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รายการหน่วยสมรรถนะท่ีท าการเทียบโอนประสบการณ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล ระดับ 4 

หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance 
Criteria) 

70205 ตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูล (Verify Data 
Quality) 
 
 
 
 

70205.01 ตรวจสอบข้อมูลให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

1. ระบุผลการตรวจสอบความทันสมัยและ
เป็นปัจจุบันของข้อมูลได้ 
2. ระบุข้อมูลที่ไม่ทันสมัยและไม่เป็น
ปัจจุบันได้ 
3. สรุปผลการตรวจสอบความทันสมัยและ
เป็นปัจจุบันของข้อมูลได้ 

 
 
 
 
 

70205.02 ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูล 

1. ระบุผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลได้ 
2. ระบุข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ 
3. สรุปผลการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลได้ 

 70205.03 รายงานผลการตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล 

1. ระบุผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลได้ 
2. ระบุข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพได้ 
3. สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลได้ 
4. เขียนรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลได้ 

70206 ออกแบบความ
ปลอดภัยในการใช้ข้อมูล 
(Design data Security) 

70206.01 ประเมินความเสี่ยงในเชิง
ข้อมูล (Risk Data Assessment) 

1. รวบรวมความเสี่ยงในเชิงข้อมูลได้ 
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงในเชิงข้อมูลได้ 
3. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงในเชิง
ข้อมูลได้ ทั้งความเสี่ยงที่สามารถรับได้และ
รับไม่ได้ 
4. น าเสนอกระบวนการและเทคโนโลยีที่
น ามาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในเชิงข้อมูลได้ 

 
 
 
 
 

70206.02 จัดท าโครงร่างและปรับใช้
ความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล 

1. ระบุปัจจัยและรายละเอียดความเสี่ยงใน
การใช้ข้อมูลได้ 
2. ระบุแนวทางในการลดความเสี่ยงในการ
ใช้ข้อมูลได้ 
3. ระบุเทคโนโลยีที่ใช้ลดความเสี่ยงในการ
ใช้ข้อมูลได้ 
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance 
Criteria) 

4. ระบุข้อก าหนดด้านความปลอดภัยที่
จ าเป็นในการใช้ข้อมูลได้ 

70303 เลือกข้อมูลที่ไม่มี
โครงสร้าง (Select 
Unstructured Data) 

70303.01 เข้าถึงข้อมูลที่มีของธุรกิจ
แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured 
Data) 

1. สามารถระบุแหล่งจัดเก็บข้อมูลของ
องค์กรได้ 
2. ระบุวิธีการเข้าถึงข้อมูลแบบไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Data) ได ้
3. ใช้เครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลแบบไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Data) ได ้

 70303.02 เลือกข้อมูล (Select 
Data) ขององค์กรที่ต้องการใช้
วิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Data) 

1. ระบุเงื่อนไขท่ีจ าเป็นในการเลือกข้อมูล
ด้านคณุภาพข้อมูลได้ 
2. ระบุเงื่อนไขท่ีจ าเป็นในการเลือกข้อมูล
ด้านการเลือกแบบจ าลองได้ 
3. เลือกข้อมูลตามเงื่อนไขที่จ าเป็นจาก
หลายแหล่งข้อมูลได้ 
4. สามารถใช้การสุ่มตัวอย่างเพ่ือเลือก
ข้อมูลได้ 
5. สามารถรวบรวม หรือน าออกข้อมูลตาม
ความต้องการได้ 

 70303.03 ปรับคุณภาพข้อมูล 
(Clean Data) แบบไม่มีโครงสร้าง 

1. ระบุคุณภาพข้อมูลที่ต้องการเพื่อการ
วิเคราะห์ได้ 
2. ระบุความไม่สมบูรณ์ (Noise) ต่าง ๆ 
ของข้อมูลได้ 
3. ใช้ค าสั่ง หรือเครื่องมือเพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบความไม่สมบูรณ์ข้อมูลได้  
4. ใช้ค าสั่ง หรือเครื่องมือเพ่ือด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุงความไม่สมบูรณ์ข้อมูลได้ 
5. สามารถใช้ค าสั่ง หรือเครื่องมือเพ่ือ
ปรับแต่งข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะให้ตรงกับ
ความต้องการได้ 
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance 
Criteria) 

70304 แปลงข้อมูลที่ไม่มี
โครงสร้าง (Transform 
Unstructured Data) 

70304.01 ปรับปรุงคุณสมบัติข้อมูล
เพ่ือการวิเคราะห์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Data) 

1. ระบุคุณลักษณะของข้อมูลที่จ าเป็น
ส าหรับการวิเคราะห์ได้ 
2. ระบุคุณลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ
เพ่ิมเติมที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ได้ 
3. ก าหนดเทคนิคท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้าง
คุณลักษณะของข้อมูลที่ต้องการได้ 
4. สามารถท าข้อมูลให้เป็นบรรทัดฐาน
คุณสมบัติข้อมูล (Attribute Normalized) 
ที่ต้องการได้ 
5. สามารถสกัดคุณสมบัติข้อมูล (Feature 
Extraction) ที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจนให้เป็น
ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนได้และ
สอดคล้องกับเทคนิคที่เลือกใช้ 

 70304.02 ควบรวมข้อมูล 
(Integrate Data) แบบไม่มี
โครงสร้าง 

1. ระบุกลไกการท างานของเครื่องมือ
ส าหรับการควบรวมข้อมูลได้ 
2. สามารถระบุเครื่องมือ หรือค าสั่งที่
จ าเป็นส าหรับการควบรวมข้อมูลได้ 
3. เลือกใช้เครื่องมือ หรือค าสั่งส าหรับการ
ควบรวมข้อมูลได้ 
4. สามารถควบรวมข้อมูลที่ต้องการได้ 

70306 สร้างการน าเสนอ
ข้อมูล (Create data 
Visualization) 

70306.01 ระบุความต้องการข้อมูล 1. ระบุผู้รับชมการน าเสนอข้อมูลได้ 
2. ระบุความต้องการของผู้รับชมได้ 
3. ก าหนดข้อมูลที่ตอบสนองกับความ
ต้องการข้อมูลได้ 

 70306.02 ร่างแบบองค์ประกอบการ
น าเสนอข้อมูล 

1. ก าหนดแนวคิดการน าเสนอให้
สอดคล้องกับบริบทของข้อมูลได้ 
2. ก าหนดลักษณะการน าเสนอข้อมูลได้ 
3. คัดเลือกภาพหรือกราฟฟิกประกอบการ
อธิบายภาพแสดงข้อมูลได้ 
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หน่วยสมรรถนะ 
(Unit of Competence) 

สมรรถนะย่อย 
(Element of Competence) 

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance 
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 70306.03 ใช้เครื่องมือสร้างการ
น าเสนอข้อมูล 

1. คัดเลือกเครื่องมือสร้างการน าเสนอ
ข้อมูลได้ 
2. ระบุวิธีการน าเข้าข้อมูลได้ 
3. ใช้ค าสั่งของเครื่องมือสร้างภาพการ
น าเสนอได้ 
4. สร้างการเน้นข้อมูลที่ส าคัญได้ 

 70306.04 น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 1. ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ
ของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
สารสนเทศได้ 
2. สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
สร้างสรรค ์
3. สามารถสื่อสารผ่านสื่อสารสนเทศ
ช่องทางต่าง ๆ ได้ 

 


