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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทําการ)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงกําหนดมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์
(ตารางทําการ) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงาน
การใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทําการ) หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม
แผ่ น ตารางทํ า การ (Spreadsheet Program) ในการสร้ า งแผ่ น ตารางทํ า การสํ า หรั บ ป้ อ นข้ อ มู ล
สู ต รคํ า นวณ และฟั ง ก์ ชั่ น สํ า หรั บ อํ า นวยความสะดวกในการใช้ ง านการนํ า ข้ อ มู ล ไปสร้ า งรายงาน
ด้วยกราฟแบบต่าง ๆ โดยมีข้อมูล เนื้อหา และภาพประกอบ สมบูรณ์ตามมาตรฐานที่กําหนด
ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์
สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทําการ) แบ่งออกเป็น ๑ ระดับ
ระดับ ๑ หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ต้องมีหัวหน้างาน
ช่วยให้คําแนะนํา หรือช่วยตัดสินใจในเรื่องสําคัญเมื่อจําเป็น
ข้อ ๓ ข้อกําหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ความสามารถและทัศนคติ
ในการทํางานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงาน
การใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทําการ) ให้เป็นดังนี้
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ ได้แก่
๑. ความรู้ ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปนี้
๑.๑ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
(๑) หลักความปลอดภัยและการสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
(๒) หลักและวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
(๓) การป้องกันและปฏิบัติเมื่อมีอัคคีภัย
(๔) การจัดเก็บ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(๕) หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๑.๒ พื้นฐานและหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์
(๑) อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล
(๒) อุปกรณ์ประมวลผล
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(๓) อุปกรณ์แสดงผล
(๔) หน่วยความจําหลักและหน่วยความจําสํารอง
(๕) อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์สํารองและควบคุมแรงดันไฟฟ้า โมเด็ม
เป็นต้น
๑.๓ พื้นฐานความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๑.๔ พืน้ ฐานการทํางานของระบบปฏิบัติการ
(๑) การจัดการเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล
(๒) การจัดการเกี่ยวกับสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Hard Disk, Flash Memory,
Optical Media
๑.๕ การเลือกใช้วัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์เอกสาร เช่น
(๑) กระดาษ
(๒) หมึกพิมพ์
๑.๖ ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมตารางทําการ (Spreadsheet Program)
(๑) การสร้างแฟ้มตารางทําการ สําหรับป้อนและแก้ไขข้อมูล
(๒) ประมวลผลโดยใช้สูตรในการคํานวณ และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในแผ่นงาน
เดียวกันหรือหลายแผ่นงาน
(๓) การจัดรูปแบบของข้อมูลในตารางทําการ
(๔) การสร้างแผนภูมิแบบต่าง ๆ
(๕) การจัดการด้านฐานข้อมูล
(๖) การจัดการแฟ้มตารางทําการผ่านระบบเครือข่าย
๑.๗ กฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และจรรยาบรรณ
ในการใช้คอมพิวเตอร์
๒. ความสามารถ ประกอบด้วย ขอบเขตความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๒.๑ การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
(๑) การติดตั้งและการลบโปรแกรม
(๒) การควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง
(๓) ความปลอดภัยของข้อมูล
๒.๒ จัดการเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล
(๑) การเปิด ปิดแฟ้มข้อมูล
(๒) การเก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล
(๓) การรวมแฟ้มข้อมูล
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(๔) การลบแฟ้มข้อมูล
(๕) การเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล
(๖) การเคลื่อนย้ายแฟ้มข้อมูล
(๗) การสํารองแฟ้มข้อมูล
๒.๓ การจัดการเกี่ยวกับแฟ้มตารางทําการ
(๑) การสร้างแฟ้มตารางทําการ สําหรับป้อนและแก้ไขข้อมูล
(๒) ประมวลผลโดยใช้สูตรในการคํานวณและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในแผ่นงาน
เดียวกันหรือหลายแผ่นงาน
(๓) การจัดรูปแบบของข้อมูลในตารางทําการ
(๔) การสร้างแผนภูมิแบบต่าง ๆ
(๕) การจัดการด้านฐานข้อมูล
(๖) การใช้ข้อมูลร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์
(๗) การจัดการเอกสารผ่านระบบเครือข่าย
๒.๔ การสั่งพิมพ์เอกสารได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
๓. ทั ศ นคติ ประกอบด้ ว ย การปฏิ บั ติ ง าน การตรงต่ อ เวลา การรั ก ษาวิ นั ย
มีความซื่อสัตย์ และประหยัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จีรศักดิ์ สุคนธชาติ
ปลัดกระทรวงแรงงาน
ประธานกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

