
ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน) 
เรื่อง  การรบัรองสมรรถนะด้านการใชด้ิจิทัล 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  เรื่อง   
การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้มีความเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลด้านดิจิทัลให้สอดคล้องกับ  
การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์  4.0  ตามนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  และ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ด้านการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล  (Digital  
Literacy)   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๑  แห่งข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ  หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ  
และหนังสือรับรองสมรรถนะ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  ในการประชุม  ครั้งที่  ๑๒/256๒  เมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๒  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  เรื่อง   
การรับรองสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก   
(1) ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  เรื่อง  การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล  

พ.ศ.  256๑ 
(2) ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  เรื่อง  การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล  

(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  256๒ 
(๓) ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  เรื่อง  อัตราค่าบริการของหน่วยประเมิน

สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล  พ.ศ.  256๑ 
(๔) ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์   

ส าหรับหน่วยประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 
“การใช้ดิจิทัล”  หมายความว่า  การใช้คอมพิวเตอร์  การใช้อินเทอร์เน็ต  การใช้โปรแกรม  

หรือการใช้งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ 
“สมรรถนะ”  หมายความว่า  การใช้ความรู้  ทักษะ  ความสามารถ  และคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์อื่น  มาประยุกต์ใช้เพื่อประกอบอาชีพ 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



“หนังสือรับรองสมรรถนะ”  หมายความว่า  หนังสือและบัตรที่แสดงการรับรองว่าบุคคลใด 
ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล 

“หน่วยประเมิน”  หมายความว่า  หน่วยประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล 
ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบัน 

“เจ้าหน้าที่ประเมิน”  หมายความว่า  บุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบนัเพ่ือด าเนนิการ
ประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล 

“เครื่องมือการประเมินของสถาบนั”  หมายความว่า  ข้อสอบที่จัดท าโดยสถาบันและด าเนนิการ
ประเมินโดยหน่วยประเมิน 

“เครื่องมือการประเมินสากล”  หมายความว่า  ข้อสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานของสถาบัน  ซึ่ งจัดท าและด าเนินการประเมินโดยหน่วยประเมิน 
ที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงกับสถาบัน 

“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน) 
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถาบัน   
ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการรักษาการตามประกาศนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามประกาศนี้  ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้มีอ านาจตีความ

และวินิจฉัย  โดยให้ถือการตีความและวินิจฉัยดังกล่าวเป็นที่สุด  และรายงานให้คณะกรรมการสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพทราบ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๖ ในการด าเนินการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลในระดับต่าง ๆ  สถาบัน 
จะจัดเตรียมคู่มือและข้อสอบเพ่ือใช้ส าหรับการประเมินความรู้  ทักษะ  และความสามารถของบุคคล  
ในด้านการใช้ดิจิทัล 

ข้อ ๗ ในการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล  สถาบันจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ในการด าเนินการประเมินสมรรถนะในแต่ละระดับ  โดยแบ่งตามเครื่องมือการประเมิน  ในอัตราดังต่อไปนี้   

(๑) เครื่องมือการประเมินของสถาบัน   
 ระดับที่  ๑  ทักษะขั้นพื้นฐาน  คนละ  ๔๐๐  บาท 
 ระดับที่  ๒  ทักษะขั้นต้นส าหรับการท างาน  คนละ  ๕๐๐  บาท 
 ระดับที่  ๓  ทักษะประยุกต์ส าหรับการท างาน  คนละ  ๖๐๐  บาท 
(๒) เครื่องมือการประเมินสากล   
 ระดับที่  ๑  ทักษะขั้นพื้นฐาน  คนละ  ๘๐๐  บาท 
 ระดับที่  ๒  ทักษะขั้นต้นส าหรับการท างาน  คนละ  ๑,๐๐๐  บาท 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



 ระดับที่  ๓  ทักษะประยุกต์ส าหรับการท างาน  คนละ  ๑,๒๐๐  บาท 
ข้อ ๘ สถาบันจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการด าเนินการประเมินสมรรถนะตามข้อ  ๗  

จ านวน  ๑  ครั้ง  (๑  คน  ๑  สิทธิ์)  แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) นักเรียนและนักศึกษาซึ่งก าลังศึกษาอยู่   และมีหนังสือขอรับการสนับสนุนจาก

สถาบันการศึกษา  สถาบันจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการด าเนินการประเมินสมรรถนะเต็มจ านวนกรณี
ใช้เครื่องมือการประเมินของสถาบัน  หรือจ านวนครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมในการด าเนินการประเมิน
สมรรถนะ  กรณีใช้เครื่องมือการประเมินสากล 

(๒) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมีหนังสือขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสังกัด  สถาบันจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการด าเนินการประเมินสมรรถนะให้จ านวน
ครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมในการด าเนินการประเมินสมรรถนะ 

(๓) คนพิการทางการเห็นซึ่งมีบัตรประจ าตัวคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง  ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ  สถาบันจะสนับสนุนค่าธรรมเนยีม
ในการด าเนินการประเมินสมรรถนะเต็มจ านวน 

(๔) บุคคลอื่นที่สถาบันเห็นควร  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

การสนับสนุนของสถาบันตามวรรคหนึ่ง  สถาบันจะพิจารณาจ านวนผู้เข้ารับการประเมิน  
ที่จะได้รับการสนับสนุนตามความเหมาะสมของงบประมาณ  และนโยบายของสถาบัน  โดยสถาบันมีสิทธิ
ที่จะจ ากัดจ านวนที่จะให้การสนับสนุนดังกล่าว 

ข้อ ๙ สมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลของบุคคล  แบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กลุ่มที่  ๑  ทักษะขั้นพื้นฐาน  ได้แก่  ผู้ที่ผ่านการประเมินเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์  

การใช้งานอินเทอร์เน็ต  และการใช้งานเพ่ือความมัน่คงปลอดภัย  โดยเป็นการเรียนรู้เกีย่วกับการใช้ดจิทิลั  
การใช้งานอุปกรณ์ไอที  และติดต่อสื่อสารบนสื่ออินเทอร์เน็ต  รวมทั้งรู้จักและเข้าใช้บริการพ้ืนฐานและ
ท าธุรกรรมออนไลน์ขั้นต้นได้   

(๒) กลุ่มที่  ๒  ทักษะขั้นต้นส าหรับการท างาน  ได้แก่  ผู้ที่ผ่านการประเมินเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมประมวลผลค า  การใช้โปรแกรมตารางค านวณ  และการใช้โปรแกรมน าเสนอ  โดยเป็นการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอพพลิเคชั่นขั้นต้นส าหรับการท างาน 

(๓) กลุ่มที่  ๓  ทักษะประยุกต์ส าหรับการท างาน  ได้แก่  ผู้ที่ผ่านการประเมินเกี่ยวกับ 
การท างานร่วมกันแบบออนไลน์  การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล  และการใช้ดิจิทัลเพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัย  โดยเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้งานเครื่องมือต่าง  ๆ  ด้านดิจิทัล  ได้หลากหลายและ
ประยุกต์ใช้ในงานได้มากขึ้น 

ข้อ ๑๐ ผู้ที่ผ่านการประเมินตามข้อ  ๙  จะได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล  
ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



(๑) ระดับที่  ๑  มีทักษะขั้นพ้ืนฐาน  ตามที่ก าหนดในข้อ  ๙  (๑)   
(๒) ระดับที่  ๒  มีทักษะขั้นต้นส าหรับการท างานตามที่ก าหนดในข้อ  ๙  (๑)  และ  (2)  หรือ

ข้อ  ๙  (1)  และ  (3)   
(๓) ระดับที่  ๓  มีทักษะประยุกต์ส าหรับการท างานตามที่ก าหนดในข้อ  ๙  (๑)  (๒)  และ  (๓) 
ข้อ ๑๑ บุคคลที่ผ่านการประเมินตามหมวดนี้  และประสงค์จะรับหนังสือรับรองสมรรถนะ  

ต้องช าระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสมรรถนะ  ในอัตราชุดละ  ๑๐๐  บาท 
ในกรณีที่ประสงค์ขอรับหนังสือรับรองสมรรถนะเพ่ิมเติม  จะต้องช าระค่าธรรมเนียม 

การออกหนังสือ  ในอัตรา  ๕๐  บาท  และบัตร  ในอัตรา  ๑๐๐  บาท   

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะดา้นการใช้ดิจทิัล 

 
 

ข้อ 1๒ การประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล  กลุ่มที่  ๑  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่าน 
การประเมินตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การใช้งานฮาร์ดแวร์  การใช้งานระบบปฏิบัติการ  การจัดการข้อมูล  การส ารองข้อมูล  
การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่  และการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง  ได้แก่   

 (ก) การใช้งานฮาร์ดแวร์  ต้องมีความสามารถเลือกประเภทการใช้งานของฮาร์ดแวร์
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ  และอุปกรณ์แสดงผลได้ 
ตามมาตรฐานการเชื่อมต่อ  รวมทั้งการแก้ปัญหาการใช้งานฮาร์ดแวร์ตามคู่มือการใช้งานได้ 

 (ข) การใช้งานระบบปฏิบัติการ  ต้องมีความสามารถใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์   
การแสดงผลเดสก์ท็อป  ฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการ  และการใช้โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ
ตามคู่มือของระบบปฏิบัติการ  รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบปฏิบัติการ 

 (ค) การจัดการข้อมูล  ต้องมีความสามารถสร้างแฟ้มข้อมูล  การเคลื่อนย้ายแฟ้มข้อมูล  
การใช้แฟ้มงานได้ถูกต้อง  และการก าหนดค่าของแฟ้มข้อมูล 

 (ง) การส ารองข้อมูล  ต้องมีความสามารถก าหนดรูปแบบการส ารองข้อมูลและการใช้
ข้อมูลตามลักษณะการส ารองข้อมูล  การส ารองข้อมูลตามคู่มือของบริการซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน  และการกู้คืน
ข้อมูลตามคู่มือของบริการซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน 

 (จ) การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่  ต้องมีความสามารถเลือกประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่  
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่กับระบบเครือข่าย  การใช้แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  และ  
การปรับแต่งแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 (ฉ) การใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง  ต้องมีความสามารถใช้บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้ง   
การใช้งานบริการบนคลาวด์คอมพิวติ้งตามคู่มือใช้งาน  และการแบ่งปันทรัพยากรบนคลาวด์คอมพิวติ้ง 
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(๒) การใช้งานเว็บบราวเซอร์  การสืบค้นข้อมูล  การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  การใช้
งานปฏิทิน  การใช้งานสื่อสังคม  การใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร  และการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
ได้แก่ 

 (ก) การใช้งานเว็บบราวเซอร์  ต้องมีความสามารถสืบค้นข้อมูล  การใช้งานไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  การใช้งานปฏิทิน  การใช้งานสื่อสังคม  การใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร  การใช้ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถเลือกใช้เครือข่าย  การปรับแต่งเว็บบราวเซอร์  และการใช้งาน 
เว็บบราวเซอร์ 

 (ข) การสืบค้นข้อมูล  ต้องมีความสามารถสืบค้นข้อมูลได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
และการจัดการข้อมูลที่สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 

 (ค) การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ต้องมีความสามารถสร้างไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยมีองค์ประกอบที่ถูกต้องตามข้อก าหนด  การปรับแต่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม 
ตามสภาพการใช้งาน  การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัย  
และการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อบนไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตามลักษณะการใช้งาน 

 (ง) การใช้งานปฏิทิน  ต้องมีความสามารถแสดงผลในทางปฏิทินได้อย่างถูกต้อง   
ตามเงื่อนไขที่ก าหนด  การสร้างตารางนัดหมายบนปฏิทินได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด  การแบ่งปฏิทิน
ให้ผู้อื่นใช้งานได้ถูกต้องตามสิทธิที่ก าหนด 

 (จ) การใช้งานสื่อสังคม  ต้องมีความสามารถเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งภายใน
และภายนอกได้ถูกต้องตามประเภทของการติดต่อสื่อสารและตามหลักความมั่นคงปลอดภัย 

 (ฉ) การใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร  ต้องมีความสามารถใช้โปรแกรมการสื่อสาร 
ได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์  การก าหนดค่าเพ่ือปรับแต่งโปรแกรมการสื่อสารได้ถูกต้องตามเงื่อนไข  
ที่ก าหนด  และการใช้โปรแกรมการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 (ช) การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ต้องมีความสามารถใช้งานการซื้อหรือขายสินค้าออนไลน์  
การใช้งานระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  การใช้งานบริการออนไลน์  และการใช้งานออนไลน์  
ได้ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย   

(๓) การใช้บัญชีรายชื่อบุคคล  การป้องกันภัยคุกคาม  การป้องกันซอฟต์แวร์มุ่งร้าย  
(Malware)  การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง  ได้แก่ 

 (ก) การใช้บัญชีรายชื่อบุคคล  ต้องมีความสามารถสร้างบัญชีรายชื่อบุคคลได้ถูกต้อง 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  การก าหนดรหัสผ่านได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัย  และการใช้ 
อัตลักษณ์ของบุคคลในการยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าสู่ระบบได้ถูกต้อง 

 (ข) การป้องกันภัยคุกคาม  ต้องมีความสามารถปรับรุ่นของระบบปฏิบัติการได้ถูกต้อง 
ตามคู่มือการใช้งาน  การก าหนดค่าไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล  (Personal  Firewall)  ได้ถูกต้องตามคู่มือ 
การใช้งาน  และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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 (ค) การป้องกันซอฟต์แวร์มุ่งร้าย  (Malware)  ต้องมีความสามารถใช้งานซอฟต์แวร์
ป้องกันซอฟต์แวร์มุ่งร้าย  (Malware)  ได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน  การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้งาน 
ที่เสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยได้เหมาะสมตามเกณฑ์การใช้งาน  และการตรวจสอบอาการผิดปกติ  
จากซอฟต์แวร์มุ่งร้าย  (Malware)  ได้ถูกต้องตามลักษณะเฉพาะ 

 (ง) การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  ต้องมีความสามารถใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์  
ได้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัย  การเลือกใช้ระบบรหัสลับ  (Encryption)  ได้เหมาะสม
กับการใช้งาน  และการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ความมั่นคงปลอดภัย 

 (จ) การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง  ต้องมีความสามารถใช้เนื้อหาออนไลน์ได้ถูกต้อง  
ตามข้อก าหนดด้านลิขสิทธิ์  การใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้เหมาะสมตามข้อก าหนดขององค์กร  การใช้
อินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องตามหลักการ  และการใช้อินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อ ๑๓ การประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล  กลุ่มที่  ๒  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่าน 
การประเมินตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า  ได้แก่ 
 (ก) การจัดการงานเอกสาร  ต้องมีความสามารถจัดการเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน  

การแสดงมุมมองของเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน  การค้นหาข้อความบนเอกสาร  และการแทนที่  
ได้ตามคู่มือการใช้งาน  การเคลื่อนย้ายข้อมูลบนเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน  และการยกเลิก 
การกระท าบนเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน 

 (ข) การจัดรูปแบบข้อความ  ต้องมีความสามารถปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรในเอกสาร 
ได้ตามคู่มือการใช้งาน  การจัดรูปแบบเอกสารด้วยสไตล์ได้ตามคู่มือการใช้งาน  การใช้เค รื่องหมาย
น าหน้าหัวข้อในเอกสารได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 (ค) การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร  ต้องมีความสามารถจัดรูปแบบย่อหน้าเอกสาร 
ได้ตามคู่มือการใช้งาน  การปรับแต่งเอกสารด้วยชุดรูปแบบได้ตามคู่มือการใช้งาน  และการแบ่งส่วนเอกสาร 
ได้ตามคู่มือการใช้งาน 

 (ง) การแทรกวัตถลุงบนงานเอกสาร  ต้องมีความสามารถแทรกวตัถใุนเอกสารไดต้ามคูม่อื
การใช้งาน  การปรับแต่งวัตถุในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน  การแทรกตารางในเอกสารได้ตามคู่มือ
การใช้งาน  และการปรับแต่งตารางได้ตามคู่มือการใช้งาน 

 (จ) การจัดรูปแบบเอกสาร  ต้องมีความสามารถก าหนดค่าหน้ากระดาษในเอกสาร 
ได้ตามคู่มือการใช้งาน  การจัดรูปแบบหน้ากระดาษในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้  การแทรกหัวหรือ  
ท้ายกระดาษในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน 

 (ฉ) การพิมพ์เอกสาร  ต้องมีความสามารถตั้งค่าการพิมพ์ในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน  
การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน  และการสั่งพิมพ์เอกสารได้ถูกต้องตามคู่มือ
การใช้งาน 
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 (ช) การตรวจทานงานเอกสาร  ต้องมีความสามารถตรวจสอบแก้ไขค าสะกดและ
ไวยากรณ์ในเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน  การตรวจสอบสถิติจ านวนค าในเอกสารได้ตามคู่มือการใชง้าน  
และการจ ากัดการแก้ไขเอกสารได้ตามคู่มือการใช้งาน 

(๒) การใช้งานโปรแกรมตารางค านวณ  ได้แก่ 
 (ก) การจัดการตารางค านวณ  ต้องมีความสามารถจัดการแผ่นงานตามคู่มือการใช้งาน  

และจัดการเซลล์  แถว  คอลัมน์  ได้ตามคู่มือการใช้งาน 
 (ข) การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน  ต้องมีความสามารถป้อนข้อมูลในแผ่นงานได้ตามคู่มือ

การใช้งาน  การเคลื่อนย้ายข้อมูลบนแผ่นงานได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน  การกรองข้อมูลในแผ่นงาน
ได้ตามคู่มือการใช้งาน  และการเรียงล าดับข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามคู่มือการใช้งาน 

 (ค) การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน  ต้องมีความสามารถจัดรูปแบบข้อมูลบนแผ่นงาน 
ได้ตามคู่มือการใช้งาน  และการจัดรูปแบบในแผ่นงานโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติได้ตามคู่มือการใช้งาน 

 (ง) การพิมพ์แผ่นงาน  ต้องมีความสามารถตั้งค่าแผ่นงานเพ่ือการพิมพ์ได้ตามคู่มือ 
การใช้งาน  การแสดงตัวอย่างแผ่นงานก่อนพิมพ์ได้ตามคู่มือการใช้งาน  และการสั่งพิมพ์แผ่นงาน 
ได้ตามคู่มือการใช้งาน 

 (จ) การใช้สูตรฟังก์ชันเพ่ือการค านวณ  ต้องมีความสามารถค านวณข้อมูลบนแผ่นงาน 
ได้ตามสูตรที่ก าหนด  และการใช้ฟังก์ชันข้อมูลบนแผ่นงานได้ตามฟังก์ชันที่ก าหนด 

 (ฉ) การแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน  ต้องมีความสามารถแทรกวัตถุ ในแผ่นงานได้ตามคู่มือ
การใช้งาน  และการปรับแต่งวัตถุได้ตามคู่มือการใช้งาน 

 (ช) การป้องกันแผ่นงาน  ต้องมีความสามารถปอ้งกันแผ่นงานได้ตามคูม่ือการใช้งาน  และ
การก าหนดแผ่นงานให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายได้ตามคู่มือการใช้งาน 

(๓) การใช้งานโปรแกรมงานน าเสนอ  ได้แก่ 
 (ก) การจัดการงานน าเสนอ  ต้องมีความสามารถน าเสนองานถูกสร้างใหม่ได้ตามคู่มือ 

การใช้งาน  การจัดการมุมมองในการน าเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน  และการเลือกใช้เค้าโครง  
ในการเสนองาน  ได้ตามคู่มือการใช้งาน 

 (ข) การใช้งานข้อความบนสไลด์  ต้องมีความสามารถจัดรูปแบบข้อความงานที่น าเสนอ 
ได้ตามคู่มือการใช้งาน  และการใช้เครื่องหมายบนข้อความบนงานที่น าเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน 

 (ค) การแทรกวัตถุลงบนงานน าเสนอ  ต้องมีความสามารถแทรกวัตถุในงานที่น าเสนอ 
ได้ตามคู่มือการใช้งาน  และการปรับแต่งวัตถุได้ตามคู่มือการใช้งาน 

 (ง) การก าหนดการเคลื่อนไหว  ต้องมีความสามารถก าหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุ 
บนงานน าเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน  และการก าหนดรูปแบบการเปลี่ยนหน้าสไลด์ในงานที่น าเสนอ  
ได้ตามคู่มือการใช้งาน 
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 (จ) การตั้งค่างานน าเสนอ  ต้องมีความสามารถก าหนดสไลด์ส าหรับการน าเสนองาน 
ได้ตามคู่มือการใช้งาน  การตั้งค่าการน าเสนองานได้ตามคู่มือการใช้งาน  และการใช้งานในขณะ  
ที่น าเสนอได้ตามคู่มือการใช้งาน 

ข้อ ๑๔ การประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล  กลุ่มที่  ๓  ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่าน 
การประเมินตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การท างานร่วมกันแบบดิจิทัล  ได้แก่ 
 (ก) การท างานร่วมกันแบบออนไลน์  ต้องมีความสามารถท างานบนพ้ืนที่การท างาน 

แบบออนไลน์  การใช้งานพ้ืนที่เพ่ือการท างานแบบออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และการแบ่งปัน  
พ้ืนที่เพ่ือการท างานแบบออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 (ข) การใช้งานพ้ืนที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์  ต้องมีความสามารถแบ่งปันพ้ืนที่ข้อมูล
ออนไลน์ได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  การใช้งานพ้ืนที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
และการแบ่งปันการใช้พ้ืนที่ข้อมูลออนไลน์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 (ค) การใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ  ต้องมีความสามารถเลือกใช้โปรแกรมแบ่งปัน
หน้าจอได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน  การใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอได้ตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด  และการใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอร่วมกันได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 (ง) การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  ต้องมีความสามารถใช้โปรแกรม
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  การใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และการใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพร่วมกันได้ตามเกณฑ์  
ที่ก าหนด 

(๒) การใช้งานโปรแกรมสร้างเว็บ  การใช้งานสื่อดิจิทัลเพ่ือการท างาน  การใช้งานโปรแกรม
ตกแต่งภาพ  การใช้งานโปรแกรมจับการท างานของหน้าจอ  และการใช้งานโปรแกรมตัดต่อสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว  ได้แก่ 

 (ก) การใช้งานโปรแกรมสร้างเว็บ  ต้องมีความสามารถออกแบบหน้าเว็บเพจได้ตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน  การแทรกวัตถุหน้าเว็บเพจได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน  และการเผยแพร่ 
หน้าเว็บเพจได้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน 

 (ข) การใช้งานสื่อดิจิทัลเพ่ือการท างาน  ต้องมีความสามารถเลือกใช้สื่อดิจิทัล 
ได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  การจ าแนกรูปแบบสื่อดิจิทัลได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน  และการใช้
งานสื่อดิจิทัลได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

 (ค) การใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ  ต้องมีความสามารถบันทึกรูปภาพจากแหล่งต่าง  ๆ  
ได้ตามลักษณะการใช้งาน  การปรับแต่งรูปภาพได้ตามคู่มือการใช้งาน  และการบันทึกรูปภาพเพ่ือสั่งพิมพ์ 
ได้ตามคู่มือการใช้งาน 
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 (ง) การใช้งานโปรแกรมจับการท างานของหน้าจอ  ต้องมีความสามารถใช้โปรแกรม 
จับการท างานของหน้าจอได้ตามคู่มือการใช้งาน  และการบันทึกข้อมูลจากโปรแกรมจับการท างาน  
ของหน้าจอได้ตามคู่มือการใช้งาน 

 (จ) การใช้งานโปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว  ต้องมีความสามารถตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว
ได้ตามชนิดของข้อมูลและลักษณะการใช้งาน  การใช้งานโปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหวได้ตามคู่มือ
การใช้งาน  และการบันทึกสื่อภาพเคลื่อนไหวได้ตามคู่มือการใช้งาน 

(๓) การป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย  การปฏิบัติตามหลักการเพ่ือรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัย  การปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย  และก าหนดรูปแบบ
การพิสูจน์ตัวตน  ได้แก่ 

 (ก) การป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย  ต้องมีความสามารถจัดการข้อมูล
จากภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยได้ตามลักษณะการใช้งาน  การป้องกันโปรแกรมจากภัยคุกคาม  
ต่อความมั่นคงปลอดภัย  และการป้องกันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัย 
ได้ตามลักษณะการใช้งาน 

 (ข) การปฏิบัติตามหลักการเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัย  ต้องมีความสามารถ 
รักษาข้อมูลให้มีความปลอดภัยตามคู่มือการใช้งาน  และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรม  
ตามคู่มือการใช้งาน 

 (ค) ปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย  ต้องมีความสามารถปรับแตง่
เว็บบราวเซอร์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามคู่มือการใช้งาน  การใช้งานเว็บบราวเซอร์ได้อย่างปลอดภัย
ตามคู่มือการใช้งาน  และการเลือกใช้โปรแกรมเสริมส าหรับเว็บบราวเซอร์ได้อย่างปลอดภัยตามคู่มือ 
การใช้งาน 

 (ง) การก าหนดรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน  ต้องมีความสามารถพิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่เป็น  
ได้ตามมาตรฐาน  การพิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่มีได้ตามมาตรฐาน  และการพิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่รู้ได้ตาม
มาตรฐาน 

หมวด  ๓ 
หนว่ยประเมนิ 

 
 

ข้อ ๑๕ สถาบันอาจให้การรับรองให้องค์กรดังต่อไปนี้  เป็นหน่วยประเมิน   
(๑) ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน 
(๒) สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน 
(๓) สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน 
(๔) บริษัทหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
(๕) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
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(๖) มูลนิธิหรือสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ 
ของกลุ่มอาชีพ 

(๗) องค์กรอื่นใดที่สถาบันให้การรับรอง 
ข้อ ๑๖ การประเมินองค์กรตามข้อ  ๑๕  ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(1) ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   
(๒) ความพร้อมของสถานที่ 
(๓) ความพร้อมทางด้านเครื่องมือ  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้  องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพ 

ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และดิจิทัลคอนเทนต์ตามข้อบังคับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการออกหนังสือ
รับรองแก่องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้ถือเป็น
หน่วยประเมินตามข้อ  ๑๕ 

ข้อ ๑๗ เมื่อสถาบันได้ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความพร้อมขององค์กร  
ตามข้อ  ๑๖  แล้ว  เห็นว่ามีคุณสมบัตแิละความพร้อมในการท าหน้าที่เป็นหนว่ยประเมิน  ให้ผู้อ านวยการ
มีอ านาจให้ความเห็นชอบให้องค์กรนั้นเป็นหน่วยประเมิน  และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้แก่  
หน่วยประเมินนั้นทราบ  ให้หน่วยประเมินมีอายุสามปี  นับแต่วันที่ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ  
ให้เป็นหน่วยประเมิน 

ข้อ ๑๘ หน่วยประเมินต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน 
เพื่อด าเนินการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล 

เจ้าหน้าที่ประเมินตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๒) สามารถประยุกต์ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน

สมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล   
ทั้งนี้   บุคคลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่สอบในสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับ 

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และดิจิทัลคอนเทนต์  ตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
(องค์การมหาชน)  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการออกหนงัสือรบัรองแก่องคก์รทีม่ีหนา้ที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้ถือเป็นเจ้าหน้าที่ประเมินตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๙ สถาบันอาจสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยประเมินในการประเมินสมรรถนะ 
ด้านการใช้ดิจิทัลได้ตามความเหมาะสมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย  นักเรียน  นักศึกษา  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และบุคคลทั่วไป 
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ข้อ ๒๐ หน่วยประเมินมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ค าสั่ง  รวมทั้งหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเงื่อนไขที่สถาบันก าหนด 
(๒) รักษาไว้ซึ่งความสามารถในการเป็นหน่วยประเมิน  และไม่กระท าการใด ๆ  ที่เป็นการ

เสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่เป็นหน่วยประเมิน 
(๓) ใช้  อ้าง  หรือแสดงตราสัญลักษณ์ของสถาบันเฉพาะแต่ในขอบข่ายที่ได้รับการเห็นชอบ 

ให้เป็นหน่วยประเมินเท่านั้น 
(4) จัดท าและเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล  รวมทั้ง

บันทึกข้อร้องเรียน  และผลการด าเนินการกับข้อร้องเรียนและจัดส่งให้สถาบันเมื่อได้รับการร้องขอ 
(5) จัดให้มีกระบวนการแสดงให้เห็นถึงการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินสมรรถนะ 

ด้านการใช้ดิจิทัล   
(6) จัดให้มีกระบวนการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล   
(7) แจ้งให้สถาบันทราบเป็นหนังสือโดยไม่ชักช้า  ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อเจ้าหน้าที่

และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่มีผลกระทบต่อการก าหนดให้เป็นหน่วยประเมินอย่างมีนัยส าคัญ  
เช่น  การเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล  การย้ายสถานที่ประกอบกิจการ  การเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงาน  
เป็นต้น 

ข้อ ๒๑ ให้สถาบันก ากับและติดตามการด าเนินการของหน่วยประเมิน  ดังนี้ 
(๑) ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานของหน่วยประเมินตามที่สถาบันเห็นสมควร 
(๒) ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานเพ่ิมเติม  หรือตรวจประเมินองค์กรใหม่   

โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  เมื่อมีข้อร้องเรียน  หรือการเปลี่ยนแปลงที่ มีผลต่อกิจกรรม  และ 
การด าเนินการในการรับรองการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล  หรือกรณีมีเหตุอันควรสงสัย  
ว่าความสามารถในการด าเนินการลดลง   

ข้อ ๒๒ บุคลากรของหน่วยประเมินต้องปฏิบัติหน้าที่  รักษาจรรยาบรรณและชื่อเสียงของตน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ  เป็นกลาง  และเป็นธรรม 
(๒) ไม่น าชื่อของสถาบันไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเสียหาย 
(๓) ต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล 
(๔) รักษาความลับหรือไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ  เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล 
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(๖) ไม่ปฏิบัติตนให้เกิดความเสียหายแก่สถาบัน  ตลอดจนให้ความร่วมมือกับสถาบันตามที่
สถาบันร้องขอ 

ข้อ ๒๓ เมื่อหน่วยประเมินแจ้งความประสงคข์อลดขอบขา่ยที่ได้รับความเห็นชอบไว้เดมิ  หรือ
สถาบันเห็นควรลดขอบขา่ยความเห็นชอบของหน่วยประเมินนั้น  ให้สถาบันด าเนนิการตามขอ้  ๑๗  และ
ออกหนังสือแจ้งผลการประเมินฉบับใหม่แทนฉบับเดิม  โดยให้มีก าหนดวันสิ้นอายุตามที่ก าหนดไว้เดิม 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่หน่วยประเมินใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
อันส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเป็นหน่วยประเมิน  สถาบันอาจมีค าสั่งพักเป็นหน่วยประเมินได้  
โดยให้หน่วยประเมินด าเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัที่หนว่ยประเมนิไดร้บั
หนังสือแจ้งจากสถาบัน 

เมื่อหน่วยประเมินสามารถด าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขแล้ว  ให้สถาบัน
ยกเลิกการพักหน่วยประเมินนั้น  หากสถาบันเห็นว่าหน่วยประเมินไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขได้  สถาบันอาจพิจารณาเพิกถอนหน่วยประเมินนั้น 

ข้อ ๒๕ หน่วยประเมินสิ้นสภาพ  ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เลิกประกอบกิจการ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ถูกเพิกถอนการเป็นหน่วยประเมินตามข้อ  ๒๔   
ข้อ ๒๖ หน่วยประเมินที่ประสงค์จะต่ออายุให้แจ้งเป็นหนังสือต่อสถาบันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

เก้าสิบวันก่อนวันครบก าหนด  ทั้งนี้  ให้สถาบันพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๖  โดยให้ค านึงถึง 
กรณีดังต่อไปนี้ในการพิจารณาต่ออายุด้วย   

(๑) ผลการด าเนินการในรอบสามปีที่ผ่านมา 
(๒) ผลการติดตามและประเมินผลด้านจรรยาบรรณ  ความน่าเชื่อถือ  และชื่อเสียงในการ

ด าเนินการ 
(๓) การรักษาหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศ  

ที่เกี่ยวข้องของสถาบัน 
หน่วยประเมินซึ่งได้รับการพิจารณาต่ออายุให้ด าเนินการตามข้อ  ๑๗  ต่อไป 
ข้อ ๒๗ เมื่อหน่วยประเมินใดถูกเพิกถอนตามข้อ  ๒๔  หรือสิ้นสภาพเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด

ตามข้อ  ๒๕  ให้ยุติการด าเนินการทั้งปวงโดยทันที  และยุติการใช้สื่อส่ิงพิมพ์  สื่อโฆษณา  ที่มีการอ้างถึง
การได้รับการก าหนดให้เป็นหน่วยประเมิน 

ข้อ ๒๘ หน่วยประเมินต้องเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประเมินสมรรถนะ 
ด้านการใช้ดิจิทัลเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลจากบุคคลดังกล่าว  โดยให้  
หน่วยประเมินก าหนดสถานที่จัดเก็บ  ผู้รับผิดชอบ  และวิธีการท าลายเอกสารที่ครบก าหนดระยะเวลา
การจัดเก็บดังกล่าว   
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ให้หน่วยประเมินมีกระบวนการเก็บรักษาข้อมูล  ก าหนดวิธีการเข้าถึงข้อมูล  การส่งข้อมูล 
ให้สถาบัน  และเก็บส ารองข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย   

ข้อ ๒๙ บุคคลใดประสงค์จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล  ให้ขอรับ 
การประเมินได้ที่หน่วยประเมินสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล  หรือองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ 
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สถาบันให้การรับรอง  หรือขอรับการประเมินที่สถาบันหรือผ่านระบบ
ฐานข้อมูลของสถาบันโดยระบุชื่อหน่วยประเมินหรือองค์กรที่จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
ด้านการใช้ดิจิทัลที่สะดวกเข้ารับการประเมินก็ได้ 

ข้อ ๓๐ เมื่อหน่วยประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล  ได้ด าเนินการประเมิน
สมรรถนะของบุคคลด้านการใช้ดิจิทัลแล้ว  ให้บันทึกข้อมูลของผู้เข้ารับการประเมินและผลการประเมิน
เข้าระบบฐานข้อมูลของสถาบัน  และแจ้งผลการประเมินเป็นหนังสือต่ อสถาบันภายในระยะเวลา 
ที่สถาบันก าหนด  เพ่ือให้สถาบันด าเนินการออกหนังสือรับรองสมรรถนะให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมิน  
ในแต่ละระดับต่อไป  โดยเป็นไปตามแบบที่สถาบันก าหนด 

หมวด  ๔ 
อัตราค่าบริการของหน่วยประเมนิ 

 
 

ข้อ ๓๑ หน่วยประเมินที่มีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าบริการในการด าเนินการประเมิน
สมรรถนะ  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สถาบันทราบและได้รับการอนุมัติก่อนจึงจะด าเนินการได้   

ค่าธรรมเนียมการขอเรียกเก็บค่าบริการตามวรรคหนึ่ง  สถาบันจะเรียกเก็บในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประเมินโดยเครื่องมือการประเมินของสถาบัน  ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงของ

สถาบันกับหน่วยประเมินแต่ละราย  โดยจะต้องไม่ต่ ากว่าอัตราร้อยละ  ๒๐  ของวงเงินที่หน่วยประเมิน
จัดเก็บจากผู้เข้ารับการประเมิน 

(๒) การประเมินโดยเครื่องมือการประเมนิสากล  อัตราร้อยละ  ๑๐  ของวงเงินท่ีหนว่ยประเมนิ
จัดเก็บจากผู้เข้ารับการประเมิน 

ข้อ ๓๒ หน่วยประเมินสามารถเรียกเก็บอัตราค่าบริการในการด าเนินการประเมินสมรรถนะ
จากผู้ขอเข้ารับการประเมินได้ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมในการด าเนินการประเมินสมรรถนะ  ตามข้อ  ๗   

ความในวรรคหนึ่ง  ไม่ใช้บังคับกับผู้ได้รับการสนับสนันค่าธรรมเนียมในการด าเนินการประเมิน
สมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (องค์การมหาชน)   

ข้อ ๓๓ หน่วยประเมินมีหน้าที่ต้องรายงานบัญชีรายชื่อผู้ที่ช าระค่าบริการ  ระดับที่สมัคร  
และบัญชีรายรับเฉพาะในส่วนของค่าบริการให้สถาบันทราบเป็นหนังสือภายในห้าวันท าการของเดือน
ถัดไป  ยกเว้นเดือนที่ไม่มีผู้ที่ช าระค่าบริการ 

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่หน่วยประเมินไม่ด าเนินการตามที่ก าหนดในหมวดนี้  สถาบันอาจพิจารณา
พักใช้  เพิกถอน  หรือยกเลิกหนังสือรับรองการเป็นหน่วยประเมินตามที่เห็นสมควร 
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๓๕ ให้ข้อ  ๓๑  (๒)  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  โดยใน
ระหว่างนี้หน่วยประเมินที่มีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าบริการในการด าเนินการประเมินสมรรถนะ  
ตามข้อ  ๓๑  (๒)  ให้ช าระค่าธรรมเนียมการขอเรียกเก็บค่าบริการ  ในอัตราปีละ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๓๖ บรรดาประกาศที่เกีย่วข้องกับการรับรองสมรรถนะดา้นการใช้ดิจิทัลที่ใช้บังคับอยูก่อ่น
วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้  ยังคงมีผลบังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อประกาศฉบับนี้จนกว่า 
จะมีการออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับการรับรองสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัลตามข้อบังคับฉบับนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

นพดล  ปิยะตระภูม ิ
รองผู้อ านวยการสถาบนัคุณวุฒวิิชาชีพ 

รักษาการแทนผู้อ านวยการสถาบนัคุณวฒุวิิชาชีพ 
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