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หลักสูตรการพัฒนาองค0กรดิจิทัล  

(Eenterprise Architecture and Digital Transformation) 

๑. หลักการและเหตุผล 

การขับเคลื่อนไปสู7การเป8นประเทศไทย ๔.๐ เป8นความพยายามของรัฐบาลในการสรDาง 

การเปลี่ยนแปลงใหDเกิดข้ึนกับสังคมไทยไปสู7สังคมดิจิทัลซึ่งสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่ไดDรับ

ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ส7งผลใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชDชีวิตของพวกเรา

ทุกคน และส7งผลใหDประชาชนมคีวามคาดหวังในการบริการของภาครัฐสูงมากข้ึนตามไปดDวย ผลก็คือ หน7วยงาน

ต7าง ๆ ของภาครัฐจำเป8นตDองปรับเปลี่ยนไปสู7การเป8นองคVกรดิจิทัล (Digital Transformation)  

ในการปรับเปลี่ยนเป8นประเทศไทย ๔.๐ น้ัน รัฐบาลไดDกล7าวถึง“Digital Economy” กล7าวถึง 

“Value Based Economy” และกล7าวถึงคำว7า “Co-Creation” หรือ การทำงานร7วมกับภาคเอกชนและทำ

ใหDเกิดเป8นประโยชนVและมคุีณค7าสูง ในอดีตที่ผ7านมารฐับาลจะมุ7งในเรื่องของเศรษฐกิจเสยีมาก ในช7วงที่ผ7านมา

เราจะไดDยินในเรื่องของ Sustainability แลDวก็ Security แลDวก็มีคำว7า ปรองดอง ดDวย ดังน้ัน ประเทศไทยจึง

ตDองการความสมดุลในการใชDงบประมาณมากข้ึน ในส7วนดิจิทัลก็เช7นกัน ไม7ไดDหมายความว7าเอามาขับเคลื่อน

แต7เรื่องของเศรษฐกิจแต7ตDองนำดิจิทัลมาขับเคลื่อนในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ ความมั่นคง การสรDาง

ความสัมพันธVอันดีของคนไทย รวมไปถึงการเป8นส7วนหน่ึงของประชาคมโลกดDวย การขับเคลื่อนสู7การเป8น

รัฐบาลดิจิทัลจึงจำเป8นตDองมีการมองและลงมือทำในทุกมิติอย7างสมดุล และเลือกทำในเรื่องที่ประเทศไทยมี

ความถนัดมีความไดDเปรียบมากที่สุด 

 

การปรับเปลี่ยนสู7การเป8นองคVกรดิจิทัล (Digital Transformation) คือ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยน

วิธีการทำงาน และเปลี่ยนวิธีการใหDบริการประชาชน เป8นการเดินทาง (Journey) ขององคVกรใดองคVกรหน่ึง

เพื่อไปใหDถึงเปyาหมาย โดยใชDกลุ7มของเทคโนโลยีดิจิทัล ๓ กลุ7ม คือ (๑) เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเช่ือมโยง 

(connectivity) (๒) เทคโนโลยีป}ญญาประดิษฐV (Artificial Intelligence) และ (๓) กลุ7มเทคโนโลยีดิจิทัล 



๒ 

 

Block Chain ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง ๓ กลุ7มขDางตDนน้ี จะเขDามาเปลี่ยนวิธีการระบุตัวตน และส7งผลใหDตDองมี

การเปลี่ยนกระบวนการทำงานของพวกเราทั้งหมด เราจึงจำเป8นที่จะตDองเปลี่ยนแปลงแนวคิดรูปแบบและ

วิธีการในการทำงานใหม7 (Business Model) เพื่อมุ7งไปสู7เปyาหมายที่ไม7ใช7เพียงแค7ว7าองคVกรจะไดDอะไร แต7คือ

เปyาหมายที่ว7า “ประชาชนจะตDองไดDรับประโยชนV” น่ีคือ Digital Transformation 

โดยการปรับ เปลี่ ยนเป8 นองคVกรดิจิทัล  (Digital Transformation) จะตDอ งพิ จารณาถึง  

๕ องคVประกอบสำคัญ ตาม Digital Transformation Reference Model ซึ่งประกอบดDวย ๑) Vision Mission 

๒ ) Business Services และ Business Objectives Digital ๓ ) Organization Business Process as a Service  

๔) Digital Initiatives และ ๕) Digital Platform อีกทั้งตDองเริ่มตDนทำความเขDาใจกับวิสัยทัศนVของประเทศที่

สะทDอนออกมาในรูปแบบ “ประเทศไทย ๔.๐” เสียก7อน การปรับเปลี่ยนในส7วนอื่น ๆ จึงจะตามมาเพื่อนำไปสู7

การเป8นประเทศไทยที่มั่นคง มั้งค่ังและย่ังยืน ผูDบริหารขององคVกรเป8นผูDมีส7วนสำคัญย่ิงต7อการปรับเปลี่ยนเป8น

องคVกรดิจิทัล (Digital Transformation) หากปราศจากการผลักดันของผูDบริหารแลDวจะเป8นเรื่องยากที่จะ

สรDางการปรับเปลี่ยน ดังน้ัน ก7อนที่ลงมือปรับเปลี่ยนอะไร ฝãายบริหารจำเป8นที่จะตDองระดมความคิดเห็นทั้ง

จากคนภายในและภายนอกองคVกรเพื่อใหDมีวิสัยทัศนVที่ชัดเจนเสียก7อนว7าจะไปทิศไหนและจะไปดDวยกลยุทธ

แบบไหน แลDวจึงจะกำหนดบริการ กำหนดทักษะของคน กำหนดอุปกรณVและเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะตDองใชD 

ประเด็นสำคัญที่ทุกหน7วยงานจะตDองตระหนักในการออกแบบองค0กรดิจิทัล ก็คือ หน7วยงานตDอง

รูDว7าตอนน้ีองคVกรของตนเองอยู7ในระยะใดของการเป8นองคVกรดิจิทัล เป8นระยะ Early เป8นระยะ Developing หรือ 

เป8นระยะ Mature องคVกรจะสรDางบริการอะไรและตDองทำใหDคนในองคVกรกลุ7มใด มีทักษะอะไร ในช7วงเวลาไหน  

เพื่อไปสู7เปyาหมายของการเป8นองคVกรที่ตอบสนองความตDองการของประชาชนหรือแกDป}ญหาใหDกับประชาชนไดD 

โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งน้ี เพื่อใหDเกิดประโยชนVอย7างแทDจริงโดยมิใช7การพัฒนาขDาราชการหรือบุคลากร 

โดยไรDซึ่งทิศทางซึ่งจะทำใหDสิ้นเปลืองงบประมาณเป8นจำนวนมากโดยเปล7าประโยชนV 

เรามักเขDาใจว7า การออกแบบองคVกรดิจิทัล จะตDองเอาดิจิทัลเป8นตัวต้ัง แต7อันที่จริงแลDว จะตDอง

คิดถึงองคVประกอบหลักของการเป8นองคVกรใหDครบถDวนก7อน ไม7ว7าจะเป8น Vision, Mission วัตถุประสงคVของ

ธุรกิจ กระบวนงานในการใหDบริการขององคVกร คือ จะตDองรูDว7าจะตDองทำอะไรก7อน แลDวจึงค7อยดึงเอาดิจิทัลเขDามา

ช7วยในงาน เมื่อจะทำโปรเจคที่เกี่ยวขDองกับดิจิทัลจะตDองมาดูก7อนว7า องคVกรหรือหน7วยงานเราจะทำอะไร 

เพื่อใหDประชาชนไดDประโยชนVอะไร มีใครเขDามาเกี่ยวขDองบDาง มีอุปสรรคอะไรบDาง แลDวควรนำดิจิทัลมาใน

รูปแบบใดเพื่อใหDงานน้ันสำเร็จ 

การจัดทำสถาป}ตยกรรมการจัดการองคVกรแนวใหม7 (Enterprise Architecture; EA) จะช7วยใหD

การบริหารยุทธศาสตรVองคVกรเกิดการบูรณาระหว7างภารกิจในดDานต7าง ๆ และแผนยุทธVศาสตรVทางดDาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งจะช7วยใหDการขับเคลื่อนองคVกรไปสู7เปyาหมายและยุทธศาสตรVที่กำหนดไวDไดD

อย7างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจะช7วยใหDการบรหิารจัดการทรพัยากรดDานต7าง ๆ  เกิดความคุDมค7า เช7น ดDานการลงทุน

ในโครงสรDางพื้นฐาน การบริหารงานดDานบุคลากร เป8นตDน การมีสถาป}ตยกรรมองคVกร (Enterprise 

Architecture) หรือ Enterprise Blue Print แบบหลวม ๆ จะช7วยใหDองคVกรมีพิมพVเขียวที่แสดงใหDเห็น
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ภาพรวมและความเช่ือมโยงขององคาพยพต7าง ๆ ขององคVกรอย7างเป8นระบบทั้งในส7วนของระบบงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแอปพลิเคชัน รวมทั้งเห็นการควบคุมดูแลคนไปจนถึงการควบคุมอุปกรณV การรักษา

ความปลอดภัยจากประตูไปจนถึงความปลอดภัยทางไซเบอรV แผนภาพดVานลWางแสดงใหDเห็นต้ังแต7ในเรื่องของ

ความสมดุลของบริการหลัก ส7วนสนับสนุน ความมั่นคง นวัตกรรม และความสามารถในการทำงาน ซึ่งทำใหD

เห็นว7าใคร ทำอะไร อยู7ที่ไหน และบริการใดตDองเกิดข้ึน ซึ่งแสดงถึงความสมดุลของงานเก7า งานใหม7 และงานที่

ตDองยุบเลิก อย7างเป8นพลวัตรเพื่อขับเคลื่อนไปสู7เปyาหมายองคVกร 

หลักสูตรน้ีมีจุดมุ7งหมายใหDผูDเขDาร7วมอบรมเขDาใจหลักการและองคVประกอบของการปรับเปลี่ยน

องคVกรเป8นองคVกรดิจิทัล รวมถึงการติดอาวุธทางป}ญญาและฝêกปฏิบัติใหDเกิดทักษะดDานดิจิทัลอย7างแทDจริง  

เพื่อนำไปสู7การขับเคลื่อนองคVกรของตนไปสู7การเป8นองคVกรดิจิทลัไดDในที่สุด 

๒. วัตถุประสงค0 

๑. เพื่อใหDผูDเรียนไดDตระหนักรูDถึงความสำคัญและความจำเป8นในการปรับเปลี่ยนเป8นองคVกรดิจิทัล 

๒. เพื่อใหDผูDเรียนไดDเรียนรูDกระบวนการในการออกแบบบริการตอบสนองความตDองการของประชาชน  

ที่เช่ือมโยงกับออกแบบองคVกรและกระบวนการทำงานที่ทันสมัย ยืดหยุ7น โดยนำนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตVใชDอย7างเต็มศักยภาพ  

๓. เพื่อใหDผูDเรียนเกิดทักษะและประสบการณVจากการทดลองฝêกปฏิบัติในการคิดบริการ ออกแบบองคVกร 

และจัดทำสถาป}ตยกรรมระบบขององคVกรของตนเอง เพื่อนำไปสู7การปรับเปลีย่นเป8นองคVกรดิจิทัล 
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๓. โครงสร)างหลักสูตร 

 ช$วงของการพัฒนาในหลักสูตรน้ีแบ$งเป<น ๕ ระยะ ดังน้ี 

ระยะท่ี ๑ Understanding Digital Transformation เน้ือหาในส$วนน้ีใหQความสำคัญกับการสรQางความเขQาใจในบริบท

ของความเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงป\จจุบัน แลQวใหQบุคลากรกลุ$มสำคัญไดQพิจารณาการจัดองค̀กรของ

ตนเองเปรียบเทียบกับโมเดลปรบัเปลีย่นสู$องค̀กรดิจทิัลอQางอิง (Digital Transformation Reference Model) ซึ่งม ี๕ 

องค̀ประกอบ ไดQแก$  ๑) Vision Mission ๒) Business Services และ Business Objectives Digital ๓) 

Organization Business Process as a Service ๔ ) Digital Initiatives และ ๕) Digital Platform โดย

เน้ือหาในส$วนน้ีเป<นการสรQางความเขQาใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาไปสู$การเป<นประเทศไทย ๔.๐ พรQอมทั้ง

วิเคราะห`ภูมิทัศน̀องค̀กรทั้งในป\จจุบัน ทำความเขQาใจกับความคาดหวังของ stakeholder รวมทั้งและระบุ

เป}าหมายที่ควรจะเป<น ในบริบทประเทศไทย ๔.๐ โดยนำ “พัฒนาการดQานดิจิทัลของหน$วยงานของรัฐ” Digital 

Government Maturity Model ๓ ระยะ (ระยะ Early ระยะ Developing และระยะ Mature)  มาปรับใชQ  

(ความหมายของพัฒนาการแต$ละระยะปรากฎตามเอกสารหมายเลข ๑)  แลQวสรQางสรรค̀บริการรูปแบบใหม$ที่

ตอบสนองความตQองการของประชาชนและผูQรบับริการอย$างแทQจริง ดQวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาประยุกต̀ใชQอย$างเต็มศักยภาพ 

 
 

ระยะท่ี ๒ Designing New Experiences and Business Model เน้ือหาในส$วนน้ี บุคลากรกลุ$มสำคัญจะไดQเรียนรูQ

และฝåกฝนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการออกแบบบริการ (Service Design) ซึ่งใหQความสำคัญกับ

ประสบการณ̀และประโยชน̀ของผูQรับบริการหรือผูQใชQงาน (Customer Experience) เป<นหลัก บุคลากรกลุ$มสำคัญ

จะไดQประสบการณ̀ในการสรQางสรรค̀งานโดยเขQาไปอยู$ในโลกของผูQใชQ และปรับมุมมองบริการหรืองานของภาครัฐ 



๖ 

 

ใหQเป<นสินคQา แลQวออกแบบบริการที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค̀กรตามเป}าหมายที่ต้ังไวQ และเป<นบริการที่

มีความเป<นพลวัตรสามารถปรับเปลี่ยนใหQยืดหยุ$นไดQตามสถานการณ̀ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
 

ระยะท่ี ๓ Changing Nature of Work and Workforce หลังจากที่ไดQทำความเขQาใจกับบทบาทหนQาที่ความ

รับผิดชอบ ทิศทางขององค̀กร รวมทั้งความคาดหวังของผูQรับบริการเพื่อทบทวนเป}าหมายเดิมกับเป}าหมายของ

การเป<นองค̀กรดิจิทัล (Digital Organization) แลQว บุคลากรกลุ$มสำคัญจะไดQเรียนรูQเกี่ยวกับ “การเช่ือมโยง

บริการไปสู$กระบวนการทำงาน” ทั้งในส$วนของการจัดองค̀กรดิจิทัล การปรับกระบวนงาน การจัดโครงสรQาง

องค̀กร การจัดเตรียมกำลังคนใหQมีทักษะแบบใหม$ และการวางแผนเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และการเช่ือมโยง

และบูรณาการงานระหว$างหน$วยงานที่เกี่ยวขQอง เพื่อรองรับการปรับรูปแบบการบริการและกระบวนการ

ทำงานขององค̀กรอย$างมีทิศทางดQวยการใชQทรัพยากรที่มีอยู$ใหQเกิดประโยชน̀สูงสุด  

 

รวมทั้งไดQเรียนรูQการสรQางสมดุลของการจัดองค̀กรดิจิทัล โดยการวิเคราะห`และฝåกปฏิบัติเพื่อสรQางสถาป\ตยกรรม

องค̀กร (Enterprise Architecture) หรือพิมพ`เขียวองค̀กร (Enterprise Blue Print) แบบหลวม ๆ เพื่อสรQาง

สมดุลใน ๒ มิติ ไดQแก$ มิติที่ ๑ การสรQางสมดุลของบริการหลัก กับส$วนงานสนับสนุน การรักษามาตรฐานและ 



๗ 

 

ธรรมาภิบาล นวัตกรรม และความสามารถในการทำงาน ซึ่งจะแสดงใหQเห็นว$าใคร ทำอะไร อยู$ที่ไหน และ

บริการใดตQองเกิดข้ึน ซึ่งแสดงถึงความสมดุลของงานเดิมที่ปรับรูปแบบไป (Optimised services) งานใหม$ 

(New services) และงานที่ตQองยุบเลิก (Retired services) อย$างเป<นพลวัตรเพื่อขับเคลื่อนไปสู$เป}าหมาย

องค̀กร และมิติที่  ๒ การสรQางสมดุล ระหว$างการดำเนินงานของหน$วยงาน (Business) แอปพลิเคชัน 

(Application) การบริหารจัดการขQอมูล (Data) และโครงสรQางพื้นฐานดQานเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งจะมี

ในเรื่องของการควบคุมดูแลคน ระบบงาน ระบบ application ไปจนถึงการควบคุมอุปกรณ̀ การรักษาความปลอดภัย

จากประตูไปจนถึงความปลอดภัยทางไซเบอร` ดQวย 

 

ระยะท่ี ๔ Any Time. Any Where Any Place. ไดQแก$ การนำใชQเทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัย การสรQาง

วัฒนธรรมดิจิทัล และการต$อยอดอย$างย่ังยืน เน้ือหาส$วนน้ีมุ$งเนQนการทำความรูQจักกับชนิดของเทคโนโลยีดิจิทัล

หรือแอปพลิเคชัน การจัดการขQอมูลที่จะนำไปใชQกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเลือกและนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่

เหมาะสมมาใชQในงาน รวมถึงการพัฒนาใหQเกิดวัฒนธรรมดิจิทัลในองค̀กรเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   

ระยะท่ี ๕ Make it Happen บุคลากรกลุ$มสำคัญจะตQองร$วมกันตกผลึกและจัดทำขQอเสนอช้ินงานจริงในการปรับ

เป<นองค̀กรดิจิทัลโดยอาศัยองค̀ความรูQจากการฝåกอบรม และนำเสนอต$อผูQบริหารของหน$วยงานเพื่อใหQความเห็นชอบ 

ในการขับเคลื่อนไปสู$การปฏิบัติ 

 

เน้ือหา 

๑. Digital Transformation: Introduction 

๒. Enterprise Architecture: The Foundation for Innovation 

๓. Business Strategy and Business Architecture 



๘ 

 

๔. Business Architecture: AS-IS และ TO-BE 

๕. Application Strategy and Application Architecture 

๖. Application Architecture: AS-IS และ TO-BE 

๗. Data Strategy and Data Architecture 

๘. Data Architecture: AS-IS และ TO-BE  

๙. Technology Strategy and Technology Architecture 

๑๐. Technology Architecture: AS-IS และ TO-BE 

๑๑. Enterprise Architecture Strategic Roadmap และ Change Management and EA 

Governance 

๑๒. Design Thinking 

 

ความสอดคล)องของเน้ือหาในหลักสูตรและทักษะตาม ว๖/๒๕๖๑ 

หลักสูตร ชิ้นงานท่ีคาดหวังของหลักสูตร หนJวยความสามารถ 

หลักสูตรการพฒันาองค̀กร

ดิจิทัล (Enterprise 

Architecture and Digital 

Transformation)  

ขQอเสนอของผูQเขQารับการฝåกอบรมไดQรับการนำไป

พัฒนาต$อยอดจริงในหน$วยงาน 

DTR๑๐๐ – ๓๐๐ 

DG๑๐๐ – ๖๐๐  

DT๑๐๐ - ๗๐๐ 

DL๑๐๐ – ๓๐๐ 

SPM๑๐๐ – ๖๐๐  

DS๑๐๐ - ๗๐๐  

DLit๑๐๐  - ๗๐๐  

รวม ๓๙ หนJวยความสามารถ 

 

ลำดับ กลุJมทักษะ จำนวนหนJวย

ความสามารถ 

๑ กลุ$มทักษะดQานความเขQาใจและใชQเทคโนโลยีดิจิทลั – (Digital Literacy Skill Set)* ๗ 

๒ กลุ$มทักษะดQานการควบคุมกำกับ และการปฏบิัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดQานดิจิทลั – 

(Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set)* 

๖ 

๓ กลุ$มทักษะดQานเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อยกระดับศักยภาพองค̀กร – (Digital Technology Skill Set)  ๗ 

๔ กลุ$มทักษะดQานการออกแบบกระบวนการและการใหQบรกิารดQวยระบบดิจิทลัเพื่อการพฒันาคุณภาพงานภาครัฐ – 

(Digital Process and Service Design Skill Set) 

๗ 

๕ กลุ$มทักษะดQานการจัดการโครงการและการบริหารกลยุทธ̀ – (Project and Strategic Management Skill Set) ๖ 

๖ กลุ$มทักษะดQานผูQนำดิจิทลั – (Digital Leadership Skill Set) ๓ 

๗ กลุ$มทักษะดQานการขับเคลือ่นการเปลี่ยนแปลงดQานดจิิทัล – (Digital Transformation Skill Set) ๓ 



๙ 

 

กระบวนการและวิธีการพัฒนา 

- Project Base Action Learning ภายใตQหัวขQอ “การจัดองค̀กรและการพฒันาบริการประชาชนของ

หน$วยงานภาครัฐตQนแบบ (กรมบังคับคดี) เพื่อการไปสู$ Open and Connected Government" 

- การฝåกปฏิบัติ อภิปรายกลุ$ม 

- การบรรยาย 

สัดสJวนวิธีการในการพัฒนา 

- การบรรยาย รQอยละ ๓๐ 

- การอภิปรายกลุ$ม รQอยละ ๒๐ 

- การฝåกปฏิบัติเป<นกลุ$ม รQอยละ ๕๐ 

 

ประโยชนUท่ีผู)เข)ารับการฝXกอบรมจะได)รับ 

๑. มีความรูQความเขQาใจและตระหนักถึงความจำเป<นในการปรับเปลี่ยนสู$การเป<นรัฐบาลดิจิทัล 

๒. สามารถออกแบบบริการและจัดทำขQอเสนอการจัดองค̀กรที่ถูกตQองตามหลักวิชา  

๓. มีความเขQาใจถึงบริการและการจัดองค̀กรในภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนไปสู$การเป<นองค̀กรดิจิทัล  

ที่ ชัดเจนและเป<นระบบ สามารถนำองค̀ความรูQที่ไดQรับการพัฒนาต$อยอดและขยายผลเพื่อการสรQาง 

การเปลี่ยนแปลงในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานและการใหQบริการของหน$วยงาน (Business 

Model) ใหQมีความทันสมัยเป<นองค̀กรที่สรQางสรรค̀นวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชQ มีการเช่ือมโยง

ขQอมูลการทำงานและการใหQบริการขQามหน$วยงาน ในลักษณะ Interoperability รวมทั้งมีการเป°ดเผยขQอมูล 

ที่สนับสนุนการสรQางรัฐบาลแบบเป°ดไดQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

กลุJมเปZาหมาย
1
 

ทีมขับเคลื่อนความเปลีย่นแปลง ซึง่ประกอบไปดQวย ผูQบรหิารส$วนราชการ (Executive) ผูQอำนวยการกอง 

(Management) ผูQทำงานดQานนโยบายและวิชาการ (Academic) ผูQทำงานดQานบรกิาร (Service) ผูQปฏิบัติงาน

เทคโนโลยี (Technologist) จำนวน ๔๐ คน 

 

คุณลักษณะท่ีจำเป\นของผู)เข)ารับการฝXกอบม 

 มีความกระตือรือรQน กลQาเปลี่ยนแปลง มุ$งผลสัมฤทธ์ิ คิดสรQางสรรค̀ ตQองการเรียนรูQ รูQทันเทคโนโลยี 

 

ระยะเวลาในการฝXกอบรม 

๑๐ วัน (๖๐ ช่ัวโมง) แบบไม$ต$อเน่ือง 

 

........................................................................ 

                                                        
1 ผู)บริหารสJวนราชการ (Executive) ไดQแก$ ผูQดำรงตำแหน$งหัวหนQาส$วนราชการ หรือรองหัวหนQาส$วนราชการระดับกระทรวง กรม จังหวัด หรือ

หน$วยงานในต$างประเทศ ซ่ึงดำรงตำแหน$งประเภทบริหาร ระดับสูง หรือตำแหน$งอ่ืนที่เทียบเท$า รับผิดชอบการกำหนดนโยบายและทิศทางองค`กร 

และกำกับดูแลการดำเนินงานของส$วนราชการใหQบรรลุเป}าหมายตามบทบาท ภารกิจที่กำหนด อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี  

รองอธิบดี ผูQว$าราชการจังหวัด รองผูQว$าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต 

ผู)อำนวยการกอง (Management) ไดQแก$ ผูQดำรงตำแหน$งหัวหนQาหน$วยงานระดับกอง หรือผูQดำรงตำแหน$งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน$งอ่ืนที่

เทียบเท$า ซ่ึงรับผิดชอบการนำนโยบายจากฝ•ายบริหารไปปฏิบัติใหQเกิดผลอย$างเป<นรูปธรรม และควบคุมกำกับการทำงานของหน$วยงานใหQเป<นไป

ตามนโยบายและยุทธศาสตร̀ อาทิ ผูQอำนวยการสำนัก /กอง/ศูนย` ในส$วนกลาง ส$วนกลางที่ตั้งในส$วนภูมิภาค และส$วนภูมิภาค  

ผู)ทำงานด)านนโยบายและวิชาการ (Academic) ไดQแก$ ผูQปฏิบัติงานที่ตQองใชQความรูQในทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติหนQาที่ที่ไดQรับมอบหมาย ซ่ึงมี

ลักษณะงานอย$างใดอย$างหนึ่ง ดังต$อไปนี้ ดทำนโยบาย ยุทธศาสตร̀ แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑ̀ หลักปฏิบัติ หรือจัดทำ(๑) งานจั  

(๒) งานดQานการศึกษา ร$างงบประมาณ คQนควQาวิจัย หรือจัดทำผลงานทางวิชาการ ตำรา หลักสูตร ส่ิงประดิษฐ̀ หรือขQอสรุปเก่ียวกับเร่ืองใด 

เร่ืองหนึ่ง (๓) งานใหQคำปรึกษาโดยใชQความรูQ ความเชี่ยวชาญในสายงาน  

ผู)ทำงานด)านบริการ (Services) ไดQแก$ ผูQ ซ่ึงปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค`เพ่ือการใหQบริการ ใหQความช$วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแก$

ผูQรับบริการภายในหรือภายนอกหน$วยงาน หรือแก$ประชาชน และเอกชน  ลักษณะงานที่ปฏิบัติของกลุ$มนี้ เป<นงานที่ตQองมีการติดต$อ ส่ือสาร หรือ

ปฏิสัมพันธ` กับผูQรับบริการโดยตรง โดยจะเป<นงานที่ใชQความรูQทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติหนQาที่หรือไม$ ก็ไดQ 

ผู)ปฏิบัติงานด)านเทคโนโลยี (Technologist) ไดQแก$ ผูQซ่ึงดำรงตำแหน$งนักวิชาการคอมพิวเตอร̀ เจQาพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร̀ หรือตำแหน$งในสาย

งานอ่ืน หรือประเภทอ่ืนที่ไดQรับมอบหมายใหQปฏิบัติงานที่ตQองใชQความรูQเชิงเทคนิคเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 


