประเมินความเส่ียงทางธุรกิจ 

4. ความสามารถในการวิเคราะหBผลกำไรทางธุรกิจ 

5. ความสามารถในการวิเคราะหBตCนทุนทางธุรกิจ 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับโครงสรCาง และภาพรวมธุรกิจ 

2. ความรูCเก่ียวกับการคาดการณBเชิงลึกทางธุรกิจ 

3. ความรูCเก่ียวกับการประเมินสถานการณB 

4. ความรูCเก่ียวกับทรัพยากรท่ีใชCในธุรกิจ 

5. ความรูCเก่ียวกับความเส่ียงทางธุรกิจ 

6. ความรูCเก่ียวกับผลกำไรทางธุรกิจ 

7. ความรูCเก่ียวกับตCนทุนทางธุรกิจ 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 (ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประเมินสถานการณB โดยพิจารณาจากรMองรอยหลักฐานท่ี

เก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 
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15. ขอบเขต (Range Statement)  

 (ก) คำแนะนำ 

 หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบ ประเมินสถานการณB โดยในการประเมินตCองคำนึงถึงขCอปฏิบัติ

ดังตMอไปน้ี 

1)  ผูCเขCารับการประเมินสามารถแสดงความรูC และความสามารถในการวิเคราะหBความตCองการขCอมูลท่ี

จำเปTนสำหรับ 

การประเมินทรัพยากร การต้ังขCอสันนิษฐานและขCอจำกัดของธุรกิจ การประเมินความเส่ียงในธุรกิจ การ

ประเมินผลกำไรและตCนทุนของธุรกิจ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

 การวิเคราะหB SWOT (SWOT Analysis) หรือ การวิเคราะหBสภาพแวดลCอมและศักยภาพเปTน

เครื่องมือในการประเมินสถานการณBสำหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งชMวยใหCผูCบริหารรูCถึงจุดแข็งและจุดอMอน

จากสภาพแวดลCอมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลCอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบตMอ

การประกอบธุรกิจทุกประเภท 

 ความหมาย SWOT 

  จุดแข็ง (Strengths) : จุดเดMนหรือจุดแข็ง (ขCอไดCเปรียบ) เปTนผลมาจากปòจจัยภายใน เปTน

ขCอดีที่เกิดจากสภาพแวดลCอมภายในบริษัท เชMน จุดแข็งดCานการเงิน และขCอไดCเปรียบดCานการผลิต และ

ดCานทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทจะตCองใชCประโยชนBจากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธBการตลาด   

  จุดอMอน (Weaknesses) : จุดดCอยหรือจุดอMอน ขCอเสียเปรียบเปTนผลมาจากปòจจัยภายใน เปTน

ปòญหาหรือขCอบกพรMองท่ีเกิดจากสภาพแวดลCอมภายในตMาง ๆ ของบริษัท เชMน การขาดเงินทุน นโยบายและ

ทิศทาง การบริการที่ไมMแนMนอน หรือบุคลากรที่ไมMมีคุณภาพ ซึ่งบริษัทจะตCองหาวิธีในการปรับปรุงใหCดีข้ึน

หรือขจัดใหCหมดไปอันจะเปTนประโยชนBตMอบริษัท   

  โอกาส (Opportunities) : เกิดจากปòจจัยภายนอก เปTนผลจากการที่สภาพแวดลCอมภายนอก

ของบริษัทเอื้อประโยชนB หรือสMงเสริมการดำเนินงานของบริษัท โอกาสแตกตMางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสเปTน

ผลมาจากสภาพแวดลCอมภายนอก แตMจุดแข็งเปTนผลมาจากสภาพแวดลCอมภายใน ผูCประกอบการท่ีดีจะตCอง

แสวงหาโอกาสอยูMเสมอ โดยการวิเคราะหBสิ่งแวดลCอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยูMเสมอ ตลอดเวลา เชMน 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแขMงขันในตลาด และใชCประโยชนBจากโอกาสน้ัน   

  อุปสรรค (Threats) : เกิดจากปòจจัยภายนอก เปTนขCอจำกัดท่ีเกิดจากสภาพแวดลCอมภายนอก

ที ่สMงผลเสียตMอธุรกิจ เชMน ราคาน้ำมันที ่สูงขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยที ่ส ูงขึ ้น สภาพเศรษฐกิจที ่ชะลอตัว 
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ผูCประกอบการจำเปTนตCองปรับกลยุทธBทางการตลาดใหCสอดคลCอง และพยายามขจัดอุปสรรคตMาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนใหCไดC 

 การประเมินสภาพแวดลCอมภายใน การวิเคราะหBและพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายใน

บริษัททุก ๆ ดCานเพ่ือท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอMอนของธุรกิจ แหลMงท่ีมาเบ้ืองตCนของขCอมูลเพ่ือการประเมิน

สภาพแวดลCอมภายใน คือระบบขCอมูลเพ่ือการบริหารท่ีครอบคลุมทุกดCาน ท้ังในดCานโครงสรCางระบบ ระเบียบ 

วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการ

พิจารณาผลการดำเนินงานท่ีผMานมาของบริษัทเพ่ือท่ีจะเขCาใจสถานการณBและผลกลยุทธBกMอนหนCาน้ีดCวย 

 การประเมินสภาพแวดลCอมภายนอก ภายใตCการประเมินสภาพแวดลCอมภายนอกของบริษัท ทำใหC

สามารถคCนหาโอกาสและอุปสรรค การดำเนินงานของบริษัทท่ีไดCรับผลกระทบจากสภาพแวดลCอมทาง

เศรษฐกิจท้ังในประเทศและระหวMางประเทศท่ีเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท เชMน อัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลCอมทางสังคม เชMน ระดับการศึกษา การต้ังถ่ินฐาน

และการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี คMานิยม ความเช่ือและวัฒนธรรม 

สภาพแวดลCอมทางการเมือง เชMน บทบัญญัติกฎหมายตMาง ๆ มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดลCอมทาง

เทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหมM ๆ และพัฒนาการทางดCานเคร่ืองมืออุปกรณBท่ีจะชMวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ผลิตและการบริการ 

 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการประเมินทรัพยากรตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการต้ังขCอสันนิษฐานและขCอจำกัดของธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 69 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการประเมินความเส่ียงในธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมินการประเมินผลกำไรและตCนทุนของธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70103  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

ประเมินขCอมูลท่ีจำเปTน (Determine Data needed) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) นักวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) 

ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล สถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) และนักวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Scientist) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที่ผMานสมรรถนะนี้จะสามารถทำความเขCาใจเกี่ยวกับเปñาหมายหรือจุดประสงคBของการใชCขCอมูลใน

ธุรกิจ สามารถวิเคราะหBและระบุเปñาหมายหรือจุดประสงคBของการนำขCอมูลที่จำเปTนมาใชCในธุรกิจไดC และ

สามารถระบุเกณฑBความสำเร็จของการนำขCอมูลที่จำเปTนในธุรกิจไดCทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อใชC

ในการแกCปòญหาในธุรกิจ และเปTนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจไดCอยMางมีประสิทธิภาพ  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ü ü   
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70103.01 กำหนดขCอมูลท่ีจำเปTน

ในธุรกิจ  

1. ระบุในเปñาหมายหรือ

จุดประสงคBของการใชCขCอมูลใน

ธุรกิจไดC 

2. วิเคราะหBขCอมูลท่ีจำเปTนใน

ธุรกิจไดC 

3. ระบุขCอมูลท่ีจำเปTนในธุรกิจไดC 

4. สรุปการกำหนดขCอมูลท่ีจำเปTน

ในธุรกิจไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

  

70103.02 ระบุเกณฑBความสำเร็จ

ของการนำขCอมูลมาใชCในธุรกิจ 

 

1. ระบุการประเมินความสำเร็จ

ของการนำขCอมูลมาใชCในธุรกิจไดC 

2. วิเคราะหBเกณฑBความสำเร็จ

ของการนำขCอมูลมาใชCในธุรกิจไดC 

3. ระบุเกณฑBความสำเร็จของการ

นำขCอมูลมาใชCในธุรกิจในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพไดC 

4. สรุปเกณฑBความสำเร็จของการ

นำขCอมูลมาใชCในธุรกิจไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. ทักษะในการวิเคราะหBโครงสรCาง และภาพรวมธุรกิจ 

2. ทักษะในการวิเคราะหBขCอมูลท่ีจำเปTนตCองใชCในธุรกิจ  

3. ทักษะในการใชC Business Analytics (BA) และ Business Intelligence (BI) ในการวิเคราะหB

ขCอมูลโดยใชCเทคโนโลยีและการใหCบริการท่ีเก่ียวขCอง 

4. ทักษะกำหนดเกณฑBประเมิน หรือตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

5. ทักษะในการวิเคราะหBทางสถิติทั่วไป และการวิเคราะหBเชิงบรรยาย (Statistical analysis and 

Descriptive analytics) 

6. ทักษะในการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

7. ทักษะในการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research) 

8. ทักษะการใชCเครือขMายทางสังคมและแหลMงขCอมูลแบบเป§ด (Social network and open data) 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับโครงสรCางธุรกิจ 

2. ความรู C เก ี ่ยวกับการใชC Business Analytics (BA) และ Business Intelligence (BI) ในการ

วิเคราะหBขCอมูลโดยใชCเทคโนโลยีและการใหCบริการท่ีเก่ียวขCอง 

3. ความรูCเก่ียวกับเกณฑBการประเมิน หรือตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

4. ความรูCเกี่ยวกับการวิเคราะหBทางสถิติทั่วไป และการวิเคราะหBเชิงบรรยาย (Statistical analysis 

and Descriptive analytics) 

5. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

6. ความรูCเก่ียวกับการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research) 

7. ความรูCเกี่ยวกับการใชCเครือขMายทางสังคมและแหลMงขCอมูลแบบเป§ด (Social network and open 

data) 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 (ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 
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1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประเมินขCอมูลที่จำเปTน โดยพิจารณาจากรMองรอยหลักฐานท่ี

เก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

  (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบการประเมินขCอมูลที่จำเปTน โดยในการประเมินตCองคำนึงถึงขCอปฏิบัติ

ดังตMอไปน้ี 

1)  ผูCเขCารับการประเมินสามารถแสดงความรูC และความสามารถในการกำหนดขCอมูลที่จำเปTนในธุรกิจ 

และการระบุเกณฑBความสำเร็จของการนำขCอมูลมาใชCในธุรกิจไดC  

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การประเมินขCอมูลท่ีจำเปTนในธุรกิจ  

ในการที่ธุรกิจจะประสบผลสำเร็จหรือการบรรลุเปñาหมายของธุรกิจนั้น ตCองอาศัยความรMวมมือหรือ

การดำเนินงานรMวมกันจากหลายๆสMวนในธุรกิจ ซึ่งในการกำหนดเปñาหมายหรือวัตถุประสงคBของการทำเหมือง

ขCอมูลนั้น ถือเปTนสMวนสำคัญที่จะทำใหCไดCมาซึ่งขCอมูลที่สามารถนำมาใชCประโยชนBในการแกCปòญหาในธุรกิจ และ

เปTนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจไดC เนื่องจากถCามีการกำหนดเปñาหมายในการทำเหมืองขCอมูลที่ถูกตCอง จะทำใหC

สามารถเลือกและเก็บขCอมูลที่ถูกตCองและตรงกับความตCองการใชCงานขCอมูล และสามารถนำขCอมูลมาวิเคราะหB

ผลเพื่อใชCประโยชนBในการแกCปòญหาและพัฒนาธุรกิจไดC เชMน การกำหนดเปñาหมายการทำเหมืองขCอมูลเพื่อระบุ

อัตราการสั่งซื้อสินคCาของลูกคCาไดC และพัฒนาหรือสรCางแบบจำลองเพื่อทำนายการสั่งซื้อสินคCาของลูกคCาไดC 

โดยในรายละเอียดของการระบุเปñาหมายการทำเหมืองขCอมูลจะอยูMในรูปแบบของแบบจำลอง รายงานนำเสนอ 

หรือชุดขCอมูลท่ีผMานการประมวลผลแลCว เปTนตCน  

2. การกำหนดเกณฑBความสำเร็จของการนำขCอมูลมาใชCในธุรกิจ ถือเปTนขั้นตอนและวิธีการที่สำคัญท่ี

จะใชCประเมินผลความสำเร็จในการทำเหมืองขCอมูล หรือใชCเปTนเกณฑBทางเทคนิคในการเปรียบเทียบผลการ

ดำเนินงานในปòจจุบันกับผลการดำเนินงานในอดีต เพื่อใชCเปTนตัวชี้วัดความสำเร็จของของการทำเหมืองขCอมูล

ในธุรกิจไดC ซึ่งการกำหนดเกณฑBความสำเร็จควรกำหนดเกณฑBความสำเร็จในเชิงปริมาณ เชMน คMาความถูกตCอง
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ของแบบจำลอง ผลของวิธีการหรือแบบจำลองท่ีสรCางใหมMเปรียบเทียบกับวิธีการหรือแบบจำลองท่ีมีอยูM เปTนตCน 

แตMถCากำหนดเกณฑBความสำเร็จในเชิงคุณภาพ ตCองมีการกำหนดหรือระบุผูCเชี่ยวชาญที่มีความรูC และทักษะใน

การประเมินผลความสำเร็จในการทำเหมืองขCอมูลไดC เพื่อใหCสามารถประเมินผลความสำเร็จในการทำเหมือง

ขCอมูลไดC   

3. การจัดการขCอมูลงานวิจัย Data Management Plan (DMP) เปTนกระบวนการดำเนินการหนึ่งท่ี

สำคัญที่สำคัญของหนMวยงานวิจัย หรือองคBกรตMาง ๆ เพราะขCอมูลจากงานวิจัยทั้งในรูปแบบขCอมูล เชิงสถิติ 

บันทึกขCอมูลภาคสนาม ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว เสียงบันทึกจากการสัมภาษณBหรือจากสภาพแวดลCอม เปTน

ตCน ขCอมูลเหลMานี้สามารถเปTนขCอมูลหรือหลักฐานระดับตCนที่เป§ดโอกาสใหCนักวิจัยคนอื่น ตีความหรือใชC

ประโยชนBจากขCอมูลหรืองานวิจัย การตMอยอดความรูC หรือการวิพากษBกับการวิจัยท่ีเกิดข้ึนและสามารถแนวทาง

ในการวิจัยครั้งตMอไปซึ่งขCอมูลตMาง ๆ ที่นักวิจัยสรCางและสะสมอยูMในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะที่สะดวกสบาย

ในการจัดการ แตMในอีกทางหนึ่งหากตCองการพัฒนาใหCขCอมูลหรือสารสนเทศดังกลMาวอำนวยความสะดวกใหC

ผูCอ่ืนสามารถเขCามาใชCประโยชนBไดCและสมบูรณB จำเปTนตCองมีกระบวนการจัดการขCอมูลงานวิจัยอยMางเหมาะสม  

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดขCอมูลท่ีจำเปTนในธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการระบุเกณฑBความสำเร็จของการนำขCอมูลมาใชCในธุรกิจตามขCอกำหนด

มาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70104  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

จัดทำแผนโครงการ (Produce Project Plan) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) นักวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) 

ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล สถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) และนักวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Scientist) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที่ผMานสมรรถนะนี้จะมีความรูCเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการวางแผนการดำเนินงานโครงการ โดย

สามารถวางแผน และจัดทำแผนการดำเนินโครงการ (Produce Project Plan) ในการปรับใชCงานแบบจำลอง

เชิงธุรกิจในการวิเคราะหB แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ สามารถวิเคราะหBและกำหนดความ

ตCองการที่จำเปTนตCองใชCในการดำเนินงานไดC เพื่อใหCสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงคBของโครงการไดCอยMางมี

ประสิทธิภาพ  
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7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ü ü  

8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 
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11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70104.01 กำหนดวัตถุประสงคB

ในการดำเนินโครงการ 

1. ระบุวัตถุประสงคBในการดำเนิน

โครงการไดC 

2. วิเคราะหBวัตถุประสงคBในการ

ดำเนินโครงการไดC 

3. สรุปวัตถุประสงคBในการดำเนิน

โครงการไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

  

70104.02 กำหนดกระบวนการ

และความตCองการในการดำเนิน

โครงการ 

1. ระบุแนวทางกระบวนการใน

การดำเนินโครงการไดC 

2. ระบุลำดับข้ันตอนในการ

ดำเนินโครงการไดC 

3. ระบุความตCองการทรัพยากรใน

การดำเนินโครงการไดC  

4. สรุปข้ันตอน กระบวนการและ

ความตCองการทรัพยากรในการ

ดำเนินโครงการไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70104.03 สรุปผลการจัดทำแผน

โครงการ 

1. จัดทำแผนการดำเนินโครงการ

ไดC 

2. สรุปผลการจัดทำแผนโครงการ

ไดC 

3. นำเสนอสรุปผลการจัดทำแผน

โครงการใหCผูCท่ีเก่ียวขCองไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. ทักษะในการวิเคราะหBแผนการดำเนินงาน 

2. ทักษะในการวางแผนการดำเนินงานโครงการ 

3. ทักษะในการกำหนดความตCองการทรัพยากรในการดำเนินโครงการ 

4. ทักษะในการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research) 

5. ทักษะในการบริหารงานโครงการ 

6. ทักษะในการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

7. ทักษะในการวิเคราะหBเชิงคุณภาพ (Qualitative analytics) 

(ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research) 

2. ความรูCเก่ียวกับการวางแผนการดำเนินงานโครงการ 

3. ความรูCเก่ียวกับการบริหารโครงการ 

4. ความรูCเก่ียวกับความตCองการทรัพยากรในการดำเนินโครงการ 

5. ความรูCเกี่ยวกับการวิเคราะหBทางสถิติทั่วไป และการวิเคราะหBเชิงบรรยาย (Statistical analysis 

and Descriptive analytics) 

6. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

7. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBเชิงคุณภาพ (Qualitative analytics) 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 (ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดทำแผนโครงการ โดยพิจารณาจากรMองรอยหลักฐานท่ี

เก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 
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(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

 (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบการจัดทำแผนโครงการ โดยในการประเมินตCองคำนึงถึงขCอปฏิบัติ

ดังตMอไปน้ี 

1)  ผูCเขCารับการประเมินสามารถแสดงความรูC และความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงคBในการ

ดำเนินโครงการกำหนดกระบวนการและความตCองการในการดำเนินโครงการ และการสรุปผลการ

จัดทำแผนโครงการ  

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

 แผนโครงการ หมายถึง เคCาโครงหรือแผนการดำเนินงานโครงการที่กะกำหนด และระบุถึงแนวทาง

ในการดำเนินการ ซึ่งเปTนสMวนประกอบสMวนหนึ่งในการวางแผนพัฒนา ที่ทำใหCเห็นภาพ และทิศทางการ

ดำเนินงาน การพัฒนา รวมถึงขอบเขตของโครงการที่สามารถติดตามและประเมินผลไดC โดยโครงการ

เกิดจากลักษณะความพยายามที่จะจัดกิจกรรม หรือดำเนินการใหCบรรจุวัตถุประสงคB เพื่อบรรเทาหรือ

ลดหรือขจัดปòญหา และความตCองการทั้งในสภาวการณBปòจจุบันและอนาคต โครงการโดยทั่วไป สามารถ

แยกไดCหลายประเภท เชMน โครงการเพื่อสนองความตCองการ โครงการพัฒนาทั่วๆไป โครงการตาม

นโยบายเรMงดMวน เปTนตCน 

 การวางแผนโครงการ (Project planning) ค ือ ความพยายามที ่จะคาดคะเน เพื ่อวางแผน

กำหนดเวลาและคMาใชCจMาย ที่จะใชCในการดำเนินงานโครงการใดโครงการหนึ่ง รวมทั้งผลประโยชนBที่จะ

ไดCรับจากโครงการ จะรวมถึงข้ันตอนการทำงาน กิจกรรมท่ีจะตCองทำ เวลาท่ีใชCในแตMละกิจกรรม รวมท้ัง

บุคคลากรที่เหมาะสมในแตMละกิจกรรม โดยแตMละโครงการควรจะระบุรายละเอียดในแผนโครงการใหC

ละเอียด และชัดเจน กMอนที่จะเริ่มทำงานจริง เพื่อใหCสามารถติดตามและควบคุม ใหCงานหรือโครงการ

เปTนไปตามแผนที่วางไวC ในตอนดำเนินการจริง สMงผลใหCสามารถดำเนินงานโครงการไดCแลCวเสร็จตาม

แผนท่ีกำหนด และบรรลุวัตถุประสงคBของโครงการ 

 องคBประกอบพ้ืนฐานของจัดทำแผนโครงการ  

            1.ชื่อแผนงาน เปTนการกำหนดชื่อใหCครอบคลุมโครงการเดียวหรือหลายโครงการท่ีมีลักษณะ

งานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือแกCไขปòญหา และส่ือถึงวัตถุประสงคBหลักของโครงการท่ีกำหนด 
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            2.ช่ือโครงการ เปTนการกำหนดช่ือโครงการตามความเหมาะสม มีความหมายชัดเจน และส่ือ

ถึงวัตถุประสงคBหลักของโครงการท่ีกำหนด 

            3.หลักการและเหตุผล เปTนการกำหนดรายละเอียดของปòญหาและความจำเปTนที่เกิดขึ้นท่ี

จะตCองแกCไข ตลอดจนชี้แจงถึงผลประโยชนBที ่จะไดCรับจากการดำเนินงานตามโครงการ โดยถCา

โครงการน้ันเปTนโครงการที่ดำเนินการตามนโยบาย หรือสอดคลCองกับแผนพัฒนา หรือแผนอื่น ๆ ของ

องคBกร ตCองระบุรายละเอียดท่ีเก่ียวขCองในแผนโครงการใหCชัดเจนช้ีแจงดCวย  

            4.วัตถุประสงคB เปTนการกำหนดเพื่อใหCทราบวMา การดำเนินงานตามโครงการนั้นมีความ

ตCองการอะไร หรือเพื่ออะไร โดยตCองระบุวัตถุประสงคBที่ชัดเจน สามารถดำเนินการหรือปฏิบัติไดC และ

สามารถวัดและประเมินผลไดC โดยในการทำโครงการหน่ึง ๆ อาจจะมีวัตถุประสงคBมากกวMา 1 ขCอไดC  

            5.เปñาหมาย เปTนการกำหนดเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานหรือสMงที่ตCองดำเนินการใหC

แลCวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการระบุเปñาหมายโครงการนั้นควรระบุเปTนประเภทลักษณะ 

คุณภาพ หรือเชิงปริมาณ โดยตCองมีความสอดคลCองกับวัตถุประสงคB และขCอจำกัดหรือขีด

ความสามารถในการดำเนิโครงการของผูCปฏิบัติงาน และผูCท่ีรับผิดชอบโครงการ 

            6.วิธีดำเนินการหรือกิจกรรม หรือข้ันตอนการดำเนินงาน คืองานหรือภารกิจท่ีจะตCองปฏิบัติ

ในการดำเนินโครงการใหCบรรลุตามวัตถุประสงคB ในระยะการเตรียมโครงการตCองมีการรวบรวม

กิจกรรมทั้งหมด และนำมาวิเคราะหBจัดลำดับความสำคัญและ เงื่อนไขที่เกี่ยวขCองวMาควรจะทำภารกิจ

ใดกMอน-หลัง หรือพรCอม ๆ กัน เพื่อกำหนดลำดับงานหรือภารกิจทั้งหมด เพื่อใหCสามารถดำเนินการ

โครงการไดCตามวัตถุประสงคBท่ีกำหนด 

            7.ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ คือการระบุระยะเวลาต้ังแตMเร่ิมตCนโครงการจนเสร็จส้ิน

โครงการ ตCองมีการระบุ วัน-เดือน-ปù ที่เริ่มตCนและเสร็จสิ้นโครงการ และระบุชMวงเวลาหรือความยาว

ของโครงการ เชMน 6 เดือน, 1 ปù หรือ 2 ปù เปTนตCน  

            8.งบประมาณ เปTนประมาณการคMาใชCจMายทั้งสิ้นของโครงการ รายละเอียดรายการคMาใชCจMาย 

ยอดตCนทุนงบประมาณและแหลMงที่มา และรวมถึงการระบุทรัพยากรอื่นที่ตCองการ เชMน บุคลากร วัสดุ 

เคร่ืองมือ ฯลฯ 

            9. ผู Cร ับผิดชอบโครงการ เปTนการระบุเพื ่อใหCทราบวMาหนMวยงานใดเปTนเจCาของหรือ

รับผิดชอบโครงการ  

            10.หนMวยงานที่ใหCการสนับสนุน เปTนระบุแนวทางใหCกับผู CปฏิบัติงานทราบวMา ในการ

ดำเนินการโครงการนั้น ตCองประสานงานหรือขอความรMวมมือจากองคBกรหรือหนMวยงานใด เพ่ือ

สามารถดำเนินการไดCตามวัตถุประสงคBท่ีต้ังไวC 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 81 

            11.การประเมินผล เปTนการระบุแนวทางการในการติดตามประเมินผลของโครงการ ซึ่งผล

ของการประเมินนั้นสามารถนำมาพิจารณาประกอบการดำเนินการหรือเตรียมโครงการที่คลCายหรือ

เก่ียวขCองกันตMอไป 

            12.ผลประโยชนBที ่คาดวMาจะไดCรับ เปTนการระบุผลของการดำเนินงานโครงการ วMาเม่ือ

โครงการนั้นเสร็จสิ้นแลCว จะเกิดผลอยMางไร โดยระบุทั้งผลประโยชนBโดยตรงและผลกระทบของ

โครงการ 

            ลักษณะโครงการท่ีดี  โครงการท่ีดีมีลักษณะดังน้ี 

            1. เปTนโครงการท่ีสามารถแกCปòญหา หรือพัฒนาองคBกรไดC 

            2. มีรายละเอียด เน้ือหาครบถCวน ชัดเจน  

            3. รายละเอียดของโครงการตCองมีความสอดคลCองกับวัตถุประสงคB โดยมีหลักการและ

วิธีดำเนินการท่ีสามารถทำใหCบรรลุวัตถุประสงคBตามท่ีกำหนดไดC  

            5. รายละเอียดในโครงการมีพอที่จะเปTนแนวทางใหCผูCปฏิบัติงานหรือผูCที่เกี่ยวขCอง สามารถ

อMานทำความเขCาใจไดC และสามารถดำเนินการตามโครงการไดC 

               6. เปTนโครงการท่ีปฏิบัติไดC และสามารถติดตามและประเมินผลไดCจริง 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
18.1 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดวัตถุประสงคBในการดำเนินโครงการตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดกระบวนการและความตCองการในการดำเนินโครงการตาม

ขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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18.3 เคร่ืองมือประเมินการสรุปผลการจัดทำแผนโครงการตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน  
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70201  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

ออกแบบแบบจำลองขCอมูล (Design Data Model) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล และสถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect)  

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที ่ผMานสมรรถนะนี้จะสามารถทำความเขCาใจเกี่ยวกับความตCองการใชCงานขCอมูลของผูCใชCงานไดC 

สามารถวิเคราะหBความตCองการใชCงาน (Requirement Analysis) ระบุความตCองการขCอมูลที่จำเปTนตCองใชC 

และกำหนดแบบจำลองขCอมูล เพื่อการออกแบบแบบจำลองขCอมูลไดC ตรงตามความตCองการใชCงานของผูCใชCงาน 

และเปTนการเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะหBและใชCขCอมูลในการแกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ

ไดC 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ü   
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  
 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  
 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  
N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70201.01 วิเคราะหBความ

ตCองการใชCงานขCอมูล 

1. ระบุความตCองการของผูCใชCงาน

ไดC 

2. ระบุรายละเอียดความตCองการ

ของผูCใชCงานไดC 

3. สรุปความตCองการใชCงานขCอมูล

ไดC 

1. การสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

  

70201.02 ระบุความตCองการ

ขCอมูล 

ท่ีจำเปTนตCองใชC  

1.ระบุขCอมูลแตMละตัวท่ีจำเปTนตCอง

ใชCในระบบงาน (Entity) ไดC 

2.ระบุลักษณะหรือรายละเอียด

ของขCอมูล (Attribute) ไดC 

3.ระบุความสัมพันธBระหวMางขCอมูล

ท้ังหมด (Relationship) ไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70201.03 กำหนดแบบจำลอง

ขCอมูล 

1. ระบุวัตถุประสงคBของการใชC

แบบจำลองขCอมูลไดC 

2.ระบุรายละเอียดแบบจำลอง

ขCอมูลไดC 

3.สรุปแบบจำลองขCอมูลไดC 

1. การสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. ทักษะในการวิเคราะหBความตCองการใชCงานขCอมูล 

2. การใชC Business Analytics (BA) และ Business Intelligence (BI) ในการวิเคราะหBขCอมูลโดยใชC

เทคโนโลยีและการใหCบริการท่ีเก่ียวขCอง  

3. ทักษะในการวิเคราะหBและออกแบบแบบจำลองขCอมูล 

4. ทักษะออกแบบแบบจำลองขCอมูล 

5. ทักษะในการวิเคราะหBทางสถิติท่ัวไป และการวิเคราะหBคุณลักษณะของขCอมูล  

6. ทักษะในการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

7. ทักษะการใชCเครือขMายทางสังคมและแหลMงขCอมูลแบบเป§ด (Social network and open data) 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับแบบจำลองขCอมูล 

2. ความรู C เก ี ่ยวกับการใชC Business Analytics (BA) และ Business Intelligence (BI) ในการ

วิเคราะหBขCอมูลโดยใชCเทคโนโลยีและการใหCบริการท่ีเก่ียวขCอง 

3. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBคุณลักษณะของขCอมูล 

4. ความรูCเกี่ยวกับการวิเคราะหBทางสถิติทั่วไป และการวิเคราะหBเชิงบรรยาย (Statistical analysis 

and Descriptive analytics) 

5. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

6. ความรูCเก่ียวกับการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research) 

7. ความรูCเกี่ยวกับการใชCเครือขMายทางสังคมและแหลMงขCอมูลแบบเป§ด (Social network and open 

data) 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 (ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 
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 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแบบจำลองขCอมูล โดยพิจารณาจากรMองรอยหลักฐาน

ท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

 (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบการออกแบบแบบจำลองขCอมูล โดยในการประเมินตCองคำนึงถึงขCอ

ปฏิบัติดังตMอไปน้ี 

1)  ผูCเขCารับการประเมินสามารถแสดงความรูC และความสามารถในการวิเคราะหBความตCองการใชCงาน

ขCอมูล การระบุความตCองการขCอมูลท่ีจำเปTนตCองใชC และการกำหนดแบบจำลองขCอมูล 

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

 1. การออกแบบแบบจำลองขCอมูลหรือแบบจำลองขCอมูลฐานขCอมูลจะเปTนขั้นตอนแรกของการ

ออกแบบฐานขCอมูล ที่ซึ่งจะมุMงเนCนที่การกำหนดโครงสรCางของฐานขCอมูลที่ซึ่งจะใชCในการจัดเก็บและ

จัดการขCอมูลของผูCใชCงาน ฐานขCอมูล ในหลายๆครั้งการสรCางแบบจำลองขCอมูลฐานขCองมูลอาจหมายถึง

การระบุถึงแบบจำลองขCอมูลขCอมูลสำหรับการ กำหนดขอบเขตของปòญหา (problem domain) ที่เราจะ

พิจารณา แบบจำลองขCอมูลมักมีลักษณะเปTน แผนภาพที่ใชCแสดงโครงสรCางที่ซับซCอนของฐานขCอมูล มี

หนCาที่ในการชMวยใหCผูCออกแบบฐานขCอมูลสามารถเขCา ใจความซับซCอนของขCอมูลที่ถูกใชCในองคBกรตMาง ๆ 

นอกจากนั้น แบบจำลองขCอมูลมักจะแสดงถึงโครงสรCางของ ขCอมูลในฐานขCอมูลและคุณลักษณะของ

ขCอมูลเหลMานั้น ขCอจำกัดตMาง ๆ การเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนรูปขCอมูล และอื่นๆที่สามารถสนับสนุนการ

กำหนดขอบเขตของปòญหา 

 การสรCางแบบจำลองฐานขCอมูลจะเปTนกระบวนการทำซ้ำแบบคMอยเปTนคMอยไป โดยในตอนเริ่มตCน

เรา อาจเริ่มตCนจากความเขCาอยMางๆงMายๆเกี่ยวกับขอบเขตปòญหาและสามารถทำการสรCางแบบจำลอง

ฐานขCอมูล อยMางงMายตามความเขCาใจที่มี แตMหลังจากทำการติดตMอสื่อสารกับผูCใชCและการพิจารณาเกี่ยวกับ

ขCอมูลและ ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจตMาง ๆ จะทำใหCเรามีความเขCาใจเกี่ยวกับของเขตของปòญหามาก

ยิ่งขึ้น และจะชMวยใหCเราสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดของแบบจำลองฐานขCอมูลไดCมากขึ้น ในทCายสุด เรา

จะไดC แบบจำลองฐานขCอมูลที่สามารถตอบสนองตMอความตCองการของผูCใชCที่ซึ่งจะมีลักษณะคลCายกับพิมพB
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เขียวที่ บรรจุไปดCวยวิธีการในการสรCางฐานขCอมูล โดยพิมพBเขียวที่ไดCจะมีลักษณะเปTนแผนภาพที่จะ

ประกอบไปดCวย  

1) คำอธิบายเก่ียวกับโครงสรCางของขCอมูลท่ีใชCในการจัดเก็บขCอมูลท่ีผูCใชCตCองการ  

2) กฎท่ีเก่ียวขCองกับการการันตีความสมบูรณBของขCอมูล (data integrity)  

3) วิธีการในการจัดการขCอมูลท่ีซ่ึงจะสนับสนุนการ เปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนรูปขCอมูล  

 โดยสMวนใหญMของแบบจำลองฐานขCอมูลมักจะประกอบไปดCวย เอ็นทิตี ้ (entities), แอทริบิว 

(attributes), ความสัมพันธB (relationships) และ ขCอจำกัดตMาง ๆ (constraints)  

 เอ็นทิตี้ ถูกใชCแทนวัตถุตMาง ๆ สามารถเปTนอะไรก็ไดC เชMน คน สถานที่ สิ่งของ หรือเหตุการณB ที่ซึ่งจะ 

เปTนขCอมูลที่จะถูกจัดเก็บอยูMในฐานขCอมูล เนื่องจากเอ็นทิตี้หนึ่งจะใชCแทนขCอมูลชนิดหนึ่งๆ ดังนั้นแตMละ

เอ็นทิตี้จะตCองมีความแตกตMางกัน และแตMละเอ็นทิตี้จะตCองมีความเปTนเอกลักษณBเสมอ (มีขCอมูลที่ไมMซ้ำ

กัน)  

 แอทริบิว จะแสดงถึงคุณลักษณะของเอ็นทิตี้ตัวอยMางเชMน ขCอมูลเอ็นทิตี้ลูกคCาถูกอธิบายดCวยแอทริ บิ

วตMาง ๆ เชMน ชื่อ-นามสกุล เบอรBโทรศัพทB ที่อยูM และเครดิตที่ไดCรับจากบริษัท เปTนตCน แอทริบิวใน ระบบ

ฐานขCอมูลจะมักลักษณะเหมือนกับฟ§ลดBในแฟñมขCอมูล  

 ความสัมพันธB จะแสดงถึงความสัมพันธBระหวMางเอ็นทิตี้ตัวอยMางเชMน ความสัมพันธBที่เกิดขึ้นระหวMาง 

ลูกคCาและพนักงานขายจะสามารถอธิบายไดC เชMน พนักงานขายหนึ่งคนสามารถดูแลลูกคCาไดCหลายคน 

และลูกคCาคนหนึ่งๆอาจถูกดูแลโดยพนักงานเพียงคนเดียว จากความความสัมพันธBดังกลMาว เรา สามารถ

แบMงรูปแบบความสัมพันธBในแบบจำลองขCอมูลออกเปTน 3 ชนิดหลัก คือ 1) one-to-many 2) many-to-

many และ 3) one-to-one 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการวิเคราะหBความตCองการใชCงานขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการระบุความตCองการขCอมูลท่ีจำเปTนตCองใชCตามขCอกำหนดมาตรฐาน 
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1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดแบบจำลองขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70202  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

จัดทำขCอมูลเพ่ือการวิเคราะหBเบ้ืองตCน (Collect Initial Data)  

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที ่ผMานสมรรถนะนี้จะสามารถทำความเขCาใจเกี่ยวกับความตCองการใชCงานขCอมูลของผูCใชCงานไดC 

สามารถจัดทำขCอมูลเพื่อการวิเคราะหBเบื ้องตCน โดยการรMางความตCองการและขCอกำหนดขCอมูล สามารถ

ตรวจสอบความพรCอมใชCงานของขCอมูล สามารถกำหนดเกณฑBการเลือกขCอมูลที่เกี่ยวขCองกับงาน ตรงกับความ

ตCองการใชCงานขCอมูลที่จำเปTนในการวิเคราะหBและใชCขCอมูลในการแกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ

ไดC        

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ü      
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70202.01 รMางความตCองการและ

ขCอกำหนดขCอมูล  

 

1. ระบุความตCองการและ

ขCอกำหนดของขCอมูลไดC 

2. ระบุรายการและประเภทขCอมูล

ท่ีจำเปTนไดC 

3. ระบุรายละเอียดของรายการ

และประเภทขCอมูลท่ีจำเปTนไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

  

70202.02 ตรวจสอบความพรCอม

ใชCงานของขCอมูล  

 

  

1. ระบุรายการท่ีตCองตรวจสอบ

ขCอมูลไดCและถูกตCอง 

2. สรุปผลการตรวจสอบขCอมูลไดC 

3. ระบุขCอมูลท่ีไมMถูกตCองหรือ

ขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงานเพ่ิมเติมไดC

และถูกตCอง 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70202.03 กำหนดเกณฑBการ

เลือกขCอมูล 

 

 

1. ระบุเกณฑBการเลือกขCอมูลไดC 

2.ระบุแหลMงขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงาน

ไดC 

3.ระบุรายละเอียดแหลMงขCอมูลท่ี

จำเปTนใชCงาน และกรณีขCอกำหนด

ท่ีเก่ียวขCองกับงานไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. ทักษะในการวิเคราะหBความตCองการใชCงานขCอมูล 

2. การใชC Business Analytics (BA) และ Business Intelligence (BI) ในการวิเคราะหBขCอมูลโดยใชC

เทคโนโลยีและการใหCบริการท่ีเก่ียวขCอง  

3. ทักษะในการวิเคราะหBและออกแบบแบบจำลองขCอมูล 

4. ทักษะออกแบบแบบจำลองขCอมูล 

5. ทักษะในการวิเคราะหBทางสถิติท่ัวไป และการวิเคราะหBคุณลักษณะของขCอมูล  

6. ทักษะในการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

7. ทักษะการใชCเครือขMายทางสังคมและแหลMงขCอมูลแบบเป§ด (Social network and open data) 

(ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับแบบจำลองขCอมูล 

2. ความรู C เก ี ่ยวกับการใชC Business Analytics (BA) และ Business Intelligence (BI) ในการ

วิเคราะหBขCอมูลโดยใชCเทคโนโลยีและการใหCบริการท่ีเก่ียวขCอง 

3. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBคุณลักษณะของขCอมูล 

4. ความรูCเกี่ยวกับการวิเคราะหBทางสถิติทั่วไป และการวิเคราะหBเชิงบรรยาย (Statistical analysis 

and Descriptive analytics) 

5. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

6. ความรูCเก่ียวกับการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research) 

7. ความรูCเกี่ยวกับการใชCเครือขMายทางสังคมและแหลMงขCอมูลแบบเป§ด (Social network and open 

data) 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 (ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 
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 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดทำขCอมูลเพื่อการวิเคราะหBเบื้องตCน โดยพิจารณาจาก

รMองรอยหลักฐานท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

  (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบการออกแบบแบบจำลองขCอมูล โดยในการประเมินตCองคำนึงถึงขCอ

ปฏิบัติดังตMอไปน้ี 

1)  ผูCเขCารับการประเมินสามารถแสดงความรูC และความสามารถในการรMางความตCองการและขCอกำหนด

ขCอมูล การตรวจสอบความพรCอมใชCงานของขCอมูล และการกำหนดเกณฑBการเลือกขCอมูล 

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

การสรCางแบบจำลองฐานขCอมูลจะเปTนกระบวนการทำซ้ำแบบคMอยเปTนคMอยไป โดยเริ่มตCนจากการทำ

ความเขCาใจท่ีเก่ียวกับขอบเขตปòญหาและสามารถทำการสรCางแบบจำลองฐานขCอมูลไดC แตMหลังจากทำการ

ติดตMอสื่อสารกับผูCใชCและการพิจารณาเกี่ยวกับขCอมูลและขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจตMาง ๆ จะทำใหCเกิด

ความเขCาใจเกี ่ยวกับของเขตของปòญหามากยิ่งขึ ้น และจะชMวยเพิ่มเติมรายละเอียดของแบบจำลอง

ฐานขCอมูลไดCมากข้ึน เพ่ือใหCทCายสุดไดCแบบจำลองฐานขCอมูลท่ีสามารถตอบสนองตMอความตCองการของผูCใชC

ท่ี ซึ่งจะมีลักษณะคลCายกับพิมพBเขียวที่บรรจุไปดCวยวิธีการในการสรCางฐานขCอมูล โดยพิมพBเขียวที่ไดCจะมี

ลักษณะเปTนแผนภาพท่ีจะประกอบไปดCวย  

  1) คำอธิบายเก่ียวกับโครงสรCางของขCอมูลท่ีใชCในการจัดเก็บขCอมูลท่ีผูCใชCตCองการ  

  2) กฎท่ีเก่ียวขCองกับการการันตีความสมบูรณBของขCอมูล (data integrity)  

  3) วิธีการในการจัดการขCอมูลท่ีซ่ึงจะสนับสนุนการ เปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนรูปขCอมูล  

 โดยสMวนใหญMของแบบจำลองฐานขCอมูลมักจะประกอบไปดCวย เอ็นทิตี ้ (entities), แอทริบิว 

(attributes), ความสัมพันธB (relationships) และ ขCอจำกัดตMาง ๆ (constraints)  

 เอ็นทิตี้ ถูกใชCแทนวัตถุตMาง ๆ เชMน คน สถานที่ สิ่งของ หรือเหตุการณB ที่เปTนขCอมูลที่จะถูกจัดเก็บอยูM

ในฐานขCอมูล เนื่องจากเอ็นทิตี้หนึ่งจะใชCแทนขCอมูลชนิดหนึ่งๆ ดังนั้นแตMละเอ็นทิตี้จะตCองมีความแตกตMาง

กัน และแตMละเอ็นทิต้ีจะตCองมีความเปTนเอกลักษณBเสมอ (มีขCอมูลท่ีไมMซ้ำกัน)  
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 แอทริบิว จะแสดงถึงคุณลักษณะของเอ็นทิตี้ตัวอยMางเชMน ขCอมูลเอ็นทิตี้ลูกคCาถูกอธิบายดCวยแอทริ บิ

วตMาง ๆ เชMน ชื่อ-นามสกุล เบอรBโทรศัพทB ที่อยูM และเครดิตที่ไดCรับจากบริษัท เปTนตCน แอทริบิวใน ระบบ

ฐานขCอมูลจะมักลักษณะเหมือนกับฟ§ลดBในแฟñมขCอมูล  

 ความสัมพันธB จะแสดงถึงความสัมพันธBระหวMางเอ็นทิต้ีตัวอยMางเชMน ความสัมพันธBท่ีเกิดข้ึนระหวMาง 

ลูกคCาและพนักงานขายจะสามารถอธิบายไดC เชMน พนักงานขายหน่ึงคนสามารถดูแลลูกคCาไดCหลายคน และ

ลูกคCาคนหน่ึงๆอาจถูกดูแลโดยพนักงานเพียงคนเดียว จากความความสัมพันธBดังกลMาว เรา สามารถแบMง

รูปแบบความสัมพันธBในแบบจำลองขCอมูลออกเปTน 3 ชนิดหลัก คือ 1) one-to-many 2) many-to-many 

และ 3) one-to-one 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการรMางความตCองการและขCอกำหนดขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการตรวจสอบความพรCอมใชCงานของขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดเกณฑBการเลือกขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70203  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

อธิบายขCอมูล (Describe Data) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

 ผูCที ่ผMานสมรรถนะนี้จะสามารถทำความเขCาใจเกี่ยวกับขCอมูล ทั้งคุณลักษณะ ชนิด ประเภท และ

รายละเอียดของขCอมูลที่ใชCในแบบจำลองหรือธุรกิจ โดยอธิบายรายละเอียดขCอมูลไดCอยMางชัดเจน สามารถ

บันทึกและกำหนดคำอธิบายไดCอยMางเหมาะสม ทำใหCผูCใชCงานขCอมูลสามารถการเขCาใจหรือตีความ ความหมาย

ของขCอมูลไดCอยMางงMาย ถูกตCอง และมีความเขCาใจขCอมูลที่ตรงกัน ซึ่งจะทำใหCสามารถวิเคราะหBขCอมูลเพื่อการ

แกCไขหรือพัฒนาธุรกิจไดCอยMางมีประสิทธิภาพ  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ü      
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70203.01 ระบุรายละเอียดขCอมูล 

 

1. ระบุชนิด หรือประเภทของ

ขCอมูลไดCไดC 

2. ระบุรายละเอียดของขCอมูลไดC 

3. สรุปรายละเอียดของขCอมูลไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70203.02 บันทึกรายละเอียด

ขCอมูล 

 

 

1. ระบุรายละเอียดท่ีจะบันทึกไดC 

2. เขียนบันทึกรายละเอียดขCอมูล

ไดC 

3. ระบุแหลMงขCอมูลท่ีบันทึกไดC 

4. สรุปรายละเอียดขCอมูลไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70203.03 กำหนดคำอธิบาย

ขCอมูล 

 

  

1. ระบุคำอธิบายขCอมูลไดC 

2. แสดงคำอธิบายขCอมูลไดC 

3. สรุปผลการอธิบายขCอมูลไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. ทักษะในการอธิบาย หรือบรรยาย   
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2. ทักษะในการวิเคราะหBทางสถิติทั่วไป และการวิเคราะหBเชิงบรรยาย (Statistical analysis and 

Descriptive analytics) 

3. ทักษะในการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

4. ทักษะในการบันทึกขCอมูล 

5. ทักษะการใชCเครือขMายทางสังคมและแหลMงขCอมูลแบบเป§ด (Social network and open data) 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับขCอมูล และคุณลักษณะของขCอมูล 

2. ความรูCเก่ียวกับอธิบาย หรือการบรรยาย 

3. ความรูCเกี่ยวกับการวิเคราะหBทางสถิติทั่วไป และการวิเคราะหBเชิงบรรยาย (Statistical analysis 

and Descriptive analytics) 

4. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

5. ความรูCเก่ียวกับการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research) 

6. ความรูCเกี่ยวกับการใชCเครือขMายทางสังคมและแหลMงขCอมูลแบบเป§ด (Social network and open 

data) 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 (ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการอธิบายขCอมูล โดยพิจารณาจากรMองรอยหลักฐานที่เกี่ยวขCองท้ัง

หลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 
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15. ขอบเขต (Range Statement)  

  (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงคBทางธุรกิจ โดยในการประเมินตCอง

คำนึงถึงขCอปฏิบัติดังตMอไปน้ี 

1)  ผูCเขCารับการประเมินสามารถแสดงความรูC และความสามารถในการบันทึกรายละเอียดขCอมูล 

การเขCาใจรายละเอียดขCอมูล และกำหนดคำอธิบายขCอมูล 

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

 การอธิบายขCอมูล ในการวิเคราะหBขCอมูล มีความจำเปTนอยMางย่ิงท่ีจะตCองหาวิธีการอธิบายเพ่ือใหC

ผูCใชCงานขCอมูล ผูCท่ีจะประสานงานหรือส่ือสารดCวยน้ันสามารถทำความเขCาใจไดCงMาย ชMวยทำใหCผูCใชCงาน

ขCอมูลสามารถการเขCาใจหรือตีความความหมายของขCอมูลไดCอยMางงMาย และมีความเขCาใจขCอมูลท่ีตรงกัน 

ซ่ึงจะทำใหCสามารถวิเคราะหBขCอมูลเพ่ือการแกCไข หรือพัฒนาธุรกิจไดCอยMางมีประสิทธิภาพ 

 ประเภทของขCอมูล (Data Type) การศึกษาเก่ียวกับขCอมูล จำเปTนท่ีจะตCองแยกประเภทของขCอมูล

กMอนเปTนลำดับแรก เพ่ือทำความเขCาใจธรรมชาติของขCอมูลประเภทน้ันๆ และเพ่ือใหCสามารถเลือกใชC

เคร่ืองมือทางสถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหBหรืออธิบายขCอมูลน้ันๆ ไดC โดยสามารถแบMงประเภทของ

ขCอมูลไดCดังตMอไปน้ี  

1) ขCอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative or Attribute Data) เปTนขCอมูลท่ีไมMสามารถวัดดCวยอุปกรณB

การวัดใดๆ ไดCเลย แตMไดCมาจากการนับ การสังเกตุ เราจึงนิยามชนิดของขCอมูลท่ีไดCวMาเปTน

ขCอมูลเชิงคุณภาพ  แบMงไดCเปTนสองลักษณะยMอย ไดCแกMแบMงโดยใชCลักษณะนาม (Nominal 

Scale) และการแบMงโดยอันดับ (Ordinal Scale) 

2) ขCอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative or Variable data) คือขCอมูลท่ีมีลักษณะเปTนตัวเลข 

สามารถแบMงออกไดCอีกเปTนสองชนิดยMอย ดังน้ี 

   ขCอมูลแบบไมMตMอเน่ือง (Discrete Data) ลักษณะท่ีสำคัญคือ เปTนตัวเลขท่ีไดCจากการนับ คMา

ทศนิยมมีคMาไดCจำกัด หรือไมMมีความหมาย  

  ขCอมูลแบบตMอเน่ือง (Continuous Data) ลักษณะท่ีสำคัญคือ ตCองใชCเคร่ืองมือวัดมา  คMา

ทศนิยมมีความหมายและไมMมีท่ีส้ินสุด ข้ึนอยูMกับความละเอียดของเคร่ืองวัดวMาจะแยกแยะออกเปTน

ทศนิยมไดCก่ีตำแหนMง   

โดยในเทคนิคการวิเคราะหBและนำเสนอขCอมูล ประกอบไปดCวย 

1) การวัดแนวโนCมเขCาสูMศูนยBกลาง (Measure of location)  

2) การวัดการกระจายของขCอมูล (Measure of Dispersion)  

3) การนำเสนอขCอมูลดCวยแผนภูมิ (Graphical Data Presentation)  
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4) การทดสอบความเปTนการกระจายแบบปกติ (Normality Test) 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการระบุรายละเอียดขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการบันทึกรายละเอียดขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดคำอธิบายขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน  
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70204  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

สำรวจขCอมูล (Explore Data) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) และผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที่ผMานสมรรถนะนี้จะมีความรูCเกี่ยวกับการสำรวจขCอมูล ทั้งความหมายและคุณลักษณะของขCอมูล 

โดยสามารถตรวจสอบความหมายของขCอมูลที่ไดCรับโดยใชCความรูCทางธุรกิจ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ

พื้นฐานของขCอมูล และทำความเขCาใจเกี่ยวกับการกระจายของคุณลักษณะที่สำคัญของขCอมูล และเขCาใจ

ความสัมพันธBขCอมูล  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ü      

8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   
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9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)  

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

  

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70204.01 ตรวจสอบคำ

นิยามและความหมายของ

ขCอมูลท่ีไดCรับ 

 

1. ระบุคำนิยามของขCอมูลไดC 

2. ระบุความหมายของขCอมูลไดC 

3. สรุปคำนิยามและความหมายของขCอมูลไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70204.02 ตรวจสอบ

คุณลักษณะขCอมูลท่ีไดCรับ 

 

 

1. ระบุคุณลักษณะของขCอมูลท่ีไดCรับไดC 

2. ระบุรายละเอียดคุณลักษณะของขCอมูลท่ีไดCรับไดC 

3. สรุปคุณลักษณะของขCอมูลท่ีไดCรับไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70204.03 สรุปผลการ

สำรวจขCอมูล 

1. ระบุรายละเอียดผลการสำรวจขCอมูลไดC 

2. วิเคราะหBคุณลักษณะท่ีสำคัญของขCอมูลท่ีไดCรับไดC 

3. ระบุรายละเอียดผลการวิเคราะหBรายละเอียด

คุณลักษณะท่ีสำคัญของขCอมูลท่ีไดCรับไดC 

4. สรุปรายผลการวิเคราะหBละเอียดคุณลักษณะท่ี

สำคัญของขCอมูลท่ีไดCรับไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70204.04 ส่ือสารใน

ระหวMางการสำรวจขCอมูล 

 

 

1. รับและสMงสารในระหวMางการสำรวจขCอมูลไดC 

2. สอบถามและตอบขCอมูลในระหวMางการสำรวจขCอมูล

ไดC 

3. สามารถส่ือสารผMานส่ือสารสนเทศชMองทางตMาง ๆไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. ทักษะในการสำรวจขCอมูล  

2. ทักษะในการวิเคราะหBขCอมูล และลักษณะของขCอมูล 

3. ทักษะในการวิเคราะหBทางสถิติทั่วไป และการวิเคราะหBเชิงบรรยาย (Statistical analysis and 

Descriptive analytics) 

4. ทักษะในการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

5. ทักษะการใชCเครือขMายทางสังคมและแหลMงขCอมูลแบบเป§ด (Social network and open data) 

(ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับภาพรวมธุรกิจ 

2. ความรู C เก ี ่ยวกับการใชC Business Analytics (BA) และ Business Intelligence (BI) ในการ

วิเคราะหBขCอมูลโดยใชCเทคโนโลยีและการใหCบริการท่ีเก่ียวขCอง 

3. ความรูCเก่ียวกับการสำรวจขCอมูล 

4. ความรูCเกี่ยวกับการวิเคราะหBทางสถิติทั่วไป และการวิเคราะหBเชิงบรรยาย (Statistical analysis 

and Descriptive analytics) 

5. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

6. ความรูCเก่ียวกับคุณลักษณะของขCอมูล 

7. ความรูCเกี่ยวกับการใชCเครือขMายทางสังคมและแหลMงขCอมูลแบบเป§ด (Social network and open 

data) 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 (ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสำรวจขCอมูล โดยพิจารณาจากรMองรอยหลักฐานที่เกี่ยวขCองท้ัง

หลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 
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1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

  (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงคBทางธุรกิจ โดยในการประเมินตCอง

คำนึงถึงขCอปฏิบัติดังตMอไปน้ี 

1)  ผูCเขCารับการประเมินสามารถแสดงความรูC และความสามารถในการตรวจสอบคำนิยามและ

ความหมายของขCอมูลที่ไดCรับ การตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐานของขCอมูลที่ไดCรับ และความเขCาใจ

เก่ียวกับคุณลักษณะของขCอมูลท่ีไดCรับ 

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

  การสำรวจขCอมูล หมายถึง การคCนและวิเคราะหBขCอมูลจากศูนยBขCอมูลหรือฐานขCอมูล ซึ่งเปTน

การตรวจสอบภาพรวมของขCอมูลที่มีและตCองทำความเขCาใจคุณลักษณะของขCอมูลใหCชัดเจน เพื่อใหC

ขCอมูลมีความถูกตCอง และมีคุณภาพ สำหรับการวิเคราะหBขCอมูลเพื่อแกCไข ปรับปรุง หรือพัฒนาธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมไดCและมีประสิทธิภาพ 

  โดยมีประเภทของการสำรวจขCอมูล เชMน การสอบถามขCอมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute data 

query) หมายถึงการคCนขCอมูลโดยใชC นิพจนBทางตรรกศาสตรB และการสอบถามขCอมูลเชิงพื ้นท่ี 

(Spatial data query)  เปTนการสอบถามขCอมูลจากแผนที่ โดยการใชCคำสั่งสืบคCนขCอมูลจากระดับ

ขCอมูล เปTนตCน 

  ข้ันตอนในการดำเนินการสำรวจขCอมูล 4 ข้ันตอนหลักๆ ดังน้ี 

1) ข้ันการเตรียมงานและวางแผน (Planning) ซ่ึงจะรวมเร่ืองการสรCางแบบสอบถาม และการ

เลือกหนMวยตัวอยMางไวCในข้ันตอนน้ี 

2) ข้ันการเก็บรวบรวมขCอมูล (Collecting) 

3) ข้ันการประมวลผล (Processing & Analysis) 

4) ข้ันการนำเสนอผลการสำรวจ และจัดทำรายงาน (Presenting & Reporting) 

ประเภทของขCอมูล (Data Type) ในการท่ีเราจะศึกษาเก่ียวกับขCอมูล เราจำเปTนท่ีจะตCองแยกประเภท

ของขCอมูลใหCไดCกMอน เพ่ือท่ีจะทำความเขCาใจธรรมชาติของขCอมูลประเภทน้ันๆ และเพ่ือใหCเราสามารถท่ีจะ

เลือกใชCเคร่ืองมือทางสถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหBหรืออธิบายขCอมูลน้ันๆ  เราสามารถแบMงประเภท

ของขCอมูลไดCดังตMอไปน้ี  
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1) ขCอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative or Attribute Data) เปTนขCอมูลท่ีไมMสามารถวัดดCวยอุปกรณB

การวัดใดๆ ไดCเลย แตMไดCมาจากการนับ การสังเกตุ เราจึงนิยามชนิดของขCอมูลท่ีไดCวMาเปTน

ขCอมูลเชิงคุณภาพ  แบMงไดCเปTนสองลักษณะยMอย ไดCแกMแบMงโดยใชCลักษณะนาม (Nominal 

Scale) และการแบMงโดยอันดับ (Ordinal Scale) 

2) ขCอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative or Variable data) คือขCอมูลท่ีมีลักษณะเปTนตัวเลข 

สามารถแบMงออกไดCอีกเปTนสองชนิดยMอย ดังน้ี 

   ขCอมูลแบบไมMตMอเน่ือง (Discrete Data) ลักษณะท่ีสำคัญคือ เปTนตัวเลขท่ีไดCจากการนับ คMา

ทศนิยมมีคMาไดCจำกัด หรือไมMมีความหมาย  

  ขCอมูลแบบตMอเน่ือง (Continuous Data) ลักษณะท่ีสำคัญคือ ตCองใชCเคร่ืองมือวัดมา  คMา

ทศนิยมมีความหมายและไมMมีท่ีส้ินสุด ข้ึนอยูMกับความละเอียดของเคร่ืองวัดวMาจะแยกแยะออกเปTน

ทศนิยมไดCก่ีตำแหนMง   

โดยในเทคนิคการวิเคราะหBและนำเสนอขCอมูล ประกอบไปดCวย 

1) การวัดแนวโนCมเขCาสูMศูนยBกลาง (Measure of location)  

2) การวัดการกระจายของขCอมูล (Measure of Dispersion)  

3) การนำเสนอขCอมูลดCวยแผนภูมิ (Graphical Data Presentation)  

4) การทดสอบความเปTนการกระจายแบบปกติ (Normality Test) 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการตรวจสอบคำนิยามและความหมายของขCอมูลท่ีไดCรับตามขCอกำหนด

มาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการตรวจสอบคุณลักษณะขCอมูลท่ีไดCรับตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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18.3 เคร่ืองมือประเมินการสรุปผลการสำรวจขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมินการส่ือสารในระหวMางการสำรวจขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70205  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

ตรวจสอบคุณภาพขCอมูล (Verify Data Quality) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) และผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที ่ผMานสมรรถนะนี้จะมีความรูCเกี ่ยวกับคุณภาพของขCอมูล การตรวจสอบความทันสมัยและเปTน

ปòจจุบันของขCอมูล การตรวจสอบความไมMสมบูรณBหรือความผิดพลาดของขCอมูล ตามความตCองการใชCงานขCอมูล 

สามารถตรวจสอบความทันสมัยและเปTนปòจจุบันของขCอมูลไดC สามารถตรวจสอบความไมMสมบูรณBหรือความ

ผิดพลาดของขCอมูลและเสนอแนวทางปรับปรุงคุณภาพของขCอมูลเพ่ือใหCตรงตามความตCองการใชCงานขCอมูลไดC 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ü     
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 
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11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)  

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70205.01 ตรวจสอบขCอมูลใหC

ทันสมัยและเปTนปòจจุบัน 

1. ระบุผลการตรวจสอบความ

ทันสมัยและเปTนปòจจุบันของ

ขCอมูลไดC 

2. ระบุขCอมูลท่ีไมMทันสมัยและไมM

เปTนปòจจุบันไดC 

3. สรุปผลการตรวจสอบความ

ทันสมัยและเปTนปòจจุบันของ

ขCอมูลไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

70205.02 ตรวจสอบความ

สมบูรณBของขCอมูล 

 

 

 

1. ระบุผลการตรวจสอบความ

สมบูรณBของขCอมูลไดC 

2. ระบุขCอมูลท่ีไมMสมบูรณBไดC 

3. สรุปผลการตรวจสอบความ

สมบูรณBของขCอมูลไดC 

1. การสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70205.03 รายงานผลการ

ตรวจสอบคุณภาพขCอมูล 

 

 

 

 

  

1. ระบุผลการตรวจสอบคุณภาพ

ขCอมูลไดC 

2. ระบุขCอมูลท่ีไมMมีคุณภาพไดC 

3. สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ

ขCอมูลไดC 

4. เขียนรายงานสรุปผลการ

ตรวจสอบคุณภาพขCอมูลไดC 

1. การสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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1. ทักษะในการใชC Business Analytics (BA) และ Business Intelligence (BI) ในการวิเคราะหB

ขCอมูลโดยใชCเทคโนโลยีและการใหCบริการท่ีเก่ียวขCอง  

2. ทักษะในการพัฒนาและใชCแผนการจัดการขCอมูลงานวิจัย Data. Management Plan (DMP) ใชC

ข้ันตอนการดูแลขCอมูล 

3. ทักษะออกแบบการทดลองการเก็บขCอมูล (passive และ active) ในการทดสอบสมมติฐานและ

การแกCปòญหาในธุรกิจ 

4. ทักษะในการวิเคราะหBทางสถิติทั่วไป และการวิเคราะหBเชิงบรรยาย (Statistical analysis and 

Descriptive analytics) 

5. ทักษะในการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

6. ทักษะการใชCเครือขMายทางสังคมและแหลMงขCอมูลแบบเป§ด (Social network and open data) 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับโครงสรCางธุรกิจ 

2. ความรู C เก ี ่ยวกับการใชC Business Analytics (BA) และ Business Intelligence (BI) ในการ

วิเคราะหBขCอมูลโดยใชCเทคโนโลยีและการใหCบริการท่ีเก่ียวขCอง 

3. ความรูCเกี่ยวกับการออกแบบการทดลอง การเก็บขCอมูล (passive และ active) ในการทดสอบ

สมมติฐาน 

4. ความรูCเกี่ยวกับการวิเคราะหBทางสถิติทั่วไป และการวิเคราะหBเชิงบรรยาย (Statistical analysis 

and Descriptive analytics) 

5. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

6. ความรูCเก่ียวกับการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research) 

7. ความรูCเกี่ยวกับการใชCเครือขMายทางสังคมและแหลMงขCอมูลแบบเป§ด (Social network and open 

data) 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
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1. ผู Cประเมินตรวจประเมินเกี ่ยวกับการการตรวจสอบคุณภาพขCอมูล โดยพิจารณาจากรMองรอย

หลักฐานท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

  (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบการอธิบายขCอมูล (Describe Data) โดยในการประเมินตCองรับการ

ประเมินตามหนMวยสมรรถนะยMอยดังน้ี 

1) ตรวจสอบขCอมูลใหCทันสมัยและเปTนปòจจุบัน 

2) ตรวจสอบความสมบูรณBของขCอมูล 

3) รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพขCอมูล 

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

 การตรวจสอบคุณภาพขCอมูล   

การตรวจสอบคุณภาพขCอมูลที่จัดเก็บและรวบรวมมานั้น มาวิเคราะหBเพื่อตรวจสอบคุณภาพของขCอมูล 

และการคำนวณดัชนีชี้วัดคุณภาพนั้น สามารถทำไดCหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยูMกับลักษณะ และโอกาสของความ

ผิดพลาดคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น บางเรื่องหรือบางกรณีอาจจะเปTนเปTนเรื่องยากที่จะตรวจสอบคุณภาพขCอมูลไดC

ไดC แตMหลายๆ เรื่องก็อาจจะทำไดCดCวยการตรวจสอบโดยตรงกับตัวขCอมูล หรือการบริหารจัดการขCอมูลภายใน

พื้นที่จัดเก็บขCอมูล ในบางกรณีอาจตCองเขียนโปรแกรมตรวจสอบคMาขCอมูลที่จัดเก็บมาในโครงการขนาดใหญM 

โดยเฉพาะอยMางยิ่งโครงการวิจัยที่เปTนการทดลอง ทีมงานที่รับผิดชอบการานบริหารจัดการขCอมูลของโครงการ

ตCองทำตามขCอกำหนดรMวมกันท่ีมงานดCานการดำเนินการวิจัย 

วิธีการมาตรฐานที่ใชCกันทั่วไปในการตรวจสอบความถูกตCองขั้นตCนของขCอมูลคือ การตรวจสอบคMาขCอมูล

ระหวMางแหลMงขCอมูลตCนฉบับ กับขCอมูลในแบบบันทึกขCอมูล (SD-CRF Verification) และการตรวจสอบคMา

ขCอมูลระหวMางแบบบันทึกขCอมูล กับขCอมูลในฐานขCอมูล (CRF-DB Inspection) การสรุปลักษณะของความ

ผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อน และกระบวนการที่สามารถนำมาใชCในการตรวจสอบคMาขCอมูลในกรณีตMาง ๆ 

นั้น บางกรณีสามารถตรวจสอบแกCไขไดCงMาย แตMบางกรณีจะเปTนไปไมMไดCที่จะตรวจสอบแกCไขคMาขCอมูลที่ไดC

จัดเก็บและบันทึกไปแลCว   

ในบางกรณีอาจทำไดCดCวยการเก็บขCอมูลซ้ำใหมMเพื่อยืนยัน หรือสอบทวนความเที่ยงของคMาขCอมูล ซึ่งก็อาจ

เปTนภาระที่ยุMงยากหรือเปTนไปไมMไดCเลย นอกจากนี้ อาจพบวMามีหลายเรื่องที่ไมMสามารถตรวจสอบคMาขCอมูล
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โดยตรงไดC คือตัวขCอมูลไมMมีขCอผิดพลาดที่มองเห็นไดCโดยตรงชัดเจน หากแตMขCอมูลมีขCอขัดแยCงภายในที่ไมMตรง

ตามสิ่งที่เขียนไวCในโครงรMางวิจัย หรือขั้นตอนการดำเนินการวิจัย (เชMน วันที่แจCงผลเลือดมากMอนวันที่เจาะเลือด 

หรืออายุอาสาสมัครมากกวMาอายุที ่กำหนดไวCในโครงการ 1 วัน)  ในกรณีเชMนนี ้ เราตCองเขียนโปรแกรม

ตรวจสอบเปTนการภายในขณะกรอกขCอมูล (Edit Check) หรืออาจเขียนโปรแกรมตรวจสอบความถูกตCองแมMน

ตรงของขCอมูล (Data Validation Program) ขึ้นมาใชCงานเปTนเรื ่องๆไป  บางครั้งการวิเคราะหBหาคMาสถิติ

พ้ืนฐานก็ชMวยใหCตรวจพบขCอผิดพลาดของขCอมูลไดC 

 ในการวัดคุณภาพขCอมูลของการวิจัย จะไมMสามารถทำไดCกับทุกการบันทึกของขCอมูลในฐานขCอมูล 

โดยเฉพาะอยMางยิ่งในโครงการขนาดใหญM แนวทางที่นิยมปฏิบัติกันคือการเลือกใชCวิธีการสุMมตัวอยMาง ขึ้นมา

ตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการสุMมตัวอยMางมักจะใชCวิธีการสุMมเลือกดCวยวิธีการทางสถิติ วMาควรจะสุMมประมาณ

เทMาไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งแตMละโครงการก็มีขCอเสนอแนะที่แตกตMางกันออกไป ในโครงการวิจัยที่เปTนการทดลอง

ทางคลินิก มักจะกำหนดเปอรBเซ็นตBที่ตั้งใจจะสุMมขึ้นมาตรวจสอบตMาง ๆ กันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูMกับความซับซCอน

ของโครงการวิจัยนั้นๆ โดยอาจจะกำหนดเลือกวMาจะสุMมตรวจกี่ CRFs หรือ อาจกำหนดวMาจะสุMมตรวจจำนวน

ผูCใหCขCอมูลก่ีคน จากก่ีแหลMงจัดเก็บขCอมูล 

 หลักการสำคัญการตรวจสอบคุณภาพขCอมูล คือการตรวจสอบวMา ผูCเขCารMวมโครงการวิจัยท้ังหมดไมMวMา

จะเปTนฝ©ายดำเนินการวิจัยผูCเก็บขCอมูล (ผูCวิจัยหลัก เจCาหนCาที่โครงการ) หรือฝ©ายผูCใหCขCอมูล หลักการที่สำคัญ

คือ  

1) บอกใหCชัดเจนวMาจะทำอะไร 

2) บันทึกส่ิงท่ีไดCทำไวCใหCชัดเจน 

3) ทำตามส่ิงท่ีบอกวMาจะทำ 

ในการทำงานวิจัย จำเปTนตCองลงบันทึกกิจกรรมตMาง ๆ ใหCชัดเจน ตCองสามารถตรวจสอบไดCตลอดทาง

ของทางเดินขCอมูล (Data Flow) วMาเกิดอะไรขึ้น ขCอมูลที่จัดเก็บมาครั้งแรกเปTนอยMางไร มีการจัดการอยMางไร มี

กระบวนการลงบันทึกเมื่อใด อยMางไร โดยใคร หากมีการขอใหCแกCไข หรือปรับแตMงคMาขCอมูล ตCองมีบันทึกท่ี

ชัดเจนวMา ใครขอใหCแกCไข ใครสั่งใหCแกCไขไดC และมีการแกCไขเกิดขึ้น เมื่อใด อยMางไร โดยใคร โดยสรุปแลCวเรา

จะตCองมีกระบวนการควบคุมคุณภาพขCอมูลทุกข้ันตอน ต้ังแตM การจัดเก็บ การบันทึก การสMงตMอ การแกCไข และ

การยุติการแกCไขขCอมูลเพ่ือการวิเคราะหB ในข้ันสุดทCาย 

การตรวจสอบคุณภาพขCอมูลไมMควรเปTนกิจกรรมที่ชMวงสุดทCายตอนป§ดโครงการวิจัย แตMควรเปTน

กระบวนการที่ดำเนินอยMางตMอเนื่องตลอดโครงการวิจัย  โดยปกติแลCวในโครงการวิจัยที่มีการวางแผนการ

บริหารจัดการขCอมูลอยMางรอบคอบ จะกำหนดใหCมีการตรวจสอบอยMางนCอย 2 ดCาน คือการตรวจกระบวนการ

ดำเนินการระหวMางวิจัย (process monitoring) และการตรวจสอบเอกสารตMาง ๆ ของการดำเนินการ 
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(document audit) ประเด็นสำคัญของกระบวนการดำเนินการวิจัย เพื่อใหCสามารถตรวจสอบคุณภาพของ

ขCอมูลไดCทั้งในระหวMางดำเนินการวิจัย และภายหลังการดำเนินการ จึงอยูMที่การทิ้งรMองรอยของการบริหาร

จัดการขCอมูลไวCตลอดทาง เพื่อใหCมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบไดCจริง การทิ้งรMองรอยไวCใหCตรวจสอบ หรือท่ี

เรียกวMา “Audit Trails” คือการท่ีสามารถยืนยันไดCวMา 

- ขCอมูลในรายงานผลการวิจัย คือขCอมูลท่ีนำมาวิเคราะหBจริง 

- ขCอมูลท่ีนำมาวิเคราะหBคือขCอมูลท่ีบันทึกอยูMในฐานขCอมูลท่ีถูกตCอง 

- ขCอมูลในฐานขCอมูลคือ ขCอมูลท่ีตรงกับขCอมูลท่ีจัดเก็บอยูMบนแบบบันทึกขCอมูล 

- ขCอมูลในแบบบันทึกขCอมูล คือ ขCอมูลท่ีตรงตามส่ิงท่ีตCองการจะศึกษาตามโครงรMางวิจัย 

- ขCอมูลที่ตCองการในโครงรMางวิจัย มีกระบวนการจัดเก็บตรงตามหลักเกณฑB ที่ถูกตCองทางวิทยาศาสตรB

และจริยธรรม และมีกระบวนการจัดเก็บอยMางเปTนมาตรฐานเหมือนกันทุกคน 

      ทั้งนี้ในการตรวจสอบคุณภาพของการวิจัย ทั้งในดCานการบริหารโครงการ และดCานคุณภาพขCอมูล 

ควรกำหนดใหCเจCาหนCาที่ฝ©ายตรวจสอบคุณภาพเปTนฝ©ายที่เปTนอิสระ หรือกึ่งอิสระจากผูCดำเนินการวิจัยโดยตรง 

ในกรณีของทีมงานดCานบริหารจัดการขCอมูล เจCาหนCาที่ตรวจสอบคุณภาพ ควรเปTนอิสระจากเจCาหนCาที่ที่ทำงาน

ในฝ©ายตMาง ๆ ของหนMวยบริหารจัดการขCอมูล เพื ่อใหCสามารถตรวจสอบไดCอยMางเปTนกลาง ไมMมีอคติตMอ

กระบวนการดำเนินการบริหาร¬จัดการขCอมูล หรือคุณภาพของตัวขCอมูลของโครงการวิจัย โดยบทบาทหลัก

ของฝ©ายที่ทำหนCาที่ตรวจสอบคุณภาพในหนMวยบริหารจัดการขCอมูล คือการดำเนินการตรวจสอบกระบวนการ

ทำงานของทีมงานบริหารจัดการขCอมูลทั้งเจCาหนCาที่ในฝ©ายจัดการตัวขCอมูล ฝ©ายระบบงาน ฝ©ายโปรแกรม หรือ

ฝ©ายสถิติ วMาทั้งหมดนั้นไดCทำงานถูกตCองตรงตามบทบาทภาระงาน และขั้นตอนที่กำหนดไวCในแผนการบริหาร

จัดการขCอมูลของโครงการนั้นๆหรือไมM ในโครงการวิจัยทดลองทางคลินิกอาจมีการตรวจสอบท่ีมากขึ้นกวMาปกติ 

โดยเฉพาะในเรื่องของหลัก GCP และ/หรือขCอที่เปTนตัวบทกฎหมาย ขCอบังคับของหนMวยงาน หรือองคBการท่ี

เกี่ยวขCองกับการวิจัยนั้น ทั้งนี้มีหลักการหรือขCอบังคับสากลอยูMหลายขCอที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการขCอมูล 

เชMน การประกันความถูกตCองของระบบบริหารจัดการขCอมูล กระบวนการสรCางฐานขCอมูล ลักษณะของการ

บันทึกขCอมูล การปกปñองขCอมูลสMวนบุคคล การรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของขCอมูล เปTนตCน ฝ©ายท่ี

ทำหนCาท่ีตรวจสอบคุณภาพตCองเปTนผูCท่ีมีความแมMนยำในกฎเกณฑBและหลักการตMาง ๆดังกลMาว  

ในโครงการวิจัยระยะยาว กระบวนการตรวจสอบคุณภาพขCอมูล อาจกำหนดทำเปTนระยะตามแตMจะ

ตกลงกัน อาจเปTนรายเดือน รายไตรมาส เปTนตCน การตรวจสอบคุณภาพขCอมูลอาจจะทำไดCโดยการตรวจสอบ

เอกสาร การสังเกตการดำเนินการ และการสัมภาษณBวิธีดำเนินการในเรื่องตMาง ๆ ที่เกี่ยวขCองกับขCอมูลจากผูCท่ี

เก่ียวขCองในการดำเนินการในเร่ืองน้ันๆ เปTนตCน 
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16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  
N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
18.1 เคร่ืองมือประเมินการตรวจสอบขCอมูลใหCทันสมัยและเปTนปòจจุบันตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการตรวจสอบความสมบูรณBของขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70206  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

ออกแบบความปลอดภัยในการใชCขCอมูล (Design data Security) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) และผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที่ผMานสมรรถนะนี้จะมีความรูCเกี่ยวกับความปลอดภัยของขCอมูล การออกแบบความปลอดภัย และ

ขCอกำหนดดCานความปลอดภัยในการใชCขCอมูล สามารถออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย จัดทำโครงรMางของ

ความปลอดภัยในการใชCขCอมูล กำหนดเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาสนับสนุนความปลอดภัยในการใชCขCอมูล 

และกำหนดขCอกำหนดดCานความปลอดภัยท่ีเหมาะสมในการใชCขCอมูล  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ü     
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science) 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 
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11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70206.01 ประเมินความเส่ียงใน

เชิงขCอมูล (Risk Data 

Assessment) 

1. รวบรวมความเส่ียงในเชิง

ขCอมูลไดC 

2. วิเคราะหBความเส่ียงในเชิง

ขCอมูลไดC 

3. สรุปผลการประเมินความเส่ียง

ในเชิงขCอมูลไดC ท้ังความเส่ียงท่ี

สามารถรับไดCและรับไมMไดC 

4. นำเสนอกระบวนการและ

เทคโนโลยีท่ีนำมาใชCเพ่ือลดความ

เส่ียงในเชิงขCอมูลไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70206.02 จัดทำโครงรMางการและ

ปรับใชCความปลอดภัยในการใชC

ขCอมูล 

1. ระบุปòจจัยและรายละเอียด

ความเส่ียงในการใชCขCอมูลไดC 

2. ระบุแนวทางในการลดความ

เส่ียงในการใชCขCอมูลไดC 

3. ระบุเทคโนโลยีท่ีใชCลดความ

เส่ียงในการใชCขCอมูลไดC 

4. ระบุขCอกำหนดดCานความ

ปลอดภัยท่ีจำเปTนในการใชCขCอมูล

ไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. ทักษะในการออกแบบความปลอดภัยในการใชCขCอมูล 

2. ทักษะในการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชCในการดำเนินการความปลอดภัย 
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3. ทักษะในการวิเคราะหBความปลอดภัยในการใชCขCอมูล 

4. ทักษะในการวิเคราะหBขCอกำหนดดCานความปลอดภัยในการใชCขCอมูล 

(ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับความปลอดภัยของฐานขCอมูล (Database Security) 

2. ความรูCเก่ียวกับการควบคุมความปลอดภัยฐานขCอมูล 

3. ความรูCเก่ียวกับการสรCางระบบรักษาความปลอดภัยของฐานขCอมูล 

4. ความรูCเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชCในการดำเนินการความปลอดภัย 

5. ความรูCเก่ียวกับขCอกำหนดดCานความปลอดภัยในการใชCขCอมูล 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบความปลอดภัยในการใชCขCอมูล โดยพิจารณาจาก

รMองรอยหลักฐานท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

  (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงคBทางธุรกิจ โดยในการประเมินตCอง

คำนึงถึงขCอปฏิบัติดังตMอไปน้ี 

1)  ผูCเขCารับการประเมินสามารถแสดงความรูC และความสามารถในการจัดทำโครงรMางความ

ปลอดภัยในการใชCขCอมูล การกำหนดเทคโนโลยีท่ีนำมาใชC และการกำหนดขCอกำหนดดCานความ

ปลอดภัยในการใชCขCอมูล 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
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  ความปลอดภัยในการใชCขCอมูล ขCอมูลหรือสารสนเทศเปTนทรัพยากรที่มีคMาขององคBกรการ

ปñองกันที่แนMนหนาก็มีความจำเปTนสำหรับขCอมูลที่เปTนความลับซึ่งตCองอาศัยนโยบายความปลอดภัย 

และกลไกปñองกันท่ีดีควบคูMกัน 

โดยแนวคิดหลักของความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ ประกอบดCวย 

  1.ความลับ Confidentiality  

 เปTนการรับประกันวMาผูCมีสิทธิ์และไดCรับอนุญาตเทMานั้นที่สามารถเขCาถึงขCอมูลไดC โดยองคBกรตCอง

มีมาตรการปñองกันการเขCาถึงสารสนเทศท่ีเปTนความลับ เชMน  

1) การจัดประเภทของสารสนเทศ  

2) การรักษาความปลอดภัยในกับแหลMงจัดเก็บขCอมูล  

3) กำหนดนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยและนำไปใชC   

4) ใหCการศึกษาแกMทีมงานความม่ันคงปลอดภัยและผูCใชC 

 ภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นในปòจจุบันมี สาเหตุมาจากความกCาวหนCาทางเทคโนโลยีประกอบกับ

ความตCองการความสะดวกสบายในการส่ังซ่ือสินคCาของลูกคCา โดยการยอมใหCสารสนเทศสMวนบุคคลแกM 

website เพื่อสิทธ์ิในการทำธุรกรรมตMาง ๆ โดยลืมคำนึงวMาเว็บไซตB เปTนแหลMงขCอมูลที่สามารถขโมย

สารสนเทศไปไดCไมMยาก  

  2.ความสมบูรณB Integrity  

ความสมบูรณB คือ ความครบถCวน ถูกตCอง และไมMมีสิ่งแปลกปลอม สารสนเทศที่มีความสมบูรณB

จึงเปTนสารสนเทศที่นำไปใชCประโยชนBไดCอยMางถูกตCองครบถCวน สารสนเทศจะขาดความสมบูรณBก็

ตMอเมื่อสารสนเทศนั้นถูกนำไปเปลี่ยนแปลงปลอมปนดCวยสารสนเทศอื่น ถูกทำใหCเสียหาย ถูกทำลาย 

หรือถูกกระทำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อขัดขวางการพิสูจนBการเปTนสารสนเทศจริง ภัยคุกคามสำคัญที่มีตMอ

ความสมบูรณBของสารสนเทศ คือ ไวรัส และ เวิรBม เนื่องจากถูกพัฒนานำมาเพื่อปลอมปนขCอมูลที่กา

ลังเคล่ือนยCายไปมาในเครือขMาย 

  3.ความพรCอมใชC Availability  

  ความพรCอมใชC หมายถึง สารสนเทศจะถูกเขCาถึงหรือเรียกใชCงาน ไดCอยMางราบรื่นโดยผูCใชC หรือ

ระบบอื่นที่ไดCรับอนุญาตเทMานั้น หากเปTนผูCใชCหรือระบบที่ไมMไดCรับอนุญาต การเขCาถึงหรือเรียกใชCงาน

จะถูกขัดขวางและลCมเหลว 

  4.ความถูกตCองแมMนยำ Accuracy  
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  ความถูกตCองแมMนยำ คือ สารสนเทศตCองไมMมีความผิดพลาดและตCองมีคMาตรงกับความ

คาดหวังของผูCใชCเสมอ เม่ือใดก็ตามท่ีสารสนเทศมีคMาผิดเพ้ียนไปจากความคาดหวังของผูCใชCไมMวMาจะเกิด

จากการแกCไขดCวยความต้ังใจหรือไมMก็ตามเม่ือ น้ันจะถือวMาสารสนเทศ “ไมMมีความถูกตCองแมMนยำ” 

  5.เปTนของแทC Authenticity 

  เปTนของแทC หมายถึง สารสนเทศที่ถูกจัดทำขึ้นจากแหลMงที่ถูกตCอง ไมMถูกทำซ้ำโดยแหลMงอื่นท่ี

ไมMไดCรับอนุญาต หรือแหลMงท่ีไมMคุCนเคยเคยและไมMเคยทราบมากMอน 

  6.ความเปTนสMวนตัว Privacy 

  ความเปTนสMวนตัว คือ สารสนเทศที่ถูกรวบรวมเรียกใชC และจัดเก็บโดยองคBกรจะตCองถูกใชCใน

วัตถุประสงคBท่ีผูCเปTนเจCาของสารสนเทศรับทราบ ณ ขณะท่ีมีการรวบรวมสารสนเทศน้ัน  

องคBประกอบของระบบสารสนเทศกับความม่ันคงปลอดภัย  

1. Software ยMอมตCองอยูMภายใตCเงื่อนไขของการบริหารโครงการ ภายใตCเวลาตCนทุน และกำลังคน

ท่ีจำกัดซ่ึงมักจะทำภายหลังจากการพัฒนาซอฟตBแวรBเสร็จแลCว  

2. Hardware จะใชCนโยบายเดียวกับสินทรัพยBที่จับตCองไดCขององคBกร คือการปñองกันจากการลัก

ขโมยหรือภัยอันตรายตMาง ๆ รวมถึงการจัดสถานท่ี ท่ีปลอดภัยใหCกับอุปกรณB หรือฮารBดแวรB 

3. Data ขCอมูลหรือสารสนเทศเปTนทรัพยากรที่มีคMาขององคBกรการ ปñองกันที่แนMนหนาก็ มีความ

จำเปTนสำหรับขCอมูลท่ีเปTนความลับซ่ึงตCองอาศัยนโยบายความปลอดภัย และกลไกปñองกันท่ีดีควบคูMกัน  

4. People บุคลากร คือภัยคุกคามตMอสารสนเทศที่ถูกมองขCามมากที่สุด โดยเฉพาะบุคลากรที่ไมMมี

จรรยาบรรณในอาชีพ ก็ถือเปTนจุดอMอนตMอการโจมตีไดC จึงไดCมีการศึกษาอยMางจริงจัง เรียกวMา Social 

Engineering ซึ่งเปTนการปñองการการหลอกลวงบุคลากร เพื่อเป§ดเผยขCอมูลบางอยMางและเขCาสูMระบบ

ไดC  

5. Procedure ขั้นตอนการทำงานเปTนอีกหนึ่งองคBประกอบที่ถูกมองขCาม หากมิจฉาชีพทราบ

ขั้นตอนการทำงาน ก็จะสามารถคCนหาจุดอMอนเพื่อกระทำการอันกMอใหCเกิดความเสียหายตMอองคBกร

และลูกคCาขององคBกรไดC 

6. Network เครือขMายคอมพิวเตอรB การเชื่อมตMอระหวMางคอมพิวเตอรB และระหวMางเครือขMาย

คอมพิวเตอรB ทำใหC เกิดอาชญากรรมและภัยคุกคามจากคอมพิวเตอรB โดยเฉพาะการเชื่อมตMอระบบ

สารสนเทศเขCากับเครือขMายอินเทอรBเน็ต 
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อุปสรรคของงานความมันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

- ความม่ันคงปลอดภัย คือ ความไมMสะดวก เน่ืองจากตCองเสียเวลาในการ ปñอน password และ

กระบวนการอ่ืนๆในการพิสูจนBยืนยันตัวตนของผูCใชC 

- มีความซับซCอนบางอยMางในคอมพิวเตอรB ท่ีผูCใชCท่ัวไปไมMทราบ เชMน Registry , Port, Service 

โดยท่ีขCอมูลเหลMาน้ีจะทราบเฉพาะในผูCปฏิบัติ Programmer หรือผูCดูแลระบบ 

- ผูCใชCขCอมูลไมMระแวดระวังในการใชCงานขCอมูล 

- การพัฒนาซอฟตBแวรBไมMคำนึงถึงความปลอดภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหลัง 

- แนวโนCมเทคโนโลยีสารสนเทศคือการแบMงปòน ไมMใชMการปñองกัน 

- มีการเขCาถึงขCอมูลไดCจากทุกสถานท่ี 

- ความม่ันคงปลอดภัยไมMไดCเกิดข้ึนท่ีซอฟแวรBและฮารBดแวรBเพียงอยMางเดียว  

- มิจฉาชีพมีความเช่ียวชาญในการเจาะขCอมูลของผูCอ่ืนมากเปTนพิเศษ 

- ฝ©ายบริหารมักจะไมMใหCความสำคัญแกMความม่ันคงปลอดภัย 

 การพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ ประกอบดCวย 

- การสำรวจ Investigation  

- การวิเคราะหB Analysis 

- การออกแบบระดับตรรกะ Logical Design  

- การออกแบบและพัฒนากายภาพ Physical Design 

- การพัฒนา Implementation  

- การบำรุงรักษาและเปล่ียนแปลง Maintenance and Change 

 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

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

18.1 เคร่ืองมือประเมินการประเมินความเส่ียงในเชิงขCอมูล (Risk Data Assessment) ตามขCอกำหนด

มาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการจัดทำโครงรMางการและปรับใชCความปลอดภัยในการใชCขCอมูลตาม

ขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน  
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70301  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

เลือกขCอมูลท่ีมีโครงสรCาง (Select Structured Data) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

 ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description Of Unit Of Competency)  

ผูCที่ผMานสมรรถนะนี้จะมีความรูCเกี่ยวกับการเลือกขCอมูลที่มีโครงสรCาง สามารถเลือกขCอมูลทั้งหมดหรือ

บางสMวนของขCอมูล (Select Data) จากขCอมูลที่มีโครงสรCาง ขCอมูลแบบฐานขCอมูลเชิงสัมพันธB (RDBMS) พรCอม

ท้ังเหตุผลและคำอธิบายประกอบการเลือกท้ังสMวนท่ีใชCและไมMใชCขCอมูลท่ีตCองการ รวมถึงการเตรียมขCอมูลเพ่ือนำ

ขCอมูลที่ไมMสมบูรณBออก ปรับคุณภาพของขCอมูล (Clean Data)  ซึ่งขCอมูลและการดำเนินการมีความสัมพันธB

สอดคลCองกับเปñาหมายธุรกิจ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ü      
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing Or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements And Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

70301.01  

เขCาถึงขCอมูลท่ีมีของธุรกิจแบบมี

โครงสรCาง 

1. ระบุวิธีการดำเนินการเพื่อเขCาถึงขCอมูลที่มี

ของธุรกิจไดC 

2. ใชCเครื ่องมือในการเขCาถึงขCอมูลที ่มีของ

ธุรกิจที ่เปTนขCอมูลที ่มีโครงสรCาง ที ่รวมถึง

ขCอมูลแบบฐานขCอมูลเชิงสัมพันธB (RDBMS) 

ไดC  

3. ใชCเครื่องมือในการเขCาถึงขCอมูลที่จัดเก็บใน

คลาวดB (Cloud) ไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70301.02  

เลือกขCอมูล (Select Data) ของ

องคBกรท่ีตCองการใชCวิเคราะหB

แบบมีโครงสรCาง 

1. ระบุเงื่อนไขความสำคัญของขCอมูลในแตMละ

สMวน ไดC 

2. สามารถกำหนดเทคนิค เครื ่องมือและ

ขCอจำกัดสำหรับการเลือกใชCสMวนของขCอมูล

เพ่ือการวิเคราะหBไดC 

3. สามารถกำหนดวิธีสุ MมตัวอยMางขCอมูลท่ี

เปTนไปไดC ไดC 

4. สามารถรวบรวม หรือนำออกขCอมูลตาม

ความตCองการไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

70301.03  

ปรับคุณภาพขCอมูล (Clean 

Data)  ท่ีมีโครงสรCาง  

1. ระบุค ุณภาพขCอมูลที ่ต Cองการเพื ่อการ

วิเคราะหBไดC 

2. ระบุความไมMสมบูรณB (Noise) ตMาง ๆ ของ

ขCอมูลไดC  

3. ใชCคำสั ่ง หรือเครื ่องมือเพื ่อดำเนินการ

ตรวจสอบความไมMสมบูรณBขCอมูลไดC 

4. ใชCคำสั่ง หรือเครื่องมือเพื่อดำเนินการแกCไข 

ปรับปรุงความไมMสมบูรณBขCอมูลไดC 

5. ใชCคำส่ัง หรือเคร่ืองมือเพ่ือปรับแตMงขCอมูลท่ี

มีลักษณะเฉพาะใหCตรงกับความตCองการไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-Requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills And Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. สามารถใชCวิธีการวิเคราะหBและวิธีทางสถิติเพ่ือชMวยเตรียมขCอมูลและเลือกขCอมูลไดC 

2. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผลขCอมูลขนาดใหญMไดC 

3. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผล SQL หรือ NoSQL หรือท่ีเก่ียวขCองไดC 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. เขCาใจธุรกิจและวิเคราะหBขCอมูลใหCสอดคลCองกับวัตถุประสงคBธุรกิจ 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 
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1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเลือกขCอมูลที่มีโครงสรCาง โดยพิจารณาจากรMองรอยหลักฐานท่ี

เก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

 (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะน้ีเปTนการเลือกขCอมูล หรือสMวนของขCอมูลท่ีมีโครงสรCาง ท่ีรวมถึงฐานขCอมูลเชิงสัมพันธBท่ี

จะนำมาใชCในการวิเคราะหB พรCอมท้ังเหตุผลและคำอธิบายประกอบท้ังสMวนท่ีใชCและไมMใชC การนำออก (Export) 

รวมถึงการเตรียมขCอมูลเพ่ือนำขCอมูลท่ีไมMสมบูรณBออก ปรับคุณภาพของขCอมูล (Clean Data) โดยพิจารณาใหC

สอดคลCองสัมพันธBกับเปñาหมายธุรกิจ คุณภาพของขCอมูล และขCอมูลดCานเทคนิค  

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. มีความเขCาใจขCอมูลท่ีมีของธุรกิจ โดยการระบุชนิดขCอมูลตามโครงสรCางขCอมูลไดC เชMน 

 1) ขCอมูลท่ีมีโครงสรCาง (Structured data) 

 2) ขCอมูลท่ีมีโครงสรCาง (Unstructured data) 

  ความแตกตMางระหวMาง Structured data และ Unstructured data มีดังน้ี Structured 

data จะหมายถึงขCอมูลท่ีจัดการปรับแตMงเพ่ือใหCมีโครงสรCางชัดเจน มีความหมาย สามารถใชCงานไดC

ทันที เชMนขCอมูลท่ีจัดเก็บใน Database (ผMานการ Normalization หรือ Meaning extraction 

แลCว) สMวน ซ่ึงตรงกันขCามกับ Unstructured data  

  ขCอมูลท่ีมีโครงสรCาง (Structured) คือขCอมูลท่ีสามารถกำหนดเปTนรูปแบบของขCอมูล ท่ี

ชัดเจนไดC เชMน Text, Numbers, money, percentages, Dates/Times, Booleans และ Email 

addresses เปTนตCน 

2. การเขCาถึงขCอมูลที่มีของธุรกิจ เปTนการใชCเครื่องมือชMวยตMาง ๆ ในการเขCาถึงขCอมูลตามเทคโนโลยีท่ี

เกี่ยวขCอง โดยการเขCาถึงอาจไมMใชCเครื่องมือชMวยโดยเปTนการปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคำสั่ง หรือใชC

เครื่องมืออื่นชMวย ซึ่งผูCที่จะเขCาถึงจะตCองไดCรับสิทธิ์การเขCาถึงขCอมูลนั้น ๆ หรือมอบหมายใหCผูCมีสิทธ์ิ

เขCาถึงขCอมูลน้ันเปTนผูCดำเนินการแทน เชMน 

 1) เขCาถึงฐานขCอมูลเชิงสัมพันธB (Relational Databases) หรือ SQL (Structured Query 

Language) เชMน MySQL, Oracle, IMB DB2, Sybase, MS SQL Server, Microsoft Azure, 

Mariadb และ Postgresql เปTนตCน  
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 2) เขCาถึงขCอมูลท่ีจัดเก็บในคลาวดB (Cloud) ท้ังขององคBกรเอง และใชCบริการภายนอกองคBกร 

3. การปรับคุณภาพขCอมูล (Clean Data) สำหรับขCอมูลที ่มีโครงสรCางแบบฐานขCอมูลเชิงสัมพันธB 

(RDBMS) โดยใชCมาตรฐานคำสั่ง SQL หรือเครื่องมือชMวย (Tools) ที่เกี่ยวขCอง เชMน การลดจำนวน

ขCอมูลท่ีผิดพลาด การแกCไข เพ่ิมเติมขCอมูล หรือเพ่ิมจำนวนขCอมูลใหCสมบูรณBพรCอมใชC เปTนตCน 

4. คำส่ังและเคร่ืองมือพ้ืนฐานสำหรับการดำเนินการตามขCอ 2. และ 3. มีดังน้ี 

 4.1 คำส่ังภาษา SQL (Structured Query Language)  

  ภาษา SQL ตามมาตรฐาน ANSI (American National Standards Institute)  และเปTนท่ี

ยอมรับของ ISO (International Organization for Standardization) ประกอบดCวย  

  1) ภาษานิยามขCอมูล (Data Definition Language: DDL) เปTนคำสั ่งที ่ใชCในการสรCาง

ฐานขCอมูล กำหนดโครงสรCางขCอมูลวMามี Attribute ใด ชนิดของขCอมูล รวมท้ังการเปล่ียนแปลงตาราง 

และการสรCางดัชนี เชMน  CREATE, DROP และ ALTER   

  2) ภาษาจัดการขCอมูล (Data Manipulation Language: DML) เปTนคำส่ังท่ีใชCในการเรียกใชC 

เพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงขCอมูลในตาราง เชMน SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE โดยคำส่ัง 

SQL เปTนโครงสรCางภาษามาตราฐานเพ่ือการจัดการบนระบบฐานขCอมูลเชิงสัมพันธB  

  3) ภาษาควบคุมขCอมูล (Data Control Language: DCL) เปTนคำสั่งที่ใชCในการกำหนดสิทธิ

การอนุญาติ หรือ ยกเลิก การเขCาถึงฐานขCอมูล เพื่อปñองกันความปลอดภัยของฐานขCอมูล คำสั่ง: 

GRANT, REVOKE  

  ระบบจัดการฐานขCอมูล (DBMS ) ที่สนับสนุนการใชCคำสั่ง SQL เชMน  Oracle , DB2, MS-

SQL, SAP Sybase ASE, Informix, MySQL และ MS-Access เปTนตCน 

 4.2 เครื่องมือชMวย (Tools) คือโปรแกรมที่ทำงานแทนชุดคำสั่ง SQL เพื่อชMวยใหCการปฏิบัติงานงMาย

และถูกตCองมากขึ้น โดยทั่วไประบบจัดการฐานขCอมูล (DBMS ) จะมีระบบเครื่องมือชMวยของตนอยูM 

แตMก็มีโปรแกรมเครื่องมือที่สรCางขึ้นมาใชCรMวมกับระบบจัดการฐานขCอมูล (DBMS ) ตMาง ๆ  เชMน 

SQLYog, MySQL Workbench, DBeaver, DataGrip, Navicat และ pgAdmin รวมถ ึงเคร ื ่อง

สำหรับงานดCาน Data mining เชMน R, Python, Java, Weka, Rapidminer เปTนตCน  

 5. ขCอมูล Text File แบบมีโครงสรCางอยMางชัดเจน มีดังน้ี 

1) XML หรือ Extensible Markup Language คือภาษาท่ีใชCในการแสดงผลขCอมูล ซ่ึงถูก

ออกแบบมาเพ่ือเก็บขCอมูล ท้ังขCอมูลและโครงสรCางของขCอมูลน้ันๆ ไวCดCวยกัน โดยภาษา XML มี

โครงสรCางท่ีประกอบดCวยแท็กเป§ด และแท็กป§ด เชMนเดียวกับภาษา HTML แตMภาษา XML สามารถ
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สรCางแท็กรวมท้ังกำหนดโครงสรCางของขCอมูลไดCเอง ตามมาตรฐาน W3C (World Wide Web 

Consortium)  

2) JSON ยMอมาจาก JavaScript Object Notation เปTน Standard format อยMางหน่ึงท่ี

เปTน text  และสามารถอMานออกไดCดCวยตาเปลMา มาตรฐานของฟอรBแมต JSON ไดCแกM RFC 4627 มี 

Internet media type เปTน application/json และมีนามสกุลของไฟลBเปTน .json   

3) Spreadsheet หรือแผMนตารางทำการ เปTนลักษณะขCอมูลท่ีมีการจัดเรียงในลักษณะตาราง

ส่ีเหล่ียม ท่ีใชCในการคำนวณเปTนหลักและสามารถใชCในการเก็บขCอมูลไดC 

4) CSV (Comma-Separated Value) คือ Text File สำหรับเก็บขCอมูลแบบตาราง โดยใชC

จุลภาค (,) แบMงขCอมูลในแตMละหลัก (Column) และใชCการเวCนบรรทัดแทนการแบMงแถว (Row) ใน

กรณีท่ีขCอมูลมีเคร่ืองหมายจุลภาค (,) อยูMดCวย ใหCครMอมขCอมูลดCวยเคร่ืองหมาย “ ”  

5) ขCอมูลอ่ืน ๆ ท่ีมาจากโปรแกรมหรือระบบอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะใกลCเคียงกับภาษา XML เชMน 

KML หรือ Keyhole Markup Language ซ่ึงเปTน ภาษา XML notation ท่ีใชCสำหรับ geographic 

annotation and visualization ท่ีแสดงผลแบบแผนท่ี 2 มิติ และ 3 มิติ ซ่ึง KML พัฒนาโดย 

Google Earth 

 6. Cloud database เปTนฐานขCอมูลแบบใหมM ท่ีถูกปรับปรุงและสรCางข้ึนบนระบบ virtualized แบบ

เดียวกับ hybrid cloud, public cloud หรือ private cloud โดยสามารถขยายขนาดเพ่ิมข้ึน (Scale) หรือ 

ปรับแตMง resource ไดCตลอดเวลาตามความตCองการของระบบและผูCใชCงาน การเขCาถึงทรัพยากรใน Cloud 

สามารถใชCเคร่ืองมือชMวยเชMน Cloud Control Panel เปTนตCน 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description And Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการเขCาถึงขCอมูลแบบมีของธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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18.2 เคร่ืองมือประเมินการเลือกขCอมูล (Select Data) ขององคBกรท่ีตCองการใชCวิเคราะหBขCอมูลแบบมี

โครงสรCางตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการปรับคุณภาพขCอมูล (Clean Data) ท่ีมีโครงสรCางตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit Of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70302  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

แปลงขCอมูลท่ีมีโครงสรCาง (Transform Structured Data) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 วิศวกรรมขCอมูล (Data Engineer) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description Of Unit Of Competency)  

ผูCที่ผMานสมรรถนะนี้จะมีความรูCเกี่ยวกับการแปลงขCอมูลที่มีโครงสรCาง สามารถดำเนินการกับขCอมูล

ท้ังหมดหรือบางสMวนของขCอมูลท่ีไดCเลือกใชC สำหรับขCอมูลท่ีมีโครงสรCาง รวมถึงขCอมูลแบบฐานขCอมูลเชิงสัมพันธB 

(RDBMS) ที่มีขององคBกร โดยการดำเนินการขCอมูลไดCแกM การปรับปรุงรูปแบบใหCเหมาะสม (Construct Data) 

และการควบรวมขCอมูลเขCาดCวยกัน (Integrate Data) รวมทั้งขCอมูลดCานเทคนิคตMาง ๆ เชMน ขCอจำกัด รูปแบบ

ขCอมูลท่ีตCองการ ซ่ึงมีความสัมพันธBสอดคลCองกับเปñาหมายธุรกิจ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ü      
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing Or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements And Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

70302.01  

ปรับปรุงคุณสมบัติขCอมูลเพ่ือ

การวิเคราะหBแบบมีโครงสรCาง 

(Construct Data) 

1. ระบุคุณลักษณะของขCอมูลที่จำเปTนสำหรับ

การวิเคราะหBไดC 

2. ระบุค ุณลักษณะของขCอมูลที ่ต Cองการ

เพ่ิมเติมท่ีจำเปTนสำหรับการวิเคราะหBไดC 

3. กำหนดเทคนิคที่จำเปTนสำหรับการสรCาง

คุณลักษณะของขCอมูลท่ีตCองการไดC 

4. สามารถทำข Cอม ูลให C เป Tนบรรทัดฐาน

คุณสมบัติขCอมูล (Attribute Normalized) ท่ี

ตCองการไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70302.02  

ควบรวมขCอมูล (Integrate 

Data) แบบมีโครงสรCาง 

1. ระบุกลไกการทำงานของเครื่องมือสำหรับ

การควบรวมขCอมูลไดC 

2. ระบุเครื่องมือ หรือคำสั่งที่จำเปTนสำหรับ

การควบรวมขCอมูลไดC 

3. เลือกใชCเครื ่องมือ หรือคำสั่งสำหรับการ

ควบรวมขCอมูลไดC 

4. สามารถควบรวมขCอมูลที่ตCองการไดCและ

ถูกตCอง 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

5. สามารถใชCคำสั่ง SQL มาตรฐานปòจจุบัน

เพ่ือการควบรวมขCอมูลไดC 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-Requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills And Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. สามารถใชCวิธีการวิเคราะหBและวิธีทางสถิติเพ่ือชMวยเตรียมขCอมูลและเลือกขCอมูลไดC 

2. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผลขCอมูลขนาดใหญMไดC 

3. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผล SQL หรือ NoSQL หรือท่ีเก่ียวขCองไดC 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. เขCาใจธุรกิจและวิเคราะหBขCอมูลใหCสอดคลCองกับวัตถุประสงคBธุรกิจ 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการแปลงขCอมูลที่มีโครงสรCาง โดยพิจารณาจากรMองรอยหลักฐานท่ี

เก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 
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15. ขอบเขต (Range Statement)  

 (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรูปแบบใหCเหมาะสม (Construct Data) และการบูรณา

การขCอมูลเขCาดCวยกัน (Integrate Data) โดยพิจารณาใหCสอดคลCองและสัมพันธBกับเปñาหมายธุรกิจ คุณภาพของ

ขCอมูลดCานเทคนิค  

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. คำส่ังและเคร่ืองมือพ้ืนฐานสำหรับการดำเนินการ Construct Data และ Integrate Data มีดังน้ี 

 1.1 คำส่ังภาษา SQL (Structured Query Language)  

  ภาษา SQL ตามมาตรฐาน ANSI (American National Standards Institute)  และเปTนท่ี

ยอมรับของ ISO (International Organization for Standardization) ประกอบดCวย  

  1) ภาษานิยามขCอมูล (Data Definition Language: DDL) เปTนคำสั ่งที ่ใชCในการสรCาง

ฐานขCอมูล กำหนดโครงสรCางขCอมูลวMามี Attribute ใด ชนิดของขCอมูล รวมท้ังการเปล่ียนแปลงตาราง 

และการสรCางดัชนี เชMน  CREATE, DROP และ ALTER   

  2) ภาษาจัดการขCอมูล (Data Manipulation Language: DML) เปTนคำส่ังท่ีใชCในการเรียกใชC 

เพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงขCอมูลในตาราง เชMน SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE โดยคำส่ัง 

SQL เปTนโครงสรCางภาษามาตราฐานเพ่ือการจัดการบนระบบฐานขCอมูลเชิงสัมพันธB  

  3) ภาษาควบคุมขCอมูล (Data Control Language: DCL) เปTนคำสั่งที่ใชCในการกำหนดสิทธิ

การอนุญาติ หรือ ยกเลิก การเขCาถึงฐานขCอมูล เพื่อปñองกันความปลอดภัยของฐานขCอมูล คำสั่ง: 

GRANT, REVOKE  

  ระบบจัดการฐานขCอมูล (DBMS ) ที่สนับสนุนการใชCคำสั่ง SQL เชMน  Oracle , DB2, MS-

SQL, SAP Sybase ASE, Informix, MySQL และ MS-Access เปTนตCน 

 1.2 เครื่องมือชMวย (Tools) คือโปรแกรมที่ทำงานแทนชุดคำสั่ง SQL เพื่อชMวยใหCการปฏิบัติงานงMาย

และถูกตCองมากขึ้น โดยทั่วไประบบจัดการฐานขCอมูล (DBMS ) จะมีระบบเครื่องมือชMวยของตนอยูM 

แตMก็มีโปรแกรมเครื่องมือที่สรCางขึ้นมาใชCรMวมกับระบบจัดการฐานขCอมูล (DBMS ) ตMาง ๆ  เชMน 

SQLYog, MySQL Workbench, DBeaver, DataGrip, Navicat และ pgAdmin รวมถ ึงเคร ื ่อง

สำหรับงานดCาน Data mining เชMน R, Python, Java, Weka, Rapidminer เปTนตCน 

 2. Cloud database เปTนฐานขCอมูลแบบใหมM ท่ีถูกปรับปรุงและสรCางข้ึนบนระบบ virtualized แบบ

เดียวกับ hybrid cloud, public cloud หรือ private cloud โดยสามารถขยายขนาดเพ่ิมข้ึน (Scale) หรือ 
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ปรับแตMง resource ไดCตลอดเวลาตามความตCองการของระบบและผูCใชCงาน การเขCาถึงทรัพยากรใน Cloud 

สามารถใชCเคร่ืองมือชMวยเชMน Cloud Control Panel เปTนตCน 

 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description And Procedure)  
18.1 เคร่ืองมือประเมินการปรับปรุงคุณสมบัติขCอมูลเพ่ือการวิเคราะหB (Construct Data) แบบมี

โครงสรCางตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการดำเนินการควบรวมขCอมูล (Integrate Data) แบบมีโครงสรCางตาม

ขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit Of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70303  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

แปลงขCอมูลท่ีไมMมีโครงสรCาง (Select Unstructured Data) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

 ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 วิศวกรรมขCอมูล (Data Engineer) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description Of Unit Of Competency)  

ผูCที่ผMานสมรรถนะนี้จะมีความรูCเกี่ยวกับการแปลงขCอมูลที่ไมMมีโครงสรCาง สามารถเลือกขCอมูลทั้งหมด

หรือบางสMวนของขCอมูล (Select Data) จากขCอมูลที่มีแบบไมMมีโครงสรCาง (Unstructured Data) ขCอมูลแบบ 

Text File แบบมีโครงสรCาง เชMน XML, JSON, Spreadsheet และ CSV เปTนตCน และขCอมูลดังกลMาวที่จัดเก็บ

ในคลาวดB (Cloud) ที่มีขององคBกร รวมถึงที่จัดเก็บในคลาวดB (Cloud), Data Warehouse, Data Lake และ

ขCอมูลที ่จัดเก็บแบบอื่น เชMน Flat File, IoT Data, ฐานขCอมูลสำหรับการวิเคราะหB หรือ OLAP (Online 

Analytical Processing) และฐานขCอมูลสำหรับ Big Data เชMน เทคโนโลยี ฮาดูป (Hadoop) และ แมปรีดิวซB 

(MapReduce), เทคโนโลยีไฮฟ (Hive), เทคโนโลยีสปารBค (Spark) และ NoSQL (Not Only SQL: Key-

Value, Column-Family, Document และ Graph) รวมถึงขCอมูลที่อยูMบนเครือขMายสังคมออนไลนB (Social 

Network) เชMน ขCอความ รูป วีดิโอ ที่มีขององคBกร พรCอมทั้งเหตุผลและคำอธิบายประกอบทั้งสMวนที่ใชCและไมM
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ใชC รวมถึงการเตรียมขCอมูลเพื่อนำขCอมูลที่ไมMสมบูรณBออก ปรับคุณภาพของขCอมูล (Clean Data)  เพิ่มเติม ซ่ึง

มีความสัมพันธBสอดคลCองกับเปñาหมายธุรกิจ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ü     

8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  
 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing Or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements And Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

70303.01 เขCาถึงขCอมูลท่ีมีของ

ธุรกิจแบบไมMมีโครงสรCาง 

(Unstructured Data) 

1. สามารถระบุแหลMงจัดเก็บขCอมูลขององคBกร

ไดC 

2. ระบุวิธีการเขCาถึงขCอมูลแบบไมMมีโครงสรCาง 

(Unstructured Data) ไดC 

3. ใชCเครื่องมือในการเขCาถึงขCอมูลแบบไมMมี

โครงสรCาง (Unstructured Data) ไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70303.02  

เลือกขCอมูล (Select Data) ของ

องคBกรท่ีตCองการใชCวิเคราะหB

ขCอมูลไมMมีโครงสรCาง 

(Unstructured Data) 

1. ระบุเงื่อนไขที่จำเปTนในการเลือกขCอมูลดCาน

คุณภาพขCอมูลไดC 

2. ระบุเงื่อนไขที่จำเปTนในการเลือกขCอมูลดCาน

การเลือกแบบจำลองไดC 

3. เลือกขCอมูลตามเงื่อนไขที่จำเปTนจากหลาย

แหลMงขCอมูลไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

4. สามารถใชCการสุMมตัวอยMางเพื่อเลือกขCอมูล

ไดC 

5. สามารถรวบรวม หรือนำออกขCอมูลตาม

ความตCองการไดC 

 

 

 

70303.03  

ปรับคุณภาพขCอมูล (Clean 

Data) ท่ีไมMมีโครงสรCาง 

1. ระบุคุณภาพขCอมูลที ่ต Cองการเพื ่อการ

วิเคราะหBไดC 

2. ระบุความไมMสมบูรณB (Noise) ตMาง ๆ ของ

ขCอมูลไดC 

3. ใชCคำสั ่ง หรือเครื ่องมือเพื ่อดำเนินการ

ตรวจสอบความไมMสมบูรณBขCอมูลไดC 

4. ใชCคำสั่ง หรือเครื่องมือเพ่ือดำเนินการแกCไข 

ปรับปรุงความไมMสมบูรณBขCอมูลไดC 

5. สามารถใช Cคำส ั ่ ง หร ือเคร ื ่องม ือเ พ่ือ

ปรับแตMงขCอมูลที่มีลักษณะเฉพาะใหCตรงกับ

ความตCองการไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-Requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills And Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. สามารถใชCวิธีการวิเคราะหBและวิธีทางสถิติเพ่ือชMวยเตรียมขCอมูลและเลือกขCอมูลไดC 

2. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผลขCอมูลขนาดใหญMไดC 

3. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผล SQL หรือ NoSQL หรือท่ีเก่ียวขCองไดC 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. เขCาใจธุรกิจและวิเคราะหBขCอมูลใหCสอดคลCองกับวัตถุประสงคBธุรกิจ 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
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1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเลือกขCอมูลที่ไมMมีโครงสรCาง โดยพิจารณาจากรMองรอยหลักฐาน

ท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

 (ก) คำแนะนำ 

1. หนMวยสมรรถนะน้ีเปTนการเลือกขCอมูล หรือสMวนของขCอมูลท่ีไมMมีโครงสรCางท่ีชัดเจนซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง

ขCอมูลท่ีไมMมีโครงสรCาง (Unstructured) คือขCอมูลท่ีไมMสามารถกำหนดเปTนรูปแบบของขCอมูล ท่ี

ชัดเจนไดC จากแหลMงขCอมูลตMาง ๆ เชMน Cloud, Data Warehouse, Data Lake และ ขCอมูลจาก 

Social Media รวมถึงขCอมูลท่ีมีลักษณะเปTนระบบฐานขCอมูลท่ีไมMใชCภาษา SQL หรือ NoSQL 

Database ซ่ึงหมายความรวมถึงขCอมูลแบบ Semi-Structured เชMน Log ระบบเปTนตCน ซ่ึงจะ

นำมาใชCในการวิเคราะหB พรCอมท้ังเหตุผลและคำอธิบายประกอบท้ังสMวนท่ีใชCและไมMใชC รวมถึงการ

เตรียมขCอมูลเพ่ือนำขCอมูลท่ีไมMสมบูรณBออก ปรับคุณภาพของขCอมูล (Clean Data) เพ่ิมเติม โดย

พิจารณาใหCสอดคลCองสัมพันธBกับเปñาหมายธุรกิจ คุณภาพของขCอมูล และขCอมูลดCานเทคนิค  

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. มีความเขCาใจขCอมูลท่ีมีของธุรกิจ โดยการระบุชนิดขCอมูลตามโครงสรCางขอมูลไดC เชMน 

 1) ขCอมูลท่ีมีโครงสรCาง (Structured) 

 2) ขCอมูลท่ีไมMมีโครงสรCาง (Unstructured) 

  ความแตกตMางระหวMาง Structured Data และ Unstructured Data มีดังน้ี Structured 

Data หมายถึงขCอมูลท่ีจัดการปรับแตMงเพ่ือใหCมีโครงสรCางชัดเจน มีความหมาย สามารถใชCงานไดC

ทันที เชMนขCอมูลท่ีจัดเก็บใน Database (ผMานการ Normalization หรือ Meaning Extraction 

แลCว) สMวน ซ่ึงตรงกันขCามกับ Unstructured Data  
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  ขCอมูลท่ีไมMมีโครงสรCาง (Unstructured) คือขCอมูลท่ีไมMสามารถกำหนดเปTนรูปแบบของขCอมูล

ท่ีชัดเจนไดC เชMน Cloud Data, Data Warehouse, Data Lake และ ขCอมูลจาก Social Media 

รวมถึงขCอมูลท่ีมีลักษณะเปTน  ระบบฐานขCอมูลท่ีไมMใชCภาษา SQL หรือ NoSQL Database ซ่ึง

สามารถรองรับขCอมูลแบบ Semi-Structured และ Unstructured ไดC รองรับการขยายตัวใน

แนวราบ (Horizontal Scaling) ไดCแกM Cassandra, Couchbase, Hbase, Mongodb เปTนตCน 

2. การเขCาถึงขCอมูลท่ีมีของธุรกิจ เปTนการใชCเคร่ืองมือชMวยตMาง ๆ ในการเขCาถึงขCอมูลตามเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวขCอง เชMน 

 1) ฐานขCอมูลเชิงไมMสัมพันธB (Non-Relational Databases) หรือ NoSQL เชMน Mongodb, 

Apache’S, CouchDB, Hbase, Oracle NoSQL, Apache’S Cassandra และ Dbriak เปTนตCน

  

 2) ขCอมูลท่ีจัดเก็บในคลาวดB (Cloud) 

 3) ขCอมูลจาก Data Warehouse เชMน OLAP (Online Analytical Processing), ETL 

(Extract, Transform, Load), OLTP (Online Transaction Processing) 

 4) แหลMงขCอมูลขนาดใหญM (Data Lake) เชMน Hadoop 

 5) แฟñมขCอมูล (Flat Files) เชMน Transactions, Time-Series Data, Scientific 

Measurements 

 6) ขCอมูลจากส่ือตMาง ๆ และ Social Network (World Wide Web และ Multimedia 

Databases) เชMน  Content, Video, Images, Audio และ Text Media เปTนตCน 

 7) Spatial Databases เชMน แผนท่ี (Maps) ท่ีต้ังในระดับ Global หรือ Regional 

 8) Time-Series Databases เชMน Stock Market หรือ Logged Activities 

 9) ขCอมูลแบบ Text File แบบมีโครงสรCาง เชMน XML, JSON, Spreadsheet และ CSV เปTน

ตCน 

3. Cloud Database เปTนฐานขCอมูลแบบใหมM ที่ถูกปรับปรุงและสรCางขึ้นบนระบบ Virtualized แบบ

เดียวกับ Hybrid Cloud, Public Cloud หรือ Private Cloud โดยสามารถขยายขนาดเพิ ่มข้ึน 

(Scale) หรือ ปรับแตMง Resource ไดCตลอดเวลาตามความตCองการของระบบและผูCใชCงาน การเขCาถึง

ทรัพยากรใน Cloud สามารถใชCเคร่ืองมือชMวยเชMน Cloud Control Panel เปTนตCน 

4.  Data Warehouse (คลังขCอมูล) เปTนลักษณะของการสรCางฐานขCอมูล ที่เก็บขCอมูลที่แตกตMางกันจาก

หลายๆ แหลMง ไวCในรูปแบบและที่เดียวกัน มุMงเนCนการเอา Information ออกมาจากขCอมูลเหลMาน้ัน 
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ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบของรายงานตMาง ๆ เพื่อมาชMวยในการประกอบการตัดสินใจเรื่องตMาง ๆ 

รวมถึงใชCเพ่ือการวิเคราะหB (ขCอมูลท้ังอดีตและปòจจุบัน)    

5.  Data Lake คือคลังขCอมูลขนาดใหญMมหาศาล ที่ใชCเก็บขCอมูล Raw data หลากหลายรูปแบบท้ัง 

Structure, Unstructured หรือ semi-structure โดยขCอมูลที่เก็บจะยังไมMคำนึงถึงโครงสรCางหรือ

นิยามการใชCงาน โดยมีองคBประกอบสำคัญดังน้ี 

  - การเคลื่อนยCายขCอมูล ชMวยใหCการนำเขCาขCอมูลที่ตCองการเปTนลักษณะเรียลไทมB ขCอมูลจะถูก

รวบรวมจากหลายแหลMงขCอมูล และไปสูM Data Lake ในรูปแบบตCนฉบับ ซึ่งทำใหCสามารถปรับขนาด

ขCอมูลเปTนขนาดที่ตCองการไดC ทำใหCประหยัดเวลาในการกำหนดโครงสรCางของขCอมูลสถิติมา และการ

แปลงขCอมูล 

  - จัดเก็บและจัดทำแคตตาล็อกขCอมูลอยMางปลอดภัย ซึ่งการจัดเก็บขCอมูลเชิงสัมพันธB ทั้งจาก

ฐานขCอมูลการปฏิบัติงาน และขCอมูลจากโปรแกรมหนMวยธุรกิจ รวมทั้งขCอมูลที่ไมMใชMเชิงสัมพันธB ซ่ึง

รวมถึงขCอมูลจากโปรแกรมบนมือถือ อุปกรณB IoT และโซเชียลมีเดีย โดยขCอมูลจะตCองไดCรับการ

ปกปñองปลอดภัย 

  - การวิเคราะหB ชMวยใหCผู CคนในบทบาทตMาง ๆ ในองคBกร เชMน นักวิทยาศาสตรBขCอมูล, 

นักพัฒนาขCอมูล และนักวิเคราะหBทางธุรกิจ สามารถเขCาถึงขCอมูลดCวยเครื่องมือและเฟรมเวิรBกท่ี

ตCองการไดC โดยจะประกอบดCวยเฟรมเวิรBกแบบโอเพนซอรBส เชMน Apache Hadoop, Presto และ 

Apache Spark เปTนตCน 

  - Machine Learning ชMวยใหCองคBกรสามารถสรCางขCอมูลเชิงลึกประเภทตMาง ๆ ไดC ซึ่งรวมถึง

การรายงานขCอมูลเชิงประวัติศาสตรB และการจัดทำ Machine Learning ซึ่งมีการสรCางแบบจำลอง

เพื่อคาดการณBผลลัพธBที่นMาจะเกิดขึ้น และเสนอแนะการดำเนินการตามที่กำหนดเพื่อบรรลุผลลัพธBท่ี

นMาพึงพอใจ 

 

6.  Social Network Data คือขCอมูลที่เกิดจากการใชCงานสื่อสังคมออนไลนB ตMาง ๆ เชMน Facebook, 

Twitter, Google+, LinkedIn, Line, Youtube และ Instagram (IG) เปTนตCน รูปแบบของขCอมูล

จากสื่อสังคมออนไลนB ตMาง ๆ เชMน ขCอความ รูปภาพ วีดิโอ เอกสารในรูปแบบตMาง ๆ ซึ่งแบMงเปTนกลุMม

ตามลักษณะของการนำมาใชCดังน้ี 

          1) Weblogs หรือ Blogs คือ สื่อสMวนบุคคลบนอินเทอรBเน็ตที่ใชCเผยแพรMขCอมูล ขMาวสาร ความรูC 

ขCอคิดเห็น บันทึกสMวนตัว โดยสามารถแบMงปòนใหCบุคคลอื่นๆ ผูCเขียนและผูCอMานสามารถคCนหา
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ยCอนหลังเพื่ออMานและแกCไขเพิ่มเติมไดCตลอดเวลา เชMน Exteen, Bloggang, Wordpress, Blogger 

และ Okanation เปTนตCน 

          2) Social Networking หรือเครือขMายทางสังคมในอินเทอรBเน็ต ซึ่งเปTนเครือขMายทางสังคมที่ใชC

สำหรับเชื่อมตMอระหวMางบุคคล กลุMมบุคคล เพื่อใหCเกิดเปTนกลุMมสังคม (Social Community)  เพ่ือ

รMวมกันแลกเปลี่ยนและแบMงปòนขCอมูลระหวMางกันทั้งดCานธุรกิจ การเมือง การศึกษา เชMน Facebook, 

Hi5, Ning, MySpace, Youmeo,  Google+, LinkedIn, Line และ Instagram (IG) เปTนตCน 

          3) Micro Blogging และ Micro Sharing เปTนเว็บเซอรBวิสหรือเว็บไซตBที่ใหCบริการแกMบุคคล

ทั่วไป สำหรับใหCผูCใชCบริการเขียนขCอความสั้นๆ ประมาณ 140 ตัวอักษร ที่เรียกวMา “Status” หรือ 

“Notice” เพื่อแสดงสถานะของตัวเองวMากำลังทำอะไรอยูM หรือแจCงขMาวสารตMาง ๆ แกMกลุMมเพื่อนใน

สังคมออนไลนB (Online Social Network)  ซึ่งเปTนขCอความสั้นๆ ที่นิยมใชCกันอยMางแพรMหลายคือ 

Twitter 

          4) Online Video เปTนเว็บไซตBที ่ใหCบริการวิดีโอออนไลนB ซึ ่งปòจจุบันไดCรับความนิยม ผู CใชC

สามารถเลือกชมเนื้อหาไดCตามความตCองการและยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บวิดีโออื่นๆ ที่เกี่ยวขCอง

ไดCจำนวนมากอีกดCวย เชMน  Youtube, MSN และ Yahoo เปTนตCน 

          5) Photo Sharing เปTนเว็บไซตBที่เนCนใหCบริการฝากรูปภาพโดยผูCใชCบริการสามารถอัพโหลด

และดาวนBโหลดรูปภาพเพื่อนำมาใชCงานไดC ที่สำคัญนอกเหนือจากผูCใชCบริการจะมีโอกาสแบMงปòน

รูปภาพแลCว ยังสามารถใชCเปTนพื้นที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเองนำเขCาไปฝากไดCอีกดCวย เชMน  Flickr, 

Photobucket, Photoshop, Express และ Zoom เปTนตCน 

          6) Wikis เปTนเว็บไซตBที ่ม ีล ักษณะเปTนแหลMงขCอมูลหรือความรู C (Data/Knowledge) ซ่ึง

นักวิชาการ นักวิชาชีพหรือผู Cเชี ่ยวชาญเฉพาะทางดCานตMาง ๆ ทั ้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม สามารถเขียนหรือแกCไขขCอมูลไดCอยMางอิสระ เชMน Wikipedia และ Google Earth เปTน

ตCน 

          7) Virtual Worlds คือการสรCางโลกจินตนาการโดยจำลองสMวนหนึ่งของชีวิตลงไป จัดเปTนส่ือ

สังคมออนไลนBที่เนCนสื่อสารระหวMางกันบนอินเทอรBเน็ตในลักษณะโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) 

เชMน Second life เปTนตCน 

          8) Crowd Sourcing จากจากคำวMา Crowd และ Outsourcing เปTนหลักการขอความรMวมมือ

จากบุคคลในเครือขMายสังคมออนไลนB โดยสามารถจัดทำในรูปของเว็บไซตBที่มีวัตถุประสงคBหลักเพ่ือ

คCนหาคำตอบและวิธีการแกCปòญหาตMาง ๆท้ังทางธุรกิจ การศึกษา  รวมท้ังการส่ือสาร  ทำใหCเกิดความ
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หลากหลายทางความคิดเพื่อนำ  ไปสูMการแกCปòญหาที่มี เชMน Idea storm และ Mystarbucks Idea 

เปTนตCน 

          9) Podcasting หรือ Podcast มาจากคำวMา “Pod” กับ “Broadcasting” ซึ่ง “POD” หรือ 

PersonalOn - Demand คือ อุปสงคBหรือความตCองการสMวนบุคคล สMวน“Broadcasting” เปTนการ

นำสื่อตMาง ๆ มารวมกันในรูปของภาพและเสียง คือ การบันทึกภาพและเสียงแลCวนำมาไวCในเว็บเพจ 

(Web Page) เพื่อเผยแพรMใหCบุคคลภายนอก (The public in general) ที ่สนใจดาวนBโหลดเพ่ือ

นำไปใชCงาน เชMน Dual Geek Podcast, Wiggly Podcast เปTนตCน 

          10) Discuss / Review/ Opinion เปTนเว็บบอรBดที่ผูCใชCอินเทอรBเน็ตสามารถแสดงความคิดเห็น 

โดยอาจจะเกี ่ยวกับ สินคCาหรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เชMน 

Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp เปTนตCน 

7. การนำออก (Export) ขCอมูลจากแหลMงขCอมูลสามารถใชCเคร่ืองมือพ้ืนฐาน หรือโปรแกรม

เสริมตMาง ๆ ตามประเภทและแหลMงขCอมูล ซ่ึงอาจหมายถึงการใชC API (Application Programming 

Interface)  ซ่ึงเปTนโปรแกรมท่ีทำใหCสามารถแลกเปล่ียน หรือไดCขCอมูลจากผูCใหCบริการขCอมูลตMาง ๆ 

เชMน Google และ Facebook เปTนตCน นอกจากน้ียังรวมถึงการใชCวิธี Web Scraping หรือ Web 

Crawler ซ่ึงเปTนวิธีการดึงขCอมูลจากหนCา Web page โดยวิเคราะหBจากลักษณะของภาษา Markup 

ในเว็บน้ัน ทำใหCสามารถดึงเฉพาะขCอมูลท่ีเราตCองการไดCโดยอัตโนมัติ และรวมท้ังใชCคำส่ังพ้ืนฐานของ

ระบบปฏิบัติการชMวย เชMน Linux Shell Script หรือ Bcp เปTนตCน 

8.  การสกัดคุณสมบัติขCอมูล (Feature Extraction) คือการเปล่ียนแปลงขCอมูลท่ีไมMมี

โครงสรCางชัดเจน ตามขCอ 2. ใหCเปTนขCอมูลท่ีมีโครงสรCางชัดเจนท่ีสามารถนำมาวิเคราะหBไดCอยMาง

เหมาะสมกับเทคนิคแบบจำลองท่ีจะเลือกใชCตMอไปไดC ซ่ึงสMงผลตMอการปรับคุณภาพขCอมูล (Clean 

Data) การเพ่ิมเติม ปรับปรุงรูปแบบใหCเหมาะสม (Construct Data) และการบูรณาการขCอมูล 

(Integrate Data) สำหรับขCอมูลท่ีมีโครงสรCางแบบฐานขCอมูลเชิงไมMสัมพันธB (RDBMS) โดยใชC

เคร่ืองมือชMวย (Tools) ท่ีเก่ียวขCอง   

9. การปรับคุณภาพขCอมูล (Clean Data) การเพ่ิมเติม ปรับปรุงรูปแบบใหCเหมาะสม 

(Construct Data) และการบูรณาการขCอมูล (Integrate Data) เปTนการดำเนินการตMอขCอมูลท่ีผMาน

การสกัดคุณสมบัติขCอมูล (Feature Extraction) ท่ีเหมาะสมกับรูปแบบขCอมูลแลCว โดยแบMงไดCดังน้ี 

 1) เคร่ืองมืออยMางงMาย สำหรับขCอมูลท่ีมีจำนวนไมMมากนัก เชMน Spreadsheet  

 2) โปรแกรมสำหรับการดำเนินการวิเคราะหBขCอมูล เชMน R, Matlab ท่ีรวมถึงไลบราร่ีท่ีจำเปTน 

เปTนตCน 
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 3) ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรB สำหรับการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการดำเนินการ เชMน Python 

หรือ Java ท่ีรวมถึงไลบราร่ีท่ีจำเปTน 

 4) โปรแกรมสำหรับการประมวลผลและนำเสนอขCอมูล เชMน Rapidminer, Weka, D3.js, 

Processing, Tableau, Raphael และ PowerBI เปTนตCน 

 5) การบริการออนไลนBดCานการจัดการขCอมูล เชMน Datawrapper, Google Visualisation 

API และ Google Charts ซ่ึงรวมถึงการใหCบริการแบบคลาวดB เชMน AWS ของ Amazon, Google 

Cloud ของ Google และ AZURE ของ Microsoft เปTนตCน 

 6) โปรแกรมสำหรับ Big Data และ Data Lake เชMน Hadoop, Spark เปTนตCน 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description And Procedure)  
18.1 เคร่ืองมือประเมินการเขCาถึงขCอมูลท่ีมีของธุรกิจแบบไมMมีโครงสรCางตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการเลือกขCอมูล (Select Data) ขององคBกรท่ีตCองการใชCวิเคราะหBขCอมูลไมMมี

โครงสรCาง (Unstructured Data) ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการปรับคุณภาพขCอมูล (Clean Data) ท่ีไมMมีโครงสรCางตามขCอกำหนด

มาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit Of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70304  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

แปลงขCอมูลท่ีไมMมีโครงสรCาง (Transform Unstructured Data) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

 ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 วิศวกรรมขCอมูล (Data Engineer) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description Of Unit Of Competency)  

ผูCท่ีผMานสมรรถนะน้ีจะมีความรูCเก่ียวกับการแปลงขCอมูลท่ีไมMมีโครงสรCาง สามารถดำเนินการกับขCอมูลท่ี

ไดCรับการเลือกทั้งหมดหรือบางสMวนของขCอมูล จากขCอมูลที่มีแบบไมMมีโครงสรCาง (Unstructured Data) ขCอมูล

แบบ Text File แบบมีโครงสรCาง เชMน XML, JSON, Spreadsheet และ CSV เปTนตCน รวมถึงที่จัดเก็บใน

คลาวดB (Cloud), Data Warehouse, Data Lake และขCอมูลที ่จัดเก็บแบบอื ่น เชMน Flat File, IoT Data, 

ฐานขCอมูลสำหรับการวิเคราะหB หรือ OLAP (Online Analytical Processing) และฐานขCอมูลสำหรับ Big 

Data เชMน เทคโนโลยี ฮาดูป (Hadoop) และ แมปรีดิวซB (MapReduce), เทคโนโลยีไฮฟ (Hive), เทคโนโลยี

สปารBค (Spark) และ NoSQL (Not Only SQL: Key-Value, Column-Family, Document และ Graph)  

รวมถึงขCอมูลที่อยูMบนเครือขMายสังคมออนไลนB (Social Network) เชMน ขCอความ รูป วีดิโอ ที่มีขององคBกร โดย

การดำเนินการขCอมูลไดCแกM การปรับปรุงรูปแบบใหCเหมาะสม (Construct Data) และการควบรวมขCอมูลเขCา
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ดCวยกัน (Integrate Data) รวมทั้งขCอมูลดCานเทคนิคตMาง ๆ เชMน ขCอจำกัด รูปแบบขCอมูลที่ตCองการ ซึ ่งมี

ความสัมพันธBสอดคลCองกับเปñาหมายธุรกิจ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ü     

8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing Or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements And Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

70304.01  

ปรับปรุงคุณสมบัติขCอมูลเพ่ือ

การวิเคราะหBแบบไมMมีโครงสรCาง 

(Unstructured Data) 

1. ระบุคุณลักษณะของขCอมูลที่จำเปTนสำหรับ

การวิเคราะหBไดC 

2. ระบุค ุณลักษณะของขCอมูลที ่ต Cองการ

เพ่ิมเติมท่ีจำเปTนสำหรับการวิเคราะหBไดC 

3. กำหนดเทคนิคที่จำเปTนสำหรับการสรCาง

คุณลักษณะของขCอมูลท่ีตCองการไดC 

4. สามารถทำข Cอม ูลให C เป Tนบรรทัดฐาน

คุณสมบัติขCอมูล (Attribute Normalized) ท่ี

ตCองการไดC 

5. สามารถสกัดคุณสมบัติขCอมูล (Feature 

Extraction) ที ่มีโครงสรCางไมMชัดเจนใหCเปTน

ขCอมูลที่มีโครงสรCางชัดเจนไดCและสอดคลCอง

กับเทคนิคท่ีเลือกใชC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

70304.02  

ควบรวมขCอมูล (Integrate 

Data) แบบไมMมีโครงสรCาง 

1. ระบุกลไกการทำงานของเครื่องมือสำหรับ

การควบรวมขCอมูลไดC 

2. สามารถระบุเครื่องมือ หรือคำสั่งที่จำเปTน

สำหรับการควบรวมขCอมูลไดC 

3. เลือกใชCเครื ่องมือ หรือคำสั่งสำหรับการ

ควบรวมขCอมูลไดC 

4. สามารถควบรวมขCอมูลท่ีตCองการไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-Requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills And Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. สามารถใชCวิธีการวิเคราะหBและวิธีทางสถิติเพ่ือชMวยเตรียมขCอมูลและเลือกขCอมูลไดC 

2. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผลขCอมูลขนาดใหญMไดC 

3. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผล SQL หรือ NoSQL หรือท่ีเก่ียวขCองไดC 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. เขCาใจธุรกิจและวิเคราะหBขCอมูลใหCสอดคลCองกับวัตถุประสงคBธุรกิจ 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเก่ียวกับการแปลงขCอมูลท่ีไมMมีโครงสรCาง โดยพิจารณาจากรMองรอยหลักฐาน

ท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 
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1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

 (ก) คำแนะนำ 

1. หนMวยสมรรถนะน้ีเปTนการปรับปรุงรูปแบบใหCเหมาะสม (Construct Data) และการบูรณาการ

ขCอมูลเขCาดCวยกัน (Integrate Data) โดยพิจารณาใหCสอดคลCองสัมพันธBกับเปñาหมายธุรกิจ คุณภาพ

ของขCอมูล และขCอมูลดCานเทคนิคตMาง ๆ  

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. มีความเขCาใจขCอมูลท่ีมีของธุรกิจ โดยการระบุชนิดขCอมูลตามโครงสรCางขอมูลไดC เชMน 

 1) ขCอมูลท่ีมีโครงสรCาง (Structured) 

 2) ขCอมูลท่ีไมMมีโครงสรCาง (Unstructured) 

  ความแตกตMางระหวMาง Structured Data และ Unstructured Data มีดังนี ้ Structured 

Data หมายถึงขCอมูลที่จัดการปรับแตMงเพื่อใหCมีโครงสรCางชัดเจน มีความหมาย สามารถใชCงานไดC

ทันที เชMนขCอมูลท่ีจัดเก็บใน Database (ผMานการ Normalization หรือ Meaning Extraction แลCว) 

สMวน ซ่ึงตรงกันขCามกับ Unstructured Data  

  ขCอมูลที่ไมMมีโครงสรCาง (Unstructured) คือขCอมูลที่ไมMสามารถกำหนดเปTนรูปแบบของขCอมูล

ที ่ชัดเจนไดC เชMน Cloud Data, Data Warehouse, Data Lake และ ขCอมูลจาก Social Media 

รวมถึงขCอมูลที่มีลักษณะเปTน  ระบบฐานขCอมูลที่ไมMใชCภาษา SQL หรือ NoSQL Database ซ่ึง

สามารถรองรับขCอมูลแบบ Semi-Structured และ Unstructured ไดC รองรับการขยายตัวใน

แนวราบ (Horizontal Scaling) ไดCแกM Cassandra, Couchbase, Hbase, Mongodb เปTนตCน 

2. การเขCาถึงขCอมูลที่มีของธุรกิจ เปTนการใชCเครื่องมือชMวยตMาง ๆ ในการเขCาถึงขCอมูลตามเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวขCอง เชMน 

 1) ฐานขCอมูลเชิงไมMสัมพันธB (Non-Relational Databases) หรือ NoSQL เชMน Mongodb, 

Apache’S, CouchDB, Hbase, Oracle NoSQL, Apache’S Cassandra และ Dbriak เป TนตCน

  

 2) ขCอมูลท่ีจัดเก็บในคลาวดB (Cloud) 

 3)  ข Cอม ูลจาก Data Warehouse เช Mน OLAP (Online Analytical Processing) , ETL 

(Extract, Transform, Load), OLTP (Online Transaction Processing) 

 4) แหลMงขCอมูลขนาดใหญM (Data Lake) เชMน Hadoop 
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 5 )  แ ฟ ñ ม ข C อ ม ู ล  ( Flat Files)  เ ช M น  Transactions, Time- Series Data, Scientific 

Measurements 

 6) ขCอมูลจากสื ่อตMาง ๆ และ Social Network (World Wide Web และ Multimedia 

Databases) เชMน  Content, Video, Images, Audio และ Text Media เปTนตCน 

 7) Spatial Databases เชMน แผนท่ี (Maps) ท่ีต้ังในระดับ Global หรือ Regional 

 8) Time-Series Databases เชMน Stock Market หรือ Logged Activities 

3. Cloud Database เปTนฐานขCอมูลแบบใหมM ที่ถูกปรับปรุงและสรCางขึ้นบนระบบ Virtualized แบบ

เดียวกับ Hybrid Cloud, Public Cloud หรือ Private Cloud โดยสามารถขยายขนาดเพิ ่มข้ึน 

(Scale) หรือ ปรับแตMง Resource ไดCตลอดเวลาตามความตCองการของระบบและผูCใชCงาน การเขCาถึง

ทรัพยากรใน Cloud สามารถใชCเคร่ืองมือชMวยเชMน Cloud Control Panel เปTนตCน 

4.  Data Warehouse (คลังขCอมูล) เปTนลักษณะของการสรCางฐานขCอมูล ที่เก็บขCอมูลที่แตกตMางกันจาก

หลายๆ แหลMง ไวCในรูปแบบและที่เดียวกัน มุMงเนCนการเอา Information ออกมาจากขCอมูลเหลMาน้ัน 

ซึ่งอาจจะออกมาในรูปแบบของรายงานตMาง ๆ เพื่อมาชMวยในการประกอบการตัดสินใจเรื่องตMาง ๆ 

รวมถึงใชCเพ่ือการวิเคราะหB (ขCอมูลท้ังอดีตและปòจจุบัน)    

5.  Data Lake คือคลังขCอมูลขนาดใหญMมหาศาล ที่ใชCเก็บขCอมูล Raw data หลากหลายรูปแบบท้ัง 

Structure, Unstructured หรือ semi-structure โดยขCอมูลที่เก็บจะยังไมMคำนึงถึงโครงสรCางหรือ

นิยามการใชCงาน โดยมีองคBประกอบสำคัญดังน้ี 

  - การเคลื่อนยCายขCอมูล ชMวยใหCการนำเขCาขCอมูลที่ตCองการเปTนลักษณะเรียลไทมB ขCอมูลจะถูก

รวบรวมจากหลายแหลMงขCอมูล และไปสูM Data Lake ในรูปแบบตCนฉบับ ซึ่งทำใหCสามารถปรับขนาด

ขCอมูลเปTนขนาดที่ตCองการไดC ทำใหCประหยัดเวลาในการกำหนดโครงสรCางของขCอมูลสถิติมา และการ

แปลงขCอมูล 

  - จัดเก็บและจัดทำแคตตาล็อกขCอมูลอยMางปลอดภัย ซึ่งการจัดเก็บขCอมูลเชิงสัมพันธB ทั้งจาก

ฐานขCอมูลการปฏิบัติงาน และขCอมูลจากโปรแกรมหนMวยธุรกิจ รวมทั้งขCอมูลที่ไมMใชMเชิงสัมพันธB ซ่ึง

รวมถึงขCอมูลจากโปรแกรมบนมือถือ อุปกรณB IoT และโซเชียลมีเดีย โดยขCอมูลจะตCองไดCรับการ

ปกปñองปลอดภัย 

  - การวิเคราะหB ชMวยใหCผู CคนในบทบาทตMาง ๆ ในองคBกร เชMน นักวิทยาศาสตรBขCอมูล, 

นักพัฒนาขCอมูล และนักวิเคราะหBทางธุรกิจ สามารถเขCาถึงขCอมูลดCวยเครื่องมือและเฟรมเวิรBกท่ี

ตCองการไดC โดยจะประกอบดCวยเฟรมเวิรBกแบบโอเพนซอรBส เชMน Apache Hadoop, Presto และ 

Apache Spark เปTนตCน 
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  - Machine Learning ชMวยใหCองคBกรสามารถสรCางขCอมูลเชิงลึกประเภทตMาง ๆ ไดC ซึ่งรวมถึง

การรายงานขCอมูลเชิงประวัติศาสตรB และการจัดทำ Machine Learning ซึ่งมีการสรCางแบบจำลอง

เพื่อคาดการณBผลลัพธBที่นMาจะเกิดขึ้น และเสนอแนะการดำเนินการตามที่กำหนดเพื่อบรรลุผลลัพธBท่ี

นMาพึงพอใจ 

6.  Social Network Data คือขCอมูลที่เกิดจากการใชCงานสื่อสังคมออนไลนB ตMาง ๆ เชMน Facebook, 

Twitter, Google+, LinkedIn, Line, Youtube และ Instagram (IG) เปTนตCน รูปแบบของขCอมูล

จากสื่อสังคมออนไลนB ตMาง ๆ เชMน ขCอความ รูปภาพ วีดิโอ เอกสารในรูปแบบตMาง ๆ ซึ่งแบMงเปTนกลุMม

ตามลักษณะของการนำมาใชCดังน้ี 

          1) Weblogs หรือ Blogs คือ สื่อสMวนบุคคลบนอินเทอรBเน็ตที่ใชCเผยแพรMขCอมูล ขMาวสาร ความรูC 

ขCอคิดเห็น บันทึกสMวนตัว โดยสามารถแบMงปòนใหCบุคคลอื่นๆ ผู CเขียนและผูCอMานสามารถคCนหา

ยCอนหลังเพื่ออMานและแกCไขเพิ่มเติมไดCตลอดเวลา เชMน Exteen, Bloggang, Wordpress, Blogger 

และ Okanation เปTนตCน 

          2) Social Networking หรือเครือขMายทางสังคมในอินเทอรBเน็ต ซึ่งเปTนเครือขMายทางสังคมที่ใชC

สำหรับเชื่อมตMอระหวMางบุคคล กลุMมบุคคล เพื่อใหCเกิดเปTนกลุMมสังคม (Social Community)  เพ่ือ

รMวมกันแลกเปลี่ยนและแบMงปòนขCอมูลระหวMางกันทั้งดCานธุรกิจ การเมือง การศึกษา เชMน Facebook, 

Hi5, Ning, MySpace, Youmeo,  Google+, LinkedIn, Line และ Instagram (IG) เปTนตCน 

          3) Micro Blogging และ Micro Sharing เปTนเว็บเซอรBวิสหรือเว็บไซตBที่ใหCบริการแกMบุคคล

ทั่วไป สำหรับใหCผูCใชCบริการเขียนขCอความสั้นๆ ประมาณ 140 ตัวอักษร ที่เรียกวMา “Status” หรือ 

“Notice” เพื่อแสดงสถานะของตัวเองวMากำลังทำอะไรอยูM หรือแจCงขMาวสารตMาง ๆ แกMกลุMมเพื่อนใน

สังคมออนไลนB (Online Social Network)  ซึ่งเปTนขCอความสั้นๆ ที่นิยมใชCกันอยMางแพรMหลายคือ 

Twitter 

          4) Online Video เปTนเว็บไซตBที ่ใหCบริการวิดีโอออนไลนB ซึ ่งปòจจุบันไดCรับความนิยม ผูCใชC

สามารถเลือกชมเนื้อหาไดCตามความตCองการและยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บวิดีโออื่นๆ ที่เกี่ยวขCอง

ไดCจำนวนมากอีกดCวย เชMน  Youtube, MSN และ Yahoo เปTนตCน 

          5) Photo Sharing เปTนเว็บไซตBที่เนCนใหCบริการฝากรูปภาพโดยผูCใชCบริการสามารถอัพโหลด

และดาวนBโหลดรูปภาพเพื่อนำมาใชCงานไดC ที่สำคัญนอกเหนือจากผูCใชCบริการจะมีโอกาสแบMงปòน

รูปภาพแลCว ยังสามารถใชCเปTนพื้นที่เพื่อเสนอขายภาพที่ตนเองนำเขCาไปฝากไดCอีกดCวย เชMน  Flickr, 

Photobucket, Photoshop, Express และ Zoom เปTนตCน 
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          6) Wikis เปTนเว็บไซตBที ่ม ีล ักษณะเปTนแหลMงขCอมูลหรือความรู C (Data/Knowledge) ซ่ึง

นักวิชาการ นักวิชาชีพหรือผู Cเชี ่ยวชาญเฉพาะทางดCานตMาง ๆ ทั ้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม สามารถเขียนหรือแกCไขขCอมูลไดCอยMางอิสระ เชMน Wikipedia และ Google Earth เปTน

ตCน 

          7) Virtual Worlds คือการสรCางโลกจินตนาการโดยจำลองสMวนหนึ่งของชีวิตลงไป จัดเปTนส่ือ

สังคมออนไลนBที่เนCนสื่อสารระหวMางกันบนอินเทอรBเน็ตในลักษณะโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) 

เชMน Second life เปTนตCน 

          8) Crowd Sourcing จากจากคำวMา Crowd และ Outsourcing เปTนหลักการขอความรMวมมือ

จากบุคคลในเครือขMายสังคมออนไลนB โดยสามารถจัดทำในรูปของเว็บไซตBที่มีวัตถุประสงคBหลักเพ่ือ

คCนหาคำตอบและวิธีการแกCปòญหาตMาง ๆท้ังทางธุรกิจ การศึกษา  รวมท้ังการส่ือสาร  ทำใหCเกิดความ

หลากหลายทางความคิดเพื่อนำ  ไปสูMการแกCปòญหาที่มี เชMน Idea storm และ Mystarbucks Idea 

เปTนตCน 

          9) Podcasting หรือ Podcast มาจากคำวMา “Pod” กับ “Broadcasting” ซึ่ง “POD” หรือ 

PersonalOn - Demand คือ อุปสงคBหรือความตCองการสMวนบุคคล สMวน“Broadcasting” เปTนการ

นำสื่อตMาง ๆ มารวมกันในรูปของภาพและเสียง คือ การบันทึกภาพและเสียงแลCวนำมาไวCในเว็บเพจ 

(Web Page) เพื่อเผยแพรMใหCบุคคลภายนอก (The public in general) ที ่สนใจดาวนBโหลดเพ่ือ

นำไปใชCงาน เชMน Dual Geek Podcast, Wiggly Podcast เปTนตCน 

          10) Discuss / Review/ Opinion เปTนเว็บบอรBดที่ผูCใชCอินเทอรBเน็ตสามารถแสดงความคิดเห็น 

โดยอาจจะเกี ่ยวกับ สินคCาหรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เชMน 

Epinions, Moutshut, Yahoo!Answer, Pantip,Yelp เปTนตCน 

7. ขCอมูล Text File แบบมีโครงสรCางอยMางชัดเจน มีดังน้ี 

1) XML หรือ Extensible Markup Language คือภาษาที่ใชCในการแสดงผลขCอมูล ซึ่งถูก

ออกแบบมาเพื่อเก็บขCอมูล ทั้งขCอมูลและโครงสรCางของขCอมูลนั้นๆ ไวCดCวยกัน โดยภาษา XML มี

โครงสรCางที่ประกอบดCวยแท็กเป§ด และแท็กป§ด เชMนเดียวกับภาษา HTML แตMภาษา XML สามารถ

สรCางแท็กรวมทั้งกำหนดโครงสรCางของขCอมูลไดCเอง โดยมีโครงสรCางตามมาตรฐาน W3C (World 

Wide Web Consortium) โดย XML ไมMสามารถแสดงผลไดCเอง สMวนการแสดงผลก็จะใชCภาษาเฉพาะ

ซึ่งก็คือ XSL (Extensible Stylesheet Language) หรือหากตCองการแสดงผลที่ถูกตCอง จะตCองมีการ

ใชCรMวมกับภาษาอ่ืน เชMน HTML, JSP, PHP , ASP หรือภาษาอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุน นอกจากน้ียังใชCรMวมกับ

โปรแกรมประยุกตBอื่นไดCงMาย เชMน โปรแกรม DB2, Oracle, SAP เปTนตCน  ซึ่ง XML จะมีนามสกุลเปTน 
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.XML และสามารถสรCางขึ ้นจากโปรแกรมประเภท Text Editor ใดๆ เชMน Notepad, Editplus , 

DreamWeaver, MS Word เปTนตCน 

2) JSON ยMอมาจาก JavaScript Object Notation เปTน Standard format อยMางหนึ ่งท่ี

เปTน text  และสามารถอMานออกไดCดCวยตาเปลMา มาตรฐานของฟอรBแมต JSON ไดCแกM RFC 4627 มี 

Internet media type เปTน application/json และมีนามสกุลของไฟลBเปTน .json  ใชCในการสรCาง 

object ข้ึนมาเพ่ือสMงขCอมูลระหวMาง application หรือ Applications Program Interface (API) โดย 

format จะมีรูปแบบเปTน คูM Key-Value หรือเปTนแบบ Array และสามารถนำมาใชCแทน XML format 

ไดC 

3) Spreadsheet หรือแผMนตารางทำการ เปTนลักษณะขCอมูลที่มีการจัดเรียงในลักษณะตาราง

ส่ีเหล่ียม ท่ีใชCในการคำนวณเปTนหลักและสามารถใชCในการเก็บขCอมูลไดC 

4) CSV (Comma-Separated Value) คือ Text File สำหรับเก็บขCอมูลแบบตาราง โดยใชC

จุลภาค (,) แบMงขCอมูลในแตMละหลัก (Column) และใชCการเวCนบรรทัดแทนการแบMงแถว (Row) ใน

กรณีที่ขCอมูลมีเครื่องหมายจุลภาค (,) อยูMดCวย ใหCครMอมขCอมูลดCวยเครื่องหมาย “ ” อยMางไรก็ตาม ไฟลB 

CSV นี้ยังไมMมีรูปแบบมาตรฐาน เพียงแตM RFC 4180 ใหCการรับรอง ไฟลB CSV นี้มีการใชCงานอยMาง

แพรMหลาย และมีรูปแบบท่ีใกลCเคียงกับ delimiter-separated formats 

  5) ขCอมูลอื่น ๆ ที่มาจากโปรแกรมหรือระบบอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกลCเคียงกับภาษา XML เชMน 

KML หรือ Keyhole Markup Language ซึ่งเปTน ภาษา XML notation ที่ใชCสำหรับ geographic 

annotation and visualization ที ่แสดงผลแบบแผนที่ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ ่ง KML พัฒนาโดย 

Google Earth 

6) การนำออก (Export) ขCอมูลจากแหลMงขCอมูลสามารถใชCเครื่องมือพื้นฐาน หรือโปรแกรม

เสริมตMาง ๆ ตามประเภทและแหลMงขCอมูล ซึ่งอาจหมายถึงการใชC API (Application Programming 

Interface)  ซึ่งเปTนโปรแกรมที่ทำใหCสามารถแลกเปลี่ยน หรือไดCขCอมูลจากผูCใหCบริการขCอมูลตMาง ๆ 

เชMน Google และ Facebook เปTนตCน นอกจากนี้ยังรวมถึงการใชCวิธี Web Scraping หรือ Web 

Crawler ซึ่งเปTนวิธีการดึงขCอมูลจากหนCา Web page โดยวิเคราะหBจากลักษณะของภาษา Markup 

ในเว็บนั้น ทำใหCสามารถดึงเฉพาะขCอมูลที่เราตCองการไดCโดยอัตโนมัติ และรวมทั้งใชCคำสั่งพื้นฐานของ

ระบบปฏิบัติการชMวย เชMน Linux Shell Script หรือ Bcp เปTนตCน 

7)  การสกัดคุณสมบัติขCอมูล (Feature Extraction) คือการเปลี ่ยนแปลงขCอมูลที ่ไมMมี

โครงสรCางชัดเจน ตามขCอ 2. ใหCเปTนขCอมูลที่มีโครงสรCางชัดเจนที่สามารถนำมาวิเคราะหBไดCอยMาง

เหมาะสมกับเทคนิคแบบจำลองที่จะเลือกใชCตMอไปไดC ซึ่งสMงผลตMอการปรับคุณภาพขCอมูล (Clean 
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Data) การเพิ่มเติม ปรับปรุงรูปแบบใหCเหมาะสม (Construct Data) และการบูรณาการขCอมูล 

(Integrate Data) สำหรับขCอมูลที ่มีโครงสรCางแบบฐานขCอมูลเชิงไมMสัมพันธB (RDBMS) โดยใชC

เคร่ืองมือชMวย (Tools) ท่ีเก่ียวขCอง   

8) การปรับคุณภาพขCอมูล (Clean Data) การเพิ ่มเติม ปรับปรุงรูปแบบใหCเหมาะสม 

(Construct Data) และการควบรวมขCอมูล (Integrate Data) เปTนการดำเนินการตMอขCอมูลที่ผMาน

การสกัดคุณสมบัติขCอมูล (Feature Extraction) ท่ีเหมาะสมกับรูปแบบขCอมูลแลCว โดยแบMงไดCดังน้ี 

 1) เคร่ืองมืออยMางงMาย สำหรับขCอมูลท่ีมีจำนวนไมMมากนัก เชMน Spreadsheet  

 2) โปรแกรมสำหรับการดำเนินการวิเคราะหBขCอมูล เชMน R, Matlab ท่ีรวมถึงไลบรารี่ท่ีจำเปTน 

เปTนตCน 

 3) ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรB สำหรับการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการดำเนินการ เชMน Python 

หรือ Java ท่ีรวมถึงไลบราร่ีท่ีจำเปTน 

 4) โปรแกรมสำหรับการประมวลผลและนำเสนอขCอมูล เชMน Rapidminer, Weka, D3.js, 

Processing, Tableau, Raphael และ PowerBI เปTนตCน 

 5) การบริการออนไลนBดCานการจัดการขCอมูล เชMน Datawrapper, Google Visualisation 

API และ Google Charts ซึ่งรวมถึงการใหCบริการแบบคลาวดB เชMน AWS ของ Amazon, Google 

Cloud ของ Google และ AZURE ของ Microsoft เปTนตCน 

 6) โปรแกรมสำหรับ Big Data และ Data Lake เชMน Hadoop, Spark เปTนตCน 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description And Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการปรับปรุงคุณสมบัติขCอมูลเพ่ือการวิเคราะหBแบบไมMมีโครงสรCาง 

(Unstructured Data) ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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18.2 เคร่ืองมือประเมินการควบรวมขCอมูล (Integrate Data) แบบไมMมีโครงสรCางตามขCอกำหนด

มาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70305  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

จัดรูปแบบขCอมูล (Format data) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

 ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 วิศวกรรมขCอมูล (Data Engineer) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สามารถดำเนินการกับขCอมูลตMาง ๆ ทั ้งที ่มีโครงสรCาง และไมMมีโครงสรCางที ่ผMานการเลือกและ

เปลี่ยนแปลงขCอมูลมาแลCว โดยเปTนการปรับรูปแบบขCอมูล (Reformatted) ใหCสอดคลCองกันกับขCอมูลท่ี

เกี ่ยวขCอง การจัดเรียงสดมภBขCอมูลใหมM (Rearranging Attributes) และการจัดเรียงลำดับรายการใหมM 

(Reordering)  เพ่ือชMวยในการประมวลผล การเปลี่ยนคMาขCอมูล (Reformatted within-value) เพื่อใหCไดC

ขCอมูลที่สอดคลCองกันและดำเนินการตMอในขั้นตMอไปไดC ซึ่งมีความสัมพันธBสอดคลCองกับเทคนิคของแบบจำลอง

และเคร่ืองมือท่ีใชC 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ü      
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 
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11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70305.01  

ระบุขCอมูลและแบบจำลอง 

1. ระบุโครงสรCางและความหมายขCอมูลไดC 

2. ระบุขCอจำกัดของแบบจำลองท่ีตCองใชC ไดC 

3. ระบุข Cอจำกัดของเครื ่องมือชMวยในการสรCาง

แบบจำลองและการวิเคราะหBไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

70305.02  

จัดเรียงสดมภBขCอมูลใหมM 

(Rearranging Attributes) 

1. ระบุหลักการจัดเรียงสดมภBขCอมูลใหมM (Order) ไดC 

2. ระบุข Cอจำกัดของเครื ่องมือชMวยในการสรCาง

แบบจำลองและการว ิ เคราะห Bท ี ่ม ีผลต Mอลำดับ

กMอนหลังของสดมภBขCอมูลไดC 

3. สามารถใชCเคร่ืองมือจัดเรียงสดมภBขCอมูลใหมMไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70305.03  

จัดเรียงรายการขCอมูลใหมM 

(Reordering Records) 

1. ระบุหลักการจัดเรียงรายการขCอมูลใหมM (Order) 

ไดC 

2. ระบุข Cอจำกัดของเครื ่องมือชMวยในการสรCาง

แบบจำลองและการว ิ เคราะห Bท ี ่ม ีผลต Mอลำดับ

กMอนหลังของรายการขCอมูลไดC 

3. สามารถใชCเคร่ืองมือจัดเรียงรายการขCอมูลใหมMไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70305.04  

เปล่ียนคMาขCอมูล 

(Reformatted within-

value) 

1. ระบุข Cอจำกัดของเครื ่องมือชMวยในการสรCาง

แบบจำลองและการวิเคราะหBที่มีผลตMอรูปแบบของ

ขCอมูลไดC 

2. สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบของขCอมูลไดC 

3. สามารถใชCเคร่ืองมือชMวยปรับเปล่ียนรูปแบบขCอมูล

ใหมMไดC 

4. สามารถแปลงขCอมูลใหCอยูMในชMวงเดียวกัน (Scale) 

ไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. สามารถใชCวิธีการวิเคราะหBและวิธีทางสถิติเพ่ือชMวยเตรียมขCอมูลและเลือกขCอมูลไดC 

2. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผลขCอมูลขนาดใหญMไดC 

3. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผล SQL หรือ NoSQL หรือท่ีเก่ียวขCองไดC เชMน SQL 

and NoSQL, Data Warehouse solutions, ETL (Extract, Transform, Load), OLTP และ OLAP 

เปTนตCน 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. เขCาใจธุรกิจและวิเคราะหBขCอมูลใหCสอดคลCองกับวัตถุประสงคBธุรกิจ 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเก่ียวกับการจัดรูปแบบขCอมูล โดยพิจารณาจากรMองรอยหลักฐานท่ีเก่ียวขCอง

ท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

 (ก) คำแนะนำ 

1. หนMวยสมรรถนะน้ีเปTนการปรับเปล่ียนการจัดเรียงขCอมูล เพ่ือใหCเหมาะสมและสามารถดำเนินการไดC

กับเทคนิคแบบจำลองท่ีเลือกใชC รวมท้ังเคร่ืองมือชMวย (Tools)  

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 
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1. มีความเขCาใจในโครงสรCางขCอมูลท่ีผMานการแปลงขCอมูลแลCว และสามารถดำเนินการปรับรูปแบบ

ขCอมูล (Reformatted) จัดเรียงสดมภBขCอมูลใหมM (Rearranging Attributes) จัดเรียงลำดับรายการ

ใหมM (Reordering) เปล่ียนคMาขCอมูล (Reformatted within-value) ไดCอยMางเหมาะสม  

2. การจัดเรียงสดมภBขCอมูลใหมM (Rearranging Attributes) บางเคร่ืองมือชMวยวิเคราะหBอาจตCองการการ

จัดเรียงสดมภBใหมM หรือเพ่ิมสดมถBท่ีเปTนคียBหลักท่ีไมMมีความซ้ำซCอน เพ่ือใหCการประมวลผลของ

แบบจำลองมีความถูกตCอง 

3. การจัดเรียงลำดับรายการใหมM (Reordering) เพ่ือใหCการประมวลผลของแบบจำลองบางแบบจำลอง

มีความถูกตCอง จำเปTนตCองจัดเรียงรายการขCอมูลใหมM โดยมีหลักการดังน้ี 

 1) Ascending คือ การเรียงขCอมูลจากนCอยไปหามาก เชMน 1 - 2 - 3 - .... หรือ A - Z เปTนตCน  

 2) Descending คือ การเรียงขCอมูลจากมากไปหานCอย เชMน 100 - 99 - 98 -.... หรือ Z - A เปTนตCน 

4. การเปล่ียนคMาขCอมูล (Reformatted within-value) เปTนการปรับเปล่ียนรูปแบบ หรือคMาขCอมูลใหC

เหมาะสมกับแบบจำลอง และเคร่ืองมือท่ีใชC  

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการระบุขCอมูลและแบบจำลองตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการจัดเรียงสดมภBขCอมูลใหมM (Rearranging Attributes) ตามขCอกำหนด

มาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการจัดเรียงรายการขCอมูลใหมM (Reordering Records) ตามขCอกำหนด

มาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 
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ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมินการเปล่ียนคMาขCอมูล (Reformatted within-value) ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70306  

2.  ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

สรCางการนำเสนอขCอมูล (Create data Visualization) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) และผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล  

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที่ผMานสมรรถนะนี้จะสามารถวิเคราะหBความตCองการทางธุรกิจและนำชุดขCอมูลมาจัดเรียงหาประเด็น

สำคัญและแสดงผลในรูปแบบภาพหรือกระดานแสดงผลขCอมูลใหCเห็นแนวโนCม ทิศทาง และภาพรวม ของขCอมูล

เพ่ือใชCประกอบการตัดสินใจแกCปòญหาทางธุรกิจ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

   ü     
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารและดิจิทัลคอนเทนตB สาขานักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data 

Science) 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element of Competencies Performance Criteria Assessment 

70306.01 ระบุความตCองการ

ขCอมูล 

1. ระบุผูCรับชมการนำเสนอขCอมูล

ไดC 

2. ระบุความตCองการของผูCรับชม

ไดC 

3. กำหนดขCอมูลที่ตอบสนองกับ

ความตCองการขCอมูลไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 
 

70306.02 ออกแบบองคBประกอบ

การนำเสนอขCอมูล 

1. กำหนดแนวคิดการนำเสนอใหC

สอดคลCองกับบริบทของขCอมูล

ไดC 

2. กำหนดลักษณะการนำเสนอ

ขCอมูลไดC 

3. คัดเลือกภาพหรือกราฟฟ§ก

ประกอบการอธิบายภาพแสดง

ขCอมูลไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 160 

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element of Competencies Performance Criteria Assessment 

70306.03 ใชCเคร่ืองมือสรCางการ

นำเสนอขCอมูล 

1. คัดเลือกเครื ่องมือสรCางการ

นำเสนอขCอมูลไดC  

2. ระบุวิธีการนำเขCาขCอมูลไดC 

3. ใชCคำสั ่งของเครื ่องมือสรCาง

ภาพการนำเสนอไดC 

4. สรCางการเนCนขCอมูลท่ีสำคัญไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน  

 

70306.04 นำเสนอขCอมูล

สารสนเทศ 

1. ถMายทอดความคิด ความรูCความ

เ ข C า ใ จ ข อ ง ต น เ อ ง เ พ่ื อ

แลกเปล่ียนขCอมูลสารสนเทศไดC  

2. สามารถแสดงความคิดเห็นไดC

อยMางสรCางสรรคB  

3. ส า ม า ร ถ ส ื ่ อ ส า ร ผ M า น ส่ื อ

สารสนเทศชMองทางตMาง ๆ ไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน 

 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

1) กำหนดโจทยBและวัตถุประสงคBทางธุรกิจ 

2) ประเมินความตCองการขCอมูล 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1) ทักษะการใชCคอมพิวเตอรB และอินเทอรBเน็ต 

2) ทักษะการใชCงานโปรแกรมคำนวนแบบตาราง Spreadsheet 

3) ทักษะการเขียนโค∂ดเบ้ืองตCน (Coding)  

4) ทักษะการออกแบบ ส่ือการนำเสนอ 

5) ทักษะดCานการออกแบบประสบการณBของผูCใชCงาน (User Experience) 

6) ทักษะการคำนวน/คาดการณB และการวิเคราะหB แกCไขปòญหาเฉพาะหนCา 

(ข) ความตCองการดCานความรูC 

1) ความรูCการใชCงานเคร่ืองมือสรCางภาพจากชุดขCอมูล 
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2) ความรูCดCานการจัดการขCอมูล 

3) ความรูCดCานการจัดองคBประกอบส่ือการนำเสนอ  

4) ความรูCดCานการใชCสีสัน 

5) ความรูCการถMายทอดเน้ือหา 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 

1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) อาทิ 

1) ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1) ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสรCาการนำเสนอขCอมูล (Data Visualization) โดยพิจารณาจาก

ความสอดคลCองกับขCอมูล และประสิทธิภาพการนำเสนอขCอมูลแกMผูCอ่ืน 

(ง) วิธีการประเมิน 

1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2) พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

 ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตการปฏิบัติงาน และปòจจัยที่มีอิทธิพลตMอการสรCางการนำเสนอขCอมูล 

รวมถึงเคร่ืองมือ หรือขCอกำหนดท่ีเก่ียวขCอง 

(ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบการสรCางการนำเสนอขCอมูล โดยในการทดสอบตCองคำนึงถึงขCอปฏิบัติ

ดังตMอไปน้ี 

1) ผูCเขCารับการประเมินตCองใหCความสำคัญกับบริบทของการนำขCอมูลมานำเสนอและผลกระทบหลัง

เผยแพรMประเด็นสำคัญของขCอมูลน้ันๆ (Sensitive Data) 

2) ผูCเขCารับการประเมินตCองใหCความสำคัญกับการนำเสนอประเด็นสำคัญขCอมูลที่สัมพันธBกับตัวชี้วัด

ความสำเร็จทางธุรกิจ 

3) ผูCเขCารับการประเมินตCองใหCความสำคัญกับการสรCางสื่อนำเสนอขCอมูลใหCสอดคลCองกับบริบทของผูCรับ

สาร 

4) เจCาหนCาที่สอบควรมีความเขCาใจเกี่ยวกับบริบทของขCอมูล มีทักษะในการจัดการขCอมูลและมีความ

ชำนาญดCานการใชCเคร่ืองมือสรCางการนำเสนอขCอมูล  
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(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1) Data Visualization คือสื่อการนำเสนอประเด็นสำคัญของการวิเคราะหBขCอมูลในรูปแบบภาพ เพ่ือ

แสดงผลขCอมูลแทนคำอธิบายผล ทั้งนี้ยังเปTนเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะหBขCอมูล ทำใหCจดจำ เห็น

ภาพรวม และคัดแยกประเด็นสำคัญของขCอมูลไดCงMายขึ้น ไดCแกM แผนภาพ (Chart) กราฟ (Graph) 

การพล็อตจุด (Plots) กระดานแสดงผลขCอมูล (Dashboard)  

2) การระบุความจุดประสงคBหลักของการนำเสนอขCอมูล จะเปTนตัวกำหนดถึงความตCองการขCอมูลท่ี

จำเปTนตMอการสรCางการนำเสนอ  

3) ลักษณะเครื่องมือแสดงผลขCอมูล หรือระบบปฏิบัติการวิเคราะหBขCอมูลที่สนับระบบปฏิบัติการที่ใชC

งานท่ัวไป (Window, Mac, Linux ) มีดังน้ี 

3.1) เครื่องมือวิเคราะหBขCอมูลระดับสามัญ เปTนเครื่องมือจัดการขCอมูลที่มีโครงสรCาง (Structure 

data) และสรCางสื ่อนำเสนอจากขCอมูลเชิงตาราง สามารถสรCางสมการแปลงผลขCอมูลใน

ระดับพื้นฐานจนถึงระดับประยุกตBระดับสูง และรองรับไฟลBรูปภาพ โดยยกตัวเครื่องมือสามัญท่ี

จัดอยูMในหมวดน้ี เชMน Microsoft office, Google sheet, LibreOffice. WPS Office เปTนตCน 

3.2) เครื่องมือสรCางภาพนำเสนอขCอมูล (Visualize Software) เปTนเครื่องมือจัดการขCอมูลเพื่อสรCาง

สื่อนำเสนอขCอมูลโดยเฉพาะ สามารถนำเขCาขCอมูลเชิงตารางไดCจากหลายแหลMงและจัดการเชิง

ฐานขCอมูลไดC รวมถึงการสรCางแผนภาพดCวยเทคนิคการสรCางขCอมูลระดับสูง โดยยกตัวอยMาง

ซอฟแวรBที ่ไดCรับความนิยมและใชCไดCฟรี (Freeware) ไดCแกM Power BI, Tableau, Fusion 

chart, Qlikview, Highcharts , Datawrapper , Plotly , Sisense เปTนตCน 

3.3) เครื่องมือวิเคราะหBขCอมูล ปòจจุบันเครื่องมือวิเคราะหBผลมีฟòงกBชั่นแสดงภาพผลการวิเคราะหB

ขCอมูลเบื้องตCนใหCผูCวิเคราะหBขCอมูลเขCาใจภาพรวมของขCอมูล ผูCใชCเครื่องมือจะตCองเขCาใจวิธีใชCงาน

และคุณสมบัติของเครื่องมือจึงสามารถประยุกตBวิธีจัดการขCอมูลและสรCางลักษณะเครื่องมือ

สรCางภาพแสดงขCอมูลระดับประยุกตBไดC เครื่องมือวิเคราะหBที่สามารถทำสื่อแสดงผลขCอมูล มีท้ัง

โปรแกรมสำเร ็จร ูปและภาษาทางคอมพิวเตอรB โดยเครื ่องมือที ่ได Cร ับความนิยม เชMน 

RapidMiner, Python, Language R, Java, language C# เปTนตCน 

4) เทคนิคการสรCางภาพขCอมูล หมายถึงการใชCคำสั่งการสรCางภาพขCอมูลระดับประยุกตB จากคำส่ัง

หลายๆสMวนเพ่ือสรCางการนำตามวัตถุประสงคBของการนำเสนอ 

4.1) เทคนิคการจัดการขCอมูลเพื่อนำเสนอขCอมูลเฉพาะเจาะจง เชMน การจัดเรียงขCอมูล (Sort) และ

คัดกรองกลุMมขCอมูล (Filter) เปTนตCน 

4.2) เทคนิคการใชCภาพนำเสนอขCอมูลดCวยคMาทางทางสถิติ เชMน ผลรวม คMาเฉลี่ย สMวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คMาความแปรปรวน เปTนตCน 
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4.3) เทคนิคการสรCางภาพนำเสนอซCอนกัน (Dual Axis) เปTนการนำภาพการนำเสนอ ซCอนทับกัน

เพ่ือเปรียบเทียบหรือใหCเห็นความสัมพันธBระหวMางขCอมูล 

5) การออกแบบสื่อการนำเสนอขCอมูล (Mood and tone) ภาพขCอมูลที่นำเสนอขCอมูลนอกจากจะชMวย

ใหCผูCรับสารสามารถเขCาใจขCอมูลนั้นแลCว การจัดองคBประกอบของสื่อจะชMวยผูCรับขCอมูลทำความเขCาใจ

ประเด็นสำคัญจากภาพแสดงขCอมูลนั้นไดC รวมถึงเปTนการชักจูงความสนใจของผูCรับสารใหCเกิด

ประสบการณB ความรูCสักรMวม กับบริบทของขCอมูลน้ันๆ ซ่ึงมีปòจจัยสำคัญพิจารณาดังน้ี  

5.1) ใจความของขCอมูล ประเด็นที่ตCองการนำเสนอจากขCอมูล ที่มาจากการกำหนดความตCองการ

ทางธุรกิจหรือเปñาหมายการใชCขCอมูล เพื่อเทียบความสอดคลCองระหวMางใจความของขCอมูลกับ

ปòจจัยทางธุรกิจ หรือประสบการณBของผูCรับสาร 

5.2) ลำดับการนำเสนอ การเรียบเรียงขCอมูลตามความสำคัญเพื่อใหCผูCรับสารสามารถทำความเขCาใจ

ขCอมูลไดCมากที่สุด เชMน การนำเสนอนิยามของขCอมูลเพื่อใหCผูCรับสารเขCาใจบริบทของขCอมูลแลCว

จึงนำเสนอประเด็นสำคัญจากขCอมูลน้ันๆ 

5.3) สีของสีการนำเสนอ เปTนองคBประกอบสำคัญที่มีอิทธิพลกับการรับสารจากภาพนำเสนอขCอมูล

ในหลายมิติ ในการเลือกสี เปTนขั้นตอนเริ่มตCนเพื่อกำหนดอารมณBของสื่อใหCสอดรับกับบริบท

ของวัตถุประสงคBของการนำเสนอขCอมูล มีขั้นตอนพิจารณาการใชCสีที่สำคัญ เชMน การใชCสีเพ่ือ

เนCน Key massage หมายถึงการเลือกสีเพื่อสรCางจุดดึงดูดสายตา หรือ เนCนประเด็นสำคัญของ

ขCอมูล โดยเลือกสีใหCตัดกันอยMางชัดเจน ทั้งในรูปแบบการไลMระดับเฉดสี การใชCสีที่มีความเขCม 

(Saturation) สูง ตัดกับสีโทนอMอน   

5.4) การใชCตัวอักษร อธิบายขCอมูล จัดลำดับความสำคัญของการนำเสนอขCอมูลสMวนท่ีสำคัญ 

นำเสนอไดCตรงประเด็น เชMน การเนCนขนาดตัวอักษร การใชCสีตัวอักษร การเลือกชนิดตัวอักษร

และฟอนตB เปTนตCน 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

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

18.1 เคร่ืองมือประเมินการระบุความตCองการขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการออกแบบองคBประกอบการนำเสนอขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการใชCเคร่ืองมือสรCางการนำเสนอขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมินการนำเสนอขCอมูลสารสนเทศตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1. รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70401  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

เลือกเทคนิควิธีสำหรับการเรียนรูCแบบมีผูCสอน (Select Modelling Techniques for Supervised 

learning) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist)  

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCท่ีผMานสมรรถนะน้ีจะมีความรูCเก่ียวกับการเลือกเทคนิควิธีสำหรับการเรียนรูCแบบมีผูCสอน โดยสามารถ

เลือกเทคนิคสำหรับการสรCางแบบจำลองแบบมีผูCสอนสำหรับการจำแนกขCอมูล (Classification) และการ

วิเคราะหBถดถอย (Regression) ที ่มีความเหมาะสมกับเครื ่องมือที ่มี เพื ่อใชCประมวลผลกับขCอมูลทั ้งที ่มี

โครงสรCางท่ีชัดเจน และไมMมีโครงสรCางท่ีชัดเจน ท่ีซ่ึงมีความสัมพันธBกับเปñาหมายธุรกิจ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ü    
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

70401.01  

จำแนกเทคนิคการเรียนรูCแบบมี

ผูCสอนแบบตMาง ๆ   

1. ระบุความแตกตMางของเทคนิคการวิเคราะหB

แบบมีผูCสอนแบบตMาง ๆ ไดC 

2. ระบุลักษณะขCอมูลท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูC

แบบมีผูCสอนไดC 

3. ระบุความแตกตMางของคำตอบหรือผลลัพธBท่ี

จะไดCระหวMางเทคนิคตMาง ๆ สำหรับการเรียนรูC

แบบมีผูCสอนไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

70401.02  

เลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบ

มีผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล 

(Classification) ดCวยเทคนิค 

Decision Tree 

1. ระบุหลักการของเทคนิคการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล (Classification) 

ดCวยเทคนิค Decision Tree ไดC 

2. บอกถึงผลลัพธBท่ีจะไดCรับจากการสรCาง

สมการหรือตCนแบบจำลองดCวยเทคนิค 

Decision Tree ไดC 

3. กำหนดเคร่ืองมือชMวยในการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล (Classification) 

ดCวยเทคนิค Decision Tree ไดC 

4. ต้ังสมมติฐานท่ีคาดวMาจะไดCรับไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

70401.03  

เลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบ

มีผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล 

(Classification) ดCวยเทคนิค 

SVM 

1. ระบุหลักการของเทคนิคการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล (Classification) 

ดCวยเทคนิค SVM ไดC 

2. บอกถึงผลลัพธBท่ีจะไดCรับจากการสรCาง

สมการหรือแบบจำลองดCวยเทคนิค SVM ไดC 

3. กำหนดเคร่ืองมือชMวยในการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล (Classification) 

ดCวยเทคนิค SVM ไดC 

4. ต้ังสมมติฐานท่ีคาดวMาจะไดCรับไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70401.04  

เลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบ

มีผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล 

(Classification) ดCวยเทคนิค 

ANN 

1. ระบุหลักการของเทคนิคการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล (Classification) 

ดCวยเทคนิค ANN ไดC 

2. บอกถึงผลลัพธBท่ีจะไดCรับจากการสรCาง

สมการหรือแบบจำลองดCวยเทคนิค ANN ไดC 

3. กำหนดเคร่ืองมือชMวยในการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล (Classification) 

ดCวยเทคนิค ANN ไดC 

4. ต้ังสมมติฐานท่ีคาดวMาจะไดCรับไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70401.05  

เลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบ

มีผูCสอนแบบการวิเคราะหBการ

ถดถอย(Regression) ดCวยเทคนิค 

Linear Regression 

1. ระบุหลักการของเทคนิคการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการวิเคราะหBการถดถอย 

(Regression) ดCวยเทคนิค Linear Regression 

ไดC 

2. บอกถึงผลลัพธBท่ีจะไดCรับจากการสรCาง

สมการหรือแบบจำลองดCวยเทคนิค Linear 

Regression ไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

3. กำหนดเคร่ืองมือชMวยในการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการวิเคราะหBการถดถอย 

(Regression) ดCวยเทคนิค Linear Regression 

ไดC 

4. ต้ังสมมติฐานท่ีคาดวMาจะไดCรับไดC 

70401.06 ส่ือสารในระหวMางการ

ดำเนินงาน 

 

 

1. รับและสMงสารในระหวMางการดำเนินงานไดC 

2. สอบถามและตอบขCอมูลในระหวMางการ

ดำเนินงาน ไดC 

3. สามารถส่ือสารผMานส่ือสารสนเทศชMองทาง

ตMาง ๆไดC 

 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. สามารถใชCวิธีการวิเคราะหBและวิธีทางสถิติเพ่ือชMวยเตรียมขCอมูลและเลือกขCอมูลไดC 

2. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผลขCอมูลขนาดใหญMไดC 

3. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผล SQL หรือ NoSQL หรือท่ีเก่ียวขCองไดC 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. เขCาใจธุรกิจและวิเคราะหBขCอมูลใหCสอดคลCองกับวัตถุประสงคBธุรกิจ 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

 (ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 
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 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเลือกเทคนิควิธีสำหรับการเรียนรูCแบบมีผูCสอน โดยพิจารณา

จากรMองรอยหลักฐานท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

 (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการเลือกเทคนิคตMาง ๆ ของการสรCางแบบจำลองแบบมีผูCสอนอยMางสอดคลCองกับ

ปòญหาขององคBกรและขCอมูล รวมท้ังเคร่ืองมือชMวยตMาง ๆ ไดCอยMางเหมาะสม 

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การเขCาใจเทคนิคการวิเคราะหBแบบมีผูCสอน (Supervised Learning) 

 Supervised Learning หรือการเรียนรูCแบบมีผูCสอน เปTนศาสตรBแขนงหน่ึงใน AI หรือ

ปòญญาประดิษฐB ภายใตCหัวขCอ Machine Learning คือการทำใหCคอมพิวเตอรBสามารถหาคำตอบ

ของปòญหาไดCเอง ภายหลังจากเรียนรูCจากชุดขCอมูลตัวอยMางไปแลCวระยะหน่ึง เปTนการเนCนการเรียนรูC

จากขCอมูลในอดีต เพ่ือสรCางเปTนแบบจำลองหรือแบบจำลองเพ่ือทำนาย หรือคาดการณBส่ิงท่ีจะเกิดใน

อนาคต โดยแบบจำลองหรือแบบจำลองอาจเปTนสมการคณิตศาสตรB หรือกฎตMาง ๆ โดยแบMงเปTน

กลุMมใหญM ๆ ดังน้ี 

 1) การจำแนกขCอมูล (Classification)  

 2) การวิเคราะหBการถดถอย (Regression) 

2. การจำแนกขCอมูล (Classification)  คือกระบวนการสรCางแบบจำลองจัดการขCอมูลใหCอยูMในกลุMมท่ี

กำหนดมาใหCจากกลุMมตัวอยMางขCอมูลท่ีเรียกวMาขCอมูลสอนระบบ (Training data) ท่ีแตMละแถวของขCอมูล

ประกอบดCวยฟ§ลดBหรือแอทริบิวทBจำนวนมาก แอทริบิวทBน้ีอาจเปTนคMาตMอเน่ือง (Continuous) หรือคMากลุMม 

(Categorical) โดยจะมีแอทริบิวทBแบMง (Classifying attribute) ซ่ึงเปTนตัวบMงช้ีคลาสของขCอมูล จุดประสงคB

ของการจำแนกประเภทขCอมูลคือการสรCางแบบจำลองการแยกแอทริบิวทBหน่ึงโดยข้ึนกับแอทริบิวทBอ่ืน 

แบบจำลองท่ีไดCจากการจำแนกประเภทขCอมูลจะทำใหCสามารถพิจารณาคลาสในขCอมูลท่ียังมิไดCแบMงกลุMมใน

อนาคตไดC ตัวอยMางเทคนิคการจำแนกขCอมูลพ้ืนฐานมีดังน้ี 
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1) Decision Tree คือแบบจำลองทางคณิตศาสตรBท่ีใชCทำนายประเภท โดยพิจารณาจากลักษณะของ

วัตถุ เปTนกระบวนการสรCางตCนไมCข้ึนเพ่ือใชCในการตัดสินใจจากขCอมูลท่ีมีหมวดหมูM ตCนไมCตัดสินใจจะประกอบไป

ดCวยโหนดตMาง ๆ  

2) การเขCาใจเทคนิคการวิเคราะหB SVM 

ซัพพอรBตเวกเตอรBแมชชีน (Support Vector Machines : SVM) เปTนตัวแบบที่ใชCในการแยกแยะ

ขCอมูล โดยจะแบMงขCอมูลดCวยระนาบหลายมิติ ซ่ึงมีความใกลCเคียงกับ ANN  

หลักการของ SVM คือการใหCอินพุท (Input) ที่ใชCฝ£ก (Train) เปTนเวคเตอรBในสเปซ N มิติ เชMนถCาใน

กรณีของ 2 มิติ และ 3 มิติ จะเปTนจุดที่อยูMในระนาบ xy และสเปซ xyz ตามลำดับ จากนั้นทำการสรCางไฮเปอรB

เพลน (Hyperplane) เพ่ือแยกกลุMมของเวคเตอรBอินพุตออกเปTนประเภทตMาง ๆ ในกรณีท่ีเปTน 2 มิติ และ 3 มิติ 

ไฮเปอรBเพลน คือเสCนตรงและระนาบตามลำดับ  

3) การเขCาใจเทคนิคการวิเคราะหB ANN (MLP) 

 Artificial Neural Networks (ANN)  น ับ เป T นสาขาหน ึ ่ ง ของป òญญาประด ิษฐ B  (Artificial 

Intelligence, AI) มี Artificial Neurons ที่สามารถเรียนรูCไดCโดยใชCหลักการเชMนเดียวกับสมองมนุษยB เรียนรูC

โดยการปรับคMา Connection Weight เพ่ือใหCไดCผลลัพธBท่ีมีความคลาดเคล่ือน (Error) นCอยท่ีสุด  

3.  การวิเคราะหBถดถอย (Regression)  

 การทำนายคMาเชิงตัวเลขโดยการใชCหลักการทางสถิติท่ีเรียกวMา การถดถอย (regression) ซ่ึง 

Regression Analysis ถือเปTนเคร่ืองมือทางสถิติท่ีมีการประยุกตBใชCในการประมวลผลขCอมูลในงานวิจัย

คMอนขCางมาก การวิเคราะหBการถดถอยจะเปTนแบบจำลองสำหรับการหาความสัมพันธBระหวMาง “predictor 

variable” ซ่ึงเปTนคMาในแอทริบิวตMาง ๆท่ีใชCในการอธิบายคุณลักษณะของขCอมูลเรคคอรBดหน่ึงๆ กับ 

“response variable” 

 เทคนิคการวิเคราะหBท่ีจัดอยูMในกลุMม Regression มีหลายเทคนิค โดยมีเทคนิคท่ีสำคัญคือ 

1) Linear Regression  

2) non-Linear Regression  

4. เคร่ืองมือชMวยการวิเคราะหB และการทำเหมืองขCอมูล (Data mining) มีหลากหลาย โดยมีโปรแกรมท่ี

สำคัญดังน้ี 

 1) โปรแกรม Weka, RapidMiner  

2) ภาษา R, Python, Java 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 
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17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการจำแนกเทคนิคการเรียนรูCแบบมีผูCสอนแบบตMาง ๆตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการเลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบมีผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล 

(Classification) ดCวยเทคนิค Decision Tree ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการเลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบมีผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล 

(Classification) ดCวยเทคนิค SVM ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมินการเลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบมีผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล 

(Classification) ดCวยเทคนิค ANN ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.5 เคร่ืองมือประเมินการเลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบมีผูCสอนแบบการวิเคราะหBการถดถอย 

(Regression) ดCวยเทคนิค Linear Regression ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.6 เคร่ืองมือประเมินการส่ือสารในระหวMางการดำเนินงานตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1. รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70402  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

เลือกเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมีผูCสอน (Select Modelling Techniques for Unsupervised 

learning)  

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สามารถเลือกเทคนิคสำหรับการวิเคราะหBแบบไมMมีผูCสอนสำหรับการแบMงกลุMมขCอมูล (Clustering) 

และการคCนหากฎความสัมพันธB (Association) ที่มีความเหมาะสมกับเครื ่องมือที่มี สำหรับขCอมูลทั้งที ่มี

โครงสรCางท่ีชัดเจน และไมMมีโครงสรCางท่ีชัดเจน ท่ีซ่ึงมีความสัมพันธBกับเปñาหมายธุรกิจ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ü    
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

70402.01  

จำแนกเทคนิคการวิเคราะหBแบบ

ไมMมีผูCสอนแบบตMาง ๆ 

1. ระบุเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมีผูCสอน

แบบตMาง ๆ ไดC 

2. ระบุถึงแหลMงท่ีมาของขCอมูลท่ีเหมาะสม

กับเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมีผูCสอนไดC 

3. บอกความแตกตMางของคำตอบหรือ

ผลลัพธBท่ีจะไดCระหวMางเทคนิคตMาง ๆ ท่ีจัด

อยูMในกลุMมน้ีไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

70402.02  

เลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบ

ไมMมีผูCสอนแบบการแบMงกลุMมขCอมูล 

(Clustering) ดCวยเทคนิค k-

Mean 

1. ระบุหลักการของเทคนิคการวิเคราะหB

แบบไมMมีผูCสอนแบบการแบMงกลุMมขCอมูล 

(Clustering) ดCวยเทคนิค k-Mean ไดC 

2. บอกถึงผลลัพธBท่ีจะไดCรับจากการสรCาง

สมการหรือแบบจำลองดCวยเทคนิค k-Mean 

ไดC 

3. กำหนดเคร่ืองมือชMวยในการวิเคราะหB

แบบมีไมMมีผูCสอนแบบการแบMงกลุMมขCอมูล 

(Clustering) ดCวยเทคนิค k-Mean ไดC 

4. ต้ังสมมติฐานท่ีคาดวMาจะไดCรับไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

70402.03  

เลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบ

ไมMมีผูCสอนแบบการแบMงกลุMมขCอมูล 

(Clustering) ดCวยเทคนิค 

Hierarchical 

1. ระบุหลักการของเทคนิคการวิเคราะหB

แบบไมMมีผูCสอนแบบการแบMงกลุMมขCอมูล 

(Clustering) ดCวยเทคนิค Hierarchical ไดC 

2. บอกถึงผลลัพธBท่ีจะไดCรับจากการสรCาง

สมการหรือแบบจำลองดCวยดCวยเทคนิค 

Hierarchical ไดC 

3. กำหนดเคร่ืองมือชMวยในการวิเคราะหB

แบบมีไมMมีผูCสอนแบบการแบMงกลุMมขCอมูล 

(Clustering) ดCวยเทคนิค Hierarchical ไดC 

4. ต้ังสมมติฐานท่ีคาดวMาจะไดCรับไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70402.04  

เลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบ

ไมMมีผูCสอนแบบการคCนหากฎ

ความสัมพันธB (Association) ดCวย

เทคนิค Apriori 

1. ระบุหลักการของเทคนิคการวิเคราะหB

แบบไมMมีผูCสอนแบบการคCนหากฎ

ความสัมพันธB (Association) ดCวยเทคนิค 

Apriori ไดC 

2. บอกถึงผลลัพธBท่ีจะไดCรับจากการสรCาง

สมการหรือแบบจำลองดCวยดCวยเทคนิค 

Apriori ไดC 

3. กำหนดเคร่ืองมือชMวยในการวิเคราะหB

แบบมีไมMมีผูCสอนแบบการคCนหากฎ

ความสัมพันธB (Association) ดCวยเทคนิค 

Apriori ไดC 

4. ต้ังสมมติฐานท่ีคาดวMาจะไดCรับไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 
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13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. สามารถใชCวิธีการวิเคราะหBและวิธีทางสถิติเพ่ือชMวยเตรียมขCอมูลและเลือกขCอมูลไดC 

2. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผลขCอมูลขนาดใหญMไดC 

3. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผล SQL หรือ NoSQL หรือท่ีเก่ียวขCองไดC 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. เขCาใจธุรกิจและวิเคราะหBขCอมูลใหCสอดคลCองกับวัตถุประสงคBธุรกิจ 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเลือกเทคนิควิธีสำหรับการเรียนรูCแบบไมMมีผูCสอน โดยพิจารณา

จากรMองรอยหลักฐานท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

 (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการเลือกเทคนิคตMาง ๆ ของการสรCางแบบจำลองแบบไมMมีผูCสอนอยMางสอดคลCอง

กับปòญหาขององคBกรและขCอมูล รวมท้ังเคร่ืองมือชMวยตMาง ๆ ไดCอยMางเหมาะสม 

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. การเขCาใจเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมีผูCสอน (Unsupervised Learning) คือการเรียนรูCแบบระบบ

จะไมMไดCรับการปñอนรูปแบบผลลัพธBที่ตCองการไปในการเรียนรูC และตCองเรียนรูCจากขCอมูลที่ไดCจากการกระทำตMาง 

ๆ เอง และพัฒนาดีข้ึนเม่ือเรียนรูCจากความผิดพลาดในอดีตบMอยคร้ังข้ึน โดยสามารถแบMงแยกยMอยไดCเปTนดังน้ี  

 1) การจัดกลุMมขCอมูล (Clustering)  

 2) การคCนหาความสัมพันธB (Association Rule)  
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2.  การจัดกลุMมขCอมูล (Clustering) เปTนเทคนิคที่ใชCจำแนกหรือแบMง Case ของขCอมูล หรือ

แบMงตัวแปรออกเปTนกลุMมยMอย ๆ ตั้งแตM 2 กลุMมขึ้นไป Case ที่อยูMในกลุMมเดียวกันจะมีคุณลักษณะที่เหมือนกัน

หรือคลCายกัน สMวน Case ที่อยูMตMางกลุMมกัน จะมีลักษณะที่แตกตMางกัน โดยสามารถแบMงกลุMมหรือจัดกลุMมไดCตาม

ความเหมือน (Similarity) หรือตามความแตกตMาง (Dissimilarity or Distance) ของขCอมูลนั้น ๆ การจัดกลุMม

จะแตกตMางจากการแบMงประเภทขCอมูล (Classification) โดยจะแบMงกลุMมขCอมูลจากความคลCาย โดยไมMมีการ

กำหนดคลาส (Class) ประเภทขCอมูลไวCกMอนหรือไมMทราบจำนวนกลุMมลMวงหนCา โดยมีเทคนิคท่ีสำคัญดังน้ี 

  1)  k-Mean หร ือเร ียกอ ีกอย Mางหน ึ ่ งว M า  การว ิ เคราะห Bกล ุ Mมแบบไม M เป Tนข ั ้นตอน 

(Nonhierarchical Cluster Analysis) หรือ การแบMงสMวน (Partitioning) เปTนอัลกอริทึมเทคนิคการเรียนรูCโดย

ไมMมีผูCสอนท่ีงMายท่ีสุด  

 

  2) Hierarchical หรือการแบMงกลุMมแบบลำดับระดับ เปTนการแบMงกลุMมจากกลุMมยMอยที่ถูกแบMง

ไวCกMอนหนCาน้ันซ้ำหลายคร้ัง เปTนเทคนิคท่ีนิยมใชCกันมากในการจัดกลุMม Case หรือจัดกลุMมตัวแปร  

3. การคCนหาความสัมพันธB (Association Rule) เปTนเทคนิคหน่ึงของ Data Mining เพ่ือการคCนหา

ความสัมพันธBของขCอมูลจากขCอมูลขนาดใหญMท่ีมีอยูM เพ่ือนำไปหารูปแบบท่ีเกิดข้ึนบMอยๆ (frequent pattern) 

และใชCในการวิเคราะหBความสัมพันธBหรือทำนายปรากฏการณBตMาง ๆ โดยมีเทคนิคท่ีสำคัญดังน้ี 

 1) Apriori เปTนอัลกอริทึมพ้ืนฐานท่ีใชCในการหาความสัมพันธBของขCอมูลโดยใชCหลักการคCนหาแบบวง

กวCางกMอนนับ 

ทรานแซคชัน  

4. เคร่ืองมือชMวยการวิเคราะหB และการทำเหมืองขCอมูล (Data mining) มีหลากหลาย โดยมีโปรแกรมท่ี

สำคัญดังน้ี 

 1) โปรแกรม Weka, RapidMiner  

2) ภาษา R, Python, Java 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
18.1 เคร่ืองมือประเมินการจำแนกเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมีผูCสอนแบบตMาง ๆ ตามขCอกำหนด

มาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการเลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมีผูCสอนแบบการแบMงกลุMมขCอมูล 

(Clustering) ดCวยเทคนิค k-Mean ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการเลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมีผูCสอนแบบการแบMงกลุMมขCอมูล 

(Clustering) ดCวยเทคนิค Hierarchical ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมินการเลือกใชCเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมีผูCสอนแบบการคCนหากฎ

ความสัมพันธB (Association) ดCวยเทคนิค Apriori ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70403  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

สรCางแบบจำลองสำหรับเทคนิคการวิเคราะหBแบบมีผูCสอน (Build Model for Supervised  

learning) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

สามารถวางแผน กำหนดขั้นตอนการทดสอบแบบจำลอง การแบMงขCอมูลสำหรับชุดฝ£กการเรียนรูC 

(Training set) และชุดทดสอบ (Test set) รวมทั้ง Validation set หรือวิธีอื่นที่เหมาะสมกับเทคนิคที่เลือก 

พรCอมท้ังสรCางและทดสอบแบบจำลองดCวยเคร่ืองมือชMวย (Tools) สำหรับเทคนิคการวิเคราะหBแบบมีผูCสอน  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ü    
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

70403.01  

กำหนดข้ันตอนตMาง ๆ ของ

แบบจำลอง 

1. ระบุวิธีการสรCางและทดสอบแบบจำลองไดC 

2. กำหนดข้ันตอน กระบวนการ ในการ

ทดสอบแบบจำลองไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

70403.02  

แบMงขCอมูลสำหรับชุดฝ£กการ

เรียนรูC (Training set, 

Validation and Test set) 

1. ระบุวิธีการแบMงขCอมูลเพ่ือทําการทดสอบ

แบบจำลองไดC 

2. อธิบายความแตกตMางของวิธีการแบMงขCอมูล

เพ่ือทำการทดสอบแบบ Self Consistency 

Test, Split Test และ Cross-validation 

Test ไดC 

3. กำหนดข้ันตอนการแบMงขCอมูลเพ่ือทำการ

ทดสอบแบบจำลองโดยวิธี Self 

Consistency Test, Split Test และ Cross-

validation Test ไดC 

4. สามารถเลือกใชCวิธีการแบMงขCอมูลเพ่ือทํา

การทดสอบแบบจำลองกับขCอมูลไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70403.03 

สรCางแบบจำลองโดยใชCเคร่ืองมือ 

(Tools) สำหรับการวิเคราะหB

1. ใชCเคร่ืองมือชMวย (Tools) เพ่ือสรCาง

แบบจำลองไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

แบบการจำแนกขCอมูล 

(Classification) 

2. สามารถกำหนดคMาตัวแปรสำหรับใน

เคร่ืองมือชMวย (Tools) สำหรับเทคนิค การ

จำแนกขCอมูล (Classification) ท่ีเลือกใชCไดC  

3. จัดทำเอกสารรายงานประกอบการ

กำหนดคMาตัวแปรไดC 

4. สามารถดำเนินการฝ£กการเรียนรูC 

(Training)  กับขCอมูลท่ีเลือกไดC  

70403.04 

ทดสอบแบบจำลองโดยใชC

เคร่ืองมือ (Tools) สำหรับการ

วิเคราะหBแบบมีผูCสอนแบบการ

จำแนกขCอมูล (Classification) 

1. สามารถดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพ 

(Validation)  เทคนิคท่ีเลือกไดC 

2. สามารถดำเนินการทดสอบแบบจำลอง 

(Testing) เทคนิคท่ีเลือกไดC 

3. สามารถตรวจสอบสถานะแบบจำลองท่ีเกิด

จากการปรับแกCปòญหา Overfitting หรือ 

Underfitting ไดC 

4. สามารถปรับคMาตัวแปรของแบบจำลอง 

(regularization) ไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70403.05 

สรCางแบบจำลองโดยใชCเคร่ืองมือ 

(Tools) สำหรับการวิเคราะหB

แบบมีผูCสอนแบบการวิเคราะหB

ถดถอย (Regression) 

1. ใชCเคร่ืองมือชMวย (Tools) เพ่ือสรCาง

แบบจำลองไดC 

2. สามารถกำหนดคMาตัวแปรสำหรับใน

เคร่ืองมือชMวย (Tools) สำหรับเทคนิคการ

วิเคราะหBแบบมีผูCสอนแบบการวิเคราะหB

ถดถอย (Regression) ท่ีเลือกใชCไดC  

3. จัดทำเอกสารรายงานประกอบการ

กำหนดคMาตัวแปรไดC 

4. สามารถดำเนินการฝ£กการเรียนรูC 

(Training)  กับขCอมูลท่ีเลือกไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

70403.06 

ทดสอบแบบจำลองโดยใชC

เคร่ืองมือ (Tools) สำหรับการ

วิเคราะหBแบบมีผูCสอนแบบการ

วิเคราะหBถดถอย (Regression) 

1. สามารถดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพ 

(Validation)  เทคนิคท่ีเลือกไดC 

2. สามารถดำเนินการทดสอบแบบจำลอง 

(Testing)  เทคนิคท่ีเลือกไดC 

3. สามารถตรวจสอบสถานะแบบจำลองท่ีเกิด

จากการปรับแกCปòญหา Overfitting หรือ 

Underfitting ไดC 

4. สามารถปรับคMาตัวแปรของแบบจำลอง 

(regularization) ไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70403.07 

สรุปผลแบบจำลอง 

1. บันทึกการต้ังคMาตัวแปรสำหรับเทคนิคท่ี

เลือกใชCไดC 

2. อธิบายคุณลักษณะเฉพาะของแบบจำลอง

เพ่ือใชCตMอไปไดC 

3. สามารถสรุปผลการใชCแบบจำลองกับขCอมูล 

และผลลัพธBท่ีไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. สามารถใชCวิธีการวิเคราะหBและวิธีทางสถิติเพ่ือชMวยเตรียมขCอมูลและเลือกขCอมูลไดC 

2. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผลขCอมูลขนาดใหญMไดC 

3. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผล SQL หรือ NoSQL หรือท่ีเก่ียวขCองไดC 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. เขCาใจธุรกิจและวิเคราะหBขCอมูลใหCสอดคลCองกับวัตถุประสงคBธุรกิจ 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
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1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสรCางแบบจำลองสำหรับเทคนิคการวิเคราะหBแบบมีผูCสอน โดย

พิจารณาจากรMองรอยหลักฐานท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

 (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะน้ีเปTนการเลือกและออกแบบเพ่ือการแบMงชุดขCอมูล ใหCเหมาะสมกับเทคนิคแบบจำลองท่ี

เลือกและจำนวนขCอมูลตัวอยMางท่ีมีสำหรับการเรียนรูCแบบมีผูCสอน 

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. เขCาใจและบอกขCอดี ขCอเสียของการแบMงขCอมูลแบบตMาง ๆ เพ่ือนำทดสอบประสิทธิภาพของ

แบบจำลอง 

  ในการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลอง เพ่ือใหCทราบถึงความนMาเช่ือถือ การวัด

ประสิทธิภาพ กMอนนำแบบจำลองไปใชCทางธุรกิจถือวMามีความจำเปTน  โดยท่ัวไปเปTนการแบMงขCอมูล

ออกเปTนชุดเพ่ือการทดสอบ  

  ท้ังน้ีการแบMงขCอมูลเพ่ือทําการทดสอบมี 3 วิธีท่ีนิยม ดังน้ี 

  1) วิธี Self Consistency หรือบางคร้ังเรียกวMา Use Training Set น้ีเปTนวิธีการท่ีงMายท่ีสุด  

  2) วิธี Split Test การแบMงขCอมูลดCวยการสุMมออกเปTน 2 สMวน เชMน 70% ตMอ 30% หรือ 

80% ตMอ 20% โดยขCอมูลสMวนท่ีหน่ึง (70% หรือ 80%) ใชCในการสรCางแบบจำลอง และขCอมูลสMวนท่ี

สอง (30% หรือ 20%) ใชCใน การทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลอง  

   3) วิธี Cross-validation Test เปTนวิธีท่ีนิยมในการทำงานวิจัย เพ่ือใชCในการทดสอบ

ประสิทธิภาพของแบบจำลองเน่ืองจากผลท่ีไดCมีความนMาเช่ือถือ  

 2. การวัด error ของ model คือการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองกMอนการทดสอบ  

3. การสอน model ดCวย Training set โดยใชC Training set  
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4. การเขCาใจเคร่ืองมือชMวย (Tools) สำหรับทดสอบแบบจำลอง โดยสามารถบอกวิธีใชCเคร่ืองมือชMวย 

รวมท้ังต้ังคMาเร่ิมตCนไดC  

5. การใชCเครื่องมือชMวย สำหรับการ โดยสามารถใชCเครื่องมือชMวย รวมทั้งตั้งคMาเริ่มตCน และทดสอบ

เครื่องมือชMวยกับแบบจำลองที่เลือกใชC กับขCอมูลที่มีและไดCรับการจัดการใหCเหมาะสมกับแบบจำลอง

แลCว โดยโปรแกรมเคร่ืองมือชMวยมีดังน้ี 

  1) โปรแกรม Weka, RapidMiner  

2) ภาษา R, Python, Java 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดข้ันตอนตMาง ๆ ของแบบจำลองตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการแบMงขCอมูลสำหรับชุดฝ£กการเรียนรูC (Training set, Validation and Test 

set) ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการสรCางแบบจำลองโดยใชCเคร่ืองมือ (Tools) สำหรับการวิเคราะหBแบบการ

จำแนกขCอมูล (Classification) ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมินการทดสอบแบบจำลองโดยใชCเคร่ืองมือ (Tools) สำหรับการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการจำแนกขCอมูล (Classification) ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 
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ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.5 เคร่ืองมือประเมินการสรCางแบบจำลองโดยใชCเคร่ืองมือ (Tools) สำหรับการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการวิเคราะหBถดถอย (Regression) ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.6 เคร่ืองมือประเมินการทดสอบแบบจำลองโดยใชCเคร่ืองมือ (Tools) สำหรับการวิเคราะหBแบบมี

ผูCสอนแบบการวิเคราะหBถดถอย (Regression) ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.7 เคร่ืองมือประเมินการสรุปผลแบบจำลองตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70404  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

สรCางแบบจำลองสำหรับเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมีผูCสอน (Build Model for Unsupervised 

learning) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที่ผMานสมรรถนะนี้จะมีความรูCเกี่ยวกับแบบจำลองสำหรับเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมีผูCสอน โดย

สามารถวางแผน กำหนดขั้นตอนการทดสอบแบบจำลอง การแบMงขCอมูลสำหรับชุดฝ£กการเรียนรูC (Training 

set) และชุดทดสอบ (Test set) หรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมกับเทคนิคท่ีเลือก พรCอมท้ังสรCางและทดสอบแบบจำลอง

ดCวยเคร่ืองมือ (Tools) สำหรับเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมีผูCสอน  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ü    
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)  

สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

70404.01  

กำหนดข้ันตอนตMาง ๆ ของ

แบบจำลอง 

1. ระบุวิธีการสรCางและทดสอบแบบจำลองไดC 

2. กำหนดข้ันตอน กระบวนการ ในการ

ทดสอบแบบจำลองไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

70404.02 

สรCางแบบจำลองดCวยเคร่ืองมือ 

(Tools) สำหรับการแบMงกลุMม

ขCอมูล (Clustering) 

1. ใชCเคร่ืองมือ (Tools) เพ่ือสรCางและทดสอบ

แบบจำลองไดC 

2. สามารถกำหนดคMาตัวแปรสำหรับใน

เคร่ืองมือ (Tools) สำหรับเทคนิคการ

แบMงกลุMมขCอมูล (Clustering) ท่ีเลือกใชCไดC 

3. จัดทำเอกสารรายงานประกอบการ

กำหนดคMาตัวแปรไดC 

4. สามารถดำเนินการสรCางแบบจำลองการ

แบMงกลุMมขCอมูลไดC  

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70404.03 

ทดสอบแบบจำลองดCวยเคร่ืองมือ 

(Tools) สำหรับการแบMงกลุMม

ขCอมูล (Clustering) 

1. สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพ

แบบจำลอง ไดC 

2. สามารถปรับคMาตัวแปรของแบบจำลองไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70404.04 1. ใชCเคร่ืองมือ (Tools) เพ่ือสรCางและทดสอบ

แบบจำลองไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 
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สมรรถนะยMอย 

Element 

เกณฑBในการปฏิบัติงาน 

Performance Criteria 

วิธีการประเมิน 

Assessment 

สรCางแบบจำลองดCวยเคร่ืองมือ 

(Tools) สำหรับการคCนหากฎ

ความสัมพันธB (Association) 

2. สามารถกำหนดคMาตัวแปรสำหรับใน

เคร่ืองมือ (Tools) สำหรับเทคนิคการคCนหา

กฎความสัมพันธB (Association) ท่ีเลือกใชCไดC 

3. จัดทำเอกสารรายงานประกอบการ

กำหนดคMาตัวแปรไดC 

4. สามารถดำเนินการสรCางการคCนหากฎ

ความสัมพันธBขCอมูลไดC 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70404.05 

ทดสอบแบบจำลองดCวยเคร่ืองมือ 

(Tools) สำหรับการคCนหากฎ

ความสัมพันธB (Association) 

1. สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพ

แบบจำลองไดC 

2. สามารถปรับคMาตัวแปรของแบบจำลองไดC 

1. การสาธิตการ

ปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70404.06 

สรุปผลแบบจำลอง 

1. บันทึกการต้ังคMาตัวแปรสำหรับเทคนิคท่ี

เลือกใชCไดC 

2. อธิบายและรายงานคุณลักษณะเฉพาะของ

แบบจำลองเพ่ือใชCตMอไปไดC 

3. อธิบายพฤติกรรมของแบบจำลองท่ีเลือกใชC

ไดC 

4. สามารถวิเคราะหBผลการใชCแบบจำลองกับ

ขCอมูล และผลลัพธBท่ีไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. สามารถใชCวิธีการวิเคราะหBและวิธีทางสถิติเพ่ือชMวยเตรียมขCอมูลและเลือกขCอมูลไดC 

2. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผลขCอมูลขนาดใหญMไดC 

3. สามารถใชCเทคนิคและเคร่ืองมือสำหรับประมวลผล SQL หรือ NoSQL หรือท่ีเก่ียวขCองไดC 
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 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. เขCาใจธุรกิจและวิเคราะหBขCอมูลใหCสอดคลCองกับวัตถุประสงคBธุรกิจ 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการสรCางแบบจำลองสำหรับเทคนิคการวิเคราะหBแบบไมMมีผูCสอน 

โดยพิจารณาจากรMองรอยหลักฐานท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

 (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะน้ีเปTนการเลือกและออกแบบเพ่ือการแบMงชุดขCอมูล ใหCเหมาะสมกับเทคนิคแบบจำลองท่ี

เลือกและจำนวนขCอมูลตัวอยMางท่ีมีสำหรับการเรียนรูCแบบมีผูCสอน 

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

 1. การสรCางแบบจำลองแบบไมMมีผูCสอน และการวัด error ของ model คือการทดสอบ

ประสิทธิภาพของแบบจำลองกMอนการ 

 2. การเขCาใจเคร่ืองมือชMวย (Tools) สำหรับทดสอบแบบจำลอง โดยสามารถบอกวิธีใชCเคร่ืองมือชMวย 

รวมท้ังต้ังคMาเร่ิมตCนไดC  

 3. การใชCเครื่องมือชMวย สำหรับการ โดยสามารถใชCเครื่องมือชMวย รวมทั้งตั้งคMาเริ่มตCน และทดสอบ

เครื่องมือชMวยกับแบบจำลองที่เลือกใชC กับขCอมูลที่มีและไดCรับการจัดการใหCเหมาะสมกับแบบจำลอง

แลCว โดยโปรแกรมเคร่ืองมือชMวยมีดังน้ี 

 1) โปรแกรม Weka, RapidMiner  

2) ภาษา R, Python, Java 
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16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดข้ันตอนตMาง ๆ ของแบบจำลองตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการสรCางแบบจำลองดCวยเคร่ืองมือ (Tools) สำหรับการแบMงกลุMมขCอมูล 

(Clustering) ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการทดสอบแบบจำลองดCวยเคร่ืองมือ (Tools) สำหรับการแบMงกลุMมขCอมูล 

(Clustering) ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมินการสรCางแบบจำลองดCวยเคร่ืองมือ (Tools) สำหรับการคCนหากฎความสัมพันธB 

(Association) ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.5 เคร่ืองมือประเมินการทดสอบแบบจำลองดCวยเคร่ืองมือ (Tools) สำหรับการคCนหากฎ

ความสัมพันธB (Association) ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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18.6 เคร่ืองมือประเมินการสรุปผลแบบจำลองตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70405  

2.  ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

ประเมินแบบจำลอง (Assess Model) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist)  

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที่ผMานสมรรถนะนี้จะสามารถประเมินแบบจำลอง (Modeling) วMาเปTนไปตามหลักการดำเนินการ

ดCาน Data Mining และผลการทดสอบแบบจำลองเปTนที่นMาพอใจ รวมทั้งเลือกแบบจำลองที่ดีที่สุดและปรับ

พารามิเตอรBใหCเหมาะสมสำหรับธุรกิจหรือองคBกร 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ü    
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารและดิจิทัลคอนเทนตB สาขานักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data 

Science) 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element of Competencies Performance Criteria Assessment 

70405.01  

วัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง 

1. ระบุวิธีการสรCางและทดสอบ

แบบจำลองไดC 

2. ระบุเกณฑBชี้วัดความสำเร็จของ

แบบจำลองวิเคราะหBขCอมูลไดC 

3. ประเม ินประส ิทธ ิภาพของ

แบบจำลองเบ้ืองตCนไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element of Competencies Performance Criteria Assessment 

70405.02 

เลือกเทคนิคแบบจำลอง 

1. ระบุความหมายของคMาท่ีไดCจาก

ก า ร ว ั ด ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ ข อ ง

แบบจำลองตMาง ๆ  เชMน Precision, 

Recall, Accuracy ร ว ม ท้ั ง 

Confusion, ROC, AUC แ ล ะ 

Error ไดC 

2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ

แตMละแบบจำลองท่ีเลือกใชCไดC 

3 .  ค ั ด เ ล ื อ ก แ บ บ จ ำ ล อ ง ท่ี

สอดคลCองกับธุรกิจหรือองคBกรไดC 

4. วิเคราะหBความหมายจากผล

ของการประเมินแบบจำลองท่ี

เลือกเพื่อประยุกตBกับธุรกิจหรือ

องค Bกรได Cอย Mางสอดคล Cองกับ

วัตถุประสงคBท่ีต้ังไวCไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน  

 

70405.03 

ปรับปรุงตัวแปรของแบบจำลอง 

1. ระบุตัวแปรหรือพารามิเตอรB

ของแบบจำลองที่ดีที ่สุด ที่เลือก

ใชCไดC 

2. ปรับแกC ปรับแตMงตัวแปรหรือ

พารามิเตอรBสำหรับแบบจำลองท่ี

เลือกไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

2. การสาธิตการปฏิบัติงาน  
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สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element of Competencies Performance Criteria Assessment 

70405.04 ส่ือสารเพ่ือแลกเปล่ียน

สารสนเทศในระหวMางการ

ดำเนินงาน  

 

1. ถMายทอดความคิดเพ่ือ

แลกเปล่ียนขCอมูลสารสนเทศใน

การประเมินแบบจำลองไดC  

2. สามารถแสดงความคิดเห็นใน

การประเมินแบบจำลองไดC 

3. สามารถส่ือสารผMานส่ือ

สารสนเทศชMองทางตMาง ๆ ไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

2. การสัมภาษณB  

 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1) ทักษะการใชCคอมพิวเตอรB และอินเทอรBเน็ต 

2) ทักษะการทำแบบจำลองเหมืองขCอมูล (Data Mining Model) 

3) ทักษะการทดสอบประสิทธิภาพชุดขCอมูล 

4) ทักษะการตีความขCอมูล 

(ข) ความตCองการดCานความรูC 

1) ความรูCดCานการเศรษฐศาสตรBและบริหารธุรกิจ 

2) ความรูCดCานสถิติศาสตรB 

3) ความรูCดCานการทำเหมืองขCอมูล 

4) ความรูCดCานวิธีการทดสอบความเท่ียงตรง 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 

1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) อาทิ 

1) ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 
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1) ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองการวิเคราะหBขCอมูล โดย

พิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวขCองทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC ทั้งนี้ตCองไดCรับการ

รับรองจากผูCเช่ียวชาญดCานธุรกิจ 

(ง) วิธีการประเมิน 

1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2) พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

 (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการวิเคราะหBประสิทธิภาพของแบบจำลองจากคMาตMาง ๆ เชMน Precision, Recall, 

Accuracy รวมทั้ง Confusion, ROC และ AUC เพื่อการปรับแกCตัวแปรและพารามิเตอรBตMาง ๆ ใหCสอดคลCอง

กับธุรกิจและองคBกร 

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

1. เขCาใจและบอกขCอดี ขCอเสียของการวิเคราะหBประสิทธิภาพของแบบจำลอง 

 ในการวัดประสิทธิภาพของแบบจำลอง โดยท่ัวไปมีตัววัดตMาง ๆ ดังน้ี  

1) Precision หรือความเท่ียงตรง เปTนคMาท่ีนิยมใชCและแสดงความหมายใกลCเคียงกับความถูกตCอง

แมMนยำ (accuracy) ซ่ึงเปTนการวัดความแมMนยำของแบบจำลอง โดยพิจารณาแยกทีละกรณี 

2) Recall เปTนการวัดความถูกตCองของแบบจำลอง โดยพิจารณาแยกทีละกรณี 

3) Accuracy เปTนการวัดความถูกตCองของแบบจำลอง โดยพิจารณารวมทุกกรณี 

4) Confusion Matrix คือ ตารางแบบจัตุรัสท่ีนับเปรียบเทียบความถูกตCองของแบบจำลอง  

5) ROC หรือ (Receiver Operating Characteristic) มาจากรากฐานเร่ือง sensitivity, 

specificity, false positive rate, false negative rate เปTนการตรวจสอบการพยากรณBไดC

ถูกตCองของตัวแบบดCวยสัดสMวนการพยากรณBถูกตCอง ภายใตCเสCนโคCง ROC  หรือท่ีเรียกท่ัวไปวMา 

ROC Curve ซ่ึงใชCสำหรับการวิเคราะหBความไว (Sensitivity) ของตัวแบบในการพยากรณBไดC

ถูกตCอง 

6) AUC (Area under the ROC curve) คือคMาท่ีถูกใชCในการบMงบอกความถูกตCองของการ

พยากรณB ซ่ึงเปTน พ้ืนท่ีใตCโคCง ROC หรือท่ีเรียกวMา AUC ถCาพ้ืนท่ีใตCโคCง ROC มีคMามาก แสดงวMา

ตัวแบบน้ันมีความถูกตCองมาก 

7) ความคลาดเคล่ือน (Error) เปTนการวัดเพ่ือประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลอง 

เชMน คMาผลรวมความคลาดเคล่ือนกําลังสอง (Residual Sum Of Squares: RSS) และ
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คMาประมาณคMาเฉล่ียของความผิดพลาดจากการพยากรณBกําลังสอง (Mean Square 

Prediction Error: MSPE) คMาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมบูรณB (Mean Absolute Error: MAE)  

หรือ Confidence และ Lift เปTนตCน 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)   

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1  เคร่ืองมือประเมินการวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2  เคร่ืองมือประเมินการเลือกเทคนิคแบบจำลองตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

2. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3  เคร่ืองมือประเมินการปรับปรุงตัวแปรของแบบจำลองตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

2. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.4  เคร่ืองมือประเมินการส่ือสารเพ่ือแลกเปล่ียนสารสนเทศในระหวMางการดำเนินงานตามขCอกำหนด

มาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70406  

2.  ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

ประเมินภาพรวม (Evaluated Result) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) และนักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist)  

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผู Cท ี ่ผ Mานสมรรถนะนี ้จะสามารถประเม ินผลของแบบจำลอง (Modeling) องค Bความร ู C ใหมM 

(Knowledge) หรือขCอเท็จจริงจากการวิเคราะหBขCอมูลเชิงลึก ที่มีผลกระทบตMอผูCมีสMวนไดCสMวนเสียในมิติตMาง ๆ 

อาทิ ผลประโยชนBทางธุรกิจ ความเหมาะสมของแบบจำลองตMอกระบวนการทางธุรกิจหรือโครงสรCางระบบ

สารสนเทศ เปTนตCน สามารถแนวทางการปรับใชCกับธุรกิจที่สอดคลCองกับวัตถุประสงคBขององคBกรหรือธุรกิจดCาน

วิทยาศาสตรBขCอมูล และตัดสินใจเลือกโมเดลเขCาสูMกระบวนการปรับใชCงานไดC 

 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ü    
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารและดิจิทัลคอนเทนตB สาขานักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data 

Science) 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element of Competencies Performance Criteria Assessment 

70406.01 กำหนดตัวช้ีวัด 

 

 

1. ระบุวัตถุประสงคBของธุรกิจ

หรือองคBกร รวมถึงตัวช้ีวัดไดC 

2. สามารถวัดประสิทธิภาพของ

ผลล ัพธ Bท ี ่ม ีผลต Mอธ ุรก ิจหรือ

องคBกรไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

2. การสัมภาษณB 

 

 

70406.02 ประเมินผลลัพธBกับ

วัตถุประสงคBเชิงธุรกิจ 

 
 

1. ระบุวัตถุประสงคBของธุรกิจหรือ

องคBกรดCานวิทยาศาสตรBขCอมูลไดC 

2. สามารถประเมินผลลัพธBกับผูCมี

สMวนไดCสMวนเสียในเชิงธุรกิจไดC 

3. สามารถประเมินผลลัพธBกับ

วัตถุประสงคBเชิงธุรกิจขององคBกร

ไดC 

4 .  ส าม า รถนำผลล ั พ ธ B จ า ก

แบบจำลองหร ือความร ู C ใหมM  

(Knowledge)  มากำหนดแนว

ทางการดำเนินการของธุรกิจไดC

และสอดคลCองกับวัตถุประสงคB

ขององคBกรไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

2. การสัมภาษณB 
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สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element of Competencies Performance Criteria Assessment 

70406.03 ปรับปรุงแผนการ

ปฏิบัติงาน 

1. ระบุกระบวนการปฏิบัติงานไดC  

2. สามารถสรุปรายการกิจกรรม

ที่สมควรดำเนินการแตMยังไมMไดC

ปฏิบัติไดC 

3. สามารถระบุรายการกิจกรรม

ที่สมควรดำเนินการซ้ำเพิ ่มเติม

จากเดิมเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ

การดำเนินการไดC 

4. กำหนดแผนการที่ไดCจากการ

สรุปแบบจำลองและองคBความรูC

ใหมMเพื่อนำไปใชCในการปฏิบัติงาน

ไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

2. การสัมภาษณB 

 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1) ทักษะการใชCคอมพิวเตอรB และอินเทอรBเน็ต 

2) ทักษะการใชCงานโปรแกรมคำนวนแบบตาราง Spreadsheet 

3) ทักษะการเขียนโค∂ดเบ้ืองตCน (Coding)  

4) ทักษะการออกแบบ ส่ือการนำเสนอ 

5) ทักษะการคำนวน/คาดการณB และการวิเคราะหB แกCไขปòญหาเฉพาะหนCา 

(ข) ความตCองการดCานความรูC 

1) ความรูCการใชCงานเคร่ืองมือสรCางภาพจากชุดขCอมูล 

2) ความรูCดCานระบบคลังขCอมูล (Data Warehouse) 

3) ความรูCดCานการจัดองคBประกอบส่ือการนำเสนอ  
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14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 

1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

2) แบบบันทึกรายการจากการสังเกต 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) อาทิ 

1) ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1) ผู Cประเมินตรวจประเมินเกี ่ยวกับการประเมินภาพรวม (Evaluated Result)โดยพิจารณาจาก

รMองรอยหลักฐานท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2) พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

(ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการประเมินแบบจำลอง (Model) ที่ไดC และองคBความรูCหรือขCอเท็จจริงจาก

ขCอมูลเชิงลึกของขCอมูล ที่มีผลกระทบตMอผูCมีสMวนไดCสMวนเสีย และแนวทางการปรับใชCกับธุรกิจที่สอดคลCองกับ

วัตถุประสงคBขององคBกรหรือธุรกิจดCานวิทยาศาสตรBขCอมูล กMอนนำไปใชCเชิงธุรกิจจริง 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

การประเมินภาพรวม เปTนกระบวนการที่ดำเนินการหลังจากทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลเสร็จส้ิน 

โดยพิจารณาผลการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล รMวมกับความเหมาะสมดCานตMาง ๆ ที่สนับสนุน

ตัวชี้วัดความสำเร็จทางธุรกิจ เพื่ออนุมัติใหCมีการใชCงานโมเดลกับภาคธุรกิจ กระบวนการทำงาน หรือ

ระบบสารสนเทศตMอไป สำหรับการประเมินภาพรวม (Evaluated Result) สามารถแบMงประเด็นเพ่ือ

พิจารณาท่ีสำคัญ ไดCแกM 

1) วัดประสิทธิภาพของผลลัพธB เปTนการประเมินประสิทธิภาพของผลลัพธB หรือองคBความรูCใหมMจาก

แบบจำลอง กับมิติชี ้วัดประสิทธิภาพ อาทิ ความแมMนยำ ความคลาดเคลื ่อน เวลาประมวลผล 

กระบวนการจัดการขCอมูล เปTนตCน 

2) ประเมินผลลัพธBกับวัตถุประสงคBเชิงธุรกิจ อาทิ ยอดขาย อัตราการเติบโตของธุรกิจ คMาใชCจMาย เปTน

ตCน รวมถึงพิจารณารMวมกับปòญหาเชิงวิทยาศาสตรBขCอมูลในธุรกิจน้ันๆ 
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3) ประเมินผลลัพธBกับกระบวนการทำงานในธุรกิจ พิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนากระบวนการ

ทำงานในธุรกิจ โดยประยุกตBใชCโมเดลวิเคราะหBขCอมูลในกระบวนการทำงาน ปรับเปลี่ยน ควบรวม ท้ัง

กระบวนการเชิงธุรกิจหรือทางเทคนิค ใหCเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4) ประเมินความเหมาะสมของโครงสรCางแบบจำลองกับระบบสารสนเทศ หรือกระบวนการเชิงธุรกิจ 

โดยพิจารณาถึงความเปTนไปไดCในการปรับใชCงานโมเดลวิเคราะหBขCอมูลลงในกระบวนการทำงาน และ

ความคุCมคMาของการใชCงานทรัพยากรเม่ือปรับใชCงานลงในธุรกิจน้ันๆ 

 

ทั้งนี้.กระบวนการประเมินผลลัพธBกับวัตถุประสงคBเชิงธุรกิจ จะตCองวิเคราะหBใหCครบทุกมิติจึงมีขั้นตอน

เพื่อใชCตัดสินผลการประเมินโมเดล 2 แบบ ไดCแกM ประชุม สัมมนาเพื่อประเมินผลลัพธB หรือ การประเมินผล

จากการทดสอบดCวย Pilot test หรือ A/B test รวมทั้งกำหนดแนวทางจากองคBความรูCใหมM (Knowledge) ท่ี

ไดCจากโมเดล 

 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1  เคร่ืองมือประเมินการกำหนดตัวช้ีวัดตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

2. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2  เคร่ืองมือประเมินการประเมินผลลัพธBกับวัตถุประสงคBเชิงธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

2. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3  เคร่ืองมือประเมินการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

2. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1. รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70407  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

ทบทวนกระบวนการสำหรับปรับปรุง (Review Process for improvement)  

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) นักวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจ (Business intelligence Analyst) และ

นักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที่ผMานสมรรถนะนี้จะสามารถระบุกระบวนการที่เกิดปòญหาขึ้นในโครงการวิเคราะหBขCอมมูลขนาด

ใหญM โดยทำการทบทวนกระบวนการ หาความเชื่อมโยงของปòจจัยที่สMงผลตMอการวิเคราะหB รวมถึงจัดหา

แนวทางเพ่ือพัฒนากระบวนการใหCเกิดประสิทธิภาพ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ü ü  
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารและดิจิทัลคอนเทนตB สาขานักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data 

Science) 

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element of Competencies Performance Criteria Assessment 

70407.01 กำหนดปòจจัยการ

ทบทวนกระบวนการ  

1. ระบุกระบวนการทำงานท่ี

สำคัญไดC 

2. อธิบายสถานะของ

กระบวนการทำงานท่ีสำคัญไดC 

3. ระบุปòจจัยท่ีตCองพิจารณาใน

กระบวนการทำงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

2. การสัมภาษณB 

70407.02 ทำรายการตรวจสอบ

กระบวนการวิเคราะหBขCอมูล 

1. ระบุกระบวนท้ังหมดในการ

ทำงานไดC 

2. ระบุรายละเอียดของ

กระบวนการวิเคราะหBขCอมูลไดC 

3. อธิบายวัตถุประสงคBของ

กระบวนการทำงานทุกข้ันตอน

ไดC 

4. กำหนดเกณฑBการพิจารณา

และขCอกำหนดในกระบวนการ

ทำงานไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

2. การสัมภาษณB 
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สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element of Competencies Performance Criteria Assessment 

70407.03 วิเคราะหBกระบวนการ

ทำงาน 

1. ตรวจสอบสถานะของ

กระบวนการทำงานท่ีเกิดข้ึนไดC 

2. ระบุผลลัพธBท่ีคาดหวังใน

กระบวนการทำงานและผลท่ี

ไดCรับไดC 

3. ระบุลักษณะของปòญหาหรือ

กระบวนการท่ีเกิดข้ึนไไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

2. การสัมภาษณB 

 

70407.04 สรุปผลการทบทวน

กระบวนการทำงาน 

1. สรุปสถานะของกระบวนการ

ทำงานท่ีเกิดข้ึนไดC 

2. สรุปตัวแปรสำคัญใน

กระบวนการท่ีทำใหCเกิดปòญหา

หรือควรปรับปรุงไดC 

3. สรุปท่ีมาของปòญหาหรือ

กระบวนการท่ีตCองการ

ปรับปรุงไไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

2. การสัมภาษณB 

 

70407.05 ระบุแนวทางการ

ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ

ทำงาน 

1. กำหนดแนวทางดำเนินการ

แกCไข/ปรับปรุงไดC 

2. ระบุทรัพยากรในการ

ดำเนินการไดC 

3. สรุปแนวทางปรับปรุง

กระบวนการไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

2. การสัมภาษณB 

 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1) ทักษะการวิเคราะหBกระบวนการทำงานแบบองคBรวม 

2) ทักษะการรวบรวมขCอมูลจากเอกสารและ 

3) ทักษะการบริหารจัดการขCอมูล 
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4) ทักษะการวางแผนการทำงานอยMางมีประสิทธิภาพ 

(ข) ความตCองการดCานความรูC 

1) ความรูCดCานการศึกษากระบวนการทำงาน (Work Study and Improvement) 

2) ความรูCดCานการทำโครงการวิเคราะหBขCอมูล (Big Data Project) 

3) ความรูCดCานการวิเคราะหBหาสาเหตุ (Root Cause Analysis) 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide) 

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) อาทิ 

1) ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) อาทิ 

1) ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2) ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1) ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการคCนหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยการทบทวน

กระบวนการทำงานทั้งหมด หาสาเหตุ ปòจจัย ที่มีสMงผลตMอคุณภาพการทำงาน และสรุปรายละเอียด

ของขั้นตอนการทำงานที่มีอิทธิพลตMอปòจจัยสำคัญ โดยพิจารณาจากหลักฐานการปฏิบัติงานและ

หลักฐานทางความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1) พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2) พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

3) พิจารณาจากกรณีตัวอยMาง 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

(ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบการวิเคราะหBแนวทางพัฒนาโดยการทบทวนกระบวนการ โดยในการ

ทดสอบตCองคำนึงถึงขCอปฏิบัติดังตMอไปน้ี 

1) ผูCเขCารับการประเมินตCองใหCความสำคัญกับความปลอดภัยในการเก็บขCอมูลขณะทบทวนกระบวนการ  

2) เจCาหนCาที่สอบควรมีความเชี่ยวชาญดCานการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเขCาใจถึงการ

วิเคราะหBแบบองคBรวม และมีความเช่ียวชาญในโครงการการวิเคราะหBขCอมูล (Big Data Project) 

3) เจCาหนCาที่สอบควรเตรียมความพรCอมกMอนการประเมิน เพื่อการทบทวนรายละเอียดกระบวนการไดC

ครอบคลุมทุกมิติ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 
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1) การทบทวนกระบวนการเปTนสMวนหนึ่งของขั้นตอนการวิเคราะหBหาสาเหตุ (Root Cause Analysis) 

และปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงการทำโครงการวิเคราะหBขCอมูลขนาดใหญMเพ่ือ

แกCปòญหาทางธุรกิจเชMนกัน โดยการทบทวนกระบวนการเปTนสืบคCนขCอมูลในอดีตเพื่อคCนหาปòจจัยใน

แตMละข้ันตอนการทำงานท่ีมีอิทธิพลตMอผลการวิเคราะหB และนำมาปรับปรุงในคร้ังถัดไป 

2) การตั้งมิติการทบทวนกระบวนการเปTนมีผลตMอปòจจัยตMาง ๆ เชMน เปñาหมาย ปòญหาที่เกิดขึ้น ผูCมีสMวน

เกี่ยวขCอง และทรัพยากร เปTนตCน เพื่อระบุเกณฑBในการทบทวนกระบวนการ รวมถึงตัวแปรที่ตCอง

พิจารณา 

3) ทบทวนกระบวนการ Business Process improvement เพื่อแกCปòญหา ขCอขัดขCอง ความสูญเสีย

ทางธุรกิจ 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  
N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
18.1  เคร่ืองมือประเมินการกำหนดปòจจัยการทบทวนกระบวนการตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

2. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2   เคร่ืองมือประเมินการทำรายการตรวจสอบกระบวนการวิเคราะหBขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

2. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3  เคร่ืองมือประเมินการวิเคราะหBกระบวนการทำงานตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

2. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.4  เคร่ืองมือประเมินการสรุปผลการทบทวนกระบวนการทำงานตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

2. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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18.5  เคร่ืองมือประเมินการระบุแนวทางการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามขCอกำหนด

มาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

2. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 209 

หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1.รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70501  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

วางแผนการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ (Plan deployment for Business) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) และนักวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที่ผMานสมรรถนะนี้จะมีความรูCเกี่ยวกับธุรกิจ วัตถุประสงคBทางธุรกิจ แบบจำลองขCอมูล การใชCงาน

แบบจำลองขCอมูล และการวางแผนในการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงธุรกิจในการวิเคราะหB แกCปòญหา และ

พัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยสามารถวางแผนการปรับใชCงานเชิงธุรกิจไดCตรงตามจุดประสงคBการใชCงาน

แบบจำลองขCอมูลในการวิเคราะหBและแกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ü   
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70501.01 กำหนดวัตถุประสงคB

ในการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ 

1. ระบุผลผลิต (Output) ของ

แบบจำลองไดC 

2. ระบุผลลัพธB (Outcome) ของ

แบบจำลองไดC  

3. ระบุกลุMมเปñาหมายแบบจำลองไดC 

4. สรุปวัตถุประสงคBในการปรับใชCงาน

แบบจำลองเชิงธุรกิจไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70501.02 กำหนดกระบวนการ

ในการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ 

1. ระบุแนวทางกระบวนการในการใชC

งานแบบจำลองไดC  

2. ระบุขCอจำกัดของแบบจำลองไดC 

3.ระบุความตCองการระบบสำหรับ

แบบจำลองไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70501.03 กำหนดผูCปฏิบัติงานใน

การปรับใชCงานเชิงธุรกิจ 

1. ระบุผูCรับผิดชอบหรือผูCปฏิบัติงานใน

การปรับใชCแบบจำลองไดC 

2. ระบุหนCาท่ีงานของผูCรับผิดชอบหรือ

ผูCปฏิบัติงานในการปรับใชCแบบจำลอง

ไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

3. สรุปผูCรับผิดชอบหรือผูCปฏิบัติงานใน

การปรับใชCแบบจำลองไดC 

70501.04 กำหนดระยะเวลาใน

การปรับใชCงานเชิงธุรกิจ 

1. ระบุขอบเขตเวลาในการปรับใชC

แบบจำลองไดC 

2. ระบุระยะเวลาการดำเนินปรับใชC

แบบจำลองในแตMละข้ันตอนไดC 

3. สรุปขอบเขตและระยะเวลาในการ

ปรับใชCแบบจำลองไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70501.05 จัดลำดับข้ันตอน

ความสัมพันธBของกระบวนการใน

การปรับใชCงานเชิงธุรกิจ 

1. ระบุรายละเอียดข้ันตอนในการปรับ

ใชCแบบจำลองไดC 

2. วิเคราะหBข้ันตอนในการปรับใชC

แบบจำลองในแตMละข้ันตอนไดC 

3. ระบุลำดับข้ันตอน และ

ความสัมพันธBของกระบวนการในการ

ปรับใชCงานเชิงธุรกิจไดC 

4. สรุปการจัดลำดับข้ันตอนและ

ความสัมพันธBของกระบวนการในการ

ปรับใชCงานเชิงธุรกิจไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70501.06 กำหนดตัวช้ีวัดในการ

ประเมินการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ 

1. ระบุแนวทางในการประเมินการ

ปรับใชCแบบจำลองไดC 

2. วิเคราะหBตัวช้ีวัดในการประเมินการ

ปรับใชCแบบจำลองไดC 

3. ระบุตัวช้ีวัดในการประเมินการปรับ

ใชCแบบจำลองไดC 

4. สรุปตัวช้ีวัดในการประเมินการปรับ

ใชCแบบจำลองไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70501.07 สรุปแผนการปรับใชC

งานเชิงธุรกิจ 

1. จัดทำแผนการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ

ไดC 

2. สรุปแผนการปรับใชCงานเชิงธุรกิจไดC 

3. ระบุความเปTนไปไดCในอนาคต หรือ

แนวทางการพัฒนาในอนาคตไดC 

4.นำเสนอผลสรุปแผนการปรับใชCงาน

เชิงธุรกิจใหCผูCท่ีเก่ียวขCองไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

  

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. ทักษะในการวางแผนในการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงธุรกิจ 

2. ทักษะในการวิเคราะหBกระบวนการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงธุรกิจ 

3. ทักษะในการวิเคราะหBขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงานในกระบวนการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงธุรกิจ 

4. ทักษะในการวิเคราะหBแหลMงขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงาน 

5. ทักษะในการการวิเคราะหB แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 

6. ทักษะในการวางแผนกระบวนการดำเนินงาน 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับวัตถุประสงคBของธุรกิจ 

2. ความรูCเก่ียวกับกระบวนการใชCงานแบบจำลอง 

3. ความรูCเก่ียวกับการแกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 

4. ความรูCเก่ียวกับธุรกิจในการวางแผน การดำเนินงาน 

5. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

6. ความรูCเก่ียวกับการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research) 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
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1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ โดยพิจารณาจากรMองรอย

หลักฐานท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

  (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบการวางแผนการปรับใชCงานในเชิงธุรกิจ โดยในการประเมินตCอง

คำนึงถึงขCอปฏิบัติดังตMอไปน้ี 

1)  ผูCเขCารับการประเมินสามารถแสดงความรูC และความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงคBในการปรับ

ใชCงานเชิงธุรกิจ 

การกำหนดกระบวนการในการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ การกำหนดผูCปฏิบัติงานในการปรับใชCงานเชิง

ธุรกิจ 

การกำหนดระยะเวลาในการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ การจัดลำดับขั ้นตอนความสัมพันธBของ

กระบวนการในการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ 

และการสรุปแผนการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ 

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

การวางแผนการใชCงานแบบจำลองขCอมูลเชิงธุรกิจ หมายถึงการวางแผนการใชCงานแบบจำลอง

ขCอมูลในการวิเคราะหB แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ ตCองมีการกำหนดแผน และ

กระบวนการทำงานในการปรับใชCแบบจำลองเชิงธุรกิจใหCตรงตามจุดประสงคBการใชCงานแบบจำลอง

ขCอมูลในการวิเคราะหBและแกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยประกอบไปดCวย

รายละเอียดดังน้ี 
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แผนการปรับใชCแบบจำลอง และผลที่ไดCรับของแบบจำลองในเชิงธุรกิจ หมายถึง การกำหนด

กระบวนการทำงานในการปรับใชCแบบจำลอง ที่เนCนพิจารณาดCานวัตถุประสงคBทางธุรกิจเปTนสำคัญ ซ่ึง

ประกอบดCวย 

1. การระบุผลผลิต (Output) ของแบบจำลอง 

2. การระบุผลลัพธB (Outcome) ของแบบจำลอง  

3. การระบุขCอจำกัดของแบบจำลอง 

4. การระบุแนวทางการใชCงานแบบจำลอง 

5. การระบุผูCท่ีจะใชCแบบจำลอง 

6. การระบุกลุMมเปñาหมายแบบจำลอง 

7. การระบุความเปTนไปไดCในอนาคต แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

8. การนำเสนอผลสรุปแบบจำลองใหCผูCมีสMวนเก่ียวขCอง 

 นอกจากนี้ยังตCองมีการพิจารณาใหCมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงานขององคBกร กรณีที่เห็น

วMาจำเปTนสำหรับการสรCางขCอมูลใหCกับแบบจำลอง รวมถึงการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหCสอดคลCองกัน

ดCวย 

 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  
N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  
N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
18.1 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดวัตถุประสงคBในการปรับใชCงานเชิงธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดกระบวนการในการปรับใชCงานเชิงธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดผูCปฏิบัติงานในการปรับใชCงานเชิงธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 215 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดระยะเวลาในการปรับใชCงานเชิงธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.5 เครื่องมือประเมินการจัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธBของกระบวนการในการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ

ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.6 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดตัวช้ีวัดในการประเมินการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ 

ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.7 เคร่ืองมือประเมินการสรุปแผนการปรับใชCงานเชิงธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1. รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70502  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

วางแผนการปรับใชCงานเชิงเทคนิค (Plan deployment for Technical) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล สถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) และ

นักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที ่ผMานสมรรถนะนี้จะมีความรูCเกี ่ยวกับแบบจำลองขCอมูล การใชCงานแบบจำลองขCอมูล และการ

วางแผนในการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงเทคนิคในการวิเคราะหB แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 

โดยสามารถวางแผนการปรับใชCงานเชิงเทคนิคไดCตรงตามจุดประสงคBการใชCงานแบบจำลองขCอมูลในการ

วิเคราะหBและแกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ü ü  
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70502.01 กำหนดวัตถุประสงคB

ในการปรับใชCงานเชิงเทคนิค 

1. ระบุผลผลิต (Output) ของ

แบบจำลองไดC 

2. ระบุผลลัพธB (Outcome) ของ

แบบจำลองไดC  

3. ระบุกลุMมเปñาหมายแบบจำลองไดC 

4. สรุปวัตถุประสงคBในการปรับใชCงาน

แบบจำลองเชิงเทคนิคไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70502.02 กำหนดกระบวนการ

ในการปรับใชCงานเชิงเทคนิค 

1. ระบุแนวทางกระบวนการในการใชC

งานแบบจำลองไดC  

2. ระบุขCอจำกัดของแบบจำลองไดC 

3.ระบุความตCองการระบบสำหรับ

แบบจำลองไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70502.03 กำหนดผูCปฏิบัติงานใน

การปรับใชCงานเชิงเทคนิค 

1. ระบุผูCรับผิดชอบหรือผูCปฏิบัติงานใน

การปรับใชCแบบจำลองไดC 

2. ระบุหนCาท่ีงานของผูCรับผิดชอบหรือ

ผูCปฏิบัติงานในการปรับใชCแบบจำลอง

ไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

3. สรุปผูCรับผิดชอบหรือผูCปฏิบัติงานใน

การปรับใชCแบบจำลองไดC 

70502.04 กำหนดระยะเวลาใน

การปรับใชCงานเชิงเทคนิค 

1. ระบุขอบเขตเวลาในการปรับใชC

แบบจำลองไดC 

2. ระบุระยะเวลาการดำเนินปรับใชC

แบบจำลองในแตMละข้ันตอนไดC 

3. สรุปขอบเขตและระยะเวลาในการ

ปรับใชCแบบจำลองไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70502.05 จัดลำดับข้ันตอน

ความสัมพันธBของกระบวนการใน

การปรับใชCงานเชิงเทคนิค 

1. ระบุรายละเอียดข้ันตอนในการปรับ

ใชCแบบจำลองไดC 

2. วิเคราะหBข้ันตอนในการปรับใชC

แบบจำลองในแตMละข้ันตอนไดC 

3. ระบุลำดับข้ันตอน และ

ความสัมพันธBของกระบวนการในการ

ปรับใชCงานเชิงเทคนิคไดC 

4. สรุปการจัดลำดับข้ันตอนและ

ความสัมพันธBของกระบวนการในการ

ปรับใชCงานเชิงเทคนิคไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70502.06 กำหนดตัวช้ีวัดในการ

ประเมินการปรับใชCงานเชิงเทคนิค 

1. ระบุแนวทางในการประเมินการ

ปรับใชCแบบจำลองไดC 

2. วิเคราะหBตัวช้ีวัดในการประเมินการ

ปรับใชCแบบจำลองไดC 

3. ระบุตัวช้ีวัดในการประเมินการปรับ

ใชCแบบจำลองไดC 

4. สรุปตัวช้ีวัดในการประเมินการปรับ

ใชCแบบจำลองไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70502.07 สรุปแผนการปรับใชC

งานเชิงเทคนิค 

1. จัดทำแผนการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ

ไดC 

2. สรุปแผนการปรับใชCงานเชิงเทคนิค

ไดC 

3. ระบุความเปTนไปไดCในอนาคต หรือ

แนวทางการพัฒนาในอนาคตไดC 

4.นำเสนอผลสรุปแผนการปรับใชCงาน

เชิงเทคนิคใหCผูCท่ีเก่ียวขCองไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

  

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. ทักษะในการวางแผนในการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงเทคนิค 

2. ทักษะในการวิเคราะหBกระบวนการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงเทคนิค 

3. ทักษะในการวิเคราะหBขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงานในกระบวนการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงเทคนิค 

4. ทักษะในการวิเคราะหBแหลMงขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงาน 

5. ทักษะในการการวิเคราะหB แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 

6. ทักษะในการวางแผนกระบวนการดำเนินงาน 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับแบบจำลอง 

2. ความรูCเก่ียวกับกระบวนการใชCงานแบบจำลอง 

3. ความรูCเก่ียวกับการแกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 

4. ความรูCเก่ียวกับเทคนิคในการวางแผน การดำเนินงาน 

5. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

6. ความรูCเก่ียวกับการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research) 
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14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการปรับใชCงานเชิงเทคนิค โดยพิจารณาจากรMองรอย

หลักฐานท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

  (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงคBทางธุรกิจ โดยในการประเมินตCอง

คำนึงถึงขCอปฏิบัติดังตMอไปน้ี 

1)  ผูCเขCารับการประเมินสามารถแสดงความรูC และความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงคBในการ

ปรับใชCงานเชิงเทคนิค การกำหนดความตCองการสำหรับการปรับใชCงานเชิงเทคนิค และการสรุป

แผนการปรับใชCงานเชิงเทคนิค 

  (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

การวางแผนการใชCงานแบบจำลองขCอมูลเชิงธุรกิจ หมายถึงการวางแผนการใชCงานแบบจำลอง

ขCอมูลในการวิเคราะหB แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจในเชิงเทคนิค ตCองมีการกำหนดแผน 

และกระบวนการทำงานในการปรับใชCแบบจำลองเชิงธุรกิจใหCตรงตามจุดประสงคBการใชCงานแบบจำลอง

ขCอมูลในการวิเคราะหBและแกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยประกอบไปดCวย

รายละเอียดดังน้ี 

แผนการปรับใชCแบบจำลอง และผลที่ไดCรับของแบบจำลองในเชิงเทคนิค หมายถึง การกำหนด

กระบวนการทำงานในการปรับใชCแบบจำลอง ที่เนCนพิจารณาดCานเทคนิคเปTนสำคัญ ใหCสอดคลCองกับ

วัตถุประสงคBของธุรกิจ ซ่ึงประกอบดCวย 
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1. การระบุผลผลิต (Output) ของแบบจำลอง 

2. การระบุผลลัพธB (Outcome) ของแบบจำลอง  

3. การระบุขCอจำกัดของแบบจำลอง 

4. การระบุแนวทางการใชCงานแบบจำลอง 

5. การระบุผูCท่ีจะใชCแบบจำลอง 

6. การระบุกลุMมเปñาหมายแบบจำลอง 

7. การระบุความเปTนไปไดCในอนาคต แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

8. การนำเสนอผลสรุปแบบจำลองใหCผูCมีสMวนเก่ียวขCอง 

 

ความตCองการของระบบ หมายถึง ความตCองการใชCงานขCอมูลสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

  1. ตรวจสอบขCอมูลท่ีจำเปTนสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 2. ขCอมูลท่ีตCองการเพ่ิมเติมสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 3. การแกCไขขCอมูลท่ีไมMถูกตCองสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 

การติดต้ังหรือปรับใชCแบบจำลอง 

 1. การเลือกขCอมูลสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 2. แหลMงขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงานสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 3. รายละเอียดแหลMงขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงานสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 4. ขCอกำหนดท่ีเก่ียวขCองกับการปรับใชCแบบจำลอง 

 

การประเมินการปรับใชCแบบจำลอง 

 1. การวิเคราะหBตัวช้ีวัดในการประเมินการปรับใชCแบบจำลอง 

 2. การกำหนดตัวช้ีวัดในการประเมินการปรับใชCแบบจำลอง 

 

 นอกจากน้ียังตCองพิจารณาการปรับแผนการพัฒนาและใชCแบบจำลองและแผนงานดCาน IT ใหCมีความ

สอดคลCองกัน รวมถึงการพิจารณามาตรฐานการบริหารจัดการดCานสารสนเทศท่ีองคBกรมีอยูMประกอบดCวย 

 

 

 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 222 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  
18.1 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดวัตถุประสงคBในการปรับใชCงานเชิงเทคนิคตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดกระบวนการในการปรับใชCงานเชิงเทคนิคตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดผูCปฏิบัติงานในการปรับใชCงานเชิงเทคนิคตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.4 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดระยะเวลาในการปรับใชCงานเชิงเทคนิคตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.5 เครื่องมือประเมินการจัดลำดับขั้นตอนความสัมพันธBของกระบวนการในการปรับใชCงานเชิงเทคนิค

ตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.6 เครื่องมือประเมินการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใชCงานเชิงเทคนิคตามขCอกำหนด

มาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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18.7 เคร่ืองมือประเมินการสรุปแผนการปรับใชCงานเชิงเทคนิคตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1. รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70503  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

วางแผนการเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจ (Plan Monitoring for Business) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) และนักวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที่ผMานสมรรถนะนี้จะมีความรูCเกี่ยวกับธุรกิจ วัตถุประสงคBทางธุรกิจ แบบจำลองขCอมูล การใชCงาน

แบบจำลองขCอมูล และการวางแผนการเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจในการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงธุรกิจในการ

วิเคราะหB แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยสามารถวางแผนการเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจการ

ปรับใชCงานเชิงธุรกิจไดCตรงตามจุดประสงคBการใชCงานแบบจำลองขCอมูลในการวิเคราะหBและแกCปòญหา และ

พัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ü   
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)    

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70503.01 กำหนดวัตถุประสงคB

ในการเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจ 

1. ระบุวัตถุประสงคBในการเฝñาสังเกต

สำหรับธุรกิจไดC 

2. วิเคราะหBตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงคBใน

การเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจไดC 

3. สรุปวัตถุประสงคBในการเฝñาสังเกต

สำหรับธุรกิจไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70503.02 กำหนดกระบวนการ

ในการเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจ 

1. ระบุแนวทางกระบวนการในการ

ติดตามหรือเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจไดC  

2. ระบุตัวช้ีวัดท่ีนำมาใชCในการเฝñา

สังเกตสำหรับธุรกิจไดC  

3. ระบุความตCองการขCอมูลหรือระบบ

ในเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70503.03 สรุปแผนการเฝñา

สังเกตสำหรับธุรกิจ 

1. จัดทำแผนการเฝñาสังเกตสำหรับ

ธุรกิจตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไดC 

2. สรุปแผนการเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจ

ไดC 

3. นำเสนอผลสรุปแผนการเฝñาสังเกต

สำหรับธุรกิจใหCผูCท่ีเก่ียวขCองไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. ทักษะในการวางแผนในการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงธุรกิจ 

2. ทักษะในการวิเคราะหBกระบวนการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงธุรกิจ 

3. ทักษะในการวิเคราะหBขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงานในกระบวนการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงธุรกิจ 

4. ทักษะในการวิเคราะหBแหลMงขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงาน 

5. ทักษะในการการวิเคราะหB แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 

6. ทักษะในการวางแผนกระบวนการดำเนินงาน 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับวัตถุประสงคBของธุรกิจ 

2. ความรูCเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ 

3. ความรูCเก่ียวกับกระบวนการใชCงานแบบจำลอง 

4. ความรูCเก่ียวกับการแกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 

5. ความรูCเก่ียวกับธุรกิจในการวางแผน การดำเนินงาน 

6. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

7. ความรูCเก่ียวกับการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research) 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจ โดยพิจารณาจากรMองรอย

หลักฐานท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 
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2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

  (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงคBทางธุรกิจ โดยในการประเมินตCอง

คำนึงถึงขCอปฏิบัติดังตMอไปน้ี 

1)  ผูCเขCารับการประเมินสามารถแสดงความรูC และความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงคBในการปรับ

ใชCงานเชิงธุรกิจการกำหนดกระบวนการในการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ กำหนดผูCปฏิบัติงานในการปรับ

ใชCงานเชิงธุรกิจ การกำหนดระยะเวลาในการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ การจัดลำดับข้ันตอนความสัมพันธB

ของกระบวนการในการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ การกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินการปรับใชCงานเชิง

ธุรกิจ และการสรุปแผนการปรับใชCงานเชิงธุรกิจ 

 (ข) คำอธิบายรายละเอียด 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตาม และการควบคุมเปTนหนCาที่อยMางหนึ่งของนักบริหาร และเปTนเครื่องมือสำคัญของการ

วางแผน การดำเนินตามแผน และการประเมินผลของงาน ทั้งนี้เพราะงานที่เกี่ยวกับแผนขององคBการ

หรือหนMวยงานตMาง ๆ จะดำเนินไปไดCจะตCองอาศัยการติดตาม การควบคุมเขCามาชMวย  มิฉะนั้นแลCวงาน

ทุกอยMางก็จะดำเนินไปตามธรรมชาติ หรือไปตามอารมณBของผูCปฏิบัติงาน ยากที่จะทำใหCการปฏิบัติงาน

เปTนไปตามแผนท่ีกำหนดไวC  

1) การติดตาม  หมายถึง  กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบท่ีทำเปTนประจำเปTนชMวงๆ  การ

วัดและการตรวจสอบดังกลMาวไดCแกM การวัดปòจจัยนำเขCา (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 

(Outputs) ที่เกิดขึ้นใชMวงการดำเนินงานตามแผน โดยทั่วไปมักติดตามใน ดCานการจัดหาการเคลื่อนยCาย  

และการนำทรัพยากรของโครงการมาใชCวMาเปTนไปตามที่กำหนดไวCในแผนและกำหนดการหรือไมM 

วัตถุประสงคBของการติดตามก็คือ ตCองการชี้ใหCเห็นถึงสถานการณBของโครงการใหCเร็วที่สุดที่เทMาที่จะเร็ว

ไดC ในเรื่องเกี่ยวกับการใชCทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมตMาง ๆ    หรือผลิตผลของโครงการเพื่อจะไดC

จัดการแกCไขปรับปรุงสถานการณBตMาง ๆ ของโครงการที่เปTนไปทันทMวงที ดังนั้นจึงกลMาวไดCวMา  การ

ติดตามก็คือ  เครื่องมือพื้นฐานเบื้องตCนสำหรับการปรับปรุงการบริหารโครงการ การติดตามแบMงไดCเปTน  

3  ประเภทใหญMๆ  คือ 

                  (1) การติดตามผลการปฏิบัติงาน ไดCแกM การติดตามดูวMาการปฏิบัติงานตาม

โครงการนั้น ไดCผลงานกCาวหนCาไปในทิศทางที่สอดคลCองกับแผนปฏิบัติงานตลอดจนงบประมาณท่ี

กำหนดไวCหรือไมM 
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                  (2) การติดตามประสิทธิภาพของโครงการ ไดCแกM การศึกษาติดตามดูวMาเมื่อมี การ

ปฏิบัติงานเพื่อใหCไดCผลผลิตของโครงการออกมานั้น ไดCใชCกรรมวิธีการผลิต หรือวิธีดำเนินงาน ท่ี

ประหยัดท่ีสุดหรือไมM โดยอาจจะมีการเทียบเคียงใหCเห็นสัดสMวนของผลผลิตกับปòจจัยนำเขCาของโครงการ 

                  (3) การติดตามประเมินผลของโครงการ ไดCแกM การศึกษาติดตามดูวMาการ

ปฏิบัติงานตามโครงการนั้นไดCกMอใหCเกิดผลผลิตตามที่กำหนดไวCหรือไมM และผลผลิตที่เกิดขึ้นดังกลMาว

สามารถบรรลุวัตถุประสงคBของโครงการไดCมากนCอยเพียงใด 

2)  การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทำใหCมั่นใจวMาการปฏิบัติงานไดCดำเนินการไปตามแผนท่ี

กำหนดไวC หรือถCาจะใหCความหมายที่ชี้ใหCเห็นถึงบทบาทของผูCควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับใหC

กิจกรรมตMาง ๆ  เปTนไปตามแผนที่กำหนดไวC จากความหมายดังกลMาวจะเห็นไดCวMา เมื่อมีการศึกษาผล

การปฏิบัติงานตามแผนปรากฏวMาไมMเปTนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขCอกำหนดที่วางไวC ผูCควบคุมหรือ

ผูCบริหารจะตCองดำเนินการอยMางอยMางหนึ่งจะแกCไขปรับปรุงใหCการปฏิบัติงานเปTนไปตามแผนดังกลMาว 

มิฉะน้ันแลCวแผนก็จะไมMบรรลุวัตถุประสงคBท่ีกำหนดไวC 

 การควบคุมอาจแบMงตามลักษณะของส่ิงท่ีถูกควบคุมออกเปTน  5  ประเภทดCวยกัน  คือ 

                  (1) การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปTนการควบคุมผลผลิต

ของโครงการ  เพื่อจัดการใหCโครงการผลิตไดCปริมาณตามที่กำหนดไวCในแผน  เรียกวMา การควบคุม

ปริมาณ (Quantity Control)  และควบคุมใหCผลผลิตที่ไดCมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไวC

เรียกวMาการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  การควบคุมในขCอนี ้รวมถึงการควบคุมเวลาของ

โครงการดCวย คือการควบคุมใหCโครงการสามารถผลิตผลงานไดCปริมาณและคุณภาพตามชMวงเวลาท่ี

กำหนดไวC  

                  (2) การควบค ุมบ ุคลากร (Personal or Staff Control) เป Tนการควบคุม

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจCาหนCาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหCปฏิบัติงานตามวิธีที่กำหนด

ไวC และใหCเปTนไปตามกำหนดการโครงการ ควบคุมและบำรุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความสำนึก

ในหนCาท่ีและความรับผิดชอบ  ตลอดจนควบคุมดCานความปลอดภัยของพนักงานดCวย  

                  (3) การควบคุมดCานการเงิน  (Financial Control)  ไดCแกM การควบคุมการใชCจMาย 

(Cost Control) การควบคุมทางดCานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดCาน

บัญชีตMาง ๆ ท้ังน้ีเพ่ือใหCโครงการเสียคMาใชCจMายต่ำสุด และมีเหตุผลเปTนไปดCวยความบริสุทธ์ิยุติธรรม  

                  (4) การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources)  

ไดCแกM การควบคุมการใชCจMายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณB เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจน

แรงงานในการเปTนปòจจัยนำเขCาของโครงการเพ่ือใหCเกิดการประหยัดในการใชCทรัพยากรดังกลMาว  
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                  (5)  การควบค ุมเทคน ิคว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิ งาน (Control of Techniques or 

Procedure) ไดCแกM  การควบคุมกำกับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหCถูกตCองตามหลักวิชาท่ี

กำหนดไวC สำหรับการปฏิบัติงานประเภทนั้นๆ  โดยจะตCองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขCาใจงMาย 

เชMน โครงการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการกMอสรCาง  และเทคนิคที่คMอนขCางละเอียดอMอนและเปTน

นามธรรม เชMน โครงการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม การสMงเสริมประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท 

เปTนตCน  

          3)  ความสำคัญของการติดตามและการควบคุม ความสำคัญ ความจำเปTน และประโยชนB

ของการติดตามและการควบคุมน้ัน อาจพิจารณาไดCจากประเด็นตMอไปน้ี 

                  (1) เพื่อใหCแผนบรรลุเปñาหมายและวัตถุประสงคBที่ตั้งไวC ประโยชนBในขCอนี้นับวMา

เปTนวัตถุประสงคBที่สำคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคBและ

เปñาหมายถือเปTนหัวใจสำคัญของโครงการ หากไมMมีการยึดเปñาหมายและวัตถุประสงคBเปTนหลักแลCว เราก็

ไมMทราบวMาจะทำโครงการนี้ไปทำไม  เมื่อเปTนเชMนนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตMาง ๆ ที่จะ

ชMวยประคับประคองใหCโครงการบรรลุสิ่งที่มุMงหวังดังกลMาวจึงถือ เปTนกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของผูCบริหาร

โครงการ 

                  (2) ชMวยประหยัดเวลาและคMาใชCจMาย ผูCบริหารท่ีดีจะตCองควบคุมเวลาและคMาใชCจMาย

ของโครงการ  โดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหCซึ่งจะสามารถลดเวลาและ

คMาใชCจMายของโครงการลงไปไดCมาก  ทำใหCสามารถนำทรัพยากรที่ลดลงไปใชCประโยชนBกับโครงการอ่ืน 

หรือเพ่ือวัตถุประสงคBอ่ืนๆ ไดC 

                  (3)  ชMวยกระตุCน จูงใจ และสรCางขวัญกำลังใจใหCผูCปฏิบัติงาน การติดตามควบคุม

นั้นไมMใชMเปTนการจับผิดเพื่อลงโทษ  แตMเปTนการแนะนำชMวยเหลือโดยคำนึงถึงผลสำเร็จของโครงการเปTน

สำคัญ เพราะฉะนั้น ผูCนิเทศงานและผูCควบคุมงานที่ดีมักจะไดCรับการตCอนรับจากผูCปฏิบัติงาน ทำใหC

ผูCปฏิบัติงานรูCสึกกระตือรือรCน เพราะมีพี่เลี้ยงมาชMวยแนะนำ ชMวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกำลังใจที่จะ

ปฏิบัติงานตMอสูCกับปòญหาอุปสรรคตMาง ๆ ก็จะมีมากข้ึน 

                  (4) ชMวยปñองกันและความเสียหายรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดC โครงการบางโครงการ

ถCามีการควบคุมไมMดีพออาจเปTนสาเหตุใหCเกิดความเสียหายใหญMหลาวงไดC และหากพบความเสียนั้นแตM

ตCนลักษณะของเหตุการณBท่ีเรียกวMา “สายเกินแกC” ก็จะไมMเกิดข้ึน 

                  (5) ทำใหCพบปòญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทำกา

ติดตามและควบคุมนั้น  ผูCบริหารจะมองเห็นปòญหาอันเปTนผลกระทบตMาง ๆ ของโครงการหลายประการ 
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จึงจะสามารถจัดหามาตรการในการปñองกันแกCไขไดC เชMน โครงการสรCางถนนเขCาไปในถิ่นทุรกันดาร อาจ

กMอใหCเกิดปòญหาการลักลอบตัดไมCเถ่ือนโดยใชCถนนสายน้ันเปTนเสCนทางขนสMง เปTนตCน 

                  (6) ชMวยใหCผูCเกี่ยวขCองทุกฝ©ายไดCเห็นเปñาหมายวัตถุประสงคBหรือมาตรฐานของงาน

ไไดCขึ้น  โดยปกติ โครงการตMาง ๆ  มักจะกำหนดวัตถุประสงคBหรือเปñามายไวCอยMางหลวมๆ หรือใชCคำท่ี

คMอนขCางจะเปTนนามธรรมสูง เชMน คำวMาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ Cน ยกระดับ ฯลฯ ซึ ่งทำใหC

ผูCปฏิบัติงาน หรือแมCกระทั่งผูCบริหารมองไมMเห็นเปñาหมายไไดC ไมMอาจปฏิบัติงานใหCบรรลุเปñาหมายท่ี

ถูกตCองไดC เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการจะตCองมีการทำใหCวัตถุประสงคBและเปñาหมายรวมท้ัง

มาตรฐานตMาง ๆ ชัดเจนข้ึน เพ่ือจะไดCสามารถเปรียบเทียบและทำการควบคุมไดC 

การใชCงานแบบจำลองขCอมูลเชิงธุรกิจ หมายถึงการปรับการใชCงานแบบจำลองขCอมูลในการ

วิเคราะหB แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ ตามแผน และกระบวนการทำงานในการปรับใชC

แบบจำลองเชิงธุรกิจที่กำหนดใหCตรงตามจุดประสงคBการใชCงานแบบจำลองขCอมูลในการวิเคราะหBและ

แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยประกอบไปดCวยรายละเอียดดังน้ี 

การปรับใชCแบบจำลอง และผลที่ไดCรับของแบบจำลอง หมายถึง การกำหนดกระบวนการทำงาน

ในการปรับใชCแบบจำลอง ซ่ึงประกอบดCวย 

1. การระบุผลผลิต (Output) ของแบบจำลอง 

2. การระบุผลลัพธB (Outcome) ของแบบจำลอง  

3. การระบุขCอจำกัดของแบบจำลอง 

4. การระบุแนวทางการใชCงานแบบจำลอง 

5. การระบุผูCท่ีจะใชCแบบจำลอง 

6. การระบุกลุMมเปñาหมายแบบจำลอง 

7. การระบุความเปTนไปไดCในอนาคต แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

8. การนำเสนอผลสรุปแบบจำลองใหCผูCมีสMวนเก่ียวขCอง 

ความตCองการของระบบ หมายถึง ความตCองการใชCงานขCอมูลสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

  1. ตรวจสอบขCอมูลท่ีจำเปTนสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 2. ขCอมูลท่ีตCองการเพ่ิมเติมสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 3. การแกCไขขCอมูลท่ีไมMถูกตCองสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 การติดต้ังหรือปรับใชCแบบจำลอง 

 1. การเลือกขCอมูลสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 2. แหลMงขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงานสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 
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 3. รายละเอียดแหลMงขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงานสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 4. ขCอกำหนดท่ีเก่ียวขCองกับการปรับใชCแบบจำลอง 

การประเมินการปรับใชCแบบจำลอง 

 1. การวิเคราะหBตัวช้ีวัดในการประเมินการปรับใชCแบบจำลอง 

 2. การกำหนดตัวช้ีวัดในการประเมินการปรับใชCแบบจำลอง 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดวัตถุประสงคBในการเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจตามขCอกำหนด

มาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดกระบวนการในการเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการสรุปแผนการเฝñาสังเกตสำหรับธุรกิจตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน  

 

  



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 232 

หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1. รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70504  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

วางแผนการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิค (Plan Monitoring & Maintenance for 

Technical) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล สถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) และ

นักวิทยาศาสตรBขCอมูล (Data Scientist) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCที่ผMานสมรรถนะนี้จะมีความรูCเกี่ยวกับแบบจำลองขCอมูล เทคนิคในการใชCงานแบบจำลองขCอมูล และ

การวางแผนการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิคในการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงธุรกิจในการวิเคราะหB 

แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยสามารถวางแผนการติดตาม เฝñาสังเกตและบำรุงรักษาการ

ปรับใชCงานแบบจำลองขCอมูลในทางเทคนิคไดCตรงตามจุดประสงคBการใชCงาน 

 7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ü ü  
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70504.01 กำหนดวัตถุประสงคB

ในการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษา

ในทางเทคนิค 

1. ระบุวัตถุประสงคBในการเฝñาสังเกต

และบำรุงรักษาในทางเทคนิคไดC 

2. วิเคราะหBตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงคBใน

การเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาในทาง

เทคนิคไดC 

3. สรุปวัตถุประสงคBในการเฝñาสังเกต

และบำรุงรักษาในทางเทคนิคไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70504.02 กำหนดกระบวนการ

ในการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษา

ในทางเทคนิค 

1. ระบุแนวทางกระบวนการในการ

ติดตามหรือเฝñาสังเกต และบำรุงรักษา

ในทางเทคนิคไดC  

2. ระบุตัวช้ีวัดท่ีนำมาใชCในการเฝñา

สังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิคไดC  

3.ระบุความตCองการขCอมูลหรือระบบ

ในเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาในทาง

เทคนิคไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70504.03 สรุปแผนการเฝñา

สังเกตและบำรุงรักษาในทาง

เทคนิค 

1. จัดทำแผนการเฝñาสังเกตและ

บำรุงรักษาในทางเทคนิคตามตัวช้ีวัดท่ี

กำหนดไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

2. สรุปแผนการเฝñาสังเกตและ

บำรุงรักษาในทางเทคนิคไดC 

3. นำเสนอผลสรุปแผนการเฝñาสังเกต

และบำรุงรักษาในทางเทคนิคใหCผูCท่ี

เก่ียวขCองไดC 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. ทักษะในการวางแผนในการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงเทคนิค 

2. ทักษะในการวิเคราะหBกระบวนการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงเทคนิค 

3. ทักษะในการวิเคราะหBขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงานในกระบวนการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงเทคนิค 

4. ทักษะในการวิเคราะหBแหลMงขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงาน 

5. ทักษะในการการวิเคราะหB แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 

6. ทักษะในการวางแผนกระบวนการดำเนินงาน 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลโครงการ 

2. ความรูCเก่ียวกับกระบวนการใชCงานแบบจำลอง 

3. ความรูCเก่ียวกับการแกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 

4. ความรูCเก่ียวกับธุรกิจในการวางแผน การดำเนินงาน 

5. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

6. ความรูCเก่ียวกับการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research) 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 
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1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิค โดย

พิจารณาจากรMองรอยหลักฐานท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

  (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงคBทางธุรกิจ โดยในการประเมินตCอง

คำนึงถึงขCอปฏิบัติดังตMอไปน้ี 

1)  ผูCเขCารับการประเมินสามารถแสดงความรูC และความสามารถในการกำหนดวัตถุประสงคBในการเฝñา

สังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิค การกำหนดกระบวนการในการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาในทาง

เทคนิค และการสรุปแผนการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิค 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตาม และการควบคุมเปTนหนCาที่อยMางหนึ่งของนักบริหาร และเปTนเครื่องมือสำคัญของการ

วางแผน การดำเนินตามแผน และการประเมินผลของงาน ทั้งนี้เพราะงานที่เกี่ยวกับแผนขององคBการ

หรือหนMวยงานตMาง ๆ จะดำเนินไปไดCจะตCองอาศัยการติดตาม การควบคุมเขCามาชMวย  มิฉะนั้นแลCวงาน

ทุกอยMางก็จะดำเนินไปตามธรรมชาติ หรือไปตามอารมณBของผูCปฏิบัติงาน ยากที่จะทำใหCการปฏิบัติงาน

เปTนไปตามแผนท่ีกำหนดไวC  

1) การติดตาม  หมายถึง  กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบท่ีทำเปTนประจำเปTนชMวงๆ  การ

วัดและการตรวจสอบดังกลMาวไดCแกM การวัดปòจจัยนำเขCา (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 

(Outputs) ที่เกิดขึ้นใชMวงการดำเนินงานตามแผน โดยทั่วไปมักติดตามใน ดCานการจัดหาการเคลื่อนยCาย  

และการนำทรัพยากรของโครงการมาใชCวMาเปTนไปตามที่กำหนดไวCในแผนและกำหนดการหรือไมM 

วัตถุประสงคBของการติดตามก็คือ ตCองการชี้ใหCเห็นถึงสถานการณBของโครงการใหCเร็วที่สุดที่เทMาที่จะเร็ว

ไดC ในเรื่องเกี่ยวกับการใชCทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมตMาง ๆ    หรือผลิตผลของโครงการเพื่อจะไดC

จัดการแกCไขปรับปรุงสถานการณBตMาง ๆ ของโครงการท่ีเปTนไปทันทMวงที ดังนั้นจึงกลMาวไดCวMา  การ
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ติดตามก็คือ  เครื่องมือพื้นฐานเบื้องตCนสำหรับการปรับปรุงการบริหารโครงการ การติดตามแบMงไดCเปTน  

3  ประเภทใหญMๆ  คือ 

                  (1) การติดตามผลการปฏิบัติงาน ไดCแกM การติดตามดูวMาการปฏิบัติงานตามโครงการ

นั้น ไดCผลงานกCาวหนCาไปในทิศทางที่สอดคลCองกับแผนปฏิบัติงานตลอดจนงบประมาณที่กำหนดไวC

หรือไมM 

                  (2) การติดตามประสิทธิภาพของโครงการ ไดCแกM การศึกษาติดตามดูวMาเมื่อมี การ

ปฏิบัติงานเพื่อใหCไดCผลผลิตของโครงการออกมานั้น ไดCใชCกรรมวิธีการผลิต หรือวิธีดำเนินงาน ท่ี

ประหยัดท่ีสุดหรือไมM โดยอาจจะมีการเทียบเคียงใหCเห็นสัดสMวนของผลผลิตกับปòจจัยนำเขCาของโครงการ 

                  (3) การติดตามประเมินผลของโครงการ ไดCแกM การศึกษาติดตามดูวMาการปฏิบัติงาน

ตามโครงการนั้นไดCกMอใหCเกิดผลผลิตตามที่กำหนดไวCหรือไมM และผลผลิตท่ีเกิดขึ้นดังกลMาวสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคBของโครงการไดCมากนCอยเพียงใด 

2)  การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทำใหCมั่นใจวMาการปฏิบัติงานไดCดำเนินการไปตามแผนท่ี

กำหนดไวC หรือถCาจะใหCความหมายที่ชี้ใหCเห็นถึงบทบาทของผูCควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับใหC

กิจกรรมตMาง ๆ  เปTนไปตามแผนที่กำหนดไวC จากความหมายดังกลMาวจะเห็นไดCวMา เมื่อมีการศึกษาผล

การปฏิบัติงานตามแผนปรากฏวMาไมMเปTนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขCอกำหนดที่วางไวC ผูCควบคุมหรือ

ผูCบริหารจะตCองดำเนินการอยMางอยMางหนึ่งจะแกCไขปรับปรุงใหCการปฏิบัติงานเปTนไปตามแผนดังกลMาว 

มิฉะน้ันแลCวแผนก็จะไมMบรรลุวัตถุประสงคBท่ีกำหนดไวC 

 การควบคุมอาจแบMงตามลักษณะของส่ิงท่ีถูกควบคุมออกเปTน  5  ประเภทดCวยกัน  คือ 

                  (1) การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปTนการควบคุมผลผลิตของ

โครงการ  เพื่อจัดการใหCโครงการผลิตไดCปริมาณตามที่กำหนดไวCในแผน  เรียกวMา การควบคุมปริมาณ 

(Quantity Control)  และควบคุมใหCผลผลิตที่ไดCมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไวCเรียกวMาการ

ควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  การควบคุมในขCอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดCวย คือ

การควบคุมใหCโครงการสามารถผลิตผลงานไดCปริมาณและคุณภาพตามชMวงเวลาท่ีกำหนดไวC  

                  (2)  การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เปTนการควบคุมพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของเจCาหนCาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหCปฏิบัติงานตามวิธีที่กำหนดไวC และใหC

เปTนไปตามกำหนดการโครงการ ควบคุมและบำรุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความสำนึกในหนCาท่ี

และความรับผิดชอบ  ตลอดจนควบคุมดCานความปลอดภัยของพนักงานดCวย  
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                  (3) การควบคุมดCานการเงิน  (Financial Control)  ไดCแกM การควบคุมการใชCจMาย 

(Cost Control) การควบคุมทางดCานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดCาน

บัญชีตMาง ๆ ท้ังน้ีเพ่ือใหCโครงการเสียคMาใชCจMายต่ำสุด และมีเหตุผลเปTนไปดCวยความบริสุทธ์ิยุติธรรม  

                  (4) การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources)  ไดCแกM 

การควบคุมการใชCจMายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณB เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานใน

การเปTนปòจจัยนำเขCาของโครงการเพ่ือใหCเกิดการประหยัดในการใชCทรัพยากรดังกลMาว  

                  (5) การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) 

ไดCแกM  การควบคุมกำกับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหCถูกตCองตามหลักวิชาที่กำหนดไวC สำหรับ

การปฏิบัติงานประเภทนั้นๆ  โดยจะตCองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขCาใจงMาย เชMน โครงการ

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการกMอสรCาง  และเทคนิคที่คMอนขCางละเอียดอMอนและเปTนนามธรรม เชMน 

โครงการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม การสMงเสริมประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท เปTนตCน  

          3)  ความสำคัญของการติดตามและการควบคุม ความสำคัญ ความจำเปTน และประโยชนB

ของการติดตามและการควบคุมน้ัน อาจพิจารณาไดCจากประเด็นตMอไปน้ี 

                  (1) เพื่อใหCแผนบรรลุเปñาหมายและวัตถุประสงคBที่ตั้งไวC ประโยชนBในขCอนี้นับวMาเปTน

วัตถุประสงคBที ่สำคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี ้เพราะวัตถุประสงคBและ

เปñาหมายถือเปTนหัวใจสำคัญของโครงการ หากไมMมีการยึดเปñาหมายและวัตถุประสงคBเปTนหลักแลCว เราก็

ไมMทราบวMาจะทำโครงการนี้ไปทำไม  เมื่อเปTนเชMนนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตMาง ๆ ที่จะ

ชMวยประคับประคองใหCโครงการบรรลุสิ่งที่มุMงหวังดังกลMาวจึงถือ เปTนกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของผูCบริหาร

โครงการ 

                  (2) ชMวยประหยัดเวลาและคMาใชCจMาย ผูCบริหารที่ดีจะตCองควบคุมเวลาและคMาใชCจMาย

ของโครงการ  โดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหCซึ่งจะสามารถลดเวลาและ

คMาใชCจMายของโครงการลงไปไดCมาก  ทำใหCสามารถนำทรัพยากรที่ลดลงไปใชCประโยชนBกับโครงการอ่ืน 

หรือเพ่ือวัตถุประสงคBอ่ืนๆ ไดC 

                  (3)  ชMวยกระตุCน จูงใจ และสรCางขวัญกำลังใจใหCผูCปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมน้ัน

ไมMใชMเปTนการจับผิดเพื่อลงโทษ  แตMเปTนการแนะนำชMวยเหลือโดยคำนึงถึงผลสำเร็จของโครงการเปTน

สำคัญ เพราะฉะนั้น ผูCนิเทศงานและผูCควบคุมงานที่ดีมักจะไดCรับการตCอนรับจากผูCปฏิบัติงาน ทำใหC

ผูCปฏิบัติงานรูCสึกกระตือรือรCน เพราะมีพี่เลี้ยงมาชMวยแนะนำ ชMวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกำลังใจที่จะ

ปฏิบัติงานตMอสูCกับปòญหาอุปสรรคตMาง ๆ ก็จะมีมากข้ึน 
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                  (4) ชMวยปñองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไดC โครงการบางโครงการถCา

มีการควบคุมไมMดีพออาจเปTนสาเหตุใหCเกิดความเสียหายใหญMหลาวงไดC และหากพบความเสียนั้นแตMตCน

ลักษณะของเหตุการณBท่ีเรียกวMา “สายเกินแกC” ก็จะไมMเกิดข้ึน 

                  (5) ทำใหCพบปòญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทำกาติดตาม

และควบคุมนั้น  ผูCบริหารจะมองเห็นปòญหาอันเปTนผลกระทบตMาง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะ

สามารถจัดหามาตรการในการปñองกันแกCไขไดC เชMน โครงการสรCางถนนเขCาไปในถิ่นทุรกันดาร อาจ

กMอใหCเกิดปòญหาการลักลอบตัดไมCเถ่ือนโดยใชCถนนสายน้ันเปTนเสCนทางขนสMง เปTนตCน 

                  (6) ชMวยใหCผูCเกี่ยวขCองทุกฝ©ายไดCเห็นเปñาหมายวัตถุประสงคBหรือมาตรฐานของงานไไดC

ขึ้น  โดยปกติ โครงการตMาง ๆ  มักจะกำหนดวัตถุประสงคBหรือเปñามายไวCอยMางหลวมๆ หรือใชCคำท่ี

คMอนขCางจะเปTนนามธรรมสูง เชMน คำวMาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ Cน ยกระดับ ฯลฯ ซึ ่งทำใหC

ผูCปฏิบัติงาน หรือแมCกระทั่งผูCบริหารมองไมMเห็นเปñาหมายไไดC ไมMอาจปฏิบัติงานใหCบรรลุเปñาหมายท่ี

ถูกตCองไดC เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการจะตCองมีการทำใหCวัตถุประสงคBและเปñาหมายรวมท้ัง

มาตรฐานตMาง ๆ ชัดเจนข้ึน เพ่ือจะไดCสามารถเปรียบเทียบและทำการควบคุมไดC 

การใชCงานแบบจำลองขCอมูลเชิงเทคนิค หมายถึงการปรับการใชCงานแบบจำลองขCอมูลในการ

วิเคราะหB แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ ตามแผน และกระบวนการทำงานในการปรับใชC

แบบจำลองเชิงเทคนิคที่กำหนดใหCตรงตามจุดประสงคBการใชCงานแบบจำลองขCอมูลในการวิเคราะหBและ

แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยประกอบไปดCวยรายละเอียดดังน้ี 

การปรับใชCแบบจำลอง และผลที่ไดCรับของแบบจำลอง หมายถึง การกำหนดกระบวนการทำงานใน

การปรับใชCแบบจำลอง ซ่ึงประกอบดCวย 

1. การระบุผลผลิต (Output) ของแบบจำลอง 

2. การระบุผลลัพธB (Outcome) ของแบบจำลอง  

3. การระบุขCอจำกัดของแบบจำลอง 

4. การระบุแนวทางการใชCงานแบบจำลอง 

5. การระบุผูCท่ีจะใชCแบบจำลอง 

6. การระบุกลุMมเปñาหมายแบบจำลอง 

7. การระบุความเปTนไปไดCในอนาคต แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

8. การนำเสนอผลสรุปแบบจำลองใหCผูCมีสMวนเก่ียวขCอง 

ความตCองการของระบบ หมายถึง ความตCองการใชCงานขCอมูลสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 239 

  1. ตรวจสอบขCอมูลท่ีจำเปTนสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 2. ขCอมูลท่ีตCองการเพ่ิมเติมสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 3. การแกCไขขCอมูลท่ีไมMถูกตCองสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 การติดต้ังหรือปรับใชCแบบจำลอง 

 1. การเลือกขCอมูลสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 2. แหลMงขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงานสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 3. รายละเอียดแหลMงขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงานสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 4. ขCอกำหนดท่ีเก่ียวขCองกับการปรับใชCแบบจำลอง 

การประเมินการปรับใชCแบบจำลอง 

 1. การวิเคราะหBตัวช้ีวัดในการประเมินการปรับใชCแบบจำลอง 

 2. การกำหนดตัวช้ีวัดในการประเมินการปรับใชCแบบจำลอง 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการกำหนดวัตถุประสงคBในการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิคตาม

ขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดกระบวนการในการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิคตาม

ขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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18.3 เครื ่องมือประเมินการสรุปแผนการเฝñาสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิคตามขCอกำหนด

มาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน  
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1. รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70505  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (Produce Final Report) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) นักวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) 

ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล สถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) และนักวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Scientist) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCท่ีผMานสมรรถนะน้ีจะมีความรูCเก่ียวกับแบบจำลองขCอมูล เทคนิคในการใชCงานแบบจำลองขCอมูล และ

การเฝñาสังเกตในการปรับใชCงานแบบจำลองในการวิเคราะหB แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดย

สามารถสรุปผลการปรับใชCงานแบบจำลองในการวิเคราะหB แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจไดC 

รวมท้ังการจัดทำรายงานสรุปผลการปรับใชCงานใหCกับผูCท่ีมีสMวนเก่ียวขCองไดC 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ü ü ü  
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70505.01 รวบรวมผลการปรับใชC

แบบจำลอง 

1. ระบุรายละเอียดผลการปรับใชC

แบบจำลองไดC 

2. ตรวจสอบผลการปรับใชCแบบจำลอง

ไดC 

3. สรุปรายละเอียดผลการปรับใชC

แบบจำลองไดC 

1. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70505.02 วิเคราะหBผลการปรับ

ใชCแบบจำลอง 

1. ระบุผลจากการวิเคราะหBผลการ

ปรับใชCแบบจำลองไดC 

2. สรุปผลจากการวิเคราะหBผลการ

ปรับใชCแบบจำลองไดC 

1. การสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

70505.03 สรุปรายงานผลการ

ปรับใชCแบบจำลอง 

1. รวบรวมผลการวิเคราะหBผลการปรับ

ใชCแบบจำลองไดC 

2. เขียนรายงานผลการปรับใชC

แบบจำลองไดC 

3. นำเสนอรายงานผลการปรับใชC

แบบจำลองใหCผูCท่ีเก่ียวขCองไดC 

1. การสาธิตการปฏิบัติงาน  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70505.04 ส่ือสารในระหวMางการ

ควบคุมงานและสรุปผลการ

ดำเนินงาน 

 

1. ถMายทอดความคิด ความรูCในระหวMาง

การควบคุมงานไดC  

2. สามารถเจรจาตMอรอง พูดโนCมนCาว

เพ่ือแกCไขปòญหา หรือหารือเพ่ือหา

ขCอสรุปรMวมกันไดC 

3. สามารถส่ือสารผMานส่ือสารสนเทศ

ชMองทางตMาง ๆไดC 

1. การสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. ทักษะในการวางแผนในการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงธุรกิจ 

2. ทักษะในการวิเคราะหBกระบวนการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงธุรกิจ 

3. ทักษะในการวิเคราะหBขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงานในกระบวนการปรับใชCงานแบบจำลองเชิงธุรกิจ 

4. ทักษะในการวิเคราะหBแหลMงขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงาน 

5. ทักษะในการการวิเคราะหB แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 

6. ทักษะในการวางแผนกระบวนการดำเนินงาน 

 (ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับวัตถุประสงคBของธุรกิจ 

2. ความรูCเก่ียวกับกระบวนการใชCงานแบบจำลอง 

3. ความรูCเก่ียวกับการแกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 

4. ความรูCเก่ียวกับธุรกิจในการวางแผน การดำเนินงาน 

5. ความรูCเก่ียวกับการวิเคราะหBเชิงปริมาณ (Quantitative Analytics) 

6. ความรูCเก่ียวกับการวิจัยและดำเนินงาน (Operations Research) 

14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 
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1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากรMองรอย

หลักฐานท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

  (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงคBทางธุรกิจ โดยในการประเมินตCอง

คำนึงถึงขCอปฏิบัติดังตMอไปน้ี 

1)  ผู CเขCารับการประเมินสามารถแสดงความรู C และความสามารถในการรวบรวมผลการปรับใชC

แบบจำลอง 

การวิเคราะหBผลการปรับใชCแบบจำลอง และการสรุปรายงานผลการปรับใชCแบบจำลอง 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตาม และการควบคุมเปTนหนCาที่อยMางหนึ่งของนักบริหาร และเปTนเครื่องมือสำคัญของการ

วางแผน การดำเนินตามแผน และการประเมินผลของงาน ทั้งนี้เพราะงานที่เกี่ยวกับแผนขององคBการ

หรือหนMวยงานตMาง ๆ จะดำเนินไปไดCจะตCองอาศัยการติดตาม การควบคุมเขCามาชMวย มิฉะนั้นแลCวงาน

ทุกอยMางก็จะดำเนินไปตามธรรมชาติ หรือไปตามอารมณBของผูCปฏิบัติงาน ยากที่จะทำใหCการปฏิบัติงาน

เปTนไปตามแผนท่ีกำหนดไวC  

1) การติดตาม หมายถึง กระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบที่ทำเปTนประจำเปTนชMวงๆ  การ

วัดและการตรวจสอบดังกลMาวไดCแกM การวัดปòจจัยนำเขCา (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต 

(Outputs) ที่เกิดขึ้นใชMวงการดำเนินงานตามแผน โดยทั่วไปมักติดตามใน ดCานการจัดหาการเคลื่อนยCาย  

และการนำทรัพยากรของโครงการมาใชCวMาเปTนไปตามที่กำหนดไวCในแผนและกำหนดการหรือไมM 

วัตถุประสงคBของการติดตามก็คือ ตCองการชี้ใหCเห็นถึงสถานการณBของโครงการใหCเร็วที่สุดที่เทMาที่จะเร็ว
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ไดC ในเรื่องเกี่ยวกับการใชCทรัพยากร การปฏิบัติกิจกรรมตMาง ๆ    หรือผลิตผลของโครงการเพื่อจะไดC

จัดการแกCไขปรับปรุงสถานการณBตMาง ๆ ของโครงการที่เปTนไปทันทMวงที ดังนั้นจึงกลMาวไดCวMา  การ

ติดตามก็คือ  เครื่องมือพื้นฐานเบื้องตCนสำหรับการปรับปรุงการบริหารโครงการ การติดตามแบMงไดCเปTน  

3  ประเภทใหญMๆ  คือ 

                  (1)  การติดตามผลการปฏิบัติงาน ไดCแกM การติดตามดูวMาการปฏิบัติงานตามโครงการ

นั้น ไดCผลงานกCาวหนCาไปในทิศทางที่สอดคลCองกับแผนปฏิบัติงานตลอดจนงบประมาณที่กำหนดไวC

หรือไมM 

                  (2)  การติดตามประสิทธิภาพของโครงการ ไดCแกM การศึกษาติดตามดูวMาเมื่อมี การ

ปฏิบัติงานเพื่อใหCไดCผลผลิตของโครงการออกมานั้น ไดCใชCกรรมวิธีการผลิต หรือวิธีดำเนินงาน ท่ี

ประหยัดท่ีสุดหรือไมM โดยอาจจะมีการเทียบเคียงใหCเห็นสัดสMวนของผลผลิตกับปòจจัยนำเขCาของโครงการ 

                  (3)  การติดตามประเมินผลของโครงการ ไดCแกM การศึกษาติดตามดูวMาการปฏิบัติงาน

ตามโครงการนั้นไดCกMอใหCเกิดผลผลิตตามที่กำหนดไวCหรือไมM และผลผลิตท่ีเกิดขึ้นดังกลMาวสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคBของโครงการไดCมากนCอยเพียงใด 

2)  การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่กระทำใหCมั่นใจวMาการปฏิบัติงานไดCดำเนินการไปตามแผนท่ี

กำหนดไวC หรือถCาจะใหCความหมายที่ชี้ใหCเห็นถึงบทบาทของผูCควบคุมชัดเจนขึ้นก็หมายถึง การบังคับใหC

กิจกรรมตMาง ๆ  เปTนไปตามแผนที่กำหนดไวC จากความหมายดังกลMาวจะเห็นไดCวMา เมื่อมีการศึกษาผล

การปฏิบัติงานตามแผนปรากฏวMาไมMเปTนไปตามทิศทาง กรอบ หรือขCอกำหนดที่วางไวC ผูCควบคุมหรือ

ผูCบริหารจะตCองดำเนินการอยMางอยMางหนึ่งจะแกCไขปรับปรุงใหCการปฏิบัติงานเปTนไปตามแผนดังกลMาว 

มิฉะน้ันแลCวแผนก็จะไมMบรรลุวัตถุประสงคBท่ีกำหนดไวC 

 การควบคุมอาจแบMงตามลักษณะของส่ิงท่ีถูกควบคุมออกเปTน  5  ประเภทดCวยกัน  คือ 

                  (1) การควบคุมผลการปฏิบัติงาน (Product Control) เปTนการควบคุมผลผลิตของ

โครงการ  เพื่อจัดการใหCโครงการผลิตไดCปริมาณตามที่กำหนดไวCในแผน  เรียกวMา การควบคุมปริมาณ 

(Quantity Control)  และควบคุมใหCผลผลิตที่ไดCมีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กำหนดไวCเรียกวMาการ

ควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  การควบคุมในขCอนี้รวมถึงการควบคุมเวลาของโครงการดCวย คือ

การควบคุมใหCโครงการสามารถผลิตผลงานไดCปริมาณและคุณภาพตามชMวงเวลาท่ีกำหนดไวC  

                  (2)  การควบคุมบุคลากร (Personal or Staff Control) เปTนการควบคุมพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของเจCาหนCาที่ที่ปฏิบัติงานโครงการ โดยควบคุมใหCปฏิบัติงานตามวิธีที่กำหนดไวC และใหC

เปTนไปตามกำหนดการโครงการ ควบคุมและบำรุงขวัญพนักงาน  ความประพฤติ  ความสำนึกในหนCาท่ี

และความรับผิดชอบ  ตลอดจนควบคุมดCานความปลอดภัยของพนักงานดCวย  
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                  (3) การควบคุมดCานการเงิน  (Financial Control)  ไดCแกM การควบคุมการใชCจMาย 

(Cost Control) การควบคุมทางดCานงบประมาณ (Budget Control) ตลอดจนการควบคุมทางดCาน

บัญชีตMาง ๆ ท้ังน้ีเพ่ือใหCโครงการเสียคMาใชCจMายต่ำสุด และมีเหตุผลเปTนไปดCวยความบริสุทธ์ิยุติธรรม  

                  (4) การควบคุมทรัพยากรทางกายภาพ (Control of Physical Resources)  ไดCแกM 

การควบคุมการใชCจMายทรัพยากรประเภทวัสดุ อุปกรณB เครื่องมือ อาคารและที่ดินตลอดจนแรงงานใน

การเปTนปòจจัยนำเขCาของโครงการเพ่ือใหCเกิดการประหยัดในการใชCทรัพยากรดังกลMาว  

                  (5) การควบคุมเทคนิควิธีการปฏิบัติงาน (Control of Techniques or Procedure) 

ไดCแกM  การควบคุมกำกับดูแลเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานใหCถูกตCองตามหลักวิชาที่กำหนดไวC สำหรับ

การปฏิบัติงานประเภทนั้นๆ  โดยจะตCองควบคุมทั้งเทคนิควิธีที่มองเห็นและเขCาใจงMาย เชMน โครงการ

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการกMอสรCาง  และเทคนิคที่คMอนขCางละเอียดอMอนและเปTนนามธรรม เชMน 

โครงการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม การสMงเสริมประชาธิปไตย  หรือโครงการพัฒนาชนบท เปTนตCน  

          3)  ความสำคัญของการติดตามและการควบคุม ความสำคัญ ความจำเปTน และประโยชนBของ

การติดตามและการควบคุมน้ัน อาจพิจารณาไดCจากประเด็นตMอไปน้ี 

                  (1) เพื่อใหCแผนบรรลุเปñาหมายและวัตถุประสงคBที่ตั้งไวC ประโยชนBในขCอนี้นับวMาเปTน

วัตถุประสงคBที ่สำคัญที่สุดของการติดตามและการควบคุมโครงการ ทั้งนี ้เพราะวัตถุประสงคBและ

เปñาหมายถือเปTนหัวใจสำคัญของโครงการ หากไมMมีการยึดเปñาหมายและวัตถุประสงคBเปTนหลักแลCว เราก็

ไมMทราบวMาจะทำโครงการนี้ไปทำไม  เมื่อเปTนเชMนนี้ การติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตMาง ๆ ที่จะ

ชMวยประคับประคองใหCโครงการบรรลุสิ่งที่มุMงหวังดังกลMาวจึงถือ เปTนกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของผูCบริหาร

โครงการ 

                  (2) ชMวยประหยัดเวลาและคMาใชCจMาย ผูCบริหารที่ดีจะตCองควบคุมเวลาและคMาใชCจMาย

ของโครงการ  โดยการเสนอแนะเทคนิควิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพใหCซึ่งจะสามารถลดเวลาและ

คMาใชCจMายของโครงการลงไปไดCมาก  ทำใหCสามารถนำทรัพยากรที่ลดลงไปใชCประโยชนBกับโครงการอ่ืน 

หรือเพ่ือวัตถุประสงคBอ่ืนๆ ไดC 

                  (3)  ชMวยกระตุCน จูงใจ และสรCางขวัญกำลังใจใหCผูCปฏิบัติงาน การติดตามควบคุมน้ัน

ไมMใชMเปTนการจับผิดเพื่อลงโทษ  แตMเปTนการแนะนำชMวยเหลือโดยคำนึงถึงผลสำเร็จของโครงการเปTน

สำคัญ เพราะฉะนั้น ผูCนิเทศงานและผูCควบคุมงานที่ดีมักจะไดCรับการตCอนรับจากผูCปฏิบัติงาน ทำใหC

ผูCปฏิบัติงานรูCสึกกระตือรือรCน เพราะมีพี่เลี้ยงมาชMวยแนะนำ ชMวยเหลืออีกแรงหนึ่ง ขวัญกำลังใจท่ีจะ

ปฏิบัติงานตMอสูCกับปòญหาอุปสรรคตMาง ๆ ก็จะมีมากข้ึน 
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                  (4) ชMวยปñองกันและความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไดC โครงการบางโครงการถCา

มีการควบคุมไมMดีพออาจเปTนสาเหตุใหCเกิดความเสียหายใหญMหลาวงไดC และหากพบความเสียนั้นแตMตCน

ลักษณะของเหตุการณBท่ีเรียกวMา “สายเกินแกC” ก็จะไมMเกิดข้ึน 

                  (5) ทำใหCพบปòญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากโครงการนั้น ทั้งนี้ในขณะที่ทำกาติดตาม

และควบคุมนั้น  ผูCบริหารจะมองเห็นปòญหาอันเปTนผลกระทบตMาง ๆ ของโครงการหลายประการ จึงจะ

สามารถจัดหามาตรการในการปñองกันแกCไขไดC เชMน โครงการสรCางถนนเขCาไปในถิ่นทุรกันดาร อาจ

กMอใหCเกิดปòญหาการลักลอบตัดไมCเถ่ือนโดยใชCถนนสายน้ันเปTนเสCนทางขนสMง เปTนตCน 

                  (6) ชMวยใหCผูCเกี่ยวขCองทุกฝ©ายไดCเห็นเปñาหมายวัตถุประสงคBหรือมาตรฐานของงานไไดC

ขึ้น  โดยปกติ โครงการตMาง ๆ  มักจะกำหนดวัตถุประสงคBหรือเปñามายไวCอยMางหลวมๆ หรือใชCคำท่ี

คMอนขCางจะเปTนนามธรรมสูง เชMน คำวMาพัฒนา ขยาย ปรับปรุง กระตุ Cน ยกระดับ ฯลฯ ซึ ่งทำใหC

ผูCปฏิบัติงาน หรือแมCกระทั่งผูCบริหารมองไมMเห็นเปñาหมายไไดC ไมMอาจปฏิบัติงานใหCบรรลุเปñาหมายท่ี

ถูกตCองไดC เมื่อมีการติดตามและควบคุมโครงการจะตCองมีการทำใหCวัตถุประสงคBและเปñาหมายรวมท้ัง

มาตรฐานตMาง ๆ ชัดเจนข้ึน เพ่ือจะไดCสามารถเปรียบเทียบและทำการควบคุมไดC 

การใชCงานแบบจำลองขCอมูลเชิงธุรกิจ หมายถึงการปรับการใชCงานแบบจำลองขCอมูลในการวิเคราะหB 

แกCปòญหา และพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ ตามแผน และกระบวนการทำงานในการปรับใชCแบบจำลองเชิง

ธุรกิจที่กำหนดใหCตรงตามจุดประสงคBการใชCงานแบบจำลองขCอมูลในการวิเคราะหBและแกCปòญหา และพัฒนา

อุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยประกอบไปดCวยรายละเอียดดังน้ี 

 การปรับใชCแบบจำลอง และผลที่ไดCรับของแบบจำลอง หมายถึง การกำหนดกระบวนการทำงานใน

การปรับใชCแบบจำลอง ซ่ึงประกอบดCวย 

1. การระบุผลผลิต (Output) ของแบบจำลอง 

2. การระบุผลลัพธB (Outcome) ของแบบจำลอง  

3. การระบุขCอจำกัดของแบบจำลอง 

4. การระบุแนวทางการใชCงานแบบจำลอง 

5. การระบุผูCท่ีจะใชCแบบจำลอง 

6. การระบุกลุMมเปñาหมายแบบจำลอง 

7. การระบุความเปTนไปไดCในอนาคต แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

8. การนำเสนอผลสรุปแบบจำลองใหCผูCมีสMวนเก่ียวขCอง 

ความตCองการของระบบ หมายถึง ความตCองการใชCงานขCอมูลสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 
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  1. ตรวจสอบขCอมูลท่ีจำเปTนสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 2. ขCอมูลท่ีตCองการเพ่ิมเติมสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 3. การแกCไขขCอมูลท่ีไมMถูกตCองสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 การติดต้ังหรือปรับใชCแบบจำลอง 

 1. การเลือกขCอมูลสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 2. แหลMงขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงานสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 3. รายละเอียดแหลMงขCอมูลท่ีจำเปTนใชCงานสำหรับการปรับใชCแบบจำลอง 

 4. ขCอกำหนดท่ีเก่ียวขCองกับการปรับใชCแบบจำลอง 

การประเมินการปรับใชCแบบจำลอง 

 1. การวิเคราะหBตัวช้ีวัดในการประเมินการปรับใชCแบบจำลอง 

 2. การกำหนดตัวช้ีวัดในการประเมินการปรับใชCแบบจำลอง 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการรวบรวมผลการปรับใชCแบบจำลองตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการวิเคราะหBผลการปรับใชCแบบจำลองตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการสรุปรายงานผลการปรับใชCแบบจำลองตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน  
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18.4 เครื่องมือประเมินการสื่อสารในระหวMางการควบคุมงานและสรุปผลการดำเนินงานตามขCอกำหนด

มาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสาธิตการปฏิบัติงาน 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 
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หนYวยสมรรถนะ (Unit of Competence)  

 

1. รหัสหนYวยสมรรถนะ  

70506  

2. ช่ือหนYวยสมรรถนะ  

ปรับใชCความปลอดภัยในการใชCขCอมูล (Deploy data Security) 

3. ทบทวนคร้ังท่ี  

N/A  

4. สรCางใหมY  

ü 

5. สำหรับช่ืออาชีพ และรหัสอาชีพ (Occupational Classification) 

 นักวิเคราะหBขCอมูล (Data Analyst) นักวิเคราะหBขCอมูลธุรกิจ (Business Intelligence Analyst) 

ผูCปฏิบัติงานดCานวิศวกรรมขCอมูล สถาปนิกสารสนเทศ (Information Architect) และนักวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Scientist) 

6. คำอธิบายหนYวยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)  

ผูCท่ีผMานสมรรถนะน้ีจะมีความรูCเก่ียวกับความปลอดภัยของขCอมูล และขCอกำหนดดCานความปลอดภัย

ในการใชCขCอมูล สามารถปรับใชCระบบรักษาความปลอดภัยในการใชCขCอมูลไดC เฝñาสังเกตตรวจสอบความ

ปลอดภัยในการใชCขCอมูล และจัดการกับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงดCานความปลอดภัยในการใชC

ขCอมูลไดC  

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ  

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ü ü ü  
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8. กลุYมอาชีพ (Sector)  

 สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

(Data Science)   

9. ช่ืออาชีพและรหัสอาชีพอ่ืนท่ีหนYวยสมรรถนะน้ีสามารถใชCไดC (ถCามี)  

 N/A 

10. ขCอกำหนดหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขCอง (Licensing or Regulation Related) (ถCามี)  

N/A 

11. สมรรถนะยYอยและเกณฑBการปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria) 

สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

70506.01 ใชCความปลอดภัยใน

การใชCขCอมูล 

1. ปรับใชCโครงรMางความปลอดภัย

ในการใชCขCอมูลไดC 

2. ใชCเทคโนโลยีในการดำเนินงาน

ความปลอดภัยในการใชCขCอมูลไดC 

3. ระบุผูCท่ีเก่ียวขCองในการปรับใชC

ขCอมูล ท้ังผูCใชCขCอมูล ผูCวิเคราะหB

ความเส่ียง รวมถึงสิทธิในการ

จัดการและใชCขCอมูลไดC 

4. ถMายทอดความรูCดCานความ

ปลอดภัยเชิงขCอมูลใหCผูCใชCงานและ

ผูCท่ีเก่ียวขCองไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

70506.02 เฝñาสังเกตตรวจสอบ

ความปลอดภัยในการใชCขCอมูล 

1. ระบุแนวทางกระบวนการใน

การเฝñาสังเกตตรวจสอบความ

ปลอดภัยในการใชCขCอมูลไดC  

2. ระบุผลการตรวจสอบความ

ปลอดภัยในการใชCขCอมูลไดC 

3.สรุปผลการตรวจสอบความ

ปลอดภัยในการใชCขCอมูลไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 
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สมรรถนะยMอย เกณฑBในการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน 

Element Performance Criteria Assessment 

4. นำเสนอแนวทางในการลด

ความเส่ียงในการใชCขCอมูลไดC 

70506.03 จัดการกับความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงดCาน

ความปลอดภัยในการใชCขCอมูล 

1. ระบุความเส่ียงดCานความ

ปลอดภัยท่ีเกิดข้ึนจากความ

เปล่ียนแปลงไดC 

2. วิเคราะหBความเส่ียงดCานความ

ปลอดภัยท่ีเกิดข้ึนจากความ

เปล่ียนแปลงไดC 

3.นำเสนอแนวทางในการจัดการ

กับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการ

เปล่ียนแปลงดCานความปลอดภัย

ในการใชCขCอมูลไดC 

1. การสัมภาษณB  

2. ขCอสอบขCอเขียน 

 

12. ความรูCและทักษะกYอนหนCาท่ีจำเปàน (Pre-requisite Skill & Knowledge)  

N/A 

13. ทักษะและความรูCท่ีตCองการ (Required Skills and Knowledge)  

(ก) ความตCองการดCานทักษะ 

1. ทักษะในการปรับใชCความปลอดภัยในการใชCขCอมูล 

2. ทักษะในการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชCในการดำเนินการความปลอดภัย 

3. ทักษะในการวิเคราะหBความปลอดภัยในการใชCขCอมูล 

4. ทักษะในการวิเคราะหBขCอกำหนดดCานความปลอดภัยในการใชCขCอมูล 

(ข) ความตCองการดCานความรูC 

1. ความรูCเก่ียวกับความปลอดภัยของฐานขCอมูล (Database Security) 

2. ความรูCเก่ียวกับการควบคุมความปลอดภัยฐานขCอมูล 

3. ความรูCเก่ียวกับการสรCางระบบรักษาความปลอดภัยของฐานขCอมูล 

4. ความรูCเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชCในการดำเนินการความปลอดภัย 

5. ความรูCเก่ียวกับขCอกำหนดดCานความปลอดภัยในการใชCขCอมูล 
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14. หลักฐานท่ีตCองการ (Evidence Guide)  

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 

(ข) หลักฐานความรูC (Knowledge Evidence) 

1. ใบรับรองการเขCารับการฝ£กอบรม 

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา 

 (ค) คำแนะนำในการประเมิน 

1. ผูCประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปรับใชCความปลอดภัยในการใชCขCอมูล  โดยพิจารณาจาก

รMองรอยหลักฐานท่ีเก่ียวขCองท้ังหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรูC 

(ง) วิธีการประเมิน 

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 

2. พิจารณาตามหลักฐานความรูC 

15. ขอบเขต (Range Statement)  

  (ก) คำแนะนำ 

หนMวยสมรรถนะนี้เปTนการทดสอบ ประเมินการกำหนดวัตถุประสงคBทางธุรกิจ โดยในการประเมินตCอง

คำนึงถึงขCอปฏิบัติดังตMอไปน้ี 

1)  ผูCเขCารับการประเมินสามารถแสดงความรูC และความสามารถในการจัดทำโครงรMางความ

ปลอดภัยในการใชCขCอมูล การกำหนดเทคโนโลยีท่ีนำมาใชC และการกำหนดขCอกำหนดดCานความ

ปลอดภัยในการใชCขCอมูล 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด 

 ความปลอดภัยในการใชCขCอมูล 

 ขCอมูล หรือสารสนเทศเปTนทรัพยากรที่มีคMาขององคBกรการ ปñองกันที่แนMนหนาก็ มี ความจำ เปTน

สำหรับขCอมูลท่ีเปTนความลับซ่ึงตCองอาศัยนโยบายความปลอดภัย และกลไกปñองกันท่ีดี ควบคูMกัน 

โดยแนวคิดหลักของความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ ประกอบดCวย 

 1.ความลับ Confidentiality  

 เปTนการรับประกันวMาผูCมีสิทธิ์และไดCรับอนุญาตเทMานั้นที่สามารถเขCาถึงขCอมูลไดC โดยองคBกรตCอง

มีมาตรการปñองกันการเขCาถึงสารสนเทศท่ีเปTนความลับ เชMน  

1) การจัดประเภทของสารสนเทศ  
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2)   การรักษาความปลอดภัยในกับแหลMงจัดเก็บขCอมูล  

3)  กำหนดนโยบายรักษาความม่ันคงปลอดภัยและนำไปใชC   

4)  ใหCการศึกษาแกMทีมงานความม่ันคงปลอดภัยและผูCใชC 

 ภัยคุกคามที่เพิ่มมากขึ้นในปòจจุบันมี สาเหตุมาจากความกCาวหนCา ทางเทคโนโลยีประกอบกับ 

ความตCองการความสะดวกสบายในการส่ังซ่ือสินคCาของลูกคCา โดยการยอมใหCสารสนเทศสMวนบุคคลแกM 

website เพื่อสิทธิ์ สนการทา ธุรกรรมตMาง ๆ โดยลืมไปวMาเว็บไซตB เปTนแหลMงขCอมูลที่สามารถขโมย

สารสนเทศไปไดCไมMยากนัก  

  2. ความสมบูรณB Integrity  

ความสมบูรณB คือ ความครบถCวน ถูกตCอง และไมMมีสิ่งแปลกปลอม สารสนเทศที่มีความสมบูรณB

จึงเปTนสารสนเทศที่นำไปใชCประโยชนBไดC สารสนเทศจะขาดความสมบูรณBก็ตMอเมื่อสารสนเทศนั้นถูก

นำไปเปลี่ยนแปลงปลอมปนดCวยสารสนเทศอื่น ถูกทำใหCเสียหาย ถูกทำลาย หรือถูกกระทำในรูปแบบ

อื่นๆ เพื ่อขัดขวางการพิสูจนBการเปTนสารสนเทศจริง ภัยคุกคามสำคัญท่ีมีตMอความสมบูรณBของ

สารสนเทศ คือ ไวรัส และ เวิรBม เนื่องจากถูกพัฒนานำมาเพื่อปลอมปนขCอมูลที่กาลังเคลื่อนยCายไปมา

ในเครือขMาย 

  3.ความพรCอมใชC Availability  

  ความพรCอมใชC หมายถึง สารสนเทศจะถูกเขCาถึงหรือเรียกใชCงาน ไดCอยMางราบรื่นโดยผูCใชC หรือ

ระบบอื่นที่ไดCรับอนุญาตเทMานั้น หากเปTนผูCใชC หรือระบบที่ไมMไดCรับอนุญาต การเขCาถึงหรือเรียกใชCงาน

จะถูกขัดขวางและลCมเหลว 

  4.ความถูกตCองแมMนยำ Accuracy  

  ความถูกตCองแมMนยำคือ สารสนเทศตCองไมMมีความผิดพลาดและตCองมีคMาตรงกับความคาดหวัง 

ของผูCใชCเสมอเมื่อใดก็ตามที่สารสนเทศมีคMาผิดเพี้ยนไปจากความคาดหวังของ ผูCใชCไมMวMาจะเกิดจากการ

แกCไขดCวยความต้ังใจหรือไมMก็ตามเม่ือ น้ันจะถือวMาสารสนเทศ “ไมMมีความถูกตCองแมMนยำ” 

  5.เปTนของแทC Authenticity 

  เปTนของแทC หมายถึง สารสนเทศที่ถูกจัดทำขึ้นจากแหลMงที่ถูกตCอง ไมMถูกทำซ้ำโดยแหลMงอื่นท่ี

ไมMไดCรับอนุญาต หรือแหลMงท่ีไมMคุCนเคยเคยและไมMเคยทราบมากMอน 

  6.ความเปTนสMวนตัว Privacy 

  ความเปTนสMวนตัว คือ สารสนเทศที่ถูกรวบรวมเรียกใชC และจัดเก็บโดยองคBกรจะตCองถูกใชCใน

วัตถุประสงคBท่ีผูCเปTนเจCาของสารสนเทศรับทราบ ณ ขณะท่ีมีการรวบรวมสารสนเทศน้ัน  
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องคBประกอบของระบบสารสนเทศกับความม่ันคงปลอดภัย  

1. Software ยMอมตCองอยูMภายใตCเงื่อนไขของการบริหารโครงการ ภายใตCเวลาตCนทุน และกำลังคน

ท่ีจำกัดซ่ึงมักจะทำภายหลังจากการพัฒนาซอฟตBแวรBเสร็จแลCว  

2. Hardware จะใชCนโยบายเดียวกับสินทรัพยBที่จับตCองไดCขององคBกร คือการปñองกันจากการลัก

ขโมยหรือภัยอันตรายตMาง ๆ รวมถึงการจัดสถานท่ี ท่ีปลอดภัยใหCกับอุปกรณB หรือฮารBดแวรB 

3. Data ขCอมูลหรือสารสนเทศเปTนทรัพยากรที ่มีคMาขององคBกรการ ปñองกันที ่แนMนหนาก็ มี 

ความจำ เปTนสำหรับขCอมูลที่เปTนความลับซึ่งตCองอาศัยนโยบายความปลอดภัย และกลไกปñองกัน ที่ดี 

ควบคูMกัน  

4. People บุคลากร คือภัยคุกคามตMอสารสนเทศที่ถูกมองขCามมาก ที่สุด โดยเฉพาะบุคลากรที่ไมM

มีจรรยาบรรณในอาชีพ ก็ เปTน จุดอMอนตMอการโจมตีไดC จึงไดCมีการศึกษาอยMางจริงจัง เรียกวMา Social 

Engineering ซึ่งเปTนการปñองการการหลอกลวงบุคลากร เพื่อเป§ดเผยขCอมูลบางอยMางและเขCาสูMระบบ

ไดC C  

5. Procedure ขั้นตอนการทำงานเปTนอีกหนึ่งองคBประกอบที่ถูกมองขCาม หากมิจฉาชีพทราบ

ขั้นตอนการทำงาน ก็จะสามารถ คCนหาจุดอMอนเพื่อกระทำการอันกMอใหCเกิดความเสียหายตMอ องคBกร

และลูกคCาขององคBกรไดC 

6. Network เครือขMายคอมพิวเตอรB การเชื่อมตMอระหวMางคอมพิวเตอรB และระหวMางเครือขMาย

คอมพิวเตอรB ทำใหC เกิดอาชญากรรมและภัยคุกคามจากคอมพิวเตอรB โดยเฉพาะการเชื่อมตMอระบบ

สารสนเทศเขCากับเครือขMายอินเทอรBเน็ต 

 อุปสรรคของงานความมันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

- ความม่ันคงปลอดภัย คือ ความไมMสะดวก เน่ืองจากตCองเสียเวลาในการ ปñอน password และ

กระบวนการอ่ืนๆในการพิสูจนBยืนยันตัวตนของผูCใชC 

- มีความซับซCอนบางอยMางในคอมพิวเตอรB ท่ีผูCใชCท่ัวไปไมMทราบ เชMน Registry , Port, Service 

โดยท่ีขCอมูลเหลMาน้ีจะทราบเฉพาะในผูCปฏิบัติ Programmer หรือผูCดูแลระบบ 

- ผูCใชCขCอมูลไมMระแวดระวังในการใชCงานขCอมูล 

- การพัฒนาซอฟตBแวรBไมMคำนึงถึงความปลอดภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหลัง 

- แนวโนCมเทคโนโลยีสารสนเทศคือการแบMงปòน ไมMใชMการปñองกัน 

- มีการเขCาถึงขCอมูลไดCจากทุกสถานท่ี 

- ความม่ันคงปลอดภัยไมMไดCเกิดข้ึนท่ีซอฟแวรBและฮารBดแวรBเพียงอยMางเดียว  

- มิจฉาชีพมีความเช่ียวชาญในการเจาะขCอมูลของผูCอ่ืนมากเปTนพิเศษ 

- ฝ©ายบริหารมักจะไมMใหCความสำคัญแกMความม่ันคงปลอดภัย 



มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตBสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล – หนCา 256 

- การพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ ประกอบดCวย 

- การสำรวจ Investigation  

- การวิเคราะหB Analysis 

- การออกแบบระดับตรรกะ Logical Design  

- การออกแบบและพัฒนากายภาพ Physical Design 

- การพัฒนา Implementation  

- การบำรุงรักษาและเปล่ียนแปลง Maintenance and Change 

16. หนYวยสมรรถนะรYวม (ถCามี)  

N/A 

17. อุตสาหกรรมรYวม/กลุYมอาชีพรYวม (ถCามี)  

N/A 

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)  

18.1 เคร่ืองมือประเมินการใชCความปลอดภัยในการใชCขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.2 เคร่ืองมือประเมินการเฝñาสังเกตตรวจสอบความปลอดภัยในการใชCขCอมูลตามขCอกำหนด

มาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน 

18.3 เคร่ืองมือประเมินการจัดการกับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงดCานความปลอดภัยใน

การใชCขCอมูลตามขCอกำหนดมาตรฐาน 

1. แบบฟอรBมประเมินผลการสัมภาษณB 

2. ผลขCอสอบขCอเขียน 

ดูรายละเอียดจากคูMมือประเมิน  
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รายช่ือคณะจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

 

1. รายช่ือคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

 

1. นางอาทิตยา สุธาธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) 

2. นายจิตรพงศB พุMมสอาด กรมพัฒนาฝùมือแรงงาน 

3. ดร.ปรีสาร   รักวาทิน สำนักงานสMงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) 

4. นายสัญชัย เตชนิมิตวัช สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

5. ดร.มนู อรดีดลเชษฐB มูลนิธิ C&C เพื่อการศึกษา 

6. ดร.เกียรติศักดิ์ กิตติธัญวงศB สมาคมเครือขMาย ICT เพื่อสังคม 

7. ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ สมาคมสมาพันธBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหMงประเทศไทย (TFIT) 

8. ผศ.ดร.รัชฎา  คงคะจันทรB สมาคมปòญญาประดิษฐB (AI) 

9. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศB มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10. ดร.พีรเดช ณ นMาน ผูCเชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนตB 

11. นายนิธิวัชรB  ศิริปริยพงศB สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
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2. รายช่ือคณะทำงานมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

 

1. ผศ.ดร. วรัญ∫ู วงษBเสรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลCาพระนครเหนือ 

2. ดร.ถนัด  แกCวเจริญไพศาล สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตรB (นิดCา) NIDA 

3. รศ.ดร.ละออ บุญเกษม คณะวทิยาศาสตรB สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลCาเจCาคุณทหารลาดกระบัง 

4. นายมนตรี ถิรศักดิ์ธนา ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB 

5. เรือเอกบัญชา ชMวยส ี กองทัพเรือ 

6. นายพีรพัฒนB อโศกธรรมรังส ี Ava Advisory Co.,Ltd. 

7. ผศ.ดร.สุธาทิพยB มณีวงศBวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรB, คณะวิศวกรรมศาสตรB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลCาธนบุรี 

8. ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ สมาคมศูนยBวิชาการไทย-ออสเตรเลีย 

9. ดร.พันธิการB วัฒนกุล สาขาวิชาคอมพิวเตอรBธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

10. ผศ.ดร.สุพจนB เฮงพระพรหม สาขาวิทยาการขCอมูล คณะวิทยาศาสตรBเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

11. ผศ.ดร.วรลักษณB วงศBโดยหวัง 

ศิริเจริญ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12. ดร.ธนสาร  หงสBไพศาลวิวัฒนB คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13. นายสรร รัตนสัญญา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรBและสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลCาพระนครเหนือ 

14. นายสืบทัศนB ลิ่มสายหั้ว   ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  

15. ดร.ภาคภูมิ  หมีเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

16. ผศ.ธัชกร วงษBคำชัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

17. นางสาวแพรวไหม พัฒนรัฐ บริษทั Sertis Co., Ltd. 

18. นายกิตติ ทั้วสุภาพ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคBกรมหาชน) 

19. นายสุวัจชัย ปริญญาพล  บริษัท ธิ้งคB ซอฟตB จำกัด - Thinksoft Co.,Ltd. 

20. นายทิวัฒนB คงธนฉัตร  บริษัท Boonrawd Brewery Co., Ltd. 

21. นางวราภรณB มหาสันทนะ บริษัท Boonrawd Brewery Co., Ltd. 

22. เภสัชกรหญิงธีรยา มะยะกูล The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration (HIV-

NAT) 

23. นางสาวิตรี พัว ศูนยBการจัดการองคBกรสากล 

24. นายไชยพร ธรรมวิไลวัฒนB บริษัท Infomax System Solutions and Services, Co.,Ltd. 
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3. รายช่ือคณะท่ีปรึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนตB สาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล 

 

ศูนยBบริหารการจัดการองคBกรสากล (Global Enterprise Management Center) สังกัดกลุMมสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตรB มหาวิทยาลัยมหิดล  

ที่ตั้ง :  อาคารวิศวกรรมศาสตรB 1 ระดับ 3 เลขที ่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา  

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  

โทรศัพทB :  02-889-2138  ตMอ 6302 , 6312  

โทรสาร :  02-441-9731  

อีเมลB :  egitm@mahidol.ac.th 

 

1. ผศ.ดร.สุภาภรณB เกียรติสิน หัวหนCาโครงการ (ผูCเชี่ยวชาญดCานสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล) 

2. ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา รองหัวหนCาโครงการ (ผูCเชี่ยวชาญดCานการเขCาใจดิจทัล)  

3. ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น นักวิจัย (ผูCเชี่ยวชาญดCานสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล)  

4. ดร.โษฑศBรัตต ธรรมบุษดี นักวิจัย (ผูCเชี่ยวชาญดCานสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล) 

5. นายวศิน ศรีสวัสดิ์ นักวิจัย (ผูCเชี่ยวชาญดCานสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล) 

6. นางสาวศันศนียB หิรัญจันทรB นักวิจัย (ผูCเชี่ยวชาญดCานการจัดประชุมสัมมนาและระดมสมอง) 

7. นายดำรงพล ชนะวรรณ นักวิจัย (ผูCเชี่ยวชาญดCานสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล) 

8. นางสาวเพทาย เชื้อพูล นักวิจัย (ผูCเชี่ยวชาญดCานการจัดประชุมสัมมนาและระดมสมอง) 

9. นางสาวสุภัทรา วันโทน นักวิจัย (ผูCเชี่ยวชาญดCานการจัดประชุมสัมมนาและระดมสมอง) 

10. นายชัยรัตนB บุญเจริญสุขพิศาล เลขานุการ (ผูCเชี่ยวชาญดCานสาขาวิทยาศาสตรBขCอมูล) 

11. นายภัทรพล สุเมธลักษณB เลขานุการ (ผูCเชี่ยวชาญดCานการจัดประชุมสัมมนาและระดมสมอง) 

 

 


