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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                  
พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดเป้าหมายการจดัการอาชีวศึกษาเพื่อให้ผูส้ าเร็จการศึกษาทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา          
มีคุณภาพอยา่งนอ้ย 4 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ
และดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ พร้อมทั้งก าหนดให้การพฒันาหลกัสูตรหรือ
ปรับปรุงหลกัสูตรฐานสมรรถนะ การพฒันาการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพการจดัการ
อาชีวศึกษา ตอ้งเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานอาชีพ หรือตามความตอ้งการของสถานประกอบการ
และตลาดแรงงาน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ต่อการรับรองหลกัสูตรและคุณวุฒิการศึกษาของผูส้ าเร็จการศึกษา 

 

นอกจากน้ี ในการจดัการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ซ่ึงก าหนดให้ผูเ้รียนต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเม่ือได้
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลา
ท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเห็นสมควร โดยผูเ้รียนแต่ละคนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพตามเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาด้วย  ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                 
โดยส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จึงไดจ้ดัท าเกณฑ์และเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
เพื่อใชป้ระเมินคุณภาพผูเ้รียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562  ส าหรับสถานศึกษา
ใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผูเ้รียนเพื่อการรับรองคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา  
 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผูท้รงคุณวุฒิและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการจดัท าเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี  มา ณ โอกาสน้ี 

 
 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กนัยายน 2563 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

บทน า 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. 2562 

 
• ความเป็นมาของการจัดท าเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

ปัจจุบันและอนาคตโลกมีแนวโน้มจะปรับเปล่ียนไปสู่การแข่งขันท่ีมุ่งเน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทกัษะต่าง ๆ  การจดัการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคน
ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิคและระดบัเทคโนโลย ีเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพ
อิสระ จึงต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษา  ซ่ึงกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ                     
พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดคุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาทุกระดบัคุณวุฒิอาชีวศึกษาตอ้งครอบคลุมอย่างน้อย                  
4 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นความสามารถ  
ในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ ทั้งน้ี เกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาทุกระดบัไดก้ าหนดเง่ือนไข 
การส าเร็จการศึกษาของผูเ้รียนไวว้่า ผูเ้รียนตอ้งไดจ้ านวนหน่วยกิตสะสมครบถว้นตามโครงสร้างท่ีก าหนด 
ไวใ้นหลกัสูตร ไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00 และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

 

นอกจากน้ี การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 ตามเกณฑม์าตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 ไดก้ าหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละ
สาขาวิชาและสาขางาน ไว ้3 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นสมรรถนะ
แกนกลางและดา้นสมรรถนะวิชาชีพ โดยในส่วนของดา้นสมรรถนะแกนกลางและดา้นสมรรถนะวิชาชีพ    
ได้จ าแนกเป็นด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ                        
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของงานอาชีพ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพฒันารายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนและวัดประเมินผลท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะเพื่อพัฒนาผู ้เรียน                       
ใหมี้คุณภาพมาตรฐานตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 

 

ทั้งน้ี ในการจัดการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรฯ พ.ศ. 2562             
ได้ก าหนดให้ผูเ้รียนทุกคนตอ้งเขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเม่ือได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบ       
ทุกรายวิชาตามหลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพก าหนด โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ก าหนด และผู ้เรียนจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ                
ในสาขาวิชาและสาขางานท่ีเรียนและผลการประเมินผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด   
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• นิยามศัพท์ 
 

สมรรถนะ (ในความหมายทัว่ไป) หมายความวา่ ความสามารถในการปฏิบติังาน โดยใชค้วามรู้ 
ทกัษะและเจตคติท่ีบูรณาการกนัอยา่งแนบแน่นเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

สมรรถนะ (ในความหมายของงานอาชีพ) หมายความว่า ความสามารถในการประยุกต์                       
ใชค้วามรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะปฏิบติัและทกัษะดา้นความคิดในการปฏิบติังาน ใหมี้ประสิทธิผลตามมาตรฐาน      
ท่ีตอ้งการของงานอาชีพ 
 

มาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า ขอ้ก าหนดดา้นสมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
อาชีพ เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการก ากบัดูแล ตรวจสอบและประกนัคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษา 
 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า การทดสอบความรู้ ทกัษะ ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ ตลอดจนลกัษณะนิสัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมซ่ึงก าหนดเกณฑก์ารตดัสินไวช้ดัเจน พร้อมทั้งจดัด าเนินการประเมินภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
เป็นมาตรฐาน 
 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายความว่า คณะกรรมการผูท้  าหน้าท่ีรับผิดชอบ         
ในการอ านวยการ ติดตามและก ากบัดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของผูเ้รียนในสถานศึกษา 

 

• แนวคิดในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 มีแนวคิด 
ในการด าเนินการ ดงัน้ี 

1. การประเมินสมรรถนะวิชาชีพของผูส้ าเร็จการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพของหลกัสูตรแต่ละสาขาวิชาและสาขางาน ซ่ึงโดยภาพรวมประกอบดว้ย 3 มิติ ไดแ้ก่ 

1.1 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ในหลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการ
วิเคราะห์เบ้ืองตน้ รวมทั้งมีความรู้ภาษาองักฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถใชใ้นการส่ือสารเบ้ืองตน้
ได ้ 

1.2 ทักษะ (Skills) หมายถึง ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เคร่ืองมือและวสัดุ  
ขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน ทกัษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ทกัษะการคิดวิเคราะห์และการแกปั้ญหา และทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยั 

1.3 ความสามารถในการประยุกตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ (Application and Responsibility) 
หมายถึง สามารถปฏิบติังานตามแบบแผน ปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ซับซ้อน ให้ค  าแนะน าพื้นฐาน 
ท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาโดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง ประยุกตใ์ชค้วามรู้ 
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ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานในบริบทใหม่ 
รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

2. การวัดความสามารถในการปฏิบัติงานของแต่ละสมรรถนะนั้ น ในด้านความรู้จะวดั                  
จากความรู้ท่ีผูเ้รียนน ามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน ส่วนด้านทกัษะจะวดัจากการปฏิบัติงาน              
ตามสมรรถนะของแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
รวมถึงการประเมินพฤติกรรมหรือกิจนิสัยในการปฏิบติังาน และผลส าเร็จของงานตามเง่ือนไขท่ีก าหนดดว้ย 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตอ้งเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถวดัความสามารถ 
ของผู ้เข้ารับการประเมินได้ครบทุกพฤติกรรม ทั้ งด้านความรู้ ทักษะและพฤติกรรมลักษณะนิสัย  
โดยจะเป็นการประเมินในลกัษณะการประมวลความรู้ท่ีเรียนรู้มาทั้งหมดในภาพรวมตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดบั 
 

• เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

เน่ืองจากการประเมินมาตรฐานวิชาชีพต้องวัดความสามารถของผู ้เรียนทั้ งด้านความรู้                   
ทักษะและพฤติกรรมลักษณะนิสัย จึงต้องมีการประเมินทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เคร่ืองมือ                            
ท่ีหลากหลาย ตามลกัษณะของวิชาชีพแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ดงัน้ี 
 

1. การประเมินภาคทฤษฎี  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินควรเป็นเคร่ืองมือท่ีวดัความสามารถ         
ในแต่ละระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้ขา้รับการประเมินไดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงประกอบดว้ย ความรู้-ความจ า 
ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การประมาณค่าและการคิดสร้างสรรค์ เคร่ืองมือท่ีนิยมใช้                       
ไดแ้ก่ แบบทดสอบแบบเลือกตอบ และแบบทดสอบความเรียง  

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎีน้ี ควรวดัในระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ 
ไม่ต ่ากว่าระดับความเข้าใจ และตวัเคร่ืองมือตอ้งสามารถเร้าให้ผูเ้ขา้รับการประเมินใชค้วามคิดในการตอบ  
ขอ้ปัญหาใหม้ากท่ีสุด 
 

2. การประเมินภาคปฏิบัติ  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินควรเป็นเคร่ืองมือท่ีวดัความสามารถ  
หรือทกัษะในการท างานของผูเ้ขา้รับการประเมิน ลกัษณะเคร่ืองมือท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบประเมิน                      
การปฏิบติังาน โดยมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์ผ่านการประเมินไวช้ัดเจน ทั้งน้ี เคร่ืองมือ
ประเมินภาคปฏิบติัจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบติั ควรวดัในระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้           
ไม่ต ่ากว่าระดับการน าไปใช้ โดยผูเ้ขา้รับการประเมินสามารถรู้ล่วงหนา้ได ้ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นความลบั 
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• การสร้างเคร่ืองมือประเมินด้านความรู้หรือภาคทฤษฎี 
 

การสร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตรแต่ละระดับ จะต้องสอดคล้อง                     
กับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางาน ซ่ึงประกอบด้วย  ความรู้                
ทกัษะ และความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะ       
ท่ีพึงประสงค์ การสร้างเคร่ืองมือประเมินจึงควรค านึงถึงหลักการวดัผลการศึกษา เพื่อให้ได้เคร่ืองมือ                          
ท่ีสามารถวดัไดจ้ริงและยติุธรรมส าหรับผูรั้บการประเมิน และเพื่อใหผ้ลคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินถูกตอ้ง 
เช่ือถือได ้ซ่ึงมีหลกัการส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา ดงัน้ี 
 

1. ลกัษณะของแบบทดสอบหรือแบบประเมิน 
 

แบบทดสอบหรือแบบประเมินดา้นความรู้หรือภาคทฤษฎี ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
1.1 ความตรงหรือความเท่ียงตรง (Validity) เป็นลักษณะส าคัญท่ีสุดของแบบทดสอบ 

อธิบายระดบัคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบโดยใช้เคร่ืองมือแต่ละประเภท ความตรงของคะแนนขึ้นอยู่กับ
ความพอเพียงของตวัอย่างซ่ึงเป็นตวัแทนความรู้เป็นส าคญั เคร่ืองมือท่ีดีควรจะให้คะแนนตามงานท่ีเป็น
ตวัแทน เคร่ืองมือ      ท่ีมีความตรงสูงจะต้องพฒันาตามกระบวนการท่ีเป็นระบบของการพฒันาเคร่ืองมือ 
ไดแ้ก่ นิยามขอบเขตงาน     ท่ีจะวดัใหช้ดัเจน เตรียมการก าหนดงานเขียนขอ้สอบ พิจารณาสร้างตวัแทน  ขอ้
กระทงหรืองานในแบบทดสอบท่ีสัมพนัธ์กับคุณลกัษณะท่ีเป็นมาตรฐานวิชาชีพ เม่ือใช้เคร่ืองมือวดันั้น
ทดสอบผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร ผลการประเมินจึงจะเช่ือถือไดจ้ริง 

1.2 ความเท่ียงหรือความเช่ือมั่น (Reliability) เป็นความคงท่ีหรือความคงเส้นคงวา                     
ในการวดัของเคร่ืองมือวดั ตวัอย่างเช่น ผูเ้รียนไดค้ะแนนจากการทดสอบของเคร่ืองมือชุดหน่ึง 80 คะแนน      
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน หมายความว่า 80 เป็นตัวแทนการปฏิบัติการสอบได้ถูกต้องของผูเ้รียน                        
ถ้าเคร่ืองมือมีความเท่ียงสูงเม่ือทดสอบผู ้เรียนด้วยเคร่ืองมือชุดเดิมในระยะเวลาต่างกันพอสมควร  
หรือน าเคร่ืองมือท่ีมีลักษณะคู่ขนานมีความตรงเท่าเทียมกันมาทดสอบผู ้ เรียนคนเดิมหรือกลุ่มเดิม  
คาดว่าผลการสอบวดัของผูเ้รียนจะใกลเ้คียงกนั ความคงเส้นคงวาในการวดัของเคร่ืองมือตอ้งช้ีให้เห็นว่า
คะแนนท่ีเป็นผลการวดัเป็นอิสระจากความคลาดเคล่ือนในการวดั ความเท่ียงจึงสามารถเช่ือถือได ้

1.3 ความเป็นปรนัย (Objectivity) เคร่ืองมือท่ีดีควรมีความเป็นปรนัย เพื่อให้ผู ้เรียน                 
หรือผูเ้ขา้รับการประเมินทุกคนไดรั้บความยุติธรรมเท่าเทียมกนั คะแนนผลการทดสอบแสดงความสามารถ               
ของแต่ละคนถูกตอ้ง ชดัเจน เปรียบเทียบกนัได ้  การสร้างเคร่ืองมือจะตอ้งก าหนดโจทยค์  าถามหรือปัญหา 
ท่ีชัดเจน อ่านแลว้เขา้ใจตรงกัน ผูเ้รียนตอบค าถามหรือแก้ปัญหาตรงจุดท่ีต้องการ ไม่ให้คะแนนตามใจ  
ผูใ้ห้คะแนน  ดงันั้นในการสร้างเคร่ืองมือแต่ละประเภทตอ้งมีการก าหนดเกณฑ์และวิธีการให้คะแนนให้
ชดัเจน  
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1.4 สามารถน าไปใช้ได้จริง (Practicality) เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากใช้
แลว้ตอ้งให้ผลท่ีมีความตรงและความเท่ียงท่ีน่าพอใจแลว้ กระบวนการประเมินตอ้งสามารถปฏิบติัได้จริง 
ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย กระบวนการบริหารการประเมินและการให้คะแนนต้องท าได้ง่าย รวดเร็ว  
สามารถตีความผลคะแนนไดถู้กตอ้ง 
 

2. ลกัษณะของข้อค าถามหรือโจทย์ 
 

การสร้างข้อค าถามหรือโจทย์ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบ /แบบประเมินภาคทฤษฏีหรือ
ภาคปฏิบติั จะมีลกัษณะเดียวกนัคือ ตอ้งเป็นขอ้ค าถามท่ีสามารถวดัไดต้ามจุดประสงคห์รือระดบัพฤติกรรม
การเรียนรู้ท่ีตอ้งการ ขอ้ค าถามหรือโจทยค์วรมีลกัษณะดงัน้ี 

2.1 แบบทดสอบวัดความรู้-ความจ า เป็นการวดัความสามารถของผูเ้ขา้รับการประเมินท่ีได้
เรียนผา่นมาแลว้เพื่อทดสอบวา่จ าอะไรไดบ้า้ง แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

2.1.1 ถามความจ าในเน้ือเร่ือง ไดแ้ก่ ถามเก่ียวกบัศพัทแ์ละนิยาม ถามเก่ียวกบักฎและความจริง   
2.1.2 ถามความรู้ในวิธีด าเนินการ ได้แก่ ถามเก่ียวกับระเบียบแบบแผนท่ีต้องปฏิบติั               

ถามเก่ียวกบัแนวโนม้และล าดบัขั้น ถามเก่ียวกบัการจดัประเภท ถามเก่ียวกบัเกณฑ ์ถามเก่ียวกบัวิธีการ 
2.1.3 ถามความรู้รวบยอดในเน้ือเร่ือง ได้แก่ ถามเก่ียวกับหลกัวิชาและขยายความถาม   

เก่ียวกบัทฤษฎีและโครงสร้าง 
2.2 แบบทดสอบวัดความเข้าใจ เป็นการวดัความสามารถในการแปลความ การตีความหมาย      

และการขยายความในเร่ืองต่าง ๆ  
2.3 แบบทดสอบวัดการน าไปใช้  เป็นการวดัพฤติกรรมในการน าความรู้และความเข้าใจ                    

ในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสร้างสมไวม้าใชแ้กปั้ญหา หรือประยกุตใ์ชก้บังานและและชีวิตประจ าวนั  
2.4 แบบทดสอบวัดการวิเคราะห์ เป็นการวดัความสามารถในการแยกแยะส่ิงใหญ่ ๆ ออกเป็น

ส่วนย่อย ๆ ตามหลักและกฎเกณฑ์ ส่วนย่อยแต่ละส่วนมีความสัมพนัธ์กันอย่างไร ต้องใช้เหตุและผล               
ตามความจริงในการตอบปัญหาโดยน าเอาพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีผ่านมาเป็นองค์ประกอบช่วยในการพิจารณา
ดว้ย ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความส าคญั การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ การวิเคราะห์หลกัการ 

2.5 แบบทดสอบวัดการประเมินค่า เป็นการวดัความสามารถขั้นสูงของการวดัตามระดับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นความสามารถในการตัดสินใจเก่ียวกับคุณค่า โดยเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด                 
หรือมาตรฐานท่ีมีอยูแ่ลว้ 

2.6 แบบทดสอบวัดกระบวนการคิด   เป็นการวดัความสามารถในการน าองค์ความรู้ท่ีมีอยู่              
มาปรับให้เกิดส่ิงใหม่ ๆ เกิดขึ้น หรือรวมองคค์วามรู้ย่อย ๆ ท าใหเ้กิดกฎ วิธีการ โครงสร้าง และหนา้ท่ีใหม่ ๆ       
ท่ีแตกต่างไปจากเดิม ไดแ้ก่ การสังเคราะห์ขอ้ความ การสังเคราะห์แผนงาน การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ 
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3. การเขียนแบบทดสอบแบบความเรียง 
3.1 เขียนค าช้ีแจงเก่ียวกับวิธีการตอบให้ชัดเจน ระบุจ านวนขอ้ค าถาม เวลาท่ีใช้สอบและ

คะแนนเตม็ของแต่ละขอ้ เพื่อใหผู้รั้บการประเมินสามารถวางแผนการตอบไดถู้กตอ้ง  
3.2 ขอ้ค าถามตอ้งพิจารณาใหเ้หมาะสมกบัพื้นความรู้ของผูรั้บการประเมิน  
3.3 ควรถามเฉพาะเร่ืองท่ีส าคญัและเป็นเร่ืองท่ีแบบทดสอบปรนัยวดัได้ ควรถามเก่ียวกับ              

การน าไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค ์การแสดงความคิดเห็น การวิพากษ์ วิจารณ์เป็น
ตน้    

3.4 สถานการณ์ในขอ้ค าถามจะตอ้งมีขอ้มูลเพียงพอและจ าเป็นต่อการตอบค าถาม  รวมทั้ง              
มีความชดัเจนและเหมาะสมกบัระดบัของผูรั้บการประเมิน      

3.5 ข้อค าถามต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ มีความชัดเจน  สอดคล้องกับตัวช้ีว ัดและ
พฤติกรรมท่ีตอ้งการวดั  

3.6 ขอ้ค าถามตอ้งเปิดโอกาสให้อธิบายวิธีคิด แสดงวิธีท า หรือใหเ้หตุผลเพื่อสนบัสนุนค าตอบ 
3.7 ก าหนดขอบเขตหรือประเด็นของค าถามให้ชัดเจน  เพื่อให้ผูต้อบทราบถึงจุดมุ่งหมาย               

ในการวดั สามารถตอบไดต้รงประเด็น 
3.8 เขียนค าถามให้มีจ านวนมากขอ้ โดยจ ากดัให้ตอบสั้น ๆ เพื่อจะไดว้ดัไดค้รอบคลุมเน้ือหา     

ซ่ึงจะท าใหแ้บบทดสอบมีความเช่ือมัน่สูง  
3.9 ไม่ควรมีข้อสอบไวใ้ห้เลือกตอบเป็นบางข้อ เพราะอาจมีการได้เปรียบเสียเปรียบกัน  

เน่ืองจากแต่ละขอ้ค าถามจะมีความยากง่ายไม่เท่ากนั และวดัเน้ือหาแตกต่างกนั จะไม่ยติุธรรมกบัผูท่ี้สามารถ
ตอบไดทุ้กขอ้  

3.10 ควรเตรียมเฉลยค าตอบ  และก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามขั้นตอนและน ้ าหนัก                   
ท่ีตอ้งการเนน้ไวด้ว้ย  

3.11 ถา้แบบทดสอบมีหลายขอ้ ควรเรียงล าดบัจากขอ้ง่ายไปหายาก  
3.12 การก าหนดเวลาในการสอบ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความยาวและลกัษณะค าตอบท่ีต้องการ 

ระดบัความยากง่ายและจ านวนขอ้สอบ 
 

• การสร้างเคร่ืองมือประเมินด้านทักษะหรือภาคปฏิบัติ 
 

การวดัความสามารถในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละประเภทวิชา แบ่งเป็น
ลกัษณะต่าง ๆ ได ้5 ลกัษณะ คือ 

1. การปฏิบติังานท่ีแสดงออกดว้ยการเขียน โดยให้ผูรั้บการประเมินแสดงออกดว้ยการเขียน       

เช่น การเขียนลวดลาย การเขียนแบบ การออกแบบ การลงบญัชี การวางแผนการปฏิบติังาน การเขียนแผน

ธุรกิจ เป็นตน้ 
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2. การวินิจฉัยปัญหาและกระบวนการปฏิบติั โดยก าหนดสถานการณ์จ าลอง หรือก าหนด            

เป็นเร่ืองจริงและใหผู้รั้บการประเมินวินิจฉยัส่ิงท่ีเกิดขึ้น 

3. การปฏิบัติงานตามท่ีก าหนด โดยก าหนดส่ิงต่าง ๆ ลงในใบงานหรือใบมอบหมายงาน  

ใหผู้รั้บการประเมินปฏิบติัตามค าสั่ง 

4. ตวัอย่างงาน โดยก าหนดงาน (ช้ินงาน/ภาระงาน) ให้ผูรั้บการประเมินปฏิบติัให้เกิดช้ินงาน/ 

ภาระงานและเขียนรายงานขั้นตอนการปฏิบติังานประกอบช้ินงาน 

5. การปฏิบติังานตามสถานการณ์จริง โดยก าหนดสถานการณ์จ าลองหรือเหตุการณ์ท่ีใกลเ้คียง

จริง หรือเหมือนจริง ใหผู้รั้บการประเมินปฏิบติัตามค าสั่งท่ีระบุในใบงานหรือใบมอบหมายงาน 

แบบประเมินภาคปฏิบัติในลักษณะท่ี 1 และ 2 เป็นลกัษณะขอ้ค าถามท่ีให้ผูรั้บการประเมินเขียน
ตอบ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน แบ่งเป็น 

1. แบบประเมินเพื่อวดัความรู้ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติั 
2. แบบประเมินท่ีให้อธิบายกระบวนการท างานหรือแกปั้ญหา 
 

ทั้ งน้ี ข้อค าถามของแบบประเมินควรวดัความสามารถในระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ขั้น
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและหรือการคิดสร้างสรรค์ และต้องก าหนดคะแนนในแต่ละขั้นของการ
ตรวจไว้            เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนในแต่ละข้อของแบบประเมิน 
 

แบบประเมินภาคปฏิบัติในลกัษณะท่ี 3, 4 และ 5 เป็นลกัษณะการประเมินท่ีให้ลงมือปฏิบติัจริง 
ฉะนั้นตอ้งมีแบบประเมินในการปฏิบติังานส าหรับใช้ในการประเมินความสามารถของผูรั้บการประเมิน  
ซ่ึงแบบประเมินการปฏิบติังานท่ีใชใ้นการประเมิน มีดงัน้ี 

1. มาตรประมาณค่า (แบบก าหนดตวัเลข) เป็นแบบประเมินท่ีใช้ตวัเลขเป็นตวัแทนในการวดั
ความสามารถของการท างาน ทั้งน้ี ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงคือ 

- การก าหนดคะแนนต้องมีความต่อเน่ืองกัน เช่น 5 4 3 2 1 หรือ 0 (กรณีท่ีไม่สามารถ
ปฏิบติังานได)้ 

- ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน (Rubric) ตอ้งแยกความแตกต่างของความสามารถของผูท่ี้ได้
คะแนน 5 4 3 2 1 อยา่งชดัเจน 

2. แบบบนัทึกพฤติกรรม เป็นแบบประเมินพฤติกรรมหรือกิจนิสัยในการปฏิบติังานของผูเ้ขา้
รับการทดสอบ โดยก าหนดเป็นมากท่ีสุดไปจนถึงน้อยท่ีสุดหรือตอ้งปรับปรุงส าหรับพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ                
ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม หรือประเมินความถ่ีในการปฏิบติัพฤติกรรมนั้น หรือประเมินวา่ผูเ้ขา้รับการประเมินได้
ปฏิบติัพฤติกรรมนั้นหรือไม่ไดป้ฏิบติั  
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• เกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ             
คือ ตอ้งผา่นเกณฑก์ารประเมินแต่ละสมรรถนะงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัครบทุกสมรรถนะงาน ดงัน้ี 

1.1 เกณฑก์ารผา่นการประเมินสมรรถนะงานภาคทฤษฎี ตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60  
1.2 เกณฑก์ารผา่นการประเมินสมรรถนะงานภาคปฏิบติั ตอ้งไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80  
 

• กระบวนการจัดท าเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพ 
 

ในการจดัท าเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  และ
ขั้นตอนในการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 

1. ข้อมูลและเอกสารท่ีเกีย่วข้องในการด าเนินงาน 

1.1 เอกสารหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562  
1.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน  

ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 
1.3 แผนการเรียนท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะวิชาชีพ 
1.4 แบบฟอร์มในการวิเคราะห์สมรรถนะงาน กรอบและเคร่ืองมือประเมิน ไดแ้ก่ 

1.4.1 แบบฟอร์ม B1 จุดประสงคส์าขาวิชา 
1.4.2 แบบฟอร์ม B2 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาและสาขางาน 
1.4.3 แบบฟอร์ม A1 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ 
1.4.4 แบบฟอร์ม A2 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 
1.4.5 แบบฟอร์ม A3 ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 
1.4.6 แบบฟอร์ม A4 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี)  
1.4.7 แบบฟอร์ม A5 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบติั) 
1.4.8 ค าช้ีแจงการใชเ้คร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ส าหรับกรรมการ 
1.4.9 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) ส าหรับกรรมการ 
1.4.10 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบติั) ส าหรับกรรมการ 
1.4.11 แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
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2. ขั้นตอนการจัดท าเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจุดประสงคส์าขาวิชา (แบบฟอร์ม B1) และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
ของสาขาวิชาและสาขางาน (แบบฟอร์ม B2) เพื่อน าไปวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพและก าหนดสมรรถนะงาน                
ในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา  
และสาขางาน เพื่อก าหนดสมรรถนะงานหรืองานท่ีตอ้งปฏิบติัในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา พร้อมทั้งจดั
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาท่ีจะท าให้เกิดสมรรถนะงานนั้น ๆ ตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ โดยใชแ้บบฟอร์ม 
A1 

ขั้นตอนที ่3 วิเคราะห์สมรรถนะงานออกเป็นขั้นตอนการปฏิบติังานจากเร่ิมตน้จนส าเร็จ        
ซ่ึงประกอบดว้ย  

- การวางแผนและจดัเตรียมเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์  
- การด าเนินการจดัท างาน/ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน  
- การตรวจสอบหรือประเมินผลงาน และ 
- การปรับปรุงแกไ้ข  
ทั้งน้ี เพื่อน าไปก าหนดเกณฑก์ารปฏิบติังานให้ครอบคลุมลกัษณะสมรรถนะงานท่ีจะใช้เป็น     

ตวับ่งช้ีความส าเร็จของงาน/ผลงาน/ช้ินงาน/ภาระงาน ซ่ึงเน้นคุณภาพของผลหรืองานท่ีท าเสร็จในแต่ละ
ขั้นตอน จากนั้นจึงวิเคราะห์เกณฑก์ารปฏิบติังานแต่ละรายการ เพื่อระบุขอบเขตของงานท่ีปฏิบติั เช่น ความ
ยาก-ง่าย ระดบัคุณภาพของผลงาน วิธีการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการท างาน ฯลฯ รวมทั้งวิเคราะห์ว่าในการ
ปฏิบติังานแต่ละขั้นตอนนั้นตอ้งใช้ความรู้ (เช่น ทฤษฎี หลกัการ ขั้นตอนการท างาน ความปลอดภยั ฯลฯ) 
และทกัษะ (เช่น เทคนิคในการท างาน การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ ความปลอดภยั ฯลฯ) ท่ีจ าเป็นในการท างานเร่ือง
ใดบา้ง โดยใชแ้บบฟอร์ม A2 

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์เกณฑ์การปฏิบติังานเพื่อก าหนดกรอบการประเมินทั้งภาคปฏิบติั        
และภาคทฤษฎี โดยเขียนเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีเน้นเฉพาะส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการท างานให้ไดผ้ลงาน          
ท่ีก าหนดเท่านั้น ในดา้นความรู้ ทกัษะและพฤติกรรมลกัษณะนิสัย โดยพิจารณาขอ้มูลขอบเขต หลกัฐาน
ดา้นความรู้และทกัษะจากแบบฟอร์ม A2  พร้อมทั้งสรุปว่าแต่ละจุดประสงคน์ั้นจะใชวิ้ธีการวดัประเมินผล
อยา่งไร ใชเ้คร่ืองมือชนิดใด โดยใชแ้บบฟอร์ม A3 

ขั้นตอนที่ 5 จดัท าเคร่ืองมือประเมินภาคทฤษฎีแต่ละสมรรถนะงาน โดยเป็นขอ้สอบแบบ
ความเรียงท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์ท่ีตอ้งการวดั พร้อมเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)       
โดยใชแ้บบฟอร์ม A4 

ขั้นตอนที่ 6 จัดท าเคร่ืองมือประเมินภาคปฏิบัติแต่ละสมรรถนะงาน พร้อมเกณฑ์การให้
คะแนน โดยใชแ้บบฟอร์ม A5  
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3. จัดท าเอกสารประกอบการด าเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ไดแ้ก่ 

3.1 ค าช้ีแจงส าหรับคณะกรรมการ 
3.2 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคทฤษฎี พร้อมแบบสรุปผลการประเมิน 
3.3 เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพภาคปฏิบติั แบบประเมินสมรรถนะงาน พร้อมแบบ

สรุปผลการประเมิน 
3.4 แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
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 ค าช้ีแจงการน าไปใช้ 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช. 2562 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 น้ี 
มุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพท่ีตอ้งการให้เกิดกบัผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชา 
สาขาวิชาและสาขางาน โดยคณะท างานได้วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชาและสาขางาน             
ของหลกัสูตรเพื่อก าหนดเป็นสมรรถนะงานในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา ท่ีสะทอ้นถึงสมรรถนะวิชาชีพ       
รายภาค/รายปี โดยเรียงล าดบัจากงานพื้นฐานไปสู่งานท่ียากขึ้นซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นสมรรถนะ
วิชาชีพสาขาวิชาและสาขางานตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้จากนั้นจึงก าหนดรายวิชาและกลุ่มวิชาหลกัท่ีจะท า
ให้เกิดสมรรถนะงานในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษา น าไปสู่กระบวนการก าหนดกรอบและเกณฑ์การ
ประเมิน และการสร้างเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางาน ส าหรับน าไปใชใ้น
การประเมินผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐานต่อไป 

 

การน าเคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562  
ท่ีมุ่งเนน้สมรรถนะวิชาชีพตามสมรรถนะงานรายภาค/รายปีไปใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดเพื่อการประกันคุณภาพของผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษา สถานศึกษาจะต้อ ง
ด าเนินการดงัน้ี 

1. จดัแผนการเรียนมุ่งเนน้สมรรถนะวิชาชีพให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพรายภาค/รายปี  
ตามท่ีสาขาวิชาและสาขางานก าหนด โดยจดัให้มีรายวิชาและกลุ่มวิชาหลกัในแต่ละภาคเรียนตามแบบฟอร์ม A1            
ส่วนรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีจะน ามาบูรณาการสามารถจดัไดต้ามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

2. วางแผนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะงานท่ีก าหนด        
โดยสามารถเลือกแนวทางในการด าเนินการตามความพร้อมของสถานศึกษาแนวทางใดแนวทางหน่ึง ดงัน้ี 

แนวทางท่ี 1 จดัประเมินมาตรฐานวิชาชีพคร้ังละสมรรถนะงานตามล าดบั เม่ือส้ินสุดการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน/ปีการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพก าหนดส าหรับ
สมรรถนะงานนั้น ๆ โดยสถานศึกษาออกใบรับรองผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรายสมรรถนะงาน
ตามท่ีผูเ้รียนร้องขอ 

แนวทางท่ี 2  จดัประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสมรรถนะงานท่ีก าหนด เม่ือผูเ้รียนลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างของหลกัสูตรสาขาวิชาและสาขางาน และสถานศึกษาออกวุฒิบัตร
ส าหรับผูผ้า่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพครบทุกสมรรถนะงาน 

3. การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ให้ด าเนินการในรูปคณะกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ     
ในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท่ีส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษาก าหนด 
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จุดประสงค์สาขาวชิา 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม  สาขาวิชา คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านภาษาและการส่ือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
2. เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจให้ทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงและความกาวหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหเ้พื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
4. เพื่อให้มีความรู้และทกัษะในงานบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามหลกัการและกระบวนการใน

ลกัษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ 
5. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ธุรกิจในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใช้

ความรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึ้นได ้
6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและด ารงชีวิตโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. หลกัการใช้พลงังานและทรัพยากรอย่างคุม้ค่า ค  านึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มเพื่อให ้
8.  มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
  

ปวช. 62 : B1 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม  สาขาวิชา คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 
คุณภาพของผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 
1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ

กตญัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตส านึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและสังคม 
ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะและจิตสานึก รักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวินยัความรับผิดชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษยสัมพนัธ์ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง ต่อตา้นความรุนแรง
และการทุจริตปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยค านึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 
2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 
2.1.2  หลกัการใชเ้หตุผล คิดวิเคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 
2.1.3  หลกัการดารงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 
2.1.4  หลกัการปรับตวัและด าเนินชีวิตในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  
2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2.2  ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา โดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ 
2.2.3  ทกัษะทางสังคมและการด ารงชีวิตตามหลกัศาสนาวฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 
และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ ไดแ้ก่  
2.3.1 ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจาวนั 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

และในงานอาชีพ 
2.3.2 แกไ้ขปัญหาในงานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์ 
2.3.3  พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

 

3. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ 
3.1.2  หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไขปัญหา 
3.1.3  หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ 
3.1.4  หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.1.5  หลกัการจดัการงานอาชีพ   

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  
3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชวิ้ธีการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน 
3.2.2  ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีก าหนด 
3.2.3  ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปัญหาในการปฏิบติังาน 
3.2.4  ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.2.5  ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผิดชอบ ไดแ้ก่  
3.3.1 วางแผน ดาเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ 
การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.3.2  ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจตามหลกัการและกระบวนการ 
3.3.3  เลือกใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลกัการและ 
กระบวนการ โดยค านึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 
3.3.4  ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผน และแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีไม่อยูภ่ายใต ้
การควบคุมในบางเร่ือง 
3.3.6  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารใน 
การแกปั้ญหาและการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
3.3.7 ใหค้าแนะนาพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 
3.3.8  ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 
3.3.9  ใชแ้ละดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
3.3.10  ติดตั้งและใชง้านระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้ 
3.3.11  ออกแบบและเขียนโปรแกรมพื้นฐาน 
3.3.12  สร้างเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
3.1.13  ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตารางวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

รายวิชา / กลุ่มวิชา สมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะงาน 
20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
  เพื่องานอาชีพ                1-2-2 
20204-2001 ระบบปฏิบติัการ 
  เบ้ืองตน้                         2-2-3 
20204-2009 จริยธรรมและกฎหมาย  

คอมพิวเตอร์                   2-0-2 
20204-2101 อินเทอร์เน็ตใน 
  งานธุรกิจ                       1-2-2 
20204-2102 โปรแกรมประมวล 
  ผลค า                             1-2-2 
20204-2103 โปรแกรมตารางงาน      2-2-3 
20204-2104 โปรแกรมน าเสนอ         2-2-3 
20204-2105 โปรแกรมฐานขอ้มูล      2-2-3 
20204-2006 องคป์ระกอบศิลป์ 
  ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 1-2-2 
20204-2007 โปรแกรมกราฟิก           2-2-3 
20204-2008 การสร้างเวบ็ไซต ์          2-2-3 
20204-2003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-2 
20204-2109 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์      2-2-3 
20204-2002 คอมพิวเตอร์และ 
  การบ ารุงรักษา               2-2-3 
20204-2004 หลกัการเขียนโปรแกรม  2-2-3 
20204-2005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เบ้ืองตน้                          2-2-3 
20204-2106โปรแกรมส าเร็จรูป 
  ทางสถิติ                        2-2-3 
20204-2107 การเขียนโปรแกรมภาษา 
  คอมพิวเตอร์                  2-2-3 
20204-2108 การเขียนโปรแกรม 
  เชิงวตัถุเบ้ืองตน้            2-2-3 
20204-2110 โปรแกรมมลัติมีเดีย      2-2-3 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่ 
3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและ

การวิเคราะห์เบ้ืองตน้ 
3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ข

ปัญหา 
3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์

ในงานอาชีพ 
3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ 

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ 
3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชวิ้ธีการ 

เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพ้ืนฐานใน                  
การปฏิบติังาน 

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพ้ืนฐานอาชีพและ
งานเฉพาะตามแบบแผนท่ีก าหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิดวิเคราะห์และแกปั้ญหา                  
ในการปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัใน
การปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความ
รับผิดชอบ ไดแ้ก่ 
3.3.1 วางแผน ดาเนินงานตามหลกัการและ

กระบวนการ โดยค านึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากร
และส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพ้ืนฐานอาชีพคอมพิวเตอร์
ธุรกิจตามหลกัการและกระบวนการ 

1. งานการใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปในงานสานกังาน
(ขอ้ 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 
3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 
3.3.8, 3.3.13) 

2. งานจดัทาฐานขอ้มูล
สารสนเทศ (ขอ้ 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 
3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.12, 
3.3.13) 
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รายวิชา / กลุ่มวิชา สมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะงาน 
20204-2111 โปรแกรมสร้าง    

ภาพเคล่ือนไหว              2-2-3 
3.3.3 เลือกใชแ้ละบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ

อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลกัการและ
กระบวน การโดยค านึงถึงความประหยดั
และความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงาน
อาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3.3.5 ตดัสินใจวางแผนและแกไ้ขปัญหาในงาน
อาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจท่ีไม่อยูภ่ายใต้
การควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.6 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
การแก ้ปัญหาและการปฏิบติังาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3.3.7 ให้คาแนะนาพ้ืนฐานท่ีตอ้งใชก้าร
ตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.8 ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานธุรกิจ 
3.3.13 ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

20204-2006 องคป์ระกอบศิลป์ 
  ส าหรับงานคอมพิวเตอร์1-2-2 
20204-2007 โปรแกรมกราฟิก           2-2-3 
20204-2008 การสร้างเวบ็ไซต ์          2-2-3 
20204-2003 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์1-2-2 
20204-2109 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์      2-2-3 
20204-2002 คอมพิวเตอร์และ 
  การบ ารุงรักษา              2-2-3 
20204-2004 หลกัการเขียน 
  โปรแกรม             2-2-3 
20204-2005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์    

เบ้ืองตน้                         2-2-3 
20204-2106 โปรแกรมส าเร็จรูป 
  ทางสถิติ                        2-2-3 
20204-2107 การเขียนโปรแกรมภาษา 
  คอมพิวเตอร์                  2-2-3 
20204-2108 การเขียนโปรแกรมเชิง 
  วตัถุเบ้ืองตน้                  2-2-3 
20204-2110 โปรแกรมมลัติมีเดีย       2-2-3 
20204-2111 โปรแกรมสร้าง  

ภาพเคล่ือนไหว              2-2-3 
20204-2004 หลกัการเขียนโปรแกรม 2-2-3 
20204-2005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เบ้ืองตน้                          2-2-3 
20204-2106 โปรแกรมส าเร็จรูป 
  ทางสถิติ                        2-2-3 
20204-2107 การเขียนโปรแกรมภาษา 
  คอมพิวเตอร์                 2-2-3 
20204-2112 การพฒันาโปรแกรมบน

อุปกรณ์พกพาเบ้ืองตน้   2-2-3 
20204-2004 หลกัการเขียนโปรแกรม 2-2-3 
20204-2005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์    

เบ้ืองตน้                          2-2-3 

3. งานจดัการซอฟตแ์วร์ในงาน
ธุรกิจ E-Commerce (ขอ้ 
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 
3.3.8,3.3.9, 3.3.10,3.3.11, 
3.3.12, 3.3.13) 



7 
 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

รายวิชา / กลุ่มวิชา สมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะงาน 
20204-2106 โปรแกรมส าเร็จรูป 
  ทางสถิติ                        2-2-3 
20204-2107 การเขียนโปรแกรมภาษา 
  คอมพิวเตอร์                  2-2-3 
20204-2112 การพฒันาโปรแกรมบน

อุปกรณ์พกพาเบ้ืองตน้   2-2-3 
20204-2004 หลกัการเขียนโปรแกรม  2-2-3 
20204-2005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เบ้ืองตน้                         2-2-3 
20204-2106 โปรแกรมส าเร็จรูป 
  ทางสถิติ                        2-2-3 
20204-2107 การเขียนโปรแกรมภาษา 
 คอมพิวเตอร์                  2-2-3 
20204-2108 การเขียนโปรแกรม                  

เชิงวตัถุเบ้ืองตน้             2-2-3 
20204-2112การพฒันาโปรแกรมบน

อุปกรณ์พกพาเบ้ืองตน้  2-2-3 
20204-2004 หลกัการเขียนโปรแกรม 2-2-3 
20204-2005 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เบ้ืองตน้                         2-2-3 
20204-2106 โปรแกรมส าเร็จรูป 
 ทางสถิติ                         2-2-3 
20204-2107 การเขียนโปรแกรมภาษา 
 คอมพิวเตอร์                  2-2-3 
20204-2108 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
 เบ้ืองตน้                         2-2-3 
20204-2112 การพฒันาโปรแกรมบน

อุปกรณ์พกพาเบ้ืองตน้   2-2-3 

 4.งานเทคนิคและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (ขอ้ 3.3.1, 
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 
3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 
3.3.9,3.3.10, 3.3.13) 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 

สมรรถนะงานท่ี  1   งานการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานสานักงาน 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

1. วิเคราะหข์อ้มูลงาน
สานกังาน 

1. ขอ้มูลงานสานกังานถูก
วิเคราะหเ์พื่อการประมวลผล
ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนด 

- การวิเคราะหข์อ้มูล
งานสานกังานเพื่อ
การประมวลผล
ตามขอ้ก าหนด 

 

1. วิเคราะหข์อ้มูล
งานสานกังานเพื่อ
การประมวลผล
ถูกตอ้งตาม
ขอ้ก าหนด 

- ความรู้เก่ียวกบัการ
วิเคราะหข์อ้มูลงาน
สานกังาน 

 

2. เลือกโปรแกรม
ส าเร็จรูปสาหรับใช้
ประมวลผลขอ้มูล
งานส านกังาน 

 
 

 

2.โปรแกรมส าเร็จรูปที่เลือกมี
คุณสมบติัเหมาะสมใช้
ประมวล ผลขอ้มูลงาน
ส านกังานตามขอ้ก าหนด 

- การเลือกใช้
โปรแกรม
ส าเร็จรูป
ประมวลผลขอ้มูล
งานส านกังาน 

1. สามารถเลือก
โปรแกรม
ส าเร็จรูปท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะ 
สมใชป้ระมวลผล
ขอ้มูลงาน
ส านกังานไดต้าม
ขอ้ก าหนด 

- ความรู้เก่ียวกบั
คุณสมบติัของ
โปรแกรมส าเร็จรูป
ในงานส านกังาน 

3. ประมวลผลขอ้มูล
งานส านกังานโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป
ในงานสานกังาน 

 
 
 

 

3. ขอ้มูลงานส านกังานถูก
ประมวลผลตามขอ้ก าหนด
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ถูกตอ้ง น าเสนอดว้ยรูปแบบ
เหมาะสม เขา้ใจง่าย 

- การประมวลผล
และน าเสนอ
ขอ้มูลงาน
ส านกังานดว้ย
โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

1. ประมวลผลขอ้มูล
งานส านกังาน
ตามขอ้ก าหนด
ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปถูกตอ้ง 

2. น าเสนอผลการ 
ประมวลผลขอ้มูล
ดว้ยรูปแบบ
เหมาะสม เขา้ใจ
ง่าย 

- ความรู้เก่ียวกบัการ
ประมวลผลขอ้มูล
และน าเสนอโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป
ต่าง ๆ 

  

ปวช. 62 : A2 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 

สมรรถนะงานท่ี  2   งานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

1. วิเคราะหข์อ้มูลเพื่อ
จดัท าฐานขอ้มูล
สารสนเทศ 

 
 

1. ขอ้มูลถูกวิเคราะหเ์พื่อจดัท า
ฐานขอ้มูลสารสนเทศตาม
ขอ้ก าหนดถูกตอ้ง ครบถว้น 

- การวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อจดัท า
ฐานขอ้มูล
สารสนเทศตาม
ขอ้ก าหนด 

1. วิเคราะหข์อ้มูล
เพื่อจดัท า
ฐานขอ้มูล
สารสนเทศตาม
ขอ้ก าหนดถูกตอ้ง 
ครบถว้น 

- ความรู้เก่ียวกบัการ
วิเคราะหข์อ้มูลเพื่อ
จดัท าฐานขอ้มูล
สารสนเทศ 

2. เลือกโปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับ
จดัท าฐานขอ้มูล
สารสนเทศ 

 

 

2. โปรแกรมส าเร็จรูปที่เลือกใช้
มีคุณสมบติัเหมาะสมในการ
จดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศ
ตามขอ้ก าหนด 

 

- การเลือกใช้
โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการ
จดัท าฐาน ขอ้มูล
สารสนเทศ 

1. สามารถเลือกใช้
โปรแกรม
ส าเร็จรูปท่ีมี
คุณสมบติั
เหมาะสมในการ
จดัท าฐานขอ้มูล
สารสนเทศได้
ตามขอ้ก าหนด 

- ความรู้เก่ียวกบั
โปรแกรมส าเร็จรูป
ในงานฐานขอ้มูล
สารสนเทศ 

3. จดัท าฐานขอ้มูล
สารสนเทศโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
 

 

3. ฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีจดัท า
ตรงตามวตัถุประสงคก์ารใช้
งานรูปแบบเหมาะสม เขา้ใจ
ง่าย สืบคน้ไดร้วดเร็ว 

- การจดัท าฐาน 
ขอ้มูลสารสนเทศ
ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

1. จดัท าฐานขอ้มูล
สารสนเทศตรง
ตามวตัถุประสงค์
การใชง้าน 

2. ฐานขอ้มูลสาร 
สนเทศมีรูปแบบ 
เหมาะสม เขา้ใจ
ง่าย สืบคน้ได้
รวดเร็ว 

- ความรู้เก่ียวกบัการ
จดัท าฐานขอ้มูล
สารสนเทศ 

 

  

ปวช. 62 : A2 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 

สมรรถนะงานท่ี  3   งานจัดการซอฟต์แวร์ในงานธุรกจิ E-Commerce 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

1. วิเคราะห์ วางแผน 
การจดัการซอฟตแ์วร์
ในงานธุรกิจ                        
E-Commerce 

 
 
 

1. ซอฟตแ์วร์ในงานธุรกิจ                   
E-Commerce วิเคราะห์ และ
วางแผนการจดัการไดถู้กตอ้ง 
เหมาะสม ตรงตามขอ้ก าหนด 

- การวิเคราะห์ และ
วางแผนการจดัการ
ซอฟตแ์วร์ในงาน
ธุรกิจ E-Commerce 
ตามขอ้ก าหนด 

1. วิเคราะห์ และ
วางแผนการ
จดัการซอฟตแ์วร์
ในงานธุรกิจ                  
E-Commerce ได้
ถูกตอ้งเหมาะสม
ตรงตามขอ้ก าหนด 

- ความรู้เก่ียวกบัการ
วิเคราะห์และวาง
แผนการจดัการ
ซอฟตแ์วร์ในงาน
ธุรกิจ E-Commerce 

2. เลือกใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปในการจดัท า
เวบ็ไซตส์ าหรับงาน
ธุรกิจ E-Commerce 

 
 
 

2.โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
จดัท าเวบ็ไซตส์ าหรับงาน
ธุรกิจ E-Commerce                         
มีคุณสมบติัเหมาะสมกบั
ลกัษณะขอ้มูล 

- การเลือกใช้
โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการ
จดัท าเวบ็ไซต ์
ส าหรับธุรกิจ               
E-Commerce 

1. เลือกใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปท่ีมี
คุณสมบติั
เหมาะสมกบั
ลกัษณะขอ้มูล
ส าหรับจดัท า
เวบ็ไซตง์านธุรกิจ 
E-Commerce 

- ความรู้เก่ียวกบั
โปรแกรมส าเร็จรูป
ในการจดัการ
ซอฟตแ์วร์งานธุรกิจ                        
E-Commerce 

3. จดัท าเวบ็ไซตจ์า
หน่ายสินคา้ตาม
ขอ้ก าหนด 

 
 
 

 

3. เวบ็ไซตจ์าหน่ายสินคา้ถูก
จดัท าดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ถูกตอ้งตามขั้นตอน มีองค ์
ประกอบครบถว้น ตรงตาม
ขอ้ก าหนด รูปแบบสวยงาม
ดึงดูดความสนใจ 

- การจดัท าเวบ็ไซต์
จ าหน่ายสินคา้ตาม
ขอ้ก าหนด 

1. จดัท าเวบ็ไซต์
จ าหน่ายสินคา้ดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป
ถูกตอ้งตามขั้นตอน                 
มีองคป์ระกอบ
ครบถว้นตรงตาม 
ขอ้ก าหนด รูปแบบ
สวยงามดึงดูด                  
ความสนใจ 

- ความรู้เก่ียวกบัการ
จดัท าเวบ็ไซต ์

 

  

ปวช. 62 : A2 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

ตารางวิเคราะห์สมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 

สมรรถนะงานท่ี  4   งานเทคนิคและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน เกณฑ์การปฏิบัติงาน ขอบเขต หลักฐานด้านทักษะ หลักฐานด้านความรู้ 

1. วิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหางานดา้น
เทคนิคและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 

1. สาเหตุของปัญหางานดา้น
เทคนิคและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ได้
ถูกตอ้ง 

 

- การวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา
งานดา้นเทคนิค
และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ตาม
ขอ้มูลท่ีก าหนด 

- วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหางาน
ดา้น เทคนิคและ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้
ถูกตอ้ง 

- ความรู้เก่ียวกบัการ
วิเคราะหปั์ญหา
งานดา้นเทคนิค
และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

2. เลือกวสัดุอุปกรณ์
แกปั้ญหางานดา้น
เทคนิคและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 

2. วสัดุอุปกรณ์ท่ีเลือกสามารถ
ใชแ้กปั้ญหางานดา้นเทคนิค
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
ถูกตอ้ง ตรงตามสาเหตขุอง
ปัญหา 

 

- การเลือกวสัดุ
อุปกรณ์แกปั้ญหา
งานดา้นเทคนิค
และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 

- เลือกวสัดุอุปกรณ์
แกปั้ญหางานดา้น
เทคนิคและ        
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้
ถูกตอ้ง ตรงตาม
สาเหตุของปัญหา 

- ความรู้เก่ียวกบัวสัดุ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบติังานดา้น
เทคนิคและ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

3. ด าเนินการแกปั้ญหา
งานดา้นเทคนิคและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

 

3. ปัญหางานดา้นเทคนิคและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดรั้บ
การแกไ้ขถูกตอ้งตามสาเหตุ 
สามารถใชง้านได ้

- การแกปั้ญหางาน
ดา้นเทคนิคและ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ตาม
ขอ้ก าหนด 

 

- แกไ้ขปัญหา                  
งานดา้นเทคนิค 
และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้
ถูกตอ้งตามสาเหตุ 
สามารถใชง้านได ้

- ความรู้เก่ียวกบังาน
ดา้นเทคนิคและ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 

  

ปวช. 62 : A2 



12 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี  1   งานการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน 
เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

1. ขอ้มูลงานส านกังานตาม
ขอ้ก าหนดถูกวิเคราะหเ์พื่อ
ประมวลผลไดถู้กตอ้ง 

1.1 อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลงานส านกังาน
ถูกตอ้ง ครบถว้นตามหลกัการ 

1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลงานสานกังานตามขอ้ก าหนด เพื่อ
ประมวลผลถูกตอ้ง ตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน 

1. ใชข้อ้สอบทฤษฎีแบบความเรียงสอบ
วดัเร่ืองขั้นตอนการวิเคราะห์งาน
ส านกังาน 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ืองการ
วิเคราะหข์อ้มูลงานส านกังาน 

2.โปรแกรมส าเร็จรูปที่เลือกใช้
มีคุณสมบติัเหมาะสมในการ
ประมวลผลขอ้มูลงาน
ส านกังานตามขอ้ก าหนด 

 
 

2.1 อธิบายคุณสมบติัของโปรแกรมส าเร็จรูปในงาน
ส านกังานท่ีก าหนดไดถู้กตอ้ง 

2.2 อธิบายหลกัการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปในงานส านกังานให้ถูกตอ้ง ครบถว้น 

2.3 เลือกโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม
ประมวลผลขอ้มูลงานส านกังานตามขอ้ก าหนด 

1. ใชข้อ้สอบทฤษฎีแบบความเรียงสอบ
วดัเร่ืองคุณสมบติัของโปรแกรม
ส าเร็จรูปในงานส านกังานและ
หลกัการพิจารณาเลือกใช ้

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ืองการ
เลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงาน
ส านกังาน 

3. ขอ้มูลงานส านกังานถูก
ประมวลผลตามขอ้ก าหนด
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป
ถูกตอ้ง สมบูรณ์ น าเสนอ
ดว้ยรูปแบบเหมาะสม เขา้ใจ
ง่าย 

3.1 ประมวลผลขอ้มูลงานส านกังานดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปไดถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ 

3.2 น าเสนอผลการประมวลผลขอ้มูลดว้ยรูปแบบ
เหมาะสม เขา้ใจง่าย 

1. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ืองการ
ประมวลผลและน าเสนอขอ้มูลงาน
ส านกังานดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี  2   งานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ 
เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

1. ขอ้มูลถูกวิเคราะหเ์พื่อจดัท า
ฐานขอ้มูลสารสนเทศตาม
ขอ้ก าหนดถูกตอ้ง ครบถว้น 

 

1.1 อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศได้
ถูกตอ้งตามหลกัการ 

1.2 วิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศท่ีก าหนดไดช้ดัเจน
เหมาะสมต่อการเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปใน
การจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศ 

1. ใชข้อ้สอบทฤษฎีแบบความเรียงสอบ
วดัเร่ืองขั้นตอนการวิเคราะหข์อ้มูล
สารสนเทศ 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ืองการ
วิเคราะหข์อ้มูลสารสนเทศ 

2. โปรแกรมส าเร็จรูปที่
เลือกใชมี้คุณสมบติั
เหมาะสมในการจดัท า
ฐานขอ้มูลสารสนเทศตาม
ขอ้ก าหนด 

 

2.1 อธิบายคุณสมบติัของโปรแกรมส าเร็จรูปท่ี
ก าหนดไดถู้กตอ้ง 

2.2 เลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปถกูตอ้ง เหมาะสมกบั
งานฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีจะจดัท า 

1. ใชข้อ้สอบทฤษฎีแบบความเรียงสอบ
วดัเร่ืองคุณสมบติัของโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ืองการ
เลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการ
จดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศ 

3. ฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ี
จดัท าตรงตามวตัถุประสงค์
การใชง้านรูปแบบเหมาะสม 
เขา้ใจง่าย สืบคน้ไดร้วดเร็ว 

 

3.1 อธิบายขั้นตอนการจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศ
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปที่ก าหนดไดถู้กตอ้ง 

3.2 จดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปท่ีเลือกใช ้ถูกตอ้ง สมบรูณ์ 

1. ใชข้อ้สอบทฤษฎีแบบความเรียงสอบ
วดัเร่ืองขั้นตอนการการจดัท า
ฐานขอ้มูลสารสนเทศ 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ืองการ
จดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี  3   งานจัดการซอฟต์แวร์ในงานธุรกจิ E-Commerce 
เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

1. ซอฟตแ์วร์ในงานธุรกิจ                  
E-Commerce วิเคราะห์ และ
วางแผนการจดัการได้
ถูกตอ้ง เหมาะสม ตรงตาม
ขอ้ก าหนด 

 

1.1 อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ และวางแผนงาน
ธุรกิจ E-Commerce ไดถู้กตอ้ง ครบถว้น                     
ตามหลกัการ 

1.2 วิเคราะห์และวางแผนการจดัการซอฟตแ์วร์ใน
งานธุรกิจ E-Commerce ไดถู้กตอ้ง เหมาะสม  
ตรงตามขอ้ก าหนด 

1. ใชข้อ้สอบทฤษฎีแบบความเรียงสอบ
วดัเร่ือง ขั้นตอนการวิเคราะห์และ
วางแผนงานธุรกิจ E-Commerce 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ืองการ
วิเคราะห์และวางแผนการจดัการ
ซอฟตแ์วร์ในงานธุรกิจ E-Commerce 

2. โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
จดัท าเวบ็ไซตส์าหรับงาน
ธุรกิจ E-Commerce                        
มีคุณสมบติัเหมาะสมกบั
ลกัษณะขอ้มูล 

 

2.1 อธิบายคุณสมบติัของโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้
จดัท าเวบ็ไซตส์าหรับงานธุรกิจ E-Commerce 
ตามขอ้ก าหนดไดถู้กตอ้ง ครบถว้น 

2.2 เลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมในการจดัท าเวบ็ไซตส์ าหรับงานธุรกิจ 
E-Commerce ตามขอ้ก าหนดไดถ้กูตอ้ง ครบถว้น 

1. ใชข้อ้สอบทฤษฎีแบบความเรียงสอบ
วดัเร่ือง คุณสมบติัของโปรแกรม 
Word Press 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ืองการ
เลือก ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการ
จดัท าเวบ็ไซตส์าหรับงานธุรกิจ                   
E-Commerce 

3. เวบ็ไซตจ์ าหน่ายสินคา้ถูก
จดัท าดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปถูก ตอ้งตาม
ขั้นตอน มีองคป์ระกอบ 
ครบถว้น ตรงตาม
ขอ้ก าหนด รูปแบบสวยงาม
ดึงดูดความสนใจ 

3.1 อธิบายขั้นตอนการจดัท าเวบ็ไซตจ์าหน่ายสินคา้
ไดถู้กตอ้ง ครบถว้นตามหลกัการ 

3.2 จดัท าเวบ็ไซตจ์ าหน่ายสินคา้ดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปถูกตอ้งตามขั้นตอนมีองคป์ระกอบ
ครบถว้น ตรงตามขอ้ก าหนด รูปแบบสวยงาม
ดึงดูดความสนใจ 

1. ใชข้อ้สอบทฤษฎีแบบความเรียงสอบ 
วดัเร่ืองขั้นตอนการจดัท าเวบ็ไซต์
จ าหน่ายสินคา้ 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ืองการ
จดัท าเวบ็ไซตจ์ าหน่ายสินคา้ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

ตารางวิเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะงาน 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี  4   งานเทคนิคและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
เกณฑ์การปฏิบัติงาน กรอบการประเมนิ วิธีการและเคร่ืองมือวัดและประเมิน 

1. สาเหตุของปัญหางานดา้น
เทคนิคและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ได้
ถูกตอ้ง 

 
 

1.1 อธิบายวิธีการวิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุ
ปัญหาการทางานดา้นเทคนิคและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ไดถู้กตอ้ง 

1.2 วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหางานดา้นเทคนิคและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามสถานการณ์ท่ีก าหนด
ไดถู้กตอ้ง 

1. ใชข้อ้สอบทฤษฎีแบบความเรียง 
สอบวดัเร่ืองการวิเคราะห์ปัญหาและ
สาเหตุของปัญหางานดา้นเทคนิค
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ืองการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหางานดา้น
เทคนิคและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

2. วสัดุอุปกรณ์ท่ีเลือกสามารถ
ใชแ้กปั้ญหางานดา้นเทคนิค
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไดถู้กตอ้ง ตรงตามสาเหตุ
ของปัญหา 

 
 

2.1 อธิบายการใชง้านวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน
ดา้นเทคนิคและเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละชนิด
ไดถู้กตอ้ง 

2.2 เลือกใชว้สัดุอุปกรณ์แกปั้ญหางานดา้นเทคนิค
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถูกตอ้ง เหมาะสมกบั
ลกัษณะงาน 

1. ใชข้อ้สอบทฤษฎีแบบความเรียง 
สอบวดัเร่ืองวสัดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบติังานดา้นเทคนิคและเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ือง                   
การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบติังานดา้นเทคนิคและเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ 

3. ปัญหางานดา้นเทคนิคและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดรั้บ
การแกไ้ขถูกตอ้งตามสาเหตุ 
สามารถใชง้านได ้

 
 

3.1 อธิบายรูปแบบการใหบ้ริการต่าง ๆ บนระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไดถู้กตอ้ง 

3.2 แกไ้ขปัญหางานดา้นเทคนิคและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ถูกตอ้ง ตรงตามสาเหตุ สามารถใช้
งานได ้

1. ใชข้อ้สอบทฤษฎีแบบความเรียง 
สอบวดัเร่ืองรูปแบบการใหบ้ริการ
บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ 

2. ใชข้อ้สอบปฏิบติัประเมินเร่ืองการ
ปฏิบติังานดา้นเทคนิคและเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 1    งานการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 
ค าส่ัง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีโดยการเขียนตอบในพื้นท่ีว่างใตข้อ้ค าถาม 
 

ค าถาม 1. จงอธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลงานส านกังานตามหลกัการใหถู้กตอ้ง ครบถว้น (5 คะแนน) 
 

แนวค าตอบ 
1. การพิจารณาและท าความเขา้ใจกบัลกัษณะของขอ้มูล 
2. การพิจารณารูปแบบของขอ้มูลท่ีน าเขา้ไปประมวลผลและขอ้มูลท่ีแสดงผล 
3. การทดลองแกไ้ขปรับปรุงและพฒันาขอ้มูลดว้ยตนเอง 
4. การเขียนขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 
5. การทดสอบขั้นตอนวิธีการแกไ้ข 
6. การพฒันาและปรับแต่งรูปแบบ ลกัษณะขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์งานส านกังานถูกตอ้ง ครบถว้น 5 
อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์งานส านกังานถูกตอ้ง ไม่ครบ 1 ขอ้ 4 
อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์งานส านกังานถูกตอ้ง ไม่ครบมากกวา่ 1 ขอ้ 3 
อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์งานส านกังานถูกตอ้ง ครบถว้น แต่ไม่อธิบาย 2 
อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์งานส านกังานถูกตอ้ง แต่ไม่ครบ 1 
อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์งานส านกังานไม่ถูกตอ้ง 0 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

ค าถาม 2. โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel และ Microsoft Word เหมาะส าหรับงานส านักงานประเภทใด 
เพราะเหตุใด อธิบายคุณสมบติัหรือจุดเด่นในการใชง้านสนบัสนุนค าตอบดงักล่าว (10 คะแนน) 
 

แนวค าตอบ 
Microsoft Excel : เหมาะส าหรับงานส านักงานประเภท สร้างตารางท างาน สร้างเอกสารท่ีต้องมีการ

ค านวณ เช่ือมโยงสูตร เพราะมีคุณสมบติัหรือจุดเด่นในการใชง้าน ดงัน้ี (5 คะแนน) 
1. ความสามารถดา้นการค านวณ 
2. ความสามารถดา้นใชฟั้งกช์นั 
3. ความสามารถในการสร้างกราฟ 
4. ความสามารถในการตกแต่งตารางขอ้มูล 
5. ความสามารถในการเรียงล าดบัขอ้มูล 
6. ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล Microsoft Word : เหมาะส าหรับงานส านกังานประเภท การพิมพ์

เอกสารทุกชนิด การพิมพร์ายงาน การพิมพจ์ดหมาย เพราะมีคุณสมบติัหรือจุดเด่นในการใชง้าน ดงัน้ี (5 คะแนน) 
1. ความสามารถดา้นการพิมพแ์ละแกไ้ขเอกสาร 
2. ความสามารถดา้นการพิมพต์วัอกัษรประเภทต่าง ๆ 
3. ความสามารถดา้นการตรวจการสะกดและแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
4. ความสามารถดา้นการจดัขอ้ความในเอกสารใหพ้ิมพชิ์ดซา้ย ชิดขวาและก่ึงกลางบรรทดั 
5. ความสามารถดา้นการพิมพจ์ดหมายเวียน ซองจดหมายและป้ายผนึก 
6. ความสามารถในการจดัรูปแบบเอกสารเพื่อการนาเสนอในรูปแบบท่ีทาความเขา้ใจไดง้่าย 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
บอกประเภทของงานส านกังานถูกตอ้ง และอธิบายเหตุผลสนบัสนุนถูกตอ้ง 5 ขอ้ขึ้นไป 5 
บอกประเภทของงานส านกังานถูกตอ้ง และอธิบายเหตุผลสนบัสนุนถูกตอ้ง 4 ขอ้ 4 
บอกประเภทของงานส านกังานถูกตอ้ง และอธิบายเหตุผลสนบัสนุนถูกตอ้ง 3 ขอ้ 3 
บอกประเภทของงานส านกังานถูกตอ้ง และอธิบายเหตุผลสนบัสนุนถูกตอ้ง 2 ขอ้ 2 
บอกประเภทของงานส านกังานถูกตอ้ง และอธิบายเหตุผลสนบัสนุนถูกตอ้ง 1 ขอ้ 1 
บอกประเภทของงานส านกังานไม่ถูกตอ้ง 0 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

ค าถาม 3. จงอธิบายหลกัการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านกังานใหถู้กตอ้ง ครบถว้น (5 คะแนน) 
 

แนวค าตอบ 
หลกัการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านกังาน 
1. วตัถุประสงคก์ารใชง้านของส านกังาน 
2. ลกัษณะของขอ้มูลท่ีจะใชโ้ปรแกรมประมวลผล 
3. เคร่ืองมือหรือฟังกช์นัท่ีรองรับการท างาน 
4. สมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์รองรับโปรแกรม 
5. ง่ายต่อการติดตั้งและใชง้าน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
อธิบายหลกัการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปฯ ถูกตอ้ง 5 ขอ้ขึ้นไป 5 
อธิบายหลกัการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปฯ ถูกตอ้ง 4 ขอ้ 4 
อธิบายหลกัการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปฯ ถูกตอ้ง 3 ขอ้ 3 
อธิบายหลกัการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปฯ ถูกตอ้ง 2 ขอ้ 2 
อธิบายหลกัการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปฯ ถูกตอ้ง 1 ขอ้ 1 
อธิบายหลกัการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปฯ ไม่ถูกตอ้ง 0 

 
 
 
 
 

  



19 
 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 1    งานการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน  เวลา  ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 45 คะแนน 

 

ค าส่ัง ให้นกัเรียนประมวลผลขอ้มูลท่ีก าหนดโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านกังานตามแนวปฏิบติัให้แลว้
เสร็จภายในเวลา 1 ชัว่โมง 
 ขอ้มูลท่ีก าหนด : 
 “บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งหน่ึง มียอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจ า เดือน มกราคม- มีนาคม                      
พ.ศ. 2563 ของสาขาในเครือบริษทั 3 จงัหวดั คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ ดงัขอ้มูลในตาราง บริษทัตอ้งการ
ให้พนกังานรายงานยอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รายเดือนและรายไตรมาสของแต่ละสาขา พร้อมทั้งจดัท าแผนภูมิ
เปรียบเทียบยอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รายไตรมาสของสาขาทั้งหมด” 

รายการสินคา้ 
กรุงเทพ ชลบุรี เชียงใหม ่

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
Keyboard 152,000 98,000 125,000 89,000 64,000 94,000 94,000 72,000 110,000 

Mouse 80,000 65,000 72,000 78,000 54,000 87,000 110,000 80,000 90,000 
Flash Drive 98,000 74,000 89,000 84,000 65,000 85,000 99,000 78,000 89,000 

Monitor 220,000 180,000 240,000 158,000 143,000 178,000 129,000 118,000 156,000 
Hard disk 87,000 77,000 72,000 94,000 64,000 87,000 95,000 83,000 85,000 

 

แนวปฏิบติั 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลยอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล 
 2. พิจารณาเลือกโปรแกรมส า เร็จรูปท่ีมีคุณสมบัติเหมาะส าหรับประมวลผลข้อมูลยอดขายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตามท่ีบริษทัตอ้งการ 
 3. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลยอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความตอ้งการของบริษทัฯ และ
จดัท ารายงานยอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 4. จดัท าแผนภูมิเปรียบเทียบยอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รายไตรมาสของสาขาทั้งหมด 
 5. ตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์ของรายงานยอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแผนภูมิ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

กรอบการประเมิน  
 

ด้านกระบวนการ (Process) 
1. การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
2. การปฏิบติังาน 
 2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อประมวลผล 
 2.2 การเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 2.3 การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
 2.4 การเลือกใชเ้คร่ืองมือในโปรแกรมส าเร็จรูป 
 2.5 การเลือกใชสู้ตรหรือฟังก์ชนัประมวลผล 
 2.6 ตรวจสอบรายงานยอดขายฯ และแผนภูมิ 

 

ด้านผลงาน (Product) 
1. ความถูกตอ้งของยอดขาย 
2. รูปแบบการนาเสนอรายงานยอดขาย 
3. แผนภูมิเปรียบเทียบยอดขาย 
 

ด้านกจินิสัยในการปฏิบัติงาน 
 1. ปฏิบติังานแลว้เสร็จภายในเวลาก าหนด 
 2. มีความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 
 3. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
 4. มีความคิดสร้างสรรค ์
 5. จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์เรียบร้อยภายหลงัการปฏิบติังาน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ดา้นกระบวนการ (22 คะแนน) 
 1.1 การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ (4 คะแนน) 

 ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ถูกตอ้ง ครบถว้น ทดสอบความพร้อมก่อนใชง้าน 4 
จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ถูกตอ้ง ครบถว้น ทดสอบความพร้อมเม่ือเร่ิมจะใชง้าน 3 
จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่มีการทดสอบความพร้อม 2 
จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ถูกตอ้ง ไม่ครบ แต่ปฏิบติังานได้ 1 
ไม่จดัเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ 0 
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1.2 การปฏิบติังาน (18 คะแนน) 

  1.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อประมวลผล (4 คะแนน) 
  ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 

ขอ้มูลท่ีใชป้ระมวลผลถูกตอ้ง ครบถว้น ตามความตอ้งการของบริษทั 4 
ขอ้มูลท่ีใชป้ระมวลผลตามความตอ้งการของบริษทั ไม่ถูกตอ้ง 1 รายการ 3 
ขอ้มูลท่ีใชป้ระมวลผลตามความตอ้งการของบริษทั ไม่ถูกตอ้ง 2 รายการ 2 
ขอ้มูลท่ีใชป้ระมวลผลตามความตอ้งการของบริษทั ไม่ถูกตอ้งมากกวา่ 2 รายการ 1 
ขอ้มูลท่ีใชป้ระมวลผลไม่ถูกตอ้งตามความตอ้งการของบริษทั 0 

   
  1.2.2 การเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (4 คะแนน) 

  ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
โปรแกรมส าเร็จรูปมีคุณสมบติัเหมาะสมประมวลผลขอ้มูลในระดบัมาก 4 
โปรแกรมส าเร็จรูปมีคุณสมบติัเหมาะสมประมวลผลขอ้มูลในระดบัค่อนขา้งมาก 3 
โปรแกรมส าเร็จรูปมีคุณสมบติัเหมาะสมประมวลผลขอ้มูลในระดบัปานกลาง 2 
โปรแกรมส าเร็จรูปมีคุณสมบติัเหมาะสมประมวลผลขอ้มูลในระดบันอ้ย 1 
โปรแกรมส าเร็จรูปมีคุณสมบติัไม่เหมาะสมในการประมวลผลขอ้มูล 0 

 
  1.2.3 การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (2 คะแนน)   

  ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยั 2 
ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บางอยา่งไม่ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยั 1 
ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ทั้งหมดไม่ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยั 0 

 
  1.2.4 การเลือกใชเ้คร่ืองมือในโปรแกรมส าเร็จรูป (2 คะแนน)   

  ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 

เลือกใชเ้คร่ืองมือฯ ทุกอย่างเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 2 
เลือกใชเ้คร่ืองมือฯ บางอย่างไม่เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 1 
เลือกใชเ้คร่ืองมือฯ ทุกอย่างไม่เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 0 
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  1.2.5 การเลือกใชสู้ตรหรือฟังกช์นัประมวลผล (3 คะแนน)   

  ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
เม่ือเลือกสูตรหรือฟังกช์นัมาใชป้ระมวลผลไดถู้กตอ้ง ไม่เลือกหลายคร้ัง 3 
เม่ือเลือกสูตรหรือฟังกช์นัมาใชป้ระมวลผลไดถู้กตอ้ง แต่เลือกหลายคร้ัง 2 
เม่ือใชสู้ตรหรือฟังกช์นัประมวลผลร่วมกบัการประมวลผลดว้ยมือ 1 
เม่ือประมวลผลดว้ยมือ ไม่ใชสู้ตรหรือฟังกช์นัในโปรแกรมส าเร็จรูป 0 

 
  1.2.6 การตรวจสอบรายงานยอดขายและแผนภูมิ (3 คะแนน)   

  ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
ตรวจสอบ และ/หรือ แกไ้ขรายงานยอดขายฯ และแผนภูมิใหถู้กตอ้ง ตรงตามขอ้ก าหนด 3 
ตรวจสอบ และ/หรือ แกไ้ขรายงานยอดขายฯ หรือแผนภูมิอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหถู้กตอ้ง 
ตามขอ้ก าหนด 

2 

ตรวจสอบรายงานยอดขายฯ หรือแผนภูมิ แต่ไม่แกไ้ขขอ้ผิดพลาด 1 
ไม่มีการตรวจสอบรายงานยอดขายฯ หรือแผนภูมิ 0 

 
2. ดา้นผลงาน (19 คะแนน) 
 2.1 ความถูกตอ้งของยอดขาย (10 คะแนน) 

 ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
ยอดขายรวมรายเดือนและรายไตรมาสของสาขาในเครือบริษทัถูกตอ้งทุกจุด 5 
ยอดขายรวมรายเดือนและรายไตรมาสของสาขาในเครือบริษทัไม่ถูกตอ้ง 1 จุด 4 
ยอดขายรวมรายเดือนและรายไตรมาสของสาขาในเครือบริษทัไม่ถูกตอ้ง 2 จุด 3 
ยอดขายรวมรายเดือนและรายไตรมาสของสาขาในเครือบริษทัไม่ถูกตอ้ง 3 จุด 2 
ยอดขายรวมรายเดือนและรายไตรมาสของสาขาในเครือบริษทัไม่ถูกตอ้งมากกวา่ 3 จุด 1 
ยอดขายรวมรายเดือนและรายไตรมาสของสาขาในเครือบริษทัไม่ถูกตอ้งทุกจุด 0 

 หมายเหตุ คะแนนท่ีได ้= คะแนนผลการประเมิน X 2 
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 2.2 รูปแบบการน าเสนอรายงานยอดขาย (4 คะแนน) 

 ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
รูปแบบการน าเสนอรายงานยอดขายถูกตอ้ง ครบถว้นตามขอ้ก าหนด เขา้ใจง่าย และ
เหมาะสม 

4 

รูปแบบการน าเสนอรายงานยอดขายถูกตอ้ง ครบถว้นตามขอ้ก าหนด เป็นท่ีเขา้ใจ 3 
รูปแบบการน าเสนอรายงานยอดขายถูกตอ้ง ครบถว้นตามขอ้ก าหนด 2 
รูปแบบการน าเสนอรายงานยอดขายถูกตอ้งตามขอ้ก าหนด แต่ไม่ครบถว้น 1 
รูปแบบการน าเสนอรายงานยอดขายไม่ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนด 0 

 
 2.3 แผนภูมิเปรียบเทียบยอดขาย (4 คะแนน) 

 ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
รูปแบบแผนภูมิฯ เหมาะสม เปรียบเทียบยอดขายไดช้ดัเจน ดูเขา้ใจง่าย ขนาดพอเหมาะ 4 
รูปแบบแผนภูมิฯ เหมาะสม เปรียบเทียบยอดขายไดช้ดัเจน ดูเขา้ใจง่าย ขนาดไม่เหมาะสม 3 
รูปแบบแผนภูมิฯ เปรียบเทียบยอดขายได ้อ่านแลว้เขา้ใจ 2 
รูปแบบแผนภูมิฯ เปรียบเทียบยอดขายได ้ตอ้งพิจารณาจึงจะเขา้ใจ 1 
รูปแบบแผนภูมิฯ ไม่เหมาะสม เปรียบเทียบยอดขายไม่ได ้ 0 

 

3. ดา้นกิจนิสัยในการปฏิบติังาน (5 คะแนน) 
  รายการประเมิน คะแนนท่ีให้ 

1) ปฏิบติังานแลว้เสร็จภายในเวลาก าหนด ( ) 1 ปฏิบติั ( ) 0 ไม่ปฏิบติั 
2) มีความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน ( ) 1 ปฏิบติั ( ) 0 ไม่ปฏิบติั 
3) มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน ( ) 1 ปฏิบติั ( ) 0 ไม่ปฏิบติั 
4) มีความคิดสร้างสรรค ์ ( ) 1 ปฏิบติั ( ) 0 ไม่ปฏิบติั 
5) จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์เรียบร้อยภายหลงัการปฏิบติังาน ( ) 1 ปฏิบติั ( ) 0 ไม่ปฏิบติั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 2    งานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 
ค าส่ัง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีโดยการเขียนตอบในพื้นท่ีว่างใตข้อ้ค าถาม 
 

ค าถาม 1. จงอธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศมาใหถู้กตอ้ง ครบขั้นตอน (5 คะแนน) 
 

แนวค าตอบ 
1. การท าความเขา้ใจกบัลกัษณะของขอ้มูล 
2. การพิจารณาลกัษณะของขอ้มูลเขา้และขอ้มูลออก 
3. การทดลองแกไ้ขขอ้มูลดว้ยตนเอง 
4. การเขียนขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 
5. การทดสอบขั้นตอนวิธีการแกไ้ข 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใหค้ะแนนระบบ 1-0 คาตอบถูกตอ้งขอ้ละ 1 คะแนน 

 

ค าถาม 2. จงอธิบายคุณสมบติัของโปรแกรม Microsoft Access ใหถู้กตอ้ง ชดัเจน (10 คะแนน) 
 

แนวค าตอบ 
1. จดัเก็บเคร่ืองมือและไอคอนใหอ้ยูใ่นรูปแบบของริบบอน เพื่อใหง้่ายและสะดวกต่อการใชง้าน 
2. สามารถจดัเก็บรูปแบบขอ้มูลท่ีซบัซอ้นมากขึ้นโดยสามารถสร้างฟิลดท่ี์เก็บขอ้มูลไดม้ากกวา่ 1 ค่า 
3. สามารถจดัเก็บไฟลไ์ดม้ากกวา่ 1 ประเภท และมากกวา่ 1 ไฟลใ์นฟิลดข์องเรคคอร์ดเดียวกนั 
4. สามารถท างานร่วมกบั Windows SharePoint Services เพื่อการติดต่อกบัฐานขอ้มูลได ้
5. สามารถบนัทึกออบเจ็กต์ฐานขอ้มูลเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ XML เพื่อนาไฟล์ฐานขอ้มูลไปใช้งานได้

โดยท่ียงัรักษารูปแบบเดิมของไฟลข์อ้มูลไว ้
6. สร้างฐานขอ้มูลแบบ Access Web App เป็นฐานขอ้มูลรูปแบบใหม่ท่ีท าใหส้ามารถสร้าง App ดว้ยตวัเอง

ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว และนาไปใช้ งานหรือแชร์ร่วมกับผูอ่ื้นผ่านทางเว็บบราวเซอร์ โดยใช้โฮสต์ของ 
SharePoint 

ปวช.62 : A4 
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7. ปรับปรุงหนา้ต่างเร่ิมตน้โปรแกรม โดยปรับสีของหนา้ต่างให้ดูสะอาดตา และแยกไอคอนประเภทของ
ฐานขอ้มูลใหเ้ลือกใชง้านไดง้่ายขึ้น สามารถเขา้ถึงโฟลเดอร์ท่ีเปิดใชง้านบ่อยและเลือกเปิด ไฟลฐ์านขอ้มูลล่าสุดได้
อยา่งรวดเร็ว 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
อธิบายคุณสมบติัของโปรแกรมMicrosoft Access ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 5 ขอ้ขึ้นไป 5 
อธิบายคุณสมบติัของโปรแกรมMicrosoft Access ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 4 ขอ้ 4 
อธิบายคุณสมบติัของโปรแกรมMicrosoft Access ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 3 ขอ้ 3 
อธิบายคุณสมบติัของโปรแกรมMicrosoft Access ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 2 ขอ้ 2 
อธิบายคุณสมบติัของโปรแกรมMicrosoft Access ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 1 ขอ้ 1 
อธิบายคุณสมบติัของโปรแกรม Microsoft Access ไม่ถูกตอ้ง 0 

 

ค าถาม 3. จงอธิบายขั้นตอนการจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access ให้ถูกตอ้งครบ
ขั้นตอน (5 คะแนน) 
 

แนวค าตอบ 
1. ตรวจสอบขอ้มูล 
2. เตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรม 
3. จดัท าโครงสร้างฐานขอ้มูล 
4. ป้อนขอ้มูลตามโครงสร้างท่ีก าหนด 
5. บนัทึกขอ้มูลลงในตารางขอ้มูล 
6. เช่ือมโยงขอ้มูลแสดงความสัมพนัธ์ในตารางขอ้มูล 
7. น าเสนอขอ้มูลตามสารสนเทศท่ีก าหนด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
อธิบายขั้นตอนการจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศไดถู้กตอ้ง ครบขั้นตอน 5 
อธิบายขั้นตอนการจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศไดถู้กตอ้ง ไม่ครบ 1 ขั้นตอน 4 
อธิบายขั้นตอนการจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศไดถู้กตอ้ง ไม่ครบ 2 ขั้นตอน 3 
อธิบายขั้นตอนการจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศไดถู้กตอ้ง ไม่ครบ 3 ขั้นตอน 2 
อธิบายขั้นตอนการจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศไดถู้กตอ้ง ไม่ครบมากกวา่ 3 ขั้นตอน 1 
อธิบายขั้นตอนการจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศไม่ถูกตอ้ง 0 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 2    งานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

 

ค าส่ัง ให้นักเรียนเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศของร้านอาหารตามขอ้มูลท่ีก าหนด
 ภายใน 1 ชัว่โมง 
 ขอ้มูลท่ีก าหนด 
 ร้านอาหารช่ือ Food shop ประสบปัญหาการท างานหลายดา้นทั้งทางดา้นการเงิน การคน้หาประวติัของ
พนกังานภายในร้าน รายการอาหารของลูกคา้ผิด การบริการลูกคา้ล่าชา้ ส่งผลกระทบต่อการบริหารร้านการบริการ
ลูกคา้ และยอดขายของร้าน ทางร้านอาหารจึงตอ้งการพฒันาโปรแกรมเพื่อการจดัการฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีจะเขา้
มาใชใ้นการจดัการขอ้มูลของร้านและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ให้ดีขึ้นโดยสามารถใชส้ารสนเทศท่ีมีอยูท่  าการปรับปรุง
การบริหารจดัการในร้าน ทั้งน้ีมีแฟ้มขอ้มูลต่าง ๆ ภายในร้านดงัน้ี 

ปวช.62 : A5 
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แนวปฏิบติั 
 1. วิเคราะห์ลกัษณะขอ้มูลท่ีจะจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศของร้านอาหารและเลือกโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับใชป้ระมวลผลการจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศ 
 2. ประมวลผลขอ้มูลโดยการจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศท่ีมีช่ือว่า Foodshop ซ่ึงประกอบดว้ย แฟ้มขอ้มูล
พนักงาน แฟ้มขอ้ขอ้มูลรายการอาหาร แฟ้มขอ้มูลขอ้มูลลูกคา้ แฟ้มขอ้มูลขอ้มูลใบสั่งอาหาร และน าเสนอขอ้มูล
สารสนเทศตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในรูปแบบ ดงัน้ี 
  2.1 รูปแบบรายงานสารสนเทศในฐานขอ้มูลพนกังานขายมีดงัน้ี  

พนกังานขาย 
รหสัพนกังาน ช่ือ เพศ 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ชาย 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ชาย 
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  2.2 รูปแบบรายงานสารสนเทศในฐานขอ้มูลการสั่งซ้ืออาหารมีดงัน้ี 
การสั่งซ้ืออาหาร 

รหสัอาหาร ช่ืออาหาร จานวนรายการท่ีสั่งซ้ือ 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 

 
  2.3 รูปแบบรายงานสารสนเทศในฐานขอ้มูลเงินเดือนพนกังานมีดงัน้ี 

เงินเดือนพนกังาน 
รหสัพนกังาน ช่ือพนกังาน โบนสั (0.5%) ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (7%) เงินเดือนสุทธิ 
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ……… …………….. …………….. 
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ……… …………….. …………….. 

 
กรอบการประเมิน (มาจาก A3 กรอบการประเมิน) 
 

ด้านกระบวนการ (Process) 
1. การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
 1.1 การเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 1.2 การตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 1.3 การเตรียมอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล 
2. การปฏิบติังาน 
 2.1 การวิเคราะห์สารสนเทศท่ีตอ้งแสดงผล 
 2.2 การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
 2.3 การเลือกใชเ้คร่ืองมือในโปรแกรมส าเร็จรูป 
 2.4 การเลือกใชสู้ตรหรือฟังก์ชนัประมวลผล 
 2.5 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และการประมวลผลลพัธ์ 

 

ด้านผลงาน (Product) 
1. รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ 
2. ความถูกตอ้งของการประมวลผล 

 

ด้านกจินิสัยในการปฏิบัติงาน 
1. ปฏิบติังานแลว้เสร็จภายในเวลาก าหนด 
2. มีความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 
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3. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
4. ปฏิบติังานดว้ยความคล่องแคล่ว 
5. จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์เรียบร้อยภายหลงัการปฏิบติังาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ดา้นกระบวนการ (20 คะแนน) 
 1.1 การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ (6 คะแนน) 

รายการประเมิน ข้อพจิารณาให้คะแนน 
1) การเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (3 คะแนน) ให ้3 คะแนน เม่ือเลือกโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีคุณสมบติั 

 เหมาะสมในการจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศและ
ประมวลผลในระดบัมาก 

ให ้2 คะแนน เม่ือเลือกโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีคุณสมบติั 
 เหมาะสมในการจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศและ

ประมวลผลในระดบัปานกลาง 
ให ้1 คะแนน เม่ือเลือกโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีคุณสมบติั 
 เหมาะสมในการจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศและ

ประมวลผลในระดบันอ้ย 
ให ้0 คะแนน เม่ือเลือกโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีคุณสมบติัไม่

เหมาะสม 
2) การตรวจสอบความพร้อมของ                              
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (2 คะแนน) 

ให ้2 คะแนน เม่ือตรวจสอบและจดัเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ใหพ้ร้อมใชง้าน 
ให ้1 คะแนน เม่ือตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ให ้0 คะแนน เม่ือไม่ตรวจสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3) การเตรียมอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล (1 คะแนน) ให ้1 คะแนน เม่ือเตรียมอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล 
ให ้0 คะแนน เม่ือไม่เตรียมอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล 
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1.2 การปฏิบติังาน (13 คะแนน) 
รายการประเมิน ข้อพจิารณาให้คะแนน 

1.2.1 การวิเคราะห์สารสนเทศท่ีตอ้งแสดงผล   
(3 คะแนน) 

ให ้3 คะแนน เม่ือวิเคราะห์สารสนเทศท่ีตอ้งแสดงผลถูกตอ้ง 
 ครบทุกรายการ 
ให ้2 คะแนน เม่ือวิเคราะห์สารสนเทศท่ีตอ้งแสดงผลถูกตอ้ง 
 ไม่ครบ 1 รายการ 
ให ้1 คะแนน เม่ือวิเคราะห์สารสนเทศท่ีตอ้งแสดงผลถูกตอ้ง 
 ไม่ครบมากกวา่ 1 รายการ 
ให ้0 คะแนน เม่ือวิเคราะห์สารสนเทศท่ีตอ้งแสดงผลไม่

ถูกตอ้ง 
1.2.2 การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์               

(2 คะแนน) 
ให ้2 คะแนน เม่ือใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ถูกตอ้ง 
 ตามหลกัความปลอดภยั 
ให ้1 คะแนน เม่ือใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บางอยา่ง 
 ไม่ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยั 
ให ้0 คะแนน เม่ือใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมด 
 ไม่ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยั 

1.2.3 การเลือกใชเ้คร่ืองมือในโปรแกรม 
 ส าเร็จรูป (2 คะแนน) 

ให ้2 คะแนน เม่ือเลือกใชเ้คร่ืองมือฯ ทุกอยา่งเหมาะสมกบั 
 ลกัษณะงาน 
ให ้1 คะแนน เม่ือเลือกใชเ้คร่ืองมือฯ บางอยา่งไม่เหมาะสม 
 กบัลกัษณะงาน 
ให ้0 คะแนน เม่ือเลือกใชเ้คร่ืองมือฯ ทุกอยา่งไม่เหมาะสม

 กบัลกัษณะงาน 
1.2.4 การเลือกใชสู้ตรหรือฟังกช์นัประมวลผล 

(4 คะแนน) 
ให ้4 คะแนน เม่ือเลือกสูตรหรือฟังกช์นัในโปรแกรมส าเร็จรูป 
 ประมวลผลถูกตอ้งทั้ง 1)โบนสั 2) ภาษีหกั ณ                

ท่ีจ่าย และ 3) เงินเดือนสุทธิ 
ให ้3 คะแนน เม่ือเลือกสูตรหรือฟังกช์นัในโปรแกรมส าเร็จรูป 
 ประมวลผลถูกตอ้ง 2 จาก 3 อยา่ง 
ให ้2 คะแนน เม่ือเลือกสูตรหรือฟังกช์นัในโปรแกรมส าเร็จรูป 
 ประมวลผลถูกตอ้ง 1 จาก 3 อยา่ง 
ให ้1 คะแนน เม่ือใชสู้ตรหรือฟังกช์นัในโปรแกรมส าเร็จรูป 
 ประมวลผลร่วมกบัประมวลผลดว้ยมือ 
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รายการประเมิน ข้อพจิารณาให้คะแนน 
ให ้0 คะแนน เม่ือเลือกสูตรหรือฟังกช์นัในโปรแกรมส าเร็จรูป 
 ประมวลผลไม่ถูกตอ้ง หรือประมวลผลดว้ยมือ 

1.2.5 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
 และการประมวลผลลพัธ์ (2 คะแนน) 

ให ้2 คะแนน เม่ือตรวจสอบและ/หรือปรับแกไ้ขขอ้มูล  
ผลลพัธ์จากการประมวลผลใหถู้กตอ้ง  

 ครบทุกจุด 
ให ้1 คะแนน เม่ือตรวจสอบและ/หรือปรับแกไ้ขขอ้มูล  

ผลลพัธ์จากการประมวลผลใหถู้กตอ้งบางจุด 
ให ้0 คะแนน เม่ือไม่ตรวจสอบขอ้มูล ผลลพัธ์จากการ 
 ประมวลผล 

 
2. ดา้นผลงาน (16 คะแนน) 

รายการประเมิน ข้อพจิารณาให้คะแนน 
2.1 รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ 
 (6 คะแนน) 

ให ้3 คะแนน เม่ือรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศถูกตอ้ง 
 ตามขอ้ก าหนด ทั้งฐานขอ้มูลพนกังานขาย                 

การสั่งซ้ืออาหาร และเงินเดือนพนกังาน 
ให ้2 คะแนน เม่ือรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศถูกตอ้ง 
 ตามขอ้ก าหนด 2 ใน 3 ของฐานขอ้มูลท่ีก าหนด 
ให ้1 คะแนน เม่ือรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศถูกตอ้ง 
 ตามขอ้ก าหนด 1 ใน 3 ของฐานขอ้มูลท่ีก าหนด 
ให ้0 คะแนน เม่ือรูปแบบการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ 
 ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนด 
หมายเหตุ 
 คะแนนท่ีได ้= คะแนนผลการประเมิน X 2 

2.2 ความถูกตอ้งของการประมวลผล                          
(10 คะแนน) 

ให ้5 คะแนน เม่ือขอ้มูลในแฟ้มพนกังานขาย การสั่งซ้ือสินคา้ 
 เงินเดือนพนกังาน ทั้งหมดถูกตอ้ง 
ให ้4 คะแนน เม่ือขอ้มูลในแฟ้มพนกังานขาย การสั่งซ้ือสินคา้ 
 เงินเดือนพนกังาน ไม่ถูกตอ้ง 1 จุด 
ให ้3 คะแนน เม่ือขอ้มูลในแฟ้มพนกังานขาย การสั่งซ้ือสินคา้ 
 เงินเดือนพนกังาน ไม่ถูกตอ้ง 2 จุด 
ให ้2 คะแนน เม่ือขอ้มูลในแฟ้มพนกังานขาย การสั่งซ้ือสินคา้ 
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รายการประเมิน ข้อพจิารณาให้คะแนน 
 เงินเดือนพนกังาน ไม่ถูกตอ้ง 3 จุด 
ให ้1 คะแนน เม่ือขอ้มูลในแฟ้มพนกังานขาย การสั่งซ้ือสินคา้ 
 เงินเดือนพนกังาน ไม่ถูกตอ้งมากกวา่ 3 จุด 
ให ้0 คะแนน เม่ือขอ้มูลในแฟ้มพนกังานขาย การสั่งซ้ือสินคา้ 
 เงินเดือนพนกังาน ไม่ถูกตอ้ง 
หมายเหตุ 
 คะแนนท่ีได ้= คะแนนผลการประเมิน X 2 

 
3. ดา้นกิจนิสัยในการปฏิบติังาน (5 คะแนน) 

รายการประเมิน คะแนนท่ีให้ 
1) ปฏิบติังานแลว้เสร็จภายในเวลาก าหนด ( ) 1 ปฏิบติั ( ) 0 ไม่ปฏิบติั 
2) มีความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน ( ) 1 ปฏิบติั ( ) 0 ไม่ปฏิบติั 
3) มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน ( ) 1 ปฏิบติั ( ) 0 ไม่ปฏิบติั 
4) ปฏิบติังานดว้ยความคล่องแคล่ว ( ) 1 ปฏิบติั ( ) 0 ไม่ปฏิบติั 
5) จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์เรียบร้อยภายหลงัการปฏิบติังาน ( ) 1 ปฏิบติั ( ) 0 ไม่ปฏิบติั 

 
  



33 
 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 3   งานจัดการซอฟต์แวร์ในงานธุรกจิ E-Commerce เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

 
ค าส่ัง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีโดยการเขียนตอบในพื้นท่ีว่างใตข้อ้ค าถาม 
 

ค าถาม 1. จงอธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์และวางแผนงานธุรกิจ E-Commerce โดยการสร้างเว็บไซต์ให้ถูกต้อง 
ครบถว้นตามหลกัการ (10 คะแนน) 
 

แนวค าตอบ 
ขั้นตอนการวิเคราะห์และวางแผนงานธุรกิจ E-Commerce โดยการสร้างเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ย 
1. ตรวจสอบรูปแบบลกัษณะขอ้มูล 
2. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. พิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ก าหนดโครงสร้างของเวบ็ไซต ์
5. ก าหนดการเช่ือมโยงระหว่างเวบ็เพจ 
6. การออกแบบเวบ็เพจแต่ละหนา้ 
7. การสร้างเวบ็เพจแต่ละหนา้ 
8. การลงทะเบียนขอพื้นท่ีเวบ็ไซต ์
9. การอพัโหลดเวบ็ไซต ์
10. ดูแล บ ารุงรักษาและปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใหค้ะแนนระบบ 1-0 ค าตอบถูกตอ้งขอ้ละ 1 คะแนน 

 

  

ปวช.62 : A4 
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ค าถาม 2. จงอธิบายคุณสมบติัของโปรแกรม WordPress ท่ีใชส้ าหรับการจดัท าเวบ็ไซต ์E-Commerce ใหถู้กตอ้ง 
ครบถว้น (10 คะแนน) 
 

แนวค าตอบ 
คุณสมบติัของโปรแกรม WordPress มีดงัน้ี 
1. มีอิสระในการใชง้าน เน่ืองจากสามารถโหลดมาติดตั้งท่ี server ได ้
2. ปรับแต่ง theme ไดต้ามสะดวก และสามารถ download theme มาติดตั้งเองได ้
3. ติดตั้ง plugin ไดต้ามตอ้งการ สามารถ download plugin ท่ีตอ้งการมาติดตั้งได ้
4. ปรับแต่ง code ไดต้ามตอ้งการ 
5. เลือก hosting ท่ีตอ้งการในราคาท่ีตอ้งการได ้ไม่ถูกจ ากดัอยูเ่พียงเคร่ืองเดียว 
6. เป็นโปรแกรมท่ีอพัเดทสะดวกและสม ่าเสมอ ท าไดง้่าย ๆ ไม่ก่ีขั้นตอน สามารถท าไดโ้ดยผูใ้ชง้านเองไม่

จ าเป็นตอ้งพึ่งนกัพฒันาเวบ็ไซต ์โดยจะมีการแจง้เตือนท่ีหนา้ Dashboard 
7. เป็นโปรแกรมแบบ Open-source Software ท่ีมีการพฒันาตลอดเวลา เน่ืองจากเปิดให้น าไปใชง้านและ

พฒันาต่อไดอ้ย่างอิสระ โดยมี Codex เป็นไกด์ไลน์ให้นกัพฒันาศึกษาส่วนประกอบต่าง ๆ และน าขอ้มูลน้ีไปสร้าง 
Theme หรือ Plugin ได ้

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
อธิบายคุณสมบติัของโปรแกรม WordPress ไดถู้กตอ้ง ครบทุกขอ้ 5 
อธิบายคุณสมบติัของโปรแกรมWordPress ไดถู้กตอ้ง ไม่ครบ 1 ขอ้ 4 
อธิบายคุณสมบติัของโปรแกรมWordPress ไดถู้กตอ้ง ไม่ครบ 2 ขอ้ 3 
อธิบายคุณสมบติัของโปรแกรมWordPress ไดถู้กตอ้ง ไม่ครบ 3 ขอ้ 2 
อธิบายคุณสมบติัของโปรแกรมWordPress ไดถู้กตอ้ง ไม่ครบมากกวา่ 3 ขอ้ 1 
อธิบายคุณสมบติัของโปรแกรม WordPress ไม่ถูกตอ้ง 0 
หมายเหตุ คะแนนท่ีได ้= คะแนนผลการประเมิน X 2 
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ค าถาม 3. จงอธิบายขั้นตอนการจดัท าเวบ็ไซตจ์ าหน่ายสินคา้โดยใชโ้ปรแกรม WordPress ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
ตามหลกัการ (10 คะแนน) 
 

แนวค าตอบ 
ขั้นตอนการจดัท าเวบ็ไซตจ์าหน่ายสินคา้โดยใชโ้ปรแกรม WordPress มีดงัน้ี 
1. จดัเตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์และทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. ก าหนดเป้าหมายของการสร้างเวบ็ไซต์ 
4. เลือกใชโ้ปรแกรมส าหรับสร้างเวบ็เพจ 
5. ก าหนดลกัษณะโครงสร้างเวบ็ไซต ์จ านวนหนา้ จุดเช่ือมโยง 
6. จดัหาขอ้มูล เน้ือหา ส่ือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นเวบ็ไซต ์
7. การออกแบบหนา้เวบ็เพจ 
8. การเผยแพร่เวบ็ไซต ์
9. ติดตามและประเมินการท างานของเวบ็ไซต ์
10. ปรับปรุงพฒันาเวบ็ไซตใ์หเ้ป็นปัจจุบนั 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใหค้ะแนนระบบ 1-0 คาตอบถูกตอ้งขอ้ละ 1 คะแนน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 3    งานจัดการซอฟต์แวร์ในงานธุรกจิ E-Commerce เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

 

ค าส่ัง ให้นักเรียนปฏิบัติงานจัดการซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ E-Commerce ให้แลว้เสร็จภายในเวลา 1 ชั่วโมง     
 โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี\ 
 1. ก าหนดสินคา้ท่ีจะจ าหน่าย วิเคราะห์และวางแผนการจดัการซอฟตแ์วร์ 
 2. เลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปสร้างเวบ็ไซต ์(Web site) จ าหน่ายสินคา้ โดยมีอินเทอร์เฟซ (Interface) ดงัน้ี 
  2.1. การแสดงผลหนา้หลกั (Home page) 
  2.2 ระบบจดัการสมาชิก (User) 
  2.3 ระบบการสั่งซ้ือ (Order) 
  2.4 ระบบการช าระเงิน (Payment) 
 3. ทดสอบการใชง้านเวบ็ไซต ์
 

กรอบการประเมิน (มาจาก A3 กรอบการประเมิน) 
 

ด้านกระบวนการ (Process) 
1. การเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
 1.1 การตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบติังาน 
 1.2 การเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปจดัท าเวบ็ไซต ์
2. การปฏิบติังาน 
 2.1 การวิเคราะห์สินคา้และปัจจยัแวดลอ้ม 
 2.2 การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
 2.3 การเลือกใชเ้คร่ืองมือในโปรแกรมส าเร็จรูป 
 2.4 ทดสอบการใชง้านเวบ็ไซต ์

 

ด้านผลงาน (Product) 
1. การแสดงผลหนา้หลกั (Home page) 
2. ระบบจดัการสมาชิก (User) 
3. ระบบการสั่งซ้ือ (Order) 
4. ระบบการชาระเงิน (Payment)  

ปวช.62 : A5 
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ด้านกจินิสัยในการปฏิบัติงาน 
1. ปฏิบติังานแลว้เสร็จภายในเวลาก าหนด 
2. มีความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 
3. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
4. มีความคิดสร้างสรรค ์
5. จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์เรียบร้อยภายหลงัการปฏิบติังาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ดา้นกระบวนการ (15 คะแนน) 
 1.1 การเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ (5 คะแนน) 

รายการประเมิน ข้อพจิารณาให้คะแนน 
1) การตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบติังาน             
(2 คะแนน) 

ให ้2 คะแนน เม่ือตรวจสอบความพร้อมของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมท่ีจะใชง้านก่อน
ปฏิบติังาน 

ให ้1 คะแนน เม่ือตรวจสอบความพร้อมของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมท่ีจะใชง้านอยา่งใด
อยา่งหน่ึง 

ให ้0 คะแนน เม่ือไม่ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมท่ีจะใชง้านก่อน
ปฏิบติังาน 

2) การเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปจดัท า 
 เวบ็ไซต ์(3 คะแนน) 

ให ้3 คะแนน เม่ือเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีคุณสมบติั 
 เหมาะสมในการจดัท าเวบ็ไซตถ์ูกตอ้ง ครบถว้น 
ให ้2 คะแนน เม่ือเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีคุณสมบติั 
 เหมาะสมในการจดัท าเวบ็ไซตถ์ูกตอ้ง                    

แต่ไม่ครบ 
ให ้1 คะแนน เม่ือโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเลือกใชบ้างโปรแกรม 
 มีคุณสมบติัไม่เหมาะสมในการจดัท าเวบ็ไซต ์
ให ้0 คะแนน เม่ือเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีคุณสมบติั 
 ไม่เหมาะสม 
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 1.2 การปฏิบติังาน (10 คะแนน) 
รายการประเมิน ข้อพจิารณาให้คะแนน 

1.2.1 การวิเคราะห์สินคา้และปัจจยัแวดลอ้ม 
 (3 คะแนน) 

ให ้3 คะแนน เม่ือขอ้มูลสารสนเทศส าหรับสร้างเวบ็ไซต ์
 ถูกตอ้ง เหมาะสมกบัสินคา้ และกลุ่มเป้าหมาย 
ให ้2 คะแนน เม่ือขอ้มูลสารสนเทศส าหรับสร้างเวบ็ไซต ์
 ถูกตอ้ง เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์
ให ้1 คะแนน เม่ือขอ้มูลสารสนเทศส าหรับสร้างเวบ็ไซต ์
 ถูกตอ้ง 
ให ้0 คะแนน เม่ือขอ้มูลสารสนเทศส าหรับสร้างเวบ็ไซต ์
 ไม่ถูกตอ้ง 

1.2.2 การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์              
(2 คะแนน) 

ให ้2 คะแนน เม่ือใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ถูกตอ้ง 
 ตามหลกัความปลอดภยั 
ให ้1 คะแนน เม่ือใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ บางอยา่ง 
 ไม่ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยั 
ให ้0 คะแนน เม่ือใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมด 
 ไม่ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยั 

1.2.3 การเลือกใชเ้คร่ืองมือในโปรแกรม
ส าเร็จรูป (3 คะแนน) 

ให ้3 คะแนน เม่ือเลือกใชเ้คร่ืองมือทุกเคร่ืองมือในทุก
โปรแกรมถูกตอ้ง เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

ให ้2 คะแนน เม่ือเลือกใชเ้คร่ืองมือส่วนใหญ่ในทุกโปรแกรม 
 ถูกตอ้ง เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
ให ้1 คะแนน เม่ือเลือกใชเ้คร่ืองมือในบางโปรแกรม 
 ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
ให ้0 คะแนน เม่ือเลือกใชเ้คร่ืองมือในทุกโปรแกรม 
 ไม่เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

1.2.4 ทดสอบการใชง้านเวบ็ไซต ์(4 คะแนน) ให ้4 คะแนน เม่ือทดสอบใชง้านเวบ็ไซตค์รบทุกฟังกช์ัน่ 
ให ้3 คะแนน เม่ือทดสอบใชง้านเวบ็ไซตไ์ม่ครบ 1 ฟังกช์ัน่ 
ให ้2 คะแนน เม่ือทดสอบใชง้านเวบ็ไซตไ์ม่ครบ 2 ฟังกช์ัน่ 
ให ้1 คะแนน เม่ือทดสอบใชง้านเวบ็ไซตไ์ม่ครบมากกวา่ 
 2 ฟังกช์ัน่ 
ให ้0 คะแนน เม่ือไม่ทดสอบใชง้านเวบ็ไซต์ 

  



39 
 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

2. ดา้นผลงาน (20 คะแนน) 
รายการประเมิน ข้อพจิารณาให้คะแนน 

2.1 การแสดงผลหนา้หลกั (4 คะแนน)                 
ประเด็นพิจารณา 

 1) จดัรายการสินคา้เป็นหมวดหมู่ 
2) แสดงผลสินคา้ท่ีลูกคา้ใหค้วามสนใจ       
อตัโนมติั 

 3) มีการสืบคน้สินคา้ 
 4) องคป์ระกอบสมดุล ดึงดูดความสนใจ 

- ใหค้ะแนนระบบ 1-0 
- ค  าตอบตามประเด็นพิจารณา 
   ถูกตอ้ง  ให ้1 คะแนน 
   ไม่ถูกตอ้ง ให ้0 คะแนน 

2.2 ระบบจดัการสมาชิก (6 คะแนน)                 
ประเด็นพิจารณา 
1) สมคัรสมาชิกใหม่ได ้
2) เขา้สู่ระบบ (Login) ได ้
3) แกไ้ขขอ้มูลสมาชิก (Profile) 
4) เพิ่ม แกไ้ขภาพสมาชิกได ้
5) เรียกดูขอ้มูลสมาชิกได ้
6) ลบขอ้มูลสมาชิกได ้

- ใหค้ะแนนระบบ 1-0 
- ค  าตอบตามประเด็นพิจารณา 
   ถูกตอ้ง  ให ้1 คะแนน 
   ไม่ถูกตอ้ง ให ้0 คะแนน 

2.3 ระบบการสั่งซ้ือ (4 คะแนน)                        
ประเด็นพิจารณา 
1) มีระบบตะกร้าสินคา้ 
2) เพิ่ม ลบ แกไ้ข คน้หา รายละเอียดสินคา้ 
3) มีการแสดงสถานะสั่งซ้ือสินคา้ 
4) ประวติัการสั่งซ้ือสินคา้ 

- ใหค้ะแนนระบบ 1-0 
- ค  าตอบตามประเด็นพิจารณา 
   ถูกตอ้ง  ให ้1 คะแนน 
   ไม่ถูกตอ้ง ให ้0 คะแนน 

2.4 ระบบการช าระเงิน (4 คะแนน) 
ประเด็นพิจารณา 
1) มีช่องทางการแจง้ชาระเงิน 
2) สามารถเปล่ียนช่องทางช าระเงินได ้
3) มีการตรวจสอบการช าระเงิน 
4) มีรายงานผลการช าระเงิน 

- ใหค้ะแนนระบบ 1-0 
- ค  าตอบตามประเด็นพิจารณา 
   ถูกตอ้ง  ให ้1 คะแนน 
   ไม่ถูกตอ้ง ให ้0 คะแนน 
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3. ดา้นกิจนิสัยในการปฏิบติังาน (5 คะแนน) 
รายการประเมิน คะแนนท่ีให้ 

1) ปฏิบติังานแลว้เสร็จภายในเวลาก าหนด ( ) 1 ปฏิบติั ( ) 0 ไม่ปฏิบติั 
2) มีความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน ( ) 1 ปฏิบติั ( ) 0 ไม่ปฏิบติั 
3) มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน ( ) 1 ปฏิบติั ( ) 0 ไม่ปฏิบติั 
4) มีความคิดสร้างสรรค ์ ( ) 1 ปฏิบติั ( ) 0 ไม่ปฏิบติั 
5) จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์เรียบร้อยภายหลงัการปฏิบติังาน ( ) 1 ปฏิบติั ( ) 0 ไม่ปฏิบติั 
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เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 4    งานเทคนิคและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ เวลา 1.30 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

 
ค าส่ัง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีโดยการเขียนตอบในพื้นท่ีว่างใตข้อ้ค าถาม 
 

ค าถาม 1. หากพบว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่ทางานตามปกติ จะมีวิธีวิเคราะห์และตรวจสอบหาสาเหตุปัญหาการ
ท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งไรบา้ง จงบอกและอธิบาย พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ (10 คะแนน) 
 

แนวค าตอบ 
วิธีวิเคราะห์และตรวจสอบหาสาเหตุปัญหาการทางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อาจท าโดย 
1. สังเกตลกัษณะและอาการเสียของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา มีจุดสังเกตหลกั ๆ 4 จุด คือ  
 1.1 เสียงเตือน (Beep Code) จากไบออสซ่ึงจะได้ยินเม่ือเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สัญญาณเสียง                 

ท่ีเกิดขึ้นเม่ือนามาถอดรหัสจะท าให้ทราบว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาจากสาเหตุใด โดยสัญญาณเสียงท่ีเกิดขึ้นจะแตกต่าง
กนัออกไปตามแต่ละยีห่อ้ไบออสท่ีอยูบ่นเมนบอร์ด ซ่ึงมีจุดสังเกตท่ียีห่อ้ไบออส และอ่ืน ๆ 

 1.2 ขอ้ความเตือนท่ีปรากฏบนหนา้จอเวลาเปิดเคร่ือง หรือ Error Message 
 1.3 หลอดไฟแสดงสถานะบนเมนบอร์ด บนเมนบอร์ดบางยี่ห้อจะมีหลอดไปแสดงสถานการณ์

ท างานบนเมนบอร์ด (Diagnostic LED) ติดมาดว้ย เพื่อช่วยในการตรวจสอบและแสดงสถานะในตอนเปิดเคร่ืองวา่
เคร่ืองมีปัญหาหรือไม่ อาจแสดงเป็นรหสัต าแหน่งของหลอดไป LED เขียว / แดง 4-5 ดวง หรือบอกเป็นตวัเลขฐาน 
16 ก็ได ้

 1.4 สังเกตหลอดไฟ LED แสดงสถานะท่ีหนา้เคร่ือง ซ่ึงปกติมี 2 หลอด คือ หลอดไฟ LED สีเขียว 
หรือ Power LED และหลอดไฟ LED สีแดงหรือส้ม หรือ H.D.D. LED 

 หลอดไฟ LED สีเขียว ต่อมาจากขั้วต่อบนเมนบอร์ด ปกติหลอดไฟจะไม่ติด แต่หลงัจากเปิดเคร่ือง
แลว้หลอดไฟจะติดอยูต่ลอดเวลาเพื่อบอกให้รู้ว่าตอนน้ีเคร่ืองก าลงัทางานอยู่ ดงันั้นถา้เปิดเคร่ืองแลว้หลอดไฟดวง
น้ีไม่ติดแสดงวา่ไฟไม่เขา้เมนบอร์ด 

 หลอดไฟ LED สีแดงหรือส้ม ต่อมาจากขั้วต่อบนเมนบอร์ดเช่นกนั หลอดไฟน้ีจะติดเม่ือฮาร์ดดิสก์ 
(ซีดีรอม) ท างาน หรือมีการอ่านเขียนขอ้มูลลงบนฮาร์ดดิสก ์แต่ถา้ฮาร์ดดิสกไ์ม่ไดท้ างานอยู ่

 หลอดไฟน้ีจะดบั ถา้ไฟดวงน้ีติดคา้งอยูต่ลอดเวลาก็แสดงวา่มีปัญหาในการท างานของฮาร์ดดิสก ์
 
 
 

ปวช.62 : A4 
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2. วิเคราะห์จุดบกพร่อง คาดเดาสาเหตุ และตรวจสอบสาเหตุ 
 2.1 ปัญหาทางดา้นฮาร์ดแวร์ (Hardware) มกัจะเกิดขึ้นจากตวัอุปกรณ์เองช ารุด หรือทางานผิดปกติ 

ซ่ึงอาจช ารุดมาตั้งแต่โรงงานผูผ้ลิต หรือเกิดจากตวัผูใ้ช้เสียบอุปกรณ์ผิดหรือปรับแต่งอุปกรณ์ในการท างานเกิน
ขีดจ ากดั เป็นตน้ เช่น 

 - ไม่มีภาพปรากฏท่ีหน้าจอและหลอดไฟแสดงผลท่ีหน้าจอเป็นสีส้ม สาเหตุอาจเกิดจาก
สายสัญญาณไม่ไดต้่อไวห้รือหลวมหรือการ์ดจอมีปัญหา ฯลฯ ตรวจสอบโดยลองต่อสายสัญญาณใหแ้น่น เป็นตน้ 

 2.2 ปัญหาทางดา้นซอฟตแ์วร์ (Software) มกัจะเกิดขึ้นจากตวัโปรแกรมท างานผิดปกติซ่ึงอาจจะ
เกิดปัญหาไดท้ั้งตวัระบบปฏิบติัการ (OS) และโปรแกรมใชง้านทัว่ ๆ ไป เช่น 

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์คา้งขณะใช้งาน หรือบู๊ตเขา้ WINDOWS ไม่ได ้อาจเกิดจากไฟล์ระบบเสีย
หรือสูญหายตวัโปรแกรมไม่สมบูรณ์ ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการสั่งถอดถอนโปรแกรมท่ีมีการแชร์ไฟลร่์วมกบัไฟล์  
ท่ีส าคญั ๆ บางตวัในระบบ หรือเผลอลบ หรือท าการแกไ้ขค่าต่าง ๆ ใน Registry 

 - โปรแกรมท่ีใชง้านไม่สามารถท างานไดบ้นระบบปฏิบติัการท่ีใชอ้ยู ่หรือถูกไวรัสเขา้ไปท าลาย 
 2.3 ปัญหาทางดา้นผูใ้ชง้าน (Users) คือ ปัญหาท่ีมกัจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูใ้ช ้เช่น 

การ Overclock CPU และการลองผิดลองถูกต่าง ๆ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ประเด็นพิจารณา 
1) ระบุจุดสังเกตลกัษณะและอาการเสียของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ถูกตอ้ง ครบ 4 จุด 
2) อธิบายลกัษณะและอาการเสียของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ถูกตอ้ง 
3) อธิบายลกัษณะและอาการเสียของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ครบทุกจุด 
4) วิเคราะห์และอธิบายสาเหตุของปัญหาการท างานดา้นฮาร์ดแวร์ถูกตอ้ง 
5) อธิบายสาเหตุของปัญหาการท างานดา้นซอฟตแ์วร์ถูกตอ้ง 
6) อธิบายสาเหตุของปัญหาการท างานดา้นซอฟตแ์วร์ถูกตอ้ง 
7) ยกตวัอยา่งประกอบถูกตอ้ง 

ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
เม่ือบอกและอธิบายฯ ตามประเด็นพิจารณาถูกตอ้ง 5 ขอ้ขึ้นไป 5 
เม่ือบอกและอธิบายฯ ตามประเด็นพิจารณาถูกตอ้ง 4 ขอ้ 4 
เม่ือบอกและอธิบายฯ ตามประเด็นพิจารณาถูกตอ้ง 3 ขอ้ 3 
เม่ือบอกและอธิบายฯ ตามประเด็นพิจารณาถูกตอ้ง 2 ขอ้ 2 
เม่ือบอกและอธิบายฯ ตามประเด็นพิจารณาถูกตอ้ง 1 ขอ้ 1 
เม่ือบอกและอธิบายฯ ไม่ถูกตอ้งตามประเด็นพิจารณา 0 
หมายเหตุ คะแนนท่ีได ้= คะแนนผลการประเมิน X 2 
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ค าถาม 2. จงอธิบายการใชง้านวสัดุอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง (10 คะแนน) 
 2.1 การ์ดแลน (LAN Card)  2.6 Switch Hub/Access Point 
 2.2 ฮบั (Hub)    2.7 หนา้จอ คียบ์อร์ด และเคร่ืองเล่น CD 
 2.3 Wireless Router   2.8 โมเด็ม (Modem) 
 2.4 หวัต่อ RJ45    2.9 เราเตอร์ (Router) 
 2.5 สาย LAN    2.10 รีพีตเตอร์ (Repeater) 
 

แนวค าตอบ 
1. การ์ดแลน (LAN Card) ท าหนา้ท่ีในการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านอยูเ่ขา้กบัระบบเครือข่าย 
2. ฮบั (Hub) เป็นอุปกรณ์รวมสัญญาณท่ีมาจากอุปกรณ์รับส่งหลาย ๆ สถานีเขา้ดว้ยกนั ขอ้มูลท่ีรับ-ส่งผ่าน

ฮับจากเคร่ืองหน่ึงกระจายไปยงัทุกสถานีท่ีติดต่ออยู่บนฮับนั้น ทุกสถานีจะรับสัญญาณขอ้มูลท่ีกระจายมาได้
ทั้งหมดแต่จะเลือกคดัลอกเฉพาะขอ้มูลท่ีส่งมาถึงสถานีนั้น ๆ เท่านั้น การตรวจสอบขอ้มูลจึงตอ้งดูท่ีแอดเดรส 
(address) ท่ีกากบัมาในกลุ่มของขอ้มูล 

3. ไวร์เลสเราเตอร์ (Wireless Router) เป็นเราเตอร์ท่ีไม่สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ด้วยตัวเอง                    
แต่สามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีไดรั้บดว้ยระบบ Wireless ได ้และกระจายสัญญาณผ่านสายนาสัญญาณ
จาก Port Lan ทั้ง 4 พอร์ตท่ีมีการติดตั้งมากบัตวัอุปกรณ์ได ้นอกจากยงัสามารถเป็น Access Point ไดอี้กดว้ย 

4. หวัต่อ RJ45 เป็นหวัต่อท่ีใชก้บัสายสัญญาณเช่ือมเครือข่ายแบบสายคู่ตีเกลียว (สาย UTP) มี 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
 4.1 หวัต่อตวัผู ้RJ-45 (หรือท่ีเรียกว่า RJ-45 Connecter หรือ RJ-45 Jack Plug) เป็นอุปกรณ์ส าหรับ

ใส่ท่ีปลายสาย UTP มีลกัษณะเป็นพลาสติกส่ีเหล่ียมคลา้ยหวัต่อโทรศพัท ์
 4.2 หัวต่อตวัเมีย RJ-45 (หรือเรียกว่า RJ-45 Jack Face) มีลกัษณะเป็นเบา้เสียบส าหรับหัวต่อ RJ-

45 ตวัผู ้มีลกัษณะเป็นกล่องมีช่องส าหรับเสียบหวัต่อ ดา้นในกล่องจะมีขั้วซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีเช่ือมกบัสายน าสัญญาณ 
5. สาย LAN เป็นสายน าสัญญาณท่ีใชต้่อกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่ายอย่าง Switch หรือ 

Hub ใชต้่อกบัโมเด็มเราเตอร์เพื่อเช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ใชเ้ช่ือมต่อในการส่งขอ้มูลระหวา่งคอมพิวเตอร์กบั
คอมพิวเตอร์โดยตรงก็ไดเ้ช่นเดียวกนั 

6. Switch Hub/Access Point (AP) เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือ เช่ือมต่อ
ใหค้อมพิวเตอร์ท่ีตั้งอยูค่นละท่ีสามารถส่ือสารกนัได ้โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 6.1 Managed Switch หมายถึง Switch ท่ีผูใ้ช้งานสามารถท าการตั้งค่าการท างานให้เหมาะสมกบั
งานท่ีหลากหลายได ้นอกจากน้ียงัสามารถตรวจสอบ แกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้นไดส้ะดวกและง่ายขึ้น 

 6.2. Unmanaged Switch หมายถึง Switch ท่ีสามารถท างานได้เองโดยอตัโนมติั เพียงแค่ต่อสาย 
LAN ก็ท างานไดเ้ลย ขอ้ดอ้ย คือ ผูใ้ชง้านจะไม่สามารถเขา้ไปตั้งค่าใด ๆ ได ้
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7. หนา้จอ คียบ์อร์ด และเคร่ืองเล่น CD เป็นอุปกรณ์ท่ีมีส าคญัมากในขั้นตอนการติดตั้ง แต่เม่ือท าการติดตั้ง
เสร็จเรียบร้อยแลว้ไม่จ าเป็นตอ้งใช ้สามารถถอดอุปกรณ์เหล่าน้ีออกไปไดท้นัทีใชเ้ป็น WDS (Wireless Distribution 
System) แทน 

8. โมเด็ม (Modem) เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นรูปแบบดิจิทัลให้อยู่ใน
รูปแบบอนาล็อก (Analog) หรือคล่ืนท่ีสามารถส่งไปได้ตามสายโทรศพัท์ และท าการส่งไปยงัเคร่ืองปลายทาง 
ก่อนท่ีเคร่ืองปลายทางซ่ึงมีโมเด็มอยู่เช่นกันจะท าการแปลงสัญญาณจากรูปแบบอนาล็อกกลบัมาเป็นสัญญาณ
คอมพิวเตอร์รูปแบบดิจิทัล โมเด็มมีทั้งแบบภายใน (Internal Modem) ลักษณะเป็นการ์ด และโมเด็มภายนอก 
(External Modem) ลกัษณะเป็นกล่องแยกออกต่างหาก 

9. เราเตอร์ (Router) เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อระบบเครือข่ายอย่างหน่ึง หนา้ท่ีหลกัของ Router คือ 
การหาเส้นทางในการส่งผ่านขอ้มูลท่ีดีท่ีสุด และเป็นตวักลางในการส่งต่อขอ้มูลไปยงัเครือข่ายอ่ืน ทั้งน้ี Router 
สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายท่ีใชส่ื้อสัญญาณหลายแบบแตกต่างกนัได ้

10. รีพีตเตอร์ (Repeater) เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีทวนสัญญาณหรือช่วยขยายสัญญาณไฟฟ้าท่ีส่งบนสาย 
LAN ใหแ้รงขึ้น และจดัรูปสัญญาณท่ีเพี้ยนไปใหก้ลบัเหมือนเดิมจากนั้นจึงค่อยส่งต่อไป ขอ้จ ากดัของรีพีตเตอร์ คือ 
ไม่สามารถกลัน่กรองสัญญาณท่ีไม่จ าเป็นออกไปไดจึ้งไม่มีส่วนช่วยจดัการจราจรหรือลดปริมาณขอ้มูลท่ีส่งออกมา
บนเครือข่าย LAN 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใหค้ะแนนเป็นรายขอ้ ๆ ละ 1 คะแนน โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดงัน้ี  

ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
เม่ืออธิบายการใชง้านวสัดุอุปกรณ์ฯ ถูกตอ้ง 1 
เม่ืออธิบายการใชง้านวสัดุอุปกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ถูกตอ้ง 0.5 
เม่ืออธิบายการใชง้านวสัดุอุปกรณ์ฯ ไม่ถูกตอ้ง 0 

 
 

ค าถาม 3. จงบอกและอธิบายรูปแบบการให้บริการบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไปน้ีมาให้ถูกตอ้ง ชดัเจน 
เป็นท่ีเขา้ใจ (10 คะแนน) 
 3.1 บริการคน้หาและแสดงขอ้มูลแบบมลัติมีเดีย (World Wide Web : WWW) 
 3.2 บริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Mail) 
 3.3 บริการการโอนยา้ยขอ้มูล (FTP : File Transfer Protocol) 
 3.4 บริการการสืบคน้ขอ้มูล (Search Engine) 
 3.5 บริการสนทนาผา่นเครือข่าย (Talk หรือ Chat) 
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แนวค าตอบ 
รูปแบบการใหบ้ริการบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
1. บริการคน้หาและแสดงขอ้มูลแบบมลัติมีเดีย หรือ World Wide Web : WWW เป็นบริการ คน้หาและ

แสดงขอ้มูลแบบมลัติมีเดียบนอินเทอร์เน็ตทุกประเภท ขอ้มูลและสารสนเทศอาจจัดอยู่ในรูปแบบ ของขอ้ความ 
รูปภาพ หรือเสียงก็ได ้ขอ้ดีของบริการประเภทน้ีคือ สามารถเช่ือมโยงไปยงัเวบ็เพจหนา้อ่ืน หรือเวบ็ไซด์อ่ืนไดง้่าย 
เพราะใชว้ิธีการของไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) โดยมีการท างานแบบไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) ซ่ึงผูใ้ช้
สามารถคน้หาขอ้มูลจากเคร่ืองท่ีใหบ้ริการซ่ึงเรียกวา่เวบ็เซิร์ฟเวอร์ โดยอาศยัโปรแกรมท่ีใชดู้ขอ้มูลเวบ็เบราวเ์ซอร์ 
(Web Browser) ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะมีการแสดงเป็นไฮเปอร์เท็กซ์ ซ่ึงในปัจจุบนัมีการผนวกรูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว 
และสามารถเช่ือมโยงไปยงัเอกสารหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ไดโ้ดยตรง 

2. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail) หรือท่ีเรียกว่า E-mail เป็นการส่ือสารท่ีนิยมใชก้นัมาก
เน่ืองจากผูใ้ช้สามารถติดต่อส่ือสารกบับุคคลท่ีตอ้งการไดร้วดเร็ว ภายในระยะเวลาอนัสั้นไม่ว่าจะอยู่ในท่ีท างาน
เดียวกนัหรืออยูต่่างท่ีกนั ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ยมาก องคป์ระกอบของ e-mail address ประกอบดว้ย ช่ือผูใ้ช ้(User 
name) เคร่ืองหมาย @ และช่ือโดเมน Username@domain_name การใชง้านอีเมล แบ่งเป็น 

 2.1 Corporate e-mail คือ อีเมลท่ี์หน่วยงานสร้างขึ้นใหก้บับุคลากรในองคก์รนั้น 
 2.2 Free e-mail คือ อีเมล ์ท่ีสามารถสมคัรไดฟ้รีตาม web mail ต่าง ๆ เช่น Hotmail, Gmail เป็นตน้ 
3. บริการการโอนยา้ยขอ้มูล (File Transfer Protocol : FTP) การโอนยา้ยขอ้มูลหรือท่ีนิยมเรียกกนัว่า FTP 

เป็นการส่ือสารอีกรูปแบบหน่ึงท่ีใชก้นัในอินเตอร์เน็ต โดยอาจใช้เพื่อการถ่ ายโอนขอ้มูลรวมถึงโปรแกรมต่าง ๆ  
ทั้งท่ีเป็น Freeware Shareware จากแหล่งขอ้มูลทั้งหลายมายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลท่ีใชง้านอยู่ ปัจจุบนัมี
หน่วยงานหลายแห่งท่ีก าหนดให้ Server ของตนท าหน้าท่ีเป็น FTP site เก็บรวบรวมขอ้มูลและโปรแกรมต่าง ๆ 
ส าหรับใหบ้ริการ การโอนยา้ยไฟล ์แบ่งไดด้งัน้ี 

 3.1 การดาวน์โหลดไฟล์ (Download File) คือ การรับขอ้มูลเขา้มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้ 
ในปัจจุบนัมีหลายเวบ็ไซตท่ี์จดัใหมี้การดาวน์โหลดโปรแกรมไดฟ้รี เช่นhttp://www.download.com 

 3.2 การอพัโหลดไฟล ์(Upload File) คือ การนาไฟลข์อ้มูลจากเคร่ืองของผูใ้ชไ้ปเก็บไวใ้นเคร่ืองท่ี
ใหบ้ริการ (Server) ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต โปรแกรมท่ีช่วยในการอพัโหลดไฟลเ์ช่น FTP Commander 

 4. บริการการสืบคน้ขอ้มูล (Search Engine) คือ บริการท่ีใชใ้นการคน้หาขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต โดยพิมพ์
ขอ้ความท่ีตอ้งการสืบคน้เขา้ไป โปรแกรมจะท าการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการภายในเวลาไม่ก่ีนาที โปรแกรมประเภท
น้ีเราเรียกว่า Search Engines เว็บไซด์ท่ีท าหน้าท่ีเป็น Search Engines มีอยู่เป็นจานวนมาก เช่น google.com, 
yahoo.com, sanook.com เป็นตน้  

5. บริการสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Chat) เป็นการส่ือสารผ่านขอ้ความ เสียงและรูปภาพจาก 
Webcam โดยมีการโตต้อบกนัอยา่งทนัทีทนัใด (Real-time) มีลกัษณะเดียวกนักบัการสนทนาโดยโทรศพัท ์ต่างกนั
ตรงท่ีผูส้นทนาจะส่ือสารผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ ในขณะเดียวกนัก็สามารถส่งขอ้ความ ภาพ และเสียงใหก้นัโดยมี
อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการส่งขอ้มูล การสนทนาออนไลน์มีทั้ง 
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ขอ้ดีและขอ้เสียทั้งน้ีก็ขึ้นอยู่กบัตวับุคคลว่าจะใช้งาน ขอ้ดี คือ การไดรู้้จกัผูค้นมากขึ้น ไดแ้นวความคิด
หลากหลาย มองโลกไดก้วา้งขึ้นโดยท่ีเป็นการลดช่องว่างดา้นเวลา และสถานท่ี ท าให้ไดรั้บรู้ประสบการณ์ของ
ผูอ่ื้นพร้อมกบัเผยแพร่ประสบการณ์ของตวัเองท่ีเป็นประโยชน์ เผยแพร่และแลกเปล่ียนความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารต่าง 
ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ ส่วนขอ้เสีย เป็นอาการติดสนทนาออนไลน์ไม่สนใจกิจกรรมอ่ืนนอกจากสนทนาออนไลน์ 
รูปแบบการสนทนาออนไลน์อย่างกวา้ง ๆ ได้เป็น 3 รูปแบบด้วยกัน คือ Web Chat, Web Board และโปรแกรม
สนทนาออนไลน์ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใหค้ะแนนเป็นรายขอ้ ๆ ละ 2 คะแนน โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดงัน้ี 

ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
เม่ือบอกและอธิบายรูปแบบการใหบ้ริการบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถูกตอ้ง ชดัเจน                   
เป็นท่ีเขา้ใจ 

2 

เม่ือบอกและอธิบายรูปแบบการใหบ้ริการบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถูกตอ้ง แต่ไม่ชดัเจน
เท่าท่ีควร 

1 

เม่ือบอกและอธิบายรูปแบบการใหบ้ริการบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ถูกตอ้ง 0 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 4    งานเทคนิคและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 35 คะแนน 

 

ค าส่ัง ถ้านักเรียนพบว่า “เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้” จากสถานการณ์
 ดงักล่าวใหน้กัเรียนด าเนินการแกไ้ขปัญหาตามแนวปฏิบติัต่อไปน้ีภายในเวลา 1 ชัว่โมง 

 1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
แกปั้ญหาโดยการสร้างสายแลนแบบตรง (Direct) เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ืองเขา้ดว้ยกนั 
 2. เลือกและเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ส าหรับแกปั้ญหา 
 3. ด าเนินการสร้างสายแลนแบบตรง (Direct) เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ืองเขา้ดว้ยกนั 
 4. การทดสอบการใชง้าน 

กรอบการประเมิน (มาจาก A3 กรอบการประเมิน) 
 

ด้านกระบวนการ (Process) 
1. การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
2. การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์แกปั้ญหา 
3. การเลือกวสัดุส าหรับแกปั้ญหา 
4. การใชว้สัดุอุปกรณ์ในการแกปั้ญหา 
 4.1 การใชว้สัดุในการแกปั้ญหา 
 4.2 การใชอุ้ปกรณ์ในการแกปั้ญหา 
5. การด าเนินการแกปั้ญหา 
6. การทดสอบใชง้าน 

 

ด้านผลงาน (Product) (10 คะแนน)  
 

ด้านกจินิสัยในการปฏิบัติงาน 
1. ตรงเวลาในการปฏิบติังาน 
2. มีความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 
3. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
4. มีความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน 
5. จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์เรียบร้อยภายหลงัการปฏิบติังาน 

ปวช.62 : A5 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ดา้นกระบวนการ (20 คะแนน) 
 1.1 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (1 คะแนน) 

ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
ระบุสาเหตุของปัญหาตามสถานการณ์ท่ีก าหนดไดถู้กตอ้ง 1 
ระบุสาเหตุของปัญหาตามสถานการณ์ท่ีก าหนดไม่ถูกตอ้ง 0 

  
 1.2 การเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์แกปั้ญหา (5 คะแนน) 

ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
เม่ือเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ฯ ตามวิธีการแกปั้ญหาถูกตอ้ง ครบถว้น และเหมาะสมทุกรายการ 5 
เม่ือเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ฯ ตามวิธีการแกปั้ญหาถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เหมาะสม 1 รายการ 
แต่ปฏิบติังานได ้

4 

เม่ือเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ฯ ตามวิธีการแกปั้ญหาถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่เหมาะมากกวา่ 
1 รายการ แต่ปฏิบติังานได ้

3 

เม่ือเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ฯ ถูกตอ้งตามวิธีการแกปั้ญหาไม่ครบ 1 รายการ แต่ปฏิบติังานได ้ 2 
เม่ือเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ฯ ถูกตอ้งตามตามวิธีการแกปั้ญหา ไม่ครบมากกวา่ 1 รายการ 1 
เม่ือเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ฯ ไม่ถูกตอ้งตามตามวิธีการแกปั้ญหา 0 

 
 1.3 การเลือกวสัดุส าหรับแกปั้ญหา (2 คะแนน) 

ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
เม่ือเลือกใชว้สัดุฯ ไดถู้กตอ้งครบถว้น เหมาะกบัลกัษณะงานทั้งชนิดและขนาด 3 
เม่ือเลือกใชช้นิดของวสัดุฯ ไดถู้กตอ้งครบถว้น แต่ขนาดไม่เหมาะกบัลกัษณะงาน 2 
เม่ือเลือกใชว้สัดุฯ ไดถู้กตอ้ง เหมาะกบัลกัษณะงาน แต่ไม่ครบถว้น 1 
เม่ือเลือกใชว้สัดุฯ ไม่ถูกตอ้ง เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 0 

 
 1.4 การใชว้สัดุอุปกรณ์ในการแกปั้ญหา (4 คะแนน) 

รายการประเมิน ข้อพจิารณาให้คะแนน 
1) การใชว้สัดุในการแกปั้ญหา (2 คะแนน) ให ้2 คะแนน เม่ือใชว้สัดุในการแกปั้ญหาถูกตอ้ง ตามหลกัการ 

อยา่งประหยดั คุม้ค่า 
ให ้1 คะแนน เม่ือใชว้สัดุในการแกปั้ญหาถูกตอ้ง ตามหลกัการ 

แต่ไม่ประหยดั 
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รายการประเมิน ข้อพจิารณาให้คะแนน 
ให ้0 คะแนน เม่ือใชว้สัดุในการแกปั้ญหาไม่ถูกตอ้ง                        

ตามหลกัการ 
2) การใชอุ้ปกรณ์ในการแกปั้ญหา (2 คะแนน) ให ้2 คะแนน เม่ือใชอุ้ปกรณ์ในการแกปั้ญหาถูกตอ้ง 

 ตามชนิดของอุปกรณ์ และหลกัความปลอดภยั 
ให ้1 คะแนน เม่ือใชอุ้ปกรณ์ในการแกปั้ญหาถูกตอ้ง 
 ตามชนิดของอุปกรณ์ 
ให ้0 คะแนน เม่ือใชอุ้ปกรณ์ในการแกปั้ญหาไม่ถูกตอ้ง 

 
 1.5 การด าเนินการแกปั้ญหา (4 คะแนน) 

ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
เม่ือด าเนินการแกปั้ญหาฯ ตรงตามสาเหตุ ถูกตอ้งตามวิธีการท่ีก าหนด สามารถใชง้านได ้ 4 
เม่ือด าเนินการแกปั้ญหาฯ ตรงตามสาเหตุ ถูกตอ้งตามวิธีการท่ีก าหนด ตอ้งปรับแกไ้ข                      
จึงสามารถใชง้านได ้

3 

เม่ือด าเนินการแกปั้ญหาฯ ตรงตามสาเหตุ และถูกตอ้งตามวิธีการท่ีก าหนด 2 
เม่ือด าเนินการแกปั้ญหาฯ ตรงตามสาเหตุ หรือถูกตอ้งตามวิธีการท่ีก าหนด 1 
เม่ือด าเนินการแกปั้ญหาฯ ไม่ตรงตามสาเหตุ หรือไม่ถูกตอ้งตามวิธีการท่ีก าหนด 0 

 
 1.6 ทดสอบใชง้าน (3 คะแนน) 

ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
เม่ือทดสอบใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และปรับแกไ้ข 
ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามตอ้งการ 

3 

เม่ือทดสอบใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และปรับแกไ้ข 2 
เม่ือทดสอบใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1 
เม่ือไม่ทดสอบใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์เช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 0 

 
2. ดา้นผลงาน (10 คะแนน) 

รายการประเมิน ข้อพจิารณาให้คะแนน 
1) ความยาวของสาย (2 คะแนน) ให ้2 คะแนน เม่ือสายมีความยาวเหมาะสม ไม่สั้นหรือยาว

เกินไป 
ให ้1 คะแนน เม่ือสายยาวเกินไป 
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รายการประเมิน ข้อพจิารณาให้คะแนน 
ให ้0 คะแนน เม่ือสายสั้นเกินไป 

2) จุดเช่ือมต่อสาย (2 คะแนน) ให ้2 คะแนน เม่ือสายทั้ง 2 ดา้นอยูใ่นสภาพเรียบร้อย 
ให ้1 คะแนน เม่ือสายดา้นใดดา้นหน่ึงอยูใ่นสภาพเรียบร้อย 
ให ้0 คะแนน เม่ือสายทั้ง 2 ดา้นอยูใ่นสภาพไม่เรียบร้อย 

3) องคป์ระกอบของสาย (2 คะแนน) ให ้2 คะแนน เม่ือสายทั้ง 2 ดา้นอยูใ่นสภาพเรียบร้อย 
ให ้1 คะแนน เม่ือสายดา้นใดดา้นหน่ึงอยูใ่นสภาพเรียบร้อย 
ให ้0 คะแนน เม่ือสายทั้ง 2 ดา้นอยูใ่นสภาพไม่เรียบร้อย 

4) การเรียงล าดบัของสาย (1 คะแนน) ให ้1 คะแนน เม่ือสายเรียงล าดบัถูกตอ้ง 
ให ้0 คะแนน เม่ือสายเรียงล าดบัไม่ถูกตอ้ง 

5) องคป์ระกอบของสาย (1 คะแนน) ให ้1 คะแนน เม่ือองคป์ระกอบของสายครบถว้น 
ให ้0 คะแนน เม่ือองคป์ระกอบของสายไม่ครบถว้น 

6) สภาพของสาย (2 คะแนน) ให ้2 คะแนน เม่ือสายอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน สมบูรณ์ 
แขง็แรง 

ให ้1 คะแนน เม่ืออยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
ให ้1 คะแนน เม่ือไม่อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

 
4. กิจนิสัยในการปฏิบติังาน (5 คะแนน) 

ข้อพจิารณาให้คะแนน คะแนนท่ีให้ 
1) ตรงเวลาในการปฏิบติังาน ( ) 1 ใช่  ( ) 0 ไม่ใช่ 
2) มีความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน ( ) 1 ใช่  ( ) 0 ไม่ใช่ 
3) มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน ( ) 1 ใช่  ( ) 0 ไม่ใช่ 
4) มีความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน ( ) 1 ใช่  ( ) 0 ไม่ใช่ 
5) จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์เรียบร้อยภายหลงัการปฏิบติังาน ( ) 1 ใช่  ( ) 0 ไม่ใช่ 
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ค าช้ีแจงการใช้เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562 
 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมิน 

ผูเ้ขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจะตอ้งเป็นนักเรียนท่ีศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) พุทธศกัราช 2562 ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
 

สมรรถนะงานที่  1   งานการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านักงาน 
 

• ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 
ภาคทฤษฎี จ านวน  3  ขอ้  คะแนนเตม็ 20  คะแนน (เวลา 1 ชัว่โมง) 
ภาคปฏิบติั  จ านวน  1  ขอ้  คะแนนเตม็ 45  คะแนน (เวลา 1 ชัว่โมง) 
 

• เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 
1.1 หอ้งสอบภาคทฤษฎีใหเ้พียงพอกบัผูเ้ขา้รับการประเมิน 
1.2 หอ้งสอบภาคปฏิบติัใหเ้พียงพอกบัผูเ้ขา้รับการประเมิน 
1.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการสอบ 
1.4 ชุดแบบทดสอบตามจ านวนผูเ้ขา้รับการประเมิน 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 
2.1 วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเขา้สอบปฏิบติั 

 

• วิธีด าเนินการประเมิน 

1. ด าเนินการประเมินเป็นรายบุคคลทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั 
2. ใหส้อบภาคทฤษฎีก่อนภาคปฏิบติั 

  

ปวช.62 : กรรมการ 
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สมรรถนะงานที่  2   งานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 

• ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 
ภาคทฤษฎี จ านวน  3  ขอ้  คะแนนเตม็ 20  คะแนน (เวลา 1 ชัว่โมง) 
ภาคปฏิบติั  จ านวน  1  ขอ้  คะแนนเตม็ 40  คะแนน (เวลา 1 ชัว่โมง) 
 

• เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 
1.1 หอ้งสอบภาคทฤษฎีใหเ้พียงพอกบัผูเ้ขา้รับการประเมิน 
1.2. หอ้งสอบภาคปฏิบติัใหเ้พียงพอกบัผูเ้ขา้รับการประเมิน 
1.3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งสาหรับการสอบ 
1.4. ชุดแบบทดสอบตามจ านวนผูเ้ขา้รับการประเมิน 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 
2.1 วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเขา้สอบปฏิบติั 

 

• วิธีด าเนินการประเมิน 

1. ด าเนินการประเมินเป็นรายบุคคลทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั 
2. ใหส้อบภาคทฤษฎีก่อนภาคปฏิบติั 
 

สมรรถนะงานที่  3   งานจัดการซอฟต์แวร์ในงานธุรกจิ E-Commerce 
 

• ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 
ภาคทฤษฎี จ านวน  3  ขอ้  คะแนนเตม็ 30  คะแนน (เวลา 1 ชัว่โมง) 
ภาคปฏิบติั  จ านวน  1  ขอ้  คะแนนเตม็ 40  คะแนน (เวลา 1 ชัว่โมง) 
 

• เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 
1.1 หอ้งสอบภาคทฤษฎีใหเ้พียงพอกบัผูเ้ขา้รับการประเมิน 
1.2. หอ้งสอบภาคปฏิบติัใหเ้พียงพอกบัผูเ้ขา้รับการประเมิน 
1.3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการสอบ 
1.4. ชุดแบบทดสอบตามจ านวนผูเ้ขา้รับการประเมิน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

2.  ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 

2.1 วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเขา้สอบปฏิบติั 

 

• วิธีด าเนินการประเมิน 

1. ด าเนินการประเมินเป็นรายบุคคลทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั 
2. ใหส้อบภาคทฤษฎีก่อนภาคปฏิบติั 
 

สมรรถนะงานที่  4   งานจัดการซอฟต์แวร์ในงานธุรกจิ E-Commerce 
 

• ลกัษณะของเคร่ืองมือประเมิน 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพชุดน้ี ประกอบดว้ย 
ภาคทฤษฎี จ านวน  3  ขอ้  คะแนนเตม็ 30  คะแนน (เวลา 1.30 ชัว่โมง) 
ภาคปฏิบติั  จ านวน    ขอ้  คะแนนเตม็ 35  คะแนน (เวลา 1 ชัว่โมง) 
 

• เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

1. สถานศึกษาจดัเตรียม 
1.1 หอ้งสอบภาคทฤษฎีใหเ้พียงพอกบัผูเ้ขา้รับการประเมิน 
1.2. หอ้งสอบภาคปฏิบติัใหเ้พียงพอกบัผูเ้ขา้รับการประเมิน 
1.3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับการสอบ 
1.4. ชุดแบบทดสอบตามจ านวนผูเ้ขา้รับการประเมิน 

2. ผูเ้ขา้รับการประเมินจดัเตรียม 
2.1 วสัดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเขา้สอบปฏิบติั 

 

• วิธีด าเนินการประเมิน 

1. ด าเนินการประเมินเป็นรายบุคคลทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั 
2. ใหส้อบภาคทฤษฎีก่อนภาคปฏิบติั 
 

เกณฑ์การผ่านการประเมิน 

ภาคทฤษฎี  ไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  60  ของคะแนนเตม็ 
ภาคปฏิบติั  ไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  80  ของคะแนนเตม็ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

ในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินในสมรรถนะงานใด ใหส้ถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียนลงทะเบียนและ
เขา้รับการประเมินสมรรถนะงานนั้นใหม่เฉพาะส่วนท่ีไม่ผา่นเกณฑ ์
 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวชิาชีพระดับสาขางาน  
ประกอบดว้ย 
1. บุคลากรจากหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ หรือองคก์รวิชาชีพ      ประธานกรรมการ 

หรือผูป้ระกอบอาชีพอิสระจากทะเบียนของอาชีวศึกษาจงัหวดั               
2. หวัหนา้แผนกวิชาหรือหวัหนา้สาขาวิชา สาขางาน      รองประธานกรรมการ 

ทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอน                    
3. ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษาอ่ืนจากทะเบียน กรรมการ 

                   ของอาชีวศึกษาจงัหวดั (จ านวน 1 คน) 
4. ครูผูส้อนในสาขางานของสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 

ในกรณีท่ีไม่มีครูผูส้อนในสาขาวิชา สาขางานของสถานศึกษาอ่ืน ใหแ้ต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน สถาน

ประกอบการ องคก์ารวิชาชีพ ผูป้ระกอบอาชีพจากทะเบียนระดบัจงัหวดั อีก 1 คน เป็นกรรมการแทน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 1    งานการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานสานักงาน เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา ............................................................. 
ช้ัน ปวช. ...............    วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

ค าส่ัง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีโดยการเขียนตอบในพื้นท่ีว่างใตข้อ้ค าถาม 
 

1. จงอธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลงานส านกังานตามหลกัการใหถู้กตอ้ง ครบถว้น (5 คะแนน) 
 

ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

2. โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel และ Microsoft Word เหมาะส าหรับงานส านกังานประเภทใด เพราะ
เหตุใด อธิบายคุณสมบติัหรือจุดเด่นในการใชง้านสนบัสนุนค าตอบดงักล่าว (10 คะแนน) 
 

ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. จงอธิบายหลกัการพิจารณาเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านกังานใหถู้กตอ้ง ครบถว้น (5 คะแนน) 
 

ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม        สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ           สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 1    งานการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานสานักงาน เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (20) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 
ที่ได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                      (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 1    งานการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานสานักงาน  เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 45 คะแนน 
 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา .............................................................. 
ช้ัน ปวช. ...............    วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

ค าส่ัง ให้นกัเรียนประมวลผลขอ้มูลท่ีก าหนดโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานส านกังานตามแนวปฏิบติั
ใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลา 1 ชัว่โมง 
 ขอ้มูลท่ีก าหนด : 
 “บริษทัพฒันาซอฟต์แวร์แห่งหน่ึง มียอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจ า เดือน มกราคม- มีนาคม                      
พ.ศ. 2563 ของสาขาในเครือบริษทั 3 จงัหวดั คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี และเชียงใหม่ ดงัขอ้มูลในตาราง บริษทั
ตอ้งการให้พนกังานรายงานยอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รายเดือนและรายไตรมาสของแต่ละสาขา พร้อม
ทั้งจดัท าแผนภูมิเปรียบเทียบยอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รายไตรมาสของสาขาทั้งหมด” 

รายการสินคา้ 
กรุงเทพ ชลบุรี เชียงใหม ่

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
Keyboard 152,000 98,000 125,000 89,000 64,000 94,000 94,000 72,000 110,000 

Mouse 80,000 65,000 72,000 78,000 54,000 87,000 110,000 80,000 90,000 
Flash Drive 98,000 74,000 89,000 84,000 65,000 85,000 99,000 78,000 89,000 

Monitor 220,000 180,000 240,000 158,000 143,000 178,000 129,000 118,000 156,000 
Hard disk 87,000 77,000 72,000 94,000 64,000 87,000 95,000 83,000 85,000 

 

แนวปฏิบติั 
 1. วิเคราะห์ขอ้มูลยอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล 
 2. พิจารณาเลือกโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีคุณสมบติัเหมาะส าหรับประมวลผลขอ้มูลยอดขายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ตามท่ีบริษทัตอ้งการ 
 3. ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลยอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามความตอ้งการของบริษทัฯ 
และจดัท ารายงานยอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 4. จดัท าแผนภูมิเปรียบเทียบยอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รายไตรมาสของสาขาทั้งหมด 
 5. ตรวจสอบความถูกตอ้ง สมบูรณ์ของรายงานยอดขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแผนภูมิ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

แบบประเมินสมรรถนะงาน (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  

สมรรถนะงานท่ี 1    งานการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานสานักงาน  เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 45 คะแนน 
 

ช่ือ – สกุล.................................................................  ช้ัน ปวช. .........   วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1 ด้านกระบวนการ (22)   
 1.1 การเตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์ 4   
 1.2 การปฏิบติังาน 

      1.2.1 การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อประมวลผล 
      1.2.2 การเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
      1.2.3 การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
      1.2.4 การเลือกใชเ้คร่ืองมือในโปรแกรมส าเร็จรูป 
      1.2.5 การเลือกใชสู้ตรหรือฟังกช์นัประมวลผล 
      1.2.6 ตรวจสอบรายงานยอดขายฯ และแผนภูมิ 

18 
4 
4 
2 
2 
3 
3 

  

2 ด้านผลงาน  (18)   
 2.1 ความถูกตอ้งของยอดขาย 10   
  2.2 รูปแบบการน าเสนอรายงานยอดขาย 4   
 2.3 แผนภูมิเปรียบเทียบยอดขาย 4   

3 ด้านกิจนิสัยในการปฏิบตัิงาน 
3.1 ปฏิบติังานแลว้เสร็จภายในเวลาก าหนด 
3.2 มีความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 
3.3 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
3.4 มีความคิดสร้างสรรค ์
3.5 จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์เรียบร้อยภายหลงัการปฏิบติังาน 

(5) 
1 
1 
1 
1 
1 

  

 รวม 45   

    
 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                     (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ    สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

สมรรถนะงานท่ี 1    งานการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานสานักงาน    เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 45 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (45) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 
ที่ได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                    (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 2   งานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา ............................................................. 
ช้ัน ปวช. ...............    วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

ค าส่ัง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีโดยการเขียนตอบในพื้นท่ีว่างใตข้อ้ค าถาม 
 

1. จงอธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศมาใหถู้กตอ้ง ครบขั้นตอน (5 คะแนน) 
 

ค าตอบ 
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………...... 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

2. จงอธิบายคุณสมบติัของโปรแกรม Microsoft Access ใหถู้กตอ้ง ชดัเจน (10 คะแนน) 
 

ค าตอบ 
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………...... 
 

3. จงอธิบายขั้นตอนการจดัท าฐานข้อมูลสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access ให้ถูกตอ้งครบ
ขั้นตอน (5 คะแนน) 
 

ค าตอบ 
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………...... 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม         สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ        สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 2   งานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ เวลา 1 ช่ัวโมง   คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (20) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 
ที่ได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                      (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 2    งานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา .............................................................. 
ช้ัน ปวช. ...............    วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

ค าส่ัง ให้นักเรียนเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจัดท าฐานขอ้มูลสารสนเทศของร้านอาหารตามข้อมูลท่ี
ก าหนด ภายใน 1 ชัว่โมง 
 ขอ้มูลท่ีก าหนด 
 ร้านอาหารช่ือ Food shop ประสบปัญหาการท างานหลายดา้นทั้งทางดา้นการเงิน การคน้หาประวติั
ของพนกังานภายในร้าน รายการอาหารของลูกคา้ผิด การบริการลูกคา้ล่าชา้ ส่งผลกระทบต่อการบริหารร้าน
การบริการลูกคา้ และยอดขายของร้าน ทางร้านอาหารจึงตอ้งการพฒันาโปรแกรมเพื่อการจดัการฐานขอ้มูล
สารสนเทศท่ีจะเข้ามาใช้ในการจัดการข้อมูลของร้านและแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ให้ดีขึ้นโดยสามารถใช้
สารสนเทศท่ีมีอยูท่  าการปรับปรุงการบริหารจดัการในร้าน ทั้งน้ีมีแฟ้มขอ้มูลต่าง ๆ ภายในร้านดงัน้ี 

 



65 
 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

แนวปฏิบติั 
 1. วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลท่ีจะจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของร้านอาหารและเลือกโปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับใชป้ระมวลผลการจดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศ 
 2. ประมวลผลข้อมูลโดยการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีมีช่ือว่า Foodshop ซ่ึงประกอบด้วย 
แฟ้มขอ้มูลพนกังาน แฟ้มขอ้ขอ้มูลรายการอาหาร แฟ้มขอ้มูลขอ้มูลลูกคา้ แฟ้มขอ้มูลขอ้มูลใบสั่งอาหาร และ
น าเสนอขอ้มูลสารสนเทศตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดในรูปแบบ ดงัน้ี 
  2.1 รูปแบบรายงานสารสนเทศในฐานขอ้มูลพนกังานขายมีดงัน้ี  

พนกังานขาย 
รหสัพนกังาน ช่ือ เพศ 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ชาย 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ชาย 

 
  2.2 รูปแบบรายงานสารสนเทศในฐานขอ้มูลการสั่งซ้ืออาหารมีดงัน้ี 

การสั่งซ้ืออาหาร 
รหสัอาหาร ช่ืออาหาร จานวนรายการท่ีสั่งซ้ือ 

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 

 
  2.3 รูปแบบรายงานสารสนเทศในฐานขอ้มูลเงินเดือนพนกังานมีดงัน้ี 

เงินเดือนพนกังาน 
รหสัพนกังาน ช่ือพนกังาน โบนสั (0.5%) ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (7%) เงินเดือนสุทธิ 
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ……… …………….. …………….. 
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ……… …………….. …………….. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

แบบประเมินสมรรถนะงาน (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  

สมรรถนะงานท่ี 2    งานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 

ช่ือ – สกุล.................................................................  ช้ัน ปวช. .........   วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1 ด้านกระบวนการ (19)   
 1.1 การเตรียมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ (6)   
       1) การเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 3   
       2) การตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

      3) การเตรียมอุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล 
1.2 การปฏิบติังาน 
      1.2.1 การวิเคราะห์สารสนเทศท่ีตอ้งแสดงผล 
      1.2.2 การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
      1.2.3 การเลือกใชเ้คร่ืองมือในโปรแกรมส าเร็จรูป 
      1.2.4 การเลือกใชสู้ตรหรือฟังกช์นัประมวลผล 
      1.2.5 การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และการ   
 ประมวลผลลพัธ์ 

2 
1 

(13) 
3 
2 
2 
4 
2 

  

2 ด้านผลงาน (16)   
 2.1 รูปแบบการน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ 6   
  2.2 ความถูกตอ้งของการประมวลผล 10   

3 ด้านกิจนิสัยในการปฏิบตัิงาน 
3.1 ปฏิบติังานแลว้เสร็จภายในเวลาก าหนด 
3.2 มีความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 
3.3 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
3.4 ปฏิบติังานดว้ยความคล่องแคล่ว 
3.5 จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์เรียบร้อยภายหลงัการปฏิบติังาน 

(5) 
1 
1 
1 
1 
1 

  

 รวม 40   

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                     (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ    สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

สมรรถนะงานท่ี 2    งานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (40) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 
ที่ได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                    (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
             วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 3    งานจัดการซอฟต์แวร์ในงานธุรกจิ E-Commerce เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา ............................................................. 
ช้ัน ปวช. ...............    วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

ค าส่ัง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีโดยการเขียนตอบในพื้นท่ีว่างใตข้อ้ค าถาม 
 

1. จงอธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์และวางแผนงานธุรกิจ E-Commerce โดยการสร้างเว็บไซต์ให้ถูกต้อง 
ครบถว้นตามหลกัการ (10 คะแนน) 
 

ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………….......... 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

2. จงอธิบายคุณสมบติัของโปรแกรม WordPress ท่ีใช้ส าหรับการจดัท าเว็บไซต์ E-Commerce ให้ถูกตอ้ง 
ครบถว้น (10 คะแนน) 
 

ค าตอบ 
…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………..........

………………………………………………………………………………………………………….......... 

3. จงอธิบายขั้นตอนการจดัท าเวบ็ไซตจ์ าหน่ายสินคา้โดยใชโ้ปรแกรม WordPress ใหถู้กตอ้งครบถว้น                 
ตามหลกัการ (10 คะแนน) 
 

ค าตอบ 
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………….......... 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม            สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ          สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 3    งานจัดการซอฟต์แวร์ในงานธุรกจิ E-Commerce     เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (30) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 
ที่ได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                      (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 3    งานจัดการซอฟต์แวร์ในงานธุรกจิ E-Commerce เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา .............................................................. 
ช้ัน ปวช. ...............    วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

ค าส่ัง ให้นกัเรียนปฏิบติังานจดัการซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ E-Commerce ให้แลว้เสร็จภายในเวลา 1 ชัว่โมง     
 โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี\ 
 1. ก าหนดสินคา้ท่ีจะจ าหน่าย วิเคราะห์และวางแผนการจดัการซอฟตแ์วร์ 
 2. เลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปสร้างเวบ็ไซต ์(Web site) จ าหน่ายสินคา้ โดยมีอินเทอร์เฟซ (Interface) 
ดงัน้ี 
  2.1. การแสดงผลหนา้หลกั (Home page) 
  2.2 ระบบจดัการสมาชิก (User) 
  2.3 ระบบการสั่งซ้ือ (Order) 
  2.4 ระบบการช าระเงิน (Payment) 
 3. ทดสอบการใชง้านเวบ็ไซต ์
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

แบบประเมินสมรรถนะงาน (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  

สมรรถนะงานท่ี 3    งานจัดการซอฟต์แวร์ในงานธุรกจิ E-Commerce เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 

ช่ือ – สกุล.................................................................  ช้ัน ปวช. .........   วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1 ด้านกระบวนการ (17)   
 1.1 การเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

      1) การตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบติังาน 
      2) การเลือกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปจดัทาเวบ็ไซต ์

(5) 
2 
3 

  

 1.2 การปฏิบติังาน (12)   
       1.2.1 การวิเคราะห์สินคา้และปัจจยัแวดลอ้ม 

      1.2.2 การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
      1.2.3 การเลือกใชเ้คร่ืองมือในโปรแกรมส าเร็จรูป 
      1.2.4 ทดสอบการใชง้านเวบ็ไซต ์

3 
2 
3 
4 

  

2 ด้านผลงาน  (18)   
 2.1 การแสดงผลหนา้หลกั (Home page) 4   
  2.2 ระบบจดัการสมาชิก (User) 6   
 2.3 ระบบการส่ังซ้ือ (Order) 

2.4 ระบบการช าระเงิน (Payment) 
4 
4 

  

3 ด้านกิจนิสัยในการปฏิบตัิงาน 
3.1 ปฏิบติังานแลว้เสร็จภายในเวลาก าหนด 
3.2 มีความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 
3.3 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
3.4 มีความคิดสร้างสรรค ์
3.5 จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์เรียบร้อยภายหลงัการปฏิบติังาน 

(5) 
1 
1 
1 
1 
1 

  

 รวม 40   

 
   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 

                     (.........................................................) 
หน่วยงาน ................................................................. 

      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     สาขาวิชาคอมพวิเตอรุรกจิ     สาขางานคอมพวิเตอรุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 3    งานจัดการซอฟต์แวร์ในงานธุรกจิ E-Commerce   เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (40) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 
ที่ได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                     (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
           วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 4    งานเทคนิคและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ เวลา 1.30 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา ............................................................. 
ช้ัน ปวช. ...............    วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

ค าส่ัง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีโดยการเขียนตอบในพื้นท่ีว่างใตข้อ้ค าถาม 
 

1.  หากพบว่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่ทางานตามปกติจะมีวิธีวิเคราะห์และตรวจสอบหาสาเหตุปัญหาการทางาน
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยา่งไรบา้ง จงบอกและอธิบาย พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ (10 คะแนน) 

 

ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

2.  จงอธิบายการใชง้านวสัดุอุปกรณ์ในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง (10 คะแนน) 
 

ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 



76 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

3.  จงบอกและอธิบายรูปแบบการให้บริการบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไปน้ีมาให้ถูกตอ้ง ชดัเจน เป็นท่ี
เขา้ใจ (10 คะแนน) 

 

ค าตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     สาขาวิชาคอมพวิเตอรุรกจิ     สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

สมรรถนะงานท่ี 4   งานเทคนิคและเครือข่ายคอมพวิเตอร์           เวลา 1.30 ช่ัวโมง   คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (30) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 
ที่ได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                      (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 4    งานเทคนิคและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม   35 คะแนน 
 

ช่ือ-สกุล ..............................................................   สถานศึกษา .............................................................. 
ช้ัน ปวช. ...............    วันท่ีเข้ารับการประเมิน .... เดือน .................... พ.ศ. .......... 
 

ค าส่ัง ถ้านักเรียนพบว่า “เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้” จากสถานการณ์
 ดงักล่าวใหน้กัเรียนด าเนินการแกไ้ขปัญหาตามแนวปฏิบติัต่อไปน้ีภายในเวลา 1 ชัว่โมง 

 1. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาท่ีทาใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ      
     แกปั้ญหาโดยการสร้างสายแลนแบบตรง (Direct) เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ืองเขา้ดว้ยกนั 

 2. เลือกและเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ ส าหรับแกปั้ญหา 

 3. ด าเนินการสร้างสายแลนแบบตรง (Direct) เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ 2 เคร่ืองเขา้ดว้ยกนั 

 4. การทดสอบการใชง้าน 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

แบบประเมินสมรรถนะงาน (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ  

สมรรถนะงานท่ี 4    งานเทคนิคและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ เวลา 1 ช่ัวโมง  คะแนนเต็ม 35 คะแนน 
 

ช่ือ – สกุล.................................................................  ช้ัน ปวช. .........   วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ รายการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 

1 ด้านกระบวนการ (20)   
 1.1 การวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา 1   
 1.2 การเตรียมเคร่ืองมืออปุกรณ์แกปั้ญหา 5   
 1.3 การเลือกวสัดุส าหรับแกปั้ญหา 

1.4 การใชว้สัดุอุปกรณ์ในการแกปั้ญหา 
      1.4.1 การใชว้สัดุในการแกปั้ญหา 
      1.4.2 การใชอุ้ปกรณ์ในการแกปั้ญหา 
1.5 การด าเนินการแกปั้ญหา 
1.6 การทดสอบใชง้าน 

3 
(4) 
2 
2 
4 
3 

  

2 ด้านผลงาน  (10)   
3 ด้านกิจนิสัยในการปฏิบตัิงาน 

3.1 ตรงเวลาในการปฏิบติังาน 
3.2 มีความระมดัระวงัในการปฏิบติังาน 
3.3 มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 
3.4 มีความคล่องแคล่วในการปฏิบติังาน 
3.5 จดัเก็บวสัดุ อุปกรณ์เรียบร้อยภายหลงัการปฏิบติังาน  

(5) 
1 
1 
1 
1 
1 

  

 รวม 35   

    
 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                     (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม     สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ      สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

สมรรถนะงานท่ี 4   งานเทคนิคและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ เวลา 1 ช่ัวโมง   คะแนนเต็ม 35 คะแนน 
 

สถานศึกษา.................................................................  ช้ัน ปวช. .........    วันท่ี .... เดือน ........................ พ.ศ. .......... 

ที ่ ช่ือ-สกุล 

คะแนนเต็ม (35) ผลการประเมิน 

หมายเหตุ คะแนน 
ที่ได้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                           (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
           วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ    สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

สถานศึกษา..........................................................................  จังหวัด............................................................     

รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล 
ผลการประเมินสมรรถนะงาน สรุปผล 

1 2 3 4 5 6 ผ่าน ไม่ผ่าน 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

หมายเหต ุ  กรณีผา่น ให้ท าเคร่ืองหมาย ✓   กรณีไม่ผา่น ให้ท าเคร่ืองหมาย  

   ลงช่ือ..........................................................ผูป้ระเมิน 
                     (.........................................................) 

หน่วยงาน ................................................................. 
      วนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

จ านวนนักเรียน 

จ านวนนกัเรียนทั้งหมด .............. คน 

ลงทะเบียนเขา้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ .............. คน 

ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ .............. คน  ร้อยละ (ของผูเ้ขา้รับการประเมิน) .............. 
ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ .............. คน  ร้อยละ (ของผูเ้ขา้รับการประเมิน) .............. 

 

สมรรถนะงานท่ีประเมิน 

สมรรถนะงานท่ี ............................................................................................................................................... 
สมรรถนะงานท่ี ............................................................................................................................................... 
สมรรถนะงานท่ี ............................................................................................................................................... 
สมรรถนะงานท่ี ............................................................................................................................................... 
สมรรถนะงานท่ี ............................................................................................................................................... 
สมรรถนะงานท่ี ............................................................................................................................................... 

 

 

 

ลงช่ือ ............................................................... ลงช่ือ ............................................................... 
 (..............................................................) (..............................................................) 
 ผูร้ายงาน หวัหนา้แผนกวิชา 

 ............/.............................../.................. ............/.............................../................ 
 
 

ลงช่ือ ............................................................... ลงช่ือ ............................................................... 
 (..............................................................) (..............................................................) 
 หวัหนา้งานวดัผล รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ 

 ............/.............................../.................. ............/.............................../................ 
 
 

 ลงช่ือ ............................................................... 
 (..............................................................) 
 ผูอ้  านวยการวิทยาลยั........................................ 
 ........../...................................../............. 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

  



98 

 

เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 
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เคร่ืองมือประเมนิมาตรฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 

 


