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บทสรุปผู้บริหาร 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ให้ความเห็นชอบในหลักการ “ร่าง

แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยร่างแนวทางฯ ดังกล่าว ระบุข้อความ “ข้อ 4.8.4 กำหนดให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดดำเนินการเพื่อให้ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ่ม ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  ตามที่สำนักงาน ก.พ. จะกำหนด” 
พร้อมทั้งไดก้ำหนดระยะเวลาการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ครอบคลุมข้าราชการพลเรือนสามัญและผู้ปฏิบัติงานใน
กระทรวง กรม และ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 

2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครอบคลุมข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ครอบคลุมข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
นั่นคือ ในปีงบประมาณ 2565 จะต้องครอบคลุมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ

และบุคลากรของหน่วยงานภาคร ัฐในทุกกระทรวง ทบวง กรม ด ังน ั ้นหน่วยงานในส ังกัด
กระทรวงกลาโหม จึงมีความจำเป็นต้องมีความตระหนักรู้ เกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับ เปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งมีผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตราเป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ ในขณะนั้น (แต่งตั้งตาม
คำสั ่ง คณะทำงานการขับเคลื ่อนนโยบายด้านดิจ ิท ัลเพื ่อสนับสนุ น “ไทยแลนด์ 4.0” ของ
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 1/62 ลง 7 ม.ค.62) และได้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล จนสามารถจัดทำ
แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2563-2570 ที่กำหนดกรอบการ
ดำเนินงานและเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและ
บุคลากรของกระทรวงกลาโหม ในภาพรวม พร้อมทั ้งได้นำเรียน รมว.กห. กรุณาอนุมัติใช้งาน
แผนพัฒนาทักษะฯ แล้ว เมื่อ 13 ส.ค.62 ท้ายหนังสือ สป. ที่ ต่อ กห 0201/3681 ลง 6 ส.ค.62 

จาก “แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากร ของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2563–2570” ได้
กำหนดกรอบการดำเนินงานและเป้าหมาย ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากร
ของกระทรวงกลาโหม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการให้บริการ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรบัใช้ 
ภายใต้แนวคิด การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นแผนในระยะ 8 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 – 2570 ดังนี ้
  

------------- 
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1.วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้กระทรวงกลาโหม มีบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเป็นกลไกขับ

เคลื่อนที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ 
ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

1.2 บุคลากรกระทรวงกลาโหม สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  ในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัลและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 
2.เป้าหมายและตัวชี้วัด 

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2570 มีบุคลากรด้านดิจิทัล ที่มีทักษะที่เหมาะสมในการดำเนิน
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง ในการปรับเปลี่ยนสนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 

2.1 ผู้บริหารระดับสูง (Executive) ได้แก่ ปล.กห. ผบ.ทสส. ผบ.เหล่าทัพ รอง ปล.กห. รอง 
ผบ.ทสส. รอง ผบ.เหล่าทัพ เสธ.ทหาร เสธ.เหล่าทัพ รอง เสธ.ทหาร ผช.ผบ.เหล่าทัพและ  ปธ.คปษ.
เหล่าทัพ และ จร.ทั่วไป 

- เป้าหมาย เป็นผู้นำด้านดิจิทัล ที่สามารถกำหนดนโยบายและทิศทางของหน่วยงาน 
รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรกระทรวงกลาโหม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน ให้มีความ
ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมของหน่วยงาน 

- ตัวชี้วัด สามารถกำหนดนโยบายและทิศทางที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มา
ใช้ในการบริหารกระบวนการดำเนินงานของหน่วยได้ 

2.2 ผู้อำนวยการ (Management) ได้แก่ ผบ.หน่วยขึ้นตรง สป., บก.ทท., ทบ., ทร., ทอ. 
ถึง ผอ.กองงาน 

- เป้าหมาย เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ที่สามารถสื่อสารนโยบายมาสู่
ระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งสั่งการ กำหนดแนวทาง วางแผน กำกับ ติดตามดูแล ให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบ การดำเนินงาน ให้มีความทันสมัย และอยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ 

- ตัวชี้วัด สามารถกำหนดแนวทาง วางแผน กำกับติดตามการดำเนินการในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทำงานของหน่วย โดยนำเทคโลโลยีดิจิทัลมาใช ้

2.3 ผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ ครูและ 
อาจารย์ 

- เป้าหมาย เป็นผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนโยบาย ที่สามารถคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงานมาตรฐาน แนวทาง รวมทั้งสามารถระบุความต้องการ สร้างสรรค์ ออกแบบ รวมถึงสร้างความ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งต่าง ๆ เพื่อการเชื่อมโยงหน่วยงานด้วยกันเอง อย่างเป็น
ระบบ 

- ตัวชี้วัด สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนในการตัดสินใจกำหนดนโยบาย
และคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได ้

------------- 
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2.4 ผู้ทำงานด้านบริการ (Service) ได้แก่ รอง ผอ.กอง ถึง หน.แผนก 
- เป้าหมาย เป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านดิจิทัล ที่สามารถให้บริการ ให้ความ

ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก หรือให้คำแนะนำในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลความ
ต้องการบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการบริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
รวมถึงสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยงการบริการข้ามหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และระหว่าง
หน่วยงานกับประชาชนในรูปแบบดิจิทัล 

- ตัวชี้วัด สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการกับผู้รับบริการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.5 ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วย 

- เป้าหมาย เป็นผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของหน่วยงาน ที่สามารถบริหารโครงการ 
หรือเลือกเทคโนโลยีที ่เหมาะสม มาสร้างสรรค์และออกแบบระบบอัจฉริยะให้แก่หน่วยงาน 
(Automated Public Service) ตลอดจนสามารถดูแลและบำรุงรักษาระบบ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
มีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบ ให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงไปได้  ซึ ่งจะทำให้เกิดการปรับเปลี ่ยนรูปแบบการดำเนินงาน หรือการ
ให้บริการไปสู่ระบบดิจิทัล ที่สามารถช่วยสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ ในรูปแบบและ
ช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานด้วยกันเอง และระหว่าง
หน่วยงานกับประชาชน อย่างเป็นระบบ 

- ตัวชี้วัด สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างรูปแบบเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน
การดำเนินการของหน่วย ให้มีความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

2.6 ผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ด้านอ่ืนๆ 
- เป้าหมาย เป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ

สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย รวมทั้งสามารถเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

- ตัวชี้วัด สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
3. ทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม 

ในการสร้างและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล บุคลากรของกระทรวงกลาโหมมีทักษะที่ควรให้การส่งเสริม และ
พัฒนา 5 มิติการเรียนรู้ 7 กลุ่มทักษะ ดังนี ้

มิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set) 

มิติที่ 2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่ม
ทักษะด้านการควบคุมกำกับและการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล 
(Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set) 
  

------------- 
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มิติที่ 3 ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา ประกอบด้วย 2 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับ ศักยภาพองค์กร (Digital Technology Skill Set) และกลุ่มทักษะ
ด้านการออกแบบกระบวนการ และการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ 
(Digital Process and Service Design Skill Set) 

มิติที่ 4 ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และนำองค์กร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม
ทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการ และการบริหารกลยุทธ์ (Project and Strategic 
Management Skill Set) และกลุ่มทักษะด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set) 

มิติที่ 5 ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์  ประกอบด้วย 1 กลุ่ม
ทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล  (Digital Transformation 
Skill Set) 

 
เพื่อให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น

รูปธรรม คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ ภายใต้คณะทำงานการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุน “ไทยแลนด์ 4.0” ของกระทรวงกลาโหม ประจำปี
งบประมาณ 2564 จึงได้จัดทำ “(ร่าง) หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลกรภาครัฐ 
กระทรวงกลาโหม” เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
บุคลากรของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2563-2570 ฉบับนี้ขึ้นมา โดยศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
จากหลายแหล่งข้อมูล เช่น หนังสือเกี ่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ซึ ่งจัดทำโดยสำนักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, เอกสารกรอบคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
แห่งชาติ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตลอดจนได้มีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจาก
อินเทอร์เน็ต และประสานข้อมูลโดยตรงกับผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
โดยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักสูตรแกนกลาง ให้กับส่วนการศึกษาหรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องตามบริบทการ
พัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 

(1) เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหมทุกคน ให้มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 

(2) เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหมทุกคน ให้มีทักษะการเข้าใจดิจิทัล จนสามารถ
นำความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อไปใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ การ
ดำเนินชีวิตประจำวัน และประกอบหน้าที่ราชการได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน 

(3) เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหมทุกคน ให้มีทักษะสู่การเป็นพลเมืองแห่งศตวรรษ
ที่ 21 หรือพลเมืองยุคดิจิทัล เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ชาติได้ 
 

--------------------------------- 

  

------------- 
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ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
 

 

ทักษะด้านความสามารถ 7 ด้าน 
ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล

ดิจิทัล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ ซึ่ง
ในเอกสารเล่มนี้ จะกล่าวถึงรายละเอียด ทักษะด้านความสามารถ ที่จำเป็นของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐประกอบด้วย 7 ด้าน 39 หน่วยความสามารถ ดังนี ้

1. ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ประกอบด้วย 7 
หน่วยความสามารถ ดังนี ้

1.1. การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล ประกอบด้วย  
• การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
• การใช้งานอินเทอร์เนต็ 
• การใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 

1.2. การใช้งานเครื ่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั ้นต้นสำหรับการทำงาน  
ประกอบด้วย  

• การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 
• การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ 
• การใช้โปรแกรมนำเสนอ 

1.3. การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย  
• การทำงานร่วมกันแบบออนไลน ์
• การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
• การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 

1.4. การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน ประกอบด้วย 
• การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การกำหนดการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลอย่างถูกต้อง 

1.5. การผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ (Open Public Data) ประกอบด้วย  
• การระบุข้อสนเทศที่เปิดเผยได้และเป็นไปตามหลักการและกฎหมายที่กำหนด 
• การจัดทำข้อสนเทศให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
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1.6. การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ประกอบด้วย 
• การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
• การกำหนดวิธีแปลงข้อมูลของหน่วยงานไปสู่รูปแบบมาตรฐาน 
• การควบคุมคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) 

1.7. การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ ประกอบด้วย  
• การกำหนดข้อมูลนำเข้า (Input Data) 
• การกำหนดรูปแบบสมการ/แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมดิจิทัล 
• การกำหนดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล 
• การจัดทำข้อเสนอแนะเพื ่อปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานจากข้อมูล

สารสนเทศที่ได ้
2. ความสามารถด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน

การจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) ประกอบด้วย 6 
หน่วยความสามารถ ดังนี้ 

2.1. การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลัก
ปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล ประกอบด้วย  

• การอธิบายกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องได้ 
• การนำกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติด้านดิจิทัลไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
2.2. การกำก ับและตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมาย กรอบธรรมาภ ิบาล 

(Governance Framework) และหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล ประกอบด้วย 
• การกำหนดประเด็นตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและ

หลักปฏิบัติดิจิทัล 
• การติดตามตรวจสอบและทำข้อสรุป 

2.3. การประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government Interoperability Framework) ประกอบด้วย  

• การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการกระบวนงานและข้อมูลที่แยกส่วน 
• การจัดทำสถาปัตยกรรมระบบตามกรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนา

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
2.4. การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(Service-Level Agreement; SLA) ประกอบด้วย  
• การกำหนดระดับการให้บริการดิจิทัลแบบเชื ่อมโยง (Seamless Service 

Integration) 
• การติดตาม ประเมินระดับบริการแก่ผู้รับบริการ  
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2.5. การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) ประกอบด้วย  
• การประเมินความเสี่ยงดิจิทัลในกระบวนการทำงาน (Digital Risk Assessment 

in Business Process) 
• การจัดการความเสี่ยงดิจิทัล 

2.6. การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาล
ดิจิทัล ประกอบด้วย  

• การวิเคราะห์กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน 
• การประเมินความเป็นไปได้ของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ทำงานร่วมกัน 
• การเสนอร่างกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) 
ประกอบด้วย 7 หน่วยความสามารถ ดังนี้ 

3.1. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล ประกอบด้วย 
• การเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
• การบำรุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความต่อเนื่อง 

3.2. การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย  

• การศึกษาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบัน (As Is) 
• การจัดทำแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย (To Be) 

3.3. การกำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร  (Enterprise Architecture) 
ประกอบด้วย 

• การเตรียมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร 
• การควบคุมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร 

3.4. การบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย  
• การให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
• การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรขององค์กร 

3.5. การพัฒนาแผนบริหารจัดการความมั ่นคงปลอดภัยและความต่อเนื ่องการ
ให้บริการแบบดิจิทัล ประกอบด้วย  

• การจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
• การพัฒนาแผนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

3.6. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย   
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• การกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูล 
• การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Data Preparation) 
• การวิเคราะห์และตีความข้อมูล (Analyze Data and Draw Insights) 
• การจัดเตรียมหลักปฏิบัติที่ดี เพื่อสร้างธรรมาภิบาลสำหรับทรัพย์สินข้อมูล  

(Data Governance) 
3.7. การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

• การจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร ์
• การจัดทำแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบพลวัตรปรับต่อเนื่อง 
• การจัดทำซอฟต์แวร์ ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง 
• การตรวจสอบควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร ์

 
4. ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design) ประกอบด้วย 7 หน่วย
ความสามารถ ดังนี ้

4.1. การกำหนดกรอบการให้บริการแบบเชือ่มโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 
ประกอบด้วย  

• การระบุประเด็นปัญหา และผลกระทบของปัญหาของกระบวนการทำงานและ
การให้บริการแบบแยกส่วน 

• การระบุแนวทางในการแก้ปัญหาและกำหนดกรอบการให้บริการดิจิทัลแบบ
เชื่อมโยง 

4.2. การวางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ทดิจิทัลและนำสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  
• การจัดทำแผนที่นำทางบริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง 
• การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้บริการแบบเชื่อมโยง 
• การขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัต ิ

4.3. การออกแบบนวัตกรรมบริการ ประกอบด้วย  
• ความเข้าใจและอธิบายประสบการณ์ของผู้รับบริการได้ตลอดกระบวนการบริการ

แบบเชื่อมโยง (User Experience and User Journey) 
• การระบุองค์ประกอบของการออกแบบบริการเพื่อความสมบูรณ์ของการให้บริการ 
• การสร้างพิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint) สำหรับพัฒนานวัตกรรมบริการ 

4.4. การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล ประกอบด้วย  
• การกำหนดเป้าหมายของการดำเนินการร่วมกัน 
• การกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน 
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4.5. การสร้างนวัตกรรมบริการแก่นที่ใช้การได้และสำเร็จได้ (Minimum Viable 

Service) ในระยะเวลาสั้นและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด ประกอบด้วย 
• การออกแบบกระบวนการทำงานของบริการดิจิทัล (Process Design) 
• การออกแบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการ (Information Design) 
• การออกแบบองค์กรสำหรับการให้บริการ 
• การพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล ด้วยเทคนิคพลวัตรปรับต่อเนื่อง 

4.6. การปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย  

• การประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
• การจัดทำข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงบริการ 
• การถอดองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

4.7. การบริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานดิจิทัล ประกอบด้วย  
• การกำหนดวิธีการวัดประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทัล 
• การรวบรวมผลลัพธ์ของจุดให้บริการย่อยต่างๆ 
• การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทัล 
• การกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการดิจิทัล 

 
5. ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (Strategic and Project 

Management) ประกอบด้วย 6 หน่วยความสามารถ ดังนี ้
5.1. การกำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรดิจิทัลที่มีการ

เชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน ประกอบด้วย  
• การวิเคราะห์ความพร้อมของการปรับสู่องค์กรดิจิทัล 
• การจัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์ดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.2. การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) ประกอบด้วย  

• การวิเคราะห์องค์กรปัจจุบันเปรียบเทียบกับองค์กรดิจิทัลอนาคต 
• การออกแบบส่วนประกอบขององค์กรดิจิทัล 
• การส่งมอบพิมพ์เขียว (Blueprint) องค์กรดิจิทัล 

5.3. การจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล ประกอบด้วย  
• การจัดทำแผนลงทุนทรัพยากร 
• การให้การสนับสนุนทรัพยากร 
• การจัดการทรัพยากรให้บรรลุตามยุทธศาสตร์องค์กรดิจิทัล 
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5.4. การริเริ ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล  (Project Initiation and 
Planning) ประกอบด้วย  

• การกำหนดเป้าประสงค์ของโครงการ 
• การจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
• การจัดทำกฎบัตรโครงการ (Project Charter) 
• การวางแผนการดำเนินโครงการ 
• การจัดทำงบประมาณโครงการและการนำระบบดิจิทัลไปใช ้
• การวางแผนจัดการการสื่อสารโครงการ 
• การวางแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ 
• การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพของโครงการ 

5.5. การดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล ประกอบด้วย  
• การควบคุมและประกันคุณภาพโครงการ (Quality Assurance and Control) 
• การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risk Response) 
• การติดตามผลและควบคุมการดำเนินการโครงการ 
• การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ 

5.6. การทบทวนโครงการและปิดโครงการ ประกอบด้วย  
• การตรวจรับงานส่งมอบตามเง่ือนไขที่กำหนดไว ้
• การประเมินและสรุปผลสำเร็จของโครงการเพื่อใช้อ้างอิงในโครงการต่อไป 
• การจัดทำงบประมาณบำรุงรักษา 

6. ความสามารถด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership) ประกอบด้วย 3 หน่วยความสามารถ 
ดังนี ้

6.1. ผู้นำการพัฒนาคนพันธุ ์ใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล 
ประกอบด้วย  

• การกำหนดแนวทางการบ่มเพาะคนพันธุ์ใหม่ที่ทำงานแบบดิจิทัล 
• การพัฒนาคนพันธ์ุใหม่ที่พร้อมปรับเปลี่ยนสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล 
• เทคนิคและรูปแบบการรักษาคนพันธ์ุใหม่ (Digital DNA) 

6.2. ผู้นำการพัฒนาการทำงานร ่วมก ันเป ็นท ีมแบบข้ามหน่วยงาน  (Across 
Boundaries) ประกอบด้วย  

• การสร้างและบริหารทีมทำงานจากหลายหน่วยงานที่มีระดับทักษะดิจิทัลที่ต่างกัน 
• การสร้างกลไกสนับสนุนการทำงานแบบดิจิทัลและแบบบูรณาการ 

6.3. เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื ่อสารต่อยอดการเปลี ่ยนแปลง 
ประกอบด้วย  

• นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานสู่การบูรณาการและกระบวนงานอัตโนมัต ิ
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• การกำหนดกรอบการทำงานองค์กรดิจิทัล 
• การสื ่อสารและขับเคลื ่อนการบูรณาการทำงานและข้อมูลที ่สอดคล้องกับ

เป้าหมายและนโยบายองค์กรดิจิทัล 
7. ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) 

ประกอบด้วย 3 หน่วยความสามารถ ดังนี้ 
7.1. การข ับเคล ื ่อนการเปล ี ่ยนผ ่านส ู ่ร ัฐบาลดิจ ิท ัล  (Digital Government 

Transformation) ประกอบด้วย 
• การกำหนดเป้าหมายและแผนงานการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล ( Improving 

Digital Experiences in Government) 
• การสร้างกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล 
• การสร้างทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มองปัญหาแบบองค์รวม (Holistic View) โดย

คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
• การสร้างความมีส่วนร่วมและหลักคิด (Mindset) ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ

ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
• การสร้างกลไกและทำให้การขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล เป็นหลักปฏิบัติในระดับ

องค์กร (Institutionalization) 
7.2. การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล ประกอบด้วย  

• การส่งเสริมและผลักดันให้ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการทำงานให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 

• การพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบ
ดิจิทัล 

• การกำกับติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบดิจิทัลและรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

• การคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง 
7.3. การสนับสนุนการปรับเปลี ่ยนสู ่องค์กรดิจ ิท ัลได้อย่างต่อเนื ่องและยั ่งยืน  

ประกอบด้วย  
• การเก็บเกี่ยวความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กร

ดิจิทัล 
• การปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนกลยุทธ์ขององค์กร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร (New S-Curve) 
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ทักษะด้านดิจทิัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ระยะเริ่มแรก (Early) 
1. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้บริหารระดบัสูง (Executive) 

1.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
เป็น “ผู้กระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีดิจิทัล” โดยการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงผลักดันให้เกิดการ
ปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงานและแนวทางการให้บริการ (Work/Service Process) ปรับปรุง
เทคโนโลยีและเตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื ่อการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ ที่มีการ
เชื ่อมโยงข้อมูลและการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองและระหว่างภาครัฐ กับ
ประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูล 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจกำหนดนโยบายหรือทิศทางองค์กรด้วย 

1.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 
• การกำหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยง

ข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน 
• การกำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนคิการออกแบบกระบวนการ 
• การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทลั (Digital Government Transformation) 
• การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
• เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสือ่สารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 
• การนำการพัฒนาคนพันธ์ุใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล 
• เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
• ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 

(Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
 

2. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้อำนวยการกอง (Management) 
2.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

เป็น “ผู้ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด้านดิจิทัลในกระบวนการทำงานหรือการให้บริการ” 
สามารถนำนโยบายและทิศทางองค์กรจากผู้บริหารระดับสูง มากำหนดเป็นแนวทางและแผนการ
ดำเนินงานของหน่วยงานทบทวนและพัฒนากระบวนการ วิธีการทำงาน หรือการบริการให้สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐ
กับประชาชน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 

2.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 
• การกำหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยง

ข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน 
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• การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) 
• การกำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนคิการออกแบบกระบวนการ 
• การกำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
• การริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 
• การจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล 
• การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทลั (Digital Government Transformation) 
• เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสือ่สารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 
• ผู้นำการพัฒนาคนพันธ์ุใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลัก

ปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
• การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 
 

3. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 
3.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

เป็น “ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย” ที่สามารถวิเคราะห์และใช้ข้อมูลรวมถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงาน โครงการ ข้อเสนอทางวิชาการที่
สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งมีความเข้าใจระบบข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลให้
อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช้ได้อย่างสะดวก 

3.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 
• การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ 
• การริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning)  
• การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) 
• การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
• การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน 
• การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานประจำ 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลัก

ปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
• การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 
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4. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้ทำงานด้านบริการ (Service) 
4.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

เป็น “ผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ ให้ความ
ช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน หรือผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ทั้งที่เป็นบริการหลักของหน่วยงาน และการบริการของหน่วยงานอื่นที่มีการเชื่อมโยงข้ามหน่วยงาน 
รวมทั้งสามารถให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการบริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 

4.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 
• การกำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนคิการออกแบบกระบวนการ 
• การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ 
• การเขา้ถึงและตระหนักดิจิทัล 
• การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน 
• การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลัก

ปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
 

5. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้ปฏิบตัิงานเฉพาะดา้นเทคโนโลยี (Technologist) 
5.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

เป็น “ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back Office) และการ
จัดบริการของรัฐ(Service) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ และ
รูปแบบการให้บริการ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล การทำงานและการให้บริการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนสามารถดูแล
บำรุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัยมีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 

5.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 
• การกำหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยง

ข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน 
• การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) 
• การกำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 



25 
 

• การกำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนคิการออกแบบกระบวนการ 
• การริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 
• การดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 
• การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 
• พัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบ

ดิจทิัล 
• การบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
• การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ตัดสินใจ 
• ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 
• การทบทวนโครงการและปิดโครงการ 
• การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลัก

ปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
• เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 

 
6. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้ปฏิบตัิงานอื่น (Others) 

6.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
เป็น “ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ” ที่ตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
6.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลัก
ปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 

• การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
• การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลัก

ปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
• การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 
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ทักษะด้านดิจทิัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ระยะกำลังพัฒนา (Developing) 
1. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้บริหารระดบัสูง (Executive) 

1.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
เป็น “ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถกำหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร รวมถึง

กระตุ้นและผลักดันให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การดำเนินงาน (How the organization operates) หรือการให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัย 
โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งมีการเชื ่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชนอย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปดิให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจกำหนด
นโยบายหรือทิศทางองค์กร รวมทั้งสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
ด้วย 

1.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 
• การกำหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยง

ข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน 
• การกำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนคิการออกแบบกระบวนการ 
• การวางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ตดิจิทัลและนำสู่การปฏิบัต ิ
• การจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล 
• การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทลั (Digital Government Transformation) 
• การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
• เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสือ่สารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 
• การนำการพัฒนาคนพนัธุ์ใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล 
• การสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 
• ผู้นำการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน (Across Boundaries) 
• การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
• การกำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
• การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ตัดสินใจ 
• การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลัก

ปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
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2. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้อำนวยการกอง (Management) 
2.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

เป็น “ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลระดับองค์กร” ที่สามารถสื่อสารนโยบายของ
องค์กรมาสู่ระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งสั่งการ กำหนดแนวทาง วางแผน กำกับ ติดตามดูแล ให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัยและอยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที ่เปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจกำหนดนโยบาย
หรือทิศทางองค์กรด้วย 

2.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 
• การกำหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยง

ข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน 
• การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) 
• การกำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนคิการออกแบบกระบวนการ 
• การวางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ตดิจิทัลและนำสู่การปฏบิัต ิ
• การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทลั (Digital Government Transformation) 
• การกำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
• การจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล 
• การริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 
• การทบทวนโครงการและปิดโครงการ 
• การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
• การสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 
• การนำการพัฒนาคนพันธ์ุใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล 
• การนำการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน (Across Boundaries) 
• เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสือ่สารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 
• การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) 
• การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรบัเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
• การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ตัดสินใจ 
• การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลัก

ปฏิบัต ิ(Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
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• การประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Interoperability Framework) 

• การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 
 

3. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 
3.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

เป็น “ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนโยบาย” ที่สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
มาตรฐานแนวทาง หรือการจัดบริการขององค์กร รวมทั้งสามารถระบุความต้องการ สร้างสรรค์ 
ออกแบบ รวมถึงสร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งต่าง ๆ เพื่อการเชื่อ มโยง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิด
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบดิจิทัล 

3.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 
• การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อ

การตัดสินใจ 
• การผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ (Open Public Data) 
• การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
• การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) 
• การออกแบบนวัตกรรมบริการ 
• การปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพการ

ให้บริการดิจิทลัได้อย่างต่อเนื่อง 
• การบริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานดิจิทัล 
• การริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and 

Planning) 
• การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
• การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
• การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน 
• การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลัก

ปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
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• การประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Interoperability Framework) 

• การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 

• การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
 

4. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้ทำงานด้านบริการ (Service) 
4.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

เป็น “ผู้อำนวยความสะดวกด้านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ 
อำนวยความสะดวกหรือให้คำแนะนำในรูปแบบดิจิทัล ที่สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและ
ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลความต้องการบริการ สร้างสรรค์
นวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการบริการภาครัฐที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงสนับสนุนการ
สร้างความเชื ่อมโยงการบริการข้ามหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชนในรูปแบบดิจิทัล และการเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

4.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 
• การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
• การกำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนคิการออกแบบกระบวนการ 
• การออกแบบนวัตกรรมบริการ 
• ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ

ดิจิทัลได้อย่างต่อเน่ือง 
• บริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานดิจิทัล 
• ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ 
• การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
• การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน 
• การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 
• การผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ (Open Public Data) 
• การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลัก

ปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
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5. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้ปฏิบตัิงานเฉพาะดา้นเทคโนโลยี (Technologist) 
5.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

เป็น “ผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์กร” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสร้างสรรค์และออกแบบระบบอัจฉริยะให้แก่หน่วยงาน (Automated Public 
Service) ตลอดจนสามารถดูแลและบำรุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื ่องรวมทั ้งสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ซึ ่งจะสร้างให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให้บริการของ
ภาครัฐ ไปสู่ระบบดิจิทัลที่สามารถช่วยสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบและ
ช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และ
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และการเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

5.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 
• การกำหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยง

ข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน 
• การวางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ตดิจิทัลและนำสู่การปฏิบัต ิ
• การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) 
• การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน

สู่รัฐบาลดิจิทลั 
• การกำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนคิการออกแบบกระบวนการ 
• การริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 
• การประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Government Interoperability Framework) 
• การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 
• การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
• การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ตัดสินใจ 
• การดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 
• การสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 
• การออกแบบนวัตกรรมบริการ 
• การสร้างนวัตกรรมบริการแก่นที่ใช้การได้และสำเร็จได้ (Minimum Viable Service) ใน

ระยะเวลาสั้นและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 
• การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง 
• การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
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• การปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ดิจิทัลได้อย่างต่อเน่ือง 

• การบริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานดิจิทัล 
• การพัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบ

ดิจิทัล 
• การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) 
• การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 
• การทบทวนโครงการและปิดโครงการ 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลัก

ปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
• การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
• เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสือ่สารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 

6. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้ปฏิบตัิงานอื่น (Others) 
6.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

เป็น “ผู้รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล” ที่มีความรู้ความเข้าใจและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และเป็นผู้ที่ใฝ่
เรียนรู้มุ่งพัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช ้

6.2. ทักษะด้านดิจทิลัที่จำเป็น 
• การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
• การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ 
• การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
• การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลัก

ปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
• การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 
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ทักษะด้านดิจทิัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ระยะสมบูรณ์ (Mature) 
1. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้บริหารระดบัสูง (Executive) 

1.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
เป็น “ผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่

ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนางานภาครัฐที่
มีมูลค่าสูงขึ ้น(High Value Jobs) พัฒนาการทำงานและการบริการภาครัฐที ่สร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียวกันเป็นภาครัฐที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 
• การกำหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพือ่พัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล

และการทำงานข้ามหน่วยงาน 
• การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) 
• การกำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนคิการออกแบบกระบวนการ 
• การวางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ตดิจิทัลและนำสู่การปฏิบัต ิ
• การจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล 
• การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทลั (Digital Government Transformation) 
• การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
• การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
• เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสือ่สารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 
• การนำการพัฒนาคนพันธ์ุใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล 
• การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 
• การนำการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน (Across Boundaries) 
• การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
• การกำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
• การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ตัดสินใจ 
• การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
• การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 

(Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
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2. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้อำนวยการกอง (Management) 
2.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

เป็น “ผู้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งดิจิทัล” ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้าง
บรรยากาศการทำงานในรูปแบบดิจิทัล ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนางานภาครัฐที่
มีมูลค่าสูงขึ ้น (High Value Jobs) พัฒนาการทำงานและการบริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียวกัน เป็นภาครัฐที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 
• การกำหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล

และการทำงานข้ามหน่วยงาน 
• การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) 
• การกำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนคิการออกแบบกระบวนการ 
• การวางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ตดิจิทัลและนำสู่การปฏิบัติ 
• การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทลั (Digital Government Transformation) 
• การกำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
• การจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล 
• การริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 
• การทบทวนโครงการและปิดโครงการ 
• การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
• การสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 
• การนำการพัฒนาคนพันธ์ุใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล 
• การนำการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน (Across Boundaries) 
• เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสือ่สารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 
• การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) 
• การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
• การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ตัดสินใจ 
• การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 

(Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
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• การกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance 
Framework) และหลักปฏิบตัิที่ดีด้านดิจิทัล 

• การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
• การประยุกต์ใชก้รอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Government Interoperability Framework) 
• การปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการ

ดิจิทัลได้อย่างต่อเน่ือง 
• การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 
 

3. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 
3.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

เป็น “นักคิดเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล” ที่สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้
ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อต่อยอดและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาและสร้างงานภาครัฐ
ที่มีคุณค่าสูง (High Value Jobs) รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์และออกแบบระบบการบริหารจัดการ 
กระบวนการ ระบบการให้บริการที่สนับสนุนการพัฒนาการทำงานภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภาครัฐ
เสมือนเป็นองค์กรเดียวกัน เป็นภาครัฐที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างเต็มรูปแบบ ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

3.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 
• การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ตัดสินใจ 
• การผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ (Open Public Data) 
• การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
• การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) 
• การออกแบบนวัตกรรมบริการ 
• การปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ

ดิจิทัลได้อย่างต่อเน่ือง 
• การบริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานดิจิทัล 
• การริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 
• การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
• การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
• การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน 
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• การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 

(Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
• การกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance 

Framework) และหลักปฏิบตัิที่ดีด้านดิจิทัล 
• การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
• การประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Government Interoperability Framework) 
• การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 
• การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 
• การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
• เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสือ่สารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 

 
4. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้ทำงานด้านบริการ (Service) 

4.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
เป็น “ผู้นำด้านการบริการภาครัฐ” ที่ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาการบริการภาครัฐที่ให้

ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐด้วยกันเอง และภาครัฐกับประชาชน มีการ
เชื่อมโยงและบูรณาการบริการภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียวกัน ไม่ถูกจำกัดด้วยเวลา สถานที่ ภาษา 
มีความโปร่งใสเป็นธรรม และเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 
• การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) 
• การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 
• การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
• การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
• การกำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนคิการออกแบบกระบวนการ 
• การออกแบบนวัตกรรมบริการ 
• การปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการ

ดิจิทัลได้อย่างต่อเน่ือง 
• การบริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานดิจิทัล 
• การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 
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• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพือ่การทำงาน 
• การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ 
• การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ตัดสินใจ 
• การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
• การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน 
• การใช้ดิจิทัลเพ่ือการทำงานร่วมกัน 
• การผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ (Open Public Data) 
• การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 

(Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
• การกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance 

Framework) และหลักปฏิบตัิที่ดีด้านดิจิทัล 
• เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสือ่สารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 

 
5. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้ปฏิบตัิงานเฉพาะดา้นเทคโนโลยี (Technologist) 

5.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
เป็น “ผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะ” ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

สามารถคาดการณ์และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และรองรับการเปลี่ยนผ่าน
เทคโนโลยีในอนาคต เพื่อการสร้างงานภาครัฐที่มีมูลค่าสูงขึ้น (High Value Jobs) การพัฒนาภาครัฐ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม มีการเชื่อมโยงและบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เสมือนเป็นองค์กรเดียวกัน มี
การบริการที่ทันสมัย ไม่จำกัดด้วยเวลา สถานที่และภาษา และเป็นภาครัฐที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนสามารถดูแลบำรุงรักษาระบบให้มีความมั ่นคงปลอดภัย มี
เสถียรภาพ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

5.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 
• กำหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรที่มีการเช่ือมโยงข้อมูล

และการทำงานข้ามหน่วยงาน 
• การวางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ตดิจิทัลและนำสู่การปฏิบัติ 
• การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) 
• การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่

รัฐบาลดิจิทัล 
• การกำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนคิการออกแบบกระบวนการ 
• การริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 
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• การประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Interoperability Framework) 

• การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 
• การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
• การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ตัดสินใจ 
• การดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 
• การสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 
• เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสือ่สารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 
• การออกแบบนวัตกรรมบริการ 
• การสร้างนวัตกรรมบริการแก่นที่ใช้การได้และสำเร็จได้ (Minimum Viable Service) ใน

ระยะเวลาสั้นและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 
• การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง 
• การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
• การปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการ

ดิจิทัลได้อย่างต่อเน่ือง 
• การบริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานดิจิทัล 
• การพัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบ

ดิจิทัล 
• การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) 
• การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 
• การทบทวนโครงการและปิดโครงการ 
• การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 

(Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
• การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
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6. ทักษะด้านดิจทิัลของผู้ปฏิบตัิงานอื่น (Others) 

6.1. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
เป็น “ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด” ที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมา

ใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย รู้รอบและเท่าทันเทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู้ มุ่งพัฒนา
ตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
6.2. ทักษะด้านดิจทิัลที่จำเป็น 

• การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
• การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน 
• การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
• การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ 
• การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
• การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 

(Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
• การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 
• เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสือ่สารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 

  



 
 

ตารางสรุปทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

 

มิติการเรียนรู้ที่ 1 : รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น 

หน่วยความสามารถ 
Early Developing Mature 

E M A S T O E M A S T O E M A S T O 
กลุ่มที่ 1 ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy-DLit) 
การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล X  X X  X X  X X  X X  X X  X 
การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน   X X  X   X X  X   X X  X 
การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน   X X X   X X X X X   X X X X 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน X X X X X X X X X X X X   X X X X 
การผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ         X X     X X   
การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน         X X X X   X X X X 
การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ  X X X      X  X    X  X 
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มิติการเรียนรู้ที่ 2 : เข้าใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐาน 

หน่วยความสามารถ 
Early Developing Mature 

E M A S T O E M A S T O E M A S T O 
กลุ่มที่ 2 ความสามารถด้านการควบคุมกำกับและปฏิบัตติามกฎหมายนโยบายและมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล 
(Digital Governance, Standard, and Compliance - DG) 
การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบตัิที่ดีด้านดิจิทัล X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
การกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล 
และหลักปฏิบตัิที่ดีด้านดิจิทัล 

             X X X   

การประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์        X X  X   X X  X  
การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการรว่มกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  X X X X X  X X X X X  X X X X X 
การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)        X   X   X     
การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยน 
ไปสู่รัฐบาลดิจทิัล 

      X X X  X  X X X  X  
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มิติการเรียนรู้ที่ 3 : ใช้ดิจิทัลเพื่อประยุกต์และพัฒนา 

หน่วยความสามารถ 
Early Developing Mature 

E M A S T O E M A S T O E M A S T O 
กลุ่มที่ 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology - DT) 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล     X      X    X X X  
การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล           X      X  
การกำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  X   X  X X     X X     
การบริการเทคโนโลยีดิจิทัล     X              
การพัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องฯ     X      X      X  
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจ     X  X X X  X  X X X X X  
การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง           X      X  
กลุ่มที่ 4 ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดจิิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ  
(Digital Process and Service Design - DS) 
การกำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนคิการออกแบบฯ X X  X X  X X  X X  X X  X X  
การวางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ทดิจิทลัและนำสู่การปฏิบัต ิ       X X   X  X X   X  
การออกแบบนวัตกรรมบริการ         X X X    X X X  
การสร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล       X X   X  X X   X  
การสร้างนวัตกรรมบริการแก่นที่ใช้การได้และสำเร็จได ้ในระยะเวลาสั้น 
และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 

          X      X  

การปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการ เพือ่ยกระดับคุณภาพ 
การให้บริการดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง 

        X X X   X X X X  

การบริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานดิจิทัล         X X X    X X X  
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มิติการเรียนรู้ที่ 4 : ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการและนำองค์กร 

หน่วยความสามารถ 
Early Developing Mature 

E M A S T O E M A S T O E M A S T O 
กลุ่มที่ 5 ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (Strategic and Project Management - SPM) 
การกำหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กร ที่มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน 

X X   X  X X   X  X X   X  

การออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design)  X X  X   X X  X  X X X X X  
การจัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล  X     X X     X X     
การริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล 
(Project Initiation and Planning) 

 X X  X   X X  X   X X  X  

การดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล     X      X      X  
การทบทวนโครงการและปิดโครงการ     X   X   X   X   X  
กลุ่มที่ 6 ความสามารถด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership - DL) 
การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล X X     X X     X X     
การนำการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน 
(Across Boundaries) 

      X X     X X     

เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสือ่สารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง X X   X  X X   X  X X X X X X 
 

  



43 
 

 

 

 

มิติการเรียนรู้ที่ 5 : ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ 

หน่วยความสามารถ 
Early Developing Mature 

E M A S T O E M A S T O E M A S T O 
กลุ่มที่ 7 ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทลั (Digital Transformation - DTr) 
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทลั 
(Digital Government Transformation) 

X X     X X     X X     

การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล X      X X X X X  X X X X X  
การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน             X X X X X  

 

 

 

 

 



หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลกรภาครัฐ 

กระทรวงกลาโหม 

 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำกรอบสมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล และให้คำนิยาม การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ไว้ว่า คือการที่บุคคลมี
ความสามารถเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆ ด้านดิจิทัล และสามารถประยุกต์ใช้ในงานได้มากขึ้น ได้แก่ การเข้าถึงยุค
ดิจิทัล การใช้งานอุปกรณ์ไอทีและติดต่อสื่อสารบนสื่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย โดยตระหนักถึงกฎหมายและ
จริยธรรม รวมถึงรู้จักและสามารถใช้บริการพื้นฐานและทำธุรกรรมออนไลน์ขั้นต้นได้ สามารถใช้งานเครื่องมือด้าน
ดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงานได้ ซึ่งกรอบดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา คนทำงาน และผู้บริหาร โดยได้แบ่งออกเป็นจำนวน 3 หน้าที่หลัก และ 9 หน่วยสมรรถนะ ดังนี ้

1. หน้าที่หลัก เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล ประกอบด้วย 3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  
• การใช้งานคอมพิวเตอร ์
• การใช้งานอินเทอร์เน็ต  
• การใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 

2. หน้าที่หลัก รู้ดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่  
• การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 
• การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ 
• การใช้โปรแกรมนำเสนอ 

3. หน้าที่หลัก ใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน ประกอบด้วย 3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก ่
• การทำงานร่วมกันแบบออนไลน ์
• การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
• การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 
ดังนั้น ในการกำหนดกรอบสมรรถนะด้านดิจิทัลใน “(ร่าง) หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ

บุคลกรภาครัฐ กระทรวงกลาโหม” เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้ แนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2563-2570 ฉบับนี้จึง มุ่งหวังให้ บุคลากรของกระทรวงกลาโหม ได้มี
สมรรถนะใน การเข้าใจดิจิทัล ที่สามารถเข้าถึง ค้นหา คัดกรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน จัดการ ประยุกต์ใช้ 
สื่อสาร สร้าง แบ่งปัน และติดตามข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และเนื้อหา (Content Media) ได้
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีความรับผิดชอบ มีมารยาท เคารพสิทธิและกฎหมาย ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดความพร้อมในการก้าวไปสู่ความเป็น “องค์กรดิจิทัลภาครัฐ” ในอนาคตต่อไป 
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จุดประสงค์หลักสูตร 
(1) เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหมทุกคน ให้มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจทักษะการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 
(2) เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหมทุกคน ให้มีทักษะการเข้าใจดิจิทัล จนสามารถนำความรู้ 

ทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อไปใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ การดำเนินชีวิตประจำวัน 
และประกอบหน้าที่ราชการได้อย่างเหมาะสม ยั่งยืน 

(3) เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหมทุกคน ให้มีทักษะสู่การเป็นพลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 หรือ
พลเมืองยุคดิจิทัล เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ชาติได ้

กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลกรภาครัฐของกระทรวงกลาโหม ทั ้ง 6 กลุ ่ม ตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล บุคลากรของ

กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2563-2570 
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ตาราง รูปแบบโครงสร้างหลักสูตร (Template) 

ชื่อเรื่อง/รายวชิา ชื่อของรายวิชา 

คำสำคญั 
คำที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนเนื้อหาในรายวิชา ซึ่งต้องเป็นคำที่สั้นกะทัดรัด ได้ใจความ 
มีความหมาย เป็นคำนามหรือเป็นศัพท์เฉพาะ เพื่อใช้เป็น Keyword ในการค้นเนื้อหา
แบบ Online 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้ หลังจากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้รายวิชานี้จะสามารถทำสิง่ใด มีสิ่งใด หรือได้รับสิ่งใด 
คำอธบิายรายละเอียด ประโยคขยายความเนื้อหาการเรียนรู้ของหลักสูตรหรือรายวิชา 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ หมายถึง ประเด็นหลักในการเรียนรู ้
หัวข้อการเรียนรู้ หมายถึง ประเด็นย่อยในการเรียนรู ้
เนื้อหาการเรียนรู้ หมายถึง รายละเอียดเน้ือความในการเรยีนรู้ 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการ ประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้
วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
ขอบเขตของสมรรถนะ

หรือทักษะ 
หลักสูตรหรือรายวิชานี้อยู่ขอบเขตของสมรรถนะใด ได้แก ่Digital literacy, Digital 
Skill, Problem-Solving with Digital Tools 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน 
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DLit100 การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 

คำสำคญั การใช้งานคอมพิวเตอร์, การใช้งานอินเทอร์เน็ต, การใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

หลังจากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้รายวิชานี้ 
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในเรื่องต่างๆ ได้ เช่น ฮาร์ดแวร์ ระบบปฏิบัติการ การ

จัดการข้อมูล การสำรองข้อมูล อุปกรณ์เคลื่อนที่ และคลาวด์คอมพิวต้ิง  
- สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เช่นการใช้เว็บเบราเซอร์ การสืบค้นข้อมูล การใช้งาน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิทนิ สื่อสังคมโปรแกรมการสื่อสาร และใช้ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส ์ 

- สามารถใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยได้ เช่น การใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคล การ
ป้องกันภัยคุกคาม การป้องกันมัลแวร ์การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง และ
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 
ประโยคขยายความเนื้อหาการเรียนรู้ของหลักสูตรหรือรายวิชา (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใชง้านคอมพิวเตอร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใชง้านอินเทอร์เน็ต 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใชง้านเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
ขอบเขตของสมรรถนะ

หรือทักษะ 
มิติการเรียนรู้ที่ 1 : รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เนื้อหา 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใชง้านคอมพิวเตอร์ 
o การใช้งานฮาร์ดแวร์ มีขอบเขตครอบคลุม ประเภทของฮาร์ดแวร์ เช่น Desktop, Laptop, Tablet, 

Smartphone, Media Player, Digital Camera เป็นต้น องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น 
System Unit, CPU, Memory, Input/Output Devices, Storage Devices เป ็นต ้น  การ เช ื ่ อมต่อ
อุปกรณ์นำเข้า ตัวอย่างเช่น Driver, USB, PS2, Firewire, RJ45, พอร์ต Multimedia เป็นต้น การ
เชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผล เช่น USB, HDMI, VGA, DVI, FireWire, พอร์ต Multimedia เป็นต้น พร้อมทั้ง
การแก้ปัญหาการใช้งานฮาร์ดแวร ์
 

 

การเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 

การใช้งานคอมพิวเตอร ์ การใช้งานอนิเทอร์เน็ต 

การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 

การใช้งานฮาร์ดแวร์ 
การใช้งานระบบปฏิบัติการ 

การจัดการข้อมูล 
การสำรองข้อมูล 

การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที ่
การใช้งานคลาวด์คอมพิวต้ิง 

การใช้งานเว็บบราวเซอร์ 
การสืบค้นข้อมลูในการปฏิบัติงาน 

การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน 
การใช้งานปฏิทินในการปฏิบัติงาน 

การใช้งานสื่อสังคมในการปฏิบัติงาน 
การใช้งานโปรแกรมการสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสใ์นการปฏิบัติงาน 

การใช้งานบัญชีรายช่ือบุคคล 
การป้องกันภัยคุกคาม 

การป้องกันมัลแวร ์
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 
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o การใช้งานระบบปฏิบัติการ มีขอบเขตครอบคลุม ประเภทของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็นต้น การแสดงผลเดสก์ท็อป เช่น การปรับภาพพื้น
หลัง, การตั้งค่าการแสดงผล Resolution, การปรับแต่งไอคอน เพิ่ม ลบ แก้ไข เป็นต้น ฟังก์ชันของ
ระบบปฏิบัติการ เช่น Window, Toolbar, Task Bar, Control Panel, Start Up, Shut Down เป็นต้น 
โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ เช่น การติดตั้ง ถอนการติดตั้ง และอัพเดตโปรแกรม เป็นต้น 
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบปฏิบัติการ 

o การจัดการข้อมูล มีขอบเขตครอบคลุม การสร้าง เคลื่อนย้าย ใช้งาน แฟ้ม/ฐานข้อมูล พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน
ค่ากำหนดของแฟ้ม เช่น การตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ คัดลอก ย้าย ระบุประเภท จัดรูปแบบการแสดงผล และ
คุณสมบัติ เป็นต้น 

o การสำรองข้อมูล มีขอบเขตครอบคลุม รูปแบบการสำรองข้อมูล เช่น Unstructured, System Imaging, 
Incremental เป็นต้น การสำรองและกู้คืนข้อมูล เช่น การสำรองและกู้คืนข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ การสำรองข้อมูลไปยังหน่วยความจำสำรองและหน่วยจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นต้น 

o การใช้งานอุปกรณ์เคลื ่อนที่  ม ีขอบเขตครอบคลุม ประเภทของอุปกรณ์เคลื ่อนที ่ เช ่น Tablet, 
Smartphone, PDA เป็นต้น การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เช่น WIFI, Bluetooth 4G และ 3G เป็นต้น 
การใช้แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น SMS, Social Media, Organizer เป็นต้น พร้อมทั้งการ
ปรับแต่งแอพพลิเคชัน บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

o การใช้งานคลาวด์คอมพิวต้ิง มีขอบเขตครอบคลุม บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้ง เช่น SaaS PaaS และ IaaS 
เป็นต้น พร้อมทั้งการใช้บริการและการแบ่งปันทรัพยากรบนคลาวด์คอมพิวติ้ง เช่น Dropbox, OneDrive, 
Google Drive, Amazon Cloud Service เป็นต้น 

 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใชง้านอินเทอร์เน็ต 
o การใช้งานเว็บเบราเซอร์ในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้เครือข่าย เช่น LAN, 

MAN,WAN, VPN เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานและการปรับแต่งเว็บเบราเซอร์ 
o การสืบค้นข้อมูลในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การสืบค้นด้วยคำค้นและเงื่อนไขที่กำหนด เช่น 

And, Or, Not, Image, Size, Color, File Type เป็นต้น รวมถึงการจัดการการเข้าถึงข้อมูลที่สืบค้น 
o การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การสร้างอีเมล์ องค์ประกอบ

ของอีเมล เช่น ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ ส่งถึง สำเนาถึงและสำเนาลับ เป็นต้น การปรับตั้งค่าและการจัดการอีเมล 
รวมทั้งรายชื่อผู้ติดต่อบนอีเมล 

o การใช้งานปฏิทินในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การสร้างตารางนัดหมาย การปรับตั้งค่าปฏิทิน 
เช่น มุมมอง การจัดเรียง การกรอง เป็นต้น รวมทั้งการแบ่งปันปฏิทินให้ผู้อื่นใช้งาน เช่น Share, Invite 
เป็นต้น 
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o การใช้งานสือ่สังคมในการปฏิบัติงาน  
o มีขอบเขตครอบคลุม การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามประเภทของการติดต่อสื่อสาร และ

ตามหลักความปลอดภัย เช่น ด้านกฎหมาย จริยธรรม ความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย เป็นต้น 
o การใช้งานโปรแกรมการสื่อสารในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้โปรแกรมการสื่อสาร 

เ ช ่ น  Internet Relay Chat, SMS, Web Conference, Google Hangouts, Streaming Media 
Technology, E-learning เป็นต้น รวมทั้งการปรับแต่งค่าของโปรแกรมการสื่อสาร 

o การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม ความปลอดภัยในการซื้อ-ขายสินค้า 
ออนไลน์ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริการออนไลน์ รวมทั้งการเรียนรู้ออนไลน์ 
 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใชง้านเพื่อความมั่นคงปลอดภยั 
o การใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคล มีขอบเขตครอบคลุม ความปลอดภัยในการสร้างบัญชีรายชื่อและรหัสผ่าน 

รวมทั้งการใช้อัตลักษณ์บุคคลในการยืนยันตัวตน 
o การป้องกันภัยคุกคาม มีขอบเขตครอบคลุม การปรับรุ่นระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ส่วน

บุคคล (Personal Firewall) การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัสบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต ที่
อยู่ เป็นต้น 

o การป้องกันมัลแวร์ มีขอบเขตครอบคลุม การใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อ
ความปลอดภัย การตรวจสอบอาการผิดปกติจากมัลแวร์ 

o การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย มีขอบเขตครอบคลุม ความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม เบราเซอร์ 
การทำงานกับระบบรหัสลับ (Encryption) การใช้งานอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

o การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง มีขอบเขตครอบคลุม การใช้งานเน้ือหาออนไลน์ การใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
การใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ หลักการโดยชอบธรรมในการใช้งานข้อมูล มารยาทเครือข่าย 
(Netiquette) การให้ร้าย การกลั่นแกล้ง เป็นต้น 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DLit200 การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขัน้ต้นสำหรับการทำงาน 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา การใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นสำหรับการทำงาน 

คำสำคญั โปรแกรมประมวลผลคำ, โปรแกรมตารางคำนวณ, โปรแกรมนำเสนอ 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

หลังจากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้รายวิชานี้ 
- จะสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ในการจัดการงานเอกสาร จัดรูปแบบ

ข้อความ จัดการกับย่อหน้าในเอกสาร แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร จัดรูปแบบ
เอกสารพิมพ์เอกสาร ตรวจทานงานเอกสาร  

- จะสามารถใช้โปรแกรมตารางคำนวณเพื่อจัดการตารางคำนวณ ปรับแต่งข้อมูลใน
แผ่นงาน จัดรปูแบบข้อมูลในแผ่นงาน พิมพ์แผ่นงาน ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ 
แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน ป้องกันแผ่นงาน  

- จะสามารถใช้โปรแกรมนำเสนอเพ่ือจัดการงานนำเสนอ ใช้งานข้อความบนสไลด์ 
แทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ กำหนดการเคลื่อนไหว ตั้งค่างานนำเสนอ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 
ประโยคขยายความเนื้อหาการเรียนรู้ของหลักสูตรหรือรายวิชา (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ
การเรียนรู้ เนือ้หาการ

เรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใชโ้ปรแกรมประมวลผลคำ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใชโ้ปรแกรมตารางคำนวณ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใชโ้ปรแกรมนำเสนอ 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอที่
เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
ขอบเขตของสมรรถนะ

หรือทักษะ 
มิติการเรียนรู้ที่ 1 : รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใชโ้ปรแกรมประมวลผลคำ 
o การจัดการงานเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการงานเอกสาร เช่น New, Open, Save เป็นต้น 

การแสดงมุมมอง เช่น Views, Ruler เป็นต้น การค้นหา แทนที่ การเคลื่อนย้าย รวมทั้งการยกเลิกและ
ทำซ้ำการกระทำ 

o การจัดรูปแบบข้อความ มีขอบเขตครอบคลุม การปรับแตง่รูปแบบตัวอักษร เช่น Font Type, Color, 
Size เป็นต้น การจัดรูปแบบด้วยสไตล์ รวมทั้งการใช้เครื่องหมายนำหน้าหัวข้อ 

o การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การจัดรูปแบบย่อหน้า เช่น Spacing, Indent, 
Tab เป็นต้น การปรับแต่งด้วยชุดรูปแบบ (Theme) รวมทั้งการแบ่งส่วนเอกสาร เช่น Page Break, 
Section Break 

การใช้งานเครือ่งมือด้านดิจทิัลหรือแอปพลิเคชนัขั้นตน้สำหรับการทำงาน 

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 
 

การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ 
 

การใช้โปรแกรมนำเสนอ 
 

การจัดการงานเอกสาร 
การจัดรูปแบบข้อความ 

การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร 
การแทรกวัตถลุงบนงานเอกสาร 

การจัดรูปแบบเอกสาร 
การพิมพ์เอกสาร 

การตรวจทานงานเอกสาร 
 

การจัดการตารางคำนวณ 
การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน 

การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน 
พิมพ์แผ่นงาน 

การใช้สูตรฟังก์ช่ันเพื่อนการคำนวณ 
แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน 

การป้องกันแผ่นงาน 
 

การจัดการงานนำเสนอ 
การใช้งานข้อความบนสไลด ์
แทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ 

กำหนดการเคลื่อนไหว 
ตั้งค่างานนำเสนอ 
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o การแทรกวัตถลุงบนงานเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การแทรกและการปรับแต่งวัตถุ เช่น Picture, 
Shape, Chart เป็นต้น การแทรกและปรับแต่งตาราง เช่น Table Style, Table Border เป็นต้น 

o การจัดรูปแบบเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การกำหนดค่าหน้ากระดาษ เช่น Size, Orientation, 
Margins เป็นต้น การจัดรูปแบบหน้ากระดาษ เช่น Column, Border เป็นต้น รวมทัง้การแทรกหัว-ท้าย
กระดาษ 

o การพิมพ์เอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การตั้งค่าการพิมพ์ เช่น ช่วงหน้ากระดาษ เครื่องพิมพ์ จำนวน
สำเนา เป็นต้น การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ รวมทั้งการสั่งพิมพ์เอกสาร 

o การตรวจทานงานเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การตรวจสอบแก้ไขคำสะกด และไวยากรณ์ การ
ตรวจสอบสถิติจำนวนคำ รวมทั้งการจำกัดการแก้ไขเอกสาร 
 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใชโ้ปรแกรมตารางคำนวณ 
o การจัดการตารางคำนวณ มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการงานตารางคำนวณ เช่น New, Open, Save 

เป็นต้น การจัดการเซลล์ แถว คอลัมน์ เช่นการเลือก การลบ การซ่อนหรือแสดง และการปรับความกว้าง
ของคอลัมน์ หรือความสูงของแถว เป็นต้น 

o การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การปอ้นข้อมูล เช่น Type, AutoFill, Edit data 
เป็นต้น การเคลื่อนย้าย เช่น Copy, Cut, Paste, Paste special เป็นต้น รวมทั้งการกรองและการ
เรียงลำดับข้อมูล 

o การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การจัดรูปแบบ เช่น Font, Accounting Format, 
Alignment, Merge Cell, Unmerge เป็นต้น รวมทั้งการจัดรูปแบบโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ เช่น Cell 
Style, Format As Table, Condition Formatting เป็นต้น 

o การพิมพ์แผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การตั้งค่าการพิมพ์ เช่น การเลือกพิมพ์ เครื่องพิมพ์ จำนวนสำเนา 
เป็นต้น การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ รวมทัง้การสั่งพิมพ ์

o การใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ มีขอบเขตครอบคลุม การใช้สูตรในการคำนวณ เช่น บวก, ลบ, คณู, 
หาร เป็นต้น รวมทั้งการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ เช่น Sum, Min, Max, Average เปน็ต้น 

o การแทรกวัตถลุงบนแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การแทรกวัตถุและการปรับแต่งวัตถุ เช่น รูปภาพ 
แผนภูมิ เป็นตน้ 

o การป้องกันแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การป้องกันแผ่นงาน (Protect) รวมทั้งการกำหนดให้เป็น
ขั้นตอนสุดท้าย (Mark as Final) 
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• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใชโ้ปรแกรมนำเสนอ 
o การจัดการงานนำเสนอ มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการงานนำเสนอ เช่น New, Open, Save เป็นต้น 

การจัดการมุมมองการใช้งาน และการเลือกใช้เค้าโครงของงานนำเสนอ เช่น Views และ Layout 
o การใช้งานข้อความบนสไลด ์มีขอบเขตครอบคลุม การจัดรูปแบบข้อความงานนำเสนอ เช่น คำสั่ง 

Format, และ Font เป็นต้น รวมทั้งการใช้เครื่องหมายนำหน้าหัวข้อข้อความบนงานนำเสนอ เช่น กลุ่ม
คำสั่ง Bullets, และ Numbering เป็นต้น 

o การแทรกวัตถลุงบนแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การแทรกวัตถุบนงานนำเสนอ เช่น การแทรก 
Picture, Chart, และ Smart Art เป็นต้น รวมทั้งการปรับแต่งวัตถุบนงานนำเสนอ เช่น กลุ่มคำสั่ง 
Format Object เป็นต้น 

o การกำหนดการเคลื่อนไหว มีขอบเขตครอบคลุม การกำหนดการเคลื่อนไหวบนงานนำเสนอ เช่น กลุ่ม
คำสั่ง Animation เป็นต้น รวมทั้งการกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนหน้าสไลด์งานนำเสนอ เช่น กลุ่มคำสั่ง 
Transition เป็นต้น 

o การต้ังค่างานนำเสนอ มีขอบเขตครอบคลุม การกำหนดสไลด์สำหรับการนำเสนองาน เช่น กลุ่มคำสั่ง 
Custom Slide Show เป็นต้น การต้ังค่าการงานนำเสนอ เช่น กลุ่มคำสั่ง Setup Slide Show รวมทั้ง
การ นำเสนองานโดยการใช้กลุ่มคำสั่ง Presentation เป็นต้น 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DLit300 การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา การใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 

คำสำคญั 
ทำงานร่วมกันแบบออนไลน,์ โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล,  
ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

หลังจากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้รายวิชานี้ 
- ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ โดยใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมลูออนไลน์ ใช้งานโปรแกรม

แบ่งปันหน้าจอ ใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 
-  ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล โดยใช้โปรแกรมสร้างเว็บ ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน 

ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ ใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ ใช้โปรแกรมตัดต่อ
สื่อภาพเคลื่อนไหว  

- สามารถใช้ดิจทิัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักการเพื่อรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักการใช้งาน
เว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งสามารถกำหนดรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 
ประโยคขยายความเนื้อหาการเรียนรู้ของหลักสูตรหรือรายวิชา (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ
การเรียนรู้ เนือ้หาการ

เรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใชโ้ปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ใช้ดิจิทลัเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอที่
เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
ขอบเขตของสมรรถนะ

หรือทักษะ 
มิติการเรียนรู้ที่ 1 : รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน ์
o การใช้งานพ้ืนที่เพื่อการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใชพ้ื้นที่การทำงาน 

เช่น Microsoft SharePoint, Google Docs เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานและการแบ่งปันพื้นที่การทำงาน
แบบออนไลน ์

o การใช้งานพ้ืนที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้พื้นที่แบ่งปันข้อมูล เช่น 
OneDrive, Drop box เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานและการแบ่งปันพื้นที่แบ่งปันข้อมูลแบบออนไลน์ 

o การใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ เช่น 
Windows Remote Assistance, TeamViewer, Join me เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานโปรแกรมแบง่ปัน
หน้าจอ ร่วมกัน 

การใช้ดิจิทลัเพื่อการทำงานร่วมกัน 

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน ์ การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจทิัล 

การใช้ดิจิทลัเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 

การใช้งานพ้ืนที่ทำงานแบบออนไลน์ 
การใช้งานพ้ืนที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ 
การใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ 

การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 

การใช้โปรแกรมสร้างเว็บ 
การใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการทำงาน 
การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 

การใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ 
การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว 

การจัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ปฏิบัติตามหลักการเพื่อรักษาความปลอดภัย 

ปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย 
จัดการรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน 
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o การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้โปรแกรมประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ เช่น Skype, Google Hangout เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพร่วมกัน 
 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใชโ้ปรแกรมสร้างสื่อดิจิทลั 
o การใช้โปรแกรมสร้างเว็บ มีขอบเขตครอบคลุม การออกแบบหน้าเว็บเพจ ด้วยการปรับแต่งตัวอักษร การ

สร้างจุดเชื่อมโยง การสร้างตาราง อีกทั้งการใส่ CSS Styles และการแทรกวัตถุต่างๆ บนเว็บเพจ เช่นรูป
ภพ และแบบฟอร์ม รวมถึงการเผยแพร่เว็บเพจ 

o การใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการทำงาน มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้สื่อดิจิทัลแบบต่างๆ การจำแนกรูปแบบ 
ของสื่อดิจิทัล รวมถึงการใช้งานสื่อดิจิทัล 

o การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ มีขอบเขตครอบคลุม การบันทึกภาพจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หน้าจอ 
คอมพิวเตอร,์ หน้าเว็บเพจ สแกนเนอร์ เป็นต้น และการปรับแต่งรูปด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ รวมถึงการ
บันทึก ไฟล์ภาพเพ่ือนำไปใช้งาน 

o การใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ มีขอบเขตครอบคลุม การใช้โปรแกรมสำหรบัจับการทำงานของ
หน้าจอ รวมถงึการบันทึกไฟล์เพ่ือนำไปใช้งาน 

o การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว มีขอบเขตครอบคลุม ชนิดไฟล์ที่นำมาใช้งานเพ่ือการตัดต่อสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการบันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน 
 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใชด้ิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 
o การจัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย มีขอบเขตครอบคลุม ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย

ของข้อมูล เช่น การนำแฟ้มขอ้มูลขึ้นสู่การทำงานบนระบบออนไลน์ หรือคลาวด์คอมพิวติ้ง วิธีการป้องกัน 
การแก้ไขข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ การเข้ารหัส และการจดัเก็บแฟ้มข้อมลูลงสื่อจัดเก็บ เป็นต้น การป้องกัน
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรม เช่น โปรแกรมการใช้งานธนาคารออนไลน์ การใช้งาน
โปรแกรมสังคมออนไลน์ และการปรับปรุงข้อบกพร่องและรุ่นของโปรแกรม เป็นต้น รวมทั้งการป้องกันภัย
คุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์เช่น การแพรข่ยายไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่าน
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล การตดิตามอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อสูญหาย และความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

o การปฏิบัติตามหลักเพื่อรักษาความปลอดภัย มีขอบเขตครอบคลุม การรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล 
เช่น การเข้ารหัสแฟ้มข้อมูล ช่องทางการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการส่งผ่านข้อมูลในสถานะ
เคลื่อนไหว หรือสถานะหยุดพัก วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีทีสุ่ดในการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย การทำลาย
ข้อมูล การกู้คนืข้อมูล และนโยบายภาครัฐกับระบบการรักษาข้อมูล เปน็ต้น พร้อมทั้งการรักษาความ
ปลอดภัยของโปรแกรม เช่น การเข้าโจมตีโปรแกรม กระบวนการ update โปรแกรมเพื่อปิดช่องโหว่ และ
การเลือกใช้ภาษาโปรแกรมเพ่ือความปลอดภัยในโปรแกรมระบบออนไลน์ เป็นต้น 
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o การปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย มีขอบเขตครอบคลุม การปรับแต่งความ
ปลอดภัยของเว็บเบราเซอร์ เช่น การกำหนดค่า remember username และ password, การล้าง 
cache, การกำหนดค่าความปลอดภัยในการเข้าระบบอินเทอร์เน็ต, การอนุญาตให้ run script บนเว็บเบ
ราเซอร์ และการปรับเป็นโหมดไม่ระบุตัวตน เป็นต้น การใช้งานเว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภัย เช่น การใช้ 
https, การ log off, การใช้งานผ่าน proxy และการเข้าถงึเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น พร้อมทั้งการใช้
งานโปรแกรมเสริมสำหรับเว็บเบราเซอร์เช่น add on, web store, และ extensions เป็นต้น 

o การกำหนดรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน มีขอบเขตครอบคลุม การพิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่เป็น เช่น finger 
print, palm scan, voice recognition, retina scan, และ facial recognition เป็นต้น การพิสูจน์
ตัวตนด้วยสิ่งที่มี เช่น cryptographic keys, one time password, และ ID card เปน็ต้น พร้อมทั้งการ
พิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่รู้เช่น การกำหนดรหัสผ่าน, การพิสูจน์ตัวตน, และเครื่องมือสำหรับทดสอบรหัสผ่าน 
เป็นต้น 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา 
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DLit400 การประยุกต์ใชเ้ครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 

คำสำคญั ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน, กำหนดการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลอย่างถูกต้อง 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
หลังจากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้รายวิชานี้ 
- จะมีความสามารถ ในการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานและกำหนดการใช้งาน

เครื่องมือดิจิทัลในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 

เนื่องจากหน่วยสมรรถนะนี้เป็นสมรรถนะของข้าราชการทุกคน การใช้เครื่องมือและ
สื่อดิจิทัลจึงมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยงาน และแต่ละตำแหน่งงาน ซึ่งมี
ความจำเป็นในการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลทีแ่ตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือเข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะ จึงไม่ควรจะประเมินบนพ้ืนฐานความ
ความเข้าใจว่าเครื่องมือดิจิทัลหนึ่ง จะสามารถใช้ได้กับทุกคนหรือทุกหน่วยงาน 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ
การเรียนรู้ เนือ้หาการ

เรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กำหนดการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลอย่างถูกต้อง 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอที่
เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
ขอบเขตของสมรรถนะ

หรือทักษะ 
มิติการเรียนรู้ที่ 1 : รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใชเ้ครื่องมือดิจิทลัเพื่อการทำงาน 
o เลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ขอบเขตครอบคลุม การเลอืกใช้เครื่องมือ

ดิจิทัลแบบต่างๆ ตามความจำเป็นของหน่วยงานและลักษณะงานได้อย่างเหมาะสม เช่น เว็บฐานข้อมูล
หน่วยงาน โปรแกรมทีใ่ช้ในหน่วยงาน การตกแต่งภาพ การนำเสนอ งานเอกสาร การวิเคราะห์คำนวณ
เป็นต้น (ตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงแนวทาง แต่ไม่ได้จำกัดว่าจะมีเพียงเท่านี้หรือไม่สามารถต่างจากนี้ได้
ตามความเหมาะสม)  

o ใช้โปรแกรมเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานได้ มขีอบเขตครอบคลุม การใช้เครื่องมือดิจิทัลแบบต่างๆ ตาม
ความจำเป็นของหน่วยงานและลักษณะงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เว็บฐานข้อมูลหน่วยงาน 
โปรแกรมทีใ่ช้ในหน่วยงาน การตกแต่งภาพ การนำเสนอ งานเอกสาร การวิเคราะห์คำนวณเป็นต้น 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กำหนดการใช้งานเครื่องมือดิจิทลัอย่างถูกต้อง 
o ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือดิจิทัล มขีอบเขตครอบคลุมถึง การระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อ

ดิจิทัล เช่น พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดด้านคอมพิวเตอร์  
o กำหนดนโยบาย/แนวทางการใช้งานเครื่องมือดิจิทัล มีขอบเขตครอบคลุมถึง ความตระหนักในประเด็น

ความเป็นส่วนตัวดิจทิัล (Privacy) ความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคง (Security) นโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Policy) เป็นต้น รวมไปถึงการปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา 
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  

 

  

การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจทิัลเพื่อการทำงาน 

การใชเ้ครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน กำหนดการใชง้านเครื่องมือดิจิทัลอย่างถกูต้อง 

การเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลได้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 

การใช้โปรแกรมเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานได้ 

การระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือดิจิทัล 
กำหนดนโยบาย/แนวทางการใช้งานเครื่องมือดิจิทัล 
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DLit500 การผลิตชดุข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา การผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ (Open Public Data) 

คำสำคญั 
ระบุข้อสนเทศที่เปิดเผยได,้ จัดทำข้อสนเทศให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data) 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

หลังจากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้รายวิชานี้ จะมีความสามารถ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา
อบรม มีความรู้ความสามารถ ในการระบุขอ้สนเทศที่เปิดเผยได้ และเปน็ไปตาม
หลักการและกฎหมายที่กำหนด ตลอดจนจัดทำข้อสนเทศให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน 
Open Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 

การประเมินหน่วยสมรรถนะนี้ จะประเมินสมรรถนะในการผลิตชุดข้อมูลเพื่อเผยแพร่
ให้แก่สาธารณะเป็นหลัก โดยแต่ละหน่วยงานจะมีลักษณะ วิธีการอ้างอิง สูตรในการ
คำนวณหน่วย และปัจจัยอื่นที่แตกต่างกันไป การประเมินจึงไม่ควรจะประเมินบนฐาน
ของความเข้าใจที่ว่าข้อมูลหน่ึงชุดสามารถใช้ได้กับทุกหน่วยงาน ส่วนการวิเคราะห์ว่า
ใครจะเป็นผู้ใชข้้อมูลใด เนื่องจากเป็นข้อมูลให้บริการสาธารณะ ดังนั้นการวิเคราะห์ว่า
ใครเป็นผู้ใช ้จะเป็นสมรรถนะหลักเฉพาะของบุคคคลากรที่ติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือประชาชน 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบุข้อสนเทศที่เปิดเผยได้ และเป็นไปตามหลักการและกฎหมาย
ที่กำหนด 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดทำข้อสนเทศให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล 
(Open Data) 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
ขอบเขตของสมรรถนะ

หรือทักษะ 
มิติการเรียนรู้ที่ 1 : รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบุขอ้สนเทศที่เปิดเผยได้ และเปน็ไปตามหลักการและกฎหมายที่กำหนด 
o วิเคราะห์ข้อสนเทศในองค์กรที่เป็นประโยชน์ และสามารถเปิดเผยได้ : คือการวิเคราะห์ว่าใครจะเป็นผู้ใช้

ข้อมูลใด เนื่องจากเป็นข้อมูลให้บริการสาธารณะ ดังนั้นการวิเคราะห์ว่าใครเป็นผู้ใช้ จะเป็นสมรรถนะหลัก
เฉพาะของบุคคคลากรที่ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก หรือประชาชน  

o เลือกรูปแบบขอ้มูลตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) โดยแต่ละหน่วยงานจะมีลักษณะ 
วิธีการอ้างอิง สูตร มาตรฐานในการคำนวณ และปัจจัยอ่ืนที่แตกต่างกันไป การประเมินจึงไม่ควรจะ
ประเมินบนฐานของความเข้าใจที่ว่าข้อมูลหนึ่งชุดสามารถใช้ได้กับทุกหน่วยงานได ้แต่ต้องเป็นไปตาม
หลักการและกฎหมายที่กำหนด 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดทำข้อสนเทศให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล (Open Data)  
o จัดรูปแบบตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล (Government Open Data) : กำหนดขอบเขตงานของการ

สร้างข้อสนเทศเพื่อเผยแพร่ มีขอบเขตครอบคลุม จะต้องมีความเข้าในว่า ข้อมูลนั้นจะผลิตมาจากส่วนใด
ในสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) Business Architecture (2) Information 
Architecture (3) Application Architecture (4) Technology/ Infrastructure Architecture โดย
สามารถระบุแหล่งข้อมูลที่จะนำมาผลิตได้  

o ตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของข้อมูลก่อนการเผยแพร่ รวมทั้งตรวจสอบขอบเขตการใช้งานของ
ข้อมูลชุดนั้นๆ เช่น เวลาที่ข้อมูลสามารถใช้งานได้ ขั้นตอนในการคำนวณ หน่วยของข้อมูล การตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล และแหล่งอ้างอิงที่มาของข้อมูลก่อนการเผยแพร ่

การผลิตชุดขอ้มูลเพื่อการบริการสาธารณะ (Open Public Data) 

การระบุข้อสนเทศที่เปิดเผยได้ และเปน็ไปตามหลักการและกฎหมายทีก่ำหนด 

การวิเคราะห์ข้อสนเทศในองค์กรที่เป็นประโยชน์ และสามารถเปิดเผยได้ 
การเลือกรูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 

จัดทำข้อสนเทศให้อยูใ่นรูปแบบมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 

การจัดรูปแบบตามมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล (Government Open Data) 
การตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลก่อนการเผยแพร ่

การเผยแพร่ชุดข้อมูลสู่สาธารณะในรูปแบบ Open Data ในช่องทางที่กำหนด 
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o เผยแพร่ชุดข้อมูลสู่สาธารณะในรูปแบบ Open Data ในช่องทางที่กำหนด : การเผยแพร่ชุดข้อมูลสู่
สาธารณะในรูปแบบ Open Data มีขอบเขตครอบคลุมถึง ความเข้าใจในกรอบ แนวทางการเชื่อมโยง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework) หรือ TH e-
GIF เข้าใจความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานข้อมูลเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ ในรูปแบบที่ถูกต้อง
เหมาะสม  

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อห า 
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DLit600 การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

คำสำคญั 
การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน, วิธีแปลงข้อมูลของหน่วยงานไปสู่รูปแบบ
มาตรฐาน, ควบคุมคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

หลังจากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้รายวิชานี้ จะมีความสามารถในการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน กำหนดวิธีแปลงข้อมูลของหน่วยงาน
ไปสู่รูปแบบมาตรฐาน และควบคุมคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 

- การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน มีขอบเขต
ครอบคลุมความเข้าใจเรื่องกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์
แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework) หรือ TH 
e-GIF เข้าใจความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานข้อมูล วิธีการจัดตั้งคณะทำงาน 
และกระบวนการจัดทำรายการมาตรฐานข้อมูลร่วม ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติในการ
พัฒนาระบบข้อมูลที่มีการเชือ่มโยงกระบวนการและข้อมลูระหว่างระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส ์ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ แต่
อาจจะไม่จำกัดในระดับของมาตรฐาน โดยหน่วยงานสามารถกำหนดมาตรฐานของ
ตนเองได้ และทราบว่าสามารถใช้ได้ในขอบเขตใด ก็ให้ถือว่ามีมาตรฐานแล้ว 

- การแปลงข้อมูลของหน่วยงานไปสู่รูปแบบมาตรฐาน มีขอบเขตครอบคลุมถึงการ
กำหนดมาตรฐานข้อมูลขององค์กร และหนว่ยงานอ่ืนที่จะใช้ข้อมูลร่วมกนัได้ การ
กำหนดวิธีการมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Standard Data Exchange) ได ้

- ควบคุมคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) มีขอบเขตครอบคลุมถึงการ
กำหนดสาระสำคัญของโลจิสติกส์สารสนเทศ (Information Logistics) ได้
ตรวจสอบความถูกต้องของโลจิสติกส์สารสนเทศ (Information Logistics) ในแต่
ละระบบหรือหน่วยงานได้ ระบุวิธีการแก้ไขข้อมูลสารสนเทศที่ไม่ถูกต้อง 
(Information Defect) ได ้

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กำหนดวิธีแปลงข้อมูลของหน่วยงานไปสู่รูปแบบมาตรฐาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ควบคมุคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 
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เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
ขอบเขตของสมรรถนะ

หรือทักษะ 
มิติการเรียนรู้ที่ 1 : รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 

 

โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การใช้ข้อมลูระหว่างหน่วยงาน 

 

 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน 
การจัดทำข้อเสนอโครงการ/แนวทางการดำเนินงานในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน 

กำหนดวิธีแปลงข้อมูลของหน่วยงานไปสู่รูปแบบมาตรฐาน 

การกำหนดมาตรฐานข้อมูลขององค์กร และหน่วยงานอื่นที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 
การกำหนดวิธีการมาตรฐานในการแลกเปลีย่นข้อมูล (Standard Data Exchange) ได ้

การควบคุมคณุภาพสารสนเทศ (Information Quality) 

การกำหนดสาระสำคัญของโลจิสติกส์สารสนเทศ (Information Logistics) ได ้
การตรวจสอบความถูกต้องของโลจิสติกส์สารสนเทศ (Information Logistics)  

ในแต่ละระบบหรือหน่วยงานได ้
การระบุวิธีการแก้ไขข้อมูลสารสนเทศที่ไม่ถกูต้อง (Information Defect) ได ้
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิเคราะห์ความเปน็ไปได้ในการเชือ่มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
o วิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน 
o จัดทำข้อเสนอโครงการ/แนวทางการดำเนินงานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กำหนดวิธีแปลงข้อมูลของหน่วยงานไปสู่รูปแบบมาตรฐาน 
o กำหนดมาตรฐานข้อมูลขององค์กร และหนว่ยงานอ่ืนที่จะใช้ข้อมูลร่วมกนัได้ 
o กำหนดวิธีการมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Standard Data Exchange) ได ้

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ควบคุมคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) 
o กำหนดสาระสำคัญของโลจิสติกส์สารสนเทศ (Information Logistics) ได ้
o ตรวจสอบความถูกต้องของโลจิสติกส์สารสนเทศ (Information Logistics) ในแต่ละระบบหรือหน่วยงาน

ได ้
o ระบุวิธีการแก้ไขข้อมูลสารสนเทศที่ไม่ถูกต้อง (Information Defect) ได ้

 
• คำแนะนำเพิ่มเติม 
o ในแต่ละหน่วยงานแต่ละตำแหน่งงาน จะมีความจำเป็นในการใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่แตกต่าง

กันไป และบางตำแหน่งงานอาจจะไม่มีการใช้ข้อมูลภายนอกโดยตรง แต่อาจจะมีโดยอ้อม การประเมินจึง
ไม่ควรจะประเมินโดยวัดจากการใช้ข้อมูลโดยตรงเพียงอย่างเดียว 

o สำหรับมาตรฐานข้อมูลในแต่ละหน่วยงานอาจจะมีระดับรองมาตรฐานที่แตกต่างกัน (ระดับกลุ่ม ระดับ
หน่วยงาน ระดังองค์กร ระดับกรม ระดับกระทรวง ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เป็นต้น) และอาจจะ
เป็นมาตรฐานของหน่วยงานย่อย การประเมินจึงไม่ควรจะจำกัดว่าต้องเป็นมาตรฐานในระดับใด 

o การแก้ไขข้อสนเทศที่ไม่ถูกตอ้งนั้น จะมีขอบเขตแตกต่างกันไป เช่น ผู้ใช้อาจจะสามารถเพียงกำหนดค่า
ข้อมูลที่ถูกต้อง และกฏเกณฑใ์นการแก้ไข ผู้บริหารอาจจะกำหนดวิธีการในทำงาน นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ อาจจะสามารถเขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ไขได้ การประเมินจึงต้องแตกต่างไปในแต่ละบุคคล 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DLit700 การใชโ้ปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ 

คำสำคญั 
การกำหนดข้อมูลนำเข้า, การกำหนดรูปแบบสมการ/แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมดิจิทลั, การกำหนดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล, จัดทำ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานจากข้อมูลสารสนเทศที่ได้ 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

หลังจากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้รายวิชานี้ มีความรู้ความสามารถ ในการกำหนดข้อมูล
นำเข้า (Input Data), รูปแบบสมการ/แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมดิจิทัล 
และรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานจากข้อมูลสารสนเทศทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 

- กำหนดขอบเขตงานของการสร้างข้อสนเทศเพื่องานบริการ มีขอบเขตครอบคลุม 
สถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) Business 
Architecture (2) Information Architecture (3) Application Architecture 
(4) Technology/Infrastructure Architecture 

- จัดทำข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานจากข้อมูลสารสนเทศที่
ได้ มีขอบเขตครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลสารสนเทศที่ได้ สามารถ
กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขได้ ซึ่งในการแก้ไขจริงๆ จะต้องได้รับการ
พิจารณาจากผู้บรหิาร และดำเนินการแก้ไขโดยใช้ความรู้ความสามารถด้านอ่ืนๆ 
ต่อไป 

- การวิเคราะห์ข้อมูลในแตล่ะชุดจะมีความจำเป็นในการใช้เทคนิคในการวเิคราะห์
ข้อมูลที่แตกต่างกันไปโดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมของบริบทการทำงาน 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กำหนดวิธีแปลงข้อมูลของหน่วยงานไปสู่รูปแบบมาตรฐาน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ควบคมุคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลักวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 



68 
 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 1 : รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 

 
โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะหข์้อมูลสำหรบังานประจำ 

การกำหนดขอ้มูลนำเขา้ (Input Data) 

การนำเข้าข้อมูล (Input Data) จากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่งได ้
การระบุเกณฑ์เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลนำเข้า โดยการใช้โปรแกรมดจิิทัล 

การกำหนดรูปแบบสมการ/แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมดิจิทัล 

การใช้ Aggregate Function (Sum, Avg, Min, Max) กบัข้อมูลที่จะวิเคราะห ์
การจัดกลุ่มข้อมูล 

การวิเคราะห์การกระจายและความสัมพันธ์ของข้อมูล 

การกำหนดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของการวิเคราะหข์้อมูล 

การแสดงผลลพัธ์ในรูปแบบตาราง 
การแสดงผลลพัธ์ในรูปแบบกราฟ 

การจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานจากข้อมูลสารสนเทศทีไ่ด้ 

การวิเคราะห์และตีความผลจากข้อมูลสารสนเทศที่ได ้
การเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาการทำงานโดยอิงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การกำหนดข้อมูลนำเข้า (Input Data) 
o การนำเข้าข้อมูล (Input Data) จากแหล่งขอ้มูลหลายแหล่งได ้
o การระบุเกณฑ์เพ่ือใช้ในการตรวจสอบข้อมูลนำเข้า โดยการใช้โปรแกรมดจิิทัล 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การกำหนดรูปแบบสมการ/แนวทางวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมดิจิทัล 
o การใช้ Aggregate Function (Sum, Avg, Min, Max) กบัข้อมูลที่จะวิเคราะห ์
o การจัดกลุ่มข้อมูล 
o การวิเคราะห์การกระจายและความสัมพันธ์ของข้อมูล 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การกำหนดรูปแบบการแสดงผลลพัธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล 
o การแสดงผลลพัธ์ในรูปแบบตาราง 
o การแสดงผลลพัธ์ในรูปแบบกราฟ 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานจากข้อมูลสารสนเทศที่ได ้
o การวิเคราะห์และตีความผลจากข้อมูลสารสนเทศที่ได ้
o การเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาการทำงานโดยอิงข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ 

• คำแนะนำเพิ่มเติม 
o หน่วยสมรรถนะนี้จะเป็นสมรรถนะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานประจำของตนเอง ซึ่งแต่ละบุคคลก็มี

ข้อมูลที่แตกต่างกันไป การประเมินจึงต้องพยายามทำความเข้าใจชุดข้อมูลที่ผู้เข้ารับการประเมินได้ทำการ
วิเคราะห์ ซึ่งอาจจะมีนิยามและขอบเขตที่แตกต่างไปจากความเข้าใจทั่วไป 

o ในการประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลในงานประจำนั้น แต่ละบุคคลอาจมีข้อมูลที่ต้องรับผิดชอบแตกต่างกัน
ไป การประเมินจึงต้องพยายามทำความเข้าใจชุดข้อมูลที่ผู้เข้ารับการประเมินได้ทำการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะ
มีนิยามและขอบเขตที่แตกต่างไปจากความเข้าใจทั่วไป 

o สำหรับข้อเสนอแนะนั้น เนื่องจากแต่ละตำแหน่งานจะมีขอบเขตการทำงานและความรับผิดขชอบที่
แตกต่างกัน ดังนั้น ในการประเมินจึงต้องทำความเข้าใจว่า ผลการวิเคราะห์สามารถทำได้ในระดับแนวทาง
เป็นหลักเพ่ือให้ผู้บริหารได้พิจารณาคัดเลือกไปดำเนินโครงการเพื่อปรับปรุงต่อไป กซึ่งอยู่นอกขอบเขตของ
การประเมิน 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DG100 การปฏบิัตติามกฎหมาย กรอบธรรมาภบิาลและหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล 

คำสำคญั 
อธิบายกฎหมายกรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติด้านดิจิทัล, นำกฎหมาย 
กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติด้านดิจิทัลไปใช ้

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
หลังจากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้รายวิชานี้ มีความรู้ความสามารถ ด้านการอธิบายหลัก
กฎหมายและหลักปฏิบัติดิจิทัลที่เกี่ยวข้องได้และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยสมรรถนะของข้าราชการและบุคคลากรภาครัฐทุกคน ที่
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และกฎเกณฑ์ในระดับประเทศ 
กระทรวง และกรมที่เกี่ยวข้อง และสอดคลอ้งกับหลักปฏิบัติที่ดีในการทำงานดิจิทัลใน
บริบทที่เกี่ยวข้องตามบทบาทและความรับผดิชอบ 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อธิบายกฎหมายกรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติด้าน
ดิจิทัลที่เกี่ยวขอ้งได้ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นำกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติด้านดิจิทัลไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 2 : เข้าใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐาน ความสามารถด้านการ
ควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้าน
ดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อธิบายกฎหมายกรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏบิัติด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องได ้
o ระบุกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานดิจิทัลที่รับผดิชอบได้ 
o สามารถอธิบายแก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึน้หากไม่ปฏิบัติตาม 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นำกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติดา้นดิจิทัลไปใชใ้นการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง 
o ระบุความเชื่อมโยงของกฎหมายกรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการทำงานดิจิทัล

แบบบูรณาการได้ 
o สามารถประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนำไปใช้ปฏิบัติได้ 

 
• คำแนะนำเพิ่มเติม : เฝ้าติดตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และกฎเกณฑ์ในระดับประเทศ กระทรวง และกรม

ที่เกี่ยวข้องหลักปฏิบัติที่ดีในการทำงานดิจิทัลทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  

  

ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติทีด่ีด้านดิจิทลั 

อธิบายกฎหมายกรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องได้ 

การระบุกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานดิจิทัลที่รับผิดชอบได้ 
สามารถอธิบายแก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึน้หากไม่ปฏิบัติตาม 

นำกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติด้านดิจิทลัไปใชใ้นการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

ระบุความเชื่อมโยงของกฎหมายกรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน 
ของการทำงานดิจิทัลแบบบูรณาการได้ 

สามารถประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนำไปใช้ปฏิบัติได้ 
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DG200 การกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายกรอบธรรมาภิบาล (Governance 
Framework) และหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล 

รายละเอียด 

ชื่อเรื่อง/รายวชิา 
การกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance 
Framework) และหลักปฏิบตัิที่ดีด้านดิจิทัล 

คำสำคญั ประเด็นตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย, กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติดิจิทัล 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
หลังจากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้รายวิชานี้ :  มีความรู้ความสามารถ ในการกำหนด
ประเด็นตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลกัปฏิบัติดิจิทัล 
ตลอดจนติดตามตรวจสอบและทำข้อสรุป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 

: หน่วยสมรรถนะนี้ประยุกต์ใช้กระบวนการดำเนินงานร่วมหรือการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐเป็นสมรรถนะด้านการวิเคราะห์การทำงานร่วมกันข้ามหน่วยงาน 
เพื่อให้บริการดิจิทัลแก่ประชาชน ซึ่งเป็นสมรรถนะของการปรับใช้กรอบงาน (Frame 
work) โดยเฉพาะกรอบการทำงานข้ามหน่วยงาน ซึ่งอ้างอิง TH-eGIF, e-
Government Capability Maturity Model ที่แต่ละหน่วยงานต้องทำการปรับกรอบ
งานให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานขอหน่วยงานตนเอง 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดประเด็นตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบ
ธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติดิจิทัล 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ติดตามตรวจสอบและทำข้อสรุป 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 2 : เข้าใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐาน ความสามารถด้านการ
ควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้าน
ดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดประเดน็ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติ

ดิจิทัล 
o ระบุผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนงานที่ต้องการตรวจสอบ 
o ระบุประเด็นที่ต้องการตรวจสอบในแต่ละกระบวนงาน 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ติดตามตรวจสอบและทำข้อสรุป 
o กำหนดขั้นตอนและแผนการติดตามตรวจสอบกระบวนงานและการบูรณาการ 
o ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติดิจิทัล 
o สรุปผลลัพธ์การตรวจสอบและเสนอข้อที่ควรพัฒนาและปรับปรุง 
o สื่อสารและให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งถึงผลของการตรวจสอบ 

• คำแนะนำเพิ่มเติม :  
o กระบวนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จะต้องทำการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ กฎหมาย 

กฎระเบียบ ประกาศ และกระบวนการทำงาน ในหน่วยงานของตน  
o เมื่อปรับกรอบการทำงานแล้ว ก็ควรจะจัดทำรายละเอียดและประกาศใช้ให้ทั่วทั้งองค์กร 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  

  

การกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และหลักปฏิบัตทิี่ดีด้านดิจิทัล 

การกำหนดประเด็นตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติดิจิทัล 

ระบุผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนงานที่ต้องการตรวจสอบ 
ระบุประเด็นที่ต้องการตรวจสอบในแต่ละกระบวนงาน 

การติดตามตรวจสอบและทำข้อสรุป 

กำหนดขั้นตอนและแผนการติดตามตรวจสอบกระบวนงานและการบูรณาการ 
ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติดิจิทัล 

สรุปผลลัพธ์การตรวจสอบและเสนอข้อที่ควรพัฒนาและปรับปรุง 
สื่อสารและให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งถึงผลของการตรวจสอบ 
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DG300 การประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกัน 
สำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Interoperability Framework) 

รายละเอียด 

ชื่อเรื่อง/รายวชิา 
การประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Interoperability Framework) 

คำสำคญั 
แผนปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการ (De-Silo) กระบวนงานและข้อมูลที่แยกส่วน, จัดทำ
สถาปัตยกรรมระบบตามกรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรบัพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

หลังจากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้รายวิชานี้ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้
ความสามารถ ในการในการวเิคราะห์การทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกตาม 
วัฏจักรการดำเนินงานร่วม และปรับกรอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 

: หน่วยสมรรถนะนี้ใช้สำหรับจัดทำกระบวนการดำเนินงานร่วมหรือการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นสมรรถนะด้านการวิเคราะห์การทำงานร่วมกันข้าม
หน่วยงาน เพื่อให้บริการดิจิทัลแก่ประชาชน ซึ่งเป็นสมรรถนะของการปรับใช้กรอบ
งาน (Frame work) โดยเฉพาะกรอบการทำงานข้ามหน่วยงาน ซึ่งอ้างอิง TH eGIF 
2.0, e-Government Capability Maturity Model ทีแ่ต่ละหน่วยงานต้องทำการ
ปรับกรอบงานให้เหมาะสมกบักระบวนการทำงานของหน่วยงานตน 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการ (De-Silo)กระบวนงาน
และข้อมูลที่แยกส่วน 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดทำสถาปัตยกรรมระบบตามกรอบการดำเนินงานร่วมกัน
สำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
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ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 2 : เข้าใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐาน ความสามารถด้านการ
ควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้าน
ดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 

 

โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

การประยุกต์ใช้กรอบการดำเนนิงานร่วมกนัสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Interoperability Framework) 

การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ (De-Silo)กระบวนงานและข้อมูลที่แยกส่วน 

กำหนดกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการบูรณาการ (Community of Interest) การทำงานดิจิทัล 
ระบุกระบวนงานและฐานข้อมูลที่ทำงานแบบแยกส่วน (Silo Database) 

วิเคราะห์กระบวนงานและข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน 
กำหนดผลที่คาดหวังและแผนปฏิบัติการสำหรับบูรณาการกระบวนงานและข้อมูล 

จัดทำสถาปัตยกรรมระบบตามกรอบการดำเนนิงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

กำหนดแผนงานหลัก เป้าหมายและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม 
กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกระบวนงานที่มีการดำเนินงานร่วม (Business Interoperation Model) 
จัดทำสถาปัตยกรรมระบบกระบวนงาน (Business Reference Model) และข้อมูล (Data Reference 

Model) เพื่อใช้อ้างอิงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ (De-Silo)กระบวนงานและข้อมูลที่แยกส่วน 
o กำหนดกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการบูรณาการ (Community of Interest) การทำงานดิจิทัล 
o ระบุกระบวนงานและฐานข้อมูลที่ทำงานแบบแยกส่วน (Silo Database) 
o วิเคราะห์กระบวนงานและข้อมูลที่ต้องการเช่ือมโยง/แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน 
o กำหนดผลที่คาดหวังและแผนปฏิบัติการสำหรับบูรณาการกระบวนงานและข้อมูล 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดทำสถาปัตยกรรมระบบตามกรอบการดำเนนิงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์
o กำหนดแผนงานหลัก เป้าหมายและบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม 
o กำหนดรูปแบบและรายละเอียดกระบวนงานที่มีการดำเนินงานร่วม (Business Interoperation Model) 
o จัดทำสถาปัตยกรรมระบบกระบวนงาน (Business Reference Model)และข้อมูล (Data Reference 

Model) เพื่อใช้อ้างอิงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
 

• คำแนะนำเพิ่มเติม :  
o กระบวนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ จะต้องทำการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ กฎหมาย 

กฎระเบียบ ประกาศ และกระบวนการทำงาน ในหน่วยงานของตน 
o เมื่อปรับกรอบการทำงานแล้ว และ มีแผนปฏิบัติการเพื่อบูรณาการ (De-Siloed) กระบวนงานและข้อมูล

ที่แยกส่วน พรอ้มทั้งกำหนดแผนงานหลัก มีสถาปัตยกรรมระบบกระบวนงาน (Business Reference 
Model) และข้อมูล (Data Reference Model) เพื่อใช้อ้างอิงร่วมกันระหว่างหน่วยงานควรสื่อสารและ
ประกาศใช้ให้ทั่วทั้งองค์กรที่มีข้อตกลงร่วมกัน 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DG400 การปฏบิัตติามขอ้ตกลงระดับการให้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการรว่มกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คำสำคญั 
กำหนดระดับการให้บริการดิจิทัลแบบเช่ือมโยง, ติดตาม ประเมินระดับบริการแก่
ผู้รับบริการ 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

หลังจากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้รายวิชานี้ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความสามารถใน
การกำหนดระดับการให้บริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง (Seamless Service 
Integration) ตลอดจนติดตาม ประเมินระดับบริการและความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 
: หน่วยสมรรถนะนี้ ใช้สำหรบัจัดทำประเมินผลการให้บรกิารตามตัวชี้วัดและ
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายพร้อมทั้ง จัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการให้บริการ 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดระดับการให้บริการดิจิทัลแบบเช่ือมโยง 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ติดตาม ประเมินระดับบริการแก่ผู้รบับริการ 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 2 : เข้าใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐาน ความสามารถด้านการ
ควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้าน
ดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดระดับการให้บริการดิจิทัลแบบเช่ือมโยง 
o รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและปัจจัยที่เกีย่วข้อง 
o กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายร่วมกันเพื่อระบุระดับการให้บริการ 
o ประกาศระดับการให้บริการเพ่ือให้ทราบทั่วกัน 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ติดตาม ประเมินระดับบริการแก่ผู้รบับริการ 
o กำหนดรูปแบบ/วิธีการดิจิทัลในการติดตามและประเมินผล 
o ประเมินผลการให้บริการตามตัวช้ีวัดและเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 
o จัดทำข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการให้บริการ 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  

 

 

  

การปฏิบัติตามข้อตกลงระดบัการให้บริการร่วมกันระหวา่งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

กำหนดระดับการให้บริการดิจิทัลแบบเชือ่มโยง 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการและปัจจัยที่เกีย่วข้อง 
กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายร่วมกันเพื่อระบุระดับการให้บริการ 

ประกาศระดับการให้บริการเพ่ือให้ทราบทั่วกัน 

ติดตาม ประเมินระดับบริการแก่ผู้รับบริการ 

กำหนดรูปแบบ/วิธีการดิจิทัลในการติดตามและประเมินผล 
ประเมินผลการให้บริการตามตัวช้ีวัดและเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย 

จัดทำข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงการให้บริการ 
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DG500 การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) 

คำสำคญั ประเมินความเสี่ยงดิจิทัลในกระบวนการทำงาน, จัดการความเสี่ยงดิจิทัล 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
หลังจากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้รายวิชานี้ มีความรู้ความสามารถ ในการประเมินความ
เสี่ยงดิจิทัลในกระบวนการทำงาน (Digital Risk Assessment in Business Process) 
และจัดการความเสี่ยงดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 

: หน่วยสมรรถนะนี้ จะเป็นความสามารถในการประเมินความเสี่ยงดิจิทัลใน
กระบวนการทำงานในภาพรวมขององค์กร และภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแล 
ซึ่งควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ ข้อสรุปประเด็นความเสี่ยง การประเมินความ
เสี่ยงและประเมินผลกระทบ การกำหนดแนวทางการแก้ไข ตลอดจนการจัดทำ
รายงาน 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประเมนิความเสี่ยงดิจิทัลในกระบวนการทำงาน  
(Digital Risk Assessment in Business Process) 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดการความเสี่ยงดิจิทัล 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 2 : เข้าใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐาน ความสามารถด้านการ
ควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้าน
ดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประเมนิความเสี่ยงดจิิทัลในกระบวนการทำงาน (Digital Risk Assessment in 

Business Process) 
o รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงจากระบบดิจิทัลภายในองค์กร 
o รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงจากระบบดิจิทัลภายนอกองค์กร 
o วิเคราะห์ความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Analysis) ที่มีต่อองค์กร 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดการความเสี่ยงดจิิทัล 
o จัดลำดับความสำคัญ (Prioritize) ของความเสี่ยงดิจิทัล 
o จัดทำแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงดิจิทัลขององค์กร 
o ดำเนินงานตามแผนบริหารจดัการความเสี่ยง 
o ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 

• คำแนะนำเพิ่มเติม : - 
o ควรมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและการดำเนินงานของหน่วยงานให้รองรับกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
o ควรมีการกระตุ้นให้บุคคลากรในองค์กรตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการทำงานแบบดิจิทัล 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  

  

การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) 

ประเมนิความเสี่ยงดิจทิัลในกระบวนการทำงาน (Digital Risk Assessment in Business Process) 

รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงจากระบบดิจิทัลภายในองค์กร 
รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงจากระบบดิจิทัลภายนอกองค์กร 

วิเคราะห์ความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Analysis) ที่มีต่อองค์กร 

จัดการความเสี่ยงดิจิทลั 

จัดลำดับความสำคัญ (Prioritize) ของความเสี่ยงดิจิทัล 
จัดทำแผนบรหิารจัดการความเสี่ยงดิจิทัลขององค์กร 

ดำเนินงานตามแผนบริหารจดัการความเสี่ยง 
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
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DG600 การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรบัเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

คำสำคญั 
วิเคราะห์กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน, ประเมินความ
เป็นไปได้ของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกัน 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

หลังจากผู้เรียนได้รับการเรียนรู้รายวิชานี้ มีความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมาย ที่
เป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน และประเมินความเป็นไปได้ของการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกัน ตลอดจนสามารถเสนอ
ร่างกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมาย
เพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 
หน่วยสมรรถนะนี้ ใช้สำหรับสรุปหลักการ ประเด็นและสาระสำคัญพร้อมเหตุผลของ
กฎหมายที่จะแก้ไขและเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อลดอุปสรรค
ในการขับเคลือ่นรัฐบาลดิจิทลั 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิเคราะห์กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการ
ดำเนินงานร่วมกัน 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเมนิความเป็นไปได้ของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการทำงานร่วมกัน 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสนอรา่งกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 2 : เข้าใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐาน ความสามารถด้านการ
ควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้าน
ดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิเคราะห์กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน 
o ระบุประเด็นที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินงานร่วมกัน 
o ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
o ระบุกฎหมายที่เป็นสาเหตุของของอุปสรรคของการดำเนินงานร่วมกัน 

  

การจัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรอืยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสูร่ัฐบาลดิจิทัล 

วิเคราะห์กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบรูณาการดำเนนิงานร่วมกัน 

ระบุประเด็นที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินงานร่วมกัน 
ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระบุกฎหมายที่เป็นสาเหตุของของอุปสรรคของการดำเนินงานร่วมกัน 

ประเมนิความเป็นไปได้ของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เปน็อุปสรรคต่อการทำงานร่วมกัน 

ระบุและประเมินความจำเป็นและความคุ้มค่าในการแก้กฎหมาย 
ระบุทางเลือกในการจัดทำปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน 

วางแผนในการติดต่อสื่อสารและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสยีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ได้ข้อยุติ 

หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติในการแก้ไขกฎหมาย 
สรุปหลักการ ประเด็นและสาระสำคัญพร้อมเหตุผลของกฎหมายที่จะแก้ไข 

เสนอร่างกฎหมายต่อหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

จัดทำร่างกฎหมาย 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่มีความสนใจ 

เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 
ชี้แจงทำความเข้าใจผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
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• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเมนิความเป็นไปได้ของการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอปุสรรคต่อการทำงาน

ร่วมกัน 
o ระบุและประเมินความจำเป็นและความคุ้มค่าในการแก้กฎหมาย 
o ระบุทางเลือกในการจัดทำปรับปรุงแก้ไข หรอืยกเลิกกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน

ร่วมกัน 
o วางแผนในการติดต่อสื่อสารและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสยีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์

ทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ได้ข้อยุติ 
o หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อยุติในการแก้ไขกฎหมาย 
o สรุปหลักการ ประเด็นและสาระสำคัญพร้อมเหตุผลของกฎหมายที่จะแก้ไข 
 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เสนอรา่งกฎหมายตอ่หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
o จัดทำร่างกฎหมาย 
o รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและผูท้ี่มีความสนใจ 
o เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 
o ชี้แจงทำความเข้าใจผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

 
• คำแนะนำเพิ่มเติม : - 
o ติดตามปัญหาและอุปสรรคทีจ่ะเกิดขึ้นจากการบูรณาการกระบวนงานและข้อมูลจากหลายหน่วยงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ 
o ควรมีกฎหมายที่สนับสนุนการทำงานแบบดิจิทัล ลดการใชก้ระดาษ ลดการทำงานซ้ำซ้อน โดยมีการ

ตรวจสอบการใช้งบประมาณการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลซำ้ซ้อน การพัฒนาโปรแกรมซ้ำซ้อน เช่น โปรแกรม
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ เป็นต้น 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DT100 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 

คำสำคญั 
เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล, ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล, บำรุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้
มีความต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เป็นผู้ทีส่ามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
เหมาะสมในการทำงาน การสร้างสรรค์ผลงาน สามารถบำรุงรักษาให้เทคโนโลยี
สารสนเทศใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาการหยุดชะงักจากสาเหตุของเทคโนโลยี
สารสนเทศลง รวมทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ประกอบ ด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้
เทคโนโลยีนั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานทั่วไป ไม่ใช่เทคโนโลยีแบบเฉพาะด้านที่ใช้
สำหรับภารกิจเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น รวมไปถึงการจัดทำ
เอกสารรายงานการวิเคราะห์ การบำรุงรักษา ตลอดจนบันทึกสำหรับเรียนรู้ในการ
ดำเนินการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาในอนาคต 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บำรุงรักษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความต่อเน่ือง 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
ขอบเขตของสมรรถนะ

หรือทักษะ 
มิติการเรียนรู้ที่ 3 : ใช้ดิจิทลัเพื่อประยุกต์และพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
o วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 
o วิเคราะห์เทคโนโลยีที่จะเลือกใช้ภายใต้บริบทของหน่วยงาน 
o รายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเลือกใช ้

 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
o ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าแก่งานปัจจุบัน 
o ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างงานใหม่ให้แก่องค์กร 
o ประเมินผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บำรุงรกัษาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มคีวามต่อเนื่อง 

การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผา่นสู่องค์กรดิจิทลั 

เลือกใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 
วิเคราะห์เทคโนโลยีที่จะเลือกใช้ภายใต้บริบทของหน่วยงาน 

รายงานผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเลือกใช ้

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีดิจทิัล 

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างคุณค่าแก่งานปัจจุบัน 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างงานใหม่ให้แก่องค์กร 
ประเมินผลของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

บำรุงรักษาเทคโนโลยีดิจทิัลให้มีความต่อเนื่อง 

จัดทำแผนการบำรุงรักษา 
ดำเนินการตามแผนการบำรงุรักษาที่กำหนด 

สรุปผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการบำรุงรักษา 
ปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆตามผลการวิเคราะห์ 

สรุปบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการบำรุงรักษา 
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o จัดทำแผนการบำรุงรักษา 
o ดำเนินการตามแผนการบำรงุรักษาที่กำหนด 
o สรุปผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการบำรุงรักษา 
o ปรับแต่งองค์ประกอบต่าง ๆตามผลการวิเคราะห์ 
o สรุปบทเรียนเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการบำรุงรักษา 

 
• คำแนะนำเพิ่มเติม : -หนว่ยสมรรถนะนีเ้กี่ยวข้องกับการเลือก การใช้งาน และการบำรุงรักษาเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้เทคโนโลยีนั้นเป็น
เทคโนโลยีที่มกีารใช้งานทั่วไปไม่ใช่เทคโนโลยีแบบเฉพาะด้านที่ใช้สำหรับภารกิจเฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งเท่านั้น รวมไปถึงการจัดทำเอกสารรายงานการวิเคราะห์ การบำรุงรักษา ตลอดจนบันทึกสำหรับเรียนรู้ใน
การดำเนินการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาในอนาคต 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DT200 การจัดทำสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่
รัฐบาลดิจิทลั 

รายละเอียด 

ชื่อเรื่อง/รายวชิา 
การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อรองรับการเปลี่ยน
ผ่านสู่รัฐบาลดจิิทัล 

คำสำคญั 
ศึกษาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบัน (As Is),  
จัดทำแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย (To Be) 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการศึกษาองค์ประกอบของ
สถาปัตยกรรมองค์กร พร้อมทั้งจัดทำแบบสถาปัตยกรรมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการวางแผน พัฒนาและกำกับดูแลโครงสร้างขององค์กร 
ที่เกี่ยวข้องกบัการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และตามวิสัยทัศน์
เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมดิจิทัล และสามารถสร้างคุณค่าจากการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมกับบรบิทขององค์กร แต่ละองค์กรสามารถเลือก
แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรได้ตามความเหมาะสม 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบัน (As Is)  
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดทำแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย (To Be) 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
ขอบเขตของสมรรถนะ

หรือทักษะ 
มิติการเรียนรู้ที่ 3 : ใช้ดิจิทลัเพื่อประยุกต์และพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กรปจัจุบัน (As Is) 
o วิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กรภายใต้บริบทต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง 
o วิเคราะห์กระบวนการทำงาน 
o วิเคราะห์เทคโนโลยี 
o วิเคราะห์ระบบข้อมูล 
o จัดทำสถานภาพปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดทำแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย (To Be)  
o วิเคราะห์ปัญหาของสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน 
o จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
o จัดทำทางเลือกในการปรับสถาปัตยกรรมองค์กร 
o จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรใหม ่
o จัดทำโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมองค์กร 

 

การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 

ศึกษาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองคก์รปัจจุบัน (As Is) 

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กรภายใต้บริบทต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง 
วิเคราะห์กระบวนการทำงาน 

วิเคราะห์เทคโนโลยี 
วิเคราะห์ระบบข้อมูล 

จัดทำสถานภาพปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร 

จัดทำแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเปา้หมาย (To Be) 

วิเคราะห์ปัญหาของสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน 
จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 

จัดทำทางเลือกในการปรับสถาปัตยกรรมองค์กร 
จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรใหม ่

จัดทำโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมองค์กร 
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• คำแนะนำเพิ่มเติม : - 
o วางแผน พัฒนาและกำกับดูแลโครงสร้างขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ของยุทธศาสตร์และตามวิสัยทัศน์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมดิจิทัลและสามารถสร้างคณุค่าจากการลงทุน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมกับบริบทขององค์กร แต่ละองค์กรสามารถเลือกแนวทางการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรได้ตามความเหมาะสม 

o การดำเนินการสถาปัตยกรรมองค์กรหรือ EA นั้นสามารถนำรูปแบบหรือเฟรมเวิร์กมาอ้างอิงเพื่อปรับปรุง
และประยุกต์ใช้ก็ได้ The Open Group Architecture Framework: TOGAF เป็นรูปแบบที่องค์กร
จำนวนมากนิยมนำมาปรับใช้ในการจัดทำพิมพ์เขียวของสถาปัตยกรรมองค์กร นอกจาก TOGAF ยังมีแนว
ทางการจัดการที่สนับสนุนการดำเนินการด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) เช่น คลังสถาปัตยกรรม 
(Architecture Repository), การบริหารสถาปัตยกรรม (Architecture Governance), การสร้าง
สถาปัตยกรรม (Architecture Building Block), การสร้างคำตอบ (Solution Building), การจัดการ
ความเสี่ยง, การจัดการความเปลี่ยนแปลง,การวางแผนสื่อสาร เป็นต้น 

o อย่างไรก็ตามสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับหน่วยงานภาครัฐควรมีองค์ประกอบอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
▪  สถาปัตยกรรมองค์กรที่เกี่ยวกับธุรกิจ (Business Architecture) 

- โครงสร้างการจัดความรับผิดชอบและหน้าที่ของพนักงาน 
- กระบวนการทำงานและข้อมูลที่ใช ้

▪ สถาปัตยกรรมองค์กรระบบข้อมูล (Information System Architecture) 
- โครงสร้างระบบงาน (Application architecture) และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวกับ

ธุรกิจ (Business architecture) 
- โครงสร้างของข้อมูลที่ใช้ในแต่ละระบบงาน (Data architecture) 

▪ สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology Architecture) 
- กลุ่มอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
- ซอฟต์แวร์ระบบที่สนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Data architecture) และระบบงาน 

(Application architecture) 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DT300 การกำกับการใชง้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา การกำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

คำสำคญั เตรียมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร, ควบคุมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการเตรียมการและควบคุม
การใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กรที่ครอบคลมุการวิเคราะห์โครงการเพื่อปรับเปลี่ยน
สถาปัตยกรรม การทำข้อเสนอและติดตามโครงการ รวมทั้งการปรับปรุงสถาปัตยกรรม
องค์กรให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานและให้บริการ
แบบต่อเนื่อง 

คำอธบิายรายละเอียด 

การดำเนินการเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร ในส่วนนี้เป็นส่วนของการใช้งานแบบ
พิมพ์เขียว (Enterprise Architecture Blueprint) สำหรบักำกับการดำเนินการด้าน
ดิจิทัลขององค์กรและต้องมีการปรับปรุงพิมพ์เขียวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลให้
มีความถูกต้อง ทันสมัย ส่วนรูปแบบการดำเนินการกับแบบพิมพ์เขียวนั้น องค์กร
สามารถดำเนินการได้โดยบุคลากรด้านดิจิทัลขององค์กรหรือจัดจ้างหน่วยงานภายนอก
ก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อมขององค์กร 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เตรียมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร  
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ควบคมุการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
ขอบเขตของสมรรถนะ

หรือทักษะ 
มิติการเรียนรู้ที่ 3 : ใช้ดิจิทลัเพื่อประยุกต์และพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เตรียมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร 
o จัดทำทะเบียนสถาปัตยกรรมองค์กร และองค์ประกอบ 
o กำหนดขั้นตอนการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร 
o สื่อสารสถาปัตยกรรมองค์กร 

 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ควบคมุการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร 
o วิเคราะห์โครงการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมองค์กร 
o จัดทำข้อเสนอแนะประกอบโครงการ 
o ติดตามการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร 
o ปรับปรุงแบบสถาปัตยกรรมองค์กร 

  

การกำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

เตรียมการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร 

จัดทำทะเบียนสถาปัตยกรรมองค์กร และองค์ประกอบ 
กำหนดขั้นตอนการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร 

สื่อสารสถาปัตยกรรมองค์กร 

ควบคุมการใชง้านสถาปัตยกรรมองค์กร 

วิเคราะห์โครงการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมองค์กร 
จัดทำข้อเสนอแนะประกอบโครงการ 

ติดตามการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร 
ปรับปรุงแบบสถาปัตยกรรมองค์กร 
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• คำแนะนำเพิ่มเติม : - 
o การดำเนินการเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร ในส่วนนี้เป็นส่วนของการใช้งานแบบพิมพ์เขียว (Enterprise 

Architecture Blueprint) สำหรับกำกับการดำเนินการด้านดิจิทัลขององค์กรและต้องมกีารปรับปรุงพิมพ์
เขียวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ส่วนรูปแบบการดำเนินการกับแบบพิมพ์
เขียวน้ัน องค์กรสามารถดำเนินการได้โดยบุคลากรด้านดิจิทัลขององค์กรหรือจัดจ้างหน่วยงานภายนอกก็
ไดข้ึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อมขององค์กร 

o ต้องมีการเตรียมการทำทะเบียนสถาปัตยกรรมองค์กร และองค์ประกอบ โดยกำหนดขั้นตอนการใช้งาน
สถาปัตยกรรมองค์กรให้ชัดเจนและมีการสื่อสารสถาปัตยกรรมองค์กรใหผู้้ที่มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมหรือ
รับรู้การดำเนินการ มีการวิเคราะห์ ประเมินและปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กร  

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DT400 การบริการเทคโนโลยดีิจิทัล 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

คำสำคญั 
ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล, พฒันาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบคุลากรของ
องค์กร 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านดิจิทัลให้เป็นไปตามสัญญาการรักษา
ระดับคุณภาพการให้บริการ การให้บริการดิจิทัลนี้เป็นการบริการทั้งภายในที่สนับสนนุ
การปฏิบัติงานและการให้บรกิารภายนอกที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือ
การให้บริการประชาชน แบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ นอกจากนี้ยังครอบคลุมการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรขององค์กรหรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง การวางแผนการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสามารถทำงานร่วมกับบุคลากรหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
ทรพัยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากรสามารถดำเนินการได้ในลักษณะของการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในหรือจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับ
หน่วยงานภายนอกตามที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร 

คำอธบิายรายละเอียด 

การดำเนินการเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร ในส่วนนี้เป็นส่วนของการใช้งานแบบ
พิมพ์เขียว (Enterprise Architecture Blueprint) สำหรบักำกับการดำเนินการด้าน
ดิจิทัลขององค์กรและต้องมีการปรับปรุงพิมพ์เขียวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลให้
มีความถูกต้อง ทันสมัย ส่วนรูปแบบการดำเนินการกับแบบพิมพ์เขียวนั้น องค์กร
สามารถดำเนินการได้โดยบุคลากรด้านดิจิทัลขององค์กรหรือจัดจ้างหน่วยงานภายนอก
ก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อมขององค์กร 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล  
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรของ

องค์กร 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
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ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 3 : ใช้ดิจิทลัเพื่อประยุกต์และพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 

 

โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ให้บรกิารเทคโนโลยีดิจิทัล 
o สื่อสารถึงช่องทางการให้บริการงานเทคโนโลยีดิจิทัล 
o กำหนดเกณฑ์ของสัญญาการรักษาระดับคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) 
o ดำเนินการให้บริการดิจิทัล (Digital Service) ในช่องทางที่เหมาะสม 
o ประเมินคุณภาพการให้บริการ(Service-Level Agreement) 
o ปรับปรุงการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
o สรุปบทเรียนของการให้บริการงานเทคโนโลยีดิจิทัล 

บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

สื่อสารถึงช่องทางการให้บริการงานเทคโนโลยีดิจิทัล 
กำหนดเกณฑ์ของสัญญาการรักษาระดับคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) 

ดำเนินการให้บริการดิจิทัล (Digital Service) ในช่องทางที่เหมาะสม 
ประเมินคุณภาพการให้บริการ (Service-Level Agreement) 

ปรับปรุงการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
สรุปบทเรียนของการให้บริการงานเทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยดีิจิทัลสำหรับบุคลากรขององค์กร 

วิเคราะห์ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
จัดทำแผนการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรขององค์กร 
o วิเคราะห์ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
o จัดทำแผนการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
o พัฒนาหลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
o ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
o ประเมินผลการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
• คำแนะนำเพิ่มเติม : หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านดิจิทัลให้เป็นไปตามสัญญาการรักษา

ระดับคุณภาพการให้บริการ การให้บริการดิจิทัลนี้เป็นการบริการทั้งภายในที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการภายนอกที่เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือการให้บริการประชาชน แบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ 
นอกจากนี้ยังครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรขององค์กร
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การวางแผนการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลนี้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสามารถทำงาน
ร่วมกับบุคลากรหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากรสามารถดำเนินการได้
ในลักษณะของการเชิญผู ้เชี ่ยวชาญมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในหรือจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับ
หน่วยงานภายนอกตามที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา 
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DT500 การพัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย 
และความต่อเนื่องการให้บริการแบบดิจิทัล 

รายละเอียด 

ชื่อเรื่อง/รายวชิา 
พัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบ
ดิจิทัล 

คำสำคญั 
จัดการความมั่นคงปลอดภัย, พัฒนาแผนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของทรัพยากรต่างๆ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีความมั่นคง
ปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถตรวจสอบและตอบสนองต่ออุบัติการณ์ของทรัพยากร
สารสนเทศ สามารถสำรวจและวิเคราะห์กระบวนการทำงานสำหรับจัดทำแผนการ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่
ให้เอื้อต่อการให้บริการดิจิทัลได้อย่างคุ้มค่า 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการจัดทำและดำเนินการตามแผนความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
องค์กร ซึ่งเป็นการดำเนินการดังกล่าวเป็นทำงานในรูปแบบของทีมหรือคณะทำงาน 
ดังนั้นจึงต้องพิจารณาจากหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลว่ามี
ความเก่ียวข้องกับแผนและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างไร 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จัดการความมั่นคงปลอดภัย  
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาแผนการให้บรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
ขอบเขตของสมรรถนะ

หรือทักษะ 
มิติการเรียนรู้ที่ 3 : ใช้ดิจิทลัเพื่อประยุกต์และพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) 
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อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 

 

โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จัดการความมั่นคงปลอดภัย 
o กำหนดขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศ ทีม่ีความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงปลอดภัย 
o เลือกใช้ระบบความมั่นคงปลอดภัย 
o ตรวจสอบอุบัติการณ์ของทรัพยากรสารสนเทศ (Information Security Incident) 
o ดำเนินการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ของทรัพยากรสารสนเทศ 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาแผนการให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กร 
o จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน 
o จัดทำแผนการดำเนินงานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลอยา่งต่อเนื่อง 
o ดำเนินงานตามแผนบริหารจดัการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบดิจิทัลอยา่ง

ต่อเนื่อง 
 

พัฒนาแผนบรหิารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบดิจิทัล 

จัดการความมัน่คงปลอดภัย 

กำหนดขอบเขตของทรัพยากรสารสนเทศ ทีม่ีความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงปลอดภัย 
เลือกใช้ระบบความมั่นคงปลอดภัย 

ตรวจสอบอุบัติการณ์ของทรัพยากรสารสนเทศ (Information Security Incident) 
ดำเนินการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ของทรัพยากรสารสนเทศ 

พัฒนาแผนการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์ร 

จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน 
จัดทำแผนการดำเนินงานการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลอยา่งต่อเนื่อง 

ดำเนินงานตามแผนบริหารจดัการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบดิจิทัล 
อย่างต่อเนื่อง 
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• คำแนะนำเพิ่มเติม : การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในส่วนน้ีครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศ อันไดแ้ก่ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย โดยพิจารณาเฉพาะอุปกรณ์ทั่วไปที่
ใช้ในองค์กรเทา่นั้น ไม่นับรวมเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษที่เกี่ยวข้อง ซึง่แนวทางการดำเนินการด้านการจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยจะอยู่ในแผนความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร หรือแนวทางปฏิบัติ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล นอกจากนี้องค์กรส่วนใหญ่จะมีการจดัทำรายงานผลการวิเคราะห์
กระบวนการทำงาน เพื่อให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการประเมินส่วนหน่ึงสามารถประเมิน
ได้จากการมีส่วนเก่ียวข้องหรือหน้าที่บทบาทที่กำหนดในเอกสารดังกล่าว 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DT600 วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)  
เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) 

คำสำคญั 
กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูล, จัดเตรยีมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์, วิเคราะห์
และตีความข้อมูล, จัดเตรียมหลักปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างธรรมาภิบาลสำหรับทรัพย์สิน
ข้อมูล 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีความสามารถกำหนดประเด็นและขอบเขตการวิเคราะห์
ข้อมูล สามารถจัดเตรียมคลังข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ ตัดสินใจ และวางแผนทาง
ยุทธศาสตร์ สามารถวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อให้ได้วิธีแก้ปัญหา ยกระดับ
ประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพการให้บริการ และสามารถจัดเตรียมหลักปฏิบัติ
ที่ดีเพ่ือสร้างธรรมาภิบาลสำหรับทรัพย์สินขอ้มูล 

คำอธบิายรายละเอียด 

การจัดทำมาตรฐานข้อมูลในแต่ละหน่วยงานอาจจะมีระดับของมาตรฐานที่แตกต่างกัน 
(ระดับกลุ่ม ระดับหน่วยงาน ระดังองค์กร ระดับกรม ระดับกระทรวง ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ เป็นต้น) และอาจจะเป็นมาตรฐานของหน่วยงานย่อย การประเมินจึง
ไม่ควรจะจำกัดว่าต้องเป็นมาตรฐานในระดับใด 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูล  
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Data Preparation) 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิเคราะห์และตีความข้อมูล (Analyze Data and Draw 

Insights) 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 จัดเตรียมหลักปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างธรรมาภิบาลสำหรับ

ทรัพย์สินข้อมลู (Data Governance) 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
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ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 3 : ใช้ดิจิทลัเพื่อประยุกต์และพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 

 

โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหข์้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูล 

กำหนดประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการ 
กำหนดขอบเขตข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ตอ้งการ 

จัดเตรียมข้อมลูเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Data Preparation) 

รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้วิเคราะห์ (Data Collection) ด้วยการดึงข้อมูล 
 (Data Extraction) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

จัดระเบียบข้อมูล (Data Cleansing) 
นำเข้าข้อมูล (Data Migration) 

เชื่อมโยงและสกัดข้อมูลให้อยูใ่นรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ (Data Connections and Extraction) 
จัดทำคลังข้อมูล (Data Warehousing) ให้พร้อมนำไปใช้และวิเคราะห์ต่อ 

จัดเตรียมระบบเครือข่ายข้อมูลใหผู้้ใช้สามารถวิเคราะห์ (Data Provisioning) 

การวิเคราะหแ์ละตีความขอ้มูล (Analyze Data and Draw Insights) 

วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่(Discovery and Deep Analytics) 
อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จาการวิเคราะห์ 

ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล(Derive Insight) เพื่อนำไปยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและการใหบ้ริการ 
รายงานผลจากการวิเคราะห์และตีความข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) 

ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการทำงานและการให้บรกิารจากผลการวิเคราะห์ 
และตีความข้อมูล 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ข้อมูล 
o กำหนดประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการ 
o กำหนดขอบเขตข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ตอ้งการ 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดเตรยีมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ (Data Preparation) 
o รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้วิเคราะห์ (Data Collection) ด้วยการดึงข้อมูล (Data Extraction) จากแหล่งขอ้มูล

ต่าง ๆ 
o จัดระเบียบข้อมูล (Data Cleansing) 
o นำเข้าข้อมูล (Data Migration) 
o เชื่อมโยงและสกัดข้อมูลให้อยูใ่นรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ (Data Connections and Extraction) 
o จัดทำคลังข้อมูล (Data Warehousing) ให้พร้อมนำไปใช้และวิเคราะห์ต่อ 
o จัดเตรียมระบบเครือข่ายข้อมูลใหผู้้ใช้สามารถวิเคราะห์ (Data Provisioning) 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิเคราะห์และตีความข้อมูล (Analyze Data and Draw Insights) 
o วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่(Discovery and Deep Analytics) 
o อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จาการวิเคราะห์ 
o ตีความผลการวิเคราะห์ข้อมูล(Derive Insight) เพื่อนำไปยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและการ

ให้บริการ 
o รายงานผลจากการวิเคราะห์และตีความข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) 
o ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบการทำงานและการให้บรกิารจากผลการวิเคราะห์และ

ตีความข้อมูล 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 จัดเตรยีมหลักปฏิบัตทิี่ดีเพื่อสร้างธรรมาภิบาลสำหรับทรพัย์สินข้อมูล (Data 

Governance) 
o บริหารจัดการทรัพย์สินข้อมลูตลอดวงจรชีวิต (Data Lifecycle Management) 
o จัดทำแคตตาล็อกเมตะดาทาข้อมูล (Metadata Catalog) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและนำไปใช้ 
o จัดทำเกณฑ์ปฏิบัติและนโยบายเพื่อกำกับ ติดตาม ดูแลความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
o จัดทำแผนรักษาข้อมูลหลักขององค์กรเพ่ือนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity) 

การจัดเตรียมหลักปฏิบัติที่ดเีพื่อสร้างธรรมาภิบาลสำหรับทรพัย์สินข้อมูล (Data Governance) 

บริหารจัดการทรัพย์สินข้อมลูตลอดวงจรชีวิต (Data Lifecycle Management) 
จัดทำแคตตาล็อกเมตะดาทาข้อมูล (Metadata Catalog) เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและนำไปใช ้

จัดทำเกณฑ์ปฏิบัติและนโยบายเพื่อกำกับ ติดตาม ดูแลความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
จัดทำแผนรักษาข้อมูลหลักขององค์กรเพ่ือนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity) 
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• คำแนะนำเพิ่มเติม :  
o การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน มีขอบเขตครอบคลุมความเข้าใจเรื่อง

กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand e-Government Interoperability 
Framework) หรือ TH e-GIF เข้าใจความสำคัญของการจัดทำมาตรฐานข้อมูล วิธีการจัดตั้งคณะทำงาน 
และกระบวนการจัดทำรายการมาตรฐานข้อมูลร่วม ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติในการพัฒนาระบบข้อมูลที่มี
การเช่ือมโยงกระบวนการและข้อมูลระหว่างระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ แต่อาจจะไม่จำกัดในระดับของมาตรฐาน โดยหน่วยงานสามารถกำหนด
มาตรฐานของตนเองได้ และทราบว่าสามารถใช้ได้ในขอบเขตใด ก็ให้ถือว่ามีมาตรฐานแล้ว 

o การแปลงข้อมูลของหน่วยงานไปสู่รูปแบบมาตรฐาน มีขอบเขตครอบคลุมถึงการกำหนดมาตรฐานข้อมูล
ขององค์กร และหน่วยงานอ่ืนที่จะใช้ข้อมูลรว่มกันได้ 

o การกำหนดวิธีการมาตรฐานในการแลกเปลีย่นข้อมูล (Standard Data Exchange) ได ้
o ควบคุมคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality) มีขอบเขตครอบคลุมถึงการกำหนดสาระสำคัญ

ของโลจิสติกส์สารสนเทศ (Information Logistics) ได้ตรวจสอบความถูกต้องของโลจิสติกส์สารสนเทศ 
(Information Logistics) ในแต่ละระบบหรือหน่วยงานได้ ระบุวิธีการแก้ไขข้อมูลสารสนเทศที่ไม่ถูกต้อง 
(Information Defect) ได ้

o การวิเคราะห์ข้อมูลในแตล่ะชุดจะมีความจำเป็นในการใช้เทคนิคในการวเิคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันไปโดย
ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของบริบทการทำงาน 

o ระบบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการทำงาน (An operational database) มุ่งเน้นการจัดการข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและมกีารทำให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในขณะที่การจัดทำคลังข้อมูลมุง่เน้นใช้ข้อมูลที่มีมาก่อนเพ่ือ
นำไปใช้ประโยชน์ในการทำรายงานและวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการการทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

o การจัดทำคลังข้อมูล ประกอบด้วยการคัดเลือก จัดระเบียบ ถ่ายโอน และร้อยเรียงข้อมูล เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

o การวิเคราะห์ข้อมูล − การจัดทำคลังข้อมูลจะช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคลัง เช่น 
OLAP, slice-and-dice, drill down, drill up, and pivoting เป็นต้น 

o การทำเหมืองข้อมูล ช่วยสนบัสนุน การหาความหมาย ความสัมพันธ์ข้อมูลที่ซ่อนอยู่ภายใต้คลังข้อมูลหรือ 
ข้อมูลขนาดใหญ่ (hidden patterns and associations, analytical models, data classification 
and prediction) 

o การแสดงผลลพัธ์เชิงภาพ หมายถึงการใช้เครื่องมือ Data Visualization Tools เพื่อแสดงผลลัพธ์จากการ
ทำเหมืองข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพ่ือให้เกิดจินตทัศน์ในการหารูปแบบในการแก้ปัญหา เพิม่
ประสิทธิภาพการทำงานและสร้างคุณภาพการให้บริการ 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DT700 พัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา พัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง 

คำสำคญั 
จัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์, จัดทำแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ
พลวัตรปรับต่อเนื่อง, จัดทำซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง, ตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ มีความสามารถในการบริหาร
จัดการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถจัดทำแผนและพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบพลวัตรปรับต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถตรวจสอบควบคุมคณุภาพ
ซอฟต์แวร์ตามเง่ือนไขการตรวจสอบคุณภาพได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 

การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่องขององค์กรครอบคลุมทั้งในส่วน
ของการพัฒนาเองและการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาเพื่อกระตุ้นจูงใจสู่
การพัฒนาองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้ บริการดิจิทัลและพัฒนา
กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จัดการผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาซอฟต์แวร์  
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดทำแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบพลวัตรปรับต่อเนื่อง 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จัดทำซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ตรวจสอบควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์ 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
ขอบเขตของสมรรถนะ

หรือทักษะ 
มิติการเรียนรู้ที่ 3 : ใช้ดิจิทลัเพื่อประยุกต์และพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาซอฟตแ์วร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง 

จัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร ์

1. ระบุผู้มีส่วนเกีย่วข้องกับซอฟต์แวร์ 
2. สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3. รวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

จัดทำแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบพลวัตรปรับต่อเนื่อง 

1. กำหนดผลผลิต/ผลลัพธ์ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
2. ระบุทรัพยากรที่ต้องใช ้

3. กำหนด KPI ในแต่ละช่วงเวลา 
4. กำหนดแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเป็นวงรอบ (Iteration) 

5. กำหนดแนวทางตรวจสอบผลลัพธ์การทำงานแต่ละวงรอบ 

จัดทำซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรบัต่อเนื่อง 

1. ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) 
2. กำหนดรายละเอียดสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) 

3. จัดทำซอฟต์แวร์ต้นแบบ 
4. ประเมินผลซอฟต์แวร์ต้นแบบ 

5. ปรับซอฟต์แวร์ต้นแบบตามผลการประเมิน 
6. ทำซ้ำเกณฑ์ปฏิบัติงาน (ขั้นตอนที่ 3-5) 

ตรวจสอบควบคุมคณุภาพซอฟต์แวร ์

1. กำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบคุณภาพ 
2. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพตามเง่ือนไขที่กำหนด 

3. ปรับปรุงการจัดทำซอฟต์แวร์ให้ได้ตามเง่ือนไขการตรวจสอบคุณภาพที่กำหนด 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
o ระบุผู้มีส่วนเกีย่วข้องกับซอฟต์แวร์ 
o สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
o รวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดทำแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบพลวัตรปรบัต่อเนื่อง 
o กำหนดผลผลิต/ผลลัพธ์ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
o ระบุทรัพยากรที่ต้องใช ้
o กำหนด KPI ในแต่ละช่วงเวลา 
o กำหนดแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเป็นวงรอบ (Iteration) 
o กำหนดแนวทางตรวจสอบผลลัพธ์การทำงานแต่ละวงรอบ 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จัดทำซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง 
o ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) 
o กำหนดรายละเอียดสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) 
o จัดทำซอฟต์แวร์ต้นแบบ 
o ประเมินผลซอฟต์แวร์ต้นแบบ 
o ปรับซอฟต์แวร์ต้นแบบตามผลการประเมิน 
o ทำซ้ำเกณฑ์ปฏิบัติงาน (ขั้นตอนที่ 3.3-3.5) 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ตรวจสอบควบคุมคณุภาพซอฟต์แวร์ 
o กำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบคุณภาพ 
o ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพตามเง่ือนไขที่กำหนด 
o ปรับปรุงการจัดทำซอฟต์แวร์ให้ได้ตามเงื่อนไขการตรวจสอบคุณภาพที่กำหนด 

• คำแนะนำเพิ่มเติม :  การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่องนี้จะพิจารณาจากกระบวนการ
ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การจัดทำแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การ
พัฒนาซอฟต์แวร์การตรวจสอบควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์และประเมินคณุภาพโดยรวมของซอฟต์แวร์อย่างมี
ความยดืหยุ่น โดยเน้นความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและใช้งานได้
จริง 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DS100 กำหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 
รายละเอียด 

ชื่อเรื่อง/รายวชิา กำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 

คำสำคญั 
ระบุประเด็นปัญหาและผลกระทบของปัญหาของกระบวนการทำงานและการ
ให้บริการแบบแยกส่วน, ระบแุนวทางในการแก้ปัญหาและกำหนดกรอบการให้บริการ
ดิจิทัลแบบเชื่อมโยง 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการระบุประเด็นปัญหา และ
ผลกระทบของปัญหาของการให้บริการแบบแยกส่วน วิเคราะห์สาเหตุปัญหา กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพฒันาบริการดิจิทัลแบบเช่ือมโยง และระบุแนวทางในการ
แก้ปัญหาและกำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยงได้ 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้เป็นหน่วยสมรรถนะของข้าราชการและบุคคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการโดยเน้นการให้บริการดิจิทลั ได้แก่ การให้บริการผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมารท์โฟน หรืออุปกรณ์อัจฉริยะ หรือผ่านระบบสื่อสังคม
ออนไลน์ โดยอาจมีเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูล หรือข้อความ หรือเสียง หรือภาพ หรือ
วีดิทัศน์หรือแผนที่ หรืออื่นๆ ที่มีความมั่นคงปลอดภัยต่อผู้ให้และผู้รับบริการ โดย
จะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และ
กฎเกณฑ์ในระดับประเทศ กระทรวง และกรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดคลอ้งกับหลัก
ปฏิบัติที่ดีในการทำงานดิจิทัลในบริบทที่เกีย่วข้องตามบทบาทและความรับผิดชอบ 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบุประเด็นปัญหาและผลกระทบของปัญหาของ
กระบวนการทำงานและการให้บริการแบบแยกส่วน  

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบุแนวทางในการแก้ปัญหาและกำหนดกรอบการให้บริการ
ดิจิทัลแบบเชื่อมโยง 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 3 : ใช้ดิจิทลัเพื่อประยุกต์และพัฒนา ความสามารถด้านการออกแบบ
กระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ 
(Digital Process and Service Design) 
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อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 

 

โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบุประเดน็ปัญหาและผลกระทบของปัญหาของกระบวนการทำงานและการ

ให้บริการแบบแยกส่วน 
o ระบุประเด็น ผลกระทบ และแยกแยะปัญหาของระบบบริการปัจจุบันที่เกิดจากการแยกส่วน 
o สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของประเด็นปัญหาและผลกระทบได้อย่างมีเหตุผลร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบุแนวทางในการแก้ปัญหาและกำหนดกรอบการให้บริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง 
o ลำดับความสำคัญของปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ปัญหาเพื่อบูรณาการกระบวนการให้บริการ 
o กำหนดแนวทางการปฏิบัติการเชิงรุกและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์และ

ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต 
o เสนอแนวทางการบูรณาการกระบวนการให้บริการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  

การกำหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 

ระบุประเด็นปญัหาและผลกระทบของปัญหาของกระบวนการทำงานและการให้บริการแบบแยกสว่น 

ระบุประเด็น ผลกระทบ และแยกแยะปัญหาของระบบบริการปัจจุบันที่เกิดจากการแยกส่วน 
สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของประเด็นปัญหาและผลกระทบได้อย่างมีเหตุผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระบุแนวทางในการแก้ปัญหาและกำหนดกรอบการใหบ้ริการดิจิทลัแบบเชื่อมโยง 

ลำดับความสำคัญของปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ปัญหาเพื่อบูรณาการกระบวนการให้บริการ 
กำหนดแนวทางการปฏิบัติการเชิงรุกและใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ 

และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต 
เสนอแนวทางการบูรณาการกระบวนการให้บริการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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• คำแนะนำเพิ่มเติม :  -  
o THe-GIF 2.0 หมายถึง กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแ์ห่งชาติ 2.0 ปี หน่วยงานภาครัฐ ปี 

พ.ศ. 2554 (Thailand electronic-Government Interoperability Framework) 
o COSO หมายถึงมาตรฐาน Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission ปี ค.ศ.2013 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DS200 วางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ทดิจิทัลและนำสู่การปฏิบตัิ 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา วางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ทดิจิทัลและนำสู่การปฏิบัติ 

คำสำคญั 
จัดทำแผนที่นำทางบริการดิจิทัลแบบเช่ือมโยง, สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแบบเช่ือมโยง, ขับเคลื่อนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทำแผนที่นำทาง
บริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยงที่คำนึงถึงประสบการณ์ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการให้บริการ
แบบเช่ือมโยง ตลอดจนขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 

คำอธบิายรายละเอียด 

แผนที่นำทางบริการดิจิทัลแบบเช่ือมโยงภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ หมายถงึแผนที่นำ
ทางตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ในกรอบนโยบายประเทศไทย 
4.0 โดยเน้นการให้บริการอิเล็กทรอนิกส ์ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทั้งใน
ระดับภายในองค์กร และภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายในองค์กร G2G (Government to Government) และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้รับบริการภายนอกองค์กร เช่น G2C 
(Government to Citizen) , G2B (Government to Business) เป็นต้น โดย
คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยต่อผู้ให้และผูร้ับบริการ และเป็นไปตามกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานตามแผน PMQA โดยจะต้องมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และการสื่อสารนโยบายลงไปทั่วทั้งองค์กร 

- รายละเอียดการจัดทำแผนทีน่ำทางภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ ประกอบไป
ด้วย กลยุทธ์ คุณค่าของงานผลลัพธ์ ตัวอย่างและผลลัพธ์เบื้องต้น 

- การกำหนดตัวชี้วัดด้านบริการ ควรเป็นตัววัดเชิงบริมาณที่สามารถรวบรวม
ได้จากระบบอิเล็กทรอนิกส ์

- การวิเคราะห์ความเสี่ยง สำหรับบริการภาครัฐ จะให้ความสำคัญกับคุณภาพ
ของการให้บริการประชาชนการให้บริการผู้ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ 
มากกว่าผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร ์

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จัดทำแผนที่นำทางบริการดิจิทัลแบบเช่ือมโยง  
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการให้บริการแบบเช่ือมโยง 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ขับเคลือ่นกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 
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วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 3 : ใช้ดิจิทลัเพื่อประยุกต์และพัฒนา ความสามารถด้านการออกแบบ
กระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ 
(Digital Process and Service Design) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 

 
โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การวางกลยทุธ์การให้บริการสมาร์ทดิจิทลัและนำสู่การปฏิบัติ 

จัดทำแผนที่นำทางบริการดจิิทัลแบบเชื่อมโยง 

กำหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนทีน่ำทางโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม 
จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการและรูปแบบการให้บริการที่ต้องการยกระดับคุณภาพ 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
จัดทำแผนปฏิบัติการที่สามารถเชื่อมโยงได้กับนโยบายการให้บริการตามกรอบ 

มาตรฐานการทำงานข้ามหน่วยงาน หรือ THeGIF2.0 

สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการให้บริการแบบเชื่อมโยง 

สื่อสารกระบวนการและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายในหน่วยงาน และอธิบาย 
ประเด็นสำคัญของกิจกรรมทีจ่ะเกิดขึ้น 

สื่อสารแผนปฏบิัติการและประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน 

วิเคราะห์ผลการสื่อสาร และปรับปรุงการสื่อสารเพ่ือสร้างพันธกิจสัมพันธ์ 
ในการพัฒนาการบริการแบบเชื่อมโยง 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จัดทำแผนที่นำทางบริการดิจิทลัแบบเชื่อมโยง 
o กำหนดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนทีน่ำทางโดยให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม 
o จัดลำดับความสำคัญของกระบวนการและรูปแบบการให้บริการที่ต้องการยกระดับคุณภาพด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
o จัดทำแผนปฏิบัติการที่สามารถเชื่อมโยงได้กับนโยบายการให้บริการตามกรอบมาตรฐานการทำงานข้าม

หน่วยงาน หรือ THeGIF2.0 
 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สื่อสารประชาสัมพนัธเ์พื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
แบบเชื่อมโยง 
o สื่อสารกระบวนการและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายในหน่วยงาน และอธิบายประเด็นสำคัญของกิจกรรมที่จะ

เกิดขึ้น 
o สื่อสารแผนปฏบิัติการและประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงาน 
o วิเคราะห์ผลการสื่อสาร และปรับปรุงการสื่อสารเพ่ือสร้างพันธกิจสัมพันธ์ในการพัฒนาการบริการแบบ

เชื่อมโยง 
 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิารสู่การปฏิบติั 
o แปลงเป้าหมายจากระดับองค์กรไปสู่ระดับบุคคล 
o สร้างกิจกรรมและขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนจากหน่วยงานภายใน/ผู้ให้บริการโดยคำนึงถึงประสบการณ์

ของผู้รับบริการ 
o สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศน์(Ecosystem) เพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลแบบเช่ือมโยง 

 

  

ขับเคลื่อนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัต ิ

แปลงเป้าหมายจากระดับองค์กรไปสู่ระดับบุคคล 
สร้างกิจกรรมและขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนจากหน่วยงานภายใน/ผู้ให้บริการ 

โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้รับบริการ 
สนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศน์(Ecosystem) เพื่อพัฒนาบริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง 
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• คำแนะนำเพิ่มเติม :  -  
o THe-GIF 2.0 หมายถึง กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแ์ห่งชาติ 2.0 ปีน่วยงานภาครัฐ ปี 

พ.ศ. 2554 (Thailand electronic - Government Interoperability Framework) 
o ระบบนิเวศน์ดิจิทัล (Digital Ecosystem) ประกอบด้วย คน กระบวนงาน ทรัพยากรดิจิทัล 
o PMQA (Public sector Management Quality Award) คือ กลไกในการพัฒนาการบริหารจัดการ

ภาครัฐสู่องค์กรสู่ความเป็นเลศิซึ่งประกอบไปด้วย การนำองค์กร การวางแผนยุทธศาตร์ การให้
ความสำคัญกบัผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสียการวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ การมุง่เน้นทรัพยากร
บุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์การดำเนินการ 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DS300 การออกแบบนวัตกรรมบริการ 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา ออกแบบนวัตกรรมบริการ 

คำสำคญั 

เข้าใจและอธิบายประสบการณ์ของผู้รับบริการได้ตลอดกระบวนการบริการแบบ
เชื่อมโยง, ระบุองค์ประกอบของการออกแบบบริการเพ่ือความสมบูรณ์ของการ
ให้บริการ, สร้างพิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint) สำหรับพัฒนานวัตกรรม
บริการ 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายประสบการณ์
ของผู้ใช้บริการได้ตลอดกระบวนการให้บริการแบบเช่ือมโยง (User Experience and 
User Journey) มีความสามารถในการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ ศึกษา
ทางเลือกของการให้บริการดิจิทัล ตลอดจนสามารถประเมินทางเลือกการให้บริการ
ดิจิทัล สามารถระบุองค์ประกอบของการออกแบบบริการเพื่อความสมบูรณ์ของการ
ให้บริการ และสร้างพิมพ์เขียวการให้บริการ (Service Blueprint) สำหรบัพัฒนา
นวัตกรรมบริการที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลางได้ 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้เป็นสมรรถนะของข้าราชการที่ทำหน้าทีใ่ห้บริการประชาชน หรือ 
ให้บริการระหว่างหน่วยงานภายนอกหรือภายใน โดยมุ่งเน้นการออกแบบบริการดิจิทัล
แบบ Co-creation ร่วมกับนกัวิชาการคอมพิวเตอร์ และผูท้ี่เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์
ทางเลือกการให้บริการ วิเคราะห์ทรัพยากรที่ใช้ การประเมินความคุ้มค่า ให้
ความสำคัญกบัคุณภาพของการให้บริการ และสร้างบริการใหม่ที่คำนึงถึงประสบการณ์
ผู้ใช ้

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เข้าใจและอธิบายประสบการณ์ของผู้รับบริการได้ตลอด
กระบวนการบริการแบบเช่ือมโยง (User Experience and User Journey)  

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบุองค์ประกอบของการออกแบบบริการเพื่อความสมบูรณ์
ของการให้บริการ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สร้างพิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint)สำหรบัพัฒนา
นวัตกรรมบริการ 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 
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จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 3 : ใช้ดิจิทลัเพื่อประยุกต์และพัฒนา ความสามารถด้านการออกแบบ
กระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ 
(Digital Process and Service Design) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 

 

โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การออกแบบนวัตกรรมบริการ 

เข้าใจและอธิบายประสบการณ์ของผู้รับบริการได้ตลอดกระบวนการบริการแบบเชือ่มโยง 
(User Experience and User Journey) 

• กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 
• สามารถอธิบายคุณค่าของการส่งมอบบริการแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ 

• วิเคราะห์ความต้องการบริการดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 
• สรุปความต้องการบริการดิจิทัลและกระบวนการให้บริการแบบเชื่อมโยง 

ระบุองค์ประกอบของการออกแบบบริการเพื่อความสมบูรณ์ของการให้บริการ 

• กำหนดฉากทัศน์ทางเลือกในบริบทของผู้รับบริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบบริการดิจิทัล 
• ระบุองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบบริการดิจิทัลเพื่อให้เกิดบริการตามที่ต้องการ 

ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ให้บริการผู้รับบริการ Artifacts/Products ที่เกี่ยวข้องกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 
• ระบุระบบนิเวศน์บริการ (Service Ecosystem) ของระบบบริการทั้งที่อยู่เบื้องหน้า (Frontstage) 

ของผู้รับบริการและเบื้องหลงั (Backstage) ที่ทำให้เกิดการบริการ 
• ระบุกรอบกระบวนการให้บริการทั้งภาพใหญ่ ซึ่งอาจประกอบด้วยกระบวนการให้บริการใหญ่

กระบวนการเดียว (Large Offering) หรือหลายกระบวนการของบริการย่อย 
ที่เชื่อมโยงกัน (Across Multiple Sub-Offerings) โดยคำนึงถึงการลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

และการใช้ทรพัยากร (Resources) 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เข้าใจและอธิบายประสบการณ์ของผู้รับบริการได้ตลอดกระบวนการบริการแบบ

เชื่อมโยง (User Experience and User Journey) 
o กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 
o สามารถอธิบายคุณค่าของการส่งมอบบริการแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ 
o วิเคราะห์ความต้องการบริการดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 
o สรุปความต้องการบริการดิจิทัลและกระบวนการให้บริการแบบเชื่อมโยง  

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระบุองค์ประกอบของการออกแบบบริการเพื่อความสมบูรณ์ของการให้บริการ 
o กำหนดฉากทัศน์ทางเลือกในบริบทของผู้รับบริการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบบริการดิจิทัล 
o ระบุองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบบริการดิจิทัลเพื่อให้เกิดบริการตามที่ต้องการ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ให้บริการผู้รบับริการ Artifacts/Products ที่เกี่ยวข้องกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 
o ระบุระบบนิเวศน์บริการ (Service Ecosystem) ของระบบบริการทั้งที่อยู่เบื้องหน้า (Frontstage) ของ

ผู้รับบริการและเบื้องหลัง (Backstage) ที่ทำให้เกิดการบริการ 
o ระบุกรอบกระบวนการให้บริการทั้งภาพใหญ่ ซึ่งอาจประกอบด้วยกระบวนการให้บริการใหญ่กระบวนการ

เดียว(Large Offering) หรือหลายกระบวนการของบริการย่อยที่เชื่อมโยงกัน (Across Multiple Sub-
Offerings) โดยคำนึงถึงการลดความซ้ำซ้อนในการทำงานและการใช้ทรัพยากร (Resources) 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สร้างพิมพ์เขียวบรกิาร (Service Blueprint)สำหรับพัฒนานวัตกรรมบริการ 
o ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีบนพื้นฐานการออกแบบกระบวนงาน (Process Design) การ

ออกแบบองค์กร (Organization Design) และการออกแบบสารสนเทศ (Information Design) 
o ประเมินความเป็นไปได้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
o ประเมินความคุ้มค่าของแต่ละทางเลือกในการพัฒนาบริการดิจิทัล 
o สร้างพิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint) สู่การพัฒนานวัตกรรมบริการ 

  

สร้างพิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint)สำหรับพัฒนานวัตกรรมบริการ 

• ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีบนพื้นฐานการออกแบบกระบวนงาน (Process Design) 
การออกแบบองค์กร (Organization Design) และการออกแบบสารสนเทศ (Information Design) 

• ประเมินความเป็นไปได้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง 
• ประเมินความคุ้มค่าของแต่ละทางเลือกในการพัฒนาบริการดิจิทัล 

• สร้างพิมพ์เขียวบริการ (Service Blueprint) สู่การพัฒนานวัตกรรมบริการ 
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• คำแนะนำเพิ่มเติม :  -  
o การออกแบบบริการร่วมกัน จะใช้แนวคิดแบบ Co-Creation คือการทำการออกแบบบริการร่วมกัน

ระหว่างผู้ให้บริการและผูใ้ช้บริการ โดยวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุงกระบวนการทำงานเดิม แล้วสร้าง
กระบวนการทำงานใหม่ 

o การวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม จะวิเคราะห์โดยใช้การกำหนดสถานการณ์ (Scenario) ของการ
ให้บริการในรปูแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ หรือ บางส่วน เพื่อทดแทนบริการเดิมที่เป็นดิจิทัล หรือ บริการเดิม
ที่เป็นการทำงานด้วยคน โดยสามารถเลือกบริการที่กล่าวถึงในรายงาน PMQA ของหน่วยงาน มาเป็นตัว
ตั้งต้นได้ 

o การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ใช้ จะวิเคราะห์ถึง องค์ประกอบด้านคอมพิวเตอร์ (HW, SW, Process, Data, 
People, Security) โดยงบประมาณจะประกอบไปด้วยงบลงทุน ค่าบำรุงรักษารายปี และค่าใช้จ่ายในการ
นำบริการไปให้ประชาชนรับบริการ (Implementation) 

o การประเมินความคุ้มค่า และการวิเคราะห์ผลกระทบ สำหรับบริการภาครัฐ จะให้ความสำคัญกับคณุภาพ
ของการให้บริการระหว่างรัฐกับรัฐ (G2G: Government to Government) ระหว่างรัฐกับประชาชน 
(G2C: Government to Citizen) หรือกับภาคธุรกิจ, (G2B: Government to Business0) ซึ่งเป็นการ
ให้บริการผู้ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ มากกว่าผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการเปิด
ช่องทางการเข้าถึงภาครัฐและหรือมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการ 

o การวิเคราะห์บริการดิจิทัลเพื่อสร้างบริการใหม่จะใช้หลักการออกแบบและสร้างสรรค์ร่วมกับผู้ใช้งาน (Co-
Creation) 

o THe-GIF 2.0 หมายถึง กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแ์ห่งชาติ 2.0 ปีหนว่ยงานภาครัฐปี 
พ.ศ. 2554 (Thailand electronic-Government Interoperability Framework) 

o PMQA (Public sector Management Quality Award) คือ กลไกในการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐสู่องค์กรสู่ความเป็นเลศิซึ่งประกอบไปด้วย การนำองค์กร การวางแผนยุทธศาตร์ การให้
ความสำคญักับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสียการวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ การมุง่เน้นทรัพยากร
บุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์การดำเนินการ 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DS400 สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา สร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 

คำสำคญั กำหนดเป้าหมายของการดำเนินการร่วมกัน, กำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการกำหนดเป้าหมายและ
กรอบการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลได้ 

คำอธบิายรายละเอียด 

- การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการ ภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ หมายถึง
การสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ทั้งทีมงาน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านวิชาการ และผูใ้ช้ ทั้งภายในหน่วยงาน และนอก
หน่วยงาน การวัดความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายก็คือการดำเนินโครงการ
ร่วมกัน และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการสร้างเครือข่ายได ้

- เครือข่าย หมายรวมถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่
ทำหน้าที่ร่วมกนัในการให้บรกิารดิจิทัล แกป่ระชาชน 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดเป้าหมายของการดำเนินการร่วมกัน  
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 3 : ใช้ดิจิทลัเพื่อประยุกต์และพัฒนา ความสามารถด้านการออกแบบ
กระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ 
(Digital Process and Service Design) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดเป้าหมายของการดำเนินการร่วมกัน 
o กำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับการสร้างเครือข่าย 
o กำหนดวัตถุประสงค์ ของการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน 
o กำหนดบริการดิจิทัลที่ต้องการทำร่วมกัน 
o ระดมความคิดร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
o ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่กำหนดทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลได ้

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน 
o กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกับเครือข่าย 
o ปรับแนวทางการทำงานเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดร่วมกัน 
o สื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน 
o สื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีส่วนร่วมภายนอกหน่วยงาน 

  

การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมบรกิารดิจิทัล 

กำหนดเป้าหมายของการดำเนนิการร่วมกัน 

• กำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับการสร้างเครือข่าย 
• กำหนดวัตถุประสงค์ ของการสร้างนวัตกรรมร่วมกัน 

• กำหนดบริการดิจิทัลที่ต้องการทำร่วมกัน 
• ระดมความคิดร่วมกันระหว่างเครือข่าย 

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ที่กำหนดทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลได้ 
กำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกัน 

• กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกับเครือข่าย 
• ปรับแนวทางการทำงานเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้กำหนดร่วมกัน 

• สื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีส่วนร่วมภายในหน่วยงาน 
• สื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีส่วนร่วมภายนอกหน่วยงาน 
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• คำแนะนำเพิ่มเติม :  -  
o การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการ ภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้ หมายถึงการสร้างความร่วมมือใน

การทำงานร่วมกัน ทั้งทีมงาน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านวิชาการ และผูใ้ช้ ทั้ง
ภายในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน การวัดความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายก็คือการดำเนินโครงการ
ร่วมกัน และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการสร้างเครือข่ายได ้

o เครือข่าย หมายรวมถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ร่วมกันในการ
ให้บริการดิจิทลั แก่ประชาชน 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DS500 การสร้างนวัตกรรมบริการแก่น 
ที่ใช้การได้และสำเร็จได้ (Minimum Viable Service) ในระยะเวลาสั้นและใช้ทรพัยากรน้อยทีสุ่ด 

รายละเอียด 

ชื่อเรื่อง/รายวชิา 
การสร้างนวัตกรรมบริการแก่นที่ใช้การได้และสำเร็จได้ (Minimum Viable Service) 
ในระยะเวลาสั้นและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 

คำสำคญั 
การออกแบบกระบวนการทำงานของบริการดิจิทัล, การออกแบบสารสนเทศสำหรับ
การให้บริการ, การออกแบบองค์กรสำหรับการให้บริการ, พัฒนานวัตกรรมบริการ
ดิจิทัล ด้วยเทคนิคพลวัตรปรับต่อเนื่อง 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการออกแบบความคิด
สำหรับการพัฒนาบริการดิจิทัล ออกแบบกระบวนงานสำหรับการให้บริการ (Process 
Design) ออกแบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการ (Information Design) ออกแบบ
องค์กรสำหรับการให้บริการ และ พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล ด้วยเทคนิคพลวัตร
ปรับต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้เป็นสมรรถนะของข้าราชการที่ทำหน้าทีใ่ห้บริการประชาชน หรือ 
ให้บริการหน่วยงานภายนอกหรือภายใน การสร้างนวัตกรรมบริการ หมายถึงการสร้าง
ต้นแบบที่ได้จากการออกแบบร่วมกับกลุ่มนกัวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิคพล
วัตรปรับต่อเนื่อง (Agile Development) ที่สามารถทำซ้ำ โดยเน้นการวิเคราะห์หา
ส่วนที่สำคัญแล้วลงมือทำก่อนด้วยเวลาระยะสั้น เพื่อให้เหน็แนวคิดของการให้บริการ 
แล้วทำการประเมินผล จากนั้นจึงทำการปรับแก้ แล้วจึงทำในส่วนสำคญัถัดไป 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบกระบวนการทำงานของบริการดิจิทัล 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การออกแบบองค์กรสำหรับการให้บริการ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัล ด้วยเทคนิคพลวัตรปรับ

ต่อเนื่อง 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
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ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 3 : ใช้ดิจิทลัเพื่อประยุกต์และพัฒนา ความสามารถด้านการออกแบบ
กระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ 
(Digital Process and Service Design) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 

 

โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การสร้างนวัตกรรมบริการแก่นที่ใช้การได้และสำเร็จได้ (Minimum Viable Service)ในระยะเวลาสั้น
และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 

การออกแบบกระบวนการทำงานของบริการดิจิทัล (Process Design) 

• การทบทวนรายละเอียดกระบวนการทำงานของบริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง 
• การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ โดยมุง่เน้นการเชื่อมโยงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
• การจัดทำเอกสารกระบวนงานเพื่อการอ้างอิงสำหรับการพัฒนา 

การออกแบบสารสนเทศสำหรับการให้บรกิาร (Information Design) 

• การอธิบายได้ถึง Information Flow เพื่อทำให้การพัฒนาบริการดิจิทัล 
ให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง 

• การระบุแหล่งข้อมูลที่ต้องการนำมาใช้ซ้ำหรอืใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
• การจัดทำเอกสารอธิบายข้อมูล และการไหลของข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงร่วมกันในการพัฒนา 

พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทลั ด้วยเทคนคิพลวัตรปรับต่อเนื่อง 

• การเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับยกระดับการให้บริการอย่างมีประสิทธิผล 
• การพัฒนานวัตกรรมบริการที่สำเร็จได้ในระยะเวลาสั้นเพ่ือให้ทันต่อการใช้งาน 

และพิสูจน์สมมติฐานก่อนขยายการพัฒนา 
• การกำหนดสถานการณ์ทดสอบเสมือนจริง 

• การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ได้จากการทดสอบและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับแต่ง 
• การติดตาม ประเมิน และปรบัแต่งนวัตกรรมดิจิทัล 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบกระบวนการทำงานของบริการดิจทิัล (Process Design)  
o การทบทวนรายละเอียดกระบวนการทำงานของบริการดิจิทัลแบบเชื่อมโยง 
o การออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ โดยมุง่เน้นการเช่ือมโยงกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร 
o การจัดทำเอกสารกระบวนงานเพื่อการอ้างอิงสำหรับการพัฒนา 

 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการ (Information Design)  
o การอธิบายได้ถึง Information Flow เพื่อทำให้การพัฒนาบริการดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง 
o การระบุแหล่งข้อมูลที่ต้องการนำมาใช้ซ้ำหรือใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
o การจัดทำเอกสารอธิบายข้อมูล และการไหลของข้อมูลเพ่ือใช้อ้างอิงร่วมกันในการพัฒนา 

 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การออกแบบองค์กรสำหรับการให้บริการ 
o การระบุทีมงานและทักษะทีต่้องการสำหรับพัฒนานวัตกรรมบริการตลอดกระบวนงานทั้ง Frontstage 

และ Backstage 
o การมอบอำนาจการตัดสินใจสำหรับบุคคลและทีมในการตัดสินใจเองได้ 

 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนานวัตกรรมบรกิารดิจิทัล ด้วยเทคนิคพลวัตรปรับต่อเนื่อง 
o การเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนานวัตกรรมสำหรับยกระดับการให้บริการอย่างมีประสิทธิผล 
o การพัฒนานวัตกรรมบริการที่สำเร็จได้ในระยะเวลาสั้นเพ่ือให้ทันต่อการใช้งานและพิสูจน์สมมติฐานก่อน

ขยายการพัฒนา 
o การกำหนดสถานการณ์ทดสอบเสมือนจริง 
o การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่ได้จากการทดสอบและจัดทำข้อเสนอแนะเพ่ือปรับแต่ง 
o การติดตาม ประเมิน และปรบัแต่งนวัตกรรมดิจิทัล 

  

การออกแบบองค์กรสำหรับการให้บริการ 

• การระบุทีมงานและทักษะทีต่้องการสำหรับพัฒนานวัตกรรมบริการตลอดกระบวนงาน 
ทั้ง Frontstage และ Backstage 

• การมอบอำนาจการตัดสินใจสำหรับบุคคลและทีมในการตัดสินใจเองได้ 
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• คำแนะนำเพิ่มเติม :  -  
o การวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม จะวิเคราะห์โดยใช้การกำหนด Scenario ของการให้บริการในรูปแบบ

ดิจิทัลเต็มรูปแบบ หรือ บางส่วน เพื่อทดแทนบริการเดิมที่เป็นดิจิทัล หรือ บริการเดิมที่เป็นการทำงาน
ด้วยคน โดยสามารถเลือกบรกิารที่กล่าวถึงในรายงาน PMQA ของหน่วยงาน มาเป็นตัวตั้งต้นได้ 

o การวิเคราะห์เพื่อสร้างนวัตกรรมบริการแก่น จะใช้วิธีการคัดเลือกส่วนสำคัญเพื่อสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว
ในรอบแรก และเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมแก่นในรอบถัดไป 

o การใช้เทคนิคในการวิเคราะห์แบบพลวัตรปรับต่อเนื่อง สำหรับงานบริการดิจิทัล จะต้องมีเครื่องมือสำหรับ
ใช้สร้างต้นแบบที่ใช้งานได้ง่ายและสามารถสร้างต้นแบบได้อย่างรวดเร็ว โดยจะทำงานร่วมกับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

o การออกแบบบริการร่วมกัน จะใช้แนวคิดแบบ Co-Creation คือการทำการออกแบบบริการร่วมกัน
ระหว่างผู้ให้บริการและผูใ้ช้บริการ โดยวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุงกระบวนการทำงานเดิม แล้วสร้าง
กระบวนการทำงานใหม่ 

o การทำงานแบบพลวตัรปรับต่อเนื่อง (Agile)คือเทคนิคในการทำงานที่ไม่เน้นความสมบูรณ์ในแต่ละขั้นตอน 
แต่จะทำการคัดเลือกสิ่งที่ต้องทำ แล้วสร้างต้นแบบเพื่อประเมิน แล้วทำการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเป็นที่พอใจ
จึงคัดเลือกสิ่งสำคัญลำดับถดัไป เพื่อดำเนินการต่อไปเรื่อยๆจนครบถ้วน 

o เทคนิคการทวนสอบแนวคิด (Prove of Concept) ของการให้บริการดิจิทัล หมายถึงการจัดทำต้นแบบ
บริการ (Service Prototype) เพื่อใช้ในการพิจารณาความเป็นไปได้ทางเทคนิค และใชใ้นการตรวจสอบ
ขั้นตอนการทำงาน 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DS600 ปรับปรุงกระบวนงาน 
และพัฒนานวตักรรมบริการเพื่อยกระดับคณุภาพการใหบ้ริการดิจิทลัอย่างต่อเนื่อง 

รายละเอียด 

ชื่อเรื่อง/รายวชิา 
ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง 

คำสำคญั 
ประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการ, จัดทำข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงบริการ, ถอด
องค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการประเมินความคิดเห็น
ของผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการให้บริการเชิงปริมาณ และจัดทำข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงบริการ ตลอดจนถอดองค์ความรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้ 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะ เป็นความสามารถในการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงบริการดิจิทัล และ
ปรับปรุงกระบวนงานบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง 
การประเมินบริการดิจิทัล เนน้ด้าน คุณภาพของการให้บริการ ซึ่งกำหนดได้ในหลาย
มิติ ได้แก่ มิติของเวลา ทรัพยากรที่ใช้ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
สัมฤทธิผลของการให้บริการ โดยจะทำการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากระบบบริการ
ดิจิทัลในแต่ละกระบวนงานบริการย่อยจุดต่างๆ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประเมนิความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ถอดองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 3 : ใช้ดิจิทลัเพื่อประยุกต์และพัฒนา ความสามารถด้านการออกแบบ
กระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ 
(Digital Process and Service Design) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประเมนิความคิดเหน็ของผู้รับบรกิาร 
o กำหนดกลุ่มผู้ใช้และตัวแบบการประเมิน 
o รวบรวมความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
o สรุปผลการประเมินและวิเคราะห ์

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการ 
o รับฟังข้อเสนอแนะ 
o ชี้แจงสาเหตุ ผลกระทบและประโยชน์ที่จะได้รับแก่ผู้ใช ้

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ถอดองค์ความรู้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บรกิาร 
o ประมวลคุณภาพการให้บริการ 
o จัดทำข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงองค์ประกอบการออกแบบนวัตกรรมบริการ 
o ถ่ายทอดองค์ความรู ้

 

ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัลอยา่งต่อเนื่อง 

ประเมนิความคิดเห็นของผู้รบับริการ 

• กำหนดกลุ่มผู้ใช้และตัวแบบการประเมิน 
• รวบรวมความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
• สรุปผลการประเมินและวิเคราะห ์

จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการ 

• รับฟังข้อเสนอแนะ 
• ชี้แจงสาเหตุ ผลกระทบและประโยชน์ที่จะได้รับแก่ผู้ใช ้

ถอดองค์ความรู้ เพื่อปรบัปรุงคุณภาพการให้บริการ 

• ประมวลคุณภาพการให้บริการ 
• จัดทำข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงองค์ประกอบการออกแบบนวัตกรรมบริการ 

• ถ่ายทอดองค์ความรู ้
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• คำแนะนำเพิ่มเติม :  -  
o Measurement และ Metric ในหน่วยสมรรถนะนี้มีความครอบคลุมทั้ง Software Measurement และ

การกำหนดวิธีการวัดโดยทั่วไป ซึ่งควรจะอ้างอิงกับ เครื่องมือ GQM: Goal Question Model ที่ใช้ในการ
ออกแบบตัววัด โดยวิธีการวัดจะต้องให้มีความเหมาะสมกับทรัพยากรที่จะใช้ในการวัดอันได้แก่ เวลา 
งบประมาณ คน และ เทคโนโลยีที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

o ข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ ควรเป็นข้อมูลที่ได้จากระบบบริการดิจิทัล และไม่ควรที่จะเป็นข้อมูลที่
เกิดจากการให้คนเข้าไปจดแล้วทำการบันทึกข้อมูลเพื่อมาทำการวิเคราะห์อีกครั้ง เพราะจะทำให้เกิดความ
ซ้ำซ้อนในการทำงาน 

o การประเมินสามารถประเมินได้ทั้งบริการดิจิทัลในปัจจุบนั และบริการดิจิทัลใหม่ที่เกดิจากการร่วมมือใน
การสร้างบริการของเครือข่ายดำเนินงานร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้รับบริการ 

o Service Level Agreement หรือ SLA หมายถึง ระดับการให้บริการของผู้ให้บริการกับผู้ใช้งาน ซึ่ง
สามารถกำหนดได้จากการนำเอาข้อมูลการให้บริการมาสรุปว่ามีระดับของการให้บริการเท่าใด มี
ความสามารถสนองตอบต่อการให้แกผู่้ใชบ้ริการในระดับใด และเมื่อเปรียบเทียบกับบริการอื่น หรือบริการ
เดียวกันของหน่วยงานอ่ืน มีความแตกต่างกันอย่างไร 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DS700 บริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานดิจิทัล 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา บริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานดิจิทัล 

คำสำคญั 
กำหนดวิธีการวัดประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทัล, รวบรวมผลลัพธ์ของจุดให้บริการ
ย่อยต่าง ๆ, วิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทัล, กำหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพบริการดิจิทัล 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการกำหนดวิธีการวัด
ประสิทธิภาพของการให้บริการดิจิทัล รวบรวมผลลัพธ์ของจุดให้บริการย่อยต่างๆ 
ตลอดจนวิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทัล และกำหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพบริการดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะบริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทัล เป็นสมรรถนะที่ใช้
สำหรับสร้างตัววัดบริการย่อยในบริการดิจิทัล ซึ่งสัมพันธก์ับเป้าหมายการให้บริการ 
เมื่อกำหนดค่าวัดแล้ว ให้รวบรวมข้อมูลจากระบบบริการดิจิทัลมาวิเคราะห์ รูปแบบ
และแนวโน้มของค่าวัด เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่อธิบายผลการให้บริการแล้วจึงทำ
แผนการปรับปรุงบริการดิจิทัล เพื่อบรรจุในแผนที่นำทางเพื่อดำเนินการต่อไป โดย
จะต้องใช้สถาปัตยกรรมองค์กรประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบ และการจัดทำแนว
ทางแก้ไขบริการดิจิทัล 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดวิธีการวัดประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทลั 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รวบรวมผลลัพธ์ของจุดให้บริการย่อยต่าง ๆ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทัล 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการดิจิทัล 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 3 : ใช้ดิจิทลัเพื่อประยุกต์และพัฒนา ความสามารถด้านการออกแบบ
กระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ 
(Digital Process and Service Design) 
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อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 

 

โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การบริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการและการทำงานดิจิทัล 

กำหนดวิธีการวัดประสทิธิภาพการให้บริการดิจิทัล 

• ทบทวนกระบวนการให้บริการ 
• คัดเลือกบริการย่อยที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดหลักในบริการดิจิทัล 

• กำหนดวิธีการวัด ค่าวัด และเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการให้บริการ 

รวบรวมผลลพัธ์ของจุดใหบ้ริการย่อยตา่ง ๆ 

• กำหนดแหล่งขอ้มูลดิจิทัลที่เป็นค่าวัดของบริการย่อยทั้งหมดในบริการดิจิทัลที่คัดเลือก 
• รวบรวมข้อมูลที่เป็นค่าวัดของบริการย่อยที่ได้คัดเลือก 

• คำนวณค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทัล 

• วิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มข้อมูลจากการให้บริการ (Pattern) ในหลากหลายมิติ 
• แปลผลข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเพื่อระบุระดับประสิทธิภาพของการให้บริการ 

• วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาประสิทธิภาพการให้บริการ 

กำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพบริการดิจทิัล 

• ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพของบริการดิจิทัล 
• จัดทำรายงานทางเลือกในการแก้ไขปรับปรงุประสิทธิภาพของบริการดิจิทัล 

• นำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแผนที่นำทางบริการดิจิทัล และสถาปัตยกรรมองค์กร 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดวิธีการวัดประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทลั 
o ทบทวนกระบวนการให้บริการ 
o คัดเลือกบริการย่อยที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดหลักในบริการดิจิทัล 
o กำหนดวิธีการวัด ค่าวัด และเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพการให้บริการ 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รวบรวมผลลัพธ์ของจุดใหบ้ริการย่อยต่าง ๆ 
o กำหนดแหล่งขอ้มูลดิจิทัลที่เป็นค่าวัดของบริการย่อยทั้งหมดในบริการดิจิทัลที่คัดเลือก 
o รวบรวมข้อมูลที่เป็นค่าวัดของบริการย่อยที่ได้คัดเลือก 
o คำนวณค่าเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการดิจิทัล 
o วิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มข้อมูลจากการให้บริการ (Pattern) ในหลากหลายมิติ 
o แปลผลข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเพื่อระบุระดับประสิทธิภาพของการให้บริการ 
o วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาประสิทธิภาพการให้บริการ 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพบรกิารดิจิทัล 
o ประเมินความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพของบริการดิจิทัล 
o จัดทำรายงานทางเลือกในการแก้ไขปรับปรงุประสิทธิภาพของบริการดิจิทัล 
o นำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแผนที่นำทางบริการดิจิทัล และสถาปัตยกรรมองค์กร 

 
• คำแนะนำเพิ่มเติม :  -  
o การกำหนดค่าวัด ต้องกำหนดให้มีความเหมาะสมทั้งในระดับบริการย่อย และในระดับบริการรวม 
o Metric คือค่าวัดที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงการให้บริการย่อย หรือบริการรวม 
o Measurement คือการวัดคา่ ซึ่งสามารถวดัค่าได้แบบโดยตรง หรือโดยอ้อม 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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SPM100 กำหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจทิัล 
เพื่อพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน 

รายละเอียด 

ชื่อเรื่อง/รายวชิา 
กำหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรที่มีการเช่ือมโยงข้อมูล
และการทำงานข้ามหน่วยงาน 

คำสำคญั 
วิเคราะห์ความพร้อมของการปรับสู่องค์กรดิจิทัล, จัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์
ดิจิทัลสู่การเปน็องค์กรดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและแผน
ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการสามารถวิเคราะห์ความ
พร้อมของการปรับสู่องค์กรดิจิทัล จัดทำนโยบายและกลยทุธ์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรร์ะดับชาติและแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้เน้นการพัฒนาในช่วง 1-2 ปีแรก โดยมุ่งเน้นการกำหนดกรอบการ
ดำเนินงานและสร้างความพร้อมการพัฒนาองคก์รดิจิทัลเพื่อทำงานแบบบูรณาการเพ่ือ
สร้างรัฐบาลดิจิทัลแบบเสมือนหนึ่งเดียวและเปิด (Interoperability- Open and De-
Siloed) กำหนดกรอบการดำเนินงานตามการออกแบบองค์กรดิจิทัลอนาคตเพ่ือสร้าง
องค์กรอัจฉริยะที่มีนวัตกรรมบริการ โดยประชาชนมีส่วนร่วม (Smart Connected 
Organization) กำหนดโอกาสทางธุรกิจด้วยภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการให้บริการ
ที่เป็นเลิศโดยประชาชนมีส่วนร่วม โดยการคาดการณ์นวัตกรรมล่วงหน้า,จัดลำดับ
นวัตกรรมบริการ/นวัตกรรมกระบวนการให้บริการและกำกับดูแลผลประโยชน์ร่วมให้
เท่าเทียมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ระบุการให้บริการที่ประชาชนต้องการ) ส่วน
ในช่วง 3-5 ปี เน้นใช้ข้อมูลตดัสินใจสร้างกรอบการให้บริการดิจิทัลแบบใหม่เพื่อการ
พัฒนานวัตกรรมสำหรับยกระดับการให้บริการและกระบวนการให้บริการ (Citizen 
centric and High Quality Service Delivery) 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิเคราะห์ความพร้อมของการปรับสู่องค์กรดิจิทัล 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์ดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 
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แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 4 : ใช้ดิจิทลัเพื่อการวางแผน บริหารจัดการและนำองค์กร - 
ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ 
(Strategic and Project Management) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 

 

โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

กำหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ดจิิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล 
และการทำงานข้ามหน่วยงาน 

วิเคราะห์ความพร้อมของการปรับสู่องค์กรดิจิทัล 

• คาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร 
จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Scenario Analysis) 

• วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) 
• ประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลขององค์กร 

จัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์ดิจิทัลสู่การเป็นองค์กรดิจทิัลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและ
แผนยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• ระบุความเชื่อมโยงของภารกิจหน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานที่เกี่ยวข้อง (Alignment) 
• กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการเป็นองค์กรดิจิทัล 

• กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพ่ือไปสู่องค์กรดิจิทัล 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิเคราะห์ความพร้อมของการปรบัสู่องค์กรดิจิทลั 
o คาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Scenario Analysis) 
o วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) 
o ประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลขององค์กร 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์ดจิิทัลสู่การเป็นองค์กรดิจิทลัที่สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติและแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
o ระบุความเช่ือมโยงของภารกิจหน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานที่เกี่ยวข้อง (Alignment) 
o กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการเป็นองค์กรดิจิทัล 
o กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพ่ือไปสู่องค์กรดิจิทัล 

• คำแนะนำเพิ่มเติม :  -  
o ผู้ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้จะเป็นผู้บริหารระดับสูงและระดับผูอ้ำนวยการกอง ผู้บริหารระดับสูง

เป็นกำหนดโอกาสทางธุรกิจด้วยภาครัฐและภาคเอกชน โดยการกำหนดกรอบหรือมาตรฐานใหม่ๆ และให้
คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่างๆ ในการข้ามผ่านความท้าทายและอุปสรรคสู่การเปน็องค์กรดิจิทัล 
(Crossing the chasm) ส่วนผู้อำนวยการกองเป็นผู้กำหนดกรอบการดำเนินงานและสร้างความพร้อมการ
พัฒนาองค์กรดิจิทัล เพื่อทำงานแบบบูรณาการ โดยสามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะ
คุกคามที่มีผลต่อการดำเนินธุรกรรมดิจิทัล และสามารถระบุระดับความพร้อมทางดิจิทัลและกระบวนการ
ก้าวเข้าสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลได ้

o การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) หมายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ การ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สำหรับองค์กร หรือโครงการ ซึง่ช่วย
ผู้บริหาร กำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหลา่นี้ต่อการทำงานขององค์กร เพื่อกำหนดกลยุทธ์
ดิจิทัล เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพของการทำงานแบบบูรณาการทั้งด้านกระบวนการ และข้อมูล 

o การประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลขององค์กร คือความพร้อมด้านทรัพยากรดิจิทัลทั้งหมด ได้แก่บุคลากร 
อุปกรณ์เครื่องมือ ระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น 

o สถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture (EA) หมายถึงแผนผังภาพที่ถูกวาดขึ้นจาก
วิสัยทัศน์ขององค์กรหรือผู้บรหิาร ด้วยสภาพแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบันเพ่ือใช้ในการมองภาพใหญ่ 
(Big picture) สำหรับช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ การสื่อสารในองค์กร หรืออื่นๆ 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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SPM200 ออกแบบองคก์รดิจิทัล (Future Design) 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) 

คำสำคญั 
วิเคราะห์องค์กรปัจจุบันเปรียบเทียบกับองค์กรดิจิทัลอนาคต, ออกแบบส่วนประกอบ
ขององค์กรดิจิทัล, ส่งมอบพิมพ์เขียว (Blueprint) องค์กรดิจิทัล 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการจะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
(Forward thinking) ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์องค์กรปัจจุบันและเปรียบเทียบกับ
องค์กรดจิิทัลอนาคต ตลอดจนออกแบบองค์ประกอบองค์กรดิจิทัลเพื่อจัดทำพิมพ์เขียว 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้สำหรับการพัฒนาองค์กรดิจิทัลในช่วง 1-2 ปีแรก โดยเน้นการ
กำหนดกระบวนงานหลักขององค์กรดิจิทัล ที่ควรสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ 
การกำหนดบทบาทหน้าที่ ภาระงาน และทกัษะ ของบุคลากรในกระบวนงานหลัก 
การปรับโครงสร้างองค์กรและวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม รวมไปถึงการวิเคราะห์
ช่องว่างเพ่ือใช้เป็นข้อมูลวางแผนองค์กรดิจทิัล สำหรับระยะช่วง 2-5 ปี ควรเน้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน (G2G, G2C, G2B) และ การ
สื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงานให้เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 
ได้แก่กระบวนการพัฒนาของการเช่ือมโยงข้อมูลภายในหนว่ยงานและกระบวนการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิเคราะห์องค์กรปัจจุบันเปรียบเทียบกับองค์กรดิจิทัลอนาคต 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ออกแบบส่วนประกอบขององค์กรดิจิทัล 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ส่งมอบพิมพ์เขียว (Blueprint) องคก์รดิจิทัล 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 4 : ใช้ดิจิทลัเพื่อการวางแผน บริหารจัดการและนำองค์กร - 
ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ 
(Strategic and Project Management) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design) 

วิเคราะห์องคก์รปัจจุบันเปรยีบเทียบกับองค์กรดิจิทลัอนาคต 

• กำหนดกระบวนงานหลักขององค์กรดิจิทัลที่ควรจะเป็นให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ ์
• กำหนดบทบาทหน้าที่ ภาระงาน และทักษะของบุคลากรในกระบวนงานหลัก 

ขององค์กรดิจิทัลที่ควรจะเปน็ 
• วิเคราะห์ข้อมูลหลัก (Core Data) เพื่อการแลกเปลี่ยนเชือ่มต่อข้อมูล 

(Information Sharing) นำไปสู่องค์กรดิจิทัล 
• วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนองค์กรดิจิทัล 

ออกแบบส่วนประกอบขององค์กรดิจิทลั 

• ปรับโครงสร้างองค์กรและวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับองค์กรดิจิทัล 
• ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมกบัองค์กรดิจิทัล 

• ระบุอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล 

ส่งมอบพิมพ์เขียว (Blueprint) องค์กรดจิิทัล 

• จัดทำพิมพ์เขียว (Blueprint) องค์กรดิจิทัล 
• สื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงานให้เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 

• สื่อสารให้ผู้รับบริการเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 
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เนื้อหา 
 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิเคราะห์องค์กรปัจจบุันเปรียบเทียบกับองค์กรดจิิทัลอนาคต 
o กำหนดกระบวนงานหลักขององค์กรดิจิทัลที่ควรจะเป็นให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ ์
o กำหนดบทบาทหน้าที่ ภาระงาน และทักษะของบุคลากรในกระบวนงานหลักขององค์กรดิจิทัล 

ที่ควรจะเป็น 
o วิเคราะห์ข้อมูลหลัก (Core Data) เพื่อการแลกเปลี่ยนเช่ือมต่อข้อมูล (Information Sharing) นำไปสู่

องค์กรดิจิทัล 
o วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนองค์กรดิจิทัล 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ออกแบบส่วนประกอบขององค์กรดิจิทัล 
o ปรับโครงสร้างองค์กรและวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับองค์กรดิจิทัล 
o ปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการบุคลากรให้เหมาะสมกบัองค์กรดิจิทัล 
o ระบุอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ส่งมอบพิมพ์เขียว (Blueprint) องค์กรดิจิทลั 
o จัดทำพิมพ์เขียว (Blueprint) องค์กรดิจิทัล 
o สื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงานให้เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 
o สื่อสารให้ผู้รับบริการเข้าใจถงึการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 

• คำแนะนำเพิ่มเติม :  -  
o ผู้้ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้จะเป็นผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการเพื่อวิเคราะห์สถานภาพ

และวาดภาพองค์กรเป้าหมายที่มีกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งติดตาม
แนวโน้มเทคโนดิจิทัลที่ทันสมัยที่สามารถเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานของภาครัฐแบบดิจิทัลในอนาคตและเริ่ม
สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมข้ามกระทรวง 

o การทำงานแบบบูรณาการ ควรมีความครอบคลุมกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนกระทั่งปลายน้ำ 
รวมทั้งกำหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจนว่าใคร มีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรมใด รวมทัง้การ
จัดทำตัวช้ีวัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล 

คำสำคญั 
จัดทำแผนลงทนุทรัพยากร, ให้การสนับสนนุทรัพยากร, จดัการทรัพยากรให้บรรลุตาม
ยุทธศาสตร์องค์กรดิจิทัล 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ สามารถจัดทำแผนการลงทุน
ทรัพยากรทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล และ
จัดการทรัพยากรให้บรรลผุลตามเป้าหมาย 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้เน้นการพัฒนาในช่วง 1-5 ปี โดยมุ่งเน้นการทำแผนการลงทุน
เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมรวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากร ตามนโยบายและกล
ยุทธ์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรร์ะดับชาติและแผน
ยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรดิจิทัลสำหรับ
ยกระดับการให้บริการและกระบวนการให้บริการ 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จัดทำแผนลงทุนทรพัยากร 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ให้การสนับสนุนทรัพยากร 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จัดการทรัพยากรให้บรรลุตามยุทธศาสตร์องค์กรดิจิทัล 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 4 : ใช้ดิจิทลัเพื่อการวางแผน บริหารจัดการและนำองค์กร - 
ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ 
(Strategic and Project Management) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จัดทำแผนลงทุนทรพัยากร 
o รวบรวมความต้องการทรัพยากรในองค์กร 
o จัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นของทรัพยากร ในการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรดิจิทัล 
o จัดทำแผนลงทนุทรัพยากรระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อพัฒนาองค์กรดิจิทัล 

 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ให้การสนับสนุนทรัพยากร 
o ระบุแหล่งที่มาของทรัพยากร 
o นำเสนอแผนและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร 
o ติดตามความคืบหน้าและแก้ไขอุปสรรคเพื่อให้ได้มาซึ่งทรพัยากร 

  

จัดเตรียมทรพัยากรเพื่อการบูรณาการสำหรับองค์กรดจิิทัล 

จัดทำแผนลงทุนทรัพยากร 

• รวบรวมความต้องการทรัพยากรในองค์กร 
• จัดลำดับความสำคัญและความจำเป็นของทรัพยากร ในการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรดิจิทัล 

• จัดทำแผนลงทนุทรัพยากรระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อพัฒนาองค์กรดิจิทัล 

ให้การสนับสนุนทรัพยากร 

• ระบุแหล่งที่มาของทรัพยากร 
• นำเสนอแผนและดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร 

• ติดตามความคืบหน้าและแก้ไขอุปสรรคเพื่อให้ได้มาซึ่งทรพัยากร 

จัดการทรัพยากรให้บรรลุตามยุทธศาสตร์องค์กรดิจิทลั 

• กำหนดหน่วยงานและ/หรือบุคลากรที่จะรับผิดชอบแผนลงทุนทรัพยากรแต่ละแผน 
• กำหนดตัวชี้วัดแผนการลงทุนทรัพยากร (KPI) 
• ติดตามประเมินผลการใช้ทรพัยากรดิจิทัล 
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• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จัดการทรัพยากรใหบ้รรลุตามยุทธศาสตร์องค์กรดิจิทัล 
o กำหนดหน่วยงานและ/หรือบุคลากรที่จะรับผิดชอบแผนลงทุนทรัพยากรแต่ละแผน 
o กำหนดตัวชี้วัดแผนการลงทุนทรัพยากร (KPI) 
o ติดตามประเมินผลการใช้ทรพัยากรดิจิทัล 

 
• คำแนะนำเพิ่มเติม :  -  
o ผู้ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงที่สามารถอนุมตัิและบริหารทรัพยากรเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาองค์กรดิจิทัลเพื่อส่งมอบบริการที่มีมูลค่าสูง พร้อมทั้งสรรหาและจัดการทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนานวัตกรรมบริการและยกระดับกระบวนการให้บริการ (ตัดสินใจโดยคำนึงถึงต้นทุน) ตลอดจน
พิเคราะห์การปรับเปลี่ยนการว่าจ้างเพ่ือสร้างคนพันธ์ุใหม่ (Digital DNA) และช้ีนำการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมหน่วยงาน ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มและปรับปรุงผลงานของหน่วยงานและกระทรวงสู่ดิจิทัล 

o แผนการลงทุนระยะยาว คือแผนการลงทุนทีผู่กพันงบประมาณในระยะเวลามากกว่า 5 ปี ระยะกลางคือ 2 
ปีถึง 5 ปี ส่วนระยะสั้นคือ 1-2 ป ี

o ทรัพยากรดิจิทัล หมายถึง ซอฟทแ์วร์ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย บุคลากร โปรแกรมใช้งาน รวมไปถึงสาระ
เนื้อหาความในรูปแบบดิจิทัล (Content) 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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SPM400 ริเริ่ม และวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจทิัล (Project Initiation and Planning) 

คำสำคญั 

กำหนดเป้าประสงค์ของโครงการ, จัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ, จัดทำกฎบัตร
โครงการ (Project Charter), วางแผนการดำเนินโครงการ, จัดทำงบประมาณ
โครงการและการนำระบบดิจิทัลไปใช้, วางแผนจัดการการสื่อสารโครงการ, วางแผน
จัดการความเสี่ยงโครงการ, จัดทำแผนควบคุมคุณภาพของโครงการ 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการกำหนดเป้าประสงค์ของ
โครงการจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ จัดทำกฏบัตรโครงการ วางแผนการ
ดำเนินโครงการ และวางแผนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้ควรเลือกใช้กับโครงการขนาดกลางขึ้นไป โดยพิจารณาจากมูลค่า
โดยประมาณของโครงการ (Estimated Budget) ที่ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท หรือเป็น
โครงการที่ใช้เวลาโดยประมาณ (Estimated Effort) ไม่ต่ำกว่า 10 คน/เดือน (Man-
month) 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดเป้าประสงค์ของโครงการ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดการผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับโครงการ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จัดทำกฎบัตรโครงการ (Project Charter) 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วางแผนการดำเนินโครงการ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จัดทำงบประมาณโครงการและการนำระบบดิจิทัลไปใช ้
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วางแผนจัดการการสื่อสารโครงการ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วางแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 จัดทำแผนควบคุมคณุภาพของโครงการ 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 4 : ใช้ดิจิทลัเพื่อการวางแผน บริหารจัดการและนำองค์กร - 
ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ 
(Strategic and Project Management) 



140 
 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 

 

โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดจิิทัล (Project Initiation and Planning) 

กำหนดเป้าประสงค์ของโครงการ 

• กำหนดขอบเขตและผลลัพธ์ที่ชัดเจนของโครงการได้ 
• วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) 
• ประเมินความคุ้มค่าในการทำโครงการ (Cost-Benefit Analysis) 

จัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 

• ระบุหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกีย่วข้องกับโครงการได้ (Identify Stakeholders) 
• วิเคราะห์บทบาทและความสำคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 

• รวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ 
• สื่อสารและทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับโครงการด้วยเครื่องมือดิจิทัล 

จัดทำกฎบัตรโครงการ (Project Charter) 

• ระบุอุปสรรค และความเสี่ยงในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ 
• กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 

• รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเสนอขออนุมัติโครงการ 

วางแผนการดำเนินโครงการ 

• กำหนดความต้องการ (Requirement) ของโครงการครบถ้วนตามเป้าประสงค์ 
• ระบุสิ่งที่ต้องส่งมอบและเง่ือนไขการตรวจรับในแต่ละช่วงเวลาได้ 

• ระบุข้อจำกัดและเงื่อนไขของโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดเป้าประสงค์ของโครงการ 
o กำหนดขอบเขตและผลลัพธ์ที่ชัดเจนของโครงการได้ 
o วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Analysis) 
o ประเมินความคุ้มค่าในการทำโครงการ (Cost-Benefit Analysis) 

  

จัดทำงบประมาณโครงการและการนำระบบดิจิทลัไปใช้ 

• สามารถประเมินงบประมาณของโครงการได้ 
• ประมาณการค่าใช้จ่ายในการนำโครงการดิจิทัลไปใช้ (Implementation Cost Estimation) 

• จัดทำรายงานเพื่อเสนอของบประมาณโครงการและการนำระบบดิจิทัลไปใช้ 

วางแผนจัดการการสื่อสารโครงการ 

• จัดกลุ่มข้อมูลข่าวสารของโครงการตามประเภทและชั้นความลับอย่างเหมาะสม 
• กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ความถี่การจัดส่ง ช่องทางการสื่อสารและการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร 

• กำหนดกระบวนการตรวจสอบและจัดการกรณีเกิดข้อผิดพลาด 

วางแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ 

• ระบุความเสี่ยงของโครงการที่อาจเกิดขึ้นและจัดกลุ่มแยกประเภท 
(Risk Identification and Categorization) 

• จัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาความน่าจะเป็นและความรุนแรงของผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้น (Risk Impact Analysis) 

• วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือกำหนดวิธีการ (แผน) เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ 

จัดทำแผนควบคุมคุณภาพของโครงการ 

• กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของโครงการ 
• กำหนดเทคนิควิธีการวัดคุณภาพโดยใช้ตัวชี้วัดผ่านระบบดิจิทัล 
• กำหนดแผนตรวจสอบคุณภาพด้วยเทคนิคและตัวชี้วัดที่กำหนด 
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• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
o ระบุหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกีย่วข้องกับโครงการได้ (Identify Stakeholders) 
o วิเคราะห์บทบาทและความสำคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 
o รวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ 
o สื่อสารและทำงานร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับโครงการด้วยเครื่องมือดิจิทัล 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จัดทำกฎบัตรโครงการ (Project Charter) 
o ระบุอุปสรรค และความเสี่ยงในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ 
o กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
o รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเสนอขออนุมัติโครงการ 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วางแผนการดำเนนิโครงการ 
o กำหนดความต้องการ (Requirement) ของโครงการครบถ้วนตามเป้าประสงค์ 
o ระบุสิ่งที่ต้องส่งมอบและเง่ือนไขการตรวจรับในแต่ละช่วงเวลาได้ 
o ระบุข้อจำกัดและเงื่อนไขของโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จัดทำงบประมาณโครงการและการนำระบบดิจทิัลไปใช ้
o สามารถประเมินงบประมาณของโครงการได้ 
o ประมาณการค่าใช้จ่ายในการนำโครงการดิจิทัลไปใช้ (Implementation Cost Estimation) 
o จัดทำรายงานเพื่อเสนอของบประมาณโครงการและการนำระบบดิจิทัลไปใช้ 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วางแผนจัดการการสื่อสารโครงการ 
o จัดกลุ่มข้อมูลข่าวสารของโครงการตามประเภทและชั้นความลับอย่างเหมาะสม 
o กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ความถี่การจัดส่ง ช่องทางการสื่อสารและการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร 
o กำหนดกระบวนการตรวจสอบและจัดการกรณีเกิดข้อผิดพลาด 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วางแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ 
o ระบุความเสี่ยงของโครงการที่อาจเกิดขึ้นและจัดกลุ่มแยกประเภท (Risk Identification and 

Categorization) 
o จัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาความน่าจะเป็นและความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Risk 

Impact Analysis) 
o วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือกำหนดวิธีการ (แผน) เพื่อหลีกเลีย่งหรือลดผลกระทบ 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 จัดทำแผนควบคุมคุณภาพของโครงการ 
o กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพของโครงการ 
o กำหนดเทคนิควิธีการวัดคุณภาพโดยใช้ตัวชี้วัดผ่านระบบดิจิทัล 
o กำหนดแผนตรวจสอบคุณภาพด้วยเทคนิคและตัวชี้วัดที่กำหนด 

• คำแนะนำเพิ่มเติม :   
o หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : วางแผนการดำเนินโครงการ จะต้องกำหนดช่วงเวลาและเงื่อนไขการส่งมอบใน

รูปแบบชิ้นงานที่ใช้ได้ตามกำหนดช่วงเวลา (Minimum Viable Product on Release based) 
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o หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : จัดทำงบประมาณโครงการและการนำระบบดิจิทัลไปใช้ ควรประเมินค่าใช้จ่ายและ
เสนอของบประมาณตามช่วงเวลาการส่งมอบ (Release) โดยพิจารณาช้ินงานที่ส่งมอบล่าสุดแล้วจึง
กำหนดสิ่งที่ต้องการในการส่งมอบถัดไปแล้วประเมินค่าใช้จ่าย 

o หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : วางแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ ควรดำเนินการทุกวงรอบ (Release/Time 
box) โดยประเมินสถานการณ์ล่าสุดและวางแผนจัดการความเสียงเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นในวงรอบถัดไป 

o ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility study) เป็นการศึกษาเพ่ือตัดสินใจในการทำโครงการ 
ประกอบด้วย 

- การสร้างความแตกต่างเมื่อโครงการสำเร็จ 
- ความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลย ี
- กระบวนการ กฎหมายและกฎระเบียบ 
- ความปลอดภัย 
- สิ่งแวดล้อม 

o ความคุ้มค่าในการทำโครงการ (Cost Benefit Analysis) เป็นการคำนวณผลตอบแทน โดยคิดครอบคลุม
เงินลงทุนทั้งหมด, ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ, จุคคุ้มทุน 

o กฏบัตรโครงการ (Project Charter) เป็นเอกสารสรุปข้อมลูโครงการเพื่อขออนุมัติ มีเนือ้หาหลักคือ 
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ 
- กรอบเวลา วันที่เริ่มต้นและวนัสิ้นสุดโครงการ 
- เหตุผลที่จำเปน็ต้องมีโครงการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของโครงการ 
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในโครงการ 
- ผลลัพธ์ที่คาดหมายและตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
- ทรพัยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินโครงการ 
- อุปสรรค และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ 

o การประเมินงบประมาณของโครงการ (Cost estimation) เป็นส่วนสำคัญในการวางแผนโครงการเพื่อให้รู้
งบประมาณโดยสังเขป โดยการประเมินควรอ้างอิงโมเดลสากลที่ใช้ทั่วไป เช่น Analogous, Parametric, 
PERT, Bottom-up เป็นต้น 

o การระบุความเสี่ยงของโครงการที่อาจเกิดขึ้น (Risk identification) คือการระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่
เผชิญอยูห่รือแฝงอยูในการดำเนินโครงการ 

o การจัดกลุ่มความเสี่ยงของโครงการ (Risk Categorization) คือการแยกความเสี่ยงเป็นหมวดหมู่ตามความ
เหมาะสม เช่น แยกตามแหลง่ที่มา, สาเหต,ุ ช่วงการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมในการดำเนินโครงการ 
การจดักลุ่มมีความสำคัญโดยช่วยให้เห็นโครงสร้าง ง่ายต่อการประเมินและจัดการความเสี่ยง 

o การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง (Risk Impact Analysis) และสร้างตารางสรุปผลกระทบฯ โดย
พิจารณาจาก 

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง 
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- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง 

o การสร้างโครงสร้างแยกย่อยงาน (Work Breakdown Structure) คือการกระจายงานที่มีขอบเขตใหญ่ลง
ไปให้มีขนาดเล็กและมีองค์ประกอบที่จัดการได้ง่ายขึ้น โดยมากมักแสดงในลักษณะแผนภูมิเพ่ือให้เห็น
โครงสร้างชัดเจนเข้าใจง่าย 

o การวิเคราะห์กระบวนการทำงานทางธุรกิจ (Business process modeling and analysis) คือความ
เข้าใจในกระบวนการทำงาน สามารถเขียนอธิบายในรูปแบบแผนผังแสดงการไหลของขั้นตอนและขอ้มูลที่
เกี่ยวข้อง วิเคราะห์จุดอ่อนและสิ่งที่ปรับปรงุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานได้ 

o เอกสารระบุความต้องการ (Business requirement document) ประกอบด้วย ความต้องการด้านธุรกิจ
ทั้งหมดที่เป็นผลลัพธ์ของโครงการ โดยเอกสารควรใช้รูปแบบที่เป็นสากล เช่น Use case, SRS และอาจ
ประกอบด้วยรูปภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน เช่น UML diagrams, Dataflow diagram, 
Workflow diagram เป็นต้น 

o ความต้องการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลัก (Non-functional requirement) คือผลลัพธ์ของโครงการที่
ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลัก แต่เป็นคุณสมบัตปิระกอบที่จำเป็นต้องมี เช่น การรักษาความปลอดภัย, เวลา
ตอบสนอง, ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูล, ความสามารถในการรองรับจำนวนผู้ใช้บริการ เป็นต้น  

o เทคนิคการประเมินงบประมาณ (Estimation Method) การประเมินงบประมาณของโครงการมีเทคนิค
สากลให้เลือกใช้หลายรูปแบบ เช่น Expert Judgment, Analogous, Top-down, Parametric model, 
PERT ควรพิจารณาสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพ่ือเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสม 

o ตารางการสื่อสาร (Communication Matrix) คือรายละเอียดการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกีย่วข้องและ
คณะทำงานโครงการ ประกอบด้วย รายชื่อบุคคล, รายการข้อมูลที่ต้องสือ่สาร, ชั้นความลับ, ช่วงเวลาและ
ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เป็นต้น 

o ทะเบียนข้อมูลความเสี่ยง (Risk Register) เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการวางแผนการบริหารความเสี่ยง
วางกรอบการปฏิบัติงานในการตรวจติดตามปัญหาที่อาจจะมีผลต่อการดำเนินโครงการ และใช้ประเมิน
เปรียบเทียบการลดลงของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง 
ข้อมูลสำคญัในทะเบียนประกอบด้วย ชื่อและรายละเอียด, ประเภทความเสี่ยง, โอกาสการเกิด, ความ
รุนแรงหรือผลกระทบ, วิธีการควบคุมความเสี่ยง ฯลฯ 

o การรับมือความเสี่ยง (Risk Treatments) คือวิธีที่เลือกใช้เพื่อลดความรุนแรงจากผลกระทบเมื่อเกิด
เหตุการณ์ หรือลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงแต่ละประเภท ประกอบด้วยวิธีหลักๆ คือ การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง (Avoidance), การโอนย้ายความเสี่ยง (Transfer), การลดความเสี่ยง (Reduce), การยอมรับความ
เสี่ยง (Accept) และการยุติความเสี่ยง (Terminate) 

o การประเมินความคุ้มค่าของโครงการ (Cost-Benefit Analysis) เป็นเทคนิคสำหรับการค้นหาต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่คิดค่าออกมาเป็นตัวเงินของโครงการ ณ ช่วงเวลาที่กำหนดให้ การประเมินจะพิจารณา
มุมมองทางเศรษฐศาสตร,์ สังคมหรือเชิงสวัสดิการ พิจารณาผลกระทบของโครงการต่อประชาชนหรือ
สภาพแวดลอ้มภายนอกโครงการ ควบคู่กับต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
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o ต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality) หมายถงึ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ในโครงการเพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ของโครงการที่มีคุณภาพยอมรับได้ เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพการบริหาร
คุณภาพต้นทุนคุณภาพมีทั้งทางตรงและทางอ้อม 

- ต้นทุนทางตรง เช่น ต้นทุนการป้องกัน, ต้นทุนการตรวจสอบ, ต้นทุนจากความบกพร่องด้านคุณภาพ 
- ต้นทุนทางอ้อม เช่น ต้นทุนเมื่อผู้ใช้ได้รับความเสียหาย ต้นทุนการเสียชื่อเสียง เป็นต้น 
- เป้าหมายของการทำโครงการคือต้องลดต้นทุนคุณภาพโดยรวมให้เหลือน้อยที่สุด โดยพิจารณาการ

ลงทุนต่อการจัดการต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้สมดุลย์และเหมาะสม 
o การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ของ

โครงการมีคุณภาพยอมรับได้ โดยมากกิจกรรมหลักคือการตรวจสอบหาความผิดพลาดของผลลัพธ์เพื่อ
นำไป ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกตอ้งก่อนจะนำออกใช้งานจริง 

o การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เป็นการบริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการ
หรือการดำเนินงานจะได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนด โดยกิจกรรมหลักมุ่งไปที่การตรวจสอบและ
ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 

o ผลลัพธ์โครงการที่น้อยที่สุดที่เพียงพอใช้งานได้ (Minimum Viable Product) เป็นแนวคิดในการจัดการ
โครงการแบบอไจล์ ซึ่งมองว่าผลลัพธ์ของโครงการทั้งหมดมีขนาดใหญแ่ละมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ 
แทนที่จะใช้เวลานานในการทำงานให้ได้ผลลัพธ์ทั้งหมดในครั้งเดียว ก็เปลี่ยนมาใช้เวลาเพียงสั้นๆ ผลิต
ผลลัพธ์ที่มขีนาดเล็กที่พอใช้งานได้เฉพาะส่วนแล้วนำออกไปทดลองใช้หรือให้ผู้ใช้จริงทำงานเพ่ือเก็บผล
นำเอาข้อเสนอแนะกลับมาปรบัปรุงให้ตรงตามความต้องการ จากนั้นก็คอ่ยๆ เพิ่มความสามารถให้มากขึ้น
วนซ้ำไปเรื่อยๆ จนได้ผลลัพธท์ั้งหมดของโครงการ 

o รุ่นของผลลัพธ์ (Release) การส่งมอบผลลพัธ์ของโครงการอาจมีการแบ่งส่งมอบเป็นรุ่น โดยการวางแผน
โครงการจะมีการกำหนดคุณสมบัติที่คาดหวังในแต่ละรุ่นที่จะส่งมอบรวมถึงช่วงเวลา ในกรณีมีการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขผลลัพธ์ก็อาจรวบรวมส่งมอบเป็นรุ่นได้เช่นกัน 

o ระยะเวลาการทำงานวนรอบ (Time box) เป็นแนวคิดในการจัดการโครงการแบบอไจล์ โดยแบ่งเวลาใน
การพัฒนาโครงการเป็นช่วงๆ และมีการกำหนดผลลัพธ์ทีจ่ะได้อย่างชัดเจนทีละช่วงไป ในการทำงานเป็น
ทีมย่อยอาจกำหนดระยะเวลาการทำงานวนรอบในระดับ 2-4 สัปดาห์ ในระดับการส่งมอบผลลัพธ์
โครงการ (Release) อาจกำหนดเป็นใน 2-6 เดือน เป็นต้น 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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SPM500 ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 

คำสำคญั 
ควบคุมและประกันคุณภาพโครงการ, บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น, ติดตาม
ผลและควบคุมการดำเนินการโครงการ, ควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการติดตามผล ควบคุมการ
ดำเนินการโครงการ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ ควบคุมและประกัน
คุณภาพโครงการและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด - 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ควบคมุและประกันคณุภาพโครงการ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ติดตามผลและควบคมุการดำเนินการโครงการ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ควบคมุการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 4 : ใช้ดิจิทลัเพื่อการวางแผน บริหารจัดการและนำองค์กร - 
ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ 
(Strategic and Project Management) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนนิโครงการและควบคุมโครงการดิจทิัล 

ควบคุมและประกันคุณภาพโครงการ (Quality Assurance and Control) 

• ติดตามผลตรวจสอบคุณภาพตามแผนการจดัการด้านคุณภาพ 
• ระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้านคุณภาพ (Root Cause Analysis) 

• หาแนวทางแก้ไขสาเหตุของปัญหา 
• ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน 

บริหารจดัการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risk Response) 

• ติดตามและตรวจสอบความเสี่ยงในระหว่างดำเนินการโครงการ  
(Risk Monitoring and Controlling) 

• ดำเนินการตามแผนการรองรับความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนจัดการ 

ติดตามผลและควบคุมการดำเนนิการโครงการ 

• ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการเพื่อระบุปัญหาและอุปสรรค 
• วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่กระทบต่อความคืบหน้าของโครงการ 

• ปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินโครงการ 
• ติดตามตัวชี้วัด (KPI) บุคลากรโดยการใช้เครื่องมือดิจิทัล 

ควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ 

• กำหนดแนวทางในการแก้ไขขอบเขตโครงการ 
• ปรับปรุงเง่ือนไขการตรวจรับให้สอดคล้องกับขอบเขตงานที่เปลี่ยนแปลง 
• จัดทำระบบดิจิทัลเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงการ 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ควบคมุและประกนัคุณภาพโครงการ (Quality Assurance and Control) 
o ติดตามผลตรวจสอบคุณภาพตามแผนการจดัการด้านคุณภาพ 
o ระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้านคุณภาพ (Root Cause Analysis) 
o หาแนวทางแก้ไขสาเหตุของปัญหา 
o ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน 

 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Risk Response) 
o ติดตามและตรวจสอบความเสี่ยงในระหว่างดำเนินการโครงการ (Risk Monitoring and Controlling) 
o ดำเนินการตามแผนการรองรับความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนจัดการ 

 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ติดตามผลและควบคุมการดำเนินการโครงการ 
o ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการเพื่อระบุปัญหาและอุปสรรค 
o วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่กระทบต่อความคืบหน้าของโครงการ 
o ปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินโครงการ 
o ติดตามตัวชี้วัด (KPI) บุคลากรโดยการใช้เครื่องมือดิจิทัล 

 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ควบคมุการเปลี่ยนแปลงขอบเขตโครงการ 
o กำหนดแนวทางในการแก้ไขขอบเขตโครงการ 
o ปรับปรุงเง่ือนไขการตรวจรับให้สอดคล้องกับขอบเขตงานที่เปลี่ยนแปลง 
o จัดทำระบบดิจิทัลเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของโครงการ 

 
• คำแนะนำเพิ่มเติม :   
o หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : ควบคุมและประกันคุณภาพโครงการ หากเป็นการจัดจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ทำ

โครงการขอบเขตของผู้ถูกประเมินจะเป็นการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เปน็หลัก เช่นการ
ทดสอบระบบตามเง่ือนไขการส่งมอบ ส่วนของการประกันคุณภาพเป็นขอบเขตของผู้รับจ้าง 

o หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากเป็นการจัดการโครงการแบบอไจล์
การติดตามตรวจสอบความเสี่ยงควรมีการสรุปทุกวงรอบ (Release/Time box) เพื่อประเมินสถานการณ์
ล่าสุดและปรับปรุงแผนการรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสมในวงรอบถัดไป 

o กรณีเป็นการทำโครงการรูปแบบพลวัตรปรับต่อเนื่อง (Agile) ควรดำเนินการใน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 และ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 (ยกเวน้ข้อ 3.4) ทุกระยะเวลาการทำงานวนรอบ (Time box) หากเป็นโครงการที่
จ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ทำโครงการ จะต้องพิจารณาสัญญาว่าจ้างให้ครอบคลุมแนวทางการแก้ไข
ขอบเขตของโครงการตามวงรอบด้วย 
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o กรณีเป็นการจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) เป็นผู้ทำโครงการไม่จำเป็นต้องกำหนด KPI บุคลากร 
o การรับมือความเสี่ยง (Risk Treatments) คือวิธีที่เลือกใช้เพื่อลดความรุนแรงจากผลกระทบเมื่อเกิด

เหตุการณ์ หรือลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงแต่ละประเภท ประกอบด้วยวิธีหลักๆ คือ การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยง (Avoidance), การโอนย้ายความเสี่ยง (Transfer), การลดความเสี่ยง (Reduce), การยอมรับความ
เสี่ยง (Accept) และการยุติความเสี่ยง (Terminate) 

o การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ของ
โครงการมีคุณภาพยอมรับได้ โดยมากกิจกรรมหลักคือการตรวจสอบหาความผิดพลาดของผลลัพธ์เพื่อ
นำไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะนำออกใช้งานจริง 

o การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เป็นการบริหารจัดการเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการ
หรือการดำเนินงานจะได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่กำหนด โดยกิจกรรมหลักมุ่งไปที่การตรวจสอบและ
ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 

o เครื่องมือการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Tools) การควบคุมคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธข์อง
โครงการมีคุณภาพยอมรับได้จะต้องมีการตรวจสอบหาความผิดพลาดของผลลัพธ์เพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไข
ให้ถูกต้องก่อนจะนำออกใช้งานจริง เครื่องมือควบคุมคุณภาพเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์คุณภาพ เช่น 
ความสัมพันธ์ของข้อผิดพลาดในปัจจัยตา่งๆ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นลดลงของความผิดพลาด, ส่วนของ
โครงการที่สร้างข้อผิดพลาดเป็นต้น ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้สากล ได้แก ่Histogram, Pareto Chart, 
Scatter diagram เป็นต้น 

o เครื่องมือค้นหาสาเหตุของปัญหา (Root cause analysis tools) ปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจมี
ความซับซ้อน หากไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงการแก้ไขก็จะไม่ตรงจุด ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆ 
เครื่องมือค้นหาสาเหตุปัญหาเป็นสิ่งสำคัญทีจ่ะช่วยสืบค้นไปถึงสาเหตุของปัญหาได้ ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้
ทั่วไปได้แก ่Fishbone diagrams, Flow charting, Five whys, Affinity diagrams เป็นต้น 

o เครื่องมือติดตามความคืบหน้าโครงการ (Project monitoring and control tools) ใช้วัดความคืบหน้า
ของโครงการเพื่อประเมินว่าโครงการเร็วหรือล่าช้ากว่ากำหนด และใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการระบุปัญหาที่
ต้องแก้ไขตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้ทั่วไป เช่น PERT/CPM diagram, Gantt chart, Burn down chart 
เป็นต้น โดยเครื่องมือที่ใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการโครงการ กรณีเป็นการจัดการ
โครงการแบบอไจล์ควรต้องมีรวบรวมข้อมลูและแสดงความคืบหน้ารายวันโดยใช้ Burn down chart 
เพื่อให้ทุกฝ่ายทราบสถานการณ์ต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

o เครื่องมือควบคุมการเปลี่ยนแปลงรุ่น (Configuration management tools) ในการจดัการโครงการ
จำเป็นต้องมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงรุ่นของเอกสารหรือช้ินงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับขอบเขตงาน เครื่องมือควบคุมการเปลี่ยนแปลงรุ่นมีความสำคัญในการเก็บรุ่นเอกสารเพ่ือให้สามารถ
สืบย้อนเปรียบเทียบได้ ตัวอย่างของเครื่องมือควบคุมการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ใช้ทั่วไป เช่น CSV, 
Subversion, Rational Clear Case เป็นต้น 
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o โครงการที่พัฒนาโดยวิธีพลวัตรปรับต่อเนื่อง (Agile) พิจารณากระบวนการในขั้นตอนต่างๆ ตลอดทั้งวัฏ
จักรชีวิตของซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การจัดทำแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์การตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์และประเมินคุณภาพโดยรวมของซอฟต์แวร์อย่างมีความยืดหยุ่น โดยเน้นความ
เหมาะสมกับบริบทขององค์กรที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและใช้งานได้จริง 

o ระยะเวลาการทำงานวนรอบ (Time box) เป็นแนวคิดสำคัญในการจัดการโครงการแบบพลวัตรปรับ
ต่อเนื่อง (Agile) โดยแบ่งเวลาในการพัฒนาโครงการเป็นช่วงๆ และมีการกำหนดผลลัพธ์ที่จะได้อย่าง
ชัดเจนทีละช่วงไป ในการทำงานเป็นทีมย่อยอาจกำหนดระยะเวลาการทำงานวนรอบในระดับ 2-4 
สัปดาห์ ในระดับการส่งมอบผลลัพธ์โครงการ (Release) อาจกำหนดเป็นใน 2-6 เดือน เป็นต้น 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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SPM600 ทบทวนโครงการและปิดโครงการ 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา ทบทวนโครงการและปิดโครงการ 

คำสำคญั 
ตรวจรับงานส่งมอบตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้, ประเมินและสรุปผลสำเรจ็ของโครงการ
เพื่อใช้อ้างอิงในโครงการต่อไป, จัดทำงบประมาณบำรุงรักษา 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการสามารถตรวจรับงาน 
สรุปผลสำเร็จของโครงการเพื่อใช้อ้างอิงในโครงการต่อไป รวมไปถึงการจัดทำ
งบประมาณบำรุงรักษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด - 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตรวจรบังานส่งมอบตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเมนิและสรุปผลสำเร็จของโครงการเพ่ือใช้อ้างอิงใน

โครงการต่อไป 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จัดทำงบประมาณบำรุงรักษา 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 4 : ใช้ดิจิทลัเพื่อการวางแผน บริหารจัดการและนำองค์กร - 
ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ 
(Strategic and Project Management) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตรวจรับงานส่งมอบตามเงื่อนไขทีก่ำหนดไว ้
o จัดทำตารางการตรวจสอบย้อนกลับของผลลัพธ์กับความต้องการโครงการ (Requirement Traceability 

Matrix) 
o ตรวจสอบผลลัพธ์การส่งมอบกับเงื่อนไขการตรวจรับได้ 
o ระบุรายการที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้ตามเง่ือนไขการตรวจรับ 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเมนิและสรุปผลสำเร็จของโครงการเพื่อใช้อ้างอิงในโครงการต่อไป 
o จัดทำรายการผลลัพธ์ของโครงการ (สิ่งที่สำเร็จ สิ่งที่ไม่สำเร็จ สิ่งที่ ปรบัเปลี่ยน) 
o สรุปปัญหาอุปสรรคของโครงการ วิเคราะห์สาเหตุต้นตอ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขในอนาคต 
o สรุปรายการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ผลกระทบและผลสำเรจ็ของแผนการจดัการความเสี่ยง เพื่อใช้อ้างอิงกับ

โครงการอนาคต 
o สรุปการประเมินงบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของโครงการแยกประเภท 

ทบทวนโครงการและปิดโครงการ 

ตรวจรับงานส่งมอบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 

• จัดทำตารางการตรวจสอบย้อนกลับของผลลัพธ์ 
กับความต้องการโครงการ (Requirement Traceability Matrix) 
• ตรวจสอบผลลัพธ์การส่งมอบกับเงื่อนไขการตรวจรับได้ 

• ระบุรายการที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ตามเงื่อนไขการตรวจรับ 

ประเมนิและสรุปผลสำเร็จของโครงการเพือ่ใช้อ้างอิงในโครงการต่อไป 

• จัดทำรายการผลลัพธ์ของโครงการ (สิ่งที่สำเร็จ สิ่งที่ไม่สำเร็จ สิ่งที่ ปรบัเปลี่ยน) 
• สรุปปัญหาอุปสรรคของโครงการ วิเคราะห์สาเหตุต้นตอ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขในอนาคต 
• สรุปรายการความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ผลกระทบและผลสำเร็จของแผนการจัดการความเสี่ยง 

เพื่อใช้อ้างอิงกับโครงการอนาคต 
• สรุปการประเมินงบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของโครงการแยกประเภท 

จัดทำงบประมาณบำรุงรักษา 

• กำหนดขอบเขตในการบำรุงรักษา (Scope of Maintenance) 
• ประมาณการค่าใช้จ่ายและจดัทำรายงานเพื่อเสนอของบประมาณ 

ในการบำรุงรักษา (Maintenance Cost Estimation) 
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• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จัดทำงบประมาณบำรุงรักษา 
o กำหนดขอบเขตในการบำรุงรักษา (Scope of Maintenance) 
o ประมาณการค่าใช้จ่ายและจัดทำรายงานเพ่ือเสนอของบประมาณในการบำรุงรักษา (Maintenance Cost 

Estimation)  
• คำแนะนำเพิ่มเติม :   
o กรณีเป็นการจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) สร้างผลลัพธ์ตารางการตรวจสอบย้อนกลับฯ จะเน้นไปที่

การเช่ือมโยงเงื่อนไขการตรวจรับและการทดสอบ (Acceptance criteria/Test Scenario) กับความ
ต้องการที่กำหนด (Business Requirement) 

o กรณีเป็นการทำโครงการโดยใช้อไจล์ (Agile - โครงการที่พฒันาโดยวิธีพลวัตรปรับต่อเนื่อง) 
- การตรวจรับงานตาม หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ควรทำทุกวงรอบ โดยนำเสนอผลงาน 

(Present/Demonstration) ที่ทำเสร็จในวงรอบนั้นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งเพื่อรับรองความถูกต้อง 
และรวบรวมสิ่งที่ต้องแก้ไขเพื่อนำไปจัดลำดับทำในวงรอบต่อๆ ไป 

- เมื่อจบการทำงานทุกวงรอบควรมีการสรุปผลสำเร็จตาม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อ 2.1 – 2.3 เพื่อเป็น
แนวทางสำหรับการทำงานในวงรอบถัดๆ ไป 

o ตารางการตรวจสอบย้อนกลับของผลลัพธ์กับความต้องการโครงการ (Requirement Traceability 
Matrix) คือตารางระบุการเชื่อมโยงคุณสมบตัิของโครงการตั้งแต่ความต้องการ (Business 
requirement), ส่วนที่พัฒนาเพ่ือการทำงานตอบสนองความต้องการนั้นๆ เช่น รหสัโปรแกรม, หน้าจอ
,ฐานข้อมูล ไปจนถึงหัวข้อการทดสอบที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของความต้องการนั้น ประโยชน์ของ
ตารางจะช่วยให้ระบุสิ่งที่ผิดพลาดที่ต้องแก้ไขได้ตรงจุด การปรับปรุงเพิ่มเติมความสามารถรวมไปถึงการ
ดูแลรักษาในอนาคตทำได้ง่าย 

o เทคนิคการประเมินงบประมาณ (Estimation Method) การประเมินงบประมาณของโครงการมีเทคนิค
สากลให้เลือกใช้หลายรูปแบบ เช่น Expert Judgment, Analogous, Top-down, Parametric model, 
PERT ควรพิจารณาสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพ่ือเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสม 

o โครงการที่พัฒนาโดยวิธีพลวัตรปรับต่อเนื่อง (Agile) พิจารณากระบวนการในขั้นตอนต่างๆ ตลอดทั้งวัฏ
จักรชีวิตของซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การจัดทำแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์การตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์และประเมินคุณภาพโดยรวมของซอฟต์แวร์อย่างมีความยืดหยุ่น โดยเน้นความ
เหมาะสมกับบริบทขององค์กรที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและใช้งานได้จริง 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DL100 การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล 

คำสำคญั 
การกำหนดแนวทางการบ่มเพาะคนพันธุ์ใหม่ที่ทำงานแบบดิจิทัล, การพัฒนาคนพันธ์ุ
ใหม่ที่พร้อมปรบัเปลี่ยนสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล, การมีเทคนิคและรูปแบบ
การรักษาคนพันธ์ุใหม่ (Digital DNA) 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการกำหนดแนวทางการบ่ม
เพาะคนพันธุ์ใหม่ เพื่อให้บรกิารแบบดิจิทัล พัฒนาคนพันธ์ุใหม่ที่พร้อมปรับเปลี่ยนสู่
วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล มีเทคนิคและรูปแบบการรักษาบุคลากรคนพันธ์ุใหม่ 
(Digital DNA) 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้มุ่งเน้นการการบ่มเพาะคนพันธุ์ใหม่ ที่สามารถปรับการทำงานได้
อย่างพลวัตรต่อเนื่อง (agile) สามารถเช่ือมโยงความคิด (Connect the dot) มี
วัฒนธรรมดิจิทัล และสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อปรับปรุงงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Creativity) 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การกำหนดแนวทางการบ่มเพาะคนพันธุ์ใหม่ที่ทำงานแบบ
ดิจิทัล 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพฒันาคนพันธุ์ใหม่ที่พร้อมปรบัเปลี่ยนสู่วัฒนธรรมการ
ทำงานแบบดิจิทัล 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การมีเทคนิคและรูปแบบการรักษาคนพันธ์ุใหม่ (Digital 
DNA) 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
ขอบเขตของสมรรถนะ

หรือทักษะ 
มิติการเรียนรู้ที่ 4 : ใช้ดิจิทลัเพื่อการวางแผน บริหารจัดการและนำองค์กร - 
ความสามารถด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล 

การกำหนดแนวทางการบ่มเพาะคนพันธุใ์หม่ที่ทำงานแบบดิจิทลั 

• การวิเคราะห์และระบุคุณสมบัติคนพันธุ์ใหม่ที่ต้องการเพ่ือการพัฒนาองค์กรดิจิทัลได ้
• การอธิบายผลกระทบของงานด้านบุคคลทีม่ีผลต่อความสำเร็จขององค์กรดิจิทัลได้ 

• การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 
• การกำหนดความเช่ือมโยงของ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและ

ระบบการพัฒนาคนในองค์กรได ้
• การเสนอแนวทางและพัฒนากลยุทธ์ด้านงานบุคคล ซึ่งมผีลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การทำงานแบบดิจิทัลและแบบเชิงรุก 

การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ทีพ่ร้อมปรับเปลี่ยนสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล 

• การผลักดัน สนับสนุน และเป็นต้นแบบการมีวัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล 
• การเสริมทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมกับบทบาทและลักษณะงานให้แก่บุคลากร 

• การบ่มเพาะคนพันธุ์ใหม่ที่สามารถปรับตัวได้แบบพลวัตร (Agile) สามารถเชื่อมโยงความคิด 
(Connect the Dots) มีวัฒนธรรมดิจิทัล และสร้างสรรค์สิ่งใหม ่

เพื่อปรับปรุงงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Creativity) 

การมีเทคนคิและรูปแบบการรักษาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) 

• การสร้างความผูกพันของบุคลากร มีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติที่ส่งเสริมความก้าวหน้า 
• การจัดให้มีการจัดแผนสืบทอดตำแหน่งในตำแหน่งสำคัญ 

• การใช้เครื่องมือระบบการบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relationship Management)  
มาพัฒนาให้เกิดความเป็นธรรมในการทำงาน โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 

ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของหน่วยงาน 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การกำหนดแนวทางการบ่มเพาะคนพันธุ์ใหม่ที่ทำงานแบบดิจิทัล 
o การวิเคราะห์และระบุคุณสมบัติคนพันธุ์ใหม่ที่ต้องการเพ่ือการพัฒนาองค์กรดิจิทัลได ้
o การอธิบายผลกระทบของงานด้านบุคคลทีม่ีผลต่อความสำเร็จขององค์กรดิจิทัลได้ 
o การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน 
o การกำหนดความเชื่อมโยงของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ระบบการจ่ายค่าตอบแทนและระบบ

การพัฒนาคนในองค์กรได ้
o การเสนอแนวทางและพัฒนากลยุทธ์ด้านงานบุคคล ซึ่งมผีลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานแบบดิจิทัล

และแบบเชิงรุก 
 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพฒันาคนพันธุ์ใหม่ที่พร้อมปรบัเปลี่ยนสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล 
o การผลักดัน สนับสนุน และเป็นต้นแบบการมีวัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล 
o การเสริมทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมกับบทบาทและลักษณะงานให้แก่บุคลากร 
o การบ่มเพาะคนพันธุ์ใหม่ที่สามารถปรับตัวได้แบบพลวัตร (Agile) สามารถเชื่อมโยงความคิด (Connect 

the Dots) มีวัฒนธรรมดิจิทลั และสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อปรับปรุงงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (Creativity) 
 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การมีเทคนิคและรูปแบบการรักษาคนพันธ์ุใหม่ (Digital DNA)  
o การสร้างความผูกพันของบุคลากร มีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติที่ส่งเสริมความก้าวหน้า 
o การจัดให้มีการจัดแผนสืบทอดตำแหน่งในตำแหน่งสำคัญ 
o การใช้เครื่องมือระบบการบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ (Employee Relationship Management) มา

พัฒนาให้เกิดความเป็นธรรมในการทำงาน โดยกำหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

• คำแนะนำเพิ่มเติม :   
o วัฒนธรรมดิจิทัลในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง การทำงานแบบใหมท่ี่มีการแบ่งปันข้อมูลดิจิทัลการเปิดเผย

ข้อมูลดิจิทัลสาธารณะ มีความกล้าเสี่ยง เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยข้อมูลและ
ความเป็นส่วนตัว เปิดรับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาสู่การพัฒนางาน ใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
รู้เท่าทันเทคโนโลยีและหมายรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการให้บริการและกระบวนการ
ให้บริการ 

o คนพันธ์ุใหม่ คอื ข้าราชการภาครัฐหรือบุคลกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดดิจิทัล คำนึงถงึประชาชน
สามารถเช่ือมโยงทางความคิด (connect the dots) และมีจิตสำนึกการให้บริการ แบ่งปันข้อมูลเพื่อการ
เชื่อมโยงต่อยอดการให้บริการแบบดิจิทัล 
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o องค์กรอัจฉริยะ คือองค์กรดิจิทัลที่ส่งมอบการให้บริการที่เป็นเลิศเฉพาะบุคคล ด้วยความโปร่งใสและมี
ความรับผิดชอบในงานด้วยวัฒนธรรมดิจิทลั 

o ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) คือ ชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญแ่ละซับซ้อนเกินกว่าเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิม ข้อมูลขนาดใหญ่ประกอบด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น 
ระบบฐานข้อมูล ข้อมูลที่ไมม่ีโครงสร้าง เช่น ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ และข้อมูลกึ่ง โครงสร้างเช่น ข้อมูลบน
เว็บ 

o นวัตกรรมบริการ คือ การใหบ้ริการรูปแบบใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการออกแบบที่คำนึงถึง
ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช ้

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DL200 นำการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน (Across Boundaries) 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา นำการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน (Across Boundaries) 

คำสำคญั 
สร้างและบริหารทีมทำงานจากหลายหน่วยงานที่มีระดับทักษะดิจิทัลที่ต่างกัน, สร้าง
กลไกสนับสนนุการทำงานแบบดิจิทัลและแบบบูรณาการ 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างและบริหารทีม
ทำงานจากหลายหน่วยงานทีมีระดับทักษะดิจิทัลที่ต่างกัน สร้างกลไกสนบัสนุนการ
ทำงานแบบดิจิทัลและแบบบรูณาการ 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้มุ่งเน้นการประเมินกำลังคน สร้างและรกัษาสัมพันธภาพที่ดีกับ
บุคคลต่างๆ ในทุกระดับตำแหน่งงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมี
ความสามารถขอความคิดเห็น ความช่วยเหลือ และความร่วมมือต่างๆ จากสมาชิก
เครือข่าย 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สร้างและบริหารทีมทำงานจากหลายหน่วยงานที่มีระดับ
ทักษะดิจิทัลทีต่่างกัน 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างกลไกสนับสนุนการทำงานแบบดิจิทัลและแบบบูรณา
การ 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
ขอบเขตของสมรรถนะ

หรือทักษะ 
มิติการเรียนรู้ที่ 4 : ใช้ดิจิทลัเพื่อการวางแผน บริหารจัดการและนำองค์กร - 
ความสามารถด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นำการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน (Across Boundaries) 

สร้างและบริหารทีมทำงานจากหลายหน่วยงานที่มีระดบัทักษะดิจิทลัที่ต่างกัน 

• วางแผนสร้างทีมและเครือขา่ยการทำงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย 
ของการทำงานแบบบูรณาการข้ามหน่วยงาน 

• คัดเลือกและกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีม พร้อมทั้งสื่อสารมอบหมายงาน 
และแก้ปัญหาร่วมกันกับทีม 

• เปิดใจรับฟัง ยอมรับ และนำความคิดเห็นตอบกลับทั้งทางบวก และทางลบมาปรับปรุงตนเอง 
และการทำงานของทีม โดยยึดมั่นต่อแผนงานและเป้าหมาย 

• ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานและความสำเร็จของทมี 

สร้างกลไกสนบัสนนุการทำงานแบบดิจิทลัและแบบบูรณาการ 

• ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในทีมมีเป้าหมายและกิจกรรมร่วมกัน 
เพื่อสร้างคุณค่าจากการทำงานแบบบูรณาการ 

• มอบอำนาจให้ทีมงานตัดสินใจปรับแนวคิดและแนวทางการทำงานรูปใหม่ ๆ 
• สร้างกิจกรรมและบรรยากาศการมีส่วนร่วมภายในและภายนอกทีม 

เพื่อสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการทำงานร่วมกัน 
• สนับสนุนให้มสีิ่งจูงใจและให้ข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน 

• สร้างกลไกและจัดทำระบบนิเวศน์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน 
ทั้งในด้านกระบวนการและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

• สนับสนุนงบประมาณและทรพัยากรที่จำเป็น 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สร้างและบริหารทีมทำงานจากหลายหน่วยงานที่มีระดับทักษะดิจิทัลที่ต่างกัน 
o วางแผนสร้างทีมและเครือขา่ยการทำงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการทำงานแบบบูรณาการข้าม

หน่วยงาน 
o คัดเลือกและกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีม พร้อมทั้งสื่อสารมอบหมายงาน และแก้ปัญหารว่มกัน

กับทีม 
o เปิดใจรับฟัง ยอมรับ และนำความคิดเห็นตอบกลับทั้งทางบวก และทางลบมาปรับปรุงตนเองและการ

ทำงานของทีม โดยยึดมั่นต่อแผนงานและเป้าหมาย 
o ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานและความสำเร็จของทีม 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างกลไกสนับสนุนการทำงานแบบดิจิทัลและแบบบูรณาการ 
o ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกในทีมมีเป้าหมายและกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสรา้งคุณค่าจากการทำงานแบบ

บูรณาการ 
o มอบอำนาจให้ทีมงานตัดสินใจปรับแนวคิดและแนวทางการทำงานรูปใหม่ ๆ 
o สร้างกิจกรรมและบรรยากาศการมีส่วนร่วมภายในและภายนอกทีมเพื่อสนับสนุนให้เกดิบรรยากาศของ

การทำงานร่วมกัน 
o สนับสนุนให้มสีิ่งจูงใจและให้ข้อมูลย้อนกลบั (Feedback) เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกัน 
o สร้างกลไกและจัดทำระบบนิเวศน์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันทั้งในด้านกระบวนการและการ

แลกเปลี่ยนข้อมูล 
o สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็น  

 
• คำแนะนำเพิ่มเติม :   
o การประเมินความต้องการกำลังคน หมายถึง การระบุจำนวนและทักษะที่ต้องใช้และเพียงพอ ในแต่ละ

โครงการ โดยประเมินจำนวนและทักษะของบุคลากรที่มอียู่ในปัจจุบัน และ ระบุจำนวนและทักษะส่วน
ต่างระหว่างกำลังคนที่ต้องการและกำลังคนที่มีอยู่ในปัจจบุัน 

o การประเมินทางเลือกในการสรรหากำลังคน ให้คำนึงถึงขอ้จำกัดด้านงบประมาณ ระเบียบข้อบังคับ และ
ข้อจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DL300 เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสือ่สารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 

คำสำคญั 
นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานสู่การบูรณาการและกระบวนงานอัตโนมัติ, กำหนด
กรอบการทำงานองค์กรดิจิทัล, สื่อสารและขับเคลื่อนการบูรณาการทำงานและข้อมูล
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายองค์กรดิจิทัล 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ นำการเปลี่ยนแปลง
กระบวนงานสู่การบูรณาการและกระบวนงานอัตโนมัติ กำหนดกรอบการทำงาน
องค์กรดิจิทัล และ สื่อสารและขับเคลื่อนการบูรณาการทำงานและข้อมูลที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายและนโยบายองค์กรดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้มุ่งเน้นการกำหนดกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนงานใหม่เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ 
การกำหนดกรอบกระบวนงานดิจิทัลและขอ้มูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือการทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตัดสินใจจากข้อมูลขนาดใหญ่
และมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมบริการ การเป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานดิจิทัลด้วยข้อมูล
ทั้งในเรื่องความคิด ความเป็นผู้นำ และพฤติกรรม 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานสู่การบูรณาการและ
กระบวนงานอัตโนมัต ิ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กำหนดกรอบการทำงานองค์กรดิจิทัล 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สื่อสารและขับเคลื่อนการบูรณาการทำงานและข้อมูลที่

สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายองค์กรดิจิทัล 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลงิก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 
ขอบเขตของสมรรถนะ

หรือทักษะ 
มิติการเรียนรู้ที่ 4 : ใช้ดิจิทลัเพื่อการวางแผน บริหารจัดการและนำองค์กร - 
ความสามารถด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เก่งกระบวนงาน เข้าใจองคก์รดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 

นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานสู่การบูรณาการและกระบวนงานอัตโนมัติ 

• อธิบายปัญหา และเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานสู่การทำงาน 
แบบบูรณาการอย่างอัตโนมัต ิ

• อธิบายกระบวนการทำงานแบบบูรณาการและความคาดหวังในผลการทำงาน 
แบบดิจิทัลที่ชดัเจนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

• กำหนดกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนงานใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร 

กำหนดกรอบการทำงานองค์กรดิจิทัล 

• ระบุได้ถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลกับกระบวนงานย่อยที่ต้องการบูรณาการข้ามหน่วยงาน 
• กำหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อการแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูล 

และลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน 
• กำหนดกรอบกระบวนงานดิจิทัลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตัดสินใจจากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

สื่อสารและขบัเคลื่อนการบรูณาการทำงานและข้อมลูที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายองค์กรดิจิทัล 

• ถ่ายทอดกลยุทธ์ ทิศทางในการบูรณาการกระบวนการทำงานและข้อมูล 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบเป้าหมายองค์กร 

• เป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานดิจิทัลด้วยข้อมูลทั้งในเรื่องความคิด ความเป็นผู้นำและพฤติกรรม 
• ส่งเสริมบรรยากาศและสนับสนุนให้เกิดการยอมรับการเปิดข้อมูล 

ที่เปิดเผยได้เพ่ือการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานสู่การบูรณาการและกระบวนงานอัตโนมัต ิ
o อธิบายปัญหา และเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานสู่การทำงานแบบบูรณาการอย่างอัตโนมัติ 
o อธิบายกระบวนการทำงานแบบบูรณาการและความคาดหวังในผลการทำงานแบบดิจิทัลที่ชัดเจนใหผู้้ที่

เกี่ยวข้อง 
o กำหนดกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงสู่กระบวนงานใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานระดับ

องค์กร 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กำหนดกรอบการทำงานองค์กรดิจิทัล 
o ระบุได้ถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลกับกระบวนงานย่อยที่ต้องการบูรณาการข้ามหน่วยงาน 
o กำหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อการแลกเปลี่ยน/เช่ือมโยงข้อมูลและลดกระบวนการ

ทำงานซ้ำซ้อน 
o กำหนดกรอบกระบวนงานดิจิทัลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานและตัดสินใจจากขอ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data)  
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สื่อสารและขับเคลื่อนการบูรณาการทำงานและข้อมูลทีส่อดคล้องกับเป้าหมายและ

นโยบายองค์กรดิจิทัล 
o ถ่ายทอดกลยุทธ์ ทิศทางในการบูรณาการกระบวนการทำงานและข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

รับทราบเป้าหมายองค์กร 
o เป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานดิจิทัลด้วยข้อมูลทั้งในเรื่องความคิด ความเป็นผู้นำและพฤติกรรม 
o ส่งเสริมบรรยากาศและสนับสนุนให้เกิดการยอมรับการเปิดข้อมูลที่เปิดเผยได้เพื่อการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงาน 
• คำแนะนำเพิ่มเติม :   
o องค์กรอัจฉริยะ คือองค์กรดิจิทัลที่ส่งมอบการให้บริการที่เป็นเลิศเฉพาะบุคคล ด้วยความโปร่งใสและมี

ความรับผิดชอบในงานด้วยวัฒนธรรมดิจิทลั 
o ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) คือ ชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญแ่ละซับซ้อนเกินกว่าเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์

ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิม ข้อมูลขนาดใหญ่ประกอบด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่นระบบ
ฐานข้อมูล ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ และข้อมลูกึ่งโครงสร้างเช่น ข้อมูลบนเว็บ 

o นวัตกรรมบริการ คือ การใหบ้ริการรูปแบบใหม่ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการออกแบบที่คำนึงถึง
ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช ้

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DTr100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รฐับาลดิจิทัล 

คำสำคญั 

กำหนดเป้าหมายและแผนงานการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจทิัล, สร้างกลยทุธ์เพ่ือเปลี่ยน
ผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล, สร้างทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงทีม่องปัญหา
แบบองค์รวม (Holistic View) โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า, สร้างความมี
ส่วนร่วมและหลักคิด (Mindset)ของผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล, 
สร้างกลไกและทำให้การขับเคลื่อนสู่รฐับาลดิจิทัลเป็นหลักปฏิบัติในระดับองค์กร 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ ในการในการกำหนดเป้าหมาย
และแผนงานการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทลั สร้างกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรม
การทำงานแบบดิจิทัล สร้างทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มองปัญหาแบบองค์รวม 
(Holistic View) โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างความมีส่วนร่วมและ
หลักคิด (Mindset) ของผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และสร้างกลไก
และทำให้การขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นหลักปฏิบัติในระดับองค์กร 
(Institutionalization) 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รฐับาลดิจิทัล โดยข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐในแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะมีหน้าที่ต่างกัน แต่สอดคลอ้ง/สอดรับกัน 
นับต้ังแต่การระบุปัญหา และวิเคราะห์ช่องว่างการเปลี่ยนผ่านหรือการทำการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ระบุได้ถึงจุดที่ต้องพัฒนา
และปรับเปลี่ยนและวางกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง ระบุคุณสมบตัิและคุณลักษณะของบุคคล
ในทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายของ
องค์กรดิจิทัล กำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลการทำงานเพ่ือปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการ
ทำงานแบบดิจิทัล ตลอดจน การสร้างพันธกิจสัมพันธ์ (engagement)ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน มีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ 
โดยใช้สื่อดิจิทัลและการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการทำงานที่เกิดจากการทำงานแบบ
แยกส่วน รวมถึงการวิเคราะห์กฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการทำงานแบบของรัฐบาลดิจิทัล
แบบเช่ือมโยงหรือรัฐบาลแบบเปิดเพื่อสร้างกลไกและทำให้การขับเคลื่อนสู่รัฐบาล
ดิจิทัลเป็นหลักปฏิบัติในระดับองค์กร 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู้ 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดเป้าหมายและแผนงานการเปลี่ยนผ่านสู่รฐับาลดิจิทัล 
(Improving Digital Experiences in Government) 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบ
ดิจิทัล 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สร้างทมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มองปัญหาแบบองค์รวม 
(Holistic View) โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างความมีส่วนร่วมและหลักคิด (Mindset)ของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
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- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างกลไกและทำให้การขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทลัเป็นหลัก
ปฏิบัติในระดับองค์กร (Institutionalization) 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 5 : ใช้ดิจิทลัเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์  
ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital 
Transformation) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 

 
โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

ขับเคลื่อนการเปลีย่นผ่านสูร่ฐับาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 

กำหนดเป้าหมายและแผนงานการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(Improving Digital Experiences in Government) 

• คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 
• ระบุปัญหา และวิเคราะห์ช่องว่างการเปลี่ยนผ่าน 

• วางแผนการทำงานเพ่ือการเปลี่ยนผ่าน 
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สร้างกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล 

• กำหนดประเด็นหรือสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อปรับสู่การทำงานแบบดิจิทัล 
• ระบุได้ถึงจุดที่ต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนและวางกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง 
• อธิบายได้ถึงผลลัพธ์/ผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมดิจิทัล 

ที่มีผลต่อความสำเร็จของรัฐบาลดิจิทัล 
• กำหนดกลยุทธ์และตัวช้ีวัดผลการทำงานเพ่ือเปลี่ยนผ่านสูว่ัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล 

สร้างทีมผูน้ำการเปลี่ยนแปลงที่มองปัญหาแบบองค์รวม (Holistic View) โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 

• สื่อสารวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การทำงานแบบดิจิทัล 
ที่มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์ในงานที่รับผิดชอบกับส่วนงานอื่น 

• ระบุคุณสมบัตแิละคุณลักษณะของบุคคลในทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายขององค์กรดิจิทัล 
• สรรหาสมาชิกทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่รฐับาลดิจิทัล 

สร้างความมสี่วนร่วมและหลักคิด (Mindset)ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจทิัล 

• สร้างบรรยากาศให้สมาชิกในทีมและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
เกิดความเป็นเจ้าของและความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน 

• สร้างพันธกิจสัมพันธ์(Engagement) ให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน 
• ดำเนินกิจกรรมและสนับสนนุการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

สร้างกลไกและทำให้การขบัเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็นหลักปฏิบัติในระดับองค์กร (Institutionalization) 

• ระบุแนวทางและสรุปทางเลอืกในการแก้ไขปัญหาจากความคิดของกลุ่มคนที่แตกต่าง 
• นำประสบการณ์ที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 
• พัฒนากลไกและหลักปฏิบัติสำหรับการแกไ้ขปัญหาและประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำหนดเป้าหมายและแผนงานการเปลี่ยนผ่านสู่รฐับาลดิจิทัล (Improving Digital 

Experiences in Government) 
o คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 
o ระบุปัญหา และวิเคราะห์ช่องว่างการเปลี่ยนผ่าน 
o วางแผนการทำงานเพ่ือการเปลี่ยนผ่าน 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล 
o กำหนดประเด็นหรือสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อปรับสู่การทำงานแบบดิจิทัล 
o ระบุได้ถึงจุดที่ต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนและวางกลยุทธ์เพื่อปรับปรุง 
o อธิบายได้ถึงผลลัพธ์/ผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมดิจิทัลทีม่ีผลต่อความสำเร็จของรัฐบาล

ดิจิทัล 
o กำหนดกลยุทธ์และตัวช้ีวัดผลการทำงานเพ่ือเปลี่ยนผ่านสูว่ัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สร้างทมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มองปัญหาแบบองค์รวม (Holistic View) โดยคำนึงถึงการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
o สื่อสารวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การทำงานแบบดิจิทัลที่มคีวามเช่ือมโยงสัมพันธ์ในงานที่รับผิดชอบกับส่วน

งานอื่น 
o ระบุคุณสมบัตแิละคุณลักษณะของบุคคลในทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกล

ยุทธ์และนโยบายขององค์กรดิจิทัล 
o สรรหาสมาชิกทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่รฐับาลดิจิทัล 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สร้างความมีส่วนร่วมและหลักคิด (Mindset)ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล 
o สร้างบรรยากาศให้สมาชิกในทมีและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเกิดความเป็นเจ้าของและความร่วมมือในการทำงาน

ร่วมกัน 
o สร้างพันธกิจสัมพันธ์(Engagement) ให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน 
o ดำเนินกิจกรรมและสนับสนนุการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างกลไกและทำให้การขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทลัเป็นหลักปฏิบัติในระดับองค์กร 
(Institutionalization) 
o ระบุแนวทางและสรุปทางเลอืกในการแก้ไขปัญหาจากความคิดของกลุ่มคนที่แตกต่าง 
o นำประสบการณ์ที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) มาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ 
o พัฒนากลไกและหลักปฏิบัติสำหรับการแกไ้ขปัญหาและประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์กร 
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• คำแนะนำเพิ่มเติม :   
o ผู้ปฏิบัติงานภายใต้หน่วยสมรรถนะนี้จะเป็นผู้บริหารระดับสูงและระดับผูอ้ำนวยการกอง ผู้บริหารระดับสูง

เป็นผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรฐาน (สร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่มีความสามารถ
เป็นเลิศ) ให้คำปรึกษาแนะนำเพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกำหนดกลยุทธ์หรือนโยบายดิจิทัล 
ติดตามและปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธใ์นการดำเนินงานให้รองรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่วน
ผู้อำนวยการกอง เป็นผู้อำนวยการให้เกิดงานที่สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนนโยบายและมาตรฐาน และริเริ่ม
สร้างทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

o ควรมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเชิงรุกและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแกไ้ขปัญหาได้ทันเหตุการณ์และ
ป้องกันในอนาคต รวมถึงการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทลัในการติดตามสถานการณท์ี่เกี่ยวข้องกับองค์กร
อย่างทันการณ์ ตรวจสอบ ประเมินผลการแก้ปัญหา รับฟังความคิดเห็นและการตอบรับย้อนกลับ และ
คาดการณ์สถานการณ์หรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

o มีการใช้สื่อดิจทิัลในการทำงาน สำหรับกรอบหน่วยสมรรถนะนี้ ให้ครอบคลุมในประเด็นเครื่องมือในการ
ประชุม (Collaboration Tool) เช่น SLAG, Skype, Hangout เป็นต้น 

o มีการอธิบายประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหา ภายใต้หน่วยสมรรถนะ
นี้ จะจำแนกไปตามกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกล่าวคือ กลุ่มนักวิชาการ จะเน้นระบุประเด็นปัญหาจากกระบวนการ
ทำงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจะเน้นระบุประเด็นปัญหาจากการใช้งานระบบสารสนเทศ กลุ่ม
ให้บริการจะเน้นระบุประเด็นปัญหาจากการให้บริการ โดยให้ข้อมูลย้อนกลับ 

o การแก้ไขปัญหาการทำงานอย่างเป็นระบบ หมายถึง ปัญหาที่ถูกแก้ไขแล้วไม่ควรเกิดซ้ำอีก 
o นวัตกรรม หมายถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

ความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร 
o การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) หมายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือการ

วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สำหรับองค์กร หรือโครงการ ซึง่ช่วย
ผู้บริหารกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อการทำงานขององค์กร 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  

 

  



169 
 

DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูอ่งค์กรดิจิทัล 

คำสำคญั 

ส่งเสริมและผลักดันให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล, พัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสูก่ารทำงานแบบดิจิทัล, กำกบัติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การ
ทำงานแบบดิจิทัลและรับฟังความคิดเห็นจากผูท้ี่เกี่ยวข้อง, คาดการณ์ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตและบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและผลักดันใหผู้้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงสูอ่งค์กรดิจิทัล สามารถพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนงาน
เพื่อเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบดิจิทัล กำกับติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การ
ทำงานแบบดิจิทัลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และคาดการณป์ัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตและบริหารจัดการเพือ่ลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คำอธบิายรายละเอียด 

หน่วยสมรรถนะนี้เน้นการบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลที่มี
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบูรณาการกระบวนงานและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูล การพัฒนาองค์กรดิจิทัล จะต้องมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้อง
มุ่งเน้นการส่งเสริมและผลักดนัให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการทำงานให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบดิจิทัล มกีารกำกับติดตาม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสูก่ารทำงานแบบดิจิทัลและรบัฟังความคิดเห็นจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการคาดการณ์ปัญหาทีอ่าจเกิดขึ้นในอนาคตและบริหารจัดการ
เพื่อลดความเสี่ยง 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ส่งเสรมิและผลักดันให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการ
ทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสูอ่งค์กรดิจิทัล 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
สู่การทำงานแบบดิจิทัล 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กำกับติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบ
ดิจิทัลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและบริหารจัดการ
เพื่อลดความเสี่ยง 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 
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วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 5 : ใช้ดิจิทลัเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์  
ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital 
Transformation) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 

 

โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บริหารจดัการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูอ่งค์กรดิจิทลั 

การส่งเสริมและผลักดันใหป้รับเปลี่ยนพฤติกรรมและรปูแบบการทำงาน 
ให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดจิิทัล 

• สร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของการเปลี่ยน 
ผ่านสู่องค์กรดิจิทัลแกผู่้ที่มีสว่นได้เสีย 

• ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงและกำหนดทิศทางเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบดิจิทัล 
• เสริมสร้างแรงจูงใจและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

พัฒนาศักยภาพผู้ทีเ่กี่ยวข้องตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบดิจิทัล 

• ส่งเสริมและพัฒนาทักษะดิจิทัลประชาชน และผู้รับบริการเพื่อการมีส่วนร่วม 
ในการปรับเปลี่ยนสู่การเข้าถึงบริการแบบดิจิทัล (E-Participation) 

• สนับสนุนและพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบคุลากรภาครัฐตามภาระกิจที่ต้องรับผิดชอบ 
เพื่อยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัล 
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เนื้อหา 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ส่งเสริมและผลักดันให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจทิัล 
o สร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงความสำคัญและความเร่งด่วนของการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลแก่

ผู้ที่มีส่วนได้เสยี 
o ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงและกำหนดทิศทางเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบดิจิทัล 
o เสริมสร้างแรงจูงใจและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ที่เก่ียวข้องตลอดกระบวนการเปลีย่นแปลงสูก่ารทำงานแบบดิจิทัล 
o ส่งเสริมและพัฒนาทักษะดิจิทัลประชาชน และผู้รับบริการเพื่อการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนสู่การ

เข้าถึงบริการแบบดิจิทัล (E-Participation) 
o สนับสนุนและพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบคุลากรภาครัฐตามภาระกิจที่ต้องรับผิดชอบเพื่อยกระดับการ

ให้บริการแบบดิจิทัล 
• หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กำกับติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบดิจิทลัและรบัฟังความคิดเห็น

จากผู้ที่เกี่ยวขอ้ง 
o กำกับการเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบดิจิทัลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลงานหลักขององค์กร 
o ติดตาม รับฟังความคิดเห็นแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาและอปุสรรคซ้ำของการ

ปรับเปลี่ยนการทำงานแบบดิจิทัล 
o ประเมินผลลัพธ์ สรุปผล และให้คำแนะนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 

กำกับติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูก่ารทำงานแบบดิจิทัลและรบัฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 

• กำกับการเปลี่ยนแปลงการทำงานแบบดิจิทัลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลงานหลักขององค์กร 
• ติดตาม รับฟังความคิดเห็นแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางป้องกันการเกิดปัญหา 

และอุปสรรคซ้ำของการปรับเปลี่ยนการทำงานแบบดิจิทัล 
• ประเมินผลลัพธ์ สรุปผล และให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตและบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง 

• คาดการณ์ ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบเชิงบวกและลบจากข้อมลูการดำเนินงานที่ผ่านมา 
และจากข้อมูลสภาพแวดล้อมการทำงานแบบดิจิทัล 

• กำหนดแนวทางและกลยุทธ์เพื่อป้องกัน ลดหรือควบคุมความเสี่ยงในระดับที่องค์การยอมรับได้ 
• ให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อป้องกัน ลด หรือควบคุมความเสี่ยง 
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• หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 คาดการณ์ปญัหาทีอ่าจเกิดขึน้ในอนาคตและบริหารจัดการเพื่อลดความเสีย่ง 
o คาดการณ์ ประเมินสถานการณ์ และผลกระทบเชิงบวกและลบจากข้อมลูการดำเนินงานที่ผ่านมา และ

จากข้อมูลสภาพแวดล้อมการทำงานแบบดิจิทัล 
o กำหนดแนวทางและกลยุทธ์เพื่อป้องกัน ลดหรือควบคุมความเสี่ยงในระดับที่องค์การยอมรับได้ 
o ให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อป้องกัน ลด หรือควบคุมความเสี่ยง 

 
• คำแนะนำเพิ่มเติม :   
o ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูอ่งค์กรดิจิทัล ต้องเริ่มจากการสร้าง

ความตระหนักและความเข้าใจถึงความสำคัญและความเรง่ด่วนของการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลแก่ผู้ที่มี
ส่วนได้เสีย การสนับสนุนและพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐตามภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเพื่อ
ยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัลซึ่งเป็นหน่ึงในเป้าหมายของการพัฒนาองค์กรดิจิทัล ตลอดจน ส่งเสรมิ
และพัฒนาทักษะดิจิทัลประชาชน และผู้รบับริการเพื่อการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนสู่การเข้าถึงบริการ
แบบดิจิทัล (E-Participation) 

o การทำงานแบบบูรณาการควรมีความครอบคลุมกระบวนการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง
รวมทั้งกำหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจนว่าใคร มีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรมใด รวมทัง้การ
จัดทำตัวช้ีวัดของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 

o การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือองค์กรดิจิทัล แบ่งเป็น 3 ช่วง ปี โดยใน 1-2 ปีแรกมุ่งเน้นขบัเคลื่อนการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วยนวัตกรรมบริการดิจิทัลด้วยวิสัยทัศน์ระยะยาว ขับเคลื่อนการทำงานแบบรัฐบาล
เสมือนเป็นองค์กรเดียวที่โปร่งใสและเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในระยะ 3-5 ปี เน้นนำการเปลี่ยนแปลงสู่
องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานแบบบูรณาการข้อมูลที่มีการลดขั้นตอน ลดเวลา ลดต้นทุนและลดกระดาษ 
ปลูกฝังการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำงานและให้บริการอย่างจริงจัง และสร้างทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่
มองปัญหาแบบองค์รวมและสร้างโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ในระยะ 6-10 ปีเน้นขับเคลื่อน
การทำงานแบบรัฐบาลเสมือนเป็นองค์กรเดียวที่โปร่งใสและเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการดิจิทัลและเข้าถงึระบบนิเวศน์ดิจิทัล และขับเคลื่อนวัฒนธรรมการให้บริการ
ดิจิทัลร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา  
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  
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DTr300 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสูอ่งค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

รายละเอียด 
ชื่อเรื่อง/รายวชิา สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

คำสำคญั 
เก็บเก่ียวความรู้แนวปฏิบัติที่ดีและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล, 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนกลยทุธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กร (New SCurve) 

ผลลัพธ์การเรยีนรู ้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี
และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล และปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนกล
ยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กร (New S-Curve) ได ้

คำอธบิายรายละเอียด 

- เน้นการจัดเก็บ รวบรวม และถอดความรู้ เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
สำหรับสร้างกรอบการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการให้บริการและ
กระบวนงานให้บริการ 

- ควรมีการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

หน่วยการเรียนรู้  
หัวข้อการเรียนรู้ 
เนื้อหาการเรียนรู ้

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก็บเก่ียวความรู้แนวปฏิบัติที่ดีและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสูอ่งค์กรดิจิทัล 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร (New SCurve) 

บรรณานุกรม 
รายการอ้างอิงข้อมูลตามหลกัวิชาการประกอบด้วยอย่างน้อย ได้แก่ ชื่อผู้แต่งหรือ
หน่วยงานที่จัดทำ ชื่อหนังสือ บทความ หรือเอกสาร ปีที่ผลิตและเผยแพร่ การเข้าถึง 
ลิงก์เว็บไซต์เป็นต้น (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

วัสดุที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นในการเรียนรู ้(ให้หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด) 

วิดีโอที่เกี่ยวขอ้ง (ถ้ามี) 
สื่อภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้
หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

เอกสารนำเสนอ 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารเพื่อประกอบการเรียนรู้วางในรูปแบบลิงก์เว็บไซต์ (URL) (ให้หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด) 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาวางในรูปแบบลิงกเ์ว็บไซต์ (URL) มีประโยชน์
เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม (ให้หลักสูตรสถานศึกษากำหนด) 

จัดทำโดย หน่วยงานที่จัดทำ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน (ให้หลักสูตรสถานศกึษากำหนด) 

ขอบเขตของสมรรถนะ
หรือทักษะ 

มิติการเรียนรู้ที่ 5 : ใช้ดิจิทลัเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์  
ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital 
Transformation) 

อภิธานศัพท/์นิยาม
คำศพัท ์

คำศัพท์ที่ขยายความหรือกำหนดความหมายให้เข้าใจตรงกัน (ให้หลักสตูรสถานศึกษา
กำหนด) 
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โครงสร้างหัวเรื่องหลัก 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
เนื้อหา 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เก็บเก่ียวความรู้แนวปฏิบัติที่ดีและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
o กำหนดรูปแบบการแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ทั่วทั้งหน่วยงานของภาครัฐ 
o จัดทำคลังความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี 

• หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กร (New SCurve)  
o ติดตามและประเมินผลสำเร็จของโครงการอยู่เสมอและต่อเนื่อง 
o ค้นหาข้อมูลและความรู้ใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานและพัฒนาต่อยอด 
o วิเคราะห์แนวทางในการสร้างนวัตกรรมการทำงานและบริการดิจิทัล 
o ให้แนวทางและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการให้บริการดิจิทัลต่อยอด 

• คำแนะนำเพิ่มเติม :   
o เน้นการจัดเก็บ รวบรวม และถอดความรู้ เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับสร้างกรอบการ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการให้บริการและกระบวนงานให้บริการ 
o ควรมีการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

หมายเหตุ : เนื่องจากเนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ดังนั้นขอบเขตเนื้อหา 
จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน  

  

สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทลัได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เก็บเกี่ยวความรู้แนวปฏิบัตทิี่ดีและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทลั 

• กำหนดรูปแบบการแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ทั่วทั้งหน่วยงานของภาครัฐ 
• จัดทำคลังความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี 

ปรับเปลี่ยนรปูแบบแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกองคก์ร (New SCurve) 

• ติดตามและประเมินผลสำเร็จของโครงการอยู่เสมอและต่อเนื่อง 
• ค้นหาข้อมูลและความรู้ใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานและพัฒนาต่อยอด 

• วิเคราะห์แนวทางในการสร้างนวัตกรรมการทำงานและบริการดิจิทัล 
• ให้แนวทางและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการให้บริการดิจิทัลต่อยอด 
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ภาคผนวก 

 

 

ตัวอย่าง ผนวก ประกอบแถลงหลักสูตรสถานศึกษา 
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ผนวก ก DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
( 20 ชั่วโมง ) 

ความมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม สามารถ 1) ใช้งานคอมพิวเตอร์ในเรื่องต่างๆ ได้ เช่นฮาร์ดแวร์ 
ระบบปฏิบัติการ การจัดการข้อมูล การสำรองข้อมูล อุปกรณ์เคลื่อนที่ และคลาวด์คอมพิวติ้ง 2) ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ได้ เช่นการใช้เว็บเบราเซอร์ การสืบค้นข้อมูล การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิทิน สื่อสังคม โปรแกรมการ
สื่อสาร และใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ 3) สามารถใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัยได้ เช่น การใช้งานบัญชี
รายชื่อบุคคล การป้องกันภัยคุกคาม การป้องกันมัลแวร์ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง และปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ  

เรื่อง 
ชั่วโมง 

การสอน 
ขอบเขตการสอน หลักฐาน 

1. การใช้งานคอมพิวเตอร์ 8 สช 
ป. 

 
1.1 การใช้งานฮาร์ดแวร์ 
1.2 การใช้งานระบบปฏิบัติการ 
1.3 การจัดการข้อมูล 
1.4 การสำรองข้อมูล 
1.5 การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที ่
1.6 การใช้งานคลาวด์คอมพิวต้ิง 

 

2.การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 

8 สช 
ป. 
 

 
2.1 การใช้งานเว็บบราวเซอร์ 
2.2 การสืบค้นข้อมูลในการปฏิบัติงาน  
2.3 การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการ
ปฏิบัติงาน 
2.4 การใช้งานปฏิทินในการปฏิบัติงาน 
2.5 การใช้งานสื่อสังคมในการปฏิบัติงาน  
2.6 การใช้งานโปรแกรมการสื่อสารในการปฏิบัติงาน  
2.7 การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน  

 

3. การใช้งานเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัย 
 

3 สช 
ป. 
 

 
3.1 การใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคล  
3.2 การป้องกันภัยคุกคาม 
3.3 การป้องกันมัลแวร ์
3.4 การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
3.5 การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง 

 

4. ทดสอบ 1 สชป. ทุกเรื่องที่ได้ศึกษามา  
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รายละเอียดขอบเขตการสอน 

- การใช้งานฮาร์ดแวร์  ม ีขอบเขตครอบคลุม ประเภทของฮาร์ดแวร์ เช ่น Desktop, Laptop, Tablet, 
Smartphone, Media Player, Digital Camera เป็นต้น องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น 
System Unit, CPU, Memory, Input/Output Devices, Storage Devices เป็นต้น การเชื ่อมต่ออุปกรณ์
นำเข้า ตัวอย่างเช่น Driver, USB, PS2, Firewire, RJ45, พอร์ต Multimedia เป็นต้นการเชื่อมต่ออุปกรณ์
แสดงผล เช่น USB, HDMI, VGA, DVI, FireWire, พอร์ต Multimedia เป็นต้น พร้อมทั้งการแก้ปัญหาการใช้
งานฮาร์ดแวร ์

- การใช้งานระบบปฏิบัติการ มีขอบเขตครอบคลุม ประเภทของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และโปรแกรมอรรถประโยชน์ เป็นต้น การแสดงผลเดสก์ท็อป เช่น การปรับภาพพื้นหลัง , 
การตั้งค่าการแสดงผล Resolution, การปรับแต่งไอคอน เพิ่ม ลบ แก้ไข เป็นต้น ฟังก์ชันของระบบปฏิบัติการ 
เช่น Window, Toolbar, Task Bar, Control Panel, Start Up, Shut Down เป็นต้น โปรแกรมประยุกต์บน
ระบบปฏิบัติการ เช่น การติดตั้ง ถอนการติดตั้ง และอัพเดตโปรแกรม เป็นต้น ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการใช้
ระบบปฏิบัติการ 

- การจัดการข้อมูล มีขอบเขตครอบคลุม การสร้าง เคลื่อนย้าย ใช้งาน แฟ้ม/ฐานข้อมูล พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนค่า
กำหนดของแฟ้ม เช่น การตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ คัดลอก ย้าย ระบุประเภท จัดรูปแบบการแสดงผล และคุณสมบัติ 
เป็นต้น 

- การสำรองข้อมูล มีขอบเขตครอบคลุม รูปแบบการสำรองข้อมูล เช่น Unstructured, System Imaging, 
Incremental เป็นต้น สำรองและกู้คืนข้อมูล เช่น การสำรองและกู้คืนข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ การ
สำรองข้อมูลไปยังหน่วยความจำสำรองและหน่วยจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นต้น 

- การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีขอบเขตครอบคลุม ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Tablet, Smartphone, 
PDA เป็นต้น การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย เช่น WIFI, Bluetooth 4G และ 3G เป็นต้น การใช้แอพพลิเคชันบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น SMS, Social Media, Organizer เป็นต้น พร้อมทั้งการปรับแต่งแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์
เคลื่อนที ่

- การใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้ง มีขอบเขตครอบคลุม บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้ง เช่น SaaS PaaS และ IaaS 
เป็นต้น พร้อมทั้งการใช้บริการและการแบ่งปันทรัพยากรบนคลาวด์คอมพิวติ้ง เช่น Dropbox, OneDrive, 
Google Drive, Amazon Cloud Service เป็นต้น 

- การใช้งานเว็บเบราเซอร์ในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้เครือข่าย เช่น (LAN, MAN, 
WAN, VPN เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานและการปรับแต่งเว็บเบราเซอร์ 

- การสืบค้นข้อมูลในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การสืบค้นด้วยคำค้นและเงื่อนไขที่กำหนด เช่น And, 
Or, Not, Image, Size, Color, File Type เป็นต้น รวมถึงการจัดการการเข้าถึงข้อมูลที่สืบค้น 

- การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การสร้างอีเมล์ องค์ประกอบของ
อีเมล เช่น ชื่อเรื่อง ไฟล์แนบ ส่งถึง สำเนาถึงและสำเนาลับ เป็นต้น การปรับตั้งค่าและการจัดการอีเมล รวมทั้ง
รายช่ือผู้ติดต่อบนอีเมล ์



178 
 

- การใช้งานปฏิทินในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การสร้างตารางนัดหมาย การปรับตั้งค่าปฏิทิน เช่น 
มุมมอง การจัดเรียง การกรอง เป็นต้น รวมทั้งการแบ่งปันปฏิทินให้ผู้อื่นใช้งาน เช่น Share, Invite เป็นต้น 

- การใช้งานสื่อสังคมในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามประเภท
ของการติดต่อสื่อสาร และตามหลักความปลอดภัย เช่น ด้านกฎหมาย จริยธรรม ความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย เป็น
ต้น 

- การใช้งานโปรแกรมการสื่อสารในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้โปรแกรมการสื่อสาร เช่น 
Internet Relay Chat, SMS, Web Conference, Google Hangouts, Streaming Media Technology, E-
learning เป็นต้น รวมทั้งการปรับแต่งค่าของโปรแกรมการสื่อสาร 

- การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน มีขอบเขตครอบคลุม ความปลอดภัยในการซื้อ-ขายสินค้า
ออนไลน์ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริการออนไลน์ รวมทั้งการเรียนรู้ออนไลน์ 

- การใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคล มีขอบเขตครอบคลุม ความปลอดภัยในการสร้างบัญชีรายชื่อและรหัสผ่าน 
รวมทั้งการใช้อัตลักษณ์บุคคลในการยืนยันตัวตน 

- การป้องกันภัยคุกคาม มีขอบเขตครอบคลุม การปรับรุ่นระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล 
(Personal Firewall) การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัสบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่ เป็นต้น 

- การป้องกันมัลแวร์ มีขอบเขตครอบคลุม การใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันมัลแวร์ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัย การตรวจสอบอาการผิดปกติจากมัลแวร์ 

- การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย มีขอบเขตครอบคลุม ความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม เบราเซอร์ การ
ทำงานกับระบบรหัสลับ (Encryption) การใช้งานอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

- การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง มีขอบเขตครอบคลุม การใช้งานเนื้อหาออนไลน์ การใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
การใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ หลักการโดยชอบธรรมในการใช้งานข้อมูล มารยาทเครือข่าย 
(Netiquette) การให้ร้าย การกลั่นแกล้ง เป็นต้น 
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ผนวก ข DLit200 ใช้งานเครื่องมือด้านดิจทิัลหรือแอปพลิเคชนัขั้นตน้สำหรับการทำงาน 
( 24 ชั่วโมง ) 

ความมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ 1) ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ในการจัดการ
งานเอกสาร จัดรูปแบบข้อความ จัดการกับย่อหน้าในเอกสาร แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร จัดรูปแบบเอกสาร พิมพ์
เอกสาร ตรวจทานงานเอกสาร 2) สามารถใช้โปรแกรมตารางคำนวณเพื่อจัดการตารางคำนวณ ปรับแต่งข้อมูลใน
แผ่นงาน จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน พิมพ์แผ่นงาน ใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน 
ป้องกันแผ่นงาน และ 3) สามารถใช้โปรแกรมนำเสนอเพื่อจัดการงานนำเสนอ ใช้งานข้อความบนสไลด์ แทรกวัตถุลง
บนงานนำเสนอ กำหนดการเคลื่อนไหว ตั้งค่างานนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เรื่อง 
ชั่วโมง 

การสอน 
ขอบเขตการสอน หลักฐาน 

1. การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 
 
 

8 สช 
ป. 
 

 
1.1 การจัดการงานเอกสาร  
1.2 การจัดรูปแบบข้อความ 
1.3 จัดการกับย่อหน้าในเอกสาร 
1.4 แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร 
1.5 การจัดรูปแบบเอกสาร 
1.6 การพิมพ์เอกสาร 
1.7 การตรวจทานงานเอกสาร 

 

2. การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ 
 

8 สช 
ป. 

 
2.1 การจัดการตารางคำนวณ 
2.2 การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน 
2.3 การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน  
2.4 พิมพ์แผ่นงาน  
2.5 การใช้สูตรฟังก์ชั่นเพื่อนการคำนวณ 
2.6 แทรกวัตถลุงบนแผ่นงาน 
2.7 การป้องกันแผ่นงาน 

 

3. การใช้โปรแกรมนำเสนอ  7 สช 
ป. 

 
3.1 การจัดการงานนำเสนอ  
3.2 การใช้งานข้อความบนสไลด ์
3.3 แทรกวัตถลุงบนงานนำเสนอ 
3.4 กำหนดการเคลื่อนไหว 
3.5 ตั้งค่างานนำเสนอ 

 

4. ทดสอบ 1 สช 
ป. 

ทุกเรื่องที่ได้ศึกษามา 
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รายละเอียดขอบเขตการสอน 

- การจัดการงานเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการงานเอกสาร เช่น New, Open, Save เป็นต้น การ
แสดงมุมมอง เช่น Views, Ruler เป็นต้น การค้นหา แทนที่ การเคลื่อนย้าย รวมทั้งการยกเลิกและทำซ้ำการ
กระทำ 

- การจัดรูปแบบข้อความ มีขอบเขตครอบคลุม การปรับแต่งรูปแบบตัวอักษร เช่น Font Type, Color, Size 
เป็นต้น การจัดรูปแบบด้วยสไตล์ รวมทั้งการใช้เครื่องหมายนำหน้าหัวข้อ 

- การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การจัดรูปแบบย่อหน้า เช่น Spacing, Indent, Tab 
เป็นต้น การปรับแต่งด้วยชุดรูปแบบ (Theme) รวมทั้งการแบ่งส่วนเอกสาร เช่น Page Break, Section Break  

- การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การแทรกและการปรับแต่งวัตถุ เช่น Picture, Shape, 
Chart เป็นต้น การแทรกและปรับแต่งตาราง เช่น Table Style, Table Border เป็นต้น 

- การจัดรูปแบบเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การกำหนดค่าหน้ากระดาษ เช่น Size, Orientation, Margins 
เป็นต้น การจัดรูปแบบหน้ากระดาษ เช่น Column, Border เป็นต้น รวมทั้งการแทรกหัว-ท้ายกระดาษ  

- การพิมพ์เอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การตั้งค่าการพิมพ์ เช่น ช่วงหน้ากระดาษ เครื่องพิมพ์ จำนวนสำเนา 
เป็นต้น การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ รวมทั้งการสั่งพิมพ์เอกสาร  

- การตรวจทานงานเอกสาร มีขอบเขตครอบคลุม การตรวจสอบแก้ไขคำสะกด และไวยากรณ์ การตรวจสอบ
สถิติจำนวนคำ รวมทั้งการจำกัดการแก้ไขเอกสาร 

- การจัดการตารางคำนวณ มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการงานตารางคำนวณ เช่น New, Open, Save เป็น
ต้น การจัดการเซลล์ แถว คอลัมน์ เช่นการเลือก การลบ การซ่อนหรือแสดง และการปรับความกว้างของ
คอลัมน์ หรือความสูงของแถว เป็นต้น  

- การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การป้อนข้อมูล เช่น Type, AutoFill, Edit data เป็นต้น 
การเคลื่อนย้าย เช่น Copy, Cut, Paste, Paste special เป็นต้น รวมทั้งการกรองและการเรียงลำดับข้อมูล 

- การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การจัดรูปแบบ เช่น Font, Accounting Format, 
Alignment, Merge Cell, Unmerge เป็นต้น รวมทั้งการจัดรูปแบบโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ เช่น Cell Style, 
Format As Table, Condition Formatting เป็นต้น 

- การพิมพ์แผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การต้ังค่าการพิมพ์ เช่น การเลือกพิมพ์ เครื่องพิมพ์ จำนวนสำเนา เป็น
ต้น การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ รวมทั้งการสั่งพิมพ ์

- การใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ มีขอบเขตครอบคลุม การใช้สูตรในการคำนวณ เช่น บวก , ลบ, คูณ, หาร 
เป็นต้น รวมทั้งการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณ เช่น Sum, Min, Max, Average เป็นต้น 

- การแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การแทรกวัตถุและการปรับแต่งวัตถุ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ 
เป็นต้น 

- การป้องกันแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การป้องกันแผ่นงาน (Protect) รวมทั้งการกำหนดให้เป็นขั้นตอน
สุดท้าย (Mark as Final) 

- การจัดการงานนำเสนอ มีขอบเขตครอบคลุม การจัดการงานนำเสนอ เช่น New, Open, Save เป็นต้น การ
จัดการมุมมองการใช้งาน และการเลือกใช้เค้าโครงของงานนำเสนอ เช่น Views และ Layout 



181 
 

- การใช้งานข้อความบนสไลด์ มีขอบเขตครอบคลุม การจัดรูปแบบข้อความงานนำเสนอ เช่น คำสั่ง Format, 
และ Font เป็นต้น รวมทั้งการใช้เครื่องหมายนำหน้าหัวข้อข้อความบนงานนำเสนอ เช่น  กลุ่มคำสั่ง Bullets, 
และ Numbering เป็นต้น 

- การแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน มีขอบเขตครอบคลุม การแทรกวัตถุบนงานนำเสนอ เช่น การแทรก Picture, 
Chart, และ Smart Art เป็นต้น รวมทั้งการปรับแต่งวัตถุบนงานนำเสนอ เช่น กลุ่มคำสั่ง Format Object เป็น
ต้น 

- การกำหนดการเคลื่อนไหว มีขอบเขตครอบคลุม การกำหนดการเคลื่อนไหวบนงานนำเสนอ เช่น กลุ่มคำสั่ง 
Animation เป็นต้น รวมทั้งการกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนหน้าสไลด์งานนำเสนอ เช่น กลุ่มคำสั่ง Transition 
เป็นต้น  

- การตั้งค่างานนำเสนอ มีขอบเขตครอบคลุม การกำหนดสไลด์สำหรับการนำเสนองาน เช่น กลุ่มคำสั่ง Custom 
Slide Show เป็นต้น การตั้งค่าการงานนำเสนอ เช่น กลุ่มคำสั่ง Setup Slide Show รวมทั้งการนำเสนองาน
โดยการใช้กลุ่มคำสั่ง Presentation เป็นต้น 
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ผนวก ค DLit300 ใช้ดิจิทลัเพื่อการทำงานร่วมกัน 
( 40 ชั่วโมง ) 

ความมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ความสามารถ 1) ทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ โดยใช้งาน
พื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ ใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2) 
สามารถใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล โดยใช้โปรแกรมสร้างเว็บ ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 
ใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ ใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว และ 3) สามารถใช้ดิจิทัลเพื่อความ
มั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักการเพื่อรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามหลักการใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งสามารถกำหนดรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เรื่อง 
ชั่วโมง 

การสอน 
ขอบเขตการสอน หลักฐาน 

1. ทำงานร่วมกันแบบออนไลน ์ 4 สช. 
ป. 

 
1.1 ใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์ 
1.2 ใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ 
1.3 ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ 
1.4 ใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่าน

จอภาพ 

 

2. ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 32 สช. 
ป. 

 
2.1 ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ 
2.2 ใช้สื่อดิจิทลัเพื่อการทำงาน 
2.3 ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 
2.4 ใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ 
2.5 ใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว 

 

3. ใช้ดิจิทัลเพือ่ความมั่นคง
ปลอดภัย 

3 สช. 
ป. 

 
3.1 การจัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ปลอดภัย 
3.2 ปฏิบัติตามหลักการเพ่ือรักษาความ
ปลอดภัย 
3.3 ปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บบราวเซอร์
อย่างปลอดภัย 
3.4 จัดการรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน 
 

 

4. ทดสอบ 1 สช.ป. ทุกเรื่องที่ได้ศึกษามา  
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รายละเอียดขอบเขตการสอน 

- การใช้งานพื้นที่เพื่อการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้พื้นที่การทำงาน เช่น 
Microsoft SharePoint, Google Docs เป็นต้น รวมทั ้งการใช้งานและการแบ่งปันพื ้นที ่การทำงานแบบ
ออนไลน์ 

- การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้พื้นที่แบ่งปันข้อมูล เช่น OneDrive, 
Drop box เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานและการแบ่งปันพื้นที่แบ่งปันข้อมูลแบบออนไลน์ 

- การใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ เช่น 
Windows Remote Assistance, TeamViewer, Join me เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ
ร่วมกัน 

- การใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้โปรแกรมประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ เช่น Skype, Google Hangout เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานโปรแกรมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
ร่วมกัน 

- การใช้โปรแกรมสร้างเว็บ มีขอบเขตครอบคลุม การออกแบบหน้าเว็บเพจ ด้วยการปรับแต่งตัวอักษร การสร้าง
จุดเชื่อมโยง การสร้างตาราง อีกทั้งการใส่ CSS Styles และการแทรกวัตถุต่าง ๆ บนเว็บเพจ เช่นรูปภพ และ
แบบฟอร์ม รวมถึงการเผยแพร่เว็บเพจ 

- การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน มีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้สื่อดิจิทัลแบบต่าง ๆ การจำแนกรูปแบบของ
สื่อดิจิทัล รวมถึงการใช้งานสื่อดิจิทัล 

- การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ มีขอบเขตครอบคลุม การบันทึกภาพจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น หน้าจอ
คอมพิวเตอร์, หน้าเว็บเพจ สแกนเนอร์ เป็นต้น และการปรับแต่งรูปด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ รวมถึงการ
บันทึกไฟล์ภาพเพื่อนำไปใช้งาน 

- การใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอภาพ มีขอบเขตครอบคลุม การใช้โปรแกรมสำหรับจับการทำงาน
ของหน้าจอ รวมถึงการบันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน 

- การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว มีขอบเขตครอบคลุม ชนิดไฟล์ที่นำมาใช้งานเพื่อการตัดต่อสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการบนัทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน 

- การป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย มีขอบเขตครอบคลุม ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ของข้อมูล เช่น การนำแฟ้มข้อมูลขึ้นสู่การทำงานบนระบบออนไลน์ หรือคลาวด์คอมพิวติ้ง วิธีการป้องกันการ
แก้ไขข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การเข้ารหัส และการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลลงสื่อจัดเก็บ เป็นต้น การป้องกันภัย
คุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรม เช่น โปรแกรมการใช้งานธนาคารออนไลน์ การใช้งานโปรแกรม
สังคมออนไลน์ และการปรับปรุงข้อบกพร่องและรุ่นของโปรแกรม เป็นต้น รวมทั้งการป้องกันภัยคุกคามด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น การแพร่ขยายไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
การติดตามอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อสูญหาย และความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
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- การปฏิบัติตามหลักเพื่อรักษาความปลอดภัย มีขอบเขตครอบคลุม การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เช่น 
การเข้ารหัสแฟ้มข้อมูล ช่องทางการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการส่งผ่านข้อมูลในสถานะเคลื่อนไหว 
หรือสถานะหยุดพัก วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดในการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย การทำลายข้อมูล การกู้คืน
ข้อมูล และนโยบายภาครัฐกับระบบการรักษาข้อมูล เป็นต้น พร้อมทั้งการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม 
เช่น การเข้าโจมตีโปรแกรม กระบวนการ update โปรแกรมเพื่อปิดช่องโหว่ และการเลือกใช้ภาษาโปรแกรม
เพื่อความปลอดภัยในโปรแกรมระบบออนไลน์ เป็นต้น 

- การปฏิบัติตามหลักการใช้งานเว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย  มีขอบเขตครอบคลุม การปรับแต่งความ
ปลอดภัยของเว็บเบราเซอร์ เช่น การกำหนดค่า remember username และ password, การล้าง cache, 
การกำหนดค่าความปลอดภัยในการเข้าระบบอินเทอร์เน็ต , การอนุญาตให้ run script บนเว็บเบราเซอร์ และ
การปรับเป็นโหมดไม่ระบุตัวตน เป็นต้น การใช้งานเว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภัย เช่น การใช้ https, การ log 
off, การใช้งานผ่าน proxy และการเข้าถึงเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น พร้อมทั้งการใช้งานโปรแกรมเสริม
สำหรับเว็บเบราเซอร์ เช่น add on, web store, และ extensions เป็นต้น 

- การกำหนดรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน มีขอบเขตครอบคลุม การพิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่เป็น เช่น finger print, 
palm scan, voice recognition, retina scan, และ facial recognition เป็นต้น การพิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่มี 
เช่น cryptographic keys, one time password, และ ID card เป็นต้น พร้อมทั้งการพิสูจน์ตัวตนด้วยสิ่งที่รู้ 
เช่น การกำหนดรหัสผ่าน, การพิสจูน์ตัวตน, และเครื่องมือสำหรับทดสอบรหัสผ่าน เป็นต้น 
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ผนวก ง DLit400 ประยุกตใ์ช้เครื่องมือดจิิทัลเพื่อการทำงาน  
( 4 ชั่วโมง ) 

ความมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เข้ารบัการศึกษาอบรม มีความรูค้วามสามารถ .ในการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน และ
กำหนดการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

เรื่อง 
ชั่วโมง 

การสอน 
ขอบเขตการสอน หลักฐาน 

1. ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ
ทำงาน 

2 สช. 1.1 เลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลได้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน 
1.2 ใช้โปรแกรมเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ
ทำงานได้ 

 

2. กำหนดการใช้งานเครื่องมือ
ดิจิทัลอย่างถูกต้อง 

2 สช. 2.1 ระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ดิจิทัล 
2.2 กำหนดนโยบาย/แนวทางการใช้งาน
เครื่องมือดิจทิัล 

 

3. ทดสอบ  - ทุกเรื่องที่ไดศ้ึกษามา  
 

รายละเอียดขอบเขตการสอน 

เนื่องจากหน่วยสมรรถนะนี้เป็นสมรรถนะของข้าราชการทุกคน การใช้เครื่องมือและสื่อดิจิทัล  จึงมีความ
แตกต่างกันไปตามแต่ละหน่วยงาน และแต่ละตำแหน่งงาน ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลที่แตกต่าง
กันไป การประเมินหน่วยสมรรถนะจึงไม่ควรจะประเมินบนพื้นฐานความความเข้าใจว่าเครื่องมือดิจิทัลหนึ่งสามารถ
ใช้ได้กับทุกคนหรือทุกหน่วยงาน 

- การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานมีขอบเขตครอบคลุม การเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลแบบต่างๆ ตาม
ความจำเป็นของหน่วยงานและลักษณะงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เว็บ 
ฐานข้อมูลหน่วยงาน โปรแกรมที่ใช้ในหน่วยงาน การตกแต่งภาพ การนำเสนอ งานเอกสาร การวิเคราะห์คำนวณ 
เป็นต้น (ตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงแนวทาง แต่ไม่ได้จำกัดว่าจะมีเพียงเท่านี้หรือไม่สามารถต่างจากนี้ได้) 

- กำหนดการใช้งานสื่อดิจิทัลอย่างถูกต้องมี ในบริบทนี้มุ ่งเน้นไปที่ข้อมูลขององค์กรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ขอบเขตครอบคลุมถึง การระบุกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล เช่น พรบ.ว่าด้วย
การกระทำความผิดด้านคอมพิวเตอร์ การกำหนดนโยบาย/แนวทางการใช้งานสื่อดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง เช่น ความ
ตระหนักในประเด็นความเป็นส่วนตัวดิจิทัล (Privacy) ความปลอดภัย (Safety) ความมั่นคง (Security) นโยบาย
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Policy) เป็นต้น รวมไปถึงการปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด 
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เอกสารอ้างอิง 

• กระทรวงกลาโหม, แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงกลาโหม, 
กรุงเทพมหานคร, 2563 

• กระทรวงกลาโหม, แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2563-
2570, กรุงเทพมหานคร, 2562 

• สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลกร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ปรับปรุงครั้งที่ 1 มิถุนายน 2562), 
นนทบุรี, 2562 

• สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลกร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล, นนทบุรี, 2561 

• สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้่ราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพื่อรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล, นนทบุรี, 2560 

• สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, คู่มือจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล, นนทบุรี, 2560 
• มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะดา้นดิจิทัลของ

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
• ส่วนราชการและหนว่ยงานของรัฐสามารถใช้แหลง่การเรยีนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบออนไลน์  

(E-Learning) ที่สำนักงาน ก.พ. รวบรวม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและหน่วยงานภายในหน่วยงานของทา่น ในระยะเร่งด่วน ได้ที่ : 

https://www.ocsc.go.th/Digital_Learning_Sources 

• ส่วนราชการและหนว่ยงานของรัฐสามารถค้นหาหลักสูตรฝกึอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ในรูปแบบห้องเรียน (Classroom Training) หรือติดตอ่เจา้หน้าที่ของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ไดท้ี่ : 

https://tdga.dga.or.th/index.php/th/ 

 

----------------------------------------------------------- 

https://www.ocsc.go.th/Digital_Learning_Sources
https://tdga.dga.or.th/index.php/th/
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