














เอกสารแนบทาย ๒  
 

ตัวอยาง หลักสูตรเพ่ือการพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคดัเลือกเพื่อรับรองเปนผูประเมินภายนอก ดานทักษะการสื่อสาร 

(๔) ทักษะการสื่อสาร 

ที ่ ช่ือหลักสูตร สถาบนัท่ีจัด ระยะเวลา สถานที่ คาสมัคร เว็บไซต 
๔.1 Communication with High Impact (การ

สื่อสารอยางไดผล) 
สถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแหงชาติ 

1 วัน ออนไลนผาน Zoom ราคาสมาชิก (ไมรวม VAT) 

3,900 บาท  ราคาท่ัวไป 
(ไมรวม VAT) 4,300 บาท 

https://www.ftpi.or.th/event/47432 

   

๔.2 เทคนิคการสื่อสารใหไดใจ ใหไดงาน สถาบันออนไลน 
สําหรับคนที่
ตองการ
ความกาวหนา 

เน้ือหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน  
1 ชั่วโมง 47 นาที 

สามารถเรียนออนไลน
ไดตลอดเวลา 

1,890 บาท https://www.skilllane.com/courses/wow-and-work-

commmunication 

๔.3 เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สถาบันฝกอบรม 

ทอปโปรฯ 

1 วัน ออนไลนผาน Zoom สมาชิก 2,300 บาท 

บุคคลท่ัวไป 2,500 บาท 

https://en.hrodthai.com/1900037-effective-

communication-techniques 

๔.4 ทักษะและเทคนิคการส่ือสารและการ
ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ ” 
TECHNIQUES FOR EFFECTIVE 
COMMUNICATION & COORDINATION 

บริษัท บุญเน บิส
ซิเนสชั่น จํากัด 

1 วัน ออนไลนผาน Zoom อัตราคาอบรม 2,900 

บาท/ทาน  

https://cutt.ly/LRJ8pVX 

๔.5 ทักษะการสื่อสารใหไดงานอยางมี
ประสิทธิภาพ (Effective Communication 
Skills) 

บริษัท ไทยเทรน
น่ิงโซน จํากัด 
(Thai Training 
Zone)  

3 ช่ัวโมง ออนไลนผาน Zoom ทานละ 1,500 บาท https://cutt.ly/pRJ8dqa 

๔.6 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Effective Coordination & 
Communications) 

บริษัท พีเพิ่ล  

ไดนามิค จํากัด 

1 วัน โรงแรม กรณุาสอบถามสถาบันท่ีจัด https://cutt.ly/GRJ8geF 

หมายเหต ุในสวนของระยะเวลา สถานที่ และคาสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ี  ขอใหผูสมัครสอบถามกับสถาบันที่จัดอีกครั้ง  

 

 

 

 

- ๘ - 

/เอกสารแนบทาย ๒... 



 

เอกสารแนบทาย ๒ 
 

ตวัอยาง หลักสูตรเพื่อการพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือรับรองเปนผูประเมินภายนอก ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๕) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
ที ่ ชื่อหลักสูตร สถาบันที่จัด ระยะเวลา สถานท่ี การกําหนดระดับ คาสมัคร เว็บไซต 

๕.1 การสอบทักษะความเขาใจและ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

สํานักงาน ก.พ. 2 ชม. 30 นาที อาคาร 3 
สํานักงาน ก.พ.  

ระดับการอานออกเขียนไดเชิง
ดิจิตอล (ทักษะประจําวัน) 
ผูเขารับการทดสอบตองมี
คุณสมบัติตามท่ีกําหนดคือเปน
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ี
ไมใชผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลภาครัฐ  
(Non-IT) 

ไมระบุ https://www.ocsc.go.th/Digital_Skills/quiz-icdl 

๕.2 การใชงาน Word เบ้ืองตน
อยางมืออาชีพ 

สํานักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ  
(ศูนยคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

(มีหลายหลักสูตร) 

(อบรมแบบ Online สอนสดผานโปรแกรม Zoom) ขึ้นอยูกับหลักสูตรท่ี
เลือกอบรม 

https://ac-service.cc.psu.ac.th 
 https://training.cc.psu.ac.th) 

๕.3 คอมพิวเตอรเบ้ืองตน ศนูยอบรม
คอมพิวเตอร  
เทรนไอที 

18 ชม.   เทรนไอที (สํานักงานใหญ) 
24 รังสิต-ปทุธานี 16 ซอย 9  ถ.รังสิต-ปทุมธานี  

ต.ประชาธิปตย อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12130 

4,500 บาท https://trainzit.com/ 
 

๕.4 การใชงานโปรแกรม 
Microsoft Word 2010 

กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน 
 (มีหลายหลักสูตร)   

18 ชม. กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
(กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ประจําจังหวัด) 

ไมมีคาใชจาย https://www.dsd.go.th/ 
(สามารถรวมกลุมและขอใหจัดหลักสูตรท่ีตองการได) 

๕.5 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับงาน
เอกสารดวยโปรแกรม 
Microsoft Word 

๕.6 หลักสูตรพัฒนาทักษะดาน
ดิจิทัล (Microsoft) 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องคการมหาชน) 

9 ชม. ออนไลนบนเว็บไซต ไมมีคาใชจาย https://e-training.tpqi.go.th/category/39 

หมายเหต ุในสวนของระยะเวลา สถานที่ และคาสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ี  ขอใหผูสมัครสอบถามกับสถาบันที่จัดอีกครั้ง  

- ๙ - 

/เอกสารแนบทาย ๓... 



 
เอกสารแนบทาย ๓ 

 

      แบบรับรองคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูประเมินภายนอก (แบบ ผปม.๓)     

 

วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ................... 

 

  ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................. 

วัน/เดือน/ปเกิด............................................ อายุ ................ ป  เลขท่ีบัตรประชาชน................................................. 

ท่ีอยูปจจุบัน.................................................................................................................................................................. 

ท่ีทํางานปจจุบัน............................................................................................................................................................ 

โทรศพัทเคลื่อนที่.......................................................... E-mail address…………………………………………………………… 

สถานะการทํางานปจจุบัน   

 รับราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือเปนผูท่ีทํางานมีเงินเดือนหรือตําแหนงประจํา  

 เกษียณอายุราชการ หรือไมไดทํางานมีเงินเดือนหรือตาํแหนงประจํา 

 อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................................................................................. 

 

แบบสอบถามสําหรับผูสมัคร โปรดตอบขอมูลตามความเปนจริง 

คุณสมบัติ ใช ไมใช 

คุณสมบัติผูประเมินภายนอก   

1. มีอายุไมนอยกวาสามสิบปบริบูรณ ในวันท่ียื่นใบสมัครเขารับการคัดเลือก   

2. สําเร็จการศึกษาระดับไมต่ํากวาปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญตามประกาศ
ของคณะกรรมการ  

  

3. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ   

4.  มีทักษะการสื่อสารที่ดี   
5.  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายนอก   

ลักษณะตองหามตามขอบังคับคณะกรรมการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาวาดวยการรับรอง การตออายุ และการควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีของ 
ผูประเมินภายนอก พ.ศ. 2564 

  

1.  เปนบุคคลวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือจิตบกพรอง   

2.  เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ   

3.  เปนบุคคลทุพพลภาพที่มีลักษณะเปนอุปสรรคตอการทําหนาที่ผูประเมินภายนอก   

4.  เปนบุคคลลมละลาย   

5.  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษสําหรับความผิดที่กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  

6.   เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรอืรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือ
ถือวากระทําการทุจริตตอหนาที่ 

  

7.  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากหนวยงานเอกชนเพราะกระทําการทุจริต   

8.  เปนเจาหนาที่หรือลูกจางของสํานักงาน (สมศ.)   

- ๑๐ - 



 
 

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนเปนความเปนจริงทุกประการ  หากปรากฏภายหลังวาขอมูลดังกลาว ไมถูกตอง

และไมเปนความจริงเมื่อใด ใหถือวาขาพเจาเปนผูขาดคุณสมบัติทันที 

กรณีเปนขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ หรือเปนผูที่ทํางานมีเงินเดือนหรือตําแหนงประจํา ตองไดรับอนุญาตจาก

ผูบังคับบัญชาหรือตนสังกัดเปนหนังสือตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด (ผปม.๔) เพื่อใหสามารถย่ืนใบสมัครเขารับการคัดเลือก

เปนผูประเมินภายนอกและสามารถทําการประเมินคุณภาพภายนอกได  

 

 

ลงชื่อผูสมัคร................................................            ลงชื่อผูบังคับบัญชา (ถามี)............................................ 

  (.............................................................................)                  (.............................................................................) 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ๑๑ - 

/เอกสารแนบทาย ๔... 



 
 

เอกสารแนบทาย ๔ 
  

      แบบหนังสืออนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือตนสังกัดเพื่อย่ืนใบสมัครเขารับการคัดเลือกเปน 

     ผูประเมินภายนอกและสามารถทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก (แบบ ผปม.๔) 

 

เขียนที่......................................................... 

วันที่..........เดือน............................พ.ศ. ................... 

 

เรื่อง   อนุญาตใหยื่นใบสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูประเมินภายนอกและสามารถทําหนาที่ประเมนิคุณภาพ

ภายนอก 

เรยีน   ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

  ดวย นาย/นาง/นางสาว..................................................................ตําแหนง.............................................

สถานท่ีทํางาน.................................................................................................................................................................. 

สังกัดหนวยงาน....................................................................................... ไดแจงความประสงคขอสมัครเขารับการ

คัดเลือกเปนผูประเมินภายนอก ระดับ.................................................... ตามประกาศ สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) ที่.............  ประกาศ ณ วันที่...... เดือน.................... พ.ศ............ 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..................................................................ตําแหนง............................................. 

ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของ นาย/นาง/นางสาว................................................................พิจารณาแลว จึงเห็นสมควร

อนุญาตใหนาย/นาง/นางสาว..................................................................ยื่นใบสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูประเมิน

ภายนอก และอนุญาตใหทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ............................. หากไดรับการรับรองและขึ้น

ทะเบียนเปนผูประเมินภายนอก ระดับ....................................เรียบรอยแลว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

            ขอแสดงความนับถือ 

 

 

         ลงชื่อ...................................................... 

              (.........................................................................) 

ตําแหนง........................................................ 

 

เบอรโทรศัพทเพ่ือติดตอกลับ................................. 

อีเมลเพ่ือติดตอกลับ................................................ 

 

 

- ๑๒ - 

/เอกสารแนบทาย ๕... 



 
 

เอกสารแนบทาย ๕ 
 

ข้ันตอนการคัดเลือก เกณฑการผานการอบรม และข้ันตอนการใหการรับรองเปนผูประเมินภายนอก 
 

๑.  ขั้นตอนการคัดเลือกและการใหการรับรองเปนผูประเมินภายนอก 
 

ลําดับ วัน เดือน ป รายละเอียด 
1 รับสมัครผูมีคุณสมบัติเขารับ 

การคัดเลือก   
วันที่ ๔ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
(ปดระบบรบัสมัคร วันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๔.๐๐ น.) 
 
 

     ผูสมัครที่มีคุณสมบัติเบ้ืองตนและไมมีลักษณะตองหามตามที่
สํานักงานกําหนด และมีที่พักอาศัยอยูในจังหวัดที่ไมมีหรือขาดแคลน
ผูประเมินภายนอก สมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อเปน 
ผูประเมินภายนอกพรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 
การพิจารณาใหครบถวนไดที่ ลิงก https://aqa2.onesqa.or.th/ 

(สมัครผูประเมิน) 

2 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับ 
การอบรมคัดเลือกเพ่ือเปน 
ผูประเมินภายนอก 
วันที่ 7 กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 

     สมศ. คัดกรองคุณสมบัติเบื้องตนพรอมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา  และประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการอบรม
และคัดเลือกเพ่ือใหการรบัรองเปนผูประเมินภายนอก ทางเว็บไซต 
สมศ. ที่  http://www.onesqa.or.th/  (ประกาศ) 
 
หมายเหตุ  สํานักงานขอสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาผูมีสิทธ์ิเขารับ 
การคัดเลือกสําหรับผูที่กรอกขอมูลการสมัครและยืนยันคุณสมบัติ
เบื้องตน หรือสงเอกสารหลักฐานไมครบถวน 

3 เรียนรูดวยตนเองออนไลน 
ชุดวิชา ๑๐๑ – ๑๐๕  
วันที่ ๘ - ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
(ปดระบบ e-learning วันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๒๔.๐๐ น.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สมศ. เปดระบบ e-learning ในระบบ AQA ใหผูมีสิทธิ์เขารับการ
อบรม ศึกษาเอกสารและวิดีทัศนเพื่อเรียนรูดวยตนเอง  ดังนี้ 
๑. ชุดวิชา ๑๐๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน 

การประเมินภายนอกของ สมศ. 
๒. ชุดวิชา ๑๐๒ การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ใน 

ยุค COVID-19 

๓. ชุดวิชา ๑๐๓ มาตรฐานของตนสังกัด เกณฑประเมินและตัดสิน
ของ สมศ. 

๔. ชุดวิชา ๑๐๔ การประเมิน SAR ของสถานศึกษา  เทคนิคการ

เก็บรวบรวมขอมูล และ การเขียนรายงานการประเมิน SAR 

๕. ชุดวิชา ๑๐๕ การประเมินผลการตรวจเย่ียมสถานศึกษา    

เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล และการเขียนรายงานการตรวจ

เย่ียมสถานศึกษา 

     ผูสมคัรเขารับการคัดเลือกศึกษาเอกสารและวิดีทัศนประกอบการ
อบรมดวยตนเอง และสงขอคําถามที่สงสัยผานชองทางที่ สมศ. ชี้แจงไว
ในระบบที่ใหดาวนโหลดเอกสาร และทําการยืนยันในระบบวาไดศึกษา
ทําความเขาใจเอกสารตาง ๆ ดังกลาวเรียบรอยแลว   

- ๑๓ - 

/หมายเหตุ... 



 
 

ลําดับ วัน เดือน ป รายละเอียด 
  หมายเหตุ  สมศ. จะแจงชองทางการเรียนรูดวยตนเองใหผูมีสิทธ์ิเขา

อบรมทราบลวงหนากอนวันอบรม ทางอีเมลและ SMS 
4 ลงทะเบียนเขาอบรม  

วันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
 

     สมศ. เปดระบบลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมสําหรับผูมีสิทธ์ิ
เขารับการอบรมที่ทาํการยืนยันในระบบวาไดศึกษาเรียนรูดวยตนเอง
ชุดวิชา ๑๐๑-๑๐๕ ครบถวนทุกรายการเรียบรอยแลว 

5 การอบรมและทดสอบความรู 
รวบยอดและสอบปฏิบัติการไอที  
- วันที่ ๒๒ กุมภาพนัธ ๒๕๖๕ 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการ
อบรมและทดสอบความรูรวบยอด
และสอบปฏิบัติการไอที 

- วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕  
ผูมีสิทธ์ิเขารับการอบรมและ
ทดสอบความรูรวบยอดและสอบ
ปฏิบัติการไอที  ทดสอบความ
พรอมของระบบและรับฟงคําชี้แจง
การเตรียมความพรอมการสอบ
ความรูรวบยอด และสอบไอทีผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส   

- วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๕  
การอบรมและทดสอบความรูรวบ
ยอดและสอบปฏิบัติการไอที 

-  สมศ. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารับการอบรมและทดสอบความรู
รวบยอดและสอบปฏิบัติการไอที ทางเว็บไซต สมศ. ที่  
http://www.onesqa.or.th/ (ประกาศ) พรอมรายละเอียดการเขา
อบรมและทดสอบความรูรวบยอดและสอบปฏิบัติการไอที 
-  ผูมีสิทธ์ิเขารับการอบรมและทดสอบความรูรวบยอดและสอบ
ปฏิบัติการไอที ทดสอบความพรอมของระบบ  และเขารบัการอบรม
และทดสอบตามกําหนดการ (มีทดสอบความรูรวบยอดและสอบ
ปฏิบัติการไอที) 
-  ผูเขารับการอบรมตองเขาอบรมไมนอยกวาระยะเวลาการอบรมที่
กําหนด และตองผานการประเมินผลตามเกณฑ 
 
หมายเหตุ  สมศ. ขอสงวนสิทธ์ิ สําหรับผูที่ไมสามารถเขาอบรมเชิง
ปฏิบัติการไดตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนด และความไม
สมบูรณใด ๆ ที่เกิดจากเคร่ืองคอมพิวเตอรในการฝกอบรม ตลอดจน
การทุจริต ไมวากรณีใด ๆ ถือวาหมดสิทธ์ิในการสอบครั้งนี้ หรือไม
พิจารณาใหคะแนนคําตอบ โดยสํานักงานจะดําเนินการเพิกถอน 
ระงับ หรือยกเลิกการใหสิทธ์ิเขาสอบ และใหออกจากการทดสอบได
ทันทีที่พบ ทั้งน้ี คําตัดสินของคณะทํางานควบคุมการสอบถือเปนที่
สิ้นสุด 

๖ การรับรองและข้ึนทะเบียนเปน 
ผูประเมินภายนอก  
เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

-  สมศ. ประกาศรายชื่อผูผานเกณฑการคัดเลือกเพ่ือเปนผูประเมิน
ภายนอก ทางเว็บไซต สมศ. ที่  http://www.onesqa.or.th/ 
-  ผูอํานวยการ สมศ. เสนอรายชื่อผูผานเกณฑการคัดเลือกเพื่อเปน 
ผูประเมินภายนอก ตอคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือกลั่นกรองรายชื่อ และเสนอตอ
คณะกรรมการ สมศ. เพ่ือพิจารณาใหการรับรองเปนผูประเมิน
ภายนอก 
-  สมศ. ประกาศรายชื่อผูไดรับรองเปนผูประเมินภายนอก การศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ทางเว็บไซต สมศ. ที่  
http://www.onesqa.or.th/ (ประกาศ) เพ่ือข้ึนทะเบียนเปน 
ผูประเมินภายนอก 
 
 
 

- ๑๔ - 

/หมายเหตุ... 



 
 

ลําดับ วัน เดือน ป รายละเอียด 
  หมายเหตุ  ผูประเมินภายนอกที่ไดรับรองแลว ตองเขารับการ

ปฐมนิเทศและประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในชวงสถานการณ COVID-19 กอนการรับ

งานประเมินคุณภาพภายนอก 

 
หมายเหตุ   - กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 - การไมผานการอบรมคดัเลือกหรือไมไดรับรองใหเปนผูประเมินภายนอก ไมตัดสิทธ์ิที่บุคคลนั้นจะสมัคร
เขารับการอบรมและคัดเลือกเพื่อการรับรองเปนผูประเมินภายนอกในครั้งใหมได 

- สมศ. ขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณารายชื่อผูผานการอบรมคัดเลือกเพ่ือเปนผูประเมินภายนอก  
โดยการวินิจฉัยของคณะกรรมการ สมศ. ถือเปนสิ้นสุด 
 

๒. เกณฑการคัดเลือกผูผานการอบรม 
 หลักเกณฑการคัดเลือกผูผานการอบรมเพ่ือใหการรับรองเปนผูประเมินภายนอก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ในชวงสถานการณ COVID-19 ดังนี้ 

การฝกอบรม การวัดประเมินผล คะแนนเต็ม เกณฑคะแนนผาน 

(๗๐%) 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานวิชาการ สอบรวบยอด 

(เปดหนังสือสอบ) 

๘๐ ๕๖ 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ใชในการประเมินของ สมศ. 

สอบภาคปฏิบัติ IT  

โดยใชคอมพิวเตอร 

๒๐ ๑๔ 

รวม   ๑๐๐ ๗๐ 

 

     เกณฑผานการฝกอบรม 

๑. ตองเขารับการฝกอบรม ครบ ๑ วัน (ชั่วโมงรวม ๗ ชั่วโมง) 

๒. ตองผานเกณฑการสอบรวบยอด (ตั้งแต ๕๖ คะแนนข้ึนไป) 

๓. ตองผานเกณฑการสอบภาคปฏิบัติ IT โดยใชคอมพิวเตอร (ตั้งแต ๑๔ คะแนนขึ้นไป) 

 

- ๑๕ - 


