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บทนํา
ด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 จากผลการสํารวจจํานวนหนึ่งที่ได้ทํา
การสํารวจขึ้นในที่ต่างๆ ทั่วโลกพบว่า ทั่วโลกต่างมีความต้องการแรงงานด้านไอซีที
โดยผู้ นํา ของประเทศเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ห ลายประเทศได้ก ล่า วอย่า งชั ด เจนว่า
มีความต้องการและสนับสนุนแรงงานด้านไอซีทีเข้าสู่ประเทศ ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
ในอาเซียนเช่นเดียวกัน และเพื่อที่จะรับมือกับการย้ายถิ่นฐานของแรงงานด้านไอซีที
ภายในภูมิภาคอย่างเป็นระบบจึงได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม
ของแรงงานและการสนับสนุนให้แรงงานเหล่านั้นย้ายถิ่นฐานได้โดยสะดวก โดยจะเห็นได้
อย่างชัดเจนในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT
Masterplan) ทั้งในฉบับแรกและฉบับที่สอง (AIM 2015 และ AIM 2020) โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง แผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารอาเซีย น ปี 2563 หรือ
AIM 2020 นั้นมีวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้คือ
“มุ่งเน้นถึงการพัฒนาการปรับเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลและพัฒนาความสามารถ
ของมนุษย์ที่จําเป็นต่อการปรับเปลี่ยน การสร้างตลาดเดียวแบบบูรณาการซึ่งดึงดูด
การลงทุน ผู้มีความสามารถและความร่วมมือ รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัล
ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้”1
เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น กลไกหนึ่งที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็น
กลไกที่ช่วยให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของแรงงานด้านไอซีทีภายในภูมิภาคได้อย่างสะดวก
คือ การพัฒนาคําจํากัดความทักษะวิชาชีพไอซีทีขึ้นมาจํานวนหนึ่ง เพื่อใช้ในการเทียบเคียง
มาตรฐานของประเทศต่างๆ ภายในภูมิภาคเช่น ประเทศ 2 ประเทศที่มีภาษาต่างกัน
วิธีการหนึ่งที่จะทําให้แต่ละฝ่ายเข้าใจกันคือ การเทียบภาษาของทั้งสองประเทศกับ
ภาษาอังกฤษซึ่งกลไกในการเทียบแบบเดียวกันนี้สามารถนําไปใช้ในการจัดเทียบทักษะวิชาชีพ
ไอซีทีของประเทศต่างๆ ภายในภูมิภาคได้เดียวเช่นกัน
1
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อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ทวีปยุโรปได้มีการพัฒนามาตรฐาน
ทักษะวิชาชีพไอซีทีและนําไปใช้ในการเทียบเคียงทักษะวิชาชีพไอซีทีของประเทศต่างๆ
ในยุโรปมาหลายปี ซึ่งมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียนที่ได้รับการพัฒนาของ
โครงการนี้จะเป็นลักษณะเดียวกันกับมาตรฐาน European e-Competence Framework
(e-CF) ที่ได้รับการพัฒนาและดูแลรักษาในทวีปยุโรป
โดยรูปดังต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่แรงงานจากประเทศหนึ่ง
จะย้ายไปทํางานยังประเทศหนึ่งโดยไม่มีการกําหนดมาตรฐานในประเทศ

ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานในการจับคู่ทักษะด้านไอซีที บริษัทหนึ่งที่ทําการเลือก
แรงงานด้านไอซีทีเข้าทํางานใหม่ในประเทศ Z จะต้องใช้ความพยายามที่มากเกินจําเป็น
ในการเปรียบเทียบทักษะ x1 y2 กับทักษะ z2 ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องการ

หากมี ม าตรฐานซึ่ ง จั ด ทํ า ตารางสํ า หรั บ เที ย บเคี ย งทั ก ษะก็ จ ะสามารถ
เปรียบเทียบทักษะทั้งสาม คือ x1 y2 และ z2 ได้โดยง่าย
กรอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียนปี 2561
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การดําเนินการมาตรฐานทักษะด้านไอซีที
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดูแลรักษามาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีที
ได้ถูกริเริ่มขึ้นตั้งแต่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 2558
(AIM 2015) ซึ่งเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องในการให้ความสําคัญเรื่องการช่วยเหลือ
แรงงานด้านไอซีทีในการย้ายถิ่นฐานภายในภูมิภาคได้โดยสะดวก โครงการนี้มีการดําเนินการ
จนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมด 3 ระยะ โดยโครงการระยะที่ 1 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2556
โครงการระยะที่ 2 แล้ว เสร็ จ ในปี พ.ศ. 2558 ส่ว นรายงานฉบับ นี้เป็น ผลมาจาก
โครงการระยะที่ 3 ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561 โครงการระยะที่ 3 นี้อยู่ในแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน 2563 (AIM 2020) ซึ่งอยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทุนมนุษย์ (Strategic Thrust 5: Human Capital Development)
ภายใต้โครงการริเริ่มที่ 5.2 พัฒนาทักษะกําลังคนด้านไอซีทีที่ใช้ร่วมกัน (Initiative 5.2
Develop Common ICT Workforce Skills) ในหัวข้อปฏิบัติการที่ 5.2.1 กําหนดและ
เทียบเคียงมาตรฐานทักษะด้านไอซีทีสําหรับอาเซียน (Action 5.2.1 Continue Efforts
to Align ICT Skill Standards for ASEAN)
โครงการในแต่ละระยะ มีขั้นตอนเพื่อพัฒนาและการดูแลรักษามาตรฐาน
ทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียน โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 3 ประการได้แก่
1. สํารวจมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งภายในและ
ภายนอกอาเซียน โดยที่มาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีภายนอกอาเซียน
ที่ได้ทําการสํารวจเป็นมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาโดยประเทศญี่ปุ่น
ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศเยอรมนี และยุโรป
2. พัฒนาและดูแลรักษาคําจํากัดความทักษะวิชาชีพไอซีทีที่ใช้ในมาตรฐาน
3. พัฒนาและปรับปรุงตารางเทียบเคียงมาตรฐานให้เป็นปัจจุบัน
โปรดสังเกตจากทั้ง 3 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นว่า “คําจํากัดความทักษะวิชาชีพ
ไอซีที” และ “ตารางเทียบเคียงมาตรฐาน” เป็นผลลัพธ์หลักจากทุกระยะในโครงการนี้
กรอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียนปี 2561
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การเเปรียบเทียบมาตรฐฐานทักษะวิชาชีพไไอซีทีในอาเซียน
โดยรูป ต่อไปนี้ จะแสดงให้
จ
เห็น ว่ า “คความสามารถในการรนํา ไปใช้ รับ รอง
คุณภาพได้โดยตรง” และ “ความสามารถในการรจัดเทียบเคียงกับมาตตรฐานอื่น” ของ
มาตรฐานส่วนใหญ่ที่นํามาพิพิจารณาในโครงการนีน้้

โครงงการมาตรฐานทักษะวิ
ษ ชาชีพไอซีทีในอาเซียน
โครงการมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีใในอาเซียนได้มีการดําเนินการ 3 ระยะ
โดยในนระยะที่ 1 มีจํานวนททักษะ 5 ทักษะ ในระะยะที่ 2 มีทักษะเพิ่ม 2 ทักษะ และใน
ระยะที่ 3 หรือโครงการปัจจุบัน เพิ่มทักษะ 3 ทัักษะ ทําให้มีทักษะทั้งหมด
ง 10 ทักษะ
ได้แก่
ฒ
แวร์ (Softw
ware Developmentt)
1. การพัฒนาซอฟต์
2. การบริหารจัดการโครงการด้าานไอซีที (ICT Project Management)
3. การออกกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Archiitecture Design)
4. การบริหารเครื
ห อข่ายและระบบ ((Network and System
m Administration)
5. ความมัมั่นคงปลอดภัยระบบสสารสนเทศและเครือข่าย
(Inform
mation System andd Network Securityy)
กรอบมมาตรฐานทักษะวิชาชีพไออซีทีในอาเซียนปี 2561
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6.
7.
8.
9.
10.

การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
การประมวลผลแบบเคลื่อนที่ (Mobile Computing)
ธุรกิจทางสื่อสังคม (Social Business)
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things)

ก่อนการสรุปผลรายงานฉบับสุดท้ายของแต่ละระยะจะมีการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการของผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนําเสนอมาตรฐานที่ได้ทําการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ ซึ่งผลของมติจากที่ประชุมทําให้
ได้ผลลัพธ์เป็นคํานิยามของแต่ละทักษะ และตารางเทียบเคียงมาตรฐาน รวมถึงการ
ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดให้เป็นปัจจุบัน
โดยรูปดังต่อไปนี้เป็นการประชุมเชิงปฎิบัติการในอาเซียนของโครงการ
ระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม Library โรงแรมเอทัส
กรุงเทพฯ และมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ประเทศ
ได้แก่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนลาว เวียดนาม ไทย พม่า และผู้ที่สนใจ
ในการนี้ ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากท่ า นวรรณพร เทพหั ส ดิ น ณ อยุ ธ ยา เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานในการเปิดงาน

กรอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียนปี 2561
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นิยามคําจํากัดความของทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียน
จากข้างต้น “คําจํากัดความทักษะวิชาชีพไอซีที” และ “ตารางเทียบเคียงมาตรฐาน”
เป็นผลลัพธ์หลักจากทุกระยะของโครงการนี้ ข้อมูลในตารางด้านล่างนี้แสดงถึง “คําจํากัดความ”
ของทักษะทั้ง 10 ทักษะที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้ง 3 ระยะ
ทักษะ

คําจํากัดความ
ข้อบังคับด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา
การผลิตซอฟต์แวร์ในทุกๆ ด้านตั้งแต่
ซอฟต์แวร์
ขั้นตอนแรกการกําหนดคุณสมบัติ
(Software
จนถึงการบํารุงรักษาระบบภายหลัง
Development)
การนําไปใช้งาน
การบริหารจัดการ การบริหารจัดการโครงการคือ การประยุกต์
โครงการด้านไอซีที ความรู้ ทักษะ และเทคนิคต่างๆ มาใช้
ในการดําเนินกิจกรรมของโครงการ
(ICT Project
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของโครงการ
Management)
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของโปรแกรม
หรือระบบคอมพิวเตอร์ คือ โครงสร้าง
ของระบบซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ
การออกแบบ
ของซอฟต์แวร์ คุณสมบัติขององค์ประกอบ
สถาปัตยกรรม
และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
องค์กร
โดยที่คุณสมบัติ "ภายนอกที่มองเห็นได้"
(Enterprise
จะอ้างถึงสมมุติฐานที่ว่าองค์ประกอบ
Architecture
อื่นๆ สามารถทําให้เกิดอีกองค์ประกอบได้
Design)
เช่น การบริการ ลักษณะของสมรรถภาพ
ขององค์ประกอบ การแก้ไขปัญหา
การใช้แหล่งทรัพยากรร่วม และอื่นๆ
กรอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียนปี 2561

แหล่งที่มา/แหล่งอ้างอิง
Software Engineering
ของ Ian Sommerville
โดยสํานักพิมพ์ AddisonWesley, ปี 2553
https://www.
pmi.org/about/ learnabout-pmi/what-isproject-management

หนังสือ Software
Architecture in Practice
(ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) ของ
Bass, Clements, Kazman
โดยสํานักพิมพ์ AddisonWesley ปี 2546
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ทักษะ

คําจํากัดความ

แหล่งที่มา/แหล่งอ้างอิง

การบริหาร
เครือข่ายและ
ระบบ
(Network and
System
Administration)

ข้อกําหนดที่เกี่ยวกับแนวคิดสําหรับ
การบริหารจัดการเครือข่ายและระบบ
เป็นข้อกําหนดที่เกี่ยวกับแนวคิดเฉพาะ
ประเภทหนึ่งที่จํากัดหัวข้ออยู่ที่
การบริหารจัดการเครือข่ายและ
ระบบเท่านั้น ซึ่งได้อธิบายขอบเขต
ของการบริหารจัดการว่าเป็นรูปแบบ
สําหรับบริหารจัดการที่จําเป็นในการ
สร้าง ติดตั้ง ติดตาม ปรับปรุง ยกเลิก
เพื่อทําให้เครือข่ายและระบบทํางานได้
และจะต้องมีข้อกําหนดที่เกี่ยวกับ
แนวคิดอื่นที่อธิบายขอบเขตของ
อุปกรณ์ในเครือข่ายหรือระบบที่มีการ
เขียนโปรแกรมในรูปแบบอื่น
ที่แตกต่างกัน

หนังสือ Handbook of
Network and System
Administration เรียบ
เรียงโดย Jan Bergstra,
Mark Burgess

ความมั่นคง
ปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและ
เครือข่าย
(Information
System and
Network Security)

แนวทางและกรอบการดําเนินการ
การดูแลรักษา การติดตามผล และ
การปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ขององค์กร

ISO/IEC 17799, 2005

กรอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียนปี 2561
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ทักษะ

คําจํากัดความ

แหล่งที่มา/แหล่งอ้างอิง

การประมวลผล
แบบคลาวด์
(Cloud
Computing)

รูปแบของการบริการที่ทําให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงกลุ่มทรัพยากรของ
คอมพิวเตอร์ (เช่น ระบบเครือข่าย
เครื่องแม่ข่าย ระบบเก็บข้อมูล แอพลิเคชั่น
และบริการต่างๆ) ผ่านบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ตามต้องการด้วยความ
สะดวกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนซึ่งจะได้รับการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้
ความพยายามในการจัดการหรือติดต่อกับ
ผู้ให้บริการเลย ดังนัน้ การประมวลผลแบบ
คลาวด์จึงทําให้เกิดการบริการแบบคลาวด์

สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ ภาคการ
กําหนดมาตรฐาน
โทรคมนาคม
(Telecommunication
Standardization
Sector of ITU)

การประมวลผล
แบบเคลื่อนที่
(Mobile
Computing)

พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ในขณะ
พจนานุกรมฉบับ
เดินทางจากที่หนึง่ ไปยังอีกที่หนึ่งหรือ
ภาษาอังกฤษธุรกิจของ
โดยไม่มีการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าหรือ
เคมบริดจ์
กับคอมพิวเตอร์อื่นด้วยสายไฟ

ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data)

ข้อมูลขนาดใหญ่ คือ กลุ่มข้อมูลที่มี
ปริมาณมากมีการเกิดและไหลเข้าสู่
การจัดเก็บด้วยความเร็วสูง และ/หรือ
มีความหลากหลายของรูปแบบ
Doug Laney ของ
ซึ่งต้องการรูปแบบของนวัตกรรม
Gartner
ในระบบการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ
และให้ผลคุ้มค่า เพื่อเข้าใจข้อมูล
ในเชิงลึกมากขึน้ สําหรับช่วยตัดสินใจ
และการดําเนินการได้โดยอัตโนมัติ

กรอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียนปี 2561
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ทักษะ

คําจํากัดความ

ธุรกิจทางสื่อสังคม รูปแบบใหม่ของความร่วมมือและ
(Social
การสื่อสารที่บริษัทต่างๆ ได้พฒ
ั นา
Business)
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์

แหล่งที่มา/แหล่งอ้างอิง
David Kiron, ตีพิมพ์ใน
MIT Sloan Management
Review

การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง คือ
เครือข่ายที่เชื่อมต่อ “อุปกรณ์”
ที่ได้รับการระบุตัวตนเฉพาะเข้ากับ
อินเทอร์เน็ต โดยที่ “อุปกรณ์” ต้องมี
ตัววัดระดับ/ตัวกระตุ้นและ
การเชื่อมต่อของ
ความสามารถที่จะติดตั้งแอพพลิเคชั่น
สรรพสิ่ง (Internet
IEEE
ข้อมูลเกี่ยวกับ “อุปกรณ์”
of Things: IoT)
จะสามารถรวบรวม และสถานะของ
“อุปกรณ์” อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้
ทุกที่ทุกเวลาโดยอุปกรณ์ใดๆ ที่ผ่าน
เครื่องระบุตัวตนเฉพาะและ
ตัววัดระดับ

กรอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียนปี 2561
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องค์ประกอบระดับความสามารถของมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีใน
อาเซียน
จากการศึกษามาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีของประเทศต่างๆ ทั่วโลกพบว่า
ไม่มีมาตรฐานที่กําหนดว่า “ระดับความสามารถของทักษะ” ที่ใช้ควรจะเป็นเท่าไหร่
ในภาพรวมแล้วระดับความสามารถของทักษะมีตั้งแต่ 3 ระดับ (เช่น มาตรฐานของ
ประเทศเยอรมัน) ไปจนถึง 7 หรือ 8 ระดับ (สําหรับประเทศเช่น ญี่ปุ่น และบาง
ประเทศในยุโรป) และในการศึกษานี้ยังพบประเด็นที่น่าสนใจคือ ไม่ว่าจํานวนระดับ
จะมีมากหรือน้อยเท่าไหร่ โดยทั่วๆ ไปแล้วระดับที่เกินกว่า 4 ขึ้นไปจะมีโอกาสที่จะถูก
นําไปใช้น้อย อาจเนื่องจากคนที่มีระดับความสามารถตั้งแต่ระดับดังกล่าวขึ้นไปไม่เห็น
ความจําเป็นต้องผ่านการ certify ใดๆ เพราะประสบการณ์ที่มีทําให้สามารถหางานได้
อยู่แล้ว ดังเช่นประเทศเยอรมันมีจํานวนระดับเพียง 3 ระดับ เพราะเน้นที่การใช้งานจริง
ของมาตรฐานเป็นหลัก
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โครงการมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียนนี้
ประเทศสมาชิกได้ยอมรับให้มีการแบ่งระดับความสามารถออกเป็น 3 ระดับ คือ
 ระดับ 1: ระดับพื้นฐาน
ระดับพื้นฐาน หมายถึง “มีความรู้พื้นฐานและทักษะวิชาชีพซึ่งเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร”
 ระดับ 2: ระดับกลาง
ระดับกลาง หมายถึง “มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่จะปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้ด้วยตนเอง และสามารถกํากับดูแลให้คําแนะนํา
ผู้อื่น เข้าใจความแตกต่างในการจัดการปัญหาในสายงานของตน และ
สามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจําเป็น”

กรอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียนปี 2561
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 ระดับ 3: ระดับสูง
ระดับสูง หมายถึง “มีความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งด้านเทคนิคและการ
บริหารจัดการกลุ่มบุคคลที่ยังขาดประสบการณ์ได้”
นอกเหนือจากการใช้ระดับความสามารถทั้ง 3 ระดับข้างต้น ในโครงการนี้
ยังได้มีการดําเนินการสร้างตารางเทียบเคียงมาตรฐานไว้แล้ว โดยตารางดังกล่าวนี้
สามารถใช้ เทียบเคียงระดับ ความสามารถของทักษะในแต่ละประเทศอาเซียนได้
การทําตารางเทียบเคียงมาตรฐานนี้จะดําเนินการโดยใช้มาตรฐานอาเซียนที่กําหนดไว้
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเทียบเคียงซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับที่ใช้ในมาตรฐาน e-CF ของยุโรป
ตัวอย่างการเทียบเคียงมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีที อธิบายได้ดังนี้ สมมติว่า
บริษัทหนึ่งในประเทศมาเลเซียมีตําแหน่งว่างหนึ่งตําแหน่งที่ต้องการบุคคลที่มีระดับ
ความสามารถของทักษะในระดับ 3: อาวุโสตามระดับความสามารถของทักษะของ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อดูจากตารางเทียบเคียงมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียน
ระดับความสามารถของแรงงานประเทศมาเลเซียที่ต้องการจะตรงกับระดับความสามารถ
ของอาเซียนในระดับ 2: ระดับกลาง ซึ่งถ้าผู้สนใจจะทํางานนี้มาจากประเทศอินโดนีเซีย
ผู้ สนใจจํ าเป็ นต้ องมี ทั กษะอยู่ ในระดั บ 4-6 ตามระดั บความสามารถของทั กษะใน
ประเทศอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่สนใจจะสมัครงานในตําแหน่งนี้มาจาก
ประเทศเวียดนามจะต้องมีทักษะในระดับ 2 ขึ้นไปตามระดับทักษะของประเทศเวียดนาม
เป็นต้น

กรอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียนปี 2561
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ตารางเทียบเคียงมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียน
ระดับ
ความสามารถ

ระดับ 1:
ระดับพื้นฐาน
มีความรู้พื้นฐานและ
ทักษะวิชาชีพซึ่งเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายภายใต้
การควบคุมของ
ผู้บริหาร

ระดับ 2:
ระดับกลาง
มีความรู้และทักษะวิชาชีพที่จะ
ปฏิบัติงานทีไ่ ด้รับมอบหมายได้
ด้วยตนเอง และสามารถกํากับดูแล
ให้คําแนะนําผู้อื่น เข้าใจความแตกต่าง
ในการจัดการปัญหาในสายงานของ
ตน และสามารถนําไปใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจําเป็น

ระดับ 3:
ระดับสูง
มีความรู้และทักษะ
วิชาชีพทั้งด้าน
เทคนิคและการ
บริหารจัดการกลุ่ม
บุคคลที่ยังขาด
ประสบการณ์ได้

ระดับ 1-3

ระดับ 4-6

ระดับ 7-9

ระดับ 2: ระดับกลาง

ระดับ 3: อาวุโส

ระดับ 4: ระดับสูง

ระดับ 2: ปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายภายใต้
การควบคุมดูแล

ระดับ 3: ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้ด้วยตนเอง

ระดับ 4: ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านไอที

ฟิลิปปินส์

ระดับ 1:
ระดับพื้นฐาน

ระดับ 2: ระดับสูง

ระดับ 3:
ผู้ชํานาญการ

สิงคโปร์

ระดับ 1:
ระดับพื้นฐาน

ระดับ 2: ผู้ชํานาญการ

ระดับ 3: ผู้เชี่ยวชาญ /
ระดับบริหาร

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 3-4

ระดับ 2

ระดับ 1

อาเซียน

อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
พม่า

ไทย
เวียดนาม

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561
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มาตรฐานทักษะการยอมรับร่วมกัน
(Mutually Accepted Skills Standard: MASS)
มาตรฐานทักษะการยอมรับร่วมกัน หรือ MASS เกิดขึ้นหลังจากผลการศึกษาของ
โครงการในระยะที่ 1 พบว่าแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนมีแนวทางการรับรองความสามารถ
ด้านไอซีทีในหลายรูปแบบตามความเหมาะสมจึงเป็นการยากในการเปรียบเทียบ
ระดับความสามารถของบุคลากรไอซีทีระหว่างประเทศเช่นเดียวกับประเทศในยุโรป
ดังนั้นประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเห็นควรให้มีการกําหนดระดับความสามารถกลางหรือที่เป็น
มาตรฐานไว้สําหรับเทียบเคียง/ปรับใช้กับกรอบมาตรฐานของแต่ละประเทศ
ดังนั้น การพัฒนาคําจํากัดความของทักษะทั้ง 10 ทักษะของโครงการทั้ง 3 ระยะนี้
จึงเรียกว่า “มาตรฐานทักษะการยอมรับร่วมกัน” ของอาเซียน โดยทักษะวิชาชีพไอซีที
ทั้ง 10 ทักษะจะประกอบไปด้วยทักษะหลักและทักษะย่อย รวมถึงคําจํากัดความของ
แต่ละระดับความสามารถของทักษะ ดังนี้
1. ทักษะหลัก: การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
ประกอบไปด้วย 9 ทักษะย่อย ดังนี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)
นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
นักออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Designer)
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
นักประกันคุณภาพ (Quality Assurer)
นักวางกลยุทธ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้ (UX Strategist)
นักออกแบบการปฏิสัมพันธ์ (Interaction Designer)
นักออกแบบรูปแบบในการมองเห็น (Visual Designer)
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ทักษะหลัก

การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
ทักษะย่อย

นักวิเคราะห์ธรุ กิจ (Business Analyst)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการสื่อสาร
กับลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญ เมื่อทําการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความ
ต้องการของลูกค้า แก้ปัญหาให้ลูกค้า จัดทําและดูแลรักษาเอกสารรายงาน
ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการตรวจสอบการทํางานของระบบ และให้
การช่วยเหลือผู้ใช้ระหว่างการทดสอบระบบ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่ม
นักวิเคราะห์ธุรกิจที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํ ากั บดู แลกลุ่ มงานหนึ่ ง กลุ่ มในการสื่ อสารกั บ ลู ก ค้ า และ
ผู้เชี่ยวชาญเมื่อทําการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า
แก้ปัญหาให้ลูกค้า จัดทําและดูแลรักษาเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการตรวจสอบการทํางานของระบบ และให้การช่วยเหลือ
ผู้ใช้ระหว่างการทดสอบระบบ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักวิเคราะห์
ธุรกิจที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า แก้ปัญหาให้ลูกค้า
จัดทําและดูแลรักษาเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
ตรวจสอบการทํางานของระบบ และให้การช่วยเหลือผู้ใช้ระหว่าง
การทดสอบระบบ ภายใต้การกํากับดูแลของนักวิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส
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ทักษะหลัก

การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
ทักษะย่อย

นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลตอบแทนจากการลงทุน ให้คําแนะนํา
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา จัดทําและดูแลรักษาข้อมูล และต้นแบบ
ของขั้นตอน และสามารถช่วยในการบริหารจัดการโครงการ โดยการกําหนด
ขอบเขตงาน แนะนําลําดับในการส่งมอบระบบย่อยทั้งหมด และวางแผนงาน
โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักวิเคราะห์ระบบที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ความคุ้มค่า และผลตอบแทนจากการลงทุน ให้คําแนะนําทางเลือก
ในการแก้ไ ขปัญหา จัดทํา และดูแ ลรัก ษาข้อมูล และต้น แบบของ
ขั้ น ตอน นอกจากนี้ ส ามารถช่ ว ยในการบริ ห ารจั ด การโครงการ
โดยการกําหนดขอบเขตงาน แนะนําลําดับในการส่งมอบระบบย่อย
ทั้งหมด และวางแผนงาน โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักวิเคราะห์ระบบ
ที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลตอบแทนจาก
การลงทุน ให้คําแนะนําทางเลือกในการแก้ไขปัญหา จัดทําและดูแล
รักษาข้อมูล และต้นแบบของขั้นตอน นอกจากนี้ สามารถช่วยในการ
บริหารจัดการโครงการ โดยการกําหนดขอบเขตงาน แนะนําลําดับ
ในการส่ง มอบระบบย่อยทั้งหมด และวางแผนงานได้ ภายใต้การ
กํากับดูแลของนักวิเคราะห์ระบบอาวุโส
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ทักษะหลัก

การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
ทักษะย่อย

นักออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Designer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถกําหนดมุมมองด้านการออกแบบของโครงการทั้งหมดที่อยู่
ภายในความรับผิดชอบได้สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือ
มากกว่ าในการออกแบบซอฟต์ แ วร์ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการสร้ า ง
แบบจําลองและเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและเหมาะสม
กับปัญหา โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีจํานวน
สมาชิก 10-50 คน
สามารถกําหนดมุมมองด้านการออกแบบของโครงการทั้งหมดที่อยู่
ภายในความรั บ ผิ ด ชอบได้ ส ามารถกํ า กั บ ดู แ ลกลุ่ ม งานหนึ่ ง กลุ่ ม
ในการออกแบบซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องมือในการสร้างแบบจําลอง
และเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และเหมาะสมกับปัญหา
โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักออกแบบซอฟต์แวร์ที่มีจํานวนสมาชิก
ไม่เกิน 10 คน
สามารถออกแบบซอฟต์แวร์โดยใช้เครื่องมือในการสร้างแบบจําลอง
และเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและเหมาะสมกับปัญหาได้
ภายใต้การกํากับดูแลของนักออกแบบซอฟต์แวร์อาวุโส
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ทักษะหลัก

การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
ทักษะย่อย

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

คําจํากัดความ
สามารถกําหนดมุมมองด้านเทคนิคของโครงการทั้งหมดที่อยู่ภายใน
ความรับผิดชอบและบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่า
ในการทํ า งานอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ นั ก วิ เ คราะห์ นั ก ออกแบบ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเสนอความเห็นในการปรับปรุงระบบ
จั ด ทํ า ข้ อ กํ า หนดของโครงการโดยละเอี ย ด การเขี ย นโปรแกรม
ทดสอบการทํา งานของโปรแกรมแต่ ล ะโปรแกรมของซอฟต์ แ วร์
ตามเงื่อนไขความต้องการสําหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ว่า
จะเป็นความต้องการสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม
ที่มีอยู่แล้ว โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีจํานวน
สมาชิก 10-50 คน
สามารถกําหนดมุมมองด้านเทคนิคของโครงการทั้งหมดที่อยู่ภายใน
ความรับ ผิด ชอบ และกํา กับ ดูแ ลกลุ่มงานหนึ่ง กลุ่มในการทํา งาน
อย่างใกล้ชิดกับนักวิเคราะห์ นักออกแบบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการเสนอความเห็นในการปรับปรุงระบบ จัดทําข้อกําหนดของ
โครงการโดยละเอียด การเขียนโปรแกรม ทดสอบการทํางานของ
โปรแกรมแต่ละโปรแกรมของซอฟต์แวร์ ตามเงื่อนไขความต้องการ
สําหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็นความต้อง การสร้าง
ซอฟต์ แ วร์ ขึ้น ใหม่ ห รื อพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ เ ดิ มที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว โดยดู แ ล
รับผิดชอบกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
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ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

1

สามารถทํางานอย่างใกล้ชิดกับนักวิเคราะห์ นักออกแบบ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในการเสนอความเห็นในการปรับปรุงระบบ จัดทําข้อกําหนด
ของโครงการโดยละเอียด การเขียนโปรแกรม ทดสอบการทํางานของ
โปรแกรมแต่ละโปรแกรมของซอฟต์แวร์ได้ ตามเงื่อนไข ความต้องการ
สําหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการสร้าง
ซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เดิมที่มีอยู่แล้ว ภายใต้การ
กํากับดูแลของนักพัฒนาซอฟต์แวร์อาวุโส
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ทักษะหลัก

การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
ทักษะย่อย

นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มนักทดสอบหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการ
พั ฒ นาและดู แ ลรั ก ษาแผนการทดสอบซอฟต์ แ วร์ กลยุ ท ธ์ ก าร
ทดสอบซอฟต์แวร์ กรณีศึกษาของการทดสอบซอฟต์แวร์ และค่า
การทดสอบการออกแบบระบบ เพื่อใช้สําหรับทดสอบการบูรณาการ
ของโปรแกรมในระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ ทดสอบ
ความเร็ วระบบ และทดสอบประสิทธิภาพของระบบ เมื่อจํ า เป็น
ตามเงื่อนไขความต้องการสําหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะ
เป็นความต้องการสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เดิมที่
มีอยู่แล้ว โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักทดสอบซอฟต์แวร์ที่มีจํานวน
สมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลการพัฒนาและดูแลรักษาแผนการทดสอบซอฟต์แวร์
กลยุทธ์การทดสอบซอฟต์แวร์ กรณีศึกษาของการทดสอบซอฟต์แวร์
และค่ า การทดสอบการออกแบบระบบ เพื่ อ ใช้ สํ า หรั บ ทดสอบ
การบูรณาการของโปรแกรมในระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
ทดสอบความเร็วระบบ และทดสอบประสิทธิภาพของระบบ เมื่อจําเป็น
ตามเงื่อนไขความต้องการสําหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ว่า
จะเป็นความต้องการสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่หรือพัฒนาซอฟต์แวร์
เดิ ม ที่ มี อ ยู่ แล้ ว โดยดู แลรั บผิ ดชอบกลุ่ มนั กทดสอบซอฟต์ แวร์ ที่ มี
จํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
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ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

1

สามารถพัฒนาและดูแลรักษาแผนการทดสอบซอฟต์แวร์ กลยุทธ์การ
ทดสอบซอฟต์แวร์ กรณีศึกษาของการทดสอบซอฟต์แวร์ และค่าการ
ทดสอบการออกแบบระบบ เพื่อใช้สําหรับทดสอบการบูรณาการ
ของโปรแกรมในระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ ทดสอบ
ความเร็วระบบ และทดสอบประสิทธิภาพของระบบได้เมื่อจําเป็น
ตามเงื่อนไขความต้องการสําหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะ
เป็นความต้องการสร้างซอฟต์แวร์ข้ึนใหม่หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เดิมที่
มีอยู่แล้ว ภายใต้การกํากับดูแลของนักทดสอบซอฟต์แวร์อาวุโส
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ทักษะหลัก

การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
ทักษะย่อย

นักประกันคุณภาพ (Quality Assurer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการปฏิบัติงาน
ด้านวิศวกรรมคุณภาพ ตรวจสอบ/ทบทวนเอกสารรายงานทั้งหมดของ
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ทําการตกลง
สื่อสารปัญหาต่างๆ ที่พบระหว่างกิจกรรมประกันคุณภาพ และเสนอ
วิธีแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงขั้นตอนแก่ฝ่ายบริหาร ตามเงื่อนไขมาตรฐาน
ตามที่ได้ทําการตกลง โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักประกันคุณภาพที่มี
จํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมคุณภาพ
ตรวจสอบ/ทบทวนเอกสารรายงานทั้งหมดของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ทําการตกลงสื่อสารปัญหาต่างๆ ที่พบระหว่าง
กิจกรรมประกันคุณภาพ และเสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงขั้นตอน
แก่ฝ่ายบริหารตามเงื่อนไขมาตรฐานตามที่ได้ทําการตกลง โดยดูแล
รับผิดชอบกลุ่มนักประกันคุณภาพที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมคุณภาพ ตรวจสอบ/ทบทวน
เอกสารรายงานทั้งหมดของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ได้ทําการตกลง สื่อสารปัญหาต่างๆ ที่พบระหว่างกิจกรรม
ประกันคุณภาพ และเสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงขั้นตอนแก่ฝ่าย
บริหารได้ ตามเงื่อนไขมาตรฐานตามที่ได้ทําการตกลง ภายใต้การ
กํากับดูแลของนักประกันคุณภาพอาวุโส
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ทักษะหลัก

การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
ทักษะย่อย

นักวางกลยุทธ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้ (UX Strategist)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

คําจํากัดความ
สามารถควมคุมโครงการทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านเทคนิคหรือด้านอื่นๆ และสามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่ม
หรือมากกว่าในการช่วยธุรกิจให้เข้าใจว่าใครคือลูกค้า และสร้างอะไรเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งรวมถึงงานในการสร้างแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ผลของการสอบถาม การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายและ
รายงานผล การสร้างสถานการณ์หรือการจําลองสถานการณ์ และ
เกณฑ์สําหรับการทดสอบการใช้งานจากผลการของการศึกษาที่ได้
ตามเงื่อนไขความต้องการของธุรกิจ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มของนัก
วางกลยุทธ์สร้างความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มทั้งทางด้านเทคนิคและไม่ใช่
ด้านเทคนิคในการช่วยธุรกิจให้เข้าใจว่าใครคือลูกค้า และสร้างอะไร
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งรวมถึงงานในการสร้าง
แบบสอบถามการวิเคราะห์ผลของการสอบถาม การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
และรายงานผล การสร้างสถานการณ์หรือการจําลองสถานการณ์
และเกณฑ์สําหรับการทดสอบการใช้งานจากผลการของการศึกษาที่ได้ ตาม
เงื่อนไขความต้องการของธุรกิจ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มของนักวาง
กลยุทธ์สร้างความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
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ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

1

สามารถช่ ว ยธุ ร กิ จ ให้ เ ข้ า ใจว่ า ใครคื อ ลู ก ค้ า และสร้ า งอะไรเพื่ อ
ตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้า ได้ ซึ่ง รวมถึง งานในการสร้า ง
แบบสอบถามการวิ เ คราะห์ ผ ลของการสอบถาม การสั ม ภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายและรายงานผล การสร้างสถานการณ์หรือการจําลอง
สถานการณ์ และเกณฑ์สําหรับการทดสอบการใช้งานจากผลของ
การศึกษาที่ได้ ตามเงื่อนไขความต้องการของธุรกิจ ภายใต้การกํากับ
ดูแลของนักวางกลยุทธ์สร้างความพึงพอใจของผู้ใช้อาวุโส
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ทักษะหลัก

การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
ทักษะย่อย

นักออกแบบการปฏิสัมพันธ์ (Interaction Designer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถเป็นผู้นําทั้งทางด้านเทคนิคและไม่ใช่ด้านเทคนิคของโครงการที่
รับผิดชอบทั้งหมดและบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่า
ในการกําหนดโครงสร้างและขั้นตอนการทํางานของประสบการณ์การใช้งาน
ของผู้ใช้ รวมถึงงานในการสร้างและขั้นตอนการทํางานของการส่งมอบ
โครงร่าง (Wireframes) แผนผังเว็บไซต์ แผนที่การเดินทางหรือการพัฒนา
และการจัดหมวดหมู่ (Taxonomies) ตามเงื่อนไขความต้องการทางธุรกิจ
และความต้องการของผู้ใช้ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักออกแบบการ
ปฏิสัมพันธ์ ที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มทั้งทางด้านเทคนิคและไม่ใช่ด้านเทคนิค
ในการกําหนดโครงสร้างและขั้นตอนการทํางานของประสบการณ์การใช้งาน
ของผู้ใช้ รวมถึงงานในการสร้างและขั้นตอนการทํางานของการส่งมอบโครงร่าง
แผนผังเว็บไซต์ แผนที่การเดินทางหรือการพัฒนา และการจัดหมวดหมู่
ตามเงื่อนไขความต้องการทางธุรกิจและความต้องการของผู้ใช้ โดยดูแล
รับผิดชอบกลุ่มนักออกแบบการปฏิสัมพันธ์ ที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถกําหนดโครงสร้างและขั้นตอนการทํางานของประสบการณ์การใช้
งานของผู้ใช้ รวมถึงงานในการสร้างและขั้นตอนการทํางานของการส่งมอบ
โครงร่าง แผนผังเว็บไซต์ แผนที่การเดินทางหรือการพัฒนา และการจัด
หมวดหมู่ได้ ตามเงื่อนไขความต้องการทางธุรกิจและความต้องการของ
ผู้ใช้ ภายใต้การกํากับดูแลของนักออกแบบการปฏิสัมพันธ์อาวุโส
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ทักษะหลัก

การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
ทักษะย่อย

นักออกแบบรูปแบบในการมองเห็น (Visual Designer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถเป็นผู้นําทั้งทางด้านเทคนิคและไม่ใช่ด้านเทคนิคของโครงการ
ที่รับผิดชอบทั้งหมด และบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่า
ในการสร้างต้นแบบ ห้องสมุดของแบบแผน (Pattern Libraries)
(สําหรับรายการต่างๆ เช่น องค์ประกอบการนําทาง การเชื่อมโยง ปฏิทิน ฯลฯ)
และการเลือกแบบอักษรที่เหมาะสมสําหรับการใช้งาน ตามเงื่อนไข
ความต้องการทางธุรกิจและความต้องการของผู้ใช้ โดยดูแลรับผิดชอบ
กลุ่มของนักออกแบบรูปแบบในการมองเห็นที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มทั้งทางด้านเทคนิคและไม่ใช่ด้าน
เทคนิคในการสร้างต้นแบบ ห้องสมุดของแบบแผน (สําหรับรายการต่างๆ
เช่น องค์ประกอบการนําทาง การเชื่อมโยง ปฏิทิน ฯลฯ) และการเลือก
แบบอักษรที่เหมาะสมสําหรับการใช้งาน ตามเงื่อนไขความต้องการ
ทางธุรกิจและความต้องการของผู้ใช้ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มของ
นักออกแบบรูปแบบในการมองเห็นที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถสร้างต้นแบบ ห้องสมุดของแบบ (สําหรับรายการต่างๆ เช่น
องค์ประกอบการนําทาง การเชื่อมโยง ปฏิทิน ฯลฯ) และการเลือกแบบ
อักษรที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานได้ ตามเงื่อนไขความต้องการทางธุรกิจ
และความต้องการของผู้ใช้ ภายใต้การกํากับดูแลของนักออกแบบ
รูปแบบในการมองเห็นอาวุโส
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2. ทักษะหลัก: การบริหารจัดการโครงการด้านไอซีที (ICT Project Management)
ประกอบไปด้วย 3 ทักษะย่อย ดังนี้
2.1 นักบริหารจัดการโครงการ (Project Manager)
2.2 นักบริหารจัดการโครงการแบบอไจล์ (Agile Project Manager)
2.3 นักประกันคุณภาพสําหรับการบริหารจัดการโครงการ (QA for Project
Management)
ทักษะหลัก

การบริหารจัดการโครงการด้านไอซีที (ICT Project Management)
ทักษะย่อย

นักบริหารจัดการโครงการ (Project Manager)
ระดับ
ความสามารถ
3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถวางแผนขอบเขต นิยามขอบเขต จัดทําโครงสร้างการจัดแบ่งงาน
ตรวจสอบขอบเขต และควบคุ ม ขอบเขตให้สํ า เร็ จ ลุ ล่ ว งในฐานะ
ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการที่มีสมาชิกในกลุ่มจํานวน 10-50 คน
สามารถวางแผนขอบเขต นิย ามขอบเขต จัด ทํ า โครงสร้า ง
การจัดแบ่งงาน ตรวจสอบขอบเขต และควบคุมขอบเขตให้สําเร็จลุล่วง
ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการที่มีสมาชิกในกลุ่มจํานวนไม่เกิน
10 คน
สามารถวางแผนขอบเขต นิยามขอบเขต จัดทําโครงสร้างการจัดแบ่งงาน
ตรวจสอบขอบเขต และควบคุมขอบเขตให้สําเร็จลุล่วง ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของผู้จัดการโครงการในฐานะสมาชิกของโครงการ
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ทักษะหลัก

การบริหารจัดการโครงการด้านไอซีที (ICT Project Management)
ทักษะย่อย

นักบริหารจัดการโครงการแบบอไจล์ (Agile Project Manager)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการความต้องการ พัฒนาสมาชิกในกลุ่ม เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์
ในฐานะผู้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบโครงการหนึ่ ง โครงการหรื อ มากกว่ า
ตามเงื่อนไขการนําแนวทางบริหารจัดการแบบอไจล์เช่น SCRUM
มาใช้เป็นฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีจํานวนสมาชิกในกลุ่ม
10-50 คน
สามารถบริหารจัดการความต้องการ พัฒนาสมาชิกในกลุ่ม เจ้าของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด เพื่ อ พั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ ตามเงื่อนไขการนํา
แนวทางบริหารจัดการแบบอไจล์ เช่น SCRUM มาใช้เป็นฐานในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีจํานวนสมาชิกในกลุ่มไม่เกิน 10 คน
สามารถบริหารจัดการความต้องการ พัฒนาสมาชิกในกลุ่ม เจ้าของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด เพื่ อ พั ฒ นา
ซอฟต์แวร์ได้ ตามเงื่อนไขการนําแนวทางบริหารจัดการแบบอไจล์
เช่ น SCRUM มาใช้ เ ป็ น ฐานในการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ภายใต้
คําแนะนําของผู้จัดการโครงการ ในฐานะสมาชิกของโครงการ
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ทักษะหลัก

การบริหารจัดการโครงการด้านไอซีที (ICT Project Management)
ทักษะย่อย

นักประกันคุณภาพสําหรับการบริหารจัดการโครงการ
(QA for Project Management)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการในการประเมินและกําหนดกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ
ในโครงการเพื่อผลิตสินค้าคุณภาพ สื่อสารปัญหาต่างๆ ที่พบระหว่าง
กิจกรรมประกันคุณภาพ และเสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงขั้นตอน
แก่ฝ่ายบริหาร ตามเงื่อนไขการนํามาตรฐานการบริหารจัดการโครงการ
ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาใช้เป็นเสมือนกรอบความคิดสําหรับการ
ประกันคุณภาพ โดยดูแลรับผิดชอบจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลการประเมินและกําหนดกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ
ในโครงการเพื่อผลิตสินค้าคุณภาพ สื่อสารปัญหาต่างๆ ที่พบระหว่าง
กิจกรรมประกันคุณภาพ และเสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงขั้นตอน
แก่ฝ่ายบริหาร ตามเงื่อนไขการนํามาตรฐานการบริหารจัดการโครงการ
ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาใช้เป็นเสมือนกรอบความคิดสําหรับ
การประกันคุณภาพ โดยดูแลรับผิดชอบจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถในการประเมิ น และกํ า หนดกฎระเบี ย บที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ น
โครงการเพื่อผลิตสินค้าคุณภาพ สื่อสารปัญหาต่างๆ ที่พบระหว่าง
กิจกรรมประกันคุณภาพ และเสนอวิธีแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงขั้นตอน
แก่ฝ่ายบริหารได้ ตามเงื่อนไขการนํามาตรฐานการบริหารจัดการ
โครงการที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาใช้เป็นเสมือนกรอบความคิด
สําหรับการประกันคุณภาพในฐานะสมาชิกของโครงการ
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3. ทักษะหลัก: การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture
Design) ประกอบไปด้วย 3 ทักษะย่อย ดังนี้
3.1 สถาปนิกองค์กร (Enterprise Architect)
3.2 สถาปนิกด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Architect)
3.3 สถาปนิกด้านบูรณาการ (Integration Architect)
ทักษะหลัก

การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Design)
ทักษะย่อย

สถาปนิกองค์กร (Enterprise Architect)
ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

3

สามารถตรวจสอบภาพรวมของสถาปัตยกรรมทั้งหมดขององค์กร
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการรวบรวม
ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการ สร้ า งสถาปั ต ยกรรม
แนะนําแนวทางการแก้ปัญหาหรือกลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่า (1) ไอที
และบริษัทนั้นอยู่ในแนวทางเดียวกัน และ (2) กําหนดกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจของบริษัท และกําหนดสถาปัตยกรรมระบบไอทีเพื่อสนับสนุน
กลยุทธ์นั้น คาดการณ์ถึงความต้องการในอนาคตแก่ฝ่ายบริหาร และ
เก็ บ รั ก ษาพิ ม พ์ เ ขี ย วที่ ทํ า ขึ้ น ทั้ ง หมด ตามเงื่ อ นไขการนํ า แนวคิ ด
สถาปัตยกรรมองค์กร ภาษาที่ใช้ในการสร้างแบบ และเทคนิคที่รู้จัก
อย่ า งแพร่ ห ลายมาใช้ โดยดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม สถาปนิ ก องค์ ก ร
จํานวน 10-50 คน
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ระดับ
ความสามารถ

2

1

คําจํากัดความ
สามารถกํากับดูแลในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ วิเคราะห์ข้อมูล
ที่ต้องการ สร้างสถาปัตยกรรม แนะนําแนวทางการแก้ปัญหาหรือ
กลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่า (1) ไอทีและบริษัทนั้นอยู่ในแนวทางเดียวกัน
และ (2) กําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และกําหนดสถาปัตยกรรม
ระบบไอที เ พื่ อ สนั บ สนุ น กลยุ ท ธ์ นั้ น คาดการณ์ ถึ ง ความต้ อ งการ
ในอนาคตแก่ฝ่ายบริหาร และเก็บรักษาพิมพ์เขียวที่ทําขึ้นทั้งหมด
ตามเงื่อนไขการนําแนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร ภาษาที่ใช้ในการ
สร้ า งแบบ และเทคนิ ค ที่ รู้ จั ก อย่ า งแพร่ ห ลายมาใช้ โดยดู แ ล
รับผิดชอบกลุ่มสถาปนิกองค์กรที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ วิเคราะห์ สร้าง และแนะนําแนวทาง
การแก้ปัญหาหรือกลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่า (1) ไอทีและบริษัทนั้น
อยู่ในแนวทางเดียวกัน และ (2) กําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
และกํ า หนดสถาปั ต ยกรรมระบบไอที เ พื่ อ สนั บ สนุ น กลยุ ท ธ์ นั้ น
คาดการณ์ถึงความต้องการในอนาคตแก่ฝ่ายบริหาร และเก็บรักษา
พิมพ์เขียวที่ทําขึ้นทั้งหมดได้ตามเงื่อนไขการนําแนวคิดสถาปัตยกรรม
องค์กร ภาษาที่ใช้ในการสร้างแบบ และเทคนิคที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
มาใช้ ภายใต้การกํากับดูแลของสถาปนิกองค์กรอาวุโส
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ทักษะหลัก

การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Design)
ทักษะย่อย

สถาปนิกด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Architect)
ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

3

สามารถตรวจสอบภาพรวมของสถาปั ต ยกรรมด้ า นความมั่ น คง
ปลอดภัยทั้งหมดขององค์กร สามารถบริหารจัดการกล่มงานหนึ่ง
กลุ่มหรือมากกว่าในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ
สร้ า งสถาปั ต ยกรรม แนะนํ า แนวทางการแก้ ปั ญ หาหรื อ กลยุ ท ธ์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า (1) ความมั่นคงปลอดภัยด้านไอทีและบริษัทนั้น
อยู่ในแนวทางเดียวกัน และ (2) กําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
และกํ า หนดสถาปั ต ยกรรมด้ า นระบบความมั่ น คงปลอดภั ย เพื่ อ
สนับสนุนกลยุทธ์นั้น คาดการณ์ถึงความต้องการในอนาคตแก่ฝ่าย
บริหาร และเก็บรักษาพิมพ์เขียวที่ทําขึ้นทั้งหมด ตามเงื่อนไขการนํา
แนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร ภาษาที่ใช้ในการสร้างแบบและเทคนิค
ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ “สถาปัตยกรรมด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย” มาใช้ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มสถาปนิกด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยจํานวน 10-50 คน
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ระดับ
ความสามารถ

2

1

คําจํากัดความ
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ต้องการ สร้างสถาปัตยกรรม แนะนําแนวทางการแก้ปัญหา
หรือกลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่า (1) ความมั่นคงปลอดภัยด้านไอทีและ
บริษัทนั้นอยู่ในแนวทางเดียวกัน และ (2) กําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัท และกําหนดสถาปัตยกรรมด้านระบบความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์นั้น คาดการณ์ถึงความต้องการในอนาคตแก่ฝ่าย
บริหาร และเก็บรักษาพิมพ์เขียวที่ทําขึ้นทั้งหมด ตามเงื่อนไขการนํา
แนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร ภาษาที่ใช้ในการสร้างแบบ และเทคนิค
ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ “สถาปัตยกรรมด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย” มาใช้ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มสถาปนิกด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยจํานวนไม่เกิน 10 คน
สามารถทําการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ วิเคราะห์ สร้าง และแนะนํา
แนวทางการแก้ปัญหาหรือกลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่า (1) ความมั่นคง
ปลอดภัยด้านไอทีและบริษัทนั้นอยู่ในแนวทางเดียวกัน และ (2) กําหนด
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และกําหนดสถาปัตยกรรมด้านระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์นั้น คาดการณ์ถึงความ
ต้องการในอนาคตแก่ฝ่ายบริหาร และเก็บรักษาพิมพ์เขียวที่ทําขึ้น
ทั้งหมด ตามเงื่อนไขการแนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร ภาษาที่ใช้ใน
การสร้างแบบ และเทคนิคที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
"สถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัย" มาใช้ ภายใต้การควบคุมดูแล
ของสถาปนิกด้านความมั่นคงปลอดภัยอาวุโส
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ทักษะหลัก

การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Design)
ทักษะย่อย

สถาปนิกด้านการบูรณาการ (Integration Architect)
ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

3

สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ สร้างสถาปัตยกรรม แนะนําแนวทาง
การแก้ปัญหาหรือกลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่า (1) การบูรณาการของ
สถาปัตยกรรมทั้งหมดและบริษัทนั้นอยู่ในแนวทางเดียวกัน และ
(2) กําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และกําหนดสถาปัตยกรรม
บูรณาการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์นั้น คาดการณ์ถึงความต้องการใน
อนาคตแก่ ฝ่ า ยบริ ห าร และเก็ บ รั ก ษาพิ ม พ์ เ ขี ย วของบู ร ณาการ
ทั้งหมดที่ทําขึ้น ตามเงื่อนไขการนําแนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร
ภาษาที่ใช้ในการสร้างแบบ และเทคนิคที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดย
เฉพาะที่เกี่ยวกับ "สถาปัตยกรรมบูรณาการ" ตรวจสอบภาพรวมของ
สถาปัตยกรรมบูรณาการทั้งหมดขององค์กร โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่ม
สถาปนิกด้านการบูรณาการที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
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ระดับ
ความสามารถ

2

1

คําจํากัดความ
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ต้องการ สร้างสถาปัตยกรรม แนะนําแนวทางการแก้ปัญหาหรือ
กลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่า (1) การบูรณาการของสถาปัตยกรรมทั้งหมด
และบริษัทนั้นอยู่ในแนวทางเดียวกัน และ (2) กําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของบริษัท และกําหนดสถาปัตยกรรมบูรณาการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์นั้น
คาดการณ์ถึงความต้องการในอนาคตแก่ฝ่ายบริหาร และเก็บรักษา
พิมพ์เขียวของบูรณาการทั้งหมดที่ทําขึ้น ตามเงื่อนไขการนําแนวคิด
สถาปัตยกรรมองค์กร ภาษาที่ใช้ในการสร้างแบบ และเทคนิคที่รู้จัก
อย่ างแพร่ หลาย โดยเฉพาะที่ เกี่ ยวกั บ "สถาปัตยกรรมบู รณาการ"
โดยดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม สถาปนิ ก ด้ า นการบู ร ณาการที่ มี จํ า นวน
สมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถทําการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการ วิเคราะห์ สร้าง และแนะนํา
แนวทางการแก้ปัญหาหรือกลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่า (1) การบูรณาการ
ของสถาปัตยกรรมทั้งหมดและบริษัทนั้นอยู่ในแนวทางเดียวกัน และ
(2) กําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และกําหนดสถาปัตยกรรม
บูรณาการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์นั้น คาดการณ์ถึงความต้องการใน
อนาคตแก่ฝ่ายบริหาร และเก็บรักษาพิมพ์เขียวของบูรณาการทั้งหมด
ที่ทําขึ้นได้ ตามเงื่อนไขการอนําแนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กร ภาษา
ที่ใช้ในการสร้างแบบ และเทคนิคที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะที่
เกี่ ย วกั บ "สถาปั ต ยกรรมบู ร ณาการ" ภายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของ
สถาปนิกบูรณาการอาวุโส
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4. ทักษะหลัก: การบริหารเครือข่ายและระบบ (Network and System
Administration) ประกอบไปด้วย 4 ทักษะย่อย ดังนี้
4.1 สถาปนิกเครือข่าย (Network Architect)
4.2 วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)
4.3 สถาปนิกระบบ (System Architect)
4.4 วิศวกรระบบ (System Engineer)
ทักษะหลัก

การบริหารเครือข่ายและระบบ (Network and System Administration)
ทักษะย่อย

สถาปนิกเครือข่าย (Network Architect)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

คําจํากัดความ
สามารถตรวจสอบภาพรวมของสถาปัตยกรรมเครือข่ายทั้งหมดขององค์กร
สามารถบริหารจัดการกลุ่มสถาปนิกเครือข่ายหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างภาพจําลองเครือข่าย (CAD) เพื่อสร้าง/เพิ่ม
ประสิทธิภาพ/รักษาไว้ซึ่งการออกแบบเครือข่าย วางแผนหรือจัดทํางบประมาณ
สําหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย และประมาณการระยะเวลาและวัสดุ
ที่จําเป็นในการทําโครงการเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อจําเป็น
โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มสถาปนิกเครือข่ายที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างภาพจําลองเครือข่าย
เพื่อสร้าง/เพิ่มประสิทธิภาพ/รักษาไว้ซึ่งการออกแบบเครือข่าย วางแผนหรือ
จัดทํางบประมาณสําหรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย และประมาณการ
ระยะเวลาและวัสดุที่จําเป็นในการทําโครงการเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ให้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ เ มื่ อ จํ า เป็ น โดยดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม สถาปนิ ก
เครือข่ายที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
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ระดับ
ความสามารถ

ระดับความสามารถ

1

สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สร้ างภาพจํ าลองเครื อข่ าย (CAD)
เพื่อสร้าง/เพิ่มประสิทธิภาพ/รักษาไว้ซึ่งการออกแบบเครือข่าย วางแผนหรือ
จัดทํางบประมาณสํ าหรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย และประมาณการ
ระยะเวลาและวัสดุที่จําเป็นในการทําโครงการเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ให้เสร็จสมบูรณ์ได้เมื่อจําเป็น ภายใต้การกํากับดูแลของสถาปนิก
เครือข่ายอาวุโส
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ทักษะหลัก

การบริหารเครือข่ายและระบบ (Network and System Administration)
ทักษะย่อย

วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

คําจํากัดความ
สามารถตรวจสอบภาพรวมของปฏิบั ติการเครือข่ ายทั้ ง หมดของ
องค์กร สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติการของสัญญาณเสียงและโครงสร้างพื้นฐาน
ของเครื อ ข่ า ย ติ ด ตั้ ง ฮาร์ ด แวร์ เ ครื อ ข่ า ย ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ก าร
เครื อ ข่ า ยประจํ า วั น และดํ า เนิ น การซ่ อ มบํ า รุ ง ตามกํ า หนดเวลา
แก้ไขความบกพร่องเครือข่าย ดําเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญาณเสียง
และโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายตามที่ได้มีการอนุมัติ และเก็บ
รักษาเอกสารรายงานสภาพแวดล้อมและขั้นตอนปฏิบัติการ โดย
ดูแลรับผิดชอบกลุ่มวิศวกรเครือข่ายที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํ า กับ ดูแ ลกลุ่ม งานในการตรวจสอบการปฏิ บัติ ก ารของ
สัญญาณเสียงและโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย ติดตั้งฮาร์ดแวร์
เครือข่าย ควบคุมการปฏิบัติการเครือข่ายประจําวัน และดําเนินการ
ซ่ อ มบํ า รุ ง ตามกํ า หนดเวลา แก้ ไ ขความบกพร่ อ งเครื อ ข่ า ย
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญาณเสียงและโครงสร้างพื้ นฐานของ
เครื อ ข่ า ยตามที่ ไ ด้ มี ก ารอนุ มั ติ และเก็ บ รั ก ษาเอกสารรายงาน
สภาพแวดล้ อ มและขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ก าร โดยดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม
วิศวกรเครือข่ายที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
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ระดับ
ความสามารถ

ระดับความสามารถ

1

สามารถตรวจสอบการปฏิบัติการของสัญญาณเสียงและโครงสร้าง
พื้ น ฐานของเครื อ ข่ า ย ติ ด ตั้ ง ฮาร์ ด แวร์ เ ครื อ ข่ า ย ควบคุ ม การ
ปฏิ บั ติ ก ารเครื อ ข่ า ยประจํ า วั น และดํ า เนิ น การซ่ อ มบํ า รุ ง ตาม
กําหนดเวลา แก้ไขความบกพร่องเครือข่าย ดําเนินการเปลี่ยนแปลง
สัญญาณเสียงและโครงสร้างพื้น ฐานของเครือข่า ยตามที่ไ ด้มีก าร
อนุมัติ และเก็บรักษาเอกสารรายงานสภาพแวดล้อมและขั้นตอน
ปฏิบัติการได้ ภายใต้การกํากับดูแลของวิศวกรเครือข่ายอาวุโส
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ทักษะหลัก

การบริหารเครือข่ายและระบบ (Network and System Administration)
ทักษะย่อย

สถาปนิกระบบ (System Architect)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

คําจํากัดความ
สามารถตรวจสอบภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบทั้งหมดขององค์กร
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานในการพัฒนาตัวเลือกการออกแบบขั้นสูง
เพื่อใช้ร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างพื้นฐาน และ
ตัวเชื่อม สามารถตัดสินใจเลือกเครื่องมือและเทคนิคเพื่อใช้ในการพัฒนา
ซึ่งรวมถึงตรวจสอบความต้องการ สื่อสารกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กรเพื่อ
ประเมินความเป็นไปได้ของความต้องการ และจัดลําดับความสําคัญใน
การพัฒนาโดยพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายทางธุรกิจที่องค์กรได้กําหนดไว้
โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มสถาปนิกระบบที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานในการพัฒนาตัวเลือกการออกแบบขั้นสูง
เพื่อใช้ร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างพื้นฐานและ
ตัวเชื่อม สามารถตัดสินใจเลือกเครื่องมือและเทคนิคเพื่อใช้ในการ
พั ฒ นา ซึ่ ง รวมถึ ง ตรวจสอบความต้ อ งการ สื่ อ สารกั บ ฝ่ า ยต่ า งๆ
ในองค์กรเพื่อประเมินความเป็นไปได้ของความต้องการ และจัดลําดับ
ความสําคัญในการพัฒนาโดยพิจ ารณาถึงจุดมุ่งหมายทางธุรกิจ ที่
องค์กรได้กําหนดไว้ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มสถาปนิกระบบที่มีจํานวน
สมาชิกไม่เกิน 10 คน
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ระดับ
ความสามารถ

ระดับความสามารถ

1

สามารถพัฒนาตัวเลือกการออกแบบขั้นสูงเพื่อใช้ร่วมกันระหว่าง
ซอฟต์ แ วร์ ฮาร์ ด แวร์ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน และตั ว เชื่ อ ม สามารถ
ตัดสินใจเลือกเครื่องมือและเทคนิคเพื่อใช้ในการพัฒนาซึ่งรวมถึง
ตรวจสอบความต้องการ สื่อสารกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กรเพื่อประเมิน
ความเป็นไปได้ของความต้องการ และจัดลําดับความสําคัญในการ
พัฒนาโดยพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายทางธุรกิจที่องค์กรได้กําหนดไว้ได้
ภายใต้การกํากับดูแลของสถาปนิกระบบอาวุโส
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ทักษะหลัก

การบริหารเครือข่ายและระบบ (Network and System Administration)
ทักษะย่อย

วิศวกรระบบ (System Engineer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มวิศวกรระบบหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าใน
การออกแบบ การนํ า ไปใช้ และบํ า รุ ง รั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์
ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย รวมถึงสามารถเข้าใจความต้องการของ
ระบบที่ซับซ้อน สามารถกําหนดคุณลักษณะของระบบและขั้นตอน
การทํางาน โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มวิศวกรระบบที่มีจํานวนสมาชิก
10-50 คน
สามารถกํากับดูแลการออกแบบ การนําไปใช้ และบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย รวมถึงสามารถเข้าใจความ
ต้องการของระบบที่ซับซ้อน สามารถกําหนดคุณลักษณะของระบบ
และขั้ นตอนการทํ างาน โดยดู แลรั บผิ ดชอบกลุ่ มวิ ศวกรระบบที่ มี
จํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถออกแบบ นํ า ไปใช้ และบํ า รุ ง รั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์
ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย รวมถึงสามารถเข้าใจความต้องการของ
ระบบที่ซับซ้อน สามารถกําหนดคุณลักษณะของระบบและขั้นตอน
การทํางานได้ ภายใต้การกํากับดูแลของวิศวกรระบบอาวุโส
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5. ทักษะหลัก: ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย
(Information System and Network Security) ประกอบไปด้วย 8 ทักษะย่อย
ดังนี้
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security Analyst)
วิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security Engineer)
นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (System Security Analyst)
วิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (System Security Engineer)
นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Analyst)
วิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Engineer)
วิศวกรด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security Management System Engineer)
5.8 วิศวกรด้านข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Engineer)
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ทักษะหลัก

ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย
(Information System and Network Security)
ทักษะย่อย

นักวิเคราะห์ดา้ นความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย
(Network Security Analyst)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

ระดับความสามารถ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
เครือข่ายหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการวางแผนและแนะนําขั้นตอนการ
ทํางานที่เหมาะสมพร้อมด้วยมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่สามารถ
นําไปใช้ได้ภายในองค์กรเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานจากการละเมิด
ความมั่นคงปลอดภัยหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ และเมื่อมีเหตุการณ์ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้นจะสามารถตรวจสอบและระบุต้นเหตุของ
ปัญหา ส่งเสริมการทํางานเชิงรุกเพื่อปกป้องระบบเครือข่ายขององค์กร
โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
เครือข่ายที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
เครือข่ ายในการวางแผนและแนะนําขั้นตอนการทํางานที่เหมาะสม
พร้อมด้วยมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่สามารถนําไปใช้ได้ภายในองค์กร
เพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานจากการละเมิดความมั่นคงปลอดภัยหรือ
ไวรัสคอมพิวเตอร์ และเมื่อมีเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้นจะ
สามารถตรวจสอบและระบุต้นเหตุของปัญหา ส่งเสริมการทํางานเชิงรุกเพื่อ
ปกป้องระบบเครือข่ายขององค์กร โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักวิเคราะห์
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
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ระดับ
ความสามารถ

ระดับความสามารถ

1

สามารถวางแผนและแนะนําขั้นตอนการทํางานที่เหมาะสม พร้อม
ด้ ว ยมาตรการความมั่ น คงปลอดภั ย ที่ ส ามารถนํ า ไปใช้ ไ ด้ ภ ายใน
องค์ ก รเพื่ อปกป้ องโครงสร้ า งพื้น ฐานจากการละเมิ ดความมั่ น คง
ปลอดภัยหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ และเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้นจะสามารถตรวจสอบและระบุต้นเหตุ
ของปัญหา ส่งเสริมการทํางานเชิงรุกเพื่อปกป้องระบบเครือข่ายของ
องค์กรได้ ภายใต้การกํากับดูแลของนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของเครือข่ายอาวุโส
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ทักษะหลัก

ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย
(Information System and Network Security)
ทักษะย่อย

วิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security Engineer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย
หนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย การออกแบบ การบูรณาการ และ
การติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของเครือข่าย
บํารุงรักษาและตรวจสอบการทํางานของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เช่น ไฟร์วอลล์ และระบบตรวจจับการบุกรุก โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มวิศวกร
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานในการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย การออกแบบ การบูรณาการ และ
การติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของเครือข่าย
บํารุงรักษาและตรวจสอบการทํางานของระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เช่น ไฟร์วอลล์ และระบบตรวจจับการบุกรุก โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มวิศวกร
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
เครือข่าย การออกแบบ การบูรณาการ และการติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของเครือข่าย บํารุงรักษาและตรวจสอบการทํางานของ
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย เช่น ไฟร์วอลล์ และระบบตรวจจับการบุกรุก
ภายใต้การกํากับดูแลของวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายอาวุโส
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ทักษะหลัก

ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย
(Information System and Network Security)
ทักษะย่อย

นักวิเคราะห์ด้านความมัน่ คงปลอดภัยของระบบ (System Security Analyst)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
หนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการพัฒนากรอบการทํางานสําหรับการควบคุม
และระดับการเข้าถึง รวมไปถึงพัฒนามาตรฐาน นโยบาย และขั้นตอน
ดําเนินการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
และให้คําแนะนําในการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
ของคอมพิวเตอร์และเครื่องเทอร์มินอล โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักวิเคราะห์
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานในการพัฒนากรอบการทํางานสําหรับการควบคุม
และระดับการเข้าถึง รวมไปถึงพัฒนามาตรฐาน นโยบาย และขั้นตอน
ดําเนินการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
และให้คําแนะนําในการปรับปรุงระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ
ของคอมพิวเตอร์และเครื่องเทอร์มินอล โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักวิเคราะห์
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถพัฒนากรอบการทํางานสําหรับการควบคุมและระดับการเข้าถึง รวมไปถึง
พัฒนามาตรฐาน นโยบาย และขั้นตอนดําเนินการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และให้คําแนะนําในการปรับปรุงระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพของคอมพิวเตอร์และเครื่องปลายทาง
ภายใต้การกํากับดูแลของนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบอาวุโส
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ทักษะหลัก

ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย
(Information System and Network Security)
ทักษะย่อย

วิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (System Security Engineer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจั ดการกลุ่มวิศ วกรด้า นความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบหนึ่ ง กลุ่ ม หรื อ มากกว่ า ในการพั ฒ นาและนํ า แนวทางการ
แก้ปั ญ หาด้ า นความมั่น คงปลอดภัยไปใช้ รวมไปถึง ประเมิ น และ
ติดตามกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรตามที่กําหนดในคู่มือการรักษา
ความมั่ น คงปลอดภั ย ในทุ ก ภาวะแวดล้ อ มด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ข อง
องค์ ก รอย่า งต่ อเนื่ อง ควบคุ ม ให้มีก ารเข้า ถึง ตามที่ไ ด้รับ อนุ ญ าต
ตรวจสอบข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการเขียนและทดสอบโปรแกรมใหม่
และให้คําแนะนําเพื่อปรับปรุง โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มวิศวกรด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานในการพัฒนาและนําแนวทางการแก้ปัญหา
ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ไปใช้ รวมไปถึ ง ประเมิ น และติ ด ตาม
กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรตามที่กําหนดในคู่มือการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยในทุกภาวะแวดล้อมด้านคอมพิวเตอร์ขององค์ก ร
อย่างต่อเนื่อง ควบคุมให้มีการเข้าถึงตามที่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบ
ข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการเขียนและทดสอบโปรแกรมใหม่ และให้
คําแนะนําเพื่อปรับปรุง โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มวิศวกรด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
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ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

1

สามารถพั ฒ นาและนํ า แนวทางการแก้ ปั ญ หาด้ า นความมั่ น คง
ปลอดภัยไปใช้ รวมไปถึงประเมินและติดตามกิจกรรมต่างๆ ภายใน
องค์กรตามที่กําหนดในคู่มือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในทุก
ภาวะแวดล้อมด้านคอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ควบคุมให้
มีการเข้าถึงตามที่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการ
เขียนและทดสอบโปรแกรมใหม่ และให้คําแนะนําเพื่อปรับปรุงได้
ภายใต้การกํากับดูแลของวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
อาวุโส

กรอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียนปี 2561

49

ทักษะหลัก

ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย
(Information System and Network Security)
ทักษะย่อย

นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Analyst)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการสื่อสาร
กั บ ผู้ ใ ช้ เ พื่ อ หารื อ เรื่ อ งต่ า งๆ เช่ น ความต้ อ งการในการเข้ า ถึ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการละเมิดความมั่นคงปลอดภัย จัดทําและ
เก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและ
นโยบายเกี่ยวกับมาตรการฉุกเฉิน ขั้นตอนการดําเนินงานและการ
ทดสอบ ตรวจสอบการใช้ง านไฟล์ข้อ มูล และควบคุม การเข้ า ถึ ง
ไฟล์ข้อมูลที่ได้รับการปกป้อง โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักวิเคราะห์
ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานในการสื่อสารกับผู้ใช้เพื่อหารือเรื่องต่างๆ
เช่น ความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการละเมิด
ความมั่นคงปลอดภัย จัดทําและเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกั บ
ความมั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล และนโยบายเกี่ ย วกั บ มาตรการ
ฉุกเฉิน ขั้นตอนการดําเนินงานและการทดสอบ ตรวจสอบการใช้
งานไฟล์ข้อมูล และควบคุมการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่ได้รับการปกป้อง
โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน

กรอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียนปี 2561

50

ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

1

สามารถสื่อสารกับผู้ใช้เพื่อหารือเรื่องต่างๆ เช่น ความต้องการใน
การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการละเมิดความมั่นคงปลอดภัย
จัดทําและเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลและนโยบายเกี่ยวกับมาตรการฉุกเฉิน ขั้นตอนการดําเนินงาน
และการทดสอบ ตรวจสอบการใช้งานไฟล์ข้อมูล และควบคุมการ
เข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่ได้รับการปกป้องได้ ภายใต้การกํากับดูแลของ
นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอาวุโส
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ทักษะหลัก

ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย
(Information System and Network Security)
ทักษะย่อย

วิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Engineer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

คําจํากัดความ
สามารถบริ หารจัดการกลุ่มวิศ วกรด้า นความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการตรวจสอบเพื่อหาผลลัพธ์หรือ
จุดอ่อน สื่อสารขั้นตอนการดําเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยกับ
ผู้ บ ริ ห ารโครงการและผู้ ใ ช้ ป ลายทาง ตรวจสอบและประเมิ น
ความก้าวหน้าและผลลัพธ์ และให้คําแนะนําการเปลี่ยนแปลงหลักๆ
เกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการเมื่อจําเป็น ตามเงื่อนไขข้อกําหนด
เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ความมั่ น คงปลอดภั ย ข้ อ มู ล ขั้ น ตอนการ
ดําเนินการและการประเมินผล โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มวิศวกรด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
หนึ่ ง กลุ่ ม ในการตรวจสอบเพื่ อ หาผลลั พ ธ์ ห รื อ จุ ด อ่ อ น สื่ อ สาร
ขั้นตอนการดําเนินการด้านความปลอดภัยกับผู้บริหารโครงการและ
ผู้ใช้ปลายทาง ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าและผลลัพธ์
และให้ คํ า แนะนํ า การเปลี่ ย นแปลงหลั ก ๆ เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการ
ดําเนินการเมื่อจําเป็น ตามเงื่อนไขข้อกําหนดเกี่ยวกับการควบคุม
ความมั่ น คงปลอดภั ย ข้ อ มู ล ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การและการ
ประเมิ น ผล โดยดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม วิ ศ วกรด้ า นความมั่ น คง
ปลอดภัยของข้อมูลที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
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ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

1

สามารถตรวจสอบเพื่อหาผลลัพธ์หรือจุดอ่อน สื่อสารขั้นตอนการ
ดําเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยกับผู้บริหารโครงการและผู้ใช้
ปลายทาง ตรวจสอบและประเมินความก้าวหน้าและผลลัพธ์ และให้
คําแนะนําการเปลี่ยนแปลงหลักๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการ
เมื่ อ จํ า เป็ น ได้ ตามเงื่ อ นไขข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ความ
มั่ น คงปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การและการ
ประเมิ น ผล ภายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของวิ ศ วกรด้ า นความมั่ น คง
ปลอดภัยของข้อมูลอาวุโส
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ทักษะหลัก

ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย
(Information System and Network Security)
ทักษะย่อย

วิศวกรด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security Management System Engineer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการพัฒนา
และปรับปรุงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
องค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและ
แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ออกแบบ นําไปใช้ และจัดทําเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวคิดและการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศสําหรับ
องค์กร และทําการวัดประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
และประเมินจุดอ่อน โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มวิศวกรด้านระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํา กั บ ดู แ ลกลุ่ ม งานหนึ่ ง กลุ่ ม ในการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ระบบบริหารจัดการความมั่น คงปลอดภัยสารสนเทศขององค์ ก ร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด ออกแบบ นําไปใช้ และจัดทําเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด
และการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศสําหรับองค์กร
และทําการวัดประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
และประเมิ น จุ ด อ่ อ น โดยดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม วิ ศ วกรด้ า นระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่มีจํานวนสมาชิก
ไม่เกิน 10 คน
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ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

1

สามารถพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การความมั่ น คง
ปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ออกแบบ นําไปใช้
และจัดทําเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและการควบคุมความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศสําหรับองค์กร และทําการวัดประสิทธิภาพ
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและประเมินจุดอ่อนได้ ภายใต้
การกํ า กั บ ดู แ ลของวิ ศ วกรด้ า นระบบบริ ห ารจั ด การความมั่ น คง
ปลอดภัยสารสนเทศอาวุโส
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ทักษะหลัก

ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย
(Information System and Network Security)
ทักษะย่อย

วิศวกรด้านข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Engineer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

คําจํากัดความ
สามารถบริ ห ารจั ด การหนึ่ ง หรื อ มากกว่ า ในการวิ เ คราะห์ แ ละ
ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อ
ความเป็นส่วนตัว เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้ดําเนินการตามนโยบาย
การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง และในขณะเดียวกัน
ก็ขยายฐานลูกค้าดิจิทัลขององค์กรให้มากที่สุด ตามเงื่อนไขความรู้
ในด้านกฎหมายอาชญากรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ที่
เป็นปัจจุบัน โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มวิศวกรด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่มี
จํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถบริหารจัดการในการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรม
ระบบและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อความเป็นส่วนตัว
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้ดําเนินการตามนโยบายการปกป้องข้อมูล
และความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง และในขณะเดียวกันก็ขยายฐาน
ลู ก ค้ า ดิ จิ ทั ล ขององค์ ก รให้ ม ากที่ สุ ด ตามเงื่ อ นไขความรู้ ใ นด้ า น
กฎหมายอาชญากรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ที่เป็นปัจจุบัน
โดยดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม วิ ศ วกรด้ า นข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี จํ า นวน
สมาชิกไม่เกิน 10 คน
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ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

1

สามารถวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อความเป็นส่วนตัวเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรได้
ดําเนินการตามนโยบายการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่
เกี่ยวข้องได้ และในขณะเดียวกันก็ขยายฐานลูกค้าดิจิทัลขององค์กร
ให้ ม ากที่ สุ ด ตามเงื่ อ นไขความรู้ ใ นด้ า นกฎหมายอาชญากรรม
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และไซเบอร์ที่เป็นปัจจุบัน ภายใต้การกํากับ
ดูแลของวิศวกรด้านข้อมูลส่วนบุคคลอาวุโส
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6. ทักษะหลัก: การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
ประกอบไปด้วย 3 ทักษะย่อย ดังนี้
6.1 สถาปนิกระบบคลาวด์ (Cloud Architect)
6.2 นักพัฒนาระบบคลาวด์ (Cloud Developer)
6.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบคลาวด์ (Cloud Security Specialist)
ทักษะหลัก

การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud computing)
ทักษะย่อย

สถาปนิกระบบคลาวด์ (Cloud Architect)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

คําจํากัดความ
สามารถกําหนดมุมมองด้านเทคนิคของโครงการทั้งหมด และสามารถ
บริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการดําเนินงานอยู่
ภายใต้ข้อจํากัดด้านสภาวะแวดล้อมของระบบคลาวด์ในแต่ละรูปแบบ
ออกแบบ จัดทําเอกสารและดูแลรักษาสถาปัตยกรรมสําหรับโปรแกรม
ตามเงื่อนไขความต้องการโปรแกรมสําหรับระบบคลาวด์เช่น การสร้าง
ซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่ม
สถาปนิกระบบคลาวด์ที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกําหนดมุมมองด้านเทคนิคของโครงการทั้งหมด และสามารถ
กํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มในการดําเนินงานอยู่ภายใต้ข้อจํากัด
ด้า นสภาวะแวดล้อมของระบบคลาวด์ในแต่ล ะรูป แบบ ออกแบบ
จั ด ทํ า เอกสารและดู แ ลรั ก ษาสถาปั ต ยกรรมสํ า หรั บ โปรแกรมได้
ตามเงื่อนไขความต้องการโปรแกรมสําหรับระบบคลาวด์เช่น การสร้าง
ซอฟต์ แ วร์ ขึ้ นใหม่ หรื อพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์เ ดิม โดยดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบ
กลุ่มสถาปนิกระบบคลาวด์ที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
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ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

1

สามารถดํ า เนิ น งานอยู่ ภ ายใต้ ข้ อ จํ า กั ด ด้ า นสภาวะแวดล้ อ มของ
ระบบคลาวด์ใ นแต่ ล ะรูป แบบ ออกแบบ จัดทํ า เอกสารและดูแ ล
รักษาสถาปัตยกรรมสําหรับโปรแกรมได้ ตามเงื่อนไขความต้องการ
โปรแกรมสํ า หรั บ ระบบคลาวด์ ไม่ ว่ า จะเป็ น ความต้ อ งการสร้ า ง
ซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม ภายใต้การกํากับดูแล
ของสถาปนิกระบบคลาวด์อาวุโส
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ทักษะหลัก

การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud computing)
ทักษะย่อย

นักพัฒนาระบบคลาวด์ (Cloud Developer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

คําจํากัดความ
สามารถกําหนดมุมมองด้านเทคนิคของโครงการทั้งหมด และสามารถ
บริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการทํางานร่วมกับ
นักวิเคราะห์ นัก ออกแบบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเสนอ
ความเห็ น ในการพั ฒ นาระบบหรื อ การแก้ ไ ขระบบโดยอยู่ ภายใต้
ข้อจํ ากั ดทางด้ านสภาวะแวดล้ อมของระบบคลาวด์ ในแต่ ละรู ปแบบ
จัดทําข้อกําหนดโดยละเอียด เขียนรหัสโปรแกรมหรือแก้ไขระบบ
และทดสอบการทํางานของโปรแกรมแต่ละโปรแกรมของซอฟต์แวร์
ตามเงื่อนไขความต้องการโปรแกรมสําหรับคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็นความ
ต้องการสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม โดยดูแล
รับผิดชอบกลุ่มนักพัฒนาที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกําหนดมุมมองด้านเทคนิคของโครงการทั้งหมด และสามารถ
กํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มในการทํางานร่วมกับนักวิเคราะห์ นักออกแบบ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเสนอความเห็นในการพัฒนาระบบหรือ
การแก้ไขระบบโดยอยู่ภายใต้ข้อจํากัดทางด้านสภาวะแวดล้อมของระบบ
คลาวด์ในแต่ละรูปแบบ จัดทําข้อกําหนดโดยละเอียด เขียนรหัสโปรแกรม
หรือแก้ไขระบบ และทดสอบการทํางานของโปรแกรมแต่ละโปรแกรมของ
ซอฟต์แวร์ ตามเงื่อนไขความต้องการโปรแกรมสําหรับคลาวด์ ไม่ว่า
จะเป็นความต้องการสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม
โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักพัฒนาที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
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ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

1

สามารถทํางานร่วมกับนักวิเคราะห์ นักออกแบบ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการเสนอความเห็นในการพัฒนาระบบหรือการแก้ไขระบบ
โดยอยู่ภายใต้ข้อจํากัดด้านสภาวะแวดล้อมของระบบคลาวด์ในแต่ละ
รูปแบบ จัดทําข้อกําหนดโดยละเอียด เขียนรหัสโปรแกรมหรือแก้ไข
ระบบ และทําการทดสอบการทํางานของโปรแกรมแต่ละโปรแกรม
ของซอฟต์แวร์ ตามเงื่อนไขความต้องการโปรแกรมสําหรับคลาวด์
ไม่ ว่ า จะเป็ น ความต้ อ งการสร้ า งซอฟต์ แ วร์ ขึ้ น ใหม่ ห รื อ พั ฒ นา
ซอฟต์แ วร์เดิ ม ภายใต้การกํา กับ ดูแ ลของนัก พัฒนาระบบคลาวด์
อาวุโส
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ทักษะหลัก

การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud computing)
ทักษะย่อย

ผู้เชีย่ วชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบคลาวด์
(Cloud Security Specialist)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

คําจํากัดความ
สามารถกําหนดมุมมองด้านเทคนิคของโครงการทั้งหมด และสามารถ
บริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการกําหนดสถาปัตยกรรม
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสําหรับคลาวด์ส่วนตัว (private cloud)
ออกแบบ วางแผน และพัฒนาวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงปลอดภัย ทํางานร่วมกับกลุ่มนักพัฒนาและกลุ่มสถาปัตยกรรม
ผลิตภัณฑ์เพื่อแนะนําแนวทางและวิธีการด้านความมั่นคงปลอดภัย
ให้ เ ป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ในอุ ต สาหกรรม โดยดู แ ล
รับผิดชอบกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบคลาวด์
ที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกําหนดมุมมองด้านเทคนิคของโครงการทั้งหมด และสามารถ
กํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการกําหนดสถาปัตยกรรม
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสําหรับคลาวด์ส่วนตัว (private cloud)
ออกแบบ วางแผน และพัฒนาวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงปลอดภัย ทํางานร่วมกับกลุ่มนักพัฒนาและกลุ่มสถาปัตยกรรม
ผลิตภัณฑ์เพื่อแนะนําแนวทางและวิธีการด้านความมั่นคงปลอดภัย
ให้เ ป็น ไปตามแนวปฏิบ ัต ิที ่เ ป็น เลิศ ในอุต สาหกรรม โดยดู แ ล
รับผิดชอบกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบคลาวด์ที่
มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน

กรอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีทีในอาเซียนปี 2561

62

ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

1

สามารถกํ า หนดสถาปั ต ยกรรมด้า นความมั่น คงปลอดภัยสํ าหรั บ
คลาวด์ส่วนตัว (private cloud) ออกแบบ วางแผน และพัฒนา
วิธีการเพื่อลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย ทํางานร่วมกับ
กลุ่มนักพัฒนาและกลุ่มสถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อแนะนําแนวทาง
และวิธีการด้านความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในอุตสาหกรรม ภายใต้การกํากับดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง
ปลอดภัยระบบคลาวด์อาวุโส
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7. ทักษะหลัก: การประมวลผลแบบเคลื่อนที่ (Mobile Computing)
ประกอบไปด้วย 3 ทักษะย่อย ดังนี้
7.1 นักพัฒนาระบบเคลื่อนที่ (Mobile Developer)
7.2 วิศวกรเครือข่ายระบบเคลื่อนที่ (Mobile Networking Engineer)
7.3 วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยระบบเคลื่อนที่ (Mobile Security Engineer)
ทักษะหลัก

การประมวลผลแบบเคลื่อนที่ (Mobile computing)
ทักษะย่อย

นักพัฒนาระบบเคลื่อนที่ (Mobile Developer)
ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

3

สามารถกํ า หนดมุ ม มองด้ า นเทคนิ ค ของโครงการทั้ ง หมด และ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการทํางาน
ร่วมกับนักวิเคราะห์ นักออกแบบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
เสนอความเห็นในการพัฒนาระบบ จัดทําข้อกําหนดโดยละเอียด
เขียนรหัสโปรแกรม และทดสอบการทํางานของโปรแกรมแต่ ล ะ
โปรแกรมของซอฟต์แวร์ ตามเงื่อนไขความต้องการโปรแกรมสําหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นความต้องการสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่
หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักพัฒนาระบบ
เคลื่อนที่ที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
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ระดับ
ความสามารถ

2

1

คําจํากัดความ
สามารถกําหนดมุมมองด้านเทคนิคของโครงการทั้งหมด และกํากับ
ดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการทํางานร่วมกับนักวิเคราะห์
นักออกแบบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเสนอความเห็นในการ
พัฒนาระบบ จัดทําข้อกําหนดโดยละเอียด เขียนรหัสโปรแกรม และ
ทดสอบการทํางานของโปรแกรมแต่ละโปรแกรมของซอฟต์แวร์ ตาม
เงื่อนไขความต้องการโปรแกรมสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็น
ความต้องการสร้างซอฟต์แวร์ขึ้นใหม่หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม โดย
ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักพัฒนาระบบเคลื่อนที่ที่มีจํานวนสมาชิกไม่
เกิน 10 คน
สามารถทํางานร่วมกับนักวิเคราะห์ นักออกแบบ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการเสนอความเห็นการพัฒนาระบบ จัดทําข้อกําหนด
โดยละเอี ย ด เขี ย นรหั ส โปรแกรม และทดสอบการทํ า งานของ
โปรแกรมแต่ละโปรแกรมของซอฟต์แวร์ ตามเงื่อนไขความต้องการ
โปรแกรมสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการสร้าง
ซอฟต์แวร์ข้ึนใหม่หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เดิม ภายใต้การกํากับดูแล
ของนักพัฒนาระบบเคลื่อนที่อาวุโส
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ทักษะหลัก

การประมวลผลแบบเคลื่อนที่ (Mobile computing)
ทักษะย่อย

วิศวกรเครือข่ายระบบเคลื่อนที่ (Mobile Networking Engineer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม งานหนึ่ ง กลุ่ ม หรื อ มากกว่ า ในการ
ดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การ และสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ แ ละ
สภาพแวดล้อมต่างๆ รวมถึงบูรณการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ
เชื่อมสายและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเข้าด้วยกัน โดยดูแล
รับผิดชอบกลุ่มวิศวกรเครือข่ายระบบเคลื่อนที่ที่มีจํานวนสมาชิก
10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการดําเนินการ
บริหารจัดการ และสนับสนุนอุปกรณ์เคลื่อนที่และสภาพแวดล้อม
ต่างๆ รวมถึงบูรณาการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบเชื่อมสายและ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเข้าด้วยกัน โดยดูแลรับ ผิด ชอบ
กลุ่มวิศวกรเครือข่ายระบบเคลื่อนที่ที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10
คน
สามารถดําเนินการ บริหารจัดการ และสนับสนุนอุปกรณ์เคลื่อนที่
และสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมถึงบูรณาการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แบบเชื่อมสายและเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตแบบไร้สายเข้า ด้วยกั น
ภายใต้การกํากับดูแลของวิศวกรเครือข่ายระบบเคลื่อนที่อาวุโส
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ทักษะหลัก

การประมวลผลแบบเคลื่อนที่ (Mobile computing)
ทักษะย่อย

วิศวกรความมัน่ คงปลอดภัยระบบเคลื่อนที่ (Mobile Security Engineer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม งานหนึ่ ง กลุ่ ม หรื อ มากกว่ า ในการ
สร้ า งสรรค์ โ ปรแกรมสํ า หรั บ อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ ที่ มี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัย หรือพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยให้กับสภาพแวดล้อมของ
เครือข่ายเคลื่อนที่ หรือทั้งสองกรณี โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มวิศวกร
ความมั่นคงปลอดภัยระบบเคลื่อนที่ที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าในการสร้างสรรค์
โปรแกรมสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย หรือพัฒนา
ความมั่นคงปลอดภัยให้กับสภาพแวดล้อมของเครือข่ายเคลื่อนที่
หรือทั้งสองกรณี โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มวิศวกรความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเคลื่อนที่ที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถสร้างสรรค์โปรแกรมสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย หรือพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยให้กับสภาพแวดล้อมของ
เครื อ ข่ า ยเคลื่ อ นที่ หรื อ ทั้ ง สองกรณี ภายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของ
วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยระบบเคลื่อนที่อาวุโส
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8. ทักษะหลัก: ธุรกิจทางสื่อสังคม (Social Business) ประกอบไปด้วย 4 ทักษะย่อย ดังนี้
8.1 ผู้สร้างเนื้อหา (Content Creator)
8.2 ผู้จัดการชุมชน (Community Manager)
8.3 ผู้ลงโฆษณา (Advertiser)
8.4 นักวิเคราะห์ (Analyst)
ทักษะหลัก

ธุรกิจทางสื่อสังคม (Social Business)
ทักษะย่อย

ผู้สร้างเนื้อหา (Content Creator)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถคุมโครงการทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
เทคนิคหรือด้านอื่นๆ และสามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือ
มากกว่าในการสามารถสร้างเนื้อหาสําหรับโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ได้
รวมถึง โพสต์ในรูปแบบล๊อก รูปภาพ และวิดีโอ นอกจากนี้ ยังต้อง
สามารถสื่อสารสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนซึ่งรวมถึง
ผู้ใช้ปลายทางและฝ่ายบริหารทราบ ตามเงื่อนไขความต้องการของธุรกิจ
โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มผู้สร้างเนื้อหาที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มทั้งกลุ่มงานด้านเทคนิคและไม่ใช่ด้าน
เทคนิค สามารถสร้างเนื้อหาสําหรับโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ได้ รวมถึง
โพสต์ในรูปแบบล๊อก รูปภาพ และวิดีโอ ตามเงื่อนไขความต้องการของธุรกิจ
โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มผู้สร้างเนื้อหาที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถสร้างเนื้อหาสําหรับ โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ไ ด้ รวมถึง
โพสต์ในรูปแบบบล๊อก รูปภาพ และวิดีโอ ตามเงื่อนไขความต้องการ
ของธุรกิจ ภายใต้การกํากับดูแลของผู้สร้างเนื้อหาอาวุโส
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ทักษะหลัก

ธุรกิจทางสื่อสังคม (Social Business)
ทักษะย่อย

ผู้จัดการชุมชน (Community Manager)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าให้สามารถมี
ส่วนร่วมหรื อติดต่ อกับลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึ งการฟัง
การสนทนา การตอบกลับ ความคิดเห็น และการจัด กิจ กรรมบน
สื่อสังคมออนไลน์ได้ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถสื่อสารภาพรวมของ
ชุม ชนให้ผู้ มีส่ วนได้เสียทุกคนและฝ่ายบริหารทราบ ตามเงื่อ นไข
ความต้องการของธุรกิจ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มผู้จัดการชุมชนที่มี
จํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มให้สามารถมีส่วนร่วมหรือติดต่อกับ
ลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการฟัง การสนทนา การตอบกลับ
ความคิดเห็น และการจัดกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ ตามเงื่อนไข
ความต้องการของธุรกิจ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มผู้จัดการชุมชนที่มี
จํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถมีส่วนร่วมหรือติดต่อกับลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึง
การฟัง การสนทนา การตอบกลับความคิดเห็น และการจัดกิจกรรม
บนสื่อสังคมออนไลน์ได้ ตามเงื่อนไขความต้องการของธุรกิจ ภายใต้
การกํากับดูแลของผู้จัดการชุมชนอาวุโส
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ทักษะหลัก

ธุรกิจทางสื่อสังคม (Social Business)
ทักษะย่อย

ผู้ลงโฆษณา (Advertiser)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าให้สามารถ
ทดสอบการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ผลของโฆษณาบนสื่อ
สังคมออนไลน์ และปรับแผนการโฆษณาเพื่อสร้างรายได้สุงสูดให้กับ
บริษัทได้ ตามเงื่อนไขความต้องการของธุรกิจ โดยดูแลรับผิดชอบ
กลุ่มผู้ลงโฆษณาที่มีจํานวนสมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มให้สามารถทดสอบการโฆษณา
ในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ผลของโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ และ
ปรับแผนการโฆษณาเพื่อสร้างรายได้สุงสูดให้กับบริษัทได้ ตามเงื่อนไข
ความต้ องการของธุรกิจ โดยดู แ ลรับ ผิด ชอบกลุ่มผู้ ล งโฆษณาที่ มี
จํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถทดสอบการโฆษณาในรู ป แบบต่ า งๆ วิ เ คราะห์ ผ ลของ
โฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ และปรับแผนการโฆษณาเพื่ อสร้า ง
รายได้ สุง สูดให้กับ บริษัทได้ ตามเงื่อนไขความต้อ งการของธุรกิจ
ภายใต้การกํากับดูแลของผู้ลงโฆษณาอาวุโส
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ทักษะหลัก

ธุรกิจทางสื่อสังคม (Social Business)
ทักษะย่อย

นักวิเคราะห์ (Analyst)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าให้สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น อัตราการมีส่วนร่วม จํานวนผู้ใช้งาน อัตราการ
กดผ่ า น จํ า นวนการตอบสนอง และรวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ร ายได้
นอกจากนี้ ยังต้องสามารถสื่อสารภาพรวมของผลการวิเคราะห์ให้
ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก คนและฝ่ า ยบริ ห ารทราบ ตามเงื่ อ นไขความ
ต้องการของธุรกิจ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักวิเคราะห์ที่มีจํานวน
สมาชิก 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เช่น
อัตราการมีส่วนร่วม จํานวนผู้ใช้งาน อัตราการกดผ่าน จํานวนการ
ตอบสนอง และรวมถึ ง การวิ เ คราะห์ ร ายได้ ตามเงื่ อ นไขความ
ต้องการของธุรกิจ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักวิเคราะห์ที่มีจํานวน
สมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เช่น อัตราการมีส่วนร่วม จํานวนผู้ใช้งาน
อัตราการกดผ่าน จํานวนการตอบสนอง และรวมถึงการวิเคราะห์
รายได้ ตามเงื่อนไขความต้องการของธุรกิจ ภายใต้การกํากับดูแล
ของนักวิเคราะห์อาวุโส
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9. ทักษะหลัก: ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ประกอบไปด้วย 5 ทักษะย่อย ดังนี้
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

ผู้เตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล (Data Hygienist)
นักสํารวจข้อมูล (Data Explorer)
สถาปนิกด้านการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ (Business Solution Architect)
นักวิทยาศาตร์ข้อมูล (Data Scientist)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนโฆษณา(Campaign Expert)

ทักษะหลัก

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ทักษะย่อย

ผู้เตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล (Data Hygienist)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าให้สามารถตรวจสอบ
และแก้ไขข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องได้ นอกจากนี้
จะต้องสามารถสื่อสารภาพรวมของคุณภาพข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน
และผู้บริหารทราบ ตามเงื่อนไขความต้องการของโดเมนและธุรกิจรวมถึง
ปัญหาที่มี โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มให้สามารถตรวจสอบและแก้ไข
ข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องได้ ตามเงื่อนไข
ความต้ อ งการของโดเมนและธุ ร กิ จ รวมถึ ง ปั ญ หาที่ มี โดยดู แ ล
รับผิดชอบกลุ่มที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล (หรือลบ) รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไป
จากชุดข้อมูล ตารางหรือฐานข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องได้
ตามเงื่อ นไขความต้อ งการของโดเมนและธุรกิ จ รวมถึ ง ปัญ หาที่ มี
ภายใต้การกํากับดูแลของผู้เตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลอาวุโส
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ทักษะหลัก

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ทักษะย่อย

นักสํารวจข้อมูล (Data Explorer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าให้สามารถ
คั ด เลื อ กข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คํ า ถามที่ มี ไ ด้ นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ ง
สามารถสื่อสารภาพรวมของข้อมูลที่พร้อมจะใช้งานให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกคนและฝ่ายบริหารทราบ ตามเงื่อนไขความต้องการของโดเมน
และธุรกิจรวมถึงปั ญหาที่มี และข้อมูล ที่ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว โดยดูแลรับผิดชอบจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มให้คัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
คําถามที่มีได้ ตามเงื่อนไขความต้องการของโดเมนและธุรกิจรวมถึง
ปัญหาที่มี และข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โดยดูแล
รับผิดชอบจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคําถามที่มีได้ ตามเงื่อนไขความ
ต้องการของโดเมนและธุรกิจรวมถึงปัญหาที่มี และข้อมูลที่ผ่านการ
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ภายใต้การกํา กับดูแลของนักสํา รวจ
ข้อมูลอาวุโส
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ทักษะหลัก

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ทักษะย่อย

สถาปนิกด้านการแก้ไขปัญหาของธุรกิจ (Business Solution
Architect)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าให้มีความสามารถ
ในการเตรียมข้อมูลที่ได้รับการคัดเลือกให้พร้อมสําหรับการวิเคราะห์
นอกจากนี้ ยังต้องสามารถสื่อสารภาพรวมของกระบวนการจัดเตรียม
ข้อมู ลให้ผู้มีส่ว นได้เสี ยทุก คนและฝ่า ยบริหารทราบ ตามเงื่อนไข
ความต้องการของโดเมนและธุรกิจรวมถึงปัญหาที่มี และได้ทําการ
คัดเลือกกลุ่มข้อมูลที่ตรวจสอบและแก้ใขในเบื้องต้นแล้ว โดยดูแล
รับผิดชอบกลุ่มสถาปนิกด้านการแก้ไขปัญหาของธุรกิจที่มีจํานวน
สมาชิกไม่เกิน 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มให้มีความสามารถในการเตรียม
ข้อมูลที่ได้รับการคัดเลือกให้พร้อมสําหรับการวิเคราะห์ ตามเงื่อนไข
ความต้องการของโดเมนและธุรกิจรวมถึงปัญหาที่มี และได้ทําการ
คัดเลือกกลุ่มข้อมูลที่ตรวจสอบและแก้ใขในเบื้องต้นแล้ว โดยดูแล
รับผิดชอบกลุ่มสถาปนิกด้านการแก้ไขปัญหาของธุรกิจที่มีจํานวน
สมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถเตรียมข้อมูลที่ได้รับการคัดเลือกให้พร้อมสําหรับการวิเคราะห์
ตามเงื่อนไขความต้องการของโดเมนและธุรกิจรวมถึงปัญหาที่มี และ
ได้ทําการคัดเลือกกลุ่มข้อมูลที่ตรวจสอบและแก้ใขในเบื้องต้นแล้ว
ภายใต้การกํากับดูแลของสถาปนิกด้านการแก้ไขปัญหาของธุรกิจอาวุโส
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ทักษะหลัก

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ทักษะย่อย

นักวิทยาศาตร์ข้อมูล (Data Scientist)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม งานหนึ่ ง กลุ่ ม หรื อ มากกว่ า ให้ มี
ความสามารถในการจั ด การข้ อ มู ล การสร้ า งแบบจํ า ลองการ
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ ตอบโจทย์ โดยใช้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ มี ก ารจั ด ระเบี ย บ
นอกจากนี้ ยังต้องสามารถสื่อสารภาพรวมของความคืบหน้าและ
ปัญหาเกี่ยวกับแบบจําลองข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนและฝ่าย
บริหารทราบ ตามเงื่อนไขความต้องการของโดเมนและธุรกิจรวมถึง
ปัญหาที่มี และข้อมูลได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่ม
นักวิทยาศาตร์ข้อมูลที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มให้มีความสามารถในการจัดการ
ข้อมูล การสร้างแบบจําลองการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ โดยใช้ข้อมูลที่
ได้มีการจัดระเบียบ ตามเงื่อนไขความต้องการของโดเมนและธุรกิจ
รวมถึงปัญหาที่มี และข้อมูลได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว โดยดูแลรับผิดชอบ
กลุ่มนักวิทยาศาตร์ข้อมูลที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถจัดการข้อมูล การสร้างแบบจําลองการวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์
โดยใช้ข้อมูลที่ได้มีการจัดระเบียบ ตามเงื่อนไขความต้องการของ
โดเมนและธุรกิจรวมถึงปัญหาที่มี และข้อมูลได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้ว
ภายใต้การกํากับดูแลของนักวิทยาศาตร์ข้อมูลอาวุโส
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ทักษะหลัก

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ทักษะย่อย

ผู้เชีย่ วชาญด้านการวางแผนโฆษณา (Campaign Expert)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม งานหนึ่ ง กลุ่ ม หรื อ มากกว่ า ให้ มี
ความสามารถในการเปลี่ยนแบบจําลองให้เป็นผลลัพธ์ เช่นลูกค้า
ควรได้รับ ข้อความแบบใดและเมื่อใด นอกจากนี้ ยังต้องสามารถ
สื่ อ สารภาพรวมของความคื บ หน้ า และปั ญ หาในการเปลี่ ย น
แบบจําลองให้เป็นผลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนและฝ่ายบริหารทราบ
ตามเงื่อนไขความต้องการของโดเมนและธุรกิจรวมถึงปัญหาที่มี และ
แบบจําลองได้รับการพัฒนาแล้ว โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการวางแผนโฆษณาที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มให้มีความสามารถในการเปลี่ยน
แบบจําลองให้เป็นผลลัพธ์ เช่น ลูกค้าควรได้รับข้อความแบบใดและ
เมื่อใด ตามเงื่อนไขความต้องการของโดเมนและธุรกิจรวมถึงปัญหาที่มี
และแบบจํ า ลองได้ รั บ การพั ฒ นาแล้ ว โดยดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนโฆษณาที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถเปลี่ ย นแบบจํ า ลองให้ เ ป็ น ผลลั พ ธ์ เช่ น ลู ก ค้ า ควรได้ รั บ
ข้อความแบบใดและเมื่อใด ตามเงื่อนไขความต้องการของโดเมน
และธุรกิจรวมถึงปัญหาที่มี และแบบจําลองได้รับการพัฒนาแล้ว
ภายใต้การกํากับดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนโฆษณาอาวุโส
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10. ทักษะหลัก: การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)
ประกอบไปด้วย 5 ทักษะย่อย ดังนี้
10.1 นักวิเคราะห์ระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT System Analyst)
10.2 นักออกแบบระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT System Designer)
10.3 วิศวกรการสร้างต้นแบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT Prototyping Engineer)
10.4 นักทดสอบระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT System Tester)
10.5 วิศวกรระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT System Engineer)
ทักษะหลัก

การเชื่อมต่อของสรรพสิง่ (Internet of Things (IoT))
ทักษะย่อย

นักวิเคราะห์ระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT System Analyst)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

คําจํากัดความ
สามารถบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม งานหนึ่ ง กลุ่ ม หรื อ มากกว่ า ให้ มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และเปลี่ยนความต้องการทางธุรกิจให้
เป็ น ความต้ อ งการระบบได้ นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งสามารถสื่ อ สาร
ภาพรวมของระบบที่มีอยู่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนและฝ่ายบริหาร
ทราบ ตามเงื่อ นไขความต้องการของธุรกิจ และรายละเอี ยดของ
สภาพแวดล้อมเป้าหมาย โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักวิเคราะห์ระบบ
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มให้มีความสามารถวิเคราะห์และ
เปลี่ยนความต้องการทางธุรกิจให้เป็นความต้องการระบบได้ เงื่อนไข
ความต้ อ งการของธุ ร กิ จ และรายละเอี ย ดของสภาพแวดล้ อ ม
เป้าหมาย โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักวิเคราะห์ระบบการเชื่อมต่อ
ของสรรพสิ่งที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
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ระดับ
ความสามารถ

คําจํากัดความ

1

สามารถวิเคราะห์และเปลี่ยนความต้องการทางธุรกิจให้เป็นความ
ต้องการระบบได้ เงื่อนไขความต้องการของธุรกิจและรายละเอียด
ของสภาพแวดล้อมเป้าหมาย ภายใต้การกํากับดูแลของนักวิเคราะห์
ระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งอาวุโส
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ทักษะหลัก

การเชื่อมต่อของสรรพสิง่ (Internet of Things (IoT))
ทักษะย่อย

นักออกแบบระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT System Designer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าให้ มีความสามารถ
ในการออกแบบระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของธุรกิจได้ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถสื่อสารภาพรวมของ
การออกแบบระบบให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนและฝ่ายบริหารทราบ
ตามเงื่อนไขความต้องการของธุรกิจ รายละเอียดสภาพแวดล้อม
เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์ระบบ โดยดูแล
รับผิดชอบกลุ่มนักออกแบบระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งที่มีจํานวน
สมาชิกไม่เกิน 10-50 คน
สามารถกํา กับ ดูแ ลกลุ่ม งานหนึ่ง กลุ ่ม ให้ม ีค วามสามารถในการ
ออกแบบระบบการเชื่ อ มต่ อ ของสรรพสิ่ ง ที่ ต อบสนองต่ อ ความ
ต้อ งการของธุร กิ จ ได้
ตามเงื่ อ นไขความต้ อ งการของธุ ร กิ จ
รายละเอี ย ดสภาพแวดล้ อ มเป้ า หมาย และผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการวิเคราะห์ระบบ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักออกแบบระบบ
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถออกแบบระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งที่ตอบสนองต่อ
ความต้ อ งการของธุ ร กิจ ได้ ตามเงื่ อ นไขความต้ อ งการของธุ ร กิ จ
รายละเอี ย ดสภาพแวดล้ อ มเป้ า หมาย และผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการวิเคราะห์ระบบ ภายใต้การกํากับดูแลของนักออกแบบ
ระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งอาวุโส
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ทักษะหลัก

การเชื่อมต่อของสรรพสิง่ (Internet of Things (IoT))
ทักษะย่อย

วิศวกรการสร้างต้นแบบการเชื่อมต่อของสรรพสิง่ (IoT Prototyping Engineer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าให้มีความสามารถ
ในการใช้เครื่องมือในการสร้างต้นแบบ เพื่อพัฒนาชุดสร้างต้นแบบ
รวดเร็วที่สามารถใช้สื่อสารกับเจ้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังต้องสามารถสื่อสารภาพรวมความคืบหน้าและปัญหาใน
การสร้ า งต้ น แบบให้ ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนและฝ่ายบริหารทราบ ตาม
เงื่อนไขความต้องการของธุรกิจ รายละเอียดของสภาพแวดล้อมเป้าหมาย
และการออกแบบของระบบ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มวิศวกรการสร้าง
ต้นแบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10-50 คน
สามารถกํา กับดู แลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มให้มีความสามารถในการใช้
เครื่องมือในการสร้างต้นแบบ เพื่อพัฒนาชุดสร้างต้นแบบรวดเร็วที่
สามารถใช้สื่อสารกับเจ้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
เงื่อนไขความต้องการของธุรกิจ รายละเอียดของสภาพแวดล้อมเป้าหมาย
และการออกแบบของระบบ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มวิศวกรการสร้าง
ต้นแบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถใช้เครื่องมือในการสร้างต้นแบบ เพื่อพัฒนาชุดสร้างต้นแบบรวดเร็ว
ที่สามารถใช้สื่อสารกับเจ้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเงื่อนไข
ความต้องการของธุรกิจ รายละเอียดของสภาพแวดล้อมเป้าหมาย และการ
ออกแบบของระบบ ภายใต้การกํากับดูแลของวิศวกรการสร้างต้นแบบการ
เชื่อมต่อของสรรพสิ่งอาวุโส
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ทักษะหลัก

การเชื่อมต่อของสรรพสิง่ (Internet of Things (IoT))
ทักษะย่อย

นักทดสอบระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT System Tester)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าให้มีความสามารถ
ในการออกแบบการทดสอบระบบ ทดสอบการบูรณาการระบบ และ
ทดสอบประสิทธิภาพของการระบบจากการทํา load test รวมถึง
สามารถสื่อสารผลการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังต้อง
สามารถสื่อสารภาพรวมของผลการทดสอบให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนและ
ฝ่ายบริหารทราบ ตามเงื่อนไขความต้องการของธุรกิจและรายละเอียด
สภาพแวดล้อมเป้าหมาย โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักทดสอบระบบ
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10-50 คน
สามารถกํ า กั บ ดู แ ลกลุ่ ม งานหนึ่ ง กลุ่ ม ให้ มี ค วามสามารถในการ
ออกแบบการทดสอบระบบ ทดสอบการบูรณาการระบบ และทดสอบ
ประสิทธิภาพของการระบบจากการทํา load test รวมถึงสามารถ
สื่อสารผลการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเงื่อนไขความต้องการของ
ธุรกิจและรายละเอียดสภาพแวดล้อมเป้าหมาย โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่ม
นักทดสอบระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถออกแบบการทดสอบระบบ ทดสอบการบูรณาการระบบ และ
ทดสอบประสิทธิภาพของการระบบจากการทํา load test รวมถึงสามารถ
สื่อสารผลการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเงื่อนไขความต้องการ
ของธุร กิ จ และรายละเอีย ดสภาพแวดล้ อ มเป้า หมาย ภายใต้ ก าร
กํากับดูแลของนักทดสอบระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งอาวุโส
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ทักษะหลัก

การเชื่อมต่อของสรรพสิง่ (Internet of Things (IoT))
ทักษะย่อย

วิศวกรระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิง่ (IoT System Engineer)
ระดับ
ความสามารถ

3

2

1

คําจํากัดความ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าให้มีความสามารถใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบฝังตัวที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงฮาร์ดแวร์ เช่น
หน่วยความจําแฟลช พอร์ตอเนกประสงค์ และการปฏิสัมพันธ์แบบอนุกรมได้
นอกจากนี้ ยังต้องสามารถสื่อสารภาพรวมของการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อ
ของสรรพสิ่งให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนและฝ่ายบริหารทราบ ตามเงื่อนไขความ
ต้องการของธุรกิจ รายละเอียดสภาพแวดล้อมเป้าหมาย การออกแบบระบบ
และผลที่ได้จากกระบวนการสร้างต้นแบบ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่ม
วิศวกรระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10-50 คน
สามารถกํากับดูแลกลุ่มงานหนึ่งกลุ่มให้มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบฝังตัวที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงฮาร์ดแวร์ เช่น หน่วยความจําแฟลช
พอร์ตอเนกประสงค์ และการปฏิสัมพันธ์แบบอนุกรมได้ ตามเงื่อนไขความ
ต้องการของธุรกิจ รายละเอียดสภาพแวดล้อมเป้าหมาย การออกแบบระบบ
และผลที่ได้จากกระบวนการสร้างต้นแบบ โดยดูแลรับผิดชอบกลุ่มวิศวกร
ระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งที่มีจํานวนสมาชิกไม่เกิน 10 คน
สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบฝังตัวที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงฮาร์ดแวร์ เช่น
หน่วยความจําแฟลช พอร์ตอเนกประสงค์ และการปฏิสัมพันธ์แบบอนุกรมได้
ตามเงื่อนไขความต้องการของธุรกิจ รายละเอียดสภาพแวดล้อมเป้าหมาย
การออกแบบระบบ และผลที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการสร้ า งต้ น แบบ
ภายใต้การกํากับดูแลของวิศวกรระบบการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งอาวุโส
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