
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
ทาง Zoom Meeting

การอบรมสร้างความเข้าใจในมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ
(e-Commerce Literacy)
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การรับรองบุคคล
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เทียบโอนประสบการณ์ /
สมรรถนะที่มี สู่ภาคการศึกษา

แนวทางการเชื่อมโยง/เทียบเคียงสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
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ความร่วมมือกับสถาบันทางการเงิน
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การใช้ประกอบการขอสินเชื่อ และ
ยืนยันสถานะการประกอบอาชีพ

คุณสุรพล ไชยเสน : ร้านกัลบกบาร์เบอร์ จ.น่าน 
คุณวุฒิวิชาชีพ ช่างตัดผมบุรุษ ชั้น 4

• น ำใบประกำศนียบัตรคุณวุฒิวิชำชีพไปเป็นหลักฐำนเพิ่มเติมในกำรขอ
สินเชื่อจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (ธอส.) สำขำอ ำเภอเมืองน่ำน 
ได้สินเชื่อจ ำนวน 1 ล้ำนบำท เพื่อใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงร้ำนตัดผม

• น ำใบประกำศนียบัตรคุณวุฒิวิชำชีพ ยืนยันตัวตนว่ำอยู่ในอำชีพช่ำงตัด
ผม จนสำมำรถได้รับกำรพักช ำระหนี้ในช่วงวิกฤต covid-19 โดยได้พัก
ช ำระกับธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (ธอส.) สำขำอ ำเภอเมืองน่ำน
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31 From Top 10 e-commerce sites in Thailand 2019
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มาตรฐานสมรรถนะ
ด้านการใช้อีคอมเมิรซ์

e-Commerce Literacy 
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ 
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

พิธลีงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ”
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1

การใช้งาน

พื้นฐาน

2

ระดับ

การประยุกต์

มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมร์ิซ แบ่งเป็น 2 ระดับ

มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ

e-Commerce Literacy
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คณะรับรองมาตรฐานสมรรถนะ

มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ

e-Commerce Literacy

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้อ ำนวยกำรกองพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
3. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
4. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 
5. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
6. นำยกสภำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
7. นำยกสมำคมผู้ประกอบกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 
8. นำยกสมำคมธนำคำรไทย 
9. ประธำนหอกำรค้ำไทย 
10. นำยกสมำคมกำรค้ำสื่อออนไลน์คุณภำพ 
11. คุณภำวุธ พงษ์วิทยภำนุ กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ tarad.com
12. คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธำนสมำคมผู้ค้ำปลีกไทย
13. ผู้แทนสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ (องค์กำรมหำชน)36



มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce)

ระดับที่ 1 การใช้งานพื้นฐาน (7 หน่วยสมรรถนะ)

- มำตรฐำนสมรรถนะด้ำนกำรใช้อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) Level 1

ระดับที่ 2 ระดับการประยุกต์ (5 หน่วยสมรรถนะ)

- มำตรฐำนสมรรถนะด้ำนกำรใช้อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) Level 2 
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มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce)

ระดับที่ 1 การใช้งานพื้นฐาน ประกอบด้วย 7 หน่วยสมรรถนะ

1. ระบหุลักกำรใช้งำนพื้นฐำนของอีคอมเมิร์ซ
2. วิเครำะห์ตลำด หรือ กลุ่มเป้ำหมำย
3. สร้ำงเนื้อหำเบื้องต้นเพ่ือประกอบกำรขำยสินค้ำและบริกำร (Content Marketing)
4. ด ำเนินกำรขำยสินค้ำและบริกำร
5. ด ำเนินกำรบรรจุเพื่อกำรจัดส่งและกำรติดตำมสินค้ำและบริกำร
6. เลือกวิธีกำรรับช ำระเงินในอีคอมเมิร์ซ
7. อธิบำยกฎหมำยเบื้องต้นและข้อตกลงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
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ระดับ

1
การใช้งาน

พื้นฐาน



มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce)

ระดับที่ 2 ระดับการประยุกต์ ประกอบด้วย 5 หน่วยสมรรถนะ

1. เข้ำใจตัวแบบกำรท ำธุรกิจเบื้องต้น (Business Model)
2. จัดท ำแผนกำรตลำดออนไลน์
3. สร้ำงเนื้อหำชั้นสูงเพ่ือประกอบกำรขำยสินค้ำและบริกำร 
4. จัดท ำกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด
5. อธิบำยกฎหมำยและข้อตกลงเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
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ระดับ

2
ระดับ

การประยุกต์



รปูแบบเคร่ืองมอืการประเมนิสมรรถนะอีคอมเมร์ิซ

ประเมินบนระบบ Computer Based Test (CBT) ประกอบด้วย 4 รปูแบบ ดังน้ี 

• ปรนัย 4 ตัวเลือก 

• จับคู่ ตัวเลือก

• เติมค าในช่องว่าง 

• เรียงล าดับข้ันตอน
คณุสมบติัผูเ้ข้ารับการประเมิน

• ประชาชนท่ัวไป

มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ

e-Commerce Literacy
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ผูเ้ข้ารับการประเมิน ใน

ระดับ 2 ต้องมีผลการผา่น
ประเมินในระดับ 1 มาก่อน

กระบวนการประเมินและรับรองสมรรถนะอีคอมเมิร์ซ

โดยมีจ านวนข้อสอบ 

45 ข้อ

ใช้ระยะเวลา 

90 นาที

โดยมีจ านวนข้อสอบ 

34 ข้อ

ใช้ระยะเวลา 

30 นาที

เกณฑ์การผา่นในระดับ 1 , 2
ต้องมีคะแนนต่อหน่วยสมรรถนะ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 คะแนน 

และต้องมีคะแนนรวมเฉล่ียทกุหน่วยสมรรถนะ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 คะแนน

ระดับ 1 ระดับ 2

มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ

e-Commerce Literacy
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ตัวอย่างการประเมินสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce)

การประเมินสมรรถนะด้านการใช้อีคอมเมิร์ซ ระดับที่ 2 ระดับการประยุกต์ 
จาก 13 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 90
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Q & A 
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ขอบพระคุณ
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