มาตรฐานสมรรถนะ
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คุณวุฒิวิชาชีพ
คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของกาลังคนที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการยอมรับ
ในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพื่อใช้คุณวุฒิ
วิชาชีพในการพัฒนาเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนในอนาคต คุณวุฒิวิชาชีพนี้สามารถเทียบเคียงและเชื่อมโยง
กับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ของประเทศได้กาหนดระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ประกอบไปด้วย
1. กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
2. ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ
3. มาตรฐานอาชีพ
- การจัดทามาตรฐานอาชีพ
- การทบทวนและพัฒนามาตรฐานอาชีพ
4. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
5. กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ
- การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- มาตรฐานองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการยื่น ขอเป็น องค์ก รที่ มี ห น้า ที่ รับ รองสมรรถนะบุค คลตามมาตรฐาน
อาชีพ
o กระบวนการแนะนาและสนับ สนุนองค์ก รที่ มี ห น้าที่ รับ รองสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ
- มาตรฐานการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o มาตรฐานและกระบวนการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
o คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
6. กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC
7. ฐานข้อ มู ล คุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริห ารฐานข้อมู ล และคุณวุฒิ
วิชาชีพ

1

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ

ฐานข้ อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศ
ในการบริหารฐานข้ อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ

กรอบการเชื่อมโยงกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
ของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC
กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ
กระบวนการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพ
ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ
(ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ)

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ

2

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ถูก จัดท าขึ้นเพื่ อ เป็นเกณฑ์ ในการก าหนดระดับ คุ ณวุฒิ วิ ชาชีพที่ ก าหนดโดยระดั บ
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพโดยกรอบคุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ
และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และ
ระดับความยากง่ายของการทางาน โดยเฉพาะนวัตกรรมในระดับต้น อาจจะยังไม่สามารถมีนวัตกรรม แต่
กาหนดว่าสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์การปฏิบัติการ แต่ในระดับคุณวุฒิสูงๆ จะสามารถสร้างนวัตกรรม
ใหม่หรือวิธีการในการทางานหรือคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ในอาชีพของตนเอง
เกณฑ์และคาอธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ได้อธิบายถึงสมรรถนะ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะ
ได้จากการปฏิบัติงาน ระดับความยากง่ายของการทางานและนวัตกรรมที่เป็นกลาง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอาชีพ
ใดอาชีพหนึ่งเพื่อยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพและการพัฒนากาลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการ
ประเมินและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่กาหนดเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งของภาค
ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม ตลอดจนเป็ น กลไกในการเชื่ อ มโยงเที ย บเคี ย งกั บ ระบบคุ ณ วุ ฒิ การศึ ก ษาใน
ระดับประเทศและสากล
ตารางสรุปกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ระดับ (Level)
ชั้น 1
National
Basic Skilled
Qualification of
personnel/worker
Vocational
Competence 1
ชั้น 2
National
Qualification of
Vocational
Competence 2

Skilled personnel
/worker

คาอธิบายทั่วไป (Description)
มีทักษะในการปฏิบัตงิ านประจาขั้นพื้นฐานทั่วไป
ผู้มีทกั ษะเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัตงิ านได้อย่าง
จากัด โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

ผู้มีทกั ษะฝีมือ

3

มีทักษะฝีมือในการปฏิบัตงิ านที่ถูกกาหนดไว้แล้ว
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจา โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐาน
ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บงั คับบัญชา

ระดับ (Level)
ชั้น 3
National
Diploma
Specialize Skilled
Qualification of personnel/worker
Vocational
Competence
ชั้น 4
Supervisors,
National
Foremen,
Advanced
Superintendents
Diploma
academically
Qualification of
qualified workers,
Vocational
junior management,
Competence

ชั้น 5
National
Qualification of
Professional
Competence

Professionally
qualified,
and midmanagement

คาอธิบายทั่วไป (Description)

ผู้มีทกั ษะ
เฉพาะทาง

มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัตทิ ี่
หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับ
การใช้คู่มือ และข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องภายใต้การแนะ
แนวของผู้บังคับบัญชา

มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัตงิ าน มีทักษะทาง
ความคิดและปฏิบัติทหี่ ลากหลาย ครอบคลุมการ
ผู้ชานาญการใน
ปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปญ
ั หาที่
อาชีพ
เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่าง
อิสระด้วยตนเอง
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัตงิ าน มีทักษะใน
การปฏิบัตงิ านที่ซบั ซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน
บริหารจัดการ และกาหนดนโยบายขององค์กรโดย
ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปญ
ั หาอย่างอิสระ
สามารถพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่น
ได้

มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และ
ชั้น 6
ประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาทีซ่ ับซ้อนและที่ไม่สามารถ
National
คาดการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
Experienced
Qualification of
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษใน โดยสามารถนา
Specialists and
Higher
อาชีพ
องค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆที่มี
Senior management
Professional
ความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ได้ สามารถกาหนด
Competence
นโยบายกลยุทธ์ขององค์กรโดยจัดสรรทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

4

ระดับ (Level)

คาอธิบายทั่วไป (Description)

มีทักษะทีเ่ ป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ชั้น 7
องค์กร ระบบและนวัตกรรมการทางาน และ
National
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์
Qualification of Top management,
ผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพ และประเมินเพือ่ แก้ไขวิกฤตปัญหาขององค์กร
Advanced
Novel & Original
กาหนดทิศทางและอนาคตและเปลี่ยนวัฒนธรรม
Professional
ขององค์กรได้ อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งใน
Competence
ระดับประเทศและนานาชาติ

หมายเหตุ : คาที่ใช้อธิบายในกรอบคุณวุฒิวิชาชีพซึ่งนี้เป็นคาอธิบายที่เป็นกลางมิได้อธิบายถึงอาชีพใดอาชีพ
หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

5

คาอธิบายระดับคุณวุฒิ
คุณวุฒิระดับ 1 (National Qualification of Vocational Competence 1) (NQVC.1 Cert)
คาอธิบายทั่วไป ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทัก ษะในการปฏิบัติงานประจาขั้นพื้นฐานทั่ ว ไป
(Description)
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจากัด โดยมีการควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด
ความรู้ - มีความรู้พื้นฐานในการเขียน อ่าน พูด สื่อสาร การคานวณ วัฒนธรรมและเอกลักษณ์
(Knowledge)
ของขาติ
ทักษะ
- มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการทางานประจา
(Skills) - มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
- มีทักษะการคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
- มีทักษะเรื่องความปลอดภัย
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน
คุณสมบัติที่พึง
สามารถสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารในการดาเนิน
ประสงค์
ชีวิตประจาวัน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
(Attitude)
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดเชิงบวก มุ่งมั่นในการทางาน
ผลผลิต
สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา
(Productivity)
นวัตกรรม
มี ส มรรถนะในการปฏิ บัติง านภายใต้ ก ารก ากั บ ดูแ ล สามารถใช้ก ารพิจ ารณา
(Innovation)
ความสัมพันธ์ของงานที่ปฏิบัติในขั้นพื้นฐาน
การประยุกต์ใช้
ปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้เป็นอย่างดีแล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานได้
(Application)
ความรับผิดชอบ มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และมีอานาจการตัดสินใจอย่างจากัด
(Responsibility)

6

คุณวุฒิระดับ 2 (National Qualification of Vocational Competence 2) (NQVC.2 Cert)
คาอธิบายทั่วไป ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทัก ษะฝีมือในการปฏิบัติง านที่ ถูกก าหนดไว้ แล้ว
(Description)
สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจา โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและ
ข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
ความรู้
มีความรู้ในการเขียน อ่าน พูด คานวณ ขั้นพื้นฐาน
(Knowledge)
มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน หรือ
ภาษาในประเทศอาเซียน ที่ใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น
ทักษะ
มีทักษะกึง่ ฝีมือ สามารถทางานประจาตามลักษณะวิชาชีพ ดัดแปลงและเลือกใช้
(Skills)
วิธีการทางานทีเ่ หมาะสม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีทักษะ
การคิด การสือ่ สารอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาในประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพเบือ้ งต้น สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่
พบประจา และมีทักษะเรือ่ งความปลอดภัย
คุณสมบัติที่พึง
สามารถสื่ อ สาร รั บ รู้ ข่ า วสารอย่ า งมี เ หตุ ผ ล และเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ มี
ประสงค์
ประสิท ธิภาพ มี ความมุ่ ง มั่ นในการท างาน มี วินัย สามารถท างานร่วมกั บ ผู้อื่น
(Attitude)
ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม
ผลผลิต
สามารถเลือกวิธีการขั้นพื้นฐาน เครื่องมือ วัสดุ และข้อมูลสาหรับการทางานใน
(Productivity) สาขาอาชีพของตนเอง สามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทางานสาเร็จ
ตามที่ได้รับมอบหมาย ถูกต้อง ตรงต่อเวลา
นวัตกรรม
วิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานที่กาหนดไว้
(Innovation)
การประยุกต์ใช้
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานที่กาหนด แก้ปัญหาที่พบบ่อย
(Application) ได้
ความรับผิดชอบ
(Responsibility)

มีการดูแลและควบคุมเป็นประจา และมีอานาจในการตัดสินใจอย่างจากัด
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คุณวุฒิระดับ 3 (National Diploma Qualification of Vocational Competence) (NQVC. Dip.
Cert)
คาอธิบายทั่วไป ระดับ คุณวุฒินี้ถือ เป็นบุคคลที่ มี ทั ก ษะระดับ ฝีมื อ เฉพาะทางและเทคนิคในการ
(Description) ปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิค
ควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา
ความรู้
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจ
(Knowledge) ในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศหรือ
ภาษาในประเทศอาเซียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
ทักษะ
มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน
(Skills)
มี ทั ก ษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติ งานที่รับผิดชอบ มี ทั ก ษะด้านความ
ปลอดภัย การสื่อ สารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หรือภาษาในประเทศ
อาเซียน และมีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติที่พึง มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อ
ประสงค์
วิชาชีพ
(Attitude)
ผลผลิต
สามารถใช้คู่มือและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินการภายในขอบเขตของตนเองใน
(Productivity) การทางาน
นวัตกรรม
สามารถประยุกต์ใช้ความรูอ้ ย่างง่าย ทางานอย่างอิสระและรับผิดชอบในงานประจา
(Innovation) ของตนเองได้
การประยุกต์ใช้ มีความคิดริ่เริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ แก้ปัญหาที่พบเจอ
(Application) บ่อยได้
ความรับผิดชอบ มีการแนะนาทั่วไป สามารถตัดสินใจและวางแผนเบื้องต้นได้
(Responsibility)
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คุณวุฒิระดับ 4 (National Advanced Diploma Qualification of Vocational Competence) (NQVC. A.dv.
Dip. Cert)
คาอธิบายทั่วไป ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ นี้ถื อ เป็น บุค คลที่ มี ทั ก ษะทางความคิ ด และปฏิ บัติ ที่ ห ลากหลาย
(Description)
ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน
โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง
ความรู้
นาความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย ความรู้
(Knowledge)
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ทางกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องและการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัตงิ านได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัตงิ าน มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
(Skills)
ปฏิบัติงานทีร่ ับผิดชอบ มีทกั ษะด้านความปลอดภัย ด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน และมีทกั ษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติที่พึง
มีส่วนร่วมในการพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงานและ
ประสงค์
ประเมินผล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
(Attitude)
ผลผลิต
สามารถแก้ปัญ หาเฉพาะด้านที่เ กี่ยวข้องกั บงาน โดยใช้ความรู้ทางทฤษฎี และ
(Productivity) เทคนิค
นวัตกรรม
(Innovation)
การประยุกต์ใช้
(Application)
ความรับผิดชอบ
(Responsibility)

ปฏิ บั ติ ง านเป็ น อิ ส ระในขอบเขตของความรับ ผิด ชอบของตนเอง และมี ก าร
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถประเมินผลการทางานของตนเองได้
สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโดยรวม สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
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คุณวุฒิระดับ 5 (National Qualification of Professional Competence) (NQPC. Cert)
คาอธิบายทั่วไป ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มที ักษะในการปฏิบัติงานที่ซบั ซ้อน มีส่วนร่วมในการ
(Description)
วางแผน บริหารจัดการ และกาหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิค
ในการแก้ปญ
ั หาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆได้ การ
ใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และสามารถ
ฝึกอบรมบุคคลอื่นได้
ความรู้
มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มี
(Knowledge)
ความรู้และทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การ
พัฒนาการเรียนรูท้ างวิชาการและการบริหารระดับกลาง
ทักษะ
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน
(Skills)
มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการในการทางาน การผลิตหรือการบริการ
การปฏิบัตงิ านที่ซบั ซ้อน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
คุณสมบัติที่พึง
มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
ประสงค์
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
(Attitude)
ผลผลิต
สามารถแก้ปัญหาและกาหนดกระบวนการทางาน แผนงาน ประเมินผลการทางาน
(Productivity) โดยพิจารณาครอบคลุมถึงผลกระทบในการทางาน
นวัตกรรม
มี ทั ก ษะเฉพาะทาง มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ ก าหนดแนวทางในการ
(Innovation)
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน สามารถเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
การประยุกต์ใช้
สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อน และใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ
(Application)
ความรับผิดชอบ มี ส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวางแผน สามารถประยุกต์ใช้ท ฤษฎีและ
(Responsibility) เทคนิคอย่างอิสระ
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คุณวุฒิระดับ 6 (National Qualification of Higher Professional Competence) (NQPC. Higher
Cert)
คาอธิบายทั่วไป
บุคคลที่ได้ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการ วิเคราะห์และ
(Description)
ประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนาองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่
มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ สามารถกาหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กร โดยการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้
มีความรู้ระดับสูงทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทางวิชาชีพและวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับ
(Knowledge)
การปฏิบัตงิ าน และสามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ การบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในวิชาชีพ และ
การบริหารจัดการในระดับค่อนข้างสูง
ทักษะ
ใช้ความรู้ท างทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฏิบัติ เพื่อศึก ษาวิเ คราะห์ประเด็น
(Skills)
ปัญหาที่ซับซ้อน โดยระบุแหล่งข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อนาไปสู่การ
สรุปผลและจัดทาข้อเสนอในการแก้ปัญหาและการพัฒนางานในอนาคต มีทักษะในการ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วิชาการและวิชาชีพ
คุณสมบัติที่พึง
มีความชานาญด้านการพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ แสดงออกถึงภาวะผู้นา และ
ประสงค์
มีความคิดริเริ่มดาเนินการสิ่งใหม่ๆ ที่มีบทบาทสาคัญในที่ทางานและชุมชน มีคุณธรรม
(Attitude)
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ผลผลิต
มี ความเป็นมือ อาชีพในการจัดการทรัพยากร ก าหนดกระบวนการวิธีการผลิต การ
(Productivity) ให้บริการ มีความสามารถในการตัดสินใจในกิจการหรือโครงการที่รบั ผิดชอบ สนับสนุน
และจัดการการพัฒนาบุคคลหรือกลุ่มคนในอาชีพนั้นๆ
นวัตกรรม
มีการพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ การรวบรวมองค์ความรู้จากสาขาที่แตกต่างเพื่อ
(Innovation)
พัฒนานวัตกรรมในสาขาอาชีพของตนเอง พิจารณาวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์ใหม่ หรือ
กระบวนการใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และได้พัฒนาแนวทางใน
การแก้ไขผลกระทบ
การประยุกต์ใช้
สามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้า ได้ สามารถนาองค์ความรู้และ
(Application)
ทักษะที่หลากหลาย โดยนานวัตกรรมที่แปลกใหม่มาแก้ปัญหาได้
ความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานเฉพาะทางและซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิดค้นและ
(Responsibility) ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาแก้วิกฤติปัญหาได้
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คุณวุฒิระดับ 7 (National Qualification of Advanced Professional Competence) (NQPC.
Adv. Cert)
คาอธิบายทั่วไป
บุคคลที่ได้รับคุณวุฒิระดับนี้ถือเป็นบุคคลที่เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะที่เป็น
(Description)
เลิศในการพั ฒ นา การบริห ารจัดการระบบและนวัตกรรมการท างาน และพัฒ นา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์ ประเมินเพื่อแก้ไขวิกฤตปัญหา
ขององค์กร กาหนดทิศทางอนาคต เปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มีความเป็นผู้นาในการพัฒนาอาชีพระดับประเทศ
และระดับสากล มีองค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อน ความรู้ที่เป็นแนวหน้า
ของอาชีพ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
ซับซ้อนขององค์ความรู้ในอาชีพอื่นๆ
ความรู้
มีความรู้ลึกซึ้งและทันสมัยในสาขาอาชีพของตนเองและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้
(Knowledge)
ความรู้ทางการวิจัย และวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเข้มข้น คิดค้นกระบวนการ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาการจัดการบริหารองค์กร
ทักษะ
มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ใ หม่ ๆ ที่ ซั บ ซ้ อน ใช้ ค วามรู้ ท างการวิ จั ย เพื่อ
(Skills)
พัฒนาการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ใหม่ในวิชาชีพ มีทักษะการสร้างเครื อข่ายความ
ร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ
คุณสมบัติที่พึง
มีภาวะความเป็นผู้นา กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ขององค์กร พัฒนาระบบและทีมงาน
ประสงค์
กล้าตัดสินใจ มีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอาชีพที่
(Attitude)
อาจจะมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประเทศ พัฒนาแนวทางการ
แก้ ไขผลกระทบ มี ความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างโดดเด่น มี คุณธรรม
จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
ผลผลิต
มีความสามารถในทางบริหารและจัดการองค์กร โดยคิดค้นกระบวนการพัฒนาบุคลากร
(Productivity) อย่างต่อ เนื่องในอาชีพของตนเองและอาจจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพอื่นด้วย เป็นที่
ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ
นวัตกรรม
มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการที่ทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
(Innovation)
ของอาชีพ โดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์ ในการสร้าง วิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้น เป็นที่ยอมรับกับอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การประยุกต์ใช้
สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรทีม่ ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดค้นวิธีการทางานใหม่ๆ
(Application)
เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความรับผิดชอบ ก าหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนและการก ากั บดูแล สร้างระบบงานที่มี ความซับซ้อน
(Responsibility) รวมถึงการแก้ปัญหาพร้อมให้คาแนะนากับบุคลากรในองค์กร
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มาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอที
(Digital Literacy)

13

ข้อมูลทั่วไปอุตสาหกรรม
เนื้อหาในบทนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะศึกษาทบทวนการทดสอบมาตรฐานด้านไอที (IT
Certificate Exam) ส่วนที่สองจะศึกษาทบทวนมาตรฐานสมรรถนะสาหรับผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) ของ
ต่างประเทศ และส่วนทีส่ าม จะกล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั กับ
มาตรฐานสมรรถนะไอที
ข้อมูลในการศึกษาและนามาประยุกต์ในการจัดทามาตรฐานสมรรถนะสาหรับผู้ใช้ไอที หรือดิจิทลั
(Digital Literacy) ขอต่างประเทศ โดยทาการศึกษาดังนี้
1. Digital Certificate ที่ได้เป็นมาตรฐานสากลและยอมรับจากทั่วโลกโดยมีรายละเอียดดังนี้
ICDL (The International Computer Driving License)
ICDL (The International Computer Driving License) คื อ โปรแกรมทดสอบวั ด ระดั บ ทั ก ษะ
ความสามารถในการใช้ง านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารทาง
อินเทอร์เน็ตและอื่น ๆ ที่ จ าเป็นสาหรับ นักเรียน นิสิตนัก ศึกษา คนท างาน และบุคคลทั่วไปในโลกยุค
ดิจิตอลทุกวันนี้
ICDL ได้รับการยอมรับขนาดไหน
ปัจจุบัน ICDL ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นาอันดับหนึ่งเรื่องมาตรฐานการวัดความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ โดยได้รับการลงนามจากหน่วยงานรัฐบาล สมาคมด้านคอมพิวเตอร์ต่างๆ องค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสหประชาชาติ ยูเนสโก หน่วยงานด้านการศึก ษา และบริษัทชั้นนาทั่วโลก สาหรับตัว
โปรแกรมหรือการอมรบของ ICDL ก็ถูกนามาใช้อย่างกว้างขวางแล้ว ในบริษัทเอกชนและสถานศึก ษา
ต่างๆ มากมาย โดยรวมก็ 150 ประเทศทั่ วโลก ได้รับ การแปลเป็นภาษาต่างๆ รวม 42 ภาษา (รวม
ภาษาไทยด้วย) ทั้งนี้เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรและเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตโดยรวมของ
องค์กรนี้เอง ปัจจุบันมีผู้ที่ลงทะเบียนสอบ ICDL ถึง 15 ล้านคนทั่วโลก
ICDL จะส่งผลกับเรายังไงบ้าง
ในยุคนี้ คงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า ทุกๆอย่างล้วนใช้คอมพิวเตอร์ในการทางานแทบจะทั้งสิ้น และหากไป
ไล่ถามทีละคนว่า “ใช้คอมฯ เป็นไหม” ส่วนใหญ่ก็จะตอบว่า “เป็น” แต่ถ้าเป็นจนถึงขึ้นทางานได้ไหม
ย้อนกลับไปที่ผมเกริ่นไว้ในตอนแรกเลยครับ ดังนั้นเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า เราเป็นจริงๆหรือเปล่า จึงต้องมี
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การวัดความสามารถด้วย ICDL นี้เอง ซึ่งในตัวข้อสอบก็จะมีแบ่งเป็นสายตามที่ถนัด และมีคะแนนให้ตาม
จริง เช่น บริษัทแห่งหนึ่ง ต้องการคนใช้ Photoshop เป็น เราก็ไปขอสอบ ICDL ด้านการใช้โปรแกรม
ตกแต่งรูปภาพดังกล่าว จนเราสอบผ่าน มีใบรับรองเรียบร้อย (คะแนนต้องดีด้วยนะ) เราก็เดินชิวๆ เข้าไป
หาบริษัทนั้นได้สบายๆ ส่วนหากเราอยากมีใบประกาศนียบัตรนี้ ก็ให้ ลองเข้ารับการอบรมของทาง ICDL
เพื่อเพิ่มความสามารถดูได้ ซึ่งจะมีบางบริษัทและบางสถานศึกษา เปิดให้อบรมตามเวลานั้นๆไป
ICDL กับประเทศไทย
ในประเทศไทยเอง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2556 ทาง ECDL (เจ้าของ ICDL) ก็ได้มีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ (อบรมการใช้พวก Word, Excel,
Power Point) ตามมาตรฐานสากลด้วย ICDL ให้แก่ นัก เรียนของโรงเรียนในสังกั ดกรุงเทพฯ จ านวน
1,200 คน ผลที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้เองทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เป็นแม่งาน ได้จัดการวัดมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ของประเทศอาเซียนทั้งหมด ผลคือ ใน
ปัจจุบัน ระดับ Digital Literacy ของไทยอยู่ที่ 11% ในขณะที่สิงค์โปรอยู่ระดับ 80% มาเลเซีย 40% ส่วน
มีข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างคือ ที่เวียดนามได้จัดให้ ICDL เป็นมาตรฐานของทั้งประเทศไปแล้ว ดังนั้นทาง
กระทรวงจึงมีเป้าหมายให้ประเทศไทยไปอยู่ในระดับ 50% ก่อนการเปิด AEC ที่ใกล้จะถึงนี้ให้ได้ เพราะ
อย่างนี้เองจึงเป็นเหตุผลที่ว่า เราควรมีใบรับรองจาก ICDL เพราะต่อไป จะมีบริษัทหลายแห่งในไทยจะ
ขอดูใบตัวนี้ก่อน เวลาเราไปสมัครงานนั้นเอง หากใครยังไม่มีก็อาจจะเสียเปรียบแน่ๆ ในอนาคต
รายชื่อหลักสูตรของ ICDL
ทาง ICDL ได้แบ่งหลักสูตรการเรียนรู้และทดสอบทาง ICT เป็น 3 ระดับ 15 หลักสูตรดังนี้
1.Bass Modules
1.1 Computer Essentials
1.2 Online Essentials
1.3 Word Processing
1.4 Spreadsheets
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2.Standard Modules
2.1 Presentation
2.2 Using Databases
2.3 Web Editing
2.4 Image Editing
2.5 Project Planning
2.6 IT Security
2.7 Online Collaboration
3.Advanced Modules
3.1 Advanced Word Processing
3.2 Advanced Spreadsheets
3.3 Advanced Databases
3.4 Advanced Presentation
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ITPE (Information Technology Professional Examination)
โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ ITPE (Information Technology Professional
Examination) ปัจ จุบันเป็นยุคที่ IT เข้าไปมี บ ทบาทส าคัญ ในทุ ก ๆ ด้าน ไม่ ว่าจะเป็นภาคธุร กิ จ ภาค
การศึกษาฯ ซึ่ง IT มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณบุคลากร IT ในตลาดแรงงานนั้น ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เราขาดแคลนผู้ที่มีพื้นฐานและความรอบรูด้ ้าน IT อีกมาก
แม้ว่าจะพยายามใช้ระบบการศึกษาเข้ามาสนับสนุน แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาคนเพื่อให้ทันต่อสังคมยุค IT
ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจาเป็นต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับการที่ประเทศไทยจะก้าว
เข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียน (AEC 2015) ที่กาลังจะมาถึงในระยะอันใกล้นี้
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA
Academy) ผู้ ด าเนิ น การโครงการสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ ไอที หรื อ Information Technology
Professionals Examination: ITPE ได้ ร่ ว มมื อ กั นระหว่ า งกลุ่ม ภาคี 7 ประเทศ คื อ ญี่ ปุ่ น มาเลเซีย
ฟิลิป ปินส์ เวียดนาม เมี ยนมาร์ มองโกเลีย และประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Information Technology
Professionals Examination Council: ITPEC ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวฯ เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่
ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค โดยจะร่วมกันจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอที
แบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใดๆ การสอบนี้เหมาะสาหรับชาวไอที นักวิเคราะห์ทุกสาขา นักวิชาการ อีกทั้งในกลุ่ม
ตาแหน่งอื่น ที่สนใจสอบเทียบความรู้ด้านไอทีของตนเองอีกด้วย
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ITPE เป็นอีกแนวทาง เพื่อปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ
Non-IT รวมทั้ ง ใช้ป ระกอบการสรรหา คัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับ ตาแหน่ง ของบุคลากร อีก ทั้ ง ใช้เ ป็น
เครื่องมื อ ในการเติม เต็ม ช่ อ งว่ าง (Gap Filling) ด้านการพัฒ นาบุคลากรไอซีที ด้านการประเมิ น IT
Competency ของบุคลากร ซึ่ง มาตรฐานข้อสอบ ITPE นั้น ใช้วัดทั ก ษะของบุคลากรทางด้าน IT ได้
ครอบคลุมในหลายๆ มิติ เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี นอกจากนั้น ผล
การทดสอบของ ITPE ยังสามารถนามาช่วยทา Competency เพื่อวางแผนในการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ด้าน IT ขององค์กรได้อีก ซึ่งบุคลากรคนใดมีจุดอ่อนในมิติไหน ก็จะเน้นการพัฒนาในมิตินั้นๆ ซึ่งจะช่วยลด
ช่องว่าง และเสริมสร้างบุคลากรทางด้าน IT ขององค์กรได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านไอที ได้รับโอกาสในการเข้าทางานและ เป็นที่ยอมรับใน
ตลาดแรงงานด้านไอทีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. สร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนให้ความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายไอ
ที ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ
3. ส่ง เสริม และผลัก ดันให้บุคลากรสายไอที ได้ ใฝ่ห าความรู้ และยกระดับ ทั ก ษะของตนเองให้ ไ ด้
มาตรฐานและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
4. ให้สถาบันการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
5. ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา สรรหา คัดเลือก ปรับ/เลื่อนตาแหน่ง
บุคลากรสายไอที ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของแต่ละบุคคล
ประโยชน์ที่ได้รับจากการสอบ
ระดับบุคคล
• ได้รับใบประกาศนียบัตรระดับภูมิภาครับรองโดยภาคีสมาชิก ITPEC
• ได้รับสิทธิพิเศษในการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนฝึกอบรมของประเทศญี่ปุ่น
• สามารถรับงาน Outsource ของประเทศญี่ปุ่น และเป็นคุณสมบัติประกอบการขอ Work
Permit ทางานในประเทศญี่ปุ่นได้
• เพิ่มรับโอกาสใหม่ในการรับงานจากประเทศในภาคีสมาชิก ITPEC ได้
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• เป็นโอกาสสาหรับบุคลากรที่ ไม่มีพื้นฐานการศึกษาในสายไอที มาก่อน แต่มี ทั ก ษะและ
ความสามารถได้ปรับวุฒิให้ตรงตามความสามารถ
• เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ระดับองค์กร
• ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานในการแข่งขันทางธุรกิจที่
ยั่งยืน
• ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาคัดเลือก ปรับ/เลื่อนตาแหน่งบุคลากรด้านไอที
• ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายไอที
• ใช้ เ ป็ น แนวทางการจั ด ท า IT Competencies Assessment for Corporate Human
Resourc
ระดับประเทศ
• บุคลากรไอซีทีของไทยมีศักยภาพ มีความสามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ
• การขยายตัวและส่ง เสริม มู ล ค่าเพิ่ม ของอุ ตสาหกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
• เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นภาคีหนึ่งในประชาคมอาเซียน ปี 2558
องค์กร/ หน่วยงาน ที่นา ITPE ไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน อาทิเช่น

ที่มา : http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/about-itpe
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MOS (Microsoft Office Specialist)
Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate คือประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถ
ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office อย่าง เป็นมาตรฐานสากลที่ทวั่ โลกให้การยอมรับ เพราะถือว่าเป็นผู้
ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในการใช้ ง านโปรแกรมได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง

ส าหรั บ โปรแกรมการสอบ

ประกอบด้วย Microsoft Office Version 2007 และ 2010 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อ ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และความต้องการของธุรกิจทุกอุตสาหกรรม จากการวิจัยและการยอมรับ
จากประเทศต่างๆ กว่า 128 ประเทศ พบว่า บุคคลที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ และได้รับใบประกาศนียบัตร
จะมีความสามารถในการผลิตผลงานเพิ่มขึ้น และ เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และหัวหน้า
งาน

ตัวอย่างใบ MOS Certificate
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กลุ่มผู้ที่เหมาะสมสาหรับการสอบ MOS นี้ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ
1. กลุ่ม นัก ศึก ษา ที่ ต้อ งใช้ Microsoft Word ในการท ารายงาน Microsoft Excel ส าหรับการคานวณ
และMicrosoft PowerPoint เพื่อการทางาน presentation เนื่องจากกลุ่มนักศึกษานี้เป็นกลุ่มที่กาลังจะ
ก้าวสู่ชีวิตการทางานที่แท้จริง MOS จะเป็นเครื่องช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพการใช้
งาน ชุดออฟฟิศ ให้เพิ่มขึ้น และ MOS Certificate ยังเปรียบเสมือนใบเบิกทางในการยืนยันความสามารถ
ที่ได้มาตรฐานที่สูง เพื่อความได้เปรียบในการสมัครงาน
2. กลุ่มคนทางานทั่วไป MOS เป็นมาตรฐานในการรับรองบุคลากรในบริษัท ห้างร้าน องค์กร ทั้งเอกชน
และราชการ ทาให้บุคคลากรเหล่านี้มีความสามารถในการใช้ความสามารถของโปรแกรมชุดออฟฟิศในการ
ใช้งานจริงได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ ทั้งช่วยลดเวลาการทางานและลดข้อผิดพลาดของเอกสาร ผลลัพธ์
ทางธุรกิจ หรือแม้แต่แผนกบุคคลของแต่ละองค์กรยังนาCertificate พิจารณารับเข้าทางาน
3. กลุ่มอาจารย์ กลุ่มนี้มีความจาเป็นและสาคัญมากที่สุด MOS เปรียบเสมือนใบรับรองว่าอาจารย์ที่สอน
Microsoft Office นั้นมีความรู้ความสามารถที่แท้จริง รู้จัก function คาสั่ง และการแก้ปัญหาต่างๆได้
อย่างครบถ้วน
การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office เป็นการทดสอบแบบ
ปฏิบัติจริง กับโปรแกรมหน้าจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นที่ผลสาเร็จในการทางาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ที่ ถู ก ต้ อ ง และจาก การศึ ก ษาค้ น คว้ า ของบริ ษั ท ไมโครซอฟท์ จ ากั ด ในการจั ด ท าข้ อ สอบที่ เ ป็น
แบบทดสอบที่วัดผลได้จริง และมี ความแม่นยาสูงนั้น จะทาให้ผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ที่มีทักษะในการ
ปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิภาพในการทางานสูง
วิธีการสอบ
1. การทดสอบแต่ละวิชาใช้เวลาประมาณ 50 นาที ข้อสอบมีประมาณ 17-20 ข้อใหญ่
2. การสอบจะเป็นแบบปฏิบัติต่อหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานได้จริง
3. โจทย์คาถามเป็นภาษาอังกฤษทุกเวอร์ชั่น และมีโจทย์ภาษาไทยเมนูภาษาอังกฤษเฉพาะโปรแกรม MS
Word, MS Excel และ MS PowerPoint
4. โจทย์ข้อสอบเป็นลักษณะการสุ่ม (Random)
5. การสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
6. เมื่อทาการสอบเสร็จสมบูรณ์จะได้รับผลสอบทันที
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ประโยชน์การสอบ MOS Certificate
สถาบันการศึกษา
เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลมากขึ้น
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน การสอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
คณะอาจารย์
เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษาแบบสมัยใหม่
ช่วยลดขั้นตอนการเรียน การสอน ในขณะที่ผลการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา
เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ที่อัพเดท และก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เพื่อช่วยฝึกฝนการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนด้วยเครื่องมือทีเป็นมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศ
เพื่อสร้างความแตกต่าง และความสามารถที่โดดเด่นต่างจากผู้อื่น
หน่วยงาน/องค์กร
เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น
เพื่อช่วยลดเวลาในการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลงานให้ดียิ่งขึ้น
ที่มา: http://www.arit.co.th/certificate/mos.html
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IC3 Digital Literacy Certification
IC3 Digital Literacy Certification Certificate คื อ ประกาศนี ย บั ต รที่ รั บ รองความรู้ แ ละทั ก ษะ
คอมพิวเตอร์ขั้นพื้ นฐาน และเป็นประกาศนียบัตรที่ ถูก ก าหนดเป็ นมาตรฐานเป็ น Neutral Vendor
Standa rd โดย Global Digital Literacy Council และรองรับโดยกระทรวงไอซีที กระทรวงวัฒนธรรม
และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 3 Modules คือ
Computing Fundamentals
Key Applications
Living Online

รูปตัวอย่างใบ IC3 Certificate
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วัตถุประสงค์การสอบ IC3
1. การจัดการฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
1.1 ทราบและสามารถอธิบายประเภทของคอมพิวเตอร์ วิธีการประมวลผลข้อมูล วัตถุประสงค์การใช้งาน
และอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ที่เป็นฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้
1.2 ทราบและสามารถอธิบายวิธีการบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสามารถแก้ปัญหาที่พบบ่อย
เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้
2. การบริหารและจัดการซอฟต์แวร์
2.1 ทราบและสามารถอธิบายวิธีการทางานร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทราบถึงวิธีการดาเนิน
การจัดจาหน่ายหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ต่าง ๆ รวมถึงการอัพเกรดซอฟต์แวร์
2.2 ทราบและสามารถอธิบ ายถึง ประเภทของซอฟต์แ วร์ป ระยุก ต์ และแนวคิดทั่ วไปที่ เ กี่ ยวกั บ การ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์แต่ละประเภท
3. การบริหารและจัดการระบบปฏิบัติการ
3.1 ทราบและสามารถอธิ บ ายวิ ธี ก ารทางาน และวิ ธี ก ารแก้ ปัญ หาทั่ ว ไปที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การใช้ง าน
ระบบปฏิบัติการ
3.2 ทราบและสามารถอธิบายวิธีการใช้งานระบบปฏิบัติการเพื่อจัดการกับเดสก์ท็อป ไฟล์ และดิสก์
3.3 ทราบและสามารถทาการปรับเปลี่ยนแก้ไขการตั้งค่าไฟล์ระบบ และทราบขั้นตอนวิธีการติดตั้งหรือ
ยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ต่าง ๆ
ประโยชน์การสอบ IC3 Certificate
สถาบันการศึกษา
•เพื่อก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลมากขึ้น
•เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน การสอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
คณะอาจารย์
•เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษาแบบสมัยใหม่
•ช่วยลดขั้นตอนการเรียน การสอน ในขณะที่ผลการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา
•เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ที่อัพเดท และก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
•เพื่อช่วยฝึกฝนการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศ
•เพื่อสร้างความแตกต่าง และความสามารถที่โดดเด่นต่างจากผู้อื่น
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หน่วยงาน/องค์กร
•เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น
•เพื่อช่วยลดเวลาในการทางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตผลงานให้ดียิ่งขึ้น
โปรแกรมการสอบ
Computing Fundamentals เป็นการทดสอบความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้าน Hardware และ
Software ในหัวข้อหลัก และความรู้พื้นฐานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
Key Applications เป็นการทดสอบความรู้ด้านโปรแกรมสานักงานสาเร็จรูป คือ Word Processing,
Spreadsheet, Presentation ซึ่งเป็นพื้นฐานในงานผลิตผลงานในการเรียน และการทางาน
Living Online เป็นการทดสอบความรู้ด้านการใช้เมล์ และอินเตอร์เน็ต ได้แก่ E-mail, Web Browser,
Upload-Download ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน
ที่มา : http://www.site.rmutt.ac.th/ic3/
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CompTIA Certification

CompTIA คืออะไร
CompTIA คื อ องค์ ก รที่ ใ ห้ข้อ มู ล ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communication Technology : ICT) ก่ อ ตั้ง มากว่า 30ปี เรื่องหลักที่ทาคือการออกใบรับรองให้บุคคลใน
วงการ ICT (Certification) ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึง ระดับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้แก่ Security, Networking,
Cloud, Mobile และมีส่วนช่วยในเรื่องการให้ความรู้ การให้การศึกษาแก่อุตสาหกรรมด้าน ICT ช่วยในเรื่อง
ของการฝึกอบรม เพื่อให้การทาธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น และยังทาการศึกษาเรียนรู้เพื่ออุตสาหกรรม ใน
เรื่องที่จะช่วยให้ ICT สามารถรับมือกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจได้ในทุกรูปแบบ นอกจากนี้แล้วยังใช้เวลาส่วน
หนึ่งในการที่จะให้การฝึกอบรม แก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเมื่อพวกเขาได้งานทา ก็มีส่วนทาให้พวกเขามีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น นี้จะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรของเราดาเนินการเกี่ยวกับอะไร
CompTIA Certification สามารถที่ จ ะรองรับ เทรนใหม่ ๆ ของ Technology เป็ น Certification
Program ที่รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล และมีการตั้งระดับความสามารถในด้านไอที เพื่อให้
สามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่กาลังจะมาในอนาคต ที่รวมไปถึง Cloud Computing
และ เทคโนโลยี Mobile
มีอีกเรื่องที่สาคัญที่จะช่วยอธิบายถึง CompTIA โดยข้อเท็จจริงแล้ว CompTIA Certification ทามา
เพื่อรองรับภาคอุ ตสาหกรรมและภาคธุร กิ จ CompTIA เป็นผู้จัดท าในส่วนของเนื้อหาและชุดข้อสอบ ซึ่ง
ในขณะนี้ ไ ด้ มี ก ารแปลเป็ น ภาษาไทยด้ ว ย 30กว่ า ปี ที่ ก่ อ ตั้ ง มา CompTIA มีพ าทเนอร์ ท างธุ ร กิ จ ใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นจานวนมาก ซึ่งภาคอุตสาหกรรมจะเป็นผู้บอกเราว่า ต้องการ Certification ในด้าน
ใดบ้าง ที่จะช่วยทาให้ได้บุคลากรที่ตรงกับงาน สิ่งนี้ทาให้เราเป็น Certification ที่ต่างจากตัวอื่นๆ CompTIA
กาลังจะมีส่วนช่วยในด้านพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานในด้าน ICT ในประเทศไทย ด้วยการออกใบรับรองว่าได้
มาตรฐานในระดับสากล โดยที่ CompTIA เป็นกลุ่มใหญ่ ที่มีกว่าสมาชิกมากกว่า 2 ล้านคนใน 30 ปีที่ผ่านมา
CompTIA เป็นพันธมิตรกับ องค์กรในเชิงพาณิชย์ องค์กรฝึกอบรม ธุรกิจค้าส่ง สถาบันการศึกษา
หน่วยงานรัฐบาล ในระดับสากลเรามีสมาชิกมากกว่า 2,000 องค์กร มากกว่า 2,000 สถาบันการศึกษาทั่วโลก
ขอยกตัวอย่างของการเป็นพันธมิตรกับองค์กรของรัฐบาลเช่น รัฐเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนเพื่อให้ บุคลากรเข้าถึง
ข้อมูลและการทดสอบที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล
CompTIA เป็ น องค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาก าไรขนาดใหญ่ ระดั บ สากลและได้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT และบริษัททั่วโลก
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- เป็นผู้นาในด้านมาตรฐานสากล และเป็นผู้ให้การรับรองทักษะด้าน ICT ที่เป็นกลาง โดยไม่อิง
ผลิตภัณฑ์
- มีผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ทั่วโลก มากกว่า 1.6 ล้านคน ที่ได้รับการรับรองทักษะด้าน ICT โดย
CompTIA
- เป็นจุดเริ่มต้นสู่การรับรองทักษะด้าน ICT ในระดับผู้เชี่ยวชาญ
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ รัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
CompTIA มีคู่ค้าที่ได้รับอนุญาตเป็นทางการมากกว่า 2,400 ราย
CompTIA มีบริษัทที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก มากกว่า 2,700 ราย และสานักงานใน 9 ประเทศทั่วโลก
CompTIA มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยผ่านทางหลักสูตรโปรแกรมการศึกษา การ
ค้นคว้าวิจัยตลาด การสร้างเครือข่ายพันธมิตร การให้ประกาศนียบัตรรับรองผู้เชี่ยวชาญ การมีส่วนร่วมในการ
ประกาศนโยบายสาธารณะ และการสนับสนุนที่ไม่หวังผลตอบแทน
ทาไม CompTIA จึงสนใจเข้ามาเผยแพร่ในประเทศ
เรามองเห็นถึงโอกาสความพร้อมความต้องการในประเทศไทย และสอดคล้องกับการที่เป็นประเทศ
ไทยที่กาลังจะเข้าร่วม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community: AEC) เรามีความสนใจที่
จะมีส่วนผลักดันให้คนไทย ให้มีการได้รับการรองรับว่ามีความรู้ความสามารถที่ได้มาตรฐานกันมากขึ้น เพื่อเพิม่
โอกาสในการแข่งขันได้ทั้งในระดับอาเซียน และรวมถึงในระดับสากล
แรงขับเคลื่อนของอาเซียน ในปี 2015 ที่หลายๆ ประเทศในแถบอาเซียนกาลังจะรวมกลุ่ม ตั้ง เป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเราอยากมองเห็นการร่วมมือกันในการร่วมกันสร้างเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การก้าวไป
ข้างหน้า เข้าสู่ยุคดิจิตอล และสิ่งหนึ่งที่สาคัญที่จะเป็นตัวช่วย คือการพัฒนาทางด้านบุคลากร CompTIA เป็น
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ซึ่งเราเองก็มั่นใจว่าจะเป็นส่วนช่วยให้ประเทศไทย ยกระดับความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้นในระดับสากล คน
ไทยสามารถที่จะไปทางานที่ประเทศต่างๆ ด้วย CompTIA Certificate ใบเดียวกัน และมีรายได้ส่งกลับมายัง
ครอบครัว นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ CompTIA Certificate Program สามารถจะให้การสนับสนุนได้ องค์กรด้านไอที
ใหญ่ๆ เช่น HP, DELL, APPLE ฯลฯ ต่างก็ ให้ก ารยอมรับ และต้องการคนที่มี CompTIA Certificate เพื่อ
คัดเลือกบุคคลเข้าทางาน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้าน Technology Computing การให้บริการด้าน Computing มีแนวโน้ม
จะย้ายไปสู่ เทคโนโลยี Cloud Computing, Mobile โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ เชื่อได้ว่าต่อไป Cloud
Computing Technology จะมี ค วามส าคั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น ใน ซึ่ ง CompTIA ได้ มี Certification Program ไว้
รองรับแล้ว
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ประโยชน์ของ CompTIA สาหรับประเทศไทย
CompTIA เป็น Certificate ที่เป็นมาตรฐานระดับโลก นั่นทาให้เราแตกต่างจาก Certificate ที่สร้าง
ขึ้นมาเฉพาะในแต่ละประเทศที่อา้ งอิงถึงงานในระดับเล็กๆ แต่เรามีมุมมอง ในภาพที่เป็น องค์กรการศึกษา ICT
ที่เป็นระดับโลก สาหรับภาคอุตสาหกรรมระดับโลก ซึ่งเราทา CompTIA เป็นมาตรฐานที่อยู่ในระดับสากล
และ CompTIA ได้รับการยอมรับจาก กว่า 2,000 ผู้ประกอบกิจการทั่วโลก ผมคิดว่ามันแตกต่างกันอย่างมาก
และเรามีอัตราเติบโตที่เร็วกว่า เพราะมีหลายประเทศที่ได้มีการทาความร่วมมือกับ CompTIA และสิ่งนี้ทาให้
องค์กรของรัฐ สถาบันการศึกษา บริษัท อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมและให้การยอมรับ CompTIA
Certificate ของ CompTIA ดีกว่าและมีจุดเด่นกว่าของที่อื่นอย่างไร
ยกตัวอย่าง Certificate ของค่าย Microsoft, Certificate CISCO ซึ่งแต่ละค่ายนั้นก็เป็นสอบในเรื่อง
Product ของใครของมั น ไม่ เ กี่ ย วกั น แต่ ข อง CompTIA นั้ น คุ ณ สามารถน าไปอ้ า งอิ ง เพื่ อ สอบต่ อ กั บ
Microsoft หรื อ CISCO และที่ อื่ น ๆได้ CompTIA นั้ น จะอยู่ ที่ ตรงกลาง และเป็น จุดเริ่ม ต้ นที่ จ ะไปต่อกั บ
Certificate ของที่ไหนก็ได้

CompTIA Certifications – a quick overview
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CompTIA IT Fundamentals

ชุดข้อ สอบใบรับ รอง CompTIA IT Fundamentals ออกแบบมาเพื่อแสดงว่าผู้ที่ สอบผ่านแล้ว มี
ความรู้ ใ นการจ าแนกและอธิ บ ายส่ ว นประกอบเบื้ อ งต้ น ของคอมพิ ว เตอร์ ตั้ ง ค่ า เบื้ อ งต้ น ให้ กั บ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป ดาเนินการติดตั้งซอฟแวร์ เบื้องต้น เชื่อมต่อกับเครือข่ายเบื้องต้นตรวจสอบเรื่อง
ความเข้ากันได้ และตรวจสอบ/ป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเบื้องต้น
นอกจากนั้นแล้วข้อสอบชุดนี้ ยังประเมินผลความรู้ของผู้สอบในด้านความปลอดภัยในการทางานและ
การบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ในเชิงป้องกันมุ่งหวังให้ผู้ สอบซึ่งเป็นผู้ใช้งานที่กาลังมองหาความก้าวหน้าในสาย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาสู่การสอบใบรับรอง CompTIA A+ ต่อไป
รายละเอียดหัวข้อ (Domain) ที่กาหนดใน CompTIA IT Fundamentals
Domain
% of Examination
1.0 Software
21%
2.0 Hardware
18%
3.0 Security
21%
4.0 Networking
16%
5.0 Basic IT literacy
24%
Total
100%
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CompTIA A+ (รหัสวิชา 220-801)

บทนา
ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านการทดสอบทั้งหมดสองชุดด้วยกนจึงจะได้รับประกาศนียบัตร CompTIA A+
ข้อสอบชุดแรกคือ CompTIA A+ 220-801 Certification Exam ข้อสอบ CompTIA A+ 220-801 จะวัด
ความรู้ความสามารถที่จาเป็นสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT ระดับเริ่มต้น ซึ่งเทียบเท่ากับความรู้ที ได้จาก
ประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการหรือการทางานจริงอย่างน้อย 12 เดือน
ผู้สมัครสอบที สอบผ่านคือผู้ที มีความรู้ที่จาเป็นสาหรับการประกอบชิ้นส่วนตามความต้ องการของ
ลูกค้า ติดตั้ง กาหนดค่าและบารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กบผู้ใช้ปลายทางเข้าใจ
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย/กฎหมาย ทาการวินิจฉัยได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัยแก้ ไขและบันทึ ก ปัญ หาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ พบได้ทั่ วไป ขณะที่ ป ระยุก ต์ใช้ทั ก ษะในการ
แก้ปัญหา ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านจะสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เข้าใจหลักการพื้นฐาน
ของระบบเสมือน การจาลองภาพเดสทอป และการใช้งาน
CompTIA A+ ผ่านการรับรองจากสถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) ตามมาตรฐาน ISO 17024 ซึ่ง
ผ่านการทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงค์ของข้อสอบอย่างสม่าเสมอ วัตถุประสงค์ของข้อสอบ CompTIA A+
220-801 ตอไปนี้เป็นผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อเนื้อหาที่สาคัญและผลสารวจ
เกี่ยวกบทักษะและความรู้ที่จาเป็นสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT ระดับเริ่มต้นในอุตสาหกรรม อัตราส่วน
ร้อยในเอกสารนี้แสดงความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของหัวข้อ (ขอบเขต) ในส่วนของเนื้อหาความทีเกี่ยวข้อง
และเป็นการกาหนดพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT ระดับเริ่มต้นในขณะเดียวกัน
รายละเอียดหัวข้อ (Domain) ที่กาหนดใน CompTIA A+ 220-801
Domain
% of Examination
1.0 ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
40%
2.0 เครือข่าย
27%
3.0 แล็ปท๊อป
11%
4.0 เครื่องพิมพ์
11%
5.0 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
11%
Total
100%
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CompTIA A+ (รหัสวิชา 220-802)

บทนา
ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านการทดสอบทั้งหมดสองชุดด้วยกันจึงจะได้รับประกาศนียบัตร CompTIA A+
ข้ อ สอบชุ ด แรกคื อ CompTIA A+ 220-801 Certification Exam ข้ อ สอบ CompTIA A+ 220-802
Certification Exam เป็นข้อสอบชุดที่สอง ที่ผู้สมัครสอบประกาศนียบัตร CompTIA A+ ต้องผ่านเพื่อให้ได้
ประกาศนียบัตร
ข้อสอบ CompTIA A+ 220-802 จะวัดความรู้ ความสามารถที่จาเป็นสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
IT ระดับเริ่มต้น ซึ่งเทียบเท่ากับความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการหรือการทางานจริงอย่างน้อย
12 เดือน ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านคือ ผู้ที่มีความรู้ ที่จาเป็นสาหรับการประกอบชิ้นส่วนตามความต้องการของ
ลูกค้า ติดตั้ง กาหนดค่าและบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้ปลายทาง เข้าใจ
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย/กฎหมาย ทาการวินิจฉัยได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย แก้ ไขและบันทึ ก ปัญ หาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ พบได้ทั่ วไป ขณะที่ ป ระยุก ต์ใช้ทั ก ษะในการ
แก้ปัญหา ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านจะสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเหมาะสม เข้าใจหลักการพื้นฐาน
ของระบบเสมือน การจาลองภาพเดสก์ท๊อป และการใช้งาน
CompTIA A+ ผ่านการรับรองจากสถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) ตามมาตรฐาน ISO 17024 ซึ่ง
ผ่านการทบทวนและปรับปรุงวัตถุประสงค์ของข้อสอบอย่างสม่าเสมอ วัตถุประสงค์ของข้อสอบ CompTIA A+
220-802 certification exam ต่อไปนี้เป็นผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อเนื้อ หาที่
ส าคัญ และผลสารวจเกี่ยวกั บทักษะและความรู้ที่ จาเป็น ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้าน IT ระดับ เริ่มต้นใน
อุตสาหกรรม อัตราส่วนร้อยละในเอกสารนี้แสดงความสาคัญเชิงเปรียบเทียบของหัวข้อ (ขอบเขต) ในส่วนของ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเป็นการกาหนดพื้นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพด้านIT ระดับเริ่มต้น
รายละเอียดหัวข้อ (Domain) ที่กาหนดใน CompTIA A+ 220-801
Domain
% of Examination
1.0 ระบบปฏิบัติการ
33%
2.0 ความปลอดภัย
22%
3.0 อุปกรณ์เคลื่อนที่
9%
4.0 การแก้ไขปัญหา
36%
Total
100%
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2. การศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศ มาตรฐานสมรรถนะสาหรับผู้ใช้ไอที (Digital Literacy)
ของต่างประเทศ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) ในปัจจุบัน มีผลต่อการใช้ชีวิต การเรียนรู้
และการทางาน การใช้ ICT เป็นเครื่องมือ หรือ สือ่ กลาง ในรูปแบบต่างๆ เป็นส่วนหนึง่ ของการใช้ชีวิตและการ
ทางานโดยปกติ ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ Digital Literacy จึงเป็นสิ่งทีห่ ลีกเลี่ยงไม่ได้
การศึกษามาตรฐานสมรรถนะสาหรับผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) ของต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
-

ศึกษามาตรฐานสมรรถนะสาหรับผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) ของต่างประเทศ
ศึกษาข้อมูลการประเมินและทดสอบสมรรถนะสาหรับผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) ของ
ต่างประเทศในระดับเบื้องต้น

ผลลัพธ์ที่ได้รบั จากการศึกษาจะนามาประกอบการพิจารณาการจัดทามาตรฐานสมรรถนะในระดับผู้ใช้
ทั่วไปและการประเมินสมรรถนะเพือ่ ให้การรับรอง รวมถึงการนาปัจจัย ตัวชี้วัดที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้กับ
การกาหนดมาตรฐานสมรรถนะสาหรับผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) ของประเทศไทย
เนื้อหาเรื่อง มาตรฐานสมรรถนะสาหรับผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) ของต่างประเทศ จะแบ่งเป็น 3
หัวข้อหลักประกอบด้วย
1.
2.

ความหมายของ Digital Literacy
Digital Literacy ของประเทศต่างๆ ได้แก่
1) ประเทศสหราชอาณาจักร
2) ประเทศนิวซีแลนด์
3) ประเทศออสเตรเลียและ
4) ประเทศแคนาดา
5) ประเทศเกาหลีใต้
การเลือกศึกษา Digital Literacy จาก 5 ประเทศ เนื่องจากทุกประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาคที่
แตกต่างกันคือ ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา และเอเชีย ทุกประเทศมีมาตรฐานการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนสูง ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจาวัน สามารถนามาศึกษาเพื่อดูแนวทางปฏิบัติที่ดีและนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย
นอกจาก 5 ประเทศ ดังกล่าวแล้วจะมีการกล่าวถึงกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (Framework for 21 st Century Learning) และ การประเมิ น Digital Literacy ของ
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
6) การประยุกต์ใช้ Digital Literacy ของประเทศต่างๆ กับบริบทของประเทศไทย
การเลือกศึกษา Digital Literacy จาก 4 ประเทศ เนื่องจากทุกประเทศตั้งอยู่ในภูมิภาคที่
แตกต่างกันคือ ทวีปยุโรป ออสเตรเลีย และ อเมริกา และทุกประเทศมีมาตรฐานการศึกษาและ
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3.

1.

คุณภาพชีวิตของประชาชนสูง ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ชีวิตประจาวัน สามารถนามาศึกษาเพื่อดูแนวทางปฏิบัติที่ดีและนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย
นอกจาก 4 ประเทศ ดังกล่าวแล้วจะมีการกล่าวถึงกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (Framework for 21 st Century Learning) และ การประเมิ น Digital Literacy ของ
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
การประยุกต์ใช้ Digital Literacy ของประเทศต่างๆ กับบริบทของประเทศไทย

ความหมายของ Digital Literacy
ความหมาย

คาว่า Digital Literacy ยังไม่ได้มีการบัญญัติเป็นภาษาไทยที่ชัดเจน แต่ละองค์กร หน่วยงาน ประเทศ ก็
ให้คานิยาม Digital Literacy และ Digital Skill และเรียกชื่อแตกต่างกัน แต่เมื่อเทียบกับคาศัพท์ใกล้เคียงของ
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน น่ าจะใช้คาว่า “การรู้ดิจิทัล” ซึ่งก็ไม่มีความชัดเจนมากนัก ดังนั้นในที่นี้จะ
ยังคงใช้คาว่า Digital Literacy หรือคาใกล้เคียงไปก่อน รวมทั้งการหาความหมายเพิ่มเติมเพื่อหาคุณลักษณะ
สาคัญ สาหรับการนามาประยุกต์ใช้ในบริบทของไทยต่อไป
จากการส ารวจเรี ย นรู้ ข องผู้ ใ หญ่ ข ององค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา
(Organisation for Economic Co-operation and Development หรื อ OECD) ได้ นิ ย ามศั พ ท์ Digital
Literacy ว่าเป็นทักษะที่จาเป็นในการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อม การทางานกับชีวิตประจาวัน
เป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุผลงานที่มคี วามซับซ้อน เป็นทักษะที่มีความ
จาเป็นสาหรับใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ สารสนเทศที่จาเป็น การประเมินสารสนเทศ และการนาไปใช้เพื่อ
แก้ปัญหา (OECD, 2013)
Ferrari (2013) นิยาม Digital Literacy หรือ Digital Skills ว่าเป็นความสามารถในการวิเคราะห์และ
ประเมินข้อมูลดิจิทัล การแก้ปัญหาผ่านการใช้เครื่องมือดิจิทัล การสร้างเนื้อหาและอื่น ๆ
รัฐสภายุโรป (The European Parliament) (2006) ได้ให้ความหมายคาว่า “ความสามารถด้านดิจิทัล
(Digital Competence)” เป็นการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการทางาน การสันทนาการ การเรียนรู้
และการสื่อสาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทักษะพื้นฐานด้าน ICT การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการค้นคืน การ
จัดเก็บ การสร้าง การนาเสนอและการแลกเปลี่ยนข้อมูล การสื่อสารและมีส่วนร่วมในเครือข่ายความร่วมมื อ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
Doteveryone (2016) อธิ บ าย “ทั ก ษะดิ จิ ทั ล พื้ น ฐาน” ว่ า เป็ น 'ทั ก ษะขั้ น ต่ าที่ จ าเป็ น ในการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงรวมถึงทักษะที่จาเป็นในการได้รับประโยชน์จ าก
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โลกดิจิทัล ได้แก่ การซื้อสินค้า การทาธุรกรรม การหาข้ อเสนอที่ดีที่สุดจากระบบออนไลน์ การสื่อสารกับ
ครอบครัวและเพื่อน การเข้าถึงบริการดิจิทัลสาธารณะ การค้นหาสิ่งที่ต้องการและการสมัครงาน
The UK Digital Skills Workforce (2014) อธิบ ายทั ก ษะดิจิทั ลว่าเป็นทักษะที่จาเป็นในการทางาน
การปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยีดิจิทัลและเน้นว่าทักษะเหล่านี้เป็น ทักษะที่จาเป็นสาหรับชีวิต
องค์ประกอบ
จากคาจากัดความดังกล่าว นักวิจัยได้มีการศึกษาความสามารถหลักที่เกี่ยวข้องกับการรู้ดิจิทัล (Digital
Literacy)
Digital literacy ถูก นามาใช้ในโครงการ DigEuLit โดยการใช้ดิจิทั ล จะครอบคลุม ประเด็ นต่ อ ไปนี้
(Martin, 2005)
-

ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital competence) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับโลกของโลกดิจิทัล
การใช้งานดิจิทัล (Digital usage) หมายถึงการประยุกต์ใช้ความสามารถด้านดิจิทัล ภายใน
บริบทเฉพาะ หรือการทางานแบบมืออาชีพ
การเปลี่ยนรูปดิจิทัล (Digital transformation) หมายถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้งาน
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในด้าน
ความรู้และการเป็นมืออาชีพ

The IPTS นาเสนอ ‘Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding’
โดยใช้แนวคิดด้านการรู้ดิจิทลั (Digital literacy) เพราะการรู้ดิจิทลั จะครอบคลุมการรู้ หรือทักษะด้านต่างๆ
ได้แก่ (Ala-Mutka, 2011)
-

-

การรู้คอมพิวเตอร์ขั้ นพื้นฐานและ การรู้เทคโนโลยี (Computer literacy or technology
literacy) เป็นความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
การรู้ด้านอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่าย (Internet or network literacy) เป็นทักษะที่จาเป็นต่อ
การค้นหา เลือกและประเมินผลข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
การรู้สารสนเทศ (Information literacy) เป็นทักษะที่จาเป็นต่อการค้นหาและประเมินข้ อมูล
การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ การใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลและจริยธรรม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศในการการสร้างและสื่อสารความรู้
การรู้ด้านสื่อ (Media literacy) เป็นทักษะที่ช่วยในการวิเคราะห์ ประเมินผลและสร้างข้อความ
ที่มีความหลากหลาย ทั้งประเภท และรูปแบบของสื่อ

Chinien and Boutin. (2011) ได้ทาการศึกษาเรื่อง “Defining Essential Digital Skills in the
Canadian Workplace” ในการศึกษาได้แบ่งทักษะดิจทิ ัลเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
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-

ทักษะทางเทคนิคด้านดิจิทัล (Digital Technical Skills)
ทักษะด้านการประมวลผลสารสนเทศดิจิทัล (Digital Information Processing Skills)
ทักษะพื้นฐาน (Foundational Skills)
ทั ก ษะ Transversal Skills ซึ่ ง หมายถึ ง ความรู้ ทั ก ษะ และนิ สั ย การท างาน ที่ เ ชื่ อ ว่ า มี
ความสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จในการเรียนรู้และการทางานในโลกปัจจุบัน

DIGCOMP’ s Framework for Developing and Understanding Digital Competence in
Europe (2013) ระบุว่า กรอบแนวคิดด้านดิจิทัล จะขึ้นอยู่กับชุดของสมรรถนะซึ่งแบ่งเป็น 5 มิติ ได้แก่
-

สารสนเทศ (Information)
การสื่อสาร (Communication)
การสร้างเนื้อหา (Content creation)
ความปลอดภัย (Safety)
การแก้ปัญหา (Problem Solving)

การแบ่งระดับและกลุ่มผู้ใช้
นอกจากการแบ่งองค์ประกอบที่สามารถจัดอยู่ในการรู้ดิจิทัลแล้ว มักจะมีการจัดกลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสมกับ
การรู้ดิจิทัลในระดับต่างๆ
OECD (2013) ได้จ าแนกสมรรถนะด้านไอซีที ออกเป็น 3 ประเภท ตามความแตกต่างกั นของกลุ่ม
ผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้ใช้งานขั้นพื้นฐาน ผู้ใช้งานขั้นสูง และผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีที
1)

2)
3)

ผู้ใช้งานขั้นพื้นฐาน (Basic users): เป็นผู้ใช้เครื่องมือทั่วไปที่จาเป็นสาหรับสังคมสารสนเทศ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และชีวิตการทางาน เช่น office suites และอินเทอร์เน็ต เช่น เบราว์เซอร์
และอีเมล ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ผู้ใช้งานขั้นสูง (Advanced users): เป็นผู้ใช้งานที่มีความสามารถ ทางานในสาขาที่มีความ
เชี่ยวชาญ หรือใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ เทคโนโลยีสารสนเทศจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทางาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีที (ICT Specialists): สมรรถนะของผู้ใช้กลุ่มนี้ครอบคลุมความสามารถใน
การพัฒนางานและดูแลรักษาระบบไอซีที เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นงานหลักสาหรับกลุ่มนี้

The e-skills Forum (2004) นาเสนอความหมายของ e-skills ต่อมาในปี 2007 e-Skill ถูกใช้สาหรับ
การติดต่อสื่อสาร และจาแนก e-Skill แบ่งเป็น 3 ประเภท
1)

ผู้ใช้ที่มีทักษะด้านไอซีที (ICT user skills) : ทักษะที่เชื่อมโยงกับความสามารถในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล
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2)

3)

ผู้ป ฏิบั ติงานที่มีทักษะด้านไอซี ที (ICT practitioner skills): ทักษะที่เชื่อมโยงกับการวิจัย
การพัฒนา การออกแบบ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดการ การผลิต การให้คาปรึกษา การ
บูรณาการ การติดตั้ง การบริหารจัดการ การบารุงรักษา การสนับสนุนและการให้บริการระบบ
ไอซีที
ทักษะส าหรับ การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business skills): ทั ก ษะที่ จ าเป็นในการ
แสวงหาโอกาสจากการใช้ ป ระโยชน์ จ ากไอซีที แ ละอิน เทอร์เ น็ต อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละองค์กร

Development Economics (2013) ได้แบ่งคุณลักษณะที่ช่วยให้บุคคลและธุรกิจใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและ
เข้าถึง สร้างหรือแบ่งปันสารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจสมัยใหม่ ทักษะ
ดิจิทัลแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1)

2)

3)

ทักษะดิจิทัล ระดับ เริ่ม ต้น (Entry-level digital skills) เป็นทั ก ษะที่ เ กี่ ยวข้องกั บ การใช้งาน
แอพพลิเคชั่นดิจิทัล ซึ่งได้รับการออกแบบ และพัฒนาจากผู้อื่น เช่น การค้นหา การจับภาพ และ
การบันทึก การใช้ข้อมูลจากธุรกิจและบริการสาธารณะจากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย
ทั ก ษะดิ จิ ทั ล ระดั บ กลาง (Intermediate-level digital skills) เป็ น ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในการ
ดาเนินการและการบริหารจัดการโปรแกรมทีพ่ ัฒนาโดยผูท้ ี่มที ักษะสูงกว่า แต่อาจให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล การให้การสนับสนุนระบบและการบารุงรักษา เป็นต้น
ทักษะดิจิทัลระดับสูง (Advanced digital skills) เป็นทักษะที่เชื่อมโยงกับ การสร้างและ / หรือ
การแสวงหาประโยชน์ จากแอพพลิเคชั่นดิจิทัล หรือโปรแกรมใหม่ๆ เช่น การเขียนโปรแกรมขัน้
สูงและการเข้ารหัสในการสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ เป็นต้น รวมทั้งการมีทักษะเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
จาเป็นในการแปลงความคิดเป็นโครงการเชิงพาณิชย์ที่ประสบความสาเร็จ

DIGCOMP’ s Framework for Developing and Understanding Digital Competence in
Europe (2013) ซึ่งแบ่งชุดของสมรรถนะเป็น 5 มิติตามที่กล่าวแล้ว โดยสมรรถนะเหล่านี้จะเชื่อมโยงกันเป็น
สามระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน (Foundation) ระดับกลาง (Intermediary) และระดับสูง (Advanced level)
The UK forum for Computing Education (UKforCE, 2014) ได้ป ระเมิ นกลุ่ม อาชีพที่ พนัก งาน
จะต้องมีทักษะด้านดิจิทัลในระดับหนึ่ง โดยแบ่งกลุ่มคนออกเป็น 4 ประเภท
-

ผู้ที่ไม่จาเป็นต้องรู้ดิจิทัล (Digital Muggle) หมายถึงผู้ที่ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีทักษะดิจิทัล
พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) เป็นผู้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลตามจุดมุง่ หมาย
มีความมั่นใจในการสื่อสาร ค้นหาข้อมูลและซื้อสินค้า / บริการ
คนทางานดิจิทัล (Digital Worker) เป็นผู้มีความสามารถในการประเมินผล การกาหนดค่าและ
ใช้ระบบดิจิทัล ที่ซับซ้อน มีทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
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-

ผู้ส ร้า งดิจิทัล (Digital Maker) เป็นผู้มี ทั ก ษะในการสร้างเทคโนโลยีดิจิทั ล เช่น การพัฒ นา
ซอฟต์แวร์ การใช้โปรแกรมที่มีความซับซ้อน

สรุป
จากคาจากัดความข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้
1)
2)
3)
4)

การรู้ ดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) เป็ น ค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ กล้เ คี ย งกั บ ค าว่ า ทั ก ษะดิ จิทั ล (e-Skills)
ความสามารถหรือสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competence)
การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นความรู้ที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิตประจาวัน ซึ่งอุปกรณ์ เครื่องใช้
การติดต่อสื่อสาร การทาธุรกรรม จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นพื้นฐาน
การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นความหมายที่กว้างซึ่งจะครอบคลุมองค์ประกอบด้าน การรู้
เทคโนโลยี การรู้สารสนเทศ การรู้ด้านสื่อ และการรู้เพื่อการดาเนินชีวิต
การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ของผู้ใช้แต่ละคนจะแตกต่างกัน ซึ่งอาจแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก
ได้แก่ ความรู้ขั้นพื้นฐานในฐานะประชาชนทั่วไป ความรู้สาหรับการทางานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และความรู้ขั้นสูงสาหรับผู้เชี่ยวชาญ เป็นความรู้เฉพาะทางในวิชาชีพ ซึ่งจะแตกต่าง
กันตาม สาขา อาชีพ และความถนัด

2. Digital Literacy ของประเทศต่างๆ
Digital Literacy ของประเทศต่างๆ จะเลือกศึก ษาจาก 3 ประเทศหลัก ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศสหราชอาณาจักร และ ประเทศออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามก่อนที่จะดาเนินการศึกษาในทั้ง 3 ประเทศ
จะทาการศึกษากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st Century Learning) ซึ่ง
เป็นกรอบสาหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และในตอนท้าย จะเป็นการนาเสนอขั้นตอนการ
ประเมิน Digital Literacy ของ องค์การ UNESCO
2.1 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st Century Learning) เป็นกรอบที่
แสดงให้เห็นถึงทักษะและความรู้ที่จาเป็นต่อความสาเร็จในการทางาน การดารงชีวิต และความเป็นพลเมือง
ระบบสนับสนุนที่จาเป็นสาหรับผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (P21, 2016)
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักได้แก่
-

วิชาหลักในศตวรรษที่ 21 (Key Subjects and 21st Century Themes)
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)
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-

ทั ก ษะด้านสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology
Skills)
ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills)

จะเห็ น ได้ ว่ า ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ การสื่ อ สาร และเทคโนโลยี เป็ น หนึ่ ง องค์ ป ระกอบหลัก ที่ มี
ความสาคัญ เพราะปัจจุบันมนุษย์อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นตัว
ขับเคลื่อน การเข้าถึงข้อมูลจานวนมาก การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี มีผลทาให้ ประชาชน
และคนทางานจะต้องมีการพัฒนาทักษะด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ความรู้และทักษะที่จาเป็น ได้แก่
-

ความรู้ด้านสารสนเทศ (Information Literacy)
ความรู้ด้านสื่อ (Media Literacy)
ความรู้ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร (Information, Communications and
Technology: ICT Literacy)

2.2 Digital Literacy ประเทศสหราชอาณาจักร
การศึกษา Digital Literacy ของประเทศสหราชอาณาจักรเริ่มจากการตรวจสอบอุปสงค์และอุปทาน
ของทักษะดิจิทัลในประเทศและทบทวนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าความต้องการทักษะดิจิทัลของประชาชน
และภาคธุรกิจไม่ได้รับการแก้ไข ข้อค้นพบจากการศึกษาสรุปได้ดังนี้
-

-

ปัญหาการขาดแคลนทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมสาหรับงานดิจิทัลยังคงมีอยู่ในตลาดแรงงานของ
ประเทศ ซึ่งความขาดแคลนจะมีผลต่อการเติบโตทางธุรกิจ นวัตกรรม และการพัฒนาทางสังคม
การขาดความเชื่อมโยงอุปทานของทักษะดิจิทัลต่ออุปสงค์ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และ
ระยะยาว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจัดอันดับการลงทุนและการใช้ประโยชน์ด้านไอที และอาจ
ทาให้ประเทศลดความน่าสนใจในการลงทุนและการทาธุรกิจ
ทักษะดิจิทัลต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้กับประชากรทั้งประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนและทุก
องค์กรสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ประเทศมีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการพัฒนาทักษะแรงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่า
แรงงานสามารถใช้ทักษะดิจิทัลสาหรับตลาดกลุ่มใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐาน
การขยายตัวของกิจการที่ใช้ทักษะดิจิทัลช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศ
แต่โอกาสดังกล่าวมักจะมีข้อจากัดจากการขาดทักษะดิจิทัลของแรงงาน

The Federation of Small Businesses (FSB) ได้ทาการศึกษาผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับทักษะ
พื้นฐานที่ผู้สมัครงานในสหราชอาณาจักรยังขาด ของผู้สมัครงาน 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีอายุต่ากว่า 24 ปี และ
กลุ่ ม ผู้ สู ง วั ย ที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า 50 ปี พบว่ า ผู้ ส มั ค รสู ง อายุ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะขาดทั ก ษะดิ จิ ทั ล สู ง กว่ า เมื่ อ
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เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้สมัครที่มีอายุน้อย ทักษะพื้นฐานที่ผู้สมัครงานในสหราชอาณาจักรยังขาด แสดงในรูปที่
1

รูปที่ 1 : ทักษะพื้นฐานที่ผู้สมัครงานในสหราชอาณาจักรยังขาด
ที่มา: The Federation of Small Businesses: FSB (2015)
ความต้อ งการทัก ษะด้านดิจิทัลในปัจจุบันและในอนาคตของประเทศสหราชอาณาจักร แบ่ง เป็น 2
ระดับ หลัก ได้แก่ ทั ก ษะดิจิทั ล พื้นฐาน (Baseline digital skills) และทั ก ษะเฉพาะกลุ่ม (Sector specific
skills)
ความต้องการทักษะดิจิทัลพื้นฐาน (Baseline digital skills) ในปัจจุบัน ได้แก่ ความสามารถในการ
เรียกดูเว็บไซต์ ค้นหาเนื้อหา การใช้แป้นพิมพ์ / เมาส์ เข้าใจศัพท์เทคนิค (Jargon) ด้านไอที เครือข่ายทาง
สังคม / สื่อ และการใช้โปรแกรมประมวลคา (Word) ตัวอย่าง เช่น
-

การรับรู้ถึงความปลอดภัยไซเบอร์
ทักษะการใช้งาน Office และทักษะการประมวลผลทางธุรกิจ
การทางานกับซอฟต์แวร์สานักงานและฐานข้อมูล
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ความต้องการทักษะดิจิทัลเฉพาะกลุ่ม (Sector specific skills) มีแนวโน้มที่จะเป็นทักษะเฉพาะกลุม่
ทั้งที่เป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมที่ไม่ใช้ดิจิทัล และการประกอบอาชีพที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติ
อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น:
-

การพิมพ์ 3 มิติ
แคด (การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หรือ CAD
การออกแบบคอมพิวเตอร์
การออกแบบกราฟิก
แบบจาลองข้อมูลอาคาร (Building Information Modelling: BIM
การตลาดดิจิทัลในธุรกิจค้าปลีก
การเกษตร
การผลิตเนื้อหา และการพัฒนาสื่อดิจิทัล

อย่างไรก็ตามความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีทักษะทางเทคนิคเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและความ
ต้องการของตลาดมีแนวโน้มที่จ ะเพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิ นกว่าระบบการศึกษาและการฝึกอบรมสามารถ
ตอบสนองได้ เช่น
-

นักวิเคราะห์ (ข้อมูลขนาดใหญ่)
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์
นักพัฒนาเว็บ
นักนวัตกรรม
โปรแกรมเมอร์

แผนที่ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills Mapping)
จากผลการศึกษาขั้นต้น การจัดทา Digital Literacy ของประเทศสหราชอาณาจักรจะจัดทาในรูป
แผนที่ ทั ก ษะด้านดิจิทั ล (Digital Skills Mapping) โดยทั ก ษะดิจิทั ล จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
ทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) ทักษะสาหรับแรงงาน (Workforce Skills) และ ทักษะมืออาชีพ (Professional
Skills)
ทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) แบ่งเป็น 4 หน่วยย่อยได้แก่
-

เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัลและการสื่อสาร
การจัดการไอที ความปลอดภัย และ การรักษาความปลอดภัย
การจัดการสารสนเทศ
การสื่อสารแบบดิจิทัล
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ทักษะสาหรับแรงงาน (Workforce Skills) ประกอบด้วยทักษะพื้นฐาน และเพิ่มเติม อีก 3 หน่วยย่อย
ได้แก่
-

การจัดการสารสนเทศและการประมวลผล
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ทักษะเฉพาะสาขา

ทักษะมืออาชีพ (Professional Skills) ประกอบ ด้วยทักษะพื้นฐาน และทักษะสาหรับแรงงาน และ
เพิ่มเติมอีก 3 หน่วยย่อยได้แก่
เนื้อหาและการใช้ไอซีที (Content and ICT Usage)
การแก้ปัญหา
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
การเชื่อมโยงแสดงในรูปที่ 2
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1.
(Basic Skills)

(Digital Skills)

2.
(Workforce Skills)
1.

3.
(Professional Skills)
1

2

รูปที่ 2: แผนที่ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills Mapping)
ที่มา: ปรับจาก ECORYS UK (2016).
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการรู้ดิจิทัล ให้ประสบความสาเร็จจาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
หลายหน่วยงาน ทั้งรัฐบาลกลางซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ทาการกาหนดทิศทางนโยบายเศรษฐกิจ ในระดับชาติ
และความเป็นผู้นา รวมถึงบทบาทของนายจ้าง ภาคการศึกษา รัฐบาลท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการแก้ไขปัญหาช่องว่างและการขาดแคลนทักษะดิจิทัลของประเทศ
-

รัฐบาลควรเป็นผู้นา ประสานงานและเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการพัฒนาทักษะดิจิทัล
นายจ้างควรจะเป็นเจ้าของของการพัฒนาทักษะดิจิทัล
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-

ภาคการศึกษาควรพัฒนาและปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตามเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
รัฐบาลท้องถิ่นและระดับภูมิภาค ควรตอบสนองความต้องการทักษะดิจิทัลในท้องถิ่นของตน

2.3 Digital Literacy ประเทศนิวซีแลนด์
Digital Literacy เป็นทักษะชีวิตที่จาเป็นและเป็นสิทธิของพลเมืองนิวซีแลนด์ทุกคน ความสามารถด้าน
ไอซีทีของแรงงานอาจจะนามาซึ่งผลผลิตถึง $ 1700 พันล้านต่อปี ดังนั้นประเทศจึงมีการนามาตรฐานระหว่าง
ประเทศมาพัฒนาทักษะการใช้ไอซีทีเพื่อประโยชน์ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
เพื่อให้บรรลุผลในเชิงบวก การวัดความสามารถในการใช้ไอซีทีสาหรับคนงานต้องได้รับการสนับสนุนใน
ระดับชาติ โดยเฉพาะกลุ่มชายขอบ หรือผู้ด้อยโอกาส (Marginalised groups) ซึ่งหมายถึงผู้ที่ใช้ชีวิตห่างไกล
จากศูนย์กลางทั้งในทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม . เพื่อช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้จะมีส่วนร่วมในสังคมมาก
ขึ้น
ประเทศนิวซีแลนด์ยอมรับการประเมินผลการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ตามการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพในระดับสากล (International Standard Qualifications) มาตรฐานที่ยอมรับประกอบด้วย
-

โปรแกรม Digital literacy ของ ICDL/ECDL
โปรแกรม Internet and Computing Core Certification ของ IC3
โปรแกรมของ Microsoft

การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล จะแบ่งเป็นระดับตามคุณลักษณะของผู้ ใช้ เช่น โปรแกรม
Digital literacy ของ ICDL แบ่งผู้ใช้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับสูง และผู้ใช้เฉพาะทาง ซึ่งในแต่
ละระดับจะกาหนดเนื้อเรื่องที่จะวัดแตกต่างกัน
2.4 Digital Literacy ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย ได้ ให้ ความหมายของ Digital Literacy ว่ า เป็ น ความสามารถการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เช่น คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ดังนั้นประเทศจึงจาเป็นต้องสนับสนุนให้
บุคคลและกลุ่มที่มีส่วนได้เสียในการเข้าถึงโอกาสทางสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล
การรู้และทักษะดิจิทลั (Digital literacy and e-skills) จะมีการจัดวางเป็น 3 ระดับ
1)

ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Foundation ICT) เป็นการรู้ดิจิทลั
พื้นฐานหรือทักษะไอซีทีทจี่ าเป็นสาหรับการดารงชีวิตและการทางาน
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2)

3)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพ (Extension ICT) เป็นการรู้ดจิ ิทลั
และความต้องการทักษะ ICT เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพทีเ่ กี่ยวกับ ICT โดยตรง
อาชีพอื่นที่ต้องใช้ ICT เป็นเครือ่ งมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (ICT Strategic) เป็นการรู้ดิจทิ ัลเฉพาะทางเพือ่
นาไปใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งในระดับภูมิภาค อุตสาหกรรมหรือองค์กร

ทักษะการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy Skills) แบ่งเป็น 16 กลุ่ม ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

พลเมืองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Citizen) – ทักษะที่จาเป็น
ผู้ใช้ ICT ที่มีความรู้ด้านดิจิทัล (IT users digital literacy) – ทักษะที่จาเป็น
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคม – ทักษะที่จาเป็น
อุปกรณ์สานักงานขนาดเล็กและสานักงานที่บ้าน และการติดตั้งเครือข่าย– ทักษะที่จาเป็น
การพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลและการทางานร่วมกัน – ทักษะที่จาเป็น
การพัฒนาเว็บไซต์ – ทักษะที่จาเป็น
สานักงานขนาดเล็ก อุปกรณ์ และการติดตั้งระบบเครือข่าย
สานักงานขนาดเล็กและการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายในบ้าน
การสร้างโซลูชั่นการสื่อสารทางธุรกิจและระบบรักษาความปลอดภัย
การขายสินค้าและบริการออนไลน์
การจัดการโซลูชั่นการสื่อสารทางธุรกิจและระบบการรักษาความปลอดภัย
การพัฒนากรณีศึกษาทางธุรกิจและเลือกกลยุทธ์และการแก้ปัญหาด้านไอทีที่เหมาะสม
การบริหารโครงการที่มีเปลี่ยนแปลง ICT
การจัดตั้งธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business)
การบริหารบริการเสมือนหรือบริการภายนอก (Out-sourced)
การสร้างเป้าหมายทางธุรกิจไอซีทีอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยทักษะที่มีความสาคัญที่จะต้องได้รับการพัฒนา (ค่ามัธยฐาน หรือ Median ในระดับสูง) คือ ทักษะ
เกี่ยวกับพลเมืองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Citizen) ผู้ใช้ ICT ที่มีความรู้ด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายสังคม (รูปที่ 3)
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รูปที่ 3 การจัดลาดับความสาคัญทักษะความรู้ดิจิทัล (Digital Literacy Skills)
ที่มา: IBSA. (2013).
ระดับ e-Skill ที่สนับสนุนการรู้ดิจิทัลแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้
-

-

-

Foundation e-skills 1.1 (AQF 1) ทั ก ษะการรู้ดิจิทัลที่ จ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลในการทางานตามปกติ โปรแกรมซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ดิจิทัล
Foundation e-skills 1.2 (AQF 2) ทักษะการรู้ดิจิทัลที่เพียงพอต่อการเข้าใจวิธีการ เครื่องมือ
และการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม สามารถดาเนินกิจกรรมประจาวัน โดยใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสาร อินเทอร์เน็ต และซอฟแวร์ และการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานของการใช้งานและการทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ดิจิทัลมาตรฐาน
Foundation e-skills 1.3 (AQF 3) ทักษะการรู้ดิจิทัลที่เพียงพอที่จะประยุกต์และทางานที่มี
ความซับซ้อน หลากหลายและไม่ใช่งานประจา
Extension e-skills (Level 2-AQF 4-5) ทั ก ษะการใช้ ไ อซี ที ใ นระดั บ นี้ จ ะขยายขี ด
ความสามารถของบุคคลเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ รวมถึง ทักษะดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อการ
ปรับ ปรุงประสิทธิภาพการผลิต และใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับ
วิธีการ มาตรฐาน เครื่องมือ และ การใช้งานคอมพิวเตอร์ในบริบทเฉพาะ
Strategic e-skills (Level 3-AQF 6+) ทักษะการใช้ไอซีทีเพื่อทบทวนเทคโนโลยีและความ
ต้องการระบบ การประเมินความต้องการทรัพยากรที่เกี่ ยวข้อง การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขาย
และการใช้สารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถให้สอดคล้องกับความ
ต้องการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจหรือชุมชน
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หมายเหตุ: AQF ย่อมาจาก Australian Qualification Framework
ชุดทักษะความรู้และความสามารถดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาประเมินโดยใช้มาตรฐานคุณภาพใน
ระดับสากล (International Standard Qualifications) มาตรฐานที่ยอมรับประกอบด้วย
-

Strata IT Fundamentals (CompTIA)
European Computer Driving Licence (ECDL)
Microsoft Office Specialist (MOS)
IC3 Internet and computing core certification
Cisco IT Essentials
Microsoft Applications Specialist (MAS)
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การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากลที่เหมาะสมสาหรับการประเมินทักษะการรู้ดิจิทัลในระดับพื้นฐาน
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: การรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพในระดั บ สากลส าหรั บ การประเมิ น ทั ก ษะการรู้ ดิ จิ ทั ล ใน
ระดับพื้นฐานของประเทศออสเตรเลีย ที่มา: IBSA(2013)
ชื่อชุดทักษะ

1. พลเมืองอิเล็กทรอนิกส์ (eCitizen)
2.ผู้ใช้ ICT ที่มีความรู้ด้าน
ดิจิทัล (IT users digital
literacy)
3. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
เครือข่ายสังคม (Internet
technology and social
networking)
4. อุปกรณ์สานักงานขนาดเล็ก
และสานักงานที่บ้าน และการ
ติดตัง้ เครือข่าย (Small office
and home office
equipment and network
set up)
5. การพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลและ
การทางานร่วมกัน (Digital
content development and
collaboration)
6. สานักงานขนาดเล็ก
อุปกรณ์ภายในบ้าน และการ
ติดตัง้ เครือข่าย (Small office
and home equipment and
network set up)

ชุดทักษะ Digital
Literacy

Foundation E-skills 1
(AQF 1)
Foundation E-skills 1
(AQF 1)

การรับรองมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล (International Standard Qualifications)
CompTIA

ECDL

MOS

IC3

Strata IT
Fundamenta
ls

European
Computer
Driving
License

Microsoft
Office
Specialist

Internet and
computing
core
certification

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Foundation E-skills 1
(AQF 1)

Foundation E-skills 2
(AQF 2)

Y

Y

Y

Y

Foundation E-skills 3
(AQF 3)

Y

Foundation E-skills 3
(AQF 3)

Y
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Cisco IT
Essentials

MAS
Microsoft
Applications
Specialist

Y

2.5 Digital Literacy ประเทศแคนาดา
การรู้และทั ก ษะที่ จาเป็นสาหรับประชากรที่ เป็นผู้ใหญ่ไม่เ พียงการอ่านและการเขียน แต่จ ะต้อง
สามารถมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสามารถที่จะให้ความรู้กับบุตรหลานในการเริ่มต้นที่ดีที่สุดใน
ชีวิต และสร้างแรงงานที่ช่วยให้ประเทศแคนาดาได้ประโยชน์จากจุดแข็งต่างๆ ของประเทศ มีส่วนร่วมในความ
เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีดิจิทัลเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
การรู้และทักษะของผู้ใหญ่เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และ
สังคมที่มีประสิทธิผล เพราะจะทาให้กลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะสาหรับเศรษฐกิจดิจิทัลประสบความสาเร็จ
หนุ่มสาวชาวแคนาดาเมื่อมีการติดต่อสื่อสารจะต้องมีความเป็นส่วนตัว จริยธรรม ความปลอดภัยและ
การตรวจสอบข้อมูลได้ จะต้องเตรียมคนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองดิจิทัล MediaSmarts (2015) ได้
แบ่งความสามารถในการรู้ดิจิทัล เป็นการใช้งาน ความเข้าใจและการสร้าง ประกอบด้วย
จริยธรรมและความเห็นอกเห็นใจ (Ethics and Empathy) เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์
ในการอยู่ร่วมกับสังคม และการใช้จริยธรรมในการตัดสินใจต่างๆในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล เช่น
การเข้าถึงดนตรี วิดีโอ การแบ่งปันข้อมูลของบุคคลอื่น
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย (Privacy and Security) เป็นทัก ษะที่จาเป็นในการ
จัดการความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง และความปลอดภัยในระบบออนไลน์
การมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Engagement) เป็นทักษะที่ต้องการให้ทราบถึงสิทธิ์
ในฐานะพลเมือง ผู้บริโภค เพื่อช่วยสร้างบรรทัดฐานที่ดี และมีส่วนร่วมกับชุมชน
สุขภาพดิจิทัล (Digital Health) เป็นทักษะในการจัดการการใช้ชีวิตให้มีความสมดุลระหว่าง
การใช้ชีวิตแบบออนไลน์ และการใช้ชีวิตตามปกติ รวมถึงประเด็นต่างๆ เช่น สื่อดิจิทัล เพศ และ
สุขภาพ
ความตระหนั ก รู้ ข องผู้บ ริ โ ภค (Consumer Awareness) เป็ น ทั ก ษะที่ จ ะช่ว ยในการท า
ธุรกรรมออนไลน์ ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ
การค้นหาและการสอบทาน (Finding and Verifying) เป็นทั ก ษะในการค้นหาข้อมูลผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กรอบแนวคิดด้านการรู้ด้านดิจิทัลสาหรับนักเรียนชั้น K 8 ด้านการใช้งาน ความเข้าใจและการสร้าง
ดิจิทัล
กรอบแนวคิดดังกล่าวจะแตกต่างกันตามระดับชั้นของนักเรียน
-

กรอบการรู้ดิจิทัลสาหรับนักเรียนระดับ K-3 โดยครอบคลุมนักเรียน ระดับ K1-K3 (ประถม
1-3)
กรอบการรู้ดิจิทัลสาหรับนักเรียนระดับ K-4-6 (ประถม 4-6)
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กรอบการรู้ดิจิทัลสาหรับนักเรียนระดับ K-7-8 (มัธยม 1-2)
กรอบการรู้ดิจิทัลสาหรับนักเรียนระดับ K-9-12 (มัธยม 3-6)
2.6 Digital Literacy ประเทศเกาหลีใต้
การศึกษา Digital Literacy ของประเทศเกาหลี จะเป็นการศึกษาการปูพื้นฐานประชาชนในประเทศใน
การเข้าถึงการรู้ดิจิทัล เนื่องจากมีความใกล้เคียงกับความต้องการผลักดันให้ประชากรของไทยได้เข้าถึงการใช้
งานด้านดิจิทัลเพื่อการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน
รัฐบาลเกาหลีใต้กาหนดนโยบายแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐและ
เอกชนด้วยการออกกรอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ข้อมูลสารสนเทศ “Framework Act on
Informatization Promotion” ในปี 1987 พระราชบัญญัติฉบับนี้ทาให้เกิดการก่อตั้งหน่วยงานชื่อ NIA (The
National Information Society Agency) เพื่ อ สร้ า งสั ง คมสารสนเทศแห่ ง ชาติ ก ากั บ ดู แ ลการก่ อ สร้ าง
เครือข่ายความเร็วสูง การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐและจัดโปรแกรมเพื่อส่ง เสริมให้
ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการรู้ดิจิทัล (National Information Society Agency, 2006)
NIA ได้ เ ริ่ ม วางโครงสร้ า งพื้ น ฐานสารสนเทศของประเทศเกาหลี ( The Korean Information
Infrastructure initiative หรื อ KII) ในปี 1994 เพื่ อ สร้า งเครือ ข่า ยใยแก้ ว น าแสงทั่ ว ประเทศ รั ฐ บาลได้
ดาเนินการตาม KII ประกอบด้วยโครงการต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี โดยใช้เ งินกู้ ภาครัฐร่วมกั บ เงินบริจ าค
ภาคเอกชน ตามลาดับ
-

ปี 1999 โครงการ Cyber Korea 21
ปี 2002 โครงการ e-Korea Vision 2006
ปี 2003 โครงการ Korea Vision 2007
ปี 2004 โครงการ The Broadband Convergence Network (BcN)
ปี 2004 ริเริ่มโครงการ IT 839

ประเทศเกาหลีใต้ได้ล งทุ นโครงการเหล่านี้ด้วยงบประมาณจ านวนมาก แต่เ งินส่วนหนึ่ง จะมาจาก
ภาคเอกชน โดยรัฐได้ตรากฎระเบียบหลายฉบับเพื่อส่งเสริมการขายและให้แรงจูงใจกับบริษัทเอกชนเพื่อสร้าง
เครือข่าย กระตุ้นความต้องการเครือข่ายความเร็วสูงและการรู้ดิจิทัล
นอกเหนือจาก NIA รัฐบาลเกาหลีใต้ยังได้ก่อตั้งหน่วยงานหลายแห่งที่สนับสนุนการส่งเสริมการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
-

The South Korean Agency for Digital Opportunity (KADO) เพื่อสร้างมั่นใจว่าประชาชน
ชาวเกาหลีใต้ส ามารถเข้าถึง อินเทอร์เ น็ต ไม่ ว่าจะเป็ นผู้สูง อายุ ผู้พิก าร ผ่านโปรแกรมการ
ฝึกอบรมต่างๆ ตามที่กาหนดเป้าหมายไว้
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-

-

The Korea Information Security Agency ( KISA) แ ล ะ the Korea Internet Safety
Commission เพื่อดูแลความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตและการคุ้ม ครองผู้บริโภค สร้างความ
มั่นใจว่าผู้บริโภคทราบวิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (การรู้ดิจิทัล) มีความรู้สึกปลอดภัยในการใช้งาน
และความเป็นส่วนตัว
The National Internet Development Agency (NIDA) เพื่อส่งเสริมสังคมอินเทอร์เน็ตผ่าน
การศึกษาและโครงการสนับสนุน ซึ่งรวมถึงโปรแกรม
- เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับทุกคน (PC for Everyone) ในปี 1996
- การขับเคลื่อนความรู้คอมพิวเตอร์ (A computer literacy drive) ในปี 1998 และ
- การริเริ่มไซเบอร์เกาหลี 21 (The Cyber Korea 21 initiative) ในปี 1999 เพื่อส่งเสริมการรู้
ดิจิทัลและ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- การส่งเสริมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2004

กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Information and Communications หริอ MIC)
เปิดตัว the IT839 strategy หรือเรียกว่า “u-Korea Master Plan” ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
ที่ ส ามารถเข้าถึง ได้ทุ ก ที่ (Ubiquitous Information Infrastructure) ในปี 2010 โดยมี บ ริก ารที่ ส าคัญ 8
บริการ ภายใต้ 3 เสาหลัก และ 9 เครื่องมือสาหรับการเจริญเติบโตสมัยใหม่
บริการที่สาคัญ 8 รายการ ประกอบด้วย 1) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในขณะเคลื่อนที่ (WiBro) 2) การถ่ายทอดในระบบดิจิทัล (Digital broadcasting) 3) เครือข่ายภายในบ้าน (Home networks) 4)
เทเลแมติกส์ (Telematics) 5) อาร์เอฟไอดี (Radio Frequency Identification หรือ RFID) 6) W-CDMA 7)
โทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้น (Terrestrial D-TV) และ 8) โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet telephony) ภายใต้
สามเสาหลักได้แก่ บริการ โครงสร้างพื้นฐานและ เครื่องมือสาหรับการเจริญเติบโตสมัยใหม่ โดยเครื่องมือ
สมัยใหม่ได้แก่ 1) โทรศัพท์มือถือ 2) โทรทัศน์ดิจิทัล 3) อุปกรณ์เครือข่ายภายในบ้าน 4) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบ
ชิป (system-on-chip products) 5) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในยุคหน้า 6) ซอฟต์แวร์ฝังตัว (Embedded
software) 7) เนื้อหาดิจิทัล (Digital content) 8) อุปกรณ์ที่ใช้สารสนเทศเป็นพื้นฐาน และ 9) หุ่นยนต์
ในปี 2004 รัฐบาลเปิดตัว “Basic BcN Establishment Plan” และบูรณาการเครือข่ายที่ทาให้การ
เชื่อมต่อ บรอดแบนด์แบบไร้รอยต่อเพื่อรวมบริการมัลติมีเดีย ทุกประเภทได้แก่ การสื่อสารโทรคมนาคม
บริการกระจายเสียงและอินเทอร์เน็ตมีผลต่อความราบรื่นในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา และ
ทุกสถานที่
ด้วยนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลและโครงสร้างพื้นฐานทาให้นักเรียนเกาหลีใต้เกือบทั้งหมดใช้ง าน
ออนไลน์ อัตราการใช้งานอิน เทอร์เน็ตประมาณร้อยละ 99 การขับเคลื่อนอัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็น
โปรแกรมที่รัฐบาลเกาหลีใต้ให้ความสาคัญมาก ในระยะแรกครูผู้สอนได้ส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ
นักเรียนโดยการมอบหมายงานออนไลน์และการสื่อสารผ่านทางอีเมล รัฐบาลได้แจกคอมพิวเตอร์ 50,000
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เครื่องให้กับนักเรียนมีรายได้ต่าที่มีผลการเรียนดี นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์สาธารณะด้านการศึกษา
สาหรับประชาชนเกาหลี (Education Broadcasting System หรือ EBS) ออกอากาศโปรแกรมการศึก ษา
โรงเรียนมัธยมผ่านทางอินเทอร์เน็ต
รัฐบาลยัง ได้จัดโปรแกรมการรู้ดิจิทั ล ไปยัง กลุ่ม เป้าหมายที่ มี โ อกาสน้อยที่ จ ะใช้อิ นเทอร์เ น็ต เช่น
โครงการอินเทอร์เ น็ตเพื่ อการศึก ษาสาหรับ ประชากรสิบล้านคนในปี 2000-2002 (Ten Million People
Internet Education Project: 2000-2002) เป็นโปรแกรมเพื่อให้การศึกษาอินเทอร์ เน็ตประมาณหนึ่งในสี่
ของพลเมืองของเกาหลีใต้ ขณะเดียวกั นรัฐบาลให้เงินอุดหนุนกับสถาบันฝึก อบรมภาคเอกชนทั่วประเทศ
ประมาณ 1,000 แห่ง เพื่อให้ความรู้แก่แม่บ้าน ภายใต้โปรแกรม "Cyber 21" ที่รัฐบาลเสนอ หลักสูตร 20
ชั่วโมงต่อสัป ดาห์แก่ แม่ บ้านในราคาเพี ยง 30 ดอลลาร์ส หรั ฐ มี ผู้ห ญิง ลงทะเบียนส าหรับหลัก สูตร Kado
จานวน 70,000 คน นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายของโปรแกรมเพื่อส่งเสริมการรู้ดิจิทัล และการเข้า ถึง
คอมพิวเตอร์ รวมถึง การสร้างศูนย์ข้อ มูล ท้องถิ่น จ านวน 8,263 แห่ง เพื่อให้ป ระชาชนชาวเกาหลีเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้ แจกจ่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการได้ใช้ฟรี รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
เพื่อให้ได้รับการศึกษาและการฝึกอบรมผู้สูงอายุและผู้พิการ
นอกจากนี้รัฐบาลตระหนักว่ามีความต้องการบรอดแบนด์จะไม่เพิ่มขึ้นหากประชาชนไม่ได้มีการเข้าถึง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน เป็นผลให้รัฐบาลสนับสนุนการมี เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในครัวเรือน ในปี 1999
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ ครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ส ามารถซื้อ ได้ ใ นราคาถู ก และสามารถผ่ อ นช าระการซื้ อ แจก
คอมพิวเตอร์ 50,000 เครื่อง ให้กับครอบครัวที่มีรายได้ต่า และสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรีเป็น
เวลา 5 ปี
จากการศึกษาการพัฒนาการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ของประเทศเกาหลีใต้ สามารถสรุปประเด็นที่
สาคัญดังนี้
-

การพัฒนาการรู้ดิจิทัลให้กับประชาชนเริ่มต้นประมาณปี 1994 เป็นการเริ่มต้นก่อนประเทศไทย
เป็นเวลานาน
การพัฒนาผ่านการออกเป็นพระราชบัญญัติ การกาหนดเป็นแผนและโครงการที่มีดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และมีหน่วยงานต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงดิจิทัลของประชาชน
เงินทุนในการพัฒนามาจากงบประมาณภาครัฐและภาคเอกชน โดยการแก้ไขกฎระเบียบที่จูงใจ
ให้เอกชนมาร่วมพัฒนาการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในประเทศ
การพัฒนาเริ่มต้นจากการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางเครือข่ายการ
สื่อสาร โทรคมนาคม และโทรทัศน์การศึกษา
การให้ความรู้กับประชาชนจะเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่ม โดยเริ่มจากนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน แล้ว
ขยายไปยังแม่บ้าน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
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-

ประชาชนสามารถน าความรู้ ม าใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น เช่ น การซื้ อ ขายผ่ า นระบบพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-Commerce) การใช้บ ริก ารภาครัฐ ตามที่ รัฐบาลจัดท าในรูป ของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
2.7

การประเมิน Digital Literacy ของ UNESCO

เพื่อให้การพัฒนาการรู้ดิจิทัลมีความต่อเนื่อง องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO, 2011) ได้กาหนดว่าทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีการประเมินเป็นวงจร
ที่ต่อเนื่อง เพื่อประเมินระดับการรู้ด้านดิจิทัล วงจรการประเมินแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
3.

ระบุหรือทบทวนทักษะความสามารถหลักและระดับของทักษะ
บุคคล หรือพนักงานทาการประเมินตนเอง
วิเคราะห์ช่องว่างของทักษะที่ตนเอง,u และทักษะที่เป็นที่ต้องการทั้งเพื่อการทางานและการ
ใช้ชีวิต
พิจารณา ช่องว่าง และ ข้อบกพร่อง และระบุกิจกรรมการเรียนหรือการพัฒนา
ตรวจสอบและทบทวนช่องว่าง

การประยุกต์ใช้ Digital Literacy ของประเทศต่างๆ กับบริบทของประเทศไทย
จากการศึกษา Digital Literacy ของประเทศต่างๆ สามารถนามาประยุกต์ใช้กับบริบทของประเทศไทย

ดังนี้
-

-

-

ประเทศต่างๆ พิจารณาว่าการรู้ดิจิทัลในระดับพื้นฐานเป็นสิ่งจาเป็นที่ภาครั ฐจะต้องสนับสนุน
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มโอกาสในการทางาน และสามารถใช้ชีวิตใน
ยุคที่ใช้ ICT เป็นพื้นฐาน
การรู้ดิจิทั ล ส าหรับ ผู้ใช้ที่ ไม่ ใช่นัก คอมพิวเตอร์จ ะแบ่ง เป็ น 2 กลุ่ม หลัก คือ ประชาชน และ
คนทางาน
การจัดกลุ่มผู้ใช้ในแต่ละระดับเป็นสิ่งจาเป็น เปรียบเสมือน Roadmap หรือ เป็นแนวทางให้
บุคคลพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ ความสามารถตามความต้องการของตนเอง และสอดคล้อง
กับความต้องการในตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมและชุมชน
การประเมิ นความสามารถมั กจะเที ยบเคียงกั บการรับ รองมาตรฐานคุณภาพในระดับ สากล
(International Standard Qualifications) ของบริษัทต่าง
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3. ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy: DE) กับ สมรรถนะผู้ใช้ไอที
(Digital Literacy: DL)
3.1 ความสาคัญของแผนแม่บทดิจิทัลแห่งชาติ
ประเทศไทยมุ่ ง น าพาประเทศสู่ DIGITALTHAILAND มี ค วามพยายามในการขั บ เคลื่อนเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิ จ ดิจิ ทั ล (DE: Digital Economy) โดยมี ยุ ท ธศาสตร์ด้ า นดิ จิทั ล ที่ เ รีย กว่ า Thailand 4.0 เพื่ อให้
สอดคล้องกับยุค Industry 4.0 โดยให้ความหมายไว้ว่า
“เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการนาเอาไอที
หรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มผลงาน โดยใช้เวลาน้อยลงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า
และบริการต่าง ๆ เพื่อให้เราแข่งขันกับชาติต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุคปัจจุบันที่การใช้สมาร์ทดีไวซ์ต่าง
ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น สมาร์ท โฟนและแท็ บ เล็ต ติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น ผ่ า นเครื อ ข่ า ยไร้ส ายความเร็ว สู ง ( Wireless
Broadband) เช่น 3G, 4G ซึ่งใช้งานได้ง่ายกว่า PC มาก ทาให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง แม้กระทั่งในคนที่ไม่
เคยใช้คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตมาก่อน ซึ่งทาให้เกิดโอกาสทางธุร กิจใหม่ ๆ มากมายในแทบทุกสาขา
เศรษฐกิจ”
ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะหลอมรวมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมทุกประเภท ซึ่งต่างประเทศกาลังแข่งขันกันพัฒนาในด้านนี้ ประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล โดยนาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์ปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้ได้โดยเร็วที่สุด
มีหลักสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ได้แก่
- เอกชนเป็นผู้นาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
- แนวทางพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน
- คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลแห่งชาติ (ดาเนินงานด้านนโยบาย)
- รัฐใช้หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคงปลอดภัย
- การคุ้มครองผู้บริโภคและข้อมูลส่วนบุคคลในการกากับดูแลระบบ IT
- รัฐเป็น Facilitator และ Promoter
- และปรับบทบาท อานาจหน้าที่และแนวทางการลงทุนในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ที่ผ่านมาหน่วยงานเอกชนเดินหน้าธุรกิจด้วยตนเองและขับเคลื่อนการใช้ไอซีทีโดยใช้กลไกการตลาด
การขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภาครัฐยังไม่เป็นผล การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องอาศัยการทางานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เป้าหมายใหญ่ร่วมกัน คือ รัฐต้องเป็ นผู้ส่งเสริม (promoter)
กับอานวยความสะดวก (facilitator) โดยครอบคลุมงาน 5 เรื่อง ได้แก่
การพัฒนา HARD INFRASTRUCTURE
การพัฒนา DIGITAL SOCIETY
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การส่งเสริม DIGITAL ECONOMY
การพัฒนา SOFT INFRASTRUCTURE
การพัฒนา SERVICE INFRASTRUCTURE

ภาพที่ 1 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทลั
(ที่มา: https://www.etda.or.th/digital-economy.html)
จากยุทธศาสตร์หลักดังกล่าว ได้นาไปสู่การปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน
แม่บท กลยุทธ์และกลไกต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเศรษฐกิจดิจิทลั เช่น การเปลี่ยนชื่อกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรับเปลี่ยนแผนแม่บทไอซี
ที เ ป็ น แผ่น แม่ บ ทดิ จิทั ล แห่ง ชาติ ปรั บ เปลี่ ยนแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 เป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 แทน มีการเตรียมความพร้อม กลไก และบูรณาการ
ภารกิจของกระทรวงทบวงกรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
นอกจากนั้น รัฐบาลยัง ผลัก ดันร่างกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้องกั บ Digital Economy ที่ ส าคัญ และสรุป
สาระสาคัญ ดังนี้
1. ร่างกฎหมายเพื่อจัดตั้ง คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ และ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จานวน 2 ฉบับ
2. ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการดิ จิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ พ.ศ. ….
กาหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รอง
นายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลด้านเศรษฐกิจเป็นรองประธานกรรมการ กาหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้าน 5
ด้าน คือ ด้าน Hard Infrastructure ด้าน Soft Infrastructure ด้าน Service Infrastructure ด้าน Digital
Economy Promotion และด้าน Digital Society and Knowledge
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3. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. กาหนดให้มีกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ครอบคลุม
การทางานในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีมิติของภารกิจและความรับผิดชอบเพิ่มเติมขึ้นจากเดิม แบ่งส่วน
ราชการระดับกรมในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกเป็น 5 ส่วนราชการ ประกอบด้วย สานักงาน
รัฐมนตรี สานักงานปลัดกระทรวง สานักงานเศรษฐกิจดิจิทัล กรมอุตุนิยมวิทยา และสานักงานสถิติแห่งชาติ
โดยเฉพาะในส่วนของสานักงานเศรษฐกิจดิจิทัล จะทาหน้าที่เป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการเฉพาะด้านจานวน 5 ด้าน
4. ร่างกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จานวน 8 ฉบับ (เป็นการเสนอแก้ไขกฎหมาย
เดิม 4 ฉบับ และเสนอกฎหมายใหม่ 4 ฉบับ) (เห็นชอบ 6 ม.ค. 2558– ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวน)
5. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐมี
ฐานะเป็ น นิ ติ บุ ค คล ไม่ เ ป็ น ส่ ว นราชการหรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ (เป็ น การโอนส านั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ.
2545)
6. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไข
เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ การให้สานักงานคณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์
แห่งชาติเป็นหน่วยงานกลาง ตลอดจนการให้สานักงบประมาณ (สงป.) และกระทรวงการคลัง (กค.) สนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินการ
7. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. …. กาหนดหลักเกณฑ์การ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การให้มีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ การ
จัดตั้งสานักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (เป็นการโอนบรรดากิจการ อานาจหน้าที่ ทุนและทรั พย์สิน ของ
ส านัก ความมั่ นคงปลอดภัย ส านัก งานพั ฒ นาธุร กรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (องค์ก ารมหาชน) ไปเป็นของ
สานักงานตามพระราชบัญญัตินี้)
8. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …. กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
การใช้หรือเปิดเผย และข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึง่ สามารถทาให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ สิทธิ
ของเจ้าของข้อมูล หลักเกณฑ์การร้องเรียน และการให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. …. กาหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ และการจัดตั้งสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
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10. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. …. จัดตั้งกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11. ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ปรับปรุงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิ จ การโทรทั ศน์และกิ จการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ( กสทช.) ให้ยกเลิกคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิ จการโทรทั ศน์และคณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคม และแก้ ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ
อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
12. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่
..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 ฉบับนี้มุ่งนาพาประเทศไทยไปสู่ DIGITAL
THAILAND หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพใน
การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมู ล ทุ นมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับ เคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยแผนพัฒนา
ดิจิทัลฯ ได้แบ่งการพัฒนา Digital Thailand ไว้ 4 ระยะ ภายใน 20 ปี คือ เริ่มจากการสร้างรากฐานด้าน
ดิ จิ ทั ล การก้ า วเข้ าสู่เ ศรษฐกิ จ และสัง คมดิ จิทั ล ที่ ทุ ก ภาคส่ว นมี ส่ว นร่ว ม การปฏิ รู ป สู่ค วามเป็น Digital
Thailand อย่างเต็มศักยภาพ และท้ายสุดคือการที่ดิจิทัลมีส่วนยกระดับประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ซึ่งแผนฯดังกล่าวมียุทธศาสตร์การขับเคลื่อน DIGITAL THAILAND 6 ด้าน ประกอบด้วย
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3) สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
5) พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ
6) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รัฐบาลได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล โดยมี ส าระสาคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว คือ การก าหนดให้มีนโยบาย
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมายแนวทางอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. การดาเนินการและพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยวิธีการอย่างหนึ่ง
อย่างใดที่ทาให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็นการประหยัดทรัพยากรของชาติและเกิด
ความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้อง
ครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสารในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพื้นดิน พื้นน้า ในอากาศหรืออวกาศ
3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันสาหรับประยุกต์ใช้งานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
4. การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั ให้สอดคล้องกันเพื่อให้การ
ทางานระหว่างระหว่างระบบสามารถทางานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย
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5. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการ
พัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ
6. การส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การผลิต และพั ฒ นาก าลัง คน ให้ เ กิ ด ความพร้ อมและความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
7. การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริมเพื่อให้มี
ระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย
ขณะเดียวกัน ให้มีสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล โดยสานักงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล
และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
นอกจากนี้ ยังกาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้
่ จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการให้อุดหนุนหรือให้กู้ยืมเงินแก่หน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนหรือบุคคลทั่วไปในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อให้เ ป็นไปตามนโยบายและแผนระดับ ชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และแผน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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3.3 ความเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) กับ ยุ ทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลในบริบทดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)
เมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ระบุไว้ว่า “เพิ่มขีดความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางสังคมด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ พัฒนาไปสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ” โดย
กาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไว้ 4 ระยะ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ทิศทางการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
(ที่มา: กระทรวงไอซีท)ี
ในการนาประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (DE: Digital Economy) นั้น มีการกาหนด
เป้าหมายที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านไว้ดังภาพที่ 3 และยุทธศาสตร์ Digital Economy 6 ด้าน และองค์ประกอบ
สาคัญ ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 3 เป้าหมาย DE เข้าสู่ Digital Thailand
(ที่มา: http://www.thaigov.go.th/)
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ภาพที่ 4 ยุทธศาสตร์ Digital Economy
(ที่มา: http://www.thaigov.go.th/)
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จากยุทธศาสตร์ Digital Economy 6 ด้าน สามารถสรุปสาระสาคัญของยุทธศาสตร์แต่ละด้านได้ ดัง
ภาพที่ 5

ภาพที่ 5 สาระสาคัญของ 6 ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจทิ ัล
(ที่มา: http://www.thaigov.go.th/)
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จากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกรอบนโยบายไอซีที แผนแม่บทไอซีที
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2559-2563
ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายทีส่ าคัญต่างๆ ด้านดิจิทัล
(ที่มา : กระทรวงไอซีที)

ความเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะผูใ้ ช้ไอที (Digital Literacy) กับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
ในบริบทดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)
เมื่ อพิ จ ารณาจากยุท ธศาสตร์เ ศรษฐกิจ และสังคมดิจิทั ล (DE: Digital Economy) ทั้ ง 6 ด้านแล้ว
พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะผู้ใช้ไอที (DL: Digital Literacy) โดยตรงที่สุดคือยุทธศาสตร์
ที่ 5 การพัฒ นาสัง คมดิจิทั ล (Digital Society) ดัง ภาพที่ 7 และยุท ธศาสตร์ 6 การพัฒ นาก าลังคนดิจิทัล
(Digital Workforce) ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมดิจิทลั (Digital Society)
(ที่มา: http://www.thaigov.go.th/)
ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) ข้อ 5.1 เตรียมความพร้อมของประชาชน
ในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ก็คือการเตรียมความพร้อมด้วยการยกระดับสมรรถนะด้านไอที (Digital Literacy) ให้แก่
พลเมืองนั่นเอง ความเกี่ยวข้องของการพัฒนาสมรรถนะด้านไอทีก็เพื่อนาไปใช้ในการเตรียมความพร้อมของ
ประชาชนในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือการมีสมรรถนะดิจิทัลในระดับการเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล (Digital
Access and Awareness)
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ภาพที่ 8 ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนากาลังคนดิจิทลั (Digital Workforce)
(ที่มา: http://www.thaigov.go.th/)
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สาหรับยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนากาลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) มีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
ผู้ใช้ไอทีสาหรับคนทางาน ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ (1) นักเรียน/นักศึกษา (2) คนทางานในอาชีพต่างๆ ที่ไม่ใช่
ด้านไอที (non-IT) และ (3) คนทางานด้านไอทีโดยตรง (IT Professional) รวมทั้ง (4) กลุ่มผู้บริหารด้านไอที
(IT Management)
กล่าวโดยสรุปจะพบว่า สมรรถนะด้านไอที (DL) ขั้นพื้นฐานนั้น จะตอบสนองต่อคนกลุ่มที่ (1) เรียกว่า
สมรรถนะผู้ใช้ไอทีระดับการเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล (Digital Access and Awareness) โดยตรง และกลุ่ม
ที่ (2) เกี่ยวข้องกับสมรรถนะผู้ใช้ไอทีระดับที่ 2 เรียกว่า การรู้ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy)
ส่ ว นกลุ่ ม ที่ (3) ซึ่ ง เป็ น คนท างานด้ า นไอที เ ฉพาะทางอาจใช้ ร ะดั บ สมรรถนะดิ จิ ทั ล (Digital
Competence) และกลุ่มที่ (4) ระดับ ดิจิทัลสาหรับบริหารจัดการ (Digital Management) ซึ่งจะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอล
คอนเทนต์ ซึ่งถือเป็นสมรรถนะอาชีพด้านไอทีเฉพาะทาง
นอกจากนั้น สมรรถนะผู้ใช้ไอทีระดับพื้นฐาน ได้แก่ ระดับการเข้าถึงและตระหนัก ดิจิทัล (Digital
Access and Awareness) จะสอดคล้อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ยุท ธศาสตร์ที่ 5 การพัฒ นาสัง คมดิจิทั ล (Digital
Society)
จากทั้ งหมดจะพบว่า สมรรถนะผู้ใช้ไอทีหรือความรู้ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital Literacy : DL) นั้น
นับเป็นกลไกสาคัญยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อ นประเทศไทยให้เ ข้าสู่ยุท ธศาสตร์ Digital Thailand ในบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy: DE) ได้อย่างมีคุณภาพ
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มาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอที (Digital Literacy)
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1. ชื่อมาตรฐานอาชีพ สมรรถนะผู้ใช้ไอที (Digital Literacy)
………………………………………………………………………………….........................…………………………………………………
2. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐาน
………………………………………………………………………………….........................…………………………………………………
3. ทะเบียนอ้างอิง (Imprint)
………………………………………………………………………………….........................…………………………………………………
4. ข้อมูลเบื้องต้น
สมรรถนะผู้ใช้ไอที ตรงกับคาที่ใช้อย่างแพร่หลายภาษาอังกฤษว่า Digital Literacy (DL) เป็น
สมรรถนะดิจิทัลขั้นพื้นฐานที่พลเมืองในยุคดิจทิ ัลจาเป็นต้องมี สมรรถนะผู้ใช้ไอทีนี้ ใช้ในขอบเขตของทักษะ
ด้านไอทีสาหรับผู้ใช้ (IT for non-IT) กลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่จาเป็นต้องมีสมรรถนะ
ดิจิทัลในระดับการเข้าถึงและตระหนักดิจทิ ัล (Digital Access and Awareness) และกลุ่มนักเรียน /นักศึกษา
และกลุ่มคนทางาน ที่ควรมีทักษะไอทีระดับการรู้ดิจทิ ัลขั้นพืน้ ฐาน (Digital Literacy) ส่วนกลุม่ คนทางานด้าน
ไอทีและกลุ่มผู้บริหารด้านไอที (IT Professional) ควรมีสมรรถนะอ้างอิงตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และดิจตอลคอนเทนต์
5. ประวัติการปรับปรุงมาตรฐานในแต่ละครั้ง
………………………………………………………………………………….........................…………………………………………………
………………………………………………………………………………….........................…………………………………………………
………………………………………………………………………………….........................…………………………………………………
6. ครั้งที่ประกาศก่อนหน้านี้ ……………………………………. วันที่ประกาศ ……………………………………………
ข้อสังเกต
………………………………………………………………………………….........................…………………………………………………
………………………………………………………………………………….........................…………………………………………………
การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญ
………………………………………………………………………………….........................…………………………………………………
………………………………………………………………………………….........................…………………………………………………
………………………………………………………………………………….........................…………………………………………………
7. คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) …………………………………………….….
………………………………………………………………………………….........................…………………………………………………
8. คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง (Related Professional Qualifications) ……………………………………………………
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มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจตอลคอนเทนต์
9. หน่วยสมรรถนะทัง้ หมดในมาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอที (Digital Literacy)
(List of ALL Units of competence within This Occupational Standards)
1001 ใช้งานคอมพิวเตอร์
1002 ใช้งานอินเทอร์เน็ต
1003 ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
2001 ใช้โปรแกรมประมวลผลคา
2002 ใช้โปรแกรมตารางคานวณ
2003 ใช้โปรแกรมนาเสนอ
3001 ทางานร่วมกันแบบออนไลน์
3002 ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
3003 ใช้ดจิ ิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
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10 มาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอที (Digital Literacy)
10.1 มาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีสมรรถนะในการเข้าถึงโลกดิจิทัล สามารถใช้งานอุปกรณ์ไอทีและติดต่อสื่อสารบนสื่อ
อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย โดยตระหนักถึงกฎหมายและจริยธรรม รวมทั้งรู้จักและเข้าใช้บริการพื้นฐานและ
ทาธุรกรรมออนไลน์ขั้นต้นได้
การเลื่อนระดับมาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอที (Qualification Pathways)
การเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอทีระดับการเข้าถึงและตระหนักดิจิทลั เป็นทักษะไอทีขั้นพื้นฐาน ครอบคลุม
ทั้ง ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา คนทางาน และผู้บริหาร
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ประชาชนทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา คนทางาน และผู้บริหาร
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับมาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอทีน)ี้ ………………………………………………
เช่น หมายเหตุ : ทักษะที่กาหนดนี้สาหรับบุคคลที่ปฏิบัตงิ านในการติดตั้งเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ
สารสนเทศ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทัง้ หมดของมาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอทีนี้)
1001 ใช้งานคอมพิวเตอร์
1002 ใช้งานอินเทอร์เน็ต
1003 ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
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10.2 มาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้สามารถใช้งานเครือ่ งมือด้านดิจิทลั หรือแอพพลิเคชันขั้นต้นสาหรับการทางานได้
การเลื่อนระดับมาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอที (Qualification Pathways)
การเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอทีระดับการรู้ดจิ ิทลั ขั้นพืน้ ฐาน ครอบคลุมทั้ง นักเรียน/นักศึกษา
คนทางาน และผูบ้ ริหาร และต้องสอบผ่านมาตรฐานสมรรถนะไอที (Digital Literacy) ชั้น 1 เข้าถึงและ
ตระหนักดิจิทลั มาก่อน
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักเรียน/นักศึกษา คนทางาน และผูบ้ ริหาร
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับมาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอทีน)ี้ ……………………………………………………
เช่น หมายเหตุ : ทักษะที่กาหนดนี้สาหรับบุคคลที่ปฏิบัตงิ านในการติดตั้งเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ
สารสนเทศ
หน่วยสมรรถนะ
2001
2002
2003

(หน่วยสมรรถนะทัง้ หมดของมาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอทีนี้)
ใช้โปรแกรมประมวลผลคา
ใช้โปรแกรมตารางคานวณ
ใช้โปรแกรมนาเสนอ
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10.3 มาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้สามารถเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆ ด้านดิจิทลั ได้หลากหลายและประยุกต์ใช้ในงานได้มากขึ้น
การเลื่อนระดับมาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอที (Qualification Pathways)
การเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอทีระดับการรู้ดจิ ิทลั ขั้นพืน้ ฐาน ครอบคลุมทั้ง นักเรียน/นักศึกษา
คนทางาน และผูบ้ ริหาร โดยต้องผ่านมาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) ชั้น 1 เข้าถึงและ
ตระหนักดิจิทลั
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักเรียน/นักศึกษา คนทางาน และผูบ้ ริหาร
หมายเหตุ : (ข้อแนะนาเฉพาะสาหรับมาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอทีน)ี้ …………………………………………………………
เช่น หมายเหตุ : ทักษะที่กาหนดนี้สาหรับบุคคลที่ปฏิบัตงิ านในการติดตั้งเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ
สารสนเทศ
หน่วยสมรรถนะ
3001
3002
3003

(หน่วยสมรรถนะทัง้ หมดของมาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอทีนี้)
ทางานร่วมกันแบบออนไลน์
ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
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ตารางแผนผังแสดงหน้าที่

หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
100 เข้าถึงและตระหนัก
ดิจิทัล

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
1001
ใช้งานคอมพิวเตอร์

1002

ใช้งานอินเทอร์เน็ต

1003

ใช้งานเพื่อความ
มั่นคงปลอดภัย

78

ทบทวนครั้งที่........ประกาศใช้ ณ วัน/เดือน/ปี

สมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
10011 ใช้งานฮาร์ดแวร์
10012 ใช้งานระบบปฏิบัติการ
10013 จัดการข้อมูล
10014 สารองข้อมูล
10015 ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่
10016 ใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง
10021 ใช้งานเว็บเบราเซอร์
10022 สืบค้นข้อมูล
10023 ใช้งานไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
10024 ใช้งานปฏิทิน
10025 ใช้งานสื่อสังคม
10026 ใช้งานโปรแกรมการสือ่ สาร
10027 ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
10031 ใช้บัญชีรายชื่อบุคคล
10032 ป้องกันภัยคุกคาม
10033 ป้องกันมัลแวร์
10034 ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
10035 ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
200
รู้ดิจิทลั ขั้น
พื้นฐาน

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
2001 ใช้โปรแกรม
ประมวลผลคา

2002

ใช้โปรแกรมตาราง
คานวณ

2003

ใช้โปรแกรมนาเสนอ
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หน่วยสมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
20011
จัดการงานเอกสาร
20012
จัดรูปแบบข้อความ
20013
จัดการกับย่อหน้าในเอกสาร
20014
แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร
20015
จัดรูปแบบเอกสาร
20016
พิมพ์เอกสาร
20017
ตรวจทานงานเอกสาร
20021
จัดการตารางคานวณ
20022
ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน
20023
จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน
20024
พิมพ์แผ่นงาน
20025
ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคานวณ
20026
แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน
20027
ป้องกันแผ่นงาน
20031
จัดการงานนาเสนอ
20032
ใช้งานข้อความบนสไลด์
20033
แทรกวัตถุลงบนงานนาเสนอ
20034
กาหนดการเคลือ่ นไหว
20035
ตั้งค่างานนาเสนอ

หน้าที่หลัก
Key Function
รหัส
คาอธิบาย
300
ใช้ดิจิทัลเพื่อการ
ทางานร่วมกัน

หน่วยสมรรถนะ
Unit of Competence
รหัส
คาอธิบาย
3001
ทางานร่วมกันแบบ
ออนไลน์

3002

ใช้โปรแกรมสร้างสื่อ
ดิจิทัล

3003

ใช้ดิจิทัลเพื่อความ
มั่นคงปลอดภัย
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สมรรถนะย่อย
Element of Competence
รหัส
คาอธิบาย
30011
ทางานร่วมกันแบบออนไลน์
30012
ใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูล
ออนไลน์
30013
ใช้งานโปรแกรมแบ่งปัน
หน้าจอ
30014
ใช้งานโปรแกรมประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ
30021
ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ
30022
ใช้สื่อดิจิทลั เพือ่ การทางาน
30023
ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
30024
ใช้โปรแกรมจับการทางาน
ของหน้าจอ
30025
ใช้โปรแกรมตัดต่อสือ่
ภาพเคลื่อนไหว
30031
ป้องกันภัยคุกคามด้านความ
มั่นคงปลอดภัย
30032
ปฏิบัติตามหลักการเพื่อ
รักษาความปลอดภัย
30033
ปฏิบัติตามหลักการใช้งาน
เว็บบราวเซอร์อย่าง
ปลอดภัย
30034
กาหนดรูปแบบการพิสจู น์
ตัวตน

หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1001
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้งานคอมพิวเตอร์
3. ทบทวนครั้งที่……………………………….
4. สร้างใหม่ 
5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
..............................................................................................................................................................................
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับ ใช้งานฮาร์ดแวร์ ใช้งานระบบปฏิบัติการ จัดการข้อมูล สารองข้อมูล ใช้งาน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ และใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1
√

2

3

4

5

6

7

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
..............................................................................................................................................................................
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นทีห่ น่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
10011 ใช้งานฮาร์ดแวร์
1.1 ประเภทของฮาร์ดแวร์ ถูกเลือกใช้
อย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน
1.2 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ถูกเลือกใช้ อย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน
1.3 การเชื่อมต่ออุปกรณ์นาเข้าถูกเลือกใช้
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ
1.4 การเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลถูกเลือกใช้
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ
1.5 การแก้ปัญหาการใช้งานฮาร์ดแวร์ ถูก
ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามคู่มือการใช้งาน
10012 ใช้งานระบบปฏิบัติการ 2.1 ประเภทของซอฟต์แวร์ ถูกเลือกใช้อย่าง
ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน
2.2 การแสดงผลเดสก์ท็อป ถูกปรับแต่งอย่าง
เหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน
2.3 ฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการ ถูกใช้งานได้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
2.4 โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ
ถูกปรับแต่งอย่างเหมาะสม ตามคู่มือของ
ระบบปฏิบัตกิ าร
2.5 การแก้ไขปัญหาการใช้ระบบปฏิบัติการ ถูก
ดาเนินการได้อย่างถูกต้องตามคู่มอื
10013 จัดการข้อมูล
3.1 แฟ้ม (File/Folder) ถูกสร้างได้อย่าง
เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานแบบลาดับชั้น
3.2 แฟ้มถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างถูกต้องตาม
ลักษณะการใช้งาน
3.3 แฟ้มถูกใช้งานได้อย่างถูกต้องคู่มือการใช้งาน
3.4 ค่ากาหนดของแฟ้มถูกปรับเปลี่ยนได้อย่าง
ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน
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วิธีการประเมิน
Assessment
1. การทดสอบความรู้
และปฏิบัติโดยข้อสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 1

1. การทดสอบความรู้
และปฏิบัติโดยข้อสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 2

1. การทดสอบความรู้
และปฏิบัติโดยข้อสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 3

สมรรถนะย่อย
Element
10014 สารองข้อมูล

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
4.1 รูปแบบการสารองข้อมูล ถูกเลือกใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง ตามลักษณะการสารองข้อมูล
4.2 การสารองข้อมูล ถูกดาเนินการได้อย่าง
ถูกต้อง ตามคู่มือของบริการซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน
4.3 การกู้คืนข้อมูล ถูกดาเนินการได้อย่างถูกต้อง
ตามคู่มือของบริการซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน
10015 ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ 5.1 ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกเลือกใช้ได้
อย่างเหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน
5.2 อุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่าย อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานที่กาหนด
5.3 แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกใช้งาน
อย่างเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
5.4 แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูก
ปรับแต่งอย่างเหมาะสม ตามคู่มือใช้งาน
10016 ใช้งาน
6.1 บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้ง ถูกเลือกใช้งาน
คลาวด์คอมพิวติ้ง
อย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน
6.2 บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้ง ถูกใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง ตามคู่มือใช้งาน
6.3 การแบ่งปันทรัพยากรบนคลาวด์คอมพิวติ้ง
ถูกใช้งานอย่างถูกต้อง ตามคู่มือใช้งาน
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วิธีการประเมิน
Assessment
1. การทดสอบความรู้
และปฏิบัติโดยข้อสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 4

1. การทดสอบความรู้
และปฏิบัติโดยข้อสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18.5

1. การทดสอบความรู้
และปฏิบัติโดยข้อสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 6

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ปฏิบัติการใช้งานฮาร์ดแวร์
2. ปฏิบัติการใช้งานระบบปฏิบัติการ
3. ปฏิบัติการจัดการข้อมูล
4. ปฏิบัติการสารองข้อมูล
5. ปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่
6. ปฏิบัติการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการ
2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีทเี่ กี่ยวข้อง
2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
..............................................................................................................................................................................
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามใช้งานฮาร์ดแวร์ ใช้งานระบบปฏิบัติการ จัดการข้อมูล สารองข้อมูล ใช้
งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ และใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยพิจารณาจาหลักฐานความรู้และการปฏิบัติงาน
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วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัตงิ าน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ทีม่ ีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การใช้ ง านฮาร์ ด แวร์ มี ข อบเขตครอบคลุม ประเภทของฮาร์ ด แวร์ เช่ น Desktop, Laptops,
Tablets, Smartphones, Media Players, Digital Cameras เป็นต้น องค์ป ระกอบของคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล เช่น System Unit, CPU, Memory, Input/Output Devices, Storage Devices เป็นต้น การเชื่อมต่อ
อุป กรณ์นาเข้า ตัวอย่างเช่น Driver, USB, PS2, Firewire, RJ45, พอร์ต Multimedia เป็นต้น การเชื่อมต่อ
อุปกรณ์แสดงผล เช่น USB, HDMI, VGA, DVI, FireWire, พอร์ต Multimedia เป็นต้น พร้อมทั้งการแก้ปัญหา
การใช้งานฮาร์ดแวร์
2. การใช้งานระบบปฏิบัติการ มีขอบเขตครอบคลุม ประเภทของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์สาหรับ
ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็นต้น การแสดงผลเดสก์ท็อป เช่น การปรับภาพพืน้
หลั ง , การตั้ ง ค่ า การแสดงผล Resolution, การปรั บ แต่ ง ไอคอน เพิ่ ม ลบ แก้ ไ ข เป็ น ต้ น ฟั ง ก์ ชั น ของ
ระบบปฏิ บั ติ ก าร เช่ น Window, Toolbar, Task Bar, Control Panel, Start Up, Shut Down เป็ น ต้ น
โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ เช่น การติดตั้ง ถอนการติดตั้ง และอัพเดตโปรแกรม เป็นต้น ตลอดจน
การแก้ไขปัญหาการใช้ระบบปฏิบัติการ
3. การจัดการข้อมูล มีขอบเขตครอบคลุม การสร้าง เคลื่อนย้าย ใช้งาน แฟ้ม/ฐานข้อมูล พร้อมทั้ง
ปรับเปลี่ยนค่ากาหนดของแฟ้ม เช่น การตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ คัดลอก ย้าย ระบุประเภท จัดรูปแบบการแสดงผล
และคุณสมบัติ เป็นต้น
4. การส ารองข้อ มู ล มี ขอบเขตครอบคลุม รูป แบบการส ารองข้อมูล เช่น Unstructured, System
Imaging, Incremental เป็นต้น สารองและกู้คืนข้อมูล เช่น การสารองและกู้คืนข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ การสารองข้อมูลไปยังหน่วยความจาสารองและหน่วยจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นต้น
5. การใช้ง านอุ ป กรณ์เ คลื่อ นที่ มี ขอบเขตครอบคลุม ประเภทของอุป กรณ์เ คลื่อนที่ เช่น Tablet,
Smartphone, PDA เป็นต้น การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เช่น WIFI, Bluetooth 4G และ 3G เป็นต้น การใช้
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แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น SMS, Social Media, Organizer เป็นต้น พร้อมทั้งการปรับแต่งแอพ
พลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
6. การใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง มีขอบเขตครอบคลุม บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้ง เช่น SaaS PaaS และ
IaaS เป็ น ต้ น พร้ อ มทั้ ง การใช้ บ ริ ก ารและการแบ่ ง ปั น ทรั พ ยากรบนคลาวด์ ค อมพิ ว ติ้ ง เช่ น Dropbox,
OneDrive, Google Drive, Amazon Cloud Service เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18 . 1 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 2 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 3 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 4 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 5 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
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ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 6 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1002
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้งานอินเทอร์เน็ต
3. ทบทวนครั้งที่……………………………….
4. สร้างใหม่ 
5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
..............................................................................................................................................................................
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทาหน้าทีเ่ กี่ยวกับใช้งานเว็บเบราเซอร์ สืบค้นข้อมูล ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ใช้งาน
ปฏิทิน ใช้งานสื่อสังคม ใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร และใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1
√

2

3

4

5

6

7

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
..............................................................................................................................................................................
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นทีห่ น่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
10021 ใช้งานเว็บเบราเซอร์
1.1 ประเภทของเครือข่ายถูกเลือกใช้อย่าง
1. การทดสอบความรู้และ
เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
1.2 เว็บเบราเซอร์ถูกปรับแต่งการทางานได้
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
อย่างเหมาะสมตามสภาพการใช้งาน
ดูรายละเอียดขอ 18. 1
1.3 เว็บเบราเซอร์ถูกใช้งานได้อย่างเหมาะสม
ตามประเภทบริการ
10022 สืบค้นข้อมูล
2.1 ข้อมูลถูกสืบค้นได้อย่างถูกต้องตามคาค้นที่ 1. การทดสอบความรู้และ
กาหนด
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
2.2 ข้อมูลถูกสืบค้นได้อย่างถูกต้องตามเงือ่ นไข ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ที่กาหนด
ดูรายละเอียดขอ 18. 2
2.3 ข้อมูลที่สบื ค้นแล้ว ถูกจัดการให้เข้าถึงได้
อย่างรวดเร็ว
10023 ใช้งานไปรษณีย์
3.1 อีเมลถูกสร้างขึ้นโดยมีองค์ประกอบที่
1. การทดสอบความรู้และ
อิเล็กทรอนิกส์
ถูกต้องตามข้อกาหนด
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
3.2 อีเมลถูกปรับแต่งค่าได้อย่างเหมาะสมตาม ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
สภาพการใช้งาน
ดูรายละเอียดขอ 18. 3
3.3 อีเมลถูกจัดการอย่างถูกต้องตาม
ข้อกาหนดด้านความปลอดภัย
3.4 รายชื่อผู้ติดต่อบนอีเมล์ถูกจัดการอย่าง
ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน
10024 ใช้งานปฏิทิน
4.1 ปฏิทินแสดงผลได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไข 1. การทดสอบความรู้และ
ที่กาหนด
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
4.2 ตารางนัดหมายถูกสร้างบนปฏิทินได้อย่าง ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
ดูรายละเอียดขอ 18. 4
4.3 ปฏิทินถูกแบ่งปันให้ผอู้ ื่นใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องตามสิทธิ์ที่กาหนด
10025 ใช้งานสื่อสังคม
5.1 เครือข่ายสังคมออนไลน์ถูกเลือกใช้อย่าง 1. การทดสอบความรู้และ
ถูกต้องตามประเภทของการติดต่อสือ่ สาร
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
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สมรรถนะย่อย
Element

10026 ใช้งานโปรแกรมการ
สื่อสาร

10027 ใช้ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
5.2 การใช้เครือข่ายสังคมถูกดาเนินการได้
อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย
6.1 โปรแกรมการสื่อสารถูกเลือกใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
6.2 ค่ากาหนดของโปรแกรมการสื่อสารถูก
ปรับแต่งได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนด
6.3 โปรแกรมการสื่อสารถูกใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
7.1 การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ถูกใช้งานได้
อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย
7.2 การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้งาน
ได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย
7.3 การบริการออนไลน์ถูกใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย
7.4 การเรียนรู้ออนไลน์ถูกใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ปฏิบัติการใช้งานเว็บเบราเซอร์
2. ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล
3. ปฏิบัติการใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
4. ปฏิบัติการใช้งานปฏิทิน
5. ปฏิบัติการใช้งานสื่อสังคม
6. ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร
7. ปฏิบัติการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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วิธีการประเมิน
Assessment
ดูรายละเอียดขอ 18. 5
1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 6

1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 7

(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. อินเทอร์เน็ตเบือ้ งต้น
2. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการ
2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีทเี่ กี่ยวข้อง
2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

(ค) คาแนะนาในการประเมิน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัตงิ าน

15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ทีม่ ีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การใช้งานเว็บเบราเซอร์ในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้เครือข่าย เช่น (LAN,
MAN, WAN, VPN เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานและการปรับแต่งเว็บเบราเซอร์
2. การสืบค้นข้อมูลในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การสืบค้นด้วยคาค้นและเงื่อนไขที่กาหนด
เช่น And, Or, Not, Image, Size, Color, File Type เป็นต้น รวมถึงการจัดการการเข้าถึงข้อมูลที่สืบค้น
3. การใช้ ง านไปรษณีย์ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ในการปฏิ บั ติ ง าน มี ข อบเขตครอบคลุม การสร้างอีเ มล์
องค์ประกอบของอีเมล เช่น ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ ส่งถึง สาเนาถึงและสาเนาลับ เป็นต้น การปรับตั้งค่าและการ
จัดการอีเมล รวมทั้งรายชื่อผู้ติดต่อบนอีเมล์
4. การใช้งานปฏิทินในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การสร้างตารางนัดหมาย การปรับตั้งค่า
ปฏิทิน เช่น มุมมอง การจัดเรียง การกรอง เป็นต้น รวมทั้งการแบ่งปันปฏิทินให้ผอู้ ื่นใช้งาน เช่น Share, Invite
เป็นต้น
5. การใช้งานสื่อสังคมในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ตาม
ประเภทของการติดต่อสื่อสาร และตามหลักความปลอดภัย เช่น ด้านกฎหมาย จริยธรรม ความน่าเชื่อถือ
ปลอดภัย เป็นต้น
6. การใช้งานโปรแกรมการสื่อสารในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้โปรแกรมการ
สื่ อ ส า ร เ ช่ น Internet Relay Chat, SMS, Web Conference, Google Hangouts, Streaming Media
Technology, E-learning เป็นต้น รวมทั้งการปรับแต่งค่าของโปรแกรมการสื่อสาร
7. การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม ความปลอดภัยในการซื้อ-ขาย
สินค้าออนไลน์ การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริการออนไลน์ รวมทั้งการเรียนรู้ออนไลน์
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18 . 1 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
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2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 2 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 3 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 4 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 5 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 6 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 7 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 1003
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
3. ทบทวนครั้งที่……………………………….
4. สร้างใหม่ 
5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
..............................................................................................................................................................................
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับ การใช้บัญชีรายชื่อบุคคล การป้องกันภัยคุกคาม การป้องกันมัลแวร์ การใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1
√

2

3

4

5

6

7

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
..............................................................................................................................................................................
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นทีห่ น่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
10031 ใช้บัญชีรายชื่อบุคคล 1.1 บัญชีรายชื่อบุคคลถูกสร้างได้อย่าง
1. การทดสอบความรู้และ
ถูกต้องตามข้อกาหนด
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบปรนัย
1.2 รหัสผ่านถูกกาหนดได้อย่างถูกต้องตาม ชนิด 4 ตัวเลือก
หลักเกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัย
ดูรายละเอียดขอ 18. 1
1.3 อัตลักษณ์บุคคลถูกใช้ในการยืนยันตัวตน
เพื่อเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้อง
10032 ป้องกันภัยคุกคาม
2.1 การปรับรุ่นระบบปฏิบัติการถูก
1. การทดสอบความรู้และ
กาหนดค่าได้อย่างถูกต้องตามคูม่ ือการใช้งาน ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบปรนัย
2.2 ไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล (Personal
ชนิด 4 ตัวเลือก
Firewall) ถูกกาหนดค่าได้อย่างถูกต้องตาม ดูรายละเอียดขอ 18. 2
คู่มือการใช้งาน
2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการป้องกันได้
อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
10033 ป้องกันมัลแวร์
3.1 ซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ถูกใช้งานอย่าง 1. การทดสอบความรู้และ
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบปรนัย
3.2 พฤติกรรมการใช้งานทีเ่ สี่ยงต่อความ
ชนิด 4 ตัวเลือก
ปลอดภัยถูกหลีกเลี่ยงได้อย่างเหมาะสมตาม ดูรายละเอียดขอ 18. 3
เกณฑ์การใช้งาน
3.3 อาการผิดปกติจากมัลแวร์ถกู ตรวจสอบ
ได้อย่างถูกต้องตามลักษณะเฉพาะ
10034 ใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
4.1 ใช้งานโปรแกรมเบราเซอร์ได้อย่าง
1. การทดสอบความรู้และ
ปลอดภัย
เหมาะสมกับข้อกาหนดความปลอดภัย
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบปรนัย
4.2 ระบบรหัสลับ (Encryption) ถูกเลือกใช้ ชนิด 4 ตัวเลือก
ได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน
ดูรายละเอียดขอ 18. 4
4.3 อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถูกใช้งานได้
อย่างถูกต้องตามข้อกาหนดด้านความ
ปลอดภัย
10035 ใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
5.1 เนื้อหาออนไลน์ถกู ใช้ได้อย่างถูกต้องตาม
ถูกต้อง
ข้อกาหนดด้านลิขสิทธิ์
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สมรรถนะย่อย
Element

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
5.2 บริการอินเทอร์เน็ตถูกใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมตามข้อกาหนดขององค์กร
5.3 อินเทอร์เน็ตถูกใช้งานอย่างถูกต้องตาม
หลักการโดยชอบธรรม
5.4 อินเทอร์เน็ตถูกใช้งานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย

วิธีการประเมิน
Assessment
1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 5

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ปฏิบัติการใช้บัญชีรายชื่อบุคคล
2. ปฏิบัติการป้องกันภัยคุกคาม
3. ปฏิบัติการป้องกันมัลแวร์
4. ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
5. ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. ความมั่นคงปลอดภัยเบื้องต้นในการใช้อินเทอร์เน็ต
2. ประเด็นทางสังคม ความเป็นส่วนตัว จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการ
2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีทเี่ กี่ยวข้อง
2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการใช้บญ
ั ชีรายชื่อบุคคล การป้องกันภัยคุกคาม การป้องกันมัลแวร์
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัตงิ าน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ทีม่ ีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคล มีขอบเขตครอบคลุม ความปลอดภัยในการสร้างบัญชีรายชื่อและ
รหัสผ่าน รวมทั้งการใช้อัตลักษณ์บุคคลในการยืนยันตัวตน
2. การป้องกันภัยคุกคาม มีขอบเขตครอบคลุม การปรับรุ่นระบบปฏิบัติการ การกาหนดค่าไฟร์วอลล์
ส่วนบุคคล (Personal Firewall) การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัสบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต
ที่อยู่ เป็นต้น
3. การป้องกันมัลแวร์ มีขอบเขตครอบคลุม การใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงต่อความปลอดภัย การตรวจสอบอาการผิดปกติจากมัลแวร์
4. การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย มีขอบเขตครอบคลุม ความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมเบรา
เซอร์ การทางานกับระบบรหัสลับ (Encryption) การใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
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5. การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง มีขอบเขตครอบคลุม การใช้งานเนื้อหาออนไลน์ การใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต การใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ หลักการโดยชอบธรรมในการใช้งานข้อมูล มารยาท
เครือข่าย (Netiquette) การให้ร้าย การกลั่นแกล้ง เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18 . 1 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 2 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 3 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 4 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 5 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2001
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้โปรแกรมประมวลผลคา
3. ทบทวนครั้งที่……………………………….
4. สร้างใหม่ 
5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
..............................................................................................................................................................................
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคา ในการจัดการงานเอกสาร การจัดรูปแบบ
ข้อความ การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร การจัดรูปแบบเอกสาร การพิมพ์
เอกสาร รวมทั้งการตรวจทานงานเอกสาร
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2
√

3

4

5

6

7

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
..............................................................................................................................................................................
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นทีห่ น่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
20011 จัดการงานเอกสาร
1.1 เอกสารถูกจัดการได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการ
ใช้งาน
1.2 เอกสารถูกแสดงมุมมองได้อย่างถูกต้องตาม
คู่มือการใช้งาน
1.3 ข้อความบนเอกสารถูกค้นหา แทนที่ได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้
1.4 ข้อมูลบนเอกสารถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างถูกต้อง
ตามคู่มือการใช้งาน
1.5 การกระทาบนเอกสารถูกยกเลิกได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
20012 จัดรูปแบบข้อความ
2.1 เอกสารถูกปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
2.2 เอกสารถูกจัดรูปแบบด้วยสไตล์ได้อย่างถูกต้อง
ตามคู่มือการใช้งาน
2.3 เอกสารถูกใช้เครื่องหมายนาหน้าหัวข้อได้ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
20013 จัดการกับย่อหน้าใน 3.1 เอกสารถูกจัดรูปแบบย่อหน้าได้อย่างถูกต้อง
เอกสาร
ตามคู่มือการใช้งาน
3.2 เอกสารถูกปรับแต่งด้วยชุดรูปแบบได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
3.3 เอกสารถูกแบ่งส่วนได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ
การใช้งาน
20014 แทรกวัตถุลงบนงาน 4.1 เอกสารถูกแทรกวัตถุได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ
เอกสาร
การใช้งาน
4.2 วัตถุถูกปรับแต่งได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการ
ใช้งาน
4.3 เอกสารถูกแทรกตารางได้อย่างถูกต้องตาม
คู่มือการใช้งาน
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วิธีการประเมิน
Assessment
1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 1

1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 2

1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 3

1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 4

สมรรถนะย่อย
Element

20015 จัดรูปแบบเอกสาร

20016 พิมพ์เอกสาร

20017 ตรวจทานงานเอกสาร

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
4.4. ตารางถูกปรับแต่งได้อย่างถูกต้องตามคู่มอื
การใช้งาน
5.1 เอกสารถูกกาหนดค่าหน้ากระดาษได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
5.2 เอกสารถูกจัดรูปแบบหน้ากระดาษได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
5.3 เอกสารถูกแทรกหัว-ท้ายกระดาษได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
6.1 เอกสารถูกตั้งค่าการพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตาม
คู่มือการใช้งาน
6.2 เอกสารถูกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
6.3 เอกสารถูกสัง่ พิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามคูม่ ือ
การใช้งาน
7.1 เอกสารถูกตรวจสอบแก้ไขคาสะกด และ
ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
7.2 เอกสารถูกตรวจสอบสถิติจานวนคาได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
7.3 เอกสารถูกจากัดการแก้ไขได้อย่างถูกต้องตาม
คู่มือการใช้งาน

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ปฏิบัติการจัดการงานเอกสาร
2. ปฏิบัติการจัดรูปแบบข้อความ
3. ปฏิบัติการจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร
4. ปฏิบัติการแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร
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วิธีการประเมิน
Assessment

1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 5

1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 6

1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 7

5. ปฏิบัติการจัดรูปแบบเอกสาร
6. ปฏิบัติการพิมพ์เอกสาร
7. ปฏิบตั ิการตรวจทานงานเอกสาร
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคาเบื้องต้น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการ
2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีทเี่ กี่ยวข้อง
2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคา ในการจัดการงานเอกสาร การ
จัดรูปแบบข้อความ การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร การจัดรูปแบบเอกสาร
การพิมพ์เอกสาร รวมทั้งการตรวจทานงานเอกสาร
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัตงิ าน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ทีม่ ีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
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(ก) คาแนะนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การจัดการงานเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการงานเอกสาร เช่น New, Open, Save เป็น
ต้น การแสดงมุมมอง เช่น Views, Ruler เป็นต้น การค้นหา แทนที่ การเคลื่อนย้าย รวมทั้งการยกเลิกและ
ทาซ้าการกระทา
2. การจัดรูป แบบข้อ ความ มี ขอบเขตครอบคลุม การปรับ แต่ง รูป แบบตัวอัก ษร เช่น Font Type,
Color, Size เป็นต้น การจัดรูปแบบด้วยสไตล์ รวมทั้งการใช้เครื่องหมายนาหน้าหัวข้อ
3. การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การจัดรูปแบบย่อหน้า เช่น Spacing, Indent,
Tab เป็นต้น การปรับแต่งด้วยชุดรูปแบบ (Theme) รวมทั้งการแบ่งส่วนเอกสาร เช่น Page Break, Section
Break
4. การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การแทรกและการปรับแต่งวัตถุ เช่น Picture,
Shape, Chart เป็นต้น รวมทั้งการแทรกและปรับแต่งตาราง เช่น Table Style, Table Border เป็นต้น
5. การจัดรูปแบบเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การกาหนดค่าหน้ากระดาษ เช่น Size, Orientation,
Margins เป็นต้น การจัดรูป แบบหน้ากระดาษ เช่น Column, Border เป็นต้น รวมทั้ ง การแทรกหัว-ท้าย
กระดาษ
6.การพิมพ์เอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การตั้งค่าการพิมพ์ เช่น ช่วงหน้ากระดาษ เครื่องพิมพ์ จานวน
สาเนา เป็นต้น การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ รวมทั้งการสั่งพิมพ์เอกสาร
7. การตรวจทานงานเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การตรวจสอบแก้ไขคาสะกด และไวยากรณ์ การ
ตรวจสอบสถิติจานวนคา รวมทั้งการจากัดการแก้ไขเอกสาร
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18 . 1 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
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2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 2 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 3 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 4 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 5 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 6 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 7 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2002
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้โปรแกรมตารางคานวณ
3. ทบทวนครั้งที่……………………………….
4. สร้างใหม่ 
5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
..............................................................................................................................................................................
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมโปรแกรมตารางคานวณ ในการจัดการตารางคานวณ
ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน พิมพ์แผ่นงาน ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่ อการคานวณ แทรก
วัตถุลงบนแผ่นงาน รวมทั้งการป้องกันแผ่นงาน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2
√

3

4

5

6

7

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
..............................................................................................................................................................................
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นทีห่ น่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………

105

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
20021 จัดการตารางคานวณ 1.1 แผ่นงานถูกจัดการได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการ
ใช้งาน
1.2 เซลล์ แถว คอลัมน์ถูกจัดการได้อย่างถูกต้อง
ตามคู่มือการใช้งาน
20022 ปรับแต่งข้อมูลในแผ่น 2.1 แผ่นงานถูกป้อนข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ
งาน
การใช้งาน
2.2 ข้อมูลบนแผ่นงานถูกเคลื่อนย้ายได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
2.3 ข้อมูลบนแผ่นงานถูกกรองได้อย่างถูกต้องตาม
คู่มือการใช้งาน
2.4 ข้อมูลบนแผ่นงานถูกเรียงลาดับได้อย่างถูกต้อง
ตามคู่มือการใช้งาน
20023 จัดรูปแบบข้อมูลใน
3.1 ข้อมูลบนแผ่นงานถูกจัดรูปแบบได้อย่างถูกต้อง
แผ่นงาน
ตามคู่มือการใช้งาน
3.2 แผ่นงานถูกจัดรูปแบบโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ
ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
20024 พิมพ์แผ่นงาน
4.1 แผ่นงานถูกตั้งค่าการพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตาม
คู่มือการใช้งาน
4.2 แผ่นงานถูกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
4.3 แผ่นงานถูกสั่งพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มอื
การใช้งาน
20025 ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการ 5.1 ข้อมูลบนแผ่นงานถูกคานวณได้อย่างถูกต้อง
คานวณ
ตามสูตรที่กาหนด
5.2 ข้อมูลบนแผ่นงานถูกใช้ฟังก์ชันได้อย่างถูกต้อง
ตามฟังก์ชันที่กาหนด
20026 แทรกวัตถุลงบนแผ่น 6.1 แผ่นงานถูกแทรกวัตถุได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ
งาน
การใช้งาน
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วิธีการประเมิน
Assessment
1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 1
1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 2

1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 3
1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 4

1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 5
1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก

สมรรถนะย่อย
Element

20027 ป้องกันแผ่นงาน

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Performance Criteria
6.2 วัตถุถูกปรับแต่งได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้
งาน
7.1 แผ่นงานถูกป้องกันได้อย่างถูกต้องตามคู่มือ
การใช้งาน
7.2 แผ่นงานถูกกาหนดให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายได้
อย่างถูกต้องตามคูม่ ือการใช้งาน

วิธีการประเมิน
Assessment
ดูรายละเอียดขอ 18. 6
1. การทดสอบความรู้และ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 7

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ปฏิบัติการจัดการตารางคานวณ
2. ปฏิบัติการปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน
3. ปฏิบัติการจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน
4. ปฏิบัติการพิมพ์แผ่นงาน
5. ปฏิบัติการใช้สูตรฟังก์ชันเพือ่ การคานวณ
6. ปฏิบัติการแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน
7. ปฏิบัติการป้องกันแผ่นงาน
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. การใช้โปรแกรมตารางคานวณเบื้องต้น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการ
2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
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(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีทเี่ กี่ยวข้อง
2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามใช้งานโปรแกรมโปรแกรมตารางคานวณ ในการจัดการตารางคานวณ
ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน พิมพ์แผ่นงาน ใช้สูตรฟังก์ชันเพือ่ การคานวณ แทรก
วัตถุลงบนแผ่นงาน รวมทัง้ การป้องกันแผ่นงาน
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัตงิ าน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ทีม่ ีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การจัดการตารางคานวณ มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการงานตารางคานวณ เช่น New, Open,
Save เป็นต้น การจัดการเซลล์ แถว คอลัมน์ เช่นการเลือก การลบ การซ่อนหรือแสดง และการปรับความ
กว้างของคอลัมน์ หรือความสูงของแถว เป็นต้น
2. การปรับ แต่ง ข้อ มูลในแผ่นงาน มี ขอบเขตครอบคลุม การป้อนข้อมูล เช่น Type, AutoFill, Edit
data เป็นต้น การเคลื่อ นย้าย เช่น Copy, Cut, Paste, Paste special เป็นต้น รวมทั้ ง การกรองและการ
เรียงลาดับข้อมูล
3. การจัดรูปแบบข้อ มูลในแผ่นงาน มี ขอบเขตครอบคลุม การจัดรูปแบบ เช่น Font, Accounting
Format, Alignment, Merge Cell, Unmerge เป็นต้น รวมทั้งการจัดรูปแบบโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ เช่น
Cell Style, Format As Table, Condition Formatting เป็นต้น
4. การพิมพ์แผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การตั้งค่าการพิมพ์ เช่น การเลือกพิมพ์ เครื่องพิมพ์ จานวน
สาเนา เป็นต้น การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ รวมทั้งการสั่งพิมพ์
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5. การใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคานวณ มีขอบเขตครอบคลุม การใช้สูตรในการคานวณ เช่น บวก, ลบ,
คูณ, หาร เป็นต้น รวมทั้งการใช้ฟังก์ชันในการคานวณ เช่น Sum, Min, Max, Average เป็นต้น
6. การแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การแทรกวัตถุและการปรับแต่งวัตถุ เช่น รูปภาพ
แผนภูมิ เป็นต้น
7. การป้องกันแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การป้องกันแผ่นงาน (Protect) รวมทั้งการกาหนดให้เป็น
ขั้นตอนสุดท้าย (Mark as Final)
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18 . 1 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 2 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 3 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 4 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
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18 . 5 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 6 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 7 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 2003
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้โปรแกรมนาเสนอ
3. ทบทวนครั้งที่……………………………….
4. สร้างใหม่ 
5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
..............................................................................................................................................................................
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมโปรแกรมงานนาเสนอ ในการจัดการงานนาเสนอ ใช้งาน
ข้อความบนสไลด์ แทรกวัตถุลงบนงานนาเสนอ กาหนดการเคลื่อนไหว รวมทั้งการตั้งค่างานนาเสนอ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2
√

3

4

5

6

7

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
..............................................................................................................................................................................
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นทีห่ น่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………

111

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
Element
Performance Criteria
20031 จัดการงานนาเสนอ
1.1 งานนาเสนอถูกสร้างใหม่ได้อย่างถูกต้องตาม
คู่มือการใช้งาน
1.2 งานนาเสนอถูกจัดการมุมมองการใช้งานได้
อย่างถูกต้องตามคูม่ ือการใช้งาน
1.3 งานนาเสนอถูกเลือกใช้เค้าโครงได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
20032 ใช้งานข้อความบน
2.1 งานนาเสนอถูกจัดรูปแบบข้อความได้อย่าง
สไลด์
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
2.2 ข้อความบนงานนาเสนอถูกใช้เครื่องหมาย
นาหน้าหัวข้อได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
20033 แทรกวัตถุลงบนงาน 3.1 งานนาเสนอถูกแทรกวัตถุได้อย่างถูกต้องตาม
นาเสนอ
คู่มือการใช้งาน
3.2 วัตถุถูกปรับแต่งได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการ
ใช้งาน
20034 กาหนดการเคลื่อนไหว 4.1 วัตถุบนงานนาเสนอถูกกาหนดการเคลือ่ นไหว
ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
4.2 งานนาเสนอถูกกาหนดรูปแบบการเปลี่ยนหน้า
สไลด์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
20035 ตั้งค่างานนาเสนอ
5.1 งานนาเสนอถูกกาหนดสไลด์สาหรับการ
นาเสนอได้อย่างถูกต้องตามคู่มอื การใช้งาน
5.2 งานนาเสนอถูกตัง้ ค่าการนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
5.3 งานนาเสนอถูกใช้งานขณะนาเสนอได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
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วิธีการประเมิน
Assessment
1. การทดสอบความรู้
และปฏิบัติโดยข้อสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 1

1. การทดสอบความรู้
และปฏิบัติโดยข้อสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 2
1. การทดสอบความรู้
และปฏิบัติโดยข้อสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 3
1. การทดสอบความรู้
และปฏิบัติโดยข้อสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 4
1. การทดสอบความรู้
และปฏิบัติโดยข้อสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ดูรายละเอียดขอ 18. 5

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ปฏิบัติการจัดการงานนาเสนอ
2. ปฏิบัติการใช้งานข้อความบนสไลด์
3. ปฏิบัติการแทรกวัตถุลงบนงานนาเสนอ
4. ปฏิบัติการกาหนดการเคลื่อนไหว
5. ปฏิบัติการตั้งค่างานนาเสนอ
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. การใช้โปรแกรมด้านการนาเสนอเบื้องต้น
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการ
2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีทเี่ กี่ยวข้อง
2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
(ค) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการใช้งานโปรแกรมโปรแกรมงานนาเสนอ ในการจัดการงานนาเสนอ ใช้
งานข้อความบนสไลด์ แทรกวัตถุลงบนงานนาเสนอ กาหนดการเคลื่อนไหว รวมทั้งการตั้งค่างานนาเสนอ
..............................................................................................................................................................................
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วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัตงิ าน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ทีม่ ีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
(ก) คาแนะนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ข) คาอธิบายรายละเอียด
1. การจัดการงานนาเสนอ มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการงานนาเสนอ เช่น New, Open, Save เป็น
ต้น การจัดการมุมมองการใช้งาน และการเลือกใช้เค้าโครงของงานนาเสนอ เช่น Views และ Layout
2. การใช้งานข้อความบนสไลด์ มีขอบเขตครอบคลุม การจัดรูปแบบข้อความงานนาเสนอ เช่น คาสั่ง
Format, และ Font เป็นต้น รวมทั้งการใช้เครื่องหมายนาหน้าหัวข้อข้อความบนงานนาเสนอ เช่น กลุ่มคาสั่ง
Bullets, และ Numbering เป็นต้น
3. การแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การแทรกวัตถุบนงานนาเสนอ เช่น การแทรก
Picture, Chart, และ Smart Art เป็นต้น รวมทั้งการปรับแต่งวัตถุบนงานนาเสนอ เช่น กลุ่มคาสั่ง Format
Object เป็นต้น
4. การกาหนดการเคลื่อนไหว มีขอบเขตครอบคลุม การกาหนดการเคลื่อนไหวบนงานนาเสนอ เช่น
กลุ่มคาสั่ง Animation เป็นต้น รวมทั้งการกาหนดรูปแบบการเปลี่ยนหน้าสไลด์งานนาเสนอ เช่น กลุ่มคาสั่ง
Transition เป็นต้น
5. การตั้งค่างานนาเสนอ มีขอบเขตครอบคลุม การกาหนดสไลด์สาหรับการนาเสนองาน เช่น กลุ่มคาสัง่
Custom Slide Show เป็นต้น การตั้งค่าการงานนาเสนอ เช่น กลุ่มคาสั่ง Setup Slide Show รวมทั้งการ
นาเสนองานโดยการใช้กลุ่มคาสั่ง Presentation เป็นต้น
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

114

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18 . 1 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 2 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 3 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 4 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 5 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 3001
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทางานร่วมกันแบบออนไลน์
3. ทบทวนครั้งที่……………………………….
4. สร้างใหม่ 
5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
..............................................................................................................................................................................
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทาหน้าทีเ่ กี่ยวกับใช้งานพื้นที่ทางานแบบออนไลน์ พืน้ ที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ โปรแกรม
แบ่งปันหน้าจอ และโปรแกรมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3
√

4

5

6

7

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
..............................................................................................................................................................................
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นทีห่ น่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
30011 ทางานร่วมกันแบบ
1.1 พื้นที่เพื่อการทางานแบบออนไลน์ถูก
1. การทดสอบความรู้และ
ออนไลน์
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ใช้งาน
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
1.2 พื้นที่เพื่อการทางานแบบออนไลน์ถูกใช้
ดูรายละเอียดขอ 18. 1
งานได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.3 พื้นที่เพื่อการทางานแบบออนไลน์ถูก
แบ่งปันได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
30012 ใช้งานพื้นที่แบ่งปัน
2.1 พื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ถูกเลือกใช้ได้ 1. การทดสอบความรู้และ
ข้อมูลออนไลน์
อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
2.2 พื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ถูกใช้งานได้ ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
ดูรายละเอียดขอ 18. 2
2.3 พื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ถูกแบ่งปันได้
อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
30013 ใช้งานโปรแกรม
3.1 โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอถูกเลือกใช้ได้
1. การทดสอบความรู้และ
แบ่งปันหน้าจอ
อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
3.2 โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอถูกใช้งานได้อย่าง ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
ดูรายละเอียดขอ 18. 3
3.3 โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอถูกใช้งานร่วมกัน
ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
30014 ใช้งานโปรแกรมประชุม 4.1 โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพถูก 1. การทดสอบความรู้และ
ทางไกลผ่านจอภาพ
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การ ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
ใช้งาน
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
4.2 โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพถูกใช้ ดูรายละเอียดขอ 18. 4
งานได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
4.3 โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพใช้
งานร่วมกันได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ค) ความต้องการด้านทักษะ
1. ปฏิบัติการใช้งานพื้นที่ทางานแบบออนไลน์
2. ปฏิบัติการใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์
3. ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ
4. ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
(ง) ความต้องการด้านความรู้
1. พื้นที่ทางานร่วมกันแบบออนไลน์
2. โปรแกรมใช้ทางานร่วมกันแบบออนไลน์
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการ
2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีทเี่ กี่ยวข้อง
2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

(ค) คาแนะนาในการประเมิน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู
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2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัตงิ าน

15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ทีม่ ีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
(ค) คาแนะนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ง) คาอธิบายรายละเอียด
1. การใช้งานพื้นที่เพื่อการท างานร่วมกัน แบบออนไลน์ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้พื้นที่ ก าร
ท างาน เช่น Microsoft SharePoint, Google Docs เป็นต้น รวมทั้ ง การใช้ง านและการแบ่ง ปันพื้นที่ ก าร
ทางานแบบออนไลน์
2. การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้พื้นที่แบ่งปันข้อมูล เช่น
OneDrive, Drop box เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานและการแบ่งปันพื้นที่แบ่งปันข้อมูลแบบออนไลน์
3. การใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ เช่น
Windows Remote Assistance, TeamViewer, Join me เป็ น ต้ น รวมทั้ ง การใช้ ง านโปรแกรมแบ่ ง ปั น
หน้าจอร่วมกัน
4. การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้โปรแกรมประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ เช่น Skype, Google Hangout เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพร่วมกัน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
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18 . 1 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 2 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 3 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 4 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 3002
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทลั
3. ทบทวนครั้งที่……………………………….
4. สร้างใหม่ 
5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
..............................................................................................................................................................................
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่ทาหน้าทีเ่ กี่ยวกับการใช้โปรแกรมสร้างเว็บ, การใช้สอื่ ดิจิทลั เพือ่ การทางาน, การใช้โปรแกรม
ตกแต่งภาพ, การใช้โปรแกรมจับการทางานของหน้าจอ และการใช้โปรแกรมตัดต่อสือ่ ภาพเคลื่อนไหว
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3
√

4

5

6

7

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
..............................................................................................................................................................................
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นทีห่ น่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
30021 ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ 1.1 หน้าเว็บเพจถูกออกแบบได้เหมาะสมตาม 1. การทดสอบความรู้และ
วัตถุประสงค์การใช้งาน
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
1.2 หน้าเว็บเพจถูกแทรกวัตถุได้อย่างถูกต้อง ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
ตามคู่มือการใช้งาน
ดูรายละเอียดขอ 18. 1
1.3 หน้าเว็บเพจถูกเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง
ตามคู่มือการใช้งาน
30022 ใช้สื่อดิจิทลั เพือ่ การ 2.1 สื่อดิจิทลั ถูกเลือกใช้ได้ถูกต้องตาม
1. การทดสอบความรู้และ
ทางาน
วัตถุประสงค์การใช้งาน
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
2.2 สื่อดิจิทลั ถูกจาแนกรูปแบบได้ถูกต้องตาม ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
วัตถุประสงค์การใช้งาน
ดูรายละเอียดขอ 18. 2
2.3 สื่อดิจิทลั ถูกใช้งานได้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน
30023 ใช้โปรแกรมตกแต่ง
3.1 รูปภาพถูกบันทึกจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่าง 1. การทดสอบความรู้และ
ภาพ
ถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
3.2 รูปภาพถูกปรับแต่งได้อย่างถูกต้องตาม
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
คู่มือการใช้งาน
ดูรายละเอียดขอ 18. 3
3.3 รูปภาพถูกบันทึกเพื่อการสั่งพิมพ์ได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
30024 ใช้โปรแกรมจับการ
4.1 โปรแกรมจับการทางานของหน้าจอถูก
1. การทดสอบความรู้และ
ทางานของหน้าจอ
ใช้ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
4.2 โปรแกรมจับการทางานของหน้าจอถูก
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
บันทึกไฟล์ได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน ดูรายละเอียดขอ 18. 4
30025 ใช้โปรแกรมตัดต่อสือ่ 5.1 ชนิดไฟล์ถูกเลือกใช้เพื่อการตัดต่อสื่อ
1. การทดสอบความรู้และ
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องตามลักษณะ
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบ
การใช้งาน
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
5.2 โปรแกรมตัดต่อสือ่ ภาพเคลื่อนไหวถูกใช้ ดูรายละเอียดขอ 18. 5
งานได้อย่างถูกต้องตามคูม่ ือการใช้งาน
5.3 สื่อภาพเคลื่อนไหวถูกบันทึกได้อย่าง
ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน
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12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
1. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมสร้างเว็บ
2. ปฏิบัติการใช้สื่อดิจทิ ัลเพื่อการทางาน
3. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
4. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมจับการทางานของหน้าจอ
5. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว
(ข) ความต้องการด้านความรู้
1. การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. พื้นฐานด้านการออกแบบและตกแต่งรูปภาพ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการ
2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีทเี่ กี่ยวข้อง
2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง

(ค) คาแนะนาในการประเมิน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัตงิ าน
15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ทีม่ ีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
(จ) คาแนะนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ฉ) คาอธิบายรายละเอียด
1. การใช้โปรแกรมสร้างเว็บมีขอบเขตครอบคลุม การออกแบบหน้าเว็บเพจ ด้วยการปรับแต่งตัวอักษร
การสร้างจุดเชื่อมโยง กาสร้างตาราง อีกทัง้ การใส่ CSS Styles และการแทรกวัตถุต่าง ๆ บนเว็บเพจ เช่นรูป
ภพ และแบบฟอร์ม รวมถึงการเผยแพร่เว็บเพจ
2. การใช้สื่อดิจทิ ัลเพื่อการทางานมีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้สื่อดิจิทลั แบบต่าง ๆ การจาแนก
รูปแบบของสื่อดิจิทัล รวมถึงการใช้งานสื่อดิจิทลั
3. การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพมีขอบเขตครอบคลุม การบันทึกภาพจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หน้าจอ
คอมพิวเตอร์, หน้าเว็บเพจ สแกนเนอร์ เป็นต้น และการปรับแต่งรูปด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ รวมถึงการ
บันทึกไฟล์ภาพเพื่อนาไปใช้งาน
4. การใช้โปรแกรมจับการทางานของหน้าจอมีขอบเขตครอบคลุม การใช้โปรแกรมสาหรับจับการ
ทางานของหน้าจอ รวมถึงการบันทึกไฟล์เพื่อนาไปใช้งาน
5. การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหวมีขอบเขตครอบคลุม ชนิดไฟล์ที่นาเข้ามาใช้งานเพื่อการตัด
ต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการบันทึกไฟล์เพื่อนาไปใช้งาน
16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18 . 1 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 2 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 3 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 4 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18 . 5 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence)
1. รหัสหน่วยสมรรถนะ 3003
2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
3. ทบทวนครั้งที่……………………………….
4. สร้างใหม่ 
5. สาหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)
..............................................................................................................................................................................
6. คาอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย และกาหนดรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน
7. สาหรับระดับคุณวุฒิ
1

2

3
√

4

5

6

7

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
..............................................................................................................................................................................
9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นทีห่ น่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
10. ข้อกาหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
สมรรถนะย่อย
เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน
Element
Performance Criteria
Assessment
30031 ป้องกันภัย
1.1 ภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 1. การทดสอบความรู้และ
คุกคามด้านความมั่นคง
ถูกจัดการได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะ ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบปรนัย
ปลอดภัย
การใช้งาน
ชนิด 4 ตัวเลือก
1.2 ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ดูรายละเอียดขอ 18. 1
โปรแกรมถูกจัดการได้อย่างเหมาะสมตาม
ลักษณะการใช้งาน
1.3 ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถูกจัดการได้อย่าง
เหมาะสมตามลักษณะการใช้งาน
30032 ปฏิบัติตาม
2.1 ความปลอดภัยของข้อมูลถูกรักษาอย่าง
1. การทดสอบความรู้และ
หลักการเพื่อรักษาความ
เหมาะสมตามคู่มือการใช้งาน
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบปรนัย
ปลอดภัย
2.2 ความปลอดภัยของโปรแกรมถูกรักษา
ชนิด 4 ตัวเลือก
อย่างเหมาะสมตามคู่มอื การใช้งาน
ดูรายละเอียดขอ 18. 2
30033 ปฏิบัติตาม
3.1 ความปลอดภัยของเว็บเบราเซอร์ถูก
1. การทดสอบความรู้และ
หลักการใช้งานเว็บ
ปรับแต่งได้อย่างเหมาะสมตามคู่มือการใช้ ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบปรนัย
บราวเซอร์อย่างปลอดภัย
งาน
ชนิด 4 ตัวเลือก
3.2 เว็บเบราเซอร์ถูกใช้งานได้อย่างปลอดภัย ดูรายละเอียดขอ 18. 3
ตามคู่มือ
3.3 โปรแกรมเสริมสาหรับเว็บเบราเซอร์ถูก
เลือกใช้ได้อย่างปลอดภัยตามคู่มือ
30034 กาหนดรูปแบบ 4.1 การพิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่เป็นถูกกาหนดได้ 1. การทดสอบความรู้และ
การพิสูจน์ตัวตน
อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน
ปฏิบัติโดยข้อสอบแบบปรนัย
4.2 การพิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่มีถูกกาหนดได้ ชนิด 4 ตัวเลือก
อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน
ดูรายละเอียดขอ 18. 4
4.3 การพิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่รู้ถูกกาหนดได้
อย่างเหมาะสมตามมาตรฐาน
12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จาเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
ไม่มี
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13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ค) ความต้องการด้านทักษะ
1. ป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
2. ปฏิบัติตามหลักเพื่อรักษาความปลอดภัย
3. ปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย
4. กาหนดรูปแบบการพิสจู น์ตัวตน
(ง) ความต้องการด้านความรู้
1. ใช้ดิจิทัลเพือ่ ความมั่นคงปลอดภัย
2. ประเด็นทางสังคม ความเป็นส่วนตัว จริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกาหนดข้อแนะนาเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การ
ปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ง) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. เอกสารรับรองการปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการ
2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน
3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน
(จ) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะผู้ใช้ไอทีทเี่ กี่ยวข้อง
2. เอกสารรับรองการสอบสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) คาแนะนาในการประเมิน
ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการใช้บญ
ั ชีรายชื่อบุคคล การป้องกันภัยคุกคาม การป้องกันมัลแวร์
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัตงิ าน
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15. ขอบเขต (Range Statement)
ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆ ทีม่ ีผลกระทบต่อ
การทางาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ค) คาแนะนา
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ง) คาอธิบายรายละเอียด
1. การป้อ งกันภัยคุกคามด้านความมั่ นคงปลอดภัย มี ขอบเขตครอบคลุม ภัยคุก คามด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ของข้อมูล เช่น การนาแฟ้มข้อมูลขึ้นสู่การทางานบนระบบออนไลน์ หรือคลาวคอมพิวติ้ ง วิธีการ
ป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การเข้ารหัส และการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลลงสื่อจัดเก็บ เป็นต้น การ
ป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย ของโปรแกรม เช่น โปรแกรมการใช้งานธนาคารออนไลน์ การใช้
งานโปรแกรมสังคมออนไลน์ และการปรับปรุงข้อบกพร่องและรุ่นของโปรแกรม เป็นต้น รวมทั้งการป้องกันภัย
คุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น การแพร่ขยายไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล การติดตามอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อสูญหาย และความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. การปฏิบัติตามหลักเพื่อรักษาความปลอดภัย มีขอบเขตครอบคลุม การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เช่น การเข้ารหัสแฟ้ม ข้ อมู ล ช่อ งทางการรักษาความปลอดภัยที่ เหมาะสมกั บการส่งผ่านข้อมู ลในสถานะ
เคลื่อนไหว หรือสถานะหยุดพัก วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดในการรักษาข้อมูลให้ ปลอดภัย การทาลายข้อมูล
การกู้คืนข้อมูล และนโยบายภาครัฐกับระบบการรักษาข้อมูล เป็นต้น พร้อมทั้งการรักษาความปลอดภัยของ
โปรแกรม เช่น การเข้าโจมตีโปรแกรม กระบวนการ update โปรแกรมเพื่อปิดช่องโหว่ และการเลือกใช้ภาษา
โปรแกรมเพื่อความปลอดภัยในโปรแกรมระบบออนไลน์ เป็นต้น
3. การปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย มีขอบเขตครอบคลุม การปรับแต่งความ
ปลอดภัยของเว็บเบราเซอร์ เช่น การกาหนดค่า remember username และ password, การล้าง cache,
การกาหนดค่าความปลอดภัยในการเข้าระบบอินเทอร์เน็ต, การอนุญาตให้ run script บนเว็บเบราเซอร์ และ
การปรับเป็นโหมดไม่ระบุตัวตน เป็นต้น การใช้งานเว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภัย เช่น การใช้ https, การ log
off, การใช้งานผ่าน proxy และการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ น่าเชื่อถือ เป็นต้น พร้อมทั้งการใช้งานโปรแกรมเสริม
สาหรับเว็บเบราเซอร์ เช่น add on, web store, และ extensions เป็นต้น
4. การกาหนดรูปแบบการพิสจู น์ตัวตน มีขอบเขตครอบคลุม การพิสจู น์ตัวตนด้วยสิ่งทีเ่ ป็น เช่น finger
print, palm scan, voice recognition, retina scan, และ facial recognition เป็นต้น การพิสจู น์ตัวตน
ด้วยสิ่งที่มี เช่น cryptographic keys, one time password, และ ID card เป็นต้น พร้อมทั้งการพิสจู น์
ตัวตนด้วยสิ่งที่รู้ เช่น การกาหนดรหัสผ่าน, การพิสจู น์ตัวตน, และเครือ่ งมือสาหรับทดสอบรหัสผ่าน เป็นต้น
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16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18.1 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18.2 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18.3 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน
18.4 เครื่องมือการประเมิน
1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2. แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ดูรายละเอียดจากคูมือการประเมิน

130

บรรณานุกรม
Ala-Mutka, K. (2011). Mapping Digital Competence: Towards a Conceptual Understanding. /
Available: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC67075_TN.pdf. [Accessed May 12 2016].
Chinien, C. & Boutin, F. (2011). Defining Essential Digital Skills in the Canadian Workplace:
Final Report. Human Resources and Skills Development Canada. Available:
http://en.copian.ca/library/research/digi_es_can_workplace/digi_es_can_workplace.pdf. [Accessed May
5 2016].
Commission (2014). e-Skills for the 21st Century Fostering Competitiveness, Growth and Jobs.
European Commission. Available:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/comm_pdf_com_2007_0496_f_en_acte_en.pdf. [Accessed
May 12 2015].
Development Economics. (2013). The Future Digital Skills needs of the UK Economy.
Development Economics. Available: http://cdn.news.o2.co.uk.s3.amazonaws.com/wpcontent/uploads/2013/09/The-Future-Digital-Skills-Needs-of-the-UK-Economy1.pdf. [Accessed May 13
2016].
Doteveryone. (2016). Digital Skills for everyone, at every level. Available:
https://doteveryone.org.uk/digital-skills. [Accessed May 15 2016].
ECORYS UK. (2016). Digital Skills for the UK Economy. Available:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492889/DCMSDigitalSkil
lsReportJan2016.pdf[Accessed May 9 2016].
Ferrari, A. (2013). DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital
Competence in Europe. Available: https://ec.europa.eu/futurium/en/content/digcomp-frameworkdeveloping-and-understanding-digital-competence-europe. [Accessed May 9 2016].
IBSA. (2013). Digital literacy and e-skills: participation in the digital economy (2016). Digital
Skills for the UK Economy. Available:
www.ibsa.org.au/sites/default/files/media/Digital%20Literacy%20and%20E-skills.pdf. [Accessed May 10
2016].
Martin, A. (2005). DigEuLit - a European Framework for Digital Literacy: a Progress Report.
University of Glasgow. Available: http://lire.ish-lyon.cnrs.fr/IMG/pdf/FilesFrameworksDigEuLit.pdf.
[Accessed May 10 2016].
Media Smarts. (2015). Use, Understand & Create: A Digital Literacy Framework for Canadian
Schools. Available: http://mediasmarts.ca/teacher-resources/use-understand-create-digital-literacyframework-canadian-schools. [Accessed June 8 2016].
New Zealand Computer Society Inc. (NZCS). (2010). A Summary of International Reports,
Research and Case Studies of Digital Literacy. Available:
http://iitp.nz/files/201001%20Digital%20Literacy%20Research%20Report.pdf. [Accessed May 9 2016].
OECD. (2013). Skills for the Digital Economy. OECD. Available: http://www.oecd.org/site/piaac/.
[Accessed May 9 2016].

131

P21. (2016). Framework for 21st Century Learning. Available:
www.p21.org/storage/documents/1.__p21_framework_2-pager.pdf. [Accessed May 13 2016].
The European Parliament. (2006). Eurostat. Available: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Digital_literacy. [Accessed May 9 2016].
The Federation of Small Businesses: FSB. (2015). Reassured, optimised, transformed: driving
digital demand among small businesses. Available: www.fsb.org.uk/docs/defaultsource/Publications/reports/fsb-telecoms-report---september-2015(2).pdf?sfvrsn=0. [Accessed May 12
2016].
The UK Digital Skills Workforce (2014). Digital Skills for Tomorrow’s World: The independent
report of the UK Digital Skills Taskforce. UK Digital Skills Task Force. Available:
www.ukdigitalskills.com/wp-content/uploads/2014/07/Binder-9-reduced.pdf. [Accessed May 10 2016],
UKFORCE. (2014). Digital Skills Taskforce call for evidence: Submission from the UK forum
for Computing Education (UKforCE). UK forum for Computing Education. Available:
http://ukforce.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/Digital-Skills-Taskforce-UKforCE-submissionUpdated.pdf. [Accessed May 9 2016].
UNESCO. (2011). Policy Brief on Digital Literacy in Education. Available:
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002144/214485e.pdf. [Accessed May 9 2016].

132

คณะผู้จัดทามาตรฐานสมรรถนะ

133

