
 
 
 

  หนา 

  

บทที่ 1 บทนํา 1-1 
 1.1 กรอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม 
1-1 

 1.2 โครงรางรายงาน 1-2 
   
บทที่ 2 การศึกษาและวิเคราะหขอมูล 2-1 
 2.1 สถานการณปจจุบัน 2-1 
 2.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 2-3 
   
บทที่ 3 บทสรุปผลการศึกษาวิเคราะหภารกิจหนาที่ 3-1 
 3.1 วิธีการจัดเก็บขอมูล 3-1 
 3.2 สรุปผลการศึกษา 3-3 
   
บทที่ 4 การบริหารการใชบริการจากผูใหบริการภายนอกดานงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Outsourcing Management) 
4-1 

 4.1 ลักษณะงานสําหรับการใชบริการภายนอก 4-1 
 4.2 วงจรชีวิตการบริหารผูใหบรกิารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Outsourcing Life Cycle) 
4-3 

 4.3 กิจกรรมในการดําเนินการตามกรอบการบริหารผูใหบริการจากภายนอก 4-7 
 4.4 สิ่งที่ตองพิจารณาในการบริหารผูใหบริการจากภายนอก 4-15 
 4.5 บทสรุป 4-16 
   
บทที่ 5 ขอเสนอแนะสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สําหรบักลุมผูใชงานทั่วไป 
5-1 

 5.1 สายงานของกลุมผูใชงานทั่วไป 5-1 
 5.2 สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับกลุมผูใชงานทั่วไป 5-4 
 5.3 บทสรุปสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สําหรับกลุมผูใชงานทั่วไป 
5-19 

   

  

  

สารบญั 



 

 

  หนา 

  

บทที่ 6 เสนทางสั่งสมประสบการณ (Career Path) สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสมรรถนะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

6-1 

 6.1 สมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) 
สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6-1 

 6.2 เสนทางสั่งสมประสบการณ (Career Path) สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม 

6-3 

 6.3 คุณสมบัติตามสายงานสําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

6-5 

   
บทที่ 7 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7-1 
 7.1 หลักสูตรสําหรบัผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7-1 
 7.2 หลักสูตรสําหรบันักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับเช่ียวชาญ 7-4 
 7.3 หลักสูตรสําหรบันักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการพิเศษ 7-7 
 7.4 หลักสูตรสําหรบันักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการและปฏิบัติการ 7-15 
 7.5 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
 

7-22 

บทที่ 8 การนําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงยุติธรรมสูการปฏิบติั 

8-1 

   
ผนวก ก ความรูและทักษะสําหรับสมรรถนะดาน ICT ก-1 
   
ผนวก ข ความรูและทักษะสําหรับสมรรถนะดานการบริหารสารสนเทศเชิงกลยุทธ ข-1 
   
ผนวก ค 
 
 
ผนวก ง 
 
 
ผนวก จ 

ความรูและทักษะสําหรับสมรรถนะดาน ICT เฉพาะตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร 
 
วิเคราะหความสัมพันธกับจาํนวนบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม 
 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการในการพฒันาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม 

ค-1 
 
 

ง-1 
 
 

จ-1 

 

สารบญั 



 
 
 

  หนา 

  

บทที่ 4 ภาพ 4.2-1  วงจรชีวิตของการบริหารผูใหบริการจากภายนอก 
ของ Outsourcing Professional Body of Knowledge 

4-3 

 ภาพ 4.2-2  ลําดับกิจกรรมหลักตามกรอบของ ISO 37500:2014 Guidance  
on Outsourcing 

ภาพ 4.2-3  วงจรการบริหารผูใหบริการจากภายนอก ตามมาตรฐาน   
ISO 37500:2014 

4-3 
 

4-5 

   
บทที่ 6 ภาพ 6.1-1  ผังแสดงสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

(ICT Competency) สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ภาพ 6.2-1  ผังแสดงเสนทางสั่งสมประสบการณ (Career Chart) 

6-2 
 
 

6-4 
   
บทที่ 8 ภาพ 8-1     มุมมองในการนําแผนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารสูการปฏิบัติ 
8-2 

 ภาพ 8-2     ขั้นตอนการนําแผนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมสูการปฏิบัติ 

8-3 

   
   
   
   
   
   
   

   

  

สารบญัภาพ 



 
 
 

   หนา 

บทที่ 3 ตาราง 3.2-1 มาตรฐานดานทักษะของกลุมผูใชงานทั่วไป กลุมบุคลากร 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุมผูบรหิาร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

       3-4 

    
บทที่ 4 ตาราง 4.2-1 เปรียบเทียบขั้นตอนหลักตามวงจรชีวิตในการบริหารจัดการ 

ผูใหบริการจากภายนอก 
4-6 

    
บทที่ 5 ตาราง 5.1-1 สายงานของกลุมผูใชงานทั่วไป เฉพาะบุคลากรในสังกัด 

กระทรวงยุติธรรม 
5-1 

 ตาราง 5.2-1 
 
 
ตาราง 5.2-2 
 
 
ตาราง 5.2-3 
 
 
ตาราง 5.2-4 
 
 
ตาราง 5.2-5 
 
 
ตาราง 5.2-6 

ระดับความชํานาญ 3 ขั้น ประกอบไปดวย ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นปานกลาง 
และขั้นสูงของสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในแตละดาน 
เกณฑการประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของผูใชงานทั่วไป e-Competence Area: 
โปรแกรมประมวลผลคํา 
เกณฑการประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของผูใชงานทั่วไป e-Competence Area:  
การใชอินเทอรเน็ตและการคนหาขอมูล 
เกณฑการประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของผูใชงานทั่วไป e-Competence Area:  
การสื่อสาร 
เกณฑการประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของผูใชงานทั่วไป e-Competence Area: 
โปรแกรมแผนตารางทําการ 
เกณฑการประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของผูใชงานทั่วไป e-Competence Area: 
โปรแกรมการนําเสนอ 

5-5 
 
 

5-14 
 
 

5-15 
 
 

5-16 
 
 

5-17 
 
 

5-18 

 
 

   

   

  

  

สารบญัตาราง 



 

 

   หนา 

บทที่ 6 ตาราง 6.3-1 
ตาราง 6.3-2 

หนาที่ความรับผิดชอบของผูอํานวยการ (เฉพาะดาน) 
ขอกําหนดคุณสมบัติของผูอํานวยการ (เฉพาะดาน) 

6-6 
6-8 

 ตาราง 6.3-3 
 
ตาราง 6.3-4 
 
ตาราง 6.3-5 
 
ตาราง 6.3-6 
 
ตาราง 6.3-7 
 
ตาราง 6.3-8 
 
ตาราง 6.3-9 
 
ตาราง 6.3-10 
 
ตาราง 6.3-11 
 
ตาราง 6.3-12 
 
ตาราง 6.3-13 
 
ตาราง 6.3-14 
 
ตาราง 6.3-15 
 
ตาราง 6.3-16 
 
ตาราง 6.3-17 

หนาที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร  
ระดับเช่ียวชาญ (เฉพาะดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ขอกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับเช่ียวชาญ 
(เฉพาะดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
หนาที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร  
ระดับปฏิบัติการ ดานยุทธศาสตรและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ 
ดานยุทธศาสตรและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หนาที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ 
ดานยุทธศาสตรและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ 
ดานยุทธศาสตรและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หนาที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร  
ระดับชํานาญการพิเศษ ดานยุทธศาสตรและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร  
ระดับชํานาญการพิเศษ ดานยุทธศาสตรและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หนาที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร  
ระดับปฏิบัติการ ดานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ขอกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร  
ระดับปฏิบัติการ ดานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หนาที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ 
ดานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ขอกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ 
ดานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หนาที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร  
ระดับชํานาญการพิเศษ ดานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ขอกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร  
ระดับชํานาญการพิเศษ ดานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
หนาที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร  
ระดับปฏิบัติการ ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

6-10 
 

6-12 
 

6-14 
 

6-15 
 

6-17 
 

6-19 
 

6-21 
 

6-23 
 

6-25 
 

6-26 
 

6-28 
 

6-29 
 

6-31 
 

6-32 
 

6-34 

    
    

สารบญัตาราง 



 

 

   หนา 

บทที่ 6 ตาราง 6.3-18 
 
ตาราง 6.3-19 

ขอกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับปฏิบัติการ 
ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
หนาที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ 
ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

6-35 
 

6-37 

 
 
 
 
 
 
 
บทที่ 7 

ตาราง 6.3-20 
 
ตาราง 6.3-21 
 
ตาราง 6.3-22 
 
 
ตาราง 7.1-1 
 
 

ขอกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการ 
ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
หนาที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร  
ระดับชํานาญการพิเศษ ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
ขอกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร  
ระดับชํานาญการพิเศษ ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
 
หลักสูตรอบรมสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 

6-38 
 

6-40 
 

6-42 
 
 

7-2 
 
 

    
 

สารบญัตาราง 



 
 
 

บทนํา 
 
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารกระทรวงยุติธรรม  

พ.ศ. 2560-2564 ประกอบดวย วัตถุประสงค กรอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม และโครงรางรายงาน 

ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม  
มีวัตถุประสงคในการดําเนินการ ดังน้ี  

• เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม 

• เพ่ือสรางความกาวหน าในสายอาชีพของบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารในหนวยงาน 

• เพ่ือใหบุคลากรและหนวยงานสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสมัยใหม สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และยุทธศาสตรประเทศ
ไปสูการปฏิบัติ 
 

1.1 กรอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงยตุิธรรม  

กรอบแผนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม  
แบงกรอบการดําเนินงานออกเปน 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนที่ 1 ทําการศึกษา วิเคราะหภารกิจหนาที่ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหไดขอมูลมาดําเนินงาน ขั้นตอนที่ 2 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนลักษณะของขอเสนอแนะสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับกลุมผูใชงานทั่วไปและกลุมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ขั้นตอนที่ 1:  ศึกษา วิเคราะหภารกิจหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในขั้นตอนน้ีไดดําเนินการศึกษาขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวของ 

สําหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยแบงออกเปน 3 กลุม ดังน้ี 

• กลุมที่ 1 ผูใชงานทั่วไป 

• กลุมที่ 2 บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

• กลุมที่ 3 ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

บทที่ 1 
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ขั้นตอนที่ 2:  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในขั้นตอนนี้เป็นการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบภารกิจหน้าที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น โดยกลุ่มที่ 1 ผู้ใช้งานทั่วไป ได้น าข้อมูล
ดังกล่าวมาก าหนดสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มที่ 2 บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มที่ 3 ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้น าข้อมูลข้างต้น
มาก าหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Path) ที่มีความเหมาะสมส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม และสมรรถนะด้านการบริหารสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

 
1.2 โครงร่ำงรำยงำน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม 
มีเนื้อหาที่เป็นส่วนส าคัญหลายส่วน ได้แก่ บทน า บทสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ ข้อเสนอแนะ 
สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับกลุ่มผู้ใช้งาน ข้อเสนอแนะเส้นทาง 
สั่งสมประสบการณ์ (Career Path) ส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสมรรถนะ 
ของบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ข้อเสนอแนะด้านหลักสูตรการฝึกอบรม และบทสรุปข้อเสนอแนะ ซึ่งแต่ละบท
ประกอบไปด้วยเน้ือหาโดยสังเขป ดังนี้ 

 

บทที่ 1 บทน ำ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ กรอบการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม โครงร่างรายงาน รวมถึงค าอธิบายเนื้อหารายบทโดยสังเขปของแผนพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม 

 
บทที่ 2 กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล กล่าวถึง การศึกษา วิเคราะห์บริบทภายในและภายนอก 

โครงสร้างการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงการวิเคราะห์
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 
บทที่ 3 บทสรุปผลกำรศึกษำวิเครำะห์ภำรกิจหน้ำที่ กล่าวถึง บทสรุปสภาพลักษณะการใช้งาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มผู้ ใช้งาน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบภารกิจหน้าที่  
ลักษณะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน รวมถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูล เพื่อทราบ
สถานภาพ สภาพการณ์ปัจจุบัน และทิศทางในการด าเนินงานในระดับยุทธศาสตร์ และระดับปฏิบัติการ ตลอดจน
โครงการ แผนงาน ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของประเทศ 
และนโยบายของรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจดิจทิัล (Digital Economy)  

 
บทที่  4 กำรบริหำรกำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอกด้ำนงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

(IT Outsourcing Management) กล่าวถึง กรอบการบริหาร เพื่อให้เกิดแนวทางในการบริหารและการใช้
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
รวมถึงการน าเสนอ วงจรชีวิตของการบริหารผู้ให้บริการจากภายนอก ตามกรอบของ ISO 37500:2014  
และกิจกรรมในการด าเนินการ ตามกรอบการบริหารผู้ให้บริการจากภายนอก 
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บทที่  5 ขอเสนอแนะสมรรถนะดานการใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ 

กลุมผูใชงาน กลาวถึง ขอเสนอแนะสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ 
กลุมผู ใชงาน โดยขอเสนอแนะดังกลาวเปนการกําหนดทักษะดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่มีอยู และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
เพ่ือใหผูใชงานสามารถตามทันตอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
บทที่ 6 ขอเสนอแนะเสนทางสั่งสมประสบการณ (Career Path) สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และสมรรถนะของบุคลากร กระทรวงยุติธรรม กลาวถึง ขอเสนอแนะ 
เสนทางสั่งสมประสบการณ (Career Path) สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  
โดยกําหนดเกณฑหรือมาตรฐาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพิจารณาเลื่อนระดับตําแหนงงาน การโอนยาย  
และคุณสมบัติที่ควรจะม ีสําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
บทที่ 7 หลักสูตรการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลาวถึง ขอเสนอแนะ 

หลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพสําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
บทที่ 8 การนําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม 

สูการปฏิบัติ กลาวถึง เรื่องการนําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูการสราง
ความรู อบรม และการสรางความตระหนัก เพ่ือสรางมูลคาใหกับงานที่เกี่ยวของกับบุคลากรทั้ง 3 กลุม  
คือ ผูใชงานทั่วไป บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
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การศึกษาและวิเคราะหขอมูล 
 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนับเปนเครื่องมือสําคัญ ในการยกระดับการพัฒนา 

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ไดจัดทําขึ้นเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากร 
และเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงาน สรางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) เพ่ือใหหนวยงาน 
สามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม และสอดคลอง 
กับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศไปสูการปฏิบัติ 

แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 
จัดทําขึ้นภายใตกรอบของรัฐบาลและนโยบายของรัฐ และไดศึกษาวิเคราะหบริบทโครงสรางการบริหารจัดการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม 

 

2.1 สถานการณปจจุบัน 
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

ไดสงผลกระทบตอประเทศ จึงจําเปนตองปรับตัว ปรับปรุงกลไกภาครัฐ เพ่ือใหกลไกการบริหารงานหนวยงาน
ภาครัฐมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน เอ้ือตอการเสริมสรางรากฐานที่เขมแข็ง
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาประเทศ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  

ผลของความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ที่สําคัญหลายดาน ปจจุบันคอมพิวเตอรและระบบการสื่อสารเขามามีบทบาทมากขึ้น มีการใชระบบเครือขาย 
อาทิ อินเทอรเน็ตเช่ือมโยงการทํางานตาง ๆ การใชสารสนเทศในการขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจอยางกวางขวาง 
การพัฒนาของคอมพิวเตอรที่ประยุกตใชเทคโนโลยีเสมือน อาทิ หองสมุดเสมือนจริง หองเรียนเสมือนจริง  
ที่ทํางานเสมือนจริง เปนตน สําหรับประเทศไทยการพัฒนาประเทศใหอยูบนฐานความรูและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ 
การปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีประสิทธิภาพตํ่าไปสูการใชความรู
และความชํานาญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงเทคโนโลยี
ของประชาชน นับเปนชองโหวอันสงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  

การที่จะขับเคลื่อนประเทศใหมีความกาวหนาและพัฒนาอยางมั่นคง หนวยงานภาครัฐจะตองปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานใหมีความเขมแข็ง นาเช่ือถือ โปรงใส และตรวจสอบได การพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะขององคกร จําเปนตองมุงเนนใหความสําคัญในเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมีขีดสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย โดยการประยุกตใช เทคโนโลยีสมัยใหมรวมกับ 
การปฏิบัติงาน และสามารถใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณ 

 

บทที่ 2 
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ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดระบุแนวทางการพัฒนาประเทศ ในหัวขอ 5.6 
ไวดังน้ี การบริหารราชการแผนดินใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนความสําคัญไปที่การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมี
ความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรวมกับหนวยงานภายนอกและภาคประชาชน
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 8 กําหนดให คณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน หรือ ก.พ. มีหนาที่เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร 
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในดานมาตรฐานคาตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งการวางแผนกําลังคนและดานอ่ืน ๆ เพ่ือใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ และกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และมาตรฐานในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน  
โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ 
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภาครัฐพรอมทั้งผลักดันใหมีการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556-2561) ไปสู การปฏิบัติและเห็นผลอยางเป นรูปธรรมภายใต ประเด็นยุทธศาตรที่  2 ดาน 
การพัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ ซึ่งไดนําสวนที่เกี่ยวของ 
มาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ดังน้ี   

  
- หัวขอ 2.1 พัฒนาหนวยงานรัฐใหมีขีดสมรรถนะสูง มีการสงเสริมและพัฒนาหนวยงาน 

ของรัฐไปสูการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) และในหัวขอ 2.1.4.5 สรุปไดวา 
หนวยงานรัฐจําเปนตองพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรทุกระดับ 
ของหนวยงานของรัฐ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน  

- หัวขอ 2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ระบบราชการ โดยไดระบุแผนการจัดการไวในหัวขอ 2.2.1 สรุปไดวา การจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากร และสรางเสนทาง 
สั่งสมประสบการณ  (Career Path) ใหสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับ 
ทิศทางการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศไปสูการปฏิบัติ  
 

ประสิทธิภาพของบุคลากรภาครัฐจึงมีความสําคัญย่ิงในการที่จะนําพาหนวยงานรัฐของประเทศไทย
ดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จไดตามเปาหมาย ทั้งมิติของเศรษฐกิจ สังคม และภาคประชาชน กระทรวงยุติธรรม
จึงไดมีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และไดมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกระทรวงยุติธรรมขึ้น 

สําหรับแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงยุติธรรม ไดศึกษาตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 
ของประเทศไทย (ICT 2020) ในการกําหนดเสนทางสั่งสมประสบการณสําหรับบุคลากรในองคกร (Career Path) 
นับเปนเครื่องมือหน่ึงที่องคกรสามารถนํามาใชในการพัฒนาทุนมนุษย ตอยอดจากการพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development) มุงเนนพัฒนาบุคคลใหเกิดผลลัพธในระยะสั้น ในขณะที่การวางแผนเสนทาง 
สั่งสมประสบการณจะมุงเนนพัฒนาบุคคลใหเกิดผลลัพธในระยะยาว เพ่ือเสริมสรางแรงจูงใจใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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กระบวนการในการวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพ ประกอบดวย  
2.1.1 เกณฑในการเลื่อนตําแหนงคัดเลือกประเมิน และพัฒนา 

1) รายละเอียดขององคความรูและความตองการทางทักษะสําหรับทุกตําแหนงงานในองคกร 
2) หนาที่รับผิดชอบ พรอมตัวช้ีวัด 
3) ระดับสมรรถนะที่ตองการในทุกตําแหนงงานในองคกร 
4) จํานวนปขั้นตํ่าของประสบการณ (ไวเปนเกณฑที่ชวยในการพิจารณา) 

 
2.1.2 โครงสรางและทางเลือกในสายอาชพี 

1) โครงสรางผังแสดงเสนทางประสบการณ (Career Chart)  
2) กลุมงานและการเช่ือมโยงภายในกลุมงานและระหวางกลุมงาน 

 
2.1.3 การบริหารผลงานและการวางแผนการพัฒนารายบุคคลที่ชวยสนับสนุนใหบุคลากร

แตละรายกาวหนาไปในสายอาชีพไดตามศักยภาพ 
1) ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System) 
2) แผนการฝกอบรมที่ เหมาะสมสําหรับการเรียนรูทักษะและพฤติกรรมที่จําเปน 

อาท ิโปรแกรมการฝกอบรม การสอนงาน และการเรียนรูดวยตนเอง  
3) ระบบการหมุนเปลี่ยนตําแหนงงาน เพ่ือใหไดประสบการณที่สามารถพัฒนาทั้งทักษะ

และสมรรถนะที่จําเปน 
4) ระบบการประเมินและการแตงต้ัง เพ่ือเลื่อนระดับ 

 

2.2 แผนปฏิบัตกิารดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 

ตามที่กระทรวงยุติธรรม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 จึงมี 
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแผนงานตาง ๆ ซึ่งรวมถึงกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะ 
ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังน้ี 

 
2.2.1 วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีดิจิทลักระทรวงยุติธรรม 

 “บริหารงานยุติธรรม ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสากล” 
 

2.2.2 พันธกิจดานเทคโนโลยีดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 
1) ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศตามมาตรฐานสากล 
2) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานครอบคลุมทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
3) พัฒนาระบบสารสนเทศใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
4) ผลักดันเชิงนโยบายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและตอเน่ือง 
5) เสริมสรางศักยภาพบุคคลใหมีความพรอมสามารถปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

                หนา 2-3 



แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

 

2.2.3 ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ไดมีการระบุแนวทาง 

การพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมไวในยุทธศาสตรที่  4 คือ พัฒนาบุคลากรเขาสู ยุคดิจิทัล  
โดยมีกลยุทธในการดําเนินงาน คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
ซึ่งจะแบงออกเปน 5 กลุม คือ  

1) พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

2) พัฒนาศักยภาพของผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                        
3) พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) เสริมสรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยนประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร  
การกําหนดกรอบแนวทางจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 ไดทําการศึกษาวิเคราะหภารกิจหนาที่กลุมผูใชงานทั่วไป และกลุมบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม เพ่ือนํามากําหนดขีดสมรรถนะใหเหมาะสม 
กับบุคลากร โดยกลุมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดทําแผนเสนทางสั่งสมประสบการณ 
(Career Path) เพ่ือใหสอดคลองกับสายงาน กําหนดคุณสมบัติของตําแหนงงานสําหรับกลุมบุคลากร 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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บทสรุปผลการศึกษาวิเคราะหภารกิจหนาที่ 
 
ในการจัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับบุคลากร

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จําเปนตองพิจารณาถึงบริบทองคกร และสิ่งที่ ดําเนินงานอยูในปจจุบัน  
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ความคาดหวังในอนาคต และศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของบุคลากรทุกระดับ โดยแบงระดับการสรางความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเปน 3 กลุม คือ 

1. กลุมผูใชงานทั่วไป (General Users) มุงเนนการจัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลดานการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสํานักงาน งานเอกสาร การจัดการขอมูล การสรางเน้ือหาดิจิทัล และการจัดทํารายงาน 
เพ่ือนําเสนอตอหัวหนางานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และสามารถนําไปสนับสนุนการตัดสินใจในงาน 
และภารกิจของหนวยงาน  

2. กลุมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Users) หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงาน
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลในสวนราชการ ซึ่งดํารงตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร หรือตําแหนงในสายงานอ่ืน  
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ตองใชความรูเชิงเทคนิคเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งนับเปนบุคลากรที่มี
ความสําคัญตอการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตองมีศักยภาพ ความรู ทักษะในการคิด วิเคราะห  
แกไขปญหา ตลอดจนการนําเสนอแนวทางการดําเนินงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเหมาะสม  
และเปนที่ยอมรับในระดับผูบริหารงาน 

3. กลุมผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง บุคลากรในสังกัด 
กระทรวงยุติธรรม ที่ทําหนาที่ควบคุม กํากับการทํางานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตร  
อาทิ ผูอํานวยการสวน/สํานัก/กอง/ศูนย โดยมุงเนนการสรางความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สูการวางแผน  
การประเมินการใชงาน การสรางความสอดคลองของเทคโนโลยีดิจิทัลตอการจัดการสารสนเทศ รวมทั้งเปน
แนวทางในการบริหารงานของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 

3.1. วิธีการจัดเก็บขอมูล 
3.1.1 วัตถุประสงค 

เพ่ือทราบสถานภาพปจจุบัน และทิศทางในการดําเนินงานระดับยุทธศาสตร และระดับ
ปฏิบัติการ ตลอดจนแผนงาน โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ของประเทศ และนโยบายรัฐบาลในดานเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

3.1.2 การรวบรวมขอมูล 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค จึงไดแบงการรวบรวมขอมูลออกเปน 3 แนวทาง 

ดังน้ี 
3.1.2.1 การรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เก่ียวของ อาทิ งานวิจัย กรอบมาตรฐานดานทักษะ

ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ งในระดับนานาชาติ  
ระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรมภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือแสดงให

บทที่ 3 
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เห็นถึงทิศทางมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การกําหนด
มาตรฐานทักษะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งไดจาก 
การคนหา และคัดเลือกมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส  
และแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 

3.1.2.2 การวิเคราะห และสรุปประเด็นความตองการและความคาดหวังดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม 

3.1.2.3 การจัดเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถามออนไลน เกี่ยวกับระดับทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผูใชงานภายในกระทรวงยุติธรรม 

3.1.3 เครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล 
ในการจัดเก็บขอมูล  เพ่ือนํามาวิเคราะหความตองการเพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากร 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม มีการออกแบบเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล
ออกเปน 3 แบบ เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตอง และครบถวน คือ 

• แบบที่ 1 การใชแบบสอบถามออนไลน โดยใชโปรแกรม Monkey Survey แจกไปยัง 
กลุมผูใชงานในแตละหนวยงานของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

• แบบที่ 2 การจัดทําแบบสัมภาษณ ที่ใชสําหรับสัมภาษณความคิดเห็นของผูบริหาร 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม 

• แบบที่ 3 การศึกษาเอกสาร แผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือนํามา
ประกอบการวิเคราะหผล และความตองการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอไป 

3.1.4 ผูตอบแบบสอบถาม 
 ในการจัดเก็บขอมูลแบบ Online เพ่ือสอบถามระดับความรู และทักษะดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูใชงานทั่วไป และกลุมบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

• แบบสอบถาม ระดับหนวยงาน 

• แบบสอบถาม ระดับบุคคล  
˗ ตําแหนงงาน ขอบเขตงาน หรือ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
˗ ความรูที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
˗ ทักษะ (Skills) หมายถึง ทักษะความสามารถเฉพาะที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ 

3.1.5 ลักษณะภาระงานความรับผดิชอบของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

• ประเภทโครงสรางการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• อัตรากําลงัขาราชการ (ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) 

• ทักษะและระดับความพรอมของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• ทักษะความสามารถเฉพาะที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ 
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3.2    สรุปผลการศึกษา  
ผลการศึกษาที่ไดจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากกรรมวิธีขางตน จึงไดออกแบบมาตรฐาน 

ดานทักษะของกลุมผูใชงานทั่วไป กลุมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุมผูบริหาร 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังตาราง 3.2-1 
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ตาราง 3.2-1 มาตรฐานดานทักษะของกลุมผูใชงานทั่วไป กลุมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุมผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
 งานสารสนเทศ ดานการสื่อสาร ดานการสรางเนื้อหา ความปลอดภัย การแกปญหา 
DIGCOP: A Framework  
for developing and 
understanding Digital 
Competence in Europe 
(2013) 
Ferrari, A. ,DIGCOMP:  
A framework for 
developing and 
understanding digital 
competence in Europe. 
(Luxembourg: 
Publications Office of 
the European Union, 
2013) 
 
DIGCOP: A Framework 
for developing and 
understanding Digital 
Competence in Europe 
(2016) 
 

˗ การแสดงการคนหา
สารสนเทศ 

˗ การประเมินสารสนเทศ 
˗ การเก็บ และเรียกใช 

สารสนเทศ 

˗ การเขาใจการสื่อสาร 
ผานสื่อดิจิทัล  

˗ การแชรสารสนเทศ  
และเนือ้หา 

˗ การสื่อสารผานระบบ
ออนไลนกับประชาชน 

˗ การทํางานผานชองทาง
ดิจิทัล 

˗ มาตรฐานพฤติกรรม 
ท่ียอมรับไดในการใชสื่อ
ดิจิทัล 

˗ การบริหารตัวตนบนดิจิทัล 

˗ การสรางเนื้อหาในหลาย
รูปแบบ ลักษณะผานสื่อ
ดิจิทัล  

˗ การปรับปรุง เปลี่ยนรูปแบบ
การนําเสนอเนื้อหา 

˗ Copyright และ Licenses 
˗ การปรับการต้ังคา  

สําหรับอุปกรณ โปรแกรม 
และเขาใจการทํางาน 
ของโปรแกรม 

 

˗ การปองกัน อุปกรณ  
สื่อดิจิทัล จากการสูญหาย 

˗ การปองกันขอมูลสวน
บุคคล 

˗ การปองกันดานสุขภาพ 
จากการใชเทคโนโลยี 

˗ การปกปองสิ่งแวดลอม 
ในการใชเทคโนโลยี  

 

˗ การแกปญหาดานเทคนิค  
˗ การคนหาความตองการ 

และตอบสนองในการใช
เทคโนโลยี 

˗ การสรางนวัตกรรม  
และคิดสรางสรรค  
โดยใชเทคโนโลยี  

˗ สามารถเขาใจ และรูไดถึง
ระดับความตองการ 
สมรรถนะดานดิจิทัล  
ของบุคลากรในหนวยงาน 
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ตาราง 3.2-1 มาตรฐานดานทักษะของกลุมผูใชงานทั่วไป กลุมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุมผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ตอ) 
Sali, Maihemuti (2011). 
Exploring e-Government 
skills and competencies 
required in public 
sectors: a literature study   
Sali, Maihemuti (2011). 
Exploring  
e-Government skills and 
competencies required 
in public sectors:  
a literature study. Orebro 
University, 
Orebro, Sweden. 
 
 

การแบงกลุม  IT Community IM Community Service Community 
งานวิจัยนี้ทําการศึกษา  
จากผลงานวิจัยจากกรอบมาตรฐาน  
ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสในยุโรป 
สหรัฐอเมริกา องคกรระหวาง
ประเทศ OECD  ระหวางป  
ค.ศ. 2001-2010 รวม 28 งานวิจัย 
และมาตรฐาน โดยแบงทักษะ
ออกเปน 4 ดาน คือ IT skills,  
IM Skills, IS Skills และ 
Updated Management Skills 
 

IT Skills 
˗ Basic IT literacy 
˗ Specialist IT skills 

 
IM Skills  
- (non) 
 
 
 
IS Skills 
˗ ICT vision abilities 

 
 
 

Updated Management Skills 
˗ Communication & Coordination 

IT Skills 
˗ Basic IT literacy 
 
 
IM Skills  
˗ Information  Management 
˗ Privacy and Security 
˗ Information user services 

 
IS Skills 
˗ ICT vision abilities 
˗ Strategy and Planning 
˗ Organizational change 
 
Updated Management Skills 
˗ Communication & Coordination 

IT Skills 
˗ Basic IT literacy 
 
 
IM Skills  
˗ (non) 

 
 
 

IS Skills 
˗ ICT vision abilities 
˗ Strategy and Planning 
˗ Organizational Change 
 
Updated Management Skills 
˗ Riks Managemnet  

Communication & 
Coordination 

˗ Financial arrangement 
˗ Public-private partnerships 
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ตาราง 3.2-1 มาตรฐานดานทักษะของกลุมผูใชงานทั่วไป กลุมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุมผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ตอ) 
Schuppan, T. And Schulz,  
Sirko (2012). 
Development of  
a European Framework 
for e-Governemnt 
Competences. 
Schulz, S., & Schuppan,T., 
Development of  
a European Framework 
for e-Government 
Competences. 
(InFTVI/FTRI, 2012)  
(pp. 47-58). 

การแบงระดับ ระดับผูใชงาน ระดับผูบริหารหนวยงาน ระดับผูบริหารระดับสูง 
งานวิจัยนี้ ใชวิธีการ ทํา Focus 
Group โดยเชญิผูเชี่ยวชาญ 
มารวมกันพิจารณากรอบทักษะ  
ท่ีกําหนดไว 16 หัวขอ พรอมให
เลือกหาอันดับแรก ท่ีตรงกับ 
ความตองการในแตละระดับ 
ของผูปฏิบัติงาน 

1. IT Literacy Skills 
2. Information processing skills 
3. IT Specialist Skills 
4. Process Managment Skills 
5. Organizational Design Skills. 

1. Project Management Skills 
2. Process Management Skills 
3. Risk Management Skills 
4. Organizational Design Skills 
5. IT Strategy Skills 

1. IT Strategy Skills 
2. Organizational Design Skills 
3. Project Management Skills 
4. Risk Management Skills  
5. Change Management Skills 
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การบรหิารการใชบริการจากผูใหบรกิารภายนอก 
ดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Outsourcing Management) 

 
ความตองการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานภายนอก สําหรับหนวยงานภาครัฐ 

ทั้ งในประเทศและตางประเทศมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหงานบริการดังกลาว เกิดความคลองตัว  
และรวดเร็ว โดยเฉพาะงานที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญเฉพาะ และตองการมาตรฐานการใหบริการที่สอดคลอง
กับนโยบายดานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย อยางไรก็ตาม ในการนําทรัพยากรจากภายนอกเขามา
ใหบริการ มีรูปแบบที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการใหบริการในพ้ืนที่ของหนวยงาน หรือการรับชวง 
การใหบริการในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของผูใหบริการภายนอกเอง นอกจากน้ีเน่ืองจากปจจุบันมีหนวยงานภาครัฐ 
ใชบริการดังกลาวมากขึ้น ดังน้ันเพ่ือใหเกิดแนวทางในการบริหารจัดการการใชบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศจากหนวยงานภายนอกของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เปนไปตามกรอบแนวทาง 
การบริหารจัดการเดียวกัน จึงไดมีการจัดทํากรอบแนวทางการบริหารจัดการขึ้น โดยอางอิงจากเอกสาร 
ที่ เปนมาตรฐาน และพิจารณาการดําเนินการของหนวยงานประยุกตใชมาตรฐานที่ ไดรับการยอมรับ  
อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงยังพิจารณาเกณฑการตรวจสอบ 
การใหบริการจากหนวยงานภายนอกของสถาบันธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance Institute) 
และสถาบันผูตรวจประเมินภายใน (Institute of Internal Auditor) มาปรับใชดวย 
 

4.1 ลักษณะงานสาํหรับการใชบรกิารภายนอก 
กรอบแนวทางการบริหารจัดการจากผูใหบริการภายนอกดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนํามา

ประยุกตใชกับสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยพิจารณาการใชงานและการใชบริการดานงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานที่มีความมั่นคง งานดานยุติธรรม การสืบสวนสอบสวน 
และงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงระดับปานกลางถึงระดับสูง ครอบคลุมงาน ดังตอไปน้ี 

• พัฒนาระบบสารสนเทศและการบํารุงรักษา (Application Development and Maintenance) 

• การบริหารโครงสรางระบบสารสนเทศ (IT Infrastructure) 

• ศูนยบริการใหความชวยเหลือ (Help Desk) 

• การบริหารจัดการศูนยสารสนเทศ (Data Center Management) 

• การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management) 

• การใชบริการบนคลาวน (Cloud Services) 
 
 

บทที่ 4 
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เหตุผลที่มีการใชบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใหบริการภายนอก มีเหตุผลหลัก 4 ขอ คือ  
1) การขาดผูเช่ียวชาญดานเทคนิคในงานสารสนเทศ  
2) เพ่ือลดคาใชจายในการใหบริการลง 
3) สรางความสอดคลองกับนโยบายการใหบริการขององคกร  
4) กระบวนการทํ างานมีความยืดห ยุนมากกวาการใหบริการจากหน วยงานภายใน  

โดยเฉพาะงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว 
และหลายเทคโนโลยีจําเปนตองอาศัยทักษะเฉพาะจากผูที่มีความรู ความเช่ียวชาญ 
ในการนํามาใชงานดวยระยะเวลาอันสั้น ตลอดจนสามารถควบคุมคาใชจายในการใหบริการ
ภายใตงบประมาณรายปของภาครัฐ   
 

อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยที่ระบุถึงประเด็นปญหา หรือ ขอกังวลของผูใชบริการจากหนวยงานภายนอก 
สําหรับสิ่งที่ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองทําการประเมินความเสี่ยงในการใชบริการผูใหบริการจาก
ภายนอก โดยแบงออกเปน 

• การขาดการควบคุม (Loss of Control) การทํางานของผูรับจางทํางาน 

• มีคาใชจายแฝง หรือคาใชจายที่มองไมเห็น (Hidden Cost) เพ่ิมมากขึ้น 

• หนวยงานที่รับผิดชอบผูกขาดผูรับจางทํางานคนเดิมมากเกินไป (Over-dependence) 
สงผลทําใหเปลี่ยนผูรับจางทํางานใหมไดยาก แมผูรับจางเดิมปฏิบัติงานโดยคุณภาพงาน 
ไมตรงตามสัญญาก็ตาม   

• ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security) 

• จริยธรรมของเจาหนาที่ทางดานผูรับจางทํางาน (Staff Moral) 

• ขาดทักษะสําคัญดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Loss of Key Skill) เน่ืองจาก 
ความไวใจ และการแกปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จากเดิมดําเนินการเอง แตหลังจาก 
มีการวาจางใหผูรับจางมาปฏิบัติงาน ทําใหขาดประสบการณในการแกปญหา และการปฏิบัติงาน 

 
นอกเหนือจากน้ัน จากการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใชการประชุมกลุม (Focus Group) พบวาสิ่งที่เปน

ความเสี่ยงในการบริหารจัดการผูรับจางทํางาน 3 อันดับแรก คือ การมีคาใชจายแฝง ความมั่นคงปลอดภัย 
และการขาดทักษะสําคัญดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ  
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4.2 วงจรชีวิตการบริหารผู้ให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing Life Cycle) 
ในการบริหารจัดการผู้ให้บริการจากภายนอก ต้องท าความเข้าใจวงจรชีวิตของการบริหารผู้ให้บริการ

จากภายนอกก่อน โดยอิงจากมาตรฐาน ISO 37500:2014  และจาก Outsourcing Professional Body of  
Knowledge ดังภาพ 4.2-1 

 

 
 

ภาพ 4.2-1 วงจรชีวิตของการบริหารผู้ให้บริการจากภายนอก 
ของ Outsourcing Professional Body of Knowledge 

จากภาพ 4.2-2 เป็นล าดับกิจกรรมหลัก ส าหรับการบริหารผู้ให้บริการจากภายนอก โดยเริ่มจาก 
 (1) การก าหนดมาตรการ เงื่อนไข และสิ่งที่คาดหวังในการใช้งานจากผู้ให้บริการภายนอก (2) คัดเลือก 
ผู้ที่ให้บริการจากภายนอก โดยน าเงื่อนไข ข้อก าหนดมาพิจารณา (3) เมื่อได้ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการจาก
ภายนอกแล้ว จึงก าหนดแนวทางและวิธีการในการเปลี่ยนผ่านจากการให้บริการจากหน่วยงานภายใน 
ไปสู่ผู้ ให้บริการจากภายนอก เพ่ือให้ เกิดการสร้างคุณค่าการให้บริการแก่ผู้ รับบริการโดยไม่สะดุด  
หรือหยุดการให้บริการลง และ (4) การให้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 
การให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) 

 

 
 

ภาพ 4.2-2 ล าดับกิจกรรมหลักตามกรอบของ ISO 37500:2014 Guidance on Outsourcing 

พิจารณา  
ความจ าเป็น 

     ประเมิน 
       เพ่ือคัดเลือก 

  เริ่มด าเนินการ      
   เตรียมการ 

    เปลี่ยนผ่านสู่ 
     การใช้บริการ 
     จากภายนอก 

   บริหาร 
     ผู้ให้บริการ 
   จากภายนอก 
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 อยางไรก็ตาม มาตรฐาน ISO 37500:2014 เนนไปที่การใหบริการจากภายนอกขององคกร  
ซึ่งมิไดเจาะจงเฉพาะมาตรฐานสําหรับการบริหารผูใหบริการจากภายนอกในงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากวงจรชีวิตการบริหาร ดังน้ัน จึงไดทําการศึกษาเอกสารเผยแพรของธนาคารแหงประเทศไทย และตลาด
หลั กทรัพ ย แห งประเทศไทย ถื อ เป นหน วยงานที่ ต องรับผิ ดชอบการให บริการทางด านการเงิน  
ตลาดหลักทรัพย ซึ่งนับเปนการบริการที่มีความสําคัญระดับความมั่นคงสูงที่กระทบตอช่ือเสียง และความเช่ือถือ
ทางดานการเงิน การลงทุนของประเทศ เกี่ยวกับประกาศ ขอกําหนด แนวทาง ในการบริหารผูใหบริการ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผูใหบริการภายนอก พบวา มีเอกสารที่สอดคลองกับสิ่งที่กระทรวงยุติธรรม 
สามารถนํามาเปนกรอบในการบริหารงานผูใหบริการจากภายนอก เฉพาะงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารช่ือ Information Technology Outsourcing มาเปนแนวทางตามกรอบของ Global Technology Audit 
Guide แบงเปน 7 ขั้นตอน โดยทําการเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของผูใหบริการภายนอก ตาม ISO 37500:2014 
แสดงรายละเอียดดังภาพ 4.2-3  
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ภาพ 4.2-3 วงจรการบริหารผู้ให้บริการจากภายนอก ตามมาตรฐาน  ISO 37500:2014
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ตาราง 4.2-1 เปรียบเทียบขัน้ตอนหลักตามวงจรชีวิตในการบริหารจัดการผูใหบริการจากภายนอก 
Global Technology Audit 
Guide for IT Outsourcing 

ISO 37500:2014 Outsourcing Professional 
Body of Knowledge 

1. กลยุทธการใชบริการจาก
ภายนอก (Strategic Fit 
and Sourcing Evaluation) 

 

˗ กลยุทธดานการใหบริการ 
จากภายนอก 

˗ พิจารณาตามความจําเปน 

2. การตัดสินใจเพ่ือใชบริการ 
จากผูใหบริการจากภายนอก 
(Decision-making Process 
and Business Case) 

 

˗ วิเคราะหกลยุทธบริการ 
จากภายนอก 

˗ พิจารณาตามความจําเปน 

3. การเสนอราคา  
และการจัดการสัญญา  
(Tender Process and 
Contracting) 

 

˗ การเริ่มสรรหา และการเลือก
ผูใหบริการจากภายนอก 

˗ ประเมินเพ่ือคัดเลือก 

4. การติดต้ัง จัดเตรียม  
เพ่ือปรับการใหบริการ 
สูผูใหบรกิารจากภายนอก 
(Implementation and 
Transition) 

 

˗ เปลี่ยนผานสูการใชบริการ
จากภายนอก 

˗ เริ่มดําเนินการเตรียม 
การเปลี่ยนสูการใชบริการ
จากภายนอก 

5. การตรวจ ติดตาม  
และรายงานผลการใหบรกิาร 
(Monitoring and Reporting) 

 

˗ ธรรมาภิบาลการบริหาร
จัดการผูใหบรกิารจาก
ภายนอก การสรางคุณคา 
การใชบริการจากภายนอก 

˗ ดําเนินการใหบริการจาก 
ผูใหบริการจากภายนอก 

6. การปรับขอตกลง  
เพ่ือใหบริการในครั้งตอไป 
(Renegotiation) 

 
7. การกลับสูการใชบริการ 

จากหนวยงานเดิม 
(Reversibility) 

 

˗ กลยุทธ ในการออกจาก 
ใชบริการ 

˗ ไมมีระบุ 
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4.3 กิจกรรมในการดําเนินการตามกรอบการบริหารผูใหบริการจากภายนอก 
การดําเนินการในแตละขั้นตอนหลักของวงจรบริหารผูใหบริการจากภายนอก เพ่ือเปนแนวทาง 

สําหรับสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติ ควรดําเนินกิจกรรมในแตละขั้นตอน 
ดังตอไปน้ี 
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1. กลยุทธการใชบริการจากภายนอก (Strategic Fit and Sourcing Evaluation) 
วัตถุประสงค เพ่ือกําหนดขอบเขต ทางเลือก และ เง่ือนไขในการสรรหาผูใหบริการภายนอก 

กิจกรรม หนวยงานที่รบัผิดชอบ ขอพิจารณาดานความเสี่ยง 
˗ กําหนดนโยบายดานการบริหารผูใหบริการจากภายนอกดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
˗ กําหนดคณะทํางาน หนวยงานที่รับผิดชอบในระดับกระทรวง เพ่ือ

ดําเนินการตามนโยบาย 
˗ คณะกรรมการฯ กําหนดขอบเขตของระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการใชบริการ จากผูใหบริการ
ภายนอก  

˗ กําหนดระดับความสําคัญของระบบงาน โดยแบงเปนระบบงานที่สําคัญ 
ตอความสําเร็จของภารกิจกระทรวงยุติธรรม และระบบงานปกติ 

˗ กําหนดเง่ือนไข ขอกําหนด สิ่งที่ผูรับบริการ คาดหวัง และกรอบมาตรฐาน  
ระดับการใหบริการที่คาดหวัง (Service Level Agreement) และขอตกลง
มาตรฐานระดับการดําเนินงาน (Operation Level Agreement) 

˗ คณะกรรมการนโยบาย ˗ ขอมูลที่ตองบริหารภายใตขอบเขตของระบบงาน 
และบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

˗ ระยะเวลาที่ยอมรับได หากเกิดการหยุดชะงัก 
ในการใหบรกิารจากผูใหบรกิารจากภายนอก 
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2. การตัดสนิใจเพื่อใชบริการจากผูใหบริการจากภายนอกจากกรณีตัวอยาง (Decision-Making Process and Business Case)       
วัตถุประสงค  สรางความมั่นใจในการกําหนดทางเลือกเพ่ือใชบริการจากภายนอก  

กิจกรรม หนวยงานรบัผิดชอบ ขอพิจารณาดานความเสี่ยง 
˗ ระบุกระบวนการทํางาน ทั้งภาพรวม และในสวนกระบวนการที่กําหนด 

ใหเลือกใชบริการจากภายนอก โดยพิจารณาขอบเขตที่ใหดําเนินการ 
˗ ประเมินผลกระทบ และความเสี่ยงตอภารกิจ หนาที่ และดูประโยชน 

ที่คาดวาจะไดรับจากการใชบริการจากภายนอก โดยใชแนวปฏิบัติ 
ในการประเมินความเสี่ยงของหนวยงาน (ถามี) 

˗ กําหนดเง่ือนไข ในการเลือกระหวาง ดําเนินการเอง กับการดําเนินงาน 
โดยใชผูใหบริการจากภายนอก โดยมองความเกี่ยวของของกลยุทธ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธรรมาภิบาล และประโยชนจากการเลือก
แนวทางในการใชผูใหบริการจากภายนอก 

˗ คณะกรรมการฯ พิจารณาทางเลือก และหากเปนการกําหนดใหใชบริการ 
จากผูใหบริการภายนอก จะดําเนินการตอในขั้นตอนถัดไป  

˗ กําหนดมาตรฐานขอกําหนดเพ่ิมเติม เพ่ือจัดทํารางเอกสาร การเสนอราคา 
และโครงการการจาง ผูใหบริการจากภายนอก 

˗ คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง
ของหนวยงาน 

˗ กําหนด คาของทรัพยสินสารสนเทศ 
˗ โอกาสที่เกิด และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 
˗ ขอกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการดําเนินงาน  

ตามขอบเขตการใหบริการจากภายนอก 
˗ มาตรฐานการควบคุมที่ ควรกํ าหนดขึ้ น 

สําหรับผูใหบริการจากภายนอก ในเอกสาร
การเสนอโครงการ และการเสนอราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 

                           หนา 4-9 



แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2560-2564  

3. การเสนอราคา และการจัดการสัญญาการจาง (Tender Process and Contracting) 
วัตถุประสงค  เพ่ือใหไดผูใหบริการจากภายนอก และการออกแบบสัญญาที่นําไปสูความสําเร็จในการสรางคุณคาบริการ  

กิจกรรม หนวยงานรบัผิดชอบ ขอพิจารณาดานความเสี่ยง 
˗ กําหนดรายละเอียดใน ขอกําหนดในรางขอบเขตงาน (Term of Reference) 

ไดแก  
 ดําเนินการประกาศรางขอบเขตงาน ตามมาตรฐานขั้นตอนของ 

กระทรวงยุติธรรม 
 ทําการเลือกผูใหบริการจากภายนอก  
 ทําการตอรองสัญญา เพ่ือนําไปสูการใหบริการที่มีคุณคาตอ

ผูรับบริการของหนวยงาน/กระทรวงยุติธรรม 
 เขียนแผนการดําเนินการสงคืนบริการใหกับผูใหบริการภายใน กรณี

ถาตองยกเลิกสัญญา หรือหมดระยะเวลาการใหบริการจากผู
ใหบริการภายนอก  

˗ คณะกรรมการนโยบาย 
˗ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 

˗ อาจเขียนสัญญ าไมครอบคลุมชองวาง 
ในการใหบริการกับสิ่งที่หนวยงานคาดหวัง 

˗ ควรระบุมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศที่สอดคลองกับนโยบายดาน 
ความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงยุติธรรม 

˗ ควรกําหนดแผนการดําเนินการที่ชัดเจน 
ในการสงมอบการใหบริการคืน หากสัญญา
สิ้นสุด และควรกําหนดเวลาไวอยางเหมาะสม  
กอนการสิ้นสุดสัญญา เพ่ือลดความเสี่ยง 
หากผู ใหบริการไม ดําเนินการ อันทําให 
การบริการหยุดชะงักได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           หนา 4-10 



แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2560-2564  

4. การติดต้ัง จัดเตรียม เพื่อปรบัการใหบริการ สูผูใหบริการจากภายนอก (Implementation and Transition) 
วัตถุประสงค  เพ่ือกําหนดแผนงานในการปรับกระบวนการใหบริการจากหนวยงาน ไปสูผูใหบริการจากภายนอกอยางทันเวลา และทําใหกระบวนการใหบริการ  
หรือ การปฏิบัติงานไมหยุดชะงัก  

กิจกรรม หนวยงานรบัผิดชอบ ขอพิจารณาดานความเสี่ยง 
˗ รวมกันกําหนดขั้นตอนในการปรับการใหบริการงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไปสูผูใหบริการจากภายนอก ทั้งที่เปนระบบเอกสารเดิม 
ไปสูระบบสารสนเทศใหม โดยผูใหบริการจากภายนอก หรือจากระบบ
สารสนเทศที่ดําเนินการ โดยบุคลากรภายในไปสูระบบสารสนเทศที่
ใหบริการโดยผูใหบริการภายนอก 

˗ กําหนดรายการทรัพยากรสารสนเทศ ทรัพยสินที่เกี่ยวของ ขอมูล  
เพ่ือลงรายการรับโอน ทรัพยากร และกําหนดแผนในการทบทวน
รายการท รัพ ยากร ให สอดคล อ งกั บน โยบาย และระ เบี ยบ  
ดานการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่กําหนด (ถามี) 

˗ ดําเนินการตามกระบวนโอนยายการใหบริการ 

˗ ผูจัดการโครงการของฝายผูวาจาง 
˗ ผูจัดการโครงการของฝายผูใหบริการ

จากภายนอก 
˗ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง 

˗ อาจทําให ระบบสารสนเทศ ที่ ใหบริการ
หยุดชะงักได หากไมมีการประเมินทรัพยากร 
กําลังคนอยางเหมาะสม ตองเตรียมแผนดาน
ประชาสัมพันธ เพ่ือใหผูที่เก่ียวของรับทราบ 

˗ ผลกระทบตอผูรับบริการ ตองเตรียมแผน 
การสรางความตอเน่ืองการใหบริการ โดยฝาย
ผูรับจางดวยคุณภาพการใหบริการในชวงแรก
อาจสะดุด และไม ไดคุณภาพตามสัญญา  
แตควรพิจารณา ติดตาม ใหนําเสนอรายงาน 
ปรับปรุงคุณภาพ จนเปนไปตามมาตรฐาน
การใหบริการ (Service Level Agreement) 
และมาตรฐานการดําเนินงาน (Operation Level 
Agreement) 
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5. การตรวจ ติดตาม และการรายงานผลการใหบริการ (Monitoring and Reporting) 
วัตถุประสงค  เพ่ือใหเกิดการสรางบริการไดตามที่กําหนดไวในสัญญา และมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง  

กิจกรรม หนวยงานรบัผิดชอบ ขอพิจารณาดานความเสี่ยง 
˗ กําหนดคณะทํางาน หรือผูบริหาร เพ่ือติดตามและพิจารณารายงาน 

การดําเนินงานของผูใหบริการจากภายนอก 
˗ กําหนดภาพแบบรายงานที่ตองการ โดยผานการเห็นชอบจากผูบริหาร

หนวยงานที่รับผิดชอบดานการใหบริการ 
˗ พิจารณาความเช่ือมโยงระหวางผลที่คาดหวัง กับสิ่งที่ ใหบริการ  

จากผูใหบริการจากภายนอกอยางเหมาะสม 
˗ กําหนดให นําแผนการบริหารเหตุการณผิดปกติ หรือ Incident 

Management Policy (ถามี ) มาดําเนินการ และตองสงรายงาน
เหตุการณผิดปกติ ใหไดตามกําหนดระยะเวลาตามนโยบาย 

˗ จัดการประชุมเปนระยะเพ่ือประเมิน ประสิทธิผลการใหบริการ  
˗ กําหนดวิธีการในการปรับปรุงการใหบริการ หรือการขอเปลี่ยน  

การใหบริการ อยางเปนระบบ และมีระยะเวลาที่ชัดเจน 

˗ คณะทํางานติดตาม และประเมินผล 
การทํ างาน ของผู ให บ ริ ก ารจาก
ภายนอก หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

˗ ผูจัดการโครงการของฝายผูใหบริการ
จากภายนอก 

 
 
 

˗ อาจไมมีการกําหนดภาพแบบรายงาน  
ที่ชัดเจนทําใหรายงานไมสามารถนํามา
ประเมินตามมาตรฐานการใหบริการได 

˗ กระบวนการติดตาม อาจไมตอเน่ือง  
ตองกําหนดเปนแผนการดําเนินงาน  
รายป เพ่ือทําให เกิดการสรุปผลสงให
ผูบริหารงาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดอยางตอเน่ือง 

˗ ห ากมี ราย งาน ใดที่ ต อ งดํ า เนิ น การ  
ให เปนไปตามขอกฎหมาย ควรใหม ี
การจัดทําอยางครบถวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           หนา 4-12 



แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2560-2564  

6. การปรับขอตกลงเพื่อใหบรกิารในครั้งตอไป (Renegotiation) 
วัตถุประสงค  เพ่ือใหมั่นใจวา มีการพิจารณาขอตกลงในการใหบริการอยางตอเน่ือง และเกิดการพัฒนาบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปนปจจุบัน และสอดคลองกับ
กลยุทธเปาหมาย ภารกิจของหนวยงาน/กระทรวง ในกรณีที่สญัญาสิ้นสุด และตองการตอสัญญา 

กิจกรรม หนวยงานรบัผิดชอบ ขอพิจารณาดานความเสี่ยง 
˗ นําเสนอขอมูลการดําเนินการ การใหบริการ ตามระยะเวลา  

ทําการเปรียบเทียบผลการใหบริการ กับขอตกลงดานการใหบริการ   
˗ ทําการเปรียบเทียบกับการใหบริการระหวางหนวยงานภายใน 

กระทรวงยุติธรรม ที่มีการใชบริการจากผูใหบริการจากภายนอก  
˗ กําหนด ขอตกลงการใหบริการใหม เพ่ือปรับปรุงเอกสารสัญญา  

และทําใหเกิดการสงมอบบริการที่ดีขึ้น 

˗ ผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ 
˗ คณะกรรมการนโยบาย 
˗ ผูจัดการโครงการของหนวยงาน 

ผูใหบริการจากภายนอก 

˗ ควรกํ าหนดระยะเวลาในการพิ จารณ า 
ผลการหารือในการตอสัญญากอนสัญญา
สิ้นสุดลงอยางนอย 3 เดือน 

˗ หากมีการปรับปรุงกลยุทธดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรนํามาพิจารณาประกอบกับ
ความตองการสําหรับผูรับบริการกลุมใหม 
เพ่ือใหครอบคลุมการตอรองดานสัญญา 
ที่ทําขึ้นใหม 

˗ ควรมีการสรางความเขาใจในผลการเปรียบเทียบ
การใหบริการ เพ่ือรวมกันหาสิ่งที่ควรปรับปรุง  
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7. การกลับสูการใชบริการจากหนวยงานเดิม  (Reversibility) 
วัตถุประสงค  เพ่ือใหมั่นใจไดวา กระบวนการใหบริการที่คืนกลับมาสูหนวยงานภายใน สามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่น ไมเกิดผลเสียหาย มีความเขาใจทีดี่ตอกัน  
ทั้งหนวยงานและผูใหบริการจากภายนอก โดยพิจารณากลยุทธ ขอมลู ความตองการขององคกร 

กิจกรรม หนวยงานรบัผิดชอบ ขอพิจารณาดานความเสี่ยง 
˗ ทําการพิจารณา ตัดสินใจ นําบริการสูการดําเนินงาน ภายในหนวยงาน 

และพิจารณาผลกระทบ  
˗ กําหนดกิจกรรม ขั้นตอนการสงคืนการใหบริการ 
˗ จัด เตรียมทั กษะบุคลากรให พ รอมสํ าหรับการดํ าเนินการ  

การใหบริการไดอยางเหมาะสมกับเวลาที่สัญญาสิ้นสุดลง 
˗ ทํารายการ ทรัพยสิน สารสนเทศ ทรัพยากร ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบสารสนเทศและทรัพยากรที่เกี่ยวของ ตลอดจน 
การสงมอบบัญชีผูใช หรือบัญชีผูบริหารระบบอยางครบถวน  

˗ พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ หนวยงาน กระทรวง ผูมีสวนได 
สวนเสียกับการใหบริการ 

˗ ผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของ 
˗ คณะกรรมการนโยบาย 
˗ ผูจัดการโครงการของหนวยงาน 

ผูใหบริการจากภายนอก 

˗ ควรพิจารณากอนสัญญาสิ้นสุดอยางนอย 
 3 เดือน เพ่ือใหระยะเวลาเตรียมการใน 
การสงมอบคืนบริการโดยไมสะดุด  

˗ รายการทรัพยสินควรเปนรายการปจจุบัน 
ซึ่งควรมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง
ในระหวางระยะเวลาของสัญญา 
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4.4 สิ่งท่ีตองพจิารณาในการบรหิารผูใหบริการจากภายนอก 
ในระหวางการบริการจากผูใหบริการภายนอก ผูรับผิดชอบตามนโยบาย ควรคํานึงถึงประเด็น 

ที่ตองทบทวน และดําเนินการ ดังน้ี 
˗ ธรรมาภิบาล (Governance) การบริหารสัญญา ควรกําหนดความรับผิดชอบให ชัดเจน  

พรอมหัวขอที่ เกี่ยวของกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และมาตรฐานที่ตอง
ดําเนินการ เปาหมายของระดับการใหบริการตองชัดเจน (Service Level Agreement)  
ทักษะของผู ใหบริการจากภายนอกตองมี เพียงพอ ตอเปาหมายการใหบริการ การสื่อสาร 
ระหวางผู ใหบริการจากภายนอก และผู รับบริการ ควรเปนไปอยางมี ระเบียบ แบบแผน  
และเพียงพอตอการบริหารสัญญา 

˗ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) ควรกําหนดใหมีการควบคุม
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  ควรกําหนดขอมูลที่ตองมีการควบคุมในขอบเขตการดําเนินงาน  
การเขาถึงขอมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส ควรมีการจัดทําบัญ ชีผู ใชและสิท ธิการเขาถึง  
ตองสงใหผูรับผิดชอบในหนวยงานพิจารณาดวย เครื่องคอมพิวเตอรที่ นํามาใชในพ้ืนที่ 
ตองมีการติดต้ังโปรแกรมปองกันไวรัสและภัยคุกคามตาง ๆ   

˗ คุณภาพของขอมูล  (Data Quality) ขอมูลที่เกิดขึ้นจาก ผูใหบริการจากภายนอกและตองนํามาใช
กับหนวยงานอ่ืน ตองมีกระบวนการควบคุม ใหเกิดคุณภาพดีของขอมูล เชน ความถูกตอง  
ความสมบูรณ และทนัเวลา เปนตน หากตองมีการรับสงขอมูลผานเครือขายสาธารณะและขอมูล
มีความสําคัญ ควรพิจารณาแนวทางการปกปองขอมูล เชน การเขารหัสขอมูล เปนตน 

˗ การบริหารการต้ังคาระบบ (Configuration Management)  ทุกครั้งที่ผูใหบริการจากภายนอก 
รับผิดชอบในการต้ังคา ระบบสารสนเทศ อุปกรณในระบบสารสนเทศ หรือ โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองทําการเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลง การตั้งคา และมีระบบ
การจัดเก็บคาที ่มีการเปลี ่ยนแปลง และสามารถเรียกคืนคาที ่ติดตั้งเดิมกรณีเกิดปญหา 
หลังการเปลี่ยนแปลงคาได 

˗ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของ
กับระบบสารสนเทศ ภายในขอบเขตของการใหบริการโดยผูใหบริการจากภายนอก ควรจัดทํา
รายการเปลี่ยนแปลง กําหนดใหมีการทดสอบกอนและหลังการเปลี่ยนแปลง ทั้งโปรแกรม 
ฐานขอมูล และทําการสํารองระบบ กอนการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหสามารถเรียกคืนการทํางานได
หากเกิดปญหาหลังการเปลี่ยนแปลง  

˗ การบริหารระดับความสามารถของระบบ (Capacity Management) ผูใหบริการจากภายนอก 
ควรประเมินผลศักยภาพของระบบ ใหเหมาะสมกับความตองการที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งการเพ่ิมขึ้น
ของฐานขอมูล และตองมั่นใจวา สามารถสงมอบบริการใหกับผูรับบริการ ไดตลอดระยะเวลา
ของสัญญา และควรวางแผนการเพ่ิมศักยภาพใหสอดคลองกับทิศทางการใหบริการ และงบประมาณ
ภาครัฐที่ตองจัดเตรียมไวลวงหนา 

˗ การสรางความตอเน่ืองดานบริการ (Service Continuity) ควรใหผู ใหบริการ จัดทําแผน 
การสรางความตอเน่ืองในการใหบริการ การเรียกคืนการใหบริการ กรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน  
แผนตองมีการทบทวน และทดสอบอยางนอย ปละครั้ง มีการกําหนดระยะเวลาเรียกคืนขอมูล  
เรียกคืนการใหบริการขั้นตํ่า  
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˗ การบริหารขอตกลงระดับการใหบริการ (Service Level Agreement Management, SLA)  
เปาหมายของระดับการใหบริการตองกําหนดไวอยางชัดเจน ไมคลุมเครือ สามารถวัดได  
ควรมีการตกลงและยอมรับไดในดานหนวยงานผูรับบริการดวย หากมีการกําหนด เปาหมาย 
ของระดับการดําเนินการ (Operation Level Agreement) ตองใหสอดคลองกับ SLA ตามสัญญา 

˗ การบริหารเหตุการณผิดปกติ (Incident Management) ควรกําหนดใหผูใหบริการ นําแนวทาง 
ในการบริหารเหตุการณผิดปกติของหนวยงาน ไปปรับใช แตหากหนวยงานไมมี ใหจัดทําขั้นตอน
การบริหารเหตุการณผิดปกติ  

 

4.5 บทสรุป 
การบริหารการใหบริการจากภายนอกในงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรกําหนดเปนนโยบายจาก

กระทรวงยุติธรรม พรอมทั้งกําหนดหนวยงานเพ่ือรับผิดชอบในการบริหารการใหบริการในภาพรวม 
ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม ขณะเดียวกันในสวนการบริหารการใหบริการ 
ในระดับหนวยงานควรใหเปนการติดตามประเมินผลการใหบริการ โดยผูบริหาร หรอืคณะกรรมการระดับหนวยงาน 
สิ่งสําคัญอีกประการ คือ การกําหนดขั้นตอนในการรายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายระดับการใหบริการ
ไวอยางชัดเจน ต้ังแตการตกลงในเน้ือหาของสัญญา และสิ่งที่ตองสงมอบ รวมทั้งการทํารายการทรัพยสิน
สารสนเทศ อุปกรณ พ้ืนที่ และตองมีการปรับปรุงใหทันสมัย หากเปนทรัพยสินที่เพ่ิมเติมเขามา ทั้งที่เปนของผู
ใหบริการ แตนํามาใชงานในพ้ืนที่ของผูวาจางดวย   

นอกจากน้ัน ควรกําหนดระยะเวลาในการเตรียมการตอสัญญา หรือการประเมินเพ่ือพิจารณา 
ตอสัญญา หรือยกเลิกไวกอนอายุสัญญาจะสิ้นสุดลง ใหสอดคลองกับระยะเวลาที่ตองใชในการเปลี่ยนคูสัญญา 
หรือนําการใชบริการกลับมาสูการใหบริการภายในหนวยงาน 
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ขอเสนอแนะสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารสําหรับกลุมผูใชงานทัว่ไป 
  

จากการศึกษาวิเคราะหลักษณะงานของหนวยงาน และการประชุมระดมสมอง ไดนําไปสูการวิเคราะห
ลักษณะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จําเปนสําหรับผูใชงานทั่วไป (General Users)   
นอกเหนือจากน้ัน ไดมีการแบงสมรรถนะดานเทคโนโลยีและการสื่อสารของผูใชงาน (ICT Competency)  
เปน 5 ดาน ไดแก ดานโปรแกรมประมวลผลคํา ดานการใชอินเทอรเน็ตและการคนหาขอมูล ดานการสื่อสาร 
ดานโปรแกรมแผนตารางทําการ และดานโปรแกรมการนําเสนอ     
 

5.1 สายงานของกลุมผูใชงานท่ัวไป 
สายงานของกลุมผูใชงานทั่วไปในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบดวย 63 สายงาน ไดมาจาก 

การแบงตามสายงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยอางอิงขอมูลจากกลุมอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหนง กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ดังแสดงใน
ตาราง 5.1-1 
 
ตาราง 5.1-1 สายงานของกลุมผูใชงานทั่วไป เฉพาะบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  

ลําดับที ่ สายงาน 

1 นิติกร 

2 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

3 นักวิชาการยุติธรรม 

4 นักประชาสัมพันธ 

5 นักวิชาการเงินและบัญชี 

6 นักวิชาการพัสดุ 

7 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

8 นักทรัพยากรบุคคล 

9 นักจัดการงานทั่วไป 

10 นักวิเทศสัมพันธ 

11 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

12 นักวิชาการสถิติ 

บทที่ 5 
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ลําดับที ่ สายงาน 

13 นักเทคนิคการแพทย 

14 วิศวกรโยธา 

15 สถาปนิก 

16 บรรณารักษ 

17 นายชางศิลป 

18 เจาพนักงานธุรการ 

19 เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

20 เจาพนักงานพัสดุ 

21 เจาพนักงานสถิติ 

22 เจาพนักงานหองสมุด 

23 เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร 

24 พนักงานคุมประพฤติ 

25 นักวิชาการเผยแพร 

26 นักจิตวิทยาคลีนิค 

27 พยาบาลวิชาชีพ 

28 นักสังคมสงเคราะห 

29 นักสืบสวนสอบสวน 

30 นักวิทยาศาสตร 

31 เจาพนักงานการขาว 

32 นายชางไฟฟา 

33 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

34 เจาหนาที่คดีพิเศษ 

35 พนักงานสื่อสาร 

36 เจาพนักงานรังสีการแพทย 

37 นักจิตวิทยา 

38 นักทัณฑวิทยา 

39 นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพ 

40 นายแพทย 

41 นักนิติวิทยาศาสตร 
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ลําดับที ่ สายงาน 

42 ชางภาพการแพทย 

43 เจาพนักงานวิทยาศาสตร 

44 นักรังสีการแพทย 

45 นักบัญชี 

46 เจาพนักงานสื่อสาร 

47 เจาพนักงานอบรมและฝกวิชาชีพ 

48 นักวิชาการสาธารณสุข 

49 นักวิทยาศาสตรการแพทย 

50 ทนัตแพทย 

51 พยาบาลเทคนิค 

52 เภสัชกร 

53 เจาพนักงานราชทัณฑ 

54 เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 

55 เจาพนักงานทันตสาธารณสุข 

56 เจาพนักงานเภสัชกรรม 

57 เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 

58 นายชางเขียนแบบ 

59 นายชางโยธา 

60 นายชางภาพ 

61 อนุศาสนาจารย 

62 นักกายภาพบําบัด 

63 นักโภชนาการ 
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5.2 สมรรถนะดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสําหรับกลุมผูใชงานท่ัวไป 
สามารถจําแนกออกเปน 5 ดาน โดยอางอิงจาก European e-Competence Framework for  

ICT User 3.0 คือ  

• ดานโปรแกรมประมวลผลคํา    
- การสรางเอกสาร 
- การจัดระเบียบเน้ือหา 
- ปฏิสัมพันธของเน้ือหา 
- กระบวนการอัตโนมัติ 
- การสงออกและการรักษาเอกสาร 

• ดานการใชอินเทอรเน็ตและการคนหาขอมูล    
- การใชเบราวเซอร 
- การคนหาขอมูลออนไลน 
- ความปลอดภัย 
- การประเมินขอมูล 
- การบริการออนไลน 
- การแบงปนขอมูล 

• ดานการสื่อสาร    
- การต้ังคาของผูใชงาน 
- ดานความปลอดภัย 
- การแลกเปลี่ยนขอมูลผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
- การสรางและจัดการรายช่ือผูติดตอ 
- การกําหนดตารางเวลา 
- การทํางานรวมกันแบบออนไลนและการปฏิสัมพันธทางสังคม 

• ดานโปรแกรมแผนตารางทําการ   
- การสรางแผนงานและเวิรกบุค (Worksheet and Workbook) 
- การใชแผนภูมิและกราฟ 
- การวิเคราะหและจัดการขอมูล 
- การเก็บรักษาและการนําไปใชงานของขอมูล 

• ดานโปรแกรมการนําเสนอ   
- การสรางงานนําเสนอ 
- การจัดการขอมูลของงานนําเสนอ 
- การใชภาพประกอบและมัลติมีเดีย 
- การนําเสนอผลงานและการเก็บขอมูล 

โดยในแตละสมรรถนะมีระดับความชํานาญที่แตกตางกัน โดยมีรายละเอียด ดังตาราง 5.2-1 
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ตาราง 5.2-1 ระดับความชํานาญ 3 ขั้น ประกอบไปดวย ขั้นพื้นฐาน ขั้นปานกลาง และขั้นสูงของสมรรถนะ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแตละดาน  
e-Competence Area ระดับความชํานาญ 
 ขั้นพืน้ฐาน ขั้นปานกลาง ขั้นสงู 
โปรแกรมประมวลผลคํา    
การสรางเอกสาร - มีการใชเครื่องมือ 

ในการสรางเอกสาร  
- มีการจัดรูปแบบแกไข

ตามคูมือ 

- วางแผนรูปแบบเน้ือหา 
ในเอกสาร  

- ใชเครื่องมือในการจัดการ
ขอมูลไดอยางถูกตอง 

- จัดรูปแบบและแกไข
ช้ินงานเพ่ือใหการนําเสนอ
ไดคุณภาพ 

- วางแผนรูปแบบเน้ือหา 
ในเอกสารที่มีความซับซอน 

- จัดการกับขอมูลไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

- สามารถจัดรูปแบบ  
และแกไขลักษณะงาน 
เพ่ือใหขอมูลทีส่ื่อสาร
ออกไปมีประสิทธิภาพ 

การจัดระเบียบเนื้อหา - จัดระเบียบเน้ือหา
เอกสารตามคูมือ 

- วางแผนและจดัระเบียบ
เน้ือหาของเอกสาร 
ตรงตามวัตถุประสงค 

- ใชอางอิงแหลงที่มา 
ของขอมลูไดอยางถูกตอง  

- ใชลิงคในการอางอิง
ขอมูลไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

- มคีวามมั่นใจในการวางแผน
และจัดระเบียบเน้ือหาที่มี
ความซับซอนเพ่ือตอบสนอง 
ความตองการของผูอาน 

- สามารถใชอางอิง  
และสรางหนาอางอิง 

- สามารถใช Embedding 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ 
และนําขอมลูจากแหลงอ่ืน
กลับมาใชไดอีก 

ปฏิสัมพันธของเนื้อหา - พิสูจนอักษร แกไข
รูปแบบ และเน้ือหา 
ที่ผิดพลาด 

- จัดรูปแบบใหสมบูรณ 

- มสีวนรวมในการตรวจทาน 
และจัดการรายละเอียด
เอกสาร 

- ใชประสบการณใน 
การตรวจทาน และจัดการ
รายละเอียดเอกสาร 

- วางแผนและสรางแบบฟอรม
เพ่ือรวบรวมขอมูลที่
ตองการ 
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ตาราง 5.2-1 ระดับความชํานาญ 3 ขั้น ประกอบไปดวย ขั้นพื้นฐาน ขั้นปานกลาง และขั้นสูงของสมรรถนะ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแตละดาน (ตอ) 
e-Competence Area ระดับความชํานาญ 
 ขั้นพืน้ฐาน ขั้นปานกลาง ขั้นสงู 
กระบวนการอัตโนมัติ - N/A 

 
 
 

- หาโอกาสในการใช
คุณลักษณะอัตโนมัติ 

- เตรียมพรอมและ
ดําเนินการสงจดหมายเวียน 
(Mail Merge) ตามขอมูล 
ณ ปจจุบัน 

- ใชขอมูลอัตโนมัติ 

- มีการใชขอมูลอัตโนมัติ
เปนไปอยางสรางสรรค 
ใหไดมากที่สุด 

- สามารถสรางและสง
จดหมายเวียนไดอยาง
ซับซอน (Complex Mail 
Merge) 

- หาโอกาสในการสราง 
และใชงาน Macros  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการทํางาน 

การสงออก 
และการรกัษาเอกสาร 

- ใชระบบต้ังคาใน 
การบันทึก หรือ 
การพิมพเอกสาร 

- มีการบันทึกเกบ็ขอมูล 
ไวหลาย ๆ ที่ และหลาย ๆ 
ประเภทของไฟล 

- การพิมพเอกสารที่มี
ความซับซอน 

- สามารถใชคุณลักษณะ
ดานความปลอดภัย 
ในการรักษาเอกสาร 

- สามารถพิมพเอกสารที่มี
ความซับซอน ทําใหผูอาน
เขาใจไดเหมาะสม 

- สอนการใชงานวิธีการ 
สั่งพิมพแบบงายให 
กับผูใชคนอ่ืน 
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ตาราง 5.2-1 ระดับความชํานาญ 3 ขั้น ประกอบไปดวย ขั้นพื้นฐาน ขั้นปานกลาง และขั้นสูงของสมรรถนะ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแตละดาน (ตอ) 
e-Competence Area ระดับความชํานาญ 
 ขั้นพืน้ฐาน ขั้นปานกลาง ขั้นสงู 
การใชอินเทอรเน็ต 
และการคนหาขอมูล 

   

การใชเบราวเซอร - ใชเบราวเซอรใน 
การนํารองเพ่ือหา
ขอมูลจากแหลงขอมูล
ตาง ๆ 

- มีการใชบราวเซอร 
บนหนาจอพรอมกับ
เครื่องมือตัวอ่ืนเพ่ือชวย
ในการคนหาขอมูล 

- จัดพ้ืนที่ใชงานของเว็บ 
บราวเซอรที่ใชในการหา
ขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- มีการใชเว็บบราวเซอร 
ในการหาขอมลูที่ม ี
ความซับซอน 

- มีการใชบราวเซอร 
ในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น 

- สามารถติดต้ังเว็บบราวเซอร 
Plug-ins และToolbars 

การคนหาขอมูล
ออนไลน 

- เขาใจขอปฏิบัติใน 
การคนหาขอมลูทาง
ออนไลน 

- ปอนขอมลูหรอื
คําถามเพ่ือใหไดขอมูล 
ตอบกลบั 

- ประเมนิและกลั่นกรอง
ขอมูลที่จะคนหาเพ่ือให
ไดขอมูลที่ถูกตอง 

- คนหาขอมลูจากหลาย ๆ 
แหลงทางเว็บไซต 

 

- สามารถปอนคาํถาม 
ที่ซับซอนเพ่ือใหผลลัพธ
หรือขอมลูที่มคีุณภาพ 

- คนหาขอมลูโดยการใช  
คียเวิรด 

- เลือกโปรแกรมคนหา
ขอมูลที่เหมาะสมเพ่ือให
ไดขอมูลที่มีคณุภาพ 

- ใหความชวยเหลือแกผูอ่ืน
ในการคนหาขอมูล 

ความปลอดภัย - เขาไปดูเน้ือหาทาง
เว็บไซตอยาง
ระมดัระวัง  

- มีความระมัดระวัง 
ในเรือ่งความปลอดภัย
ของขอมลูสวนตัว 

- มีความแมนยําในการ
คนหาขอมลูทางเว็บไซต 

- มีการติดต้ังระบบ 
ในการกรองขอมูล 
ที่เหมาะสม หรือติดต้ัง
ระบบรกัษาความปลอดภัย
ขอมูลสวนตัว 

- มีความมั่นใจในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัย 
ของขอมลูสวนตัว 

- สามารถตรวจสอบ 
การรับรองของเว็บไซต 
เมื่อเขาไปดูขอมูล 
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแตละดาน (ตอ) 
e-Competence Area ระดับความชํานาญ 
 ขั้นพืน้ฐาน ขั้นปานกลาง ขั้นสงู 
การประเมินขอมูล - N/A - มีการประเมินเน้ือหา

จากทางเว็บไซต
เปรียบเทียบกับ
แหลงขอมูลอ่ืน 

- มีความสามารถ 
ในการกําหนดเกณฑ
สําหรับการประเมิน
เว็บไซตที่นําขอมูลไปใช 

- ประเมินเน้ือหาจาก 
ทางเว็บไซตเปรียบเทยีบ
กับแหลงขอมลูอ่ืน  
และองคความรูที่ม ี

การบริการออนไลน - ใชบริการออนไลน
เปนครั้งคราว 
ในการคนหาขอมูล
ทางออนไลน 

- มีการลงทะเบียน 
ในการเขาระบบ 
การใชบริการออนไลน  
ในการคนหาขอมูล 
หรือใชในการติดตอ 
สื่อสารสวนตัว สังคม
ที่ทํางาน 

- มีความมั่นใจในการใช
บริการในการคนหา
ขอมูล และใชชองทางน้ี
ในการติดตอเพ่ือลด
ชองทางการติดตอ 
ดวยตัวเอง 

การแบงปนขอมูล - มีการแบงปนขอมูล
แกบุคคลอ่ืน 

- ปฏิบัติตามกฏ 
เรื่องการหาขอมูล
ทางเว็บไซต 
ระมัดระวังในเรื่อง
ลิขสิทธ์ิ ปฏิบัติตาม
เกณฑ 
 

- มคีวามรับผิดชอบ 
ตอขอมูลที่ได  
และทําหนาที่แบงปน
ขอมูลไปยังบุคคลอ่ืน 

- ทําหนาที่เชิงรุก 
ในการแบงปนขอมูล 
และกระตุนใหบุคคล
อ่ืนเขาถึงขอมูล 

- ใชซอฟตแวร 
และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ  
ในการเขาถึงขอมูล  
โดยไมจํากัดสถานที่ 
หรืออุปกรณ 
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ตาราง 5.2-1 ระดับความชํานาญ 3 ขั้น ประกอบไปดวย ขั้นพื้นฐาน ขั้นปานกลาง และขั้นสูงของสมรรถนะ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแตละดาน (ตอ) 
e-Competence Area ระดับความชํานาญ 
 ขั้นพืน้ฐาน ขั้นปานกลาง ขั้นสงู 
การสื่อสาร    
การต้ังคาของผูใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- มีความเขาใจ 
ขอปฏิบัติ 
ในการสื่อสาร 
ทางเว็บไซต 

- สามารถลงทะเบียน
เลขบัญชีในการเขา
ใชบริการทาง
เว็บไซต 

- คนหารายช่ือผูติดตอ 
- สามารถต้ังคา

พ้ืนฐานในรูปแบบ
ทั่ว ๆ ไป สําหรับ
การบริการ 
ดานสื่อสารทาง
เว็บไซตได 

- ลงทะเบียนเลขบัญชี
ไดถูกตองเพ่ือที่จะเขา
ไปใชบรกิารทางเว็บไซต 

- สามารถเปลี่ยนบัญชี
ตามความตองการ
ของผูใช 

- สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบ การบรกิาร
ดานการสื่อสาร 
ทางเว็บไซตได 
 

- มีความมั่นใจใน 
การเลือกใชรูปแบบ 
การสื่อสารทางเว็บไซต
ใหเหมาะสมกับตนเอง 
และหนวยงาน 

- สามารถปรับเปลีย่น
รูปแบบ การบริการ
ดานการสื่อสารทาง
เว็บไซต ในสถานการณ
ที่แตกตางได 

- ติดต้ังเครื่องมือเฉพาะ
ในการจัดการกับ 
การแสดงความคิดเห็น
ของการสื่อสารทาง
เว็บไซต 

ดานความปลอดภัย - ใชบริการดาน 
การสื่อสารอยาง
ระมัดระวัง 

- ตระหนักในเรื่อง
ความปลอดภัยใน
การใชขอมูลสวนตัว 

- มีความแมนยํา 
ในการใชบริการ 
ดานการสื่อสาร 

- ติดต้ังเครื่องกรอง 
และตัวแอปพลิเคชัน
สําหรับปองกันขอมูล
สวนตัว 

- มีความเช่ือมั่น 
ดานความปลอดภัย 
ของขอมูลสวนตัว 

- มีการพิสูจนลายเซ็น
ดิจิทัลของอีเมล 

- มีความเขาใจดาน 
ความเสี่ยงกอนที่จะ
ดําเนินการกับขอความ
ที่ไดรับ 

การแลกเปลี่ยนขอมูล
ผานจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

- ใชอีเมลในการสง
ขอความและรบั
ขอความ 

- ใช Application 
Tool ของอีเมลใน
การเขียนขอความ 
ติดต้ังลายเซ็น ติดต้ัง 
สแปม (Spam) 
 ในการกรองขอมูล 
ที่ไดรับ และสามารถ
คนหาขอมูลอยางงาย 

- มีความมั่นใจในการใช 
Application Tool 
ของอีเมลในการกรอง
ขอความที่ไดรับ
อัตโนมัติ 

- ติดต้ังตอบกลับอัตโนมัติ 
- สามารถสืบคนขอความ

ที่ถูกเก็บไว 
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ตาราง 5.2-1 ระดับความชํานาญ 3 ขั้น ประกอบไปดวย ขั้นพื้นฐาน ขั้นปานกลาง และขั้นสูงของสมรรถนะ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแตละดาน (ตอ) 
e-Competence Area ระดับความชํานาญ 
 ขั้นพืน้ฐาน ขั้นปานกลาง ขั้นสงู 
การสรางและจัดการ
รายชื่อผูติดตอ 

- เพ่ิมผูติดตอรายใหม 
- เตรียมฐานรายช่ือ

และแกไขขอมลู 
ของผูที่ติดตอ 

- มีความสามารถใน
การจัดการขอมูล
ของผูที่ติดตอ 

- จัดการฐานรายช่ือ
ขอมูลผูติดตอ 

- สามารถเช่ือมตอ 
รวบรวมขอมูลผูติดตอ
จากหลาย ๆ แหง 

- มีความสามารถใน 
การสงผูติดตอใหกับ
บุคคลอ่ืน 

- มีการนําเขา หรือ
สงออกรายช่ือผูติดตอ
ไปยังแอปพลิเคชัน 
ตัวอ่ืน ๆ 

- มคีวามเขาใจ 
แอปพลเิคชันหลากหลาย
เพราะฐานรายช่ือ 
มีรูปแบบที่แตกตางกัน 

การกําหนดตารางเวลา - สามารถจัดการ
ตารางเวลา 

- สามารถโตตอบงาน
ที่ถูกเชิญมา  

- สามารถใสงานใน
ตารางเวลา 

- เช่ือมตอขอมูล
ตารางเวลาที่มาจาก
หลายอุปกรณ 

- สงตารางเวลาใหกับ
บุคคลอ่ืนไดทราบ 
 

- มีความมั่นใจใน 
การจัดการตาราง 
เวลางาน 

- สามารถนําเขาขอมูล 
สงออกเกี่ยวกับงาน 

การทํางานรวมกัน 
แบบออนไลน 
และการปฏิสมัพันธ 
ทางสงัคม 

- รูวิธีการตาง ๆ  
ในการสื่อสารทาง
อินเทอรเน็ตอยาง
เหมาะสม 

- สรางและสง
ขอความผานหลาย
ชองทาง 

- แสดงความเห็นลง
บนบล็อก หรือ  
โซเชียลเน็ตเวิรค 
 

- มีการเช่ือมตอการ
ประชุมผานระบบ
ออนไลน 

- มีการลงขอความที่มี
เน้ือหาซับซอนบน
โซเชียลเน็ตเวิรค 

- เขาใจเรื่องลิขสิทธ์ิ 
ในการแชรขอมูลบน
เว็บไซต 

- สามารถติดต้ังประชุม 
ในระบบออนไลน 

- สงเน้ือหาที่อยูหนาจอ
คอมพิวเตอรไปยัง 
ผูเขารวมประชุมอีกทาน 

- ติดต้ังระบบใน 
การจัดการคอมเมนท 
ที่โพสตลงบนบล็อก  
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ตาราง 5.2-1 ระดับความชํานาญ 3 ขั้น ประกอบไปดวย ขั้นพื้นฐาน ขั้นปานกลาง และขั้นสูงของสมรรถนะ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแตละดาน (ตอ) 
e-Competence Area ระดับความชํานาญ 
 ขั้นพืน้ฐาน ขั้นปานกลาง ขั้นสงู 
โปรแกรมแผนตาราง 
ทําการ 

   

การสรางแผนงาน 
และเวิรกบุค 
(Worksheet and 
Workbook) 

- สามารถใชงานบน
หนาจอ แผนงาน 

- สามารถใชเครือ่งมือ
ในการสรางและ
จัดรูปแบบสมดุงาน 

- วางแผนเน้ือหา 
ในแผนงาน 

- ใชขอมูลทีม่ีอยูใน 
Worksheet เพ่ือ
สรางสมุดงาน 
(Workbook) 

- สามารถสราง 
และจัดการสมดุงาน 
ที่มีความซับซอน 
 มีหลาย ๆ Worksheet 

- เช่ือมโยงขอมูลจาก
หลาย ๆ แผนงานเขา
ดวยกันเพ่ือนําเสนอ
ขอมูลที่มคีุณภาพ 

การใชแผนภูมิและกราฟ - สามารถนําเสนอ
แผนภูมิ หรือ กราฟ
จากขอมูล 

- สามารถนําเสนอ
แผนภูมิ และกราฟ 
จากขอมูล  

- สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบของแผนภูมิ 
และกราฟได 

- สามารถเลือกแผนภูมิ 
หรือกราฟที่จะนําเสนอ
ไดอยางเหมาะสม 

- สามารถสรางแผนภูมิ 
และกราฟ ในลักษณะ 
Built in Custom 

- สามารถนําแผนภูมิ 
หรือกราฟไปใชในไฟล
ตัวอ่ืน 

การวิเคราะห 
และจัดการขอมูล 

- N/A - สามารถทํางานโดยใช 
Pivot table  

- มีการวางแผน  
และใช Pivot table 
ในการวิเคราะหขอมูล 

- นําเสนอขอมูลที่ได 
จาก Pivot table  
ใหผูอานเขาใจงาย 

- ใช  Pivot table  
เพ่ือไปวิเคราะหขอมูล
ขั้นสูงได 
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แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

 
ตาราง 5.2-1 ระดับความชํานาญ 3 ขั้น ประกอบไปดวย ขั้นพื้นฐาน ขั้นปานกลาง และขั้นสูงของสมรรถนะ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแตละดาน (ตอ) 
e-Competence Area ระดับความชํานาญ 
 ขั้นพืน้ฐาน ขั้นปานกลาง ขั้นสงู 
การเก็บรักษา 
และการนําไปใชงาน
ของขอมูล 

- สามารถบันทึก  
หรือพิมพแผนงาน 

- สามารถปองกันขอมูล
ไมใหเกิดการสญูหาย 

- สามารถบันทึกและ
เก็บไฟลเอกสารได
หลากหลายรูปแบบ 

- สามารถพิมพเอกสาร
ที่มีรายละเอียด
คอนขางมาก 

- สามารถปองกันขอมูล
ไมใหเกิดการสญูหาย  

- สามารถพิมพเอกสาร 
ที่มีเน้ือหาซับซอน 
ใหผูอานเขาใจไดงาย 

- ใหความชวยเหลือแก
ผูใชงานคนอ่ืนในเรื่อง
การพิมพแผนงาน 

โปรแกรมการนําเสนอ    
การสรางงานนําเสนอ - สามารถใชหนาจอ 

หรือเครื่องมือตาง ๆ 
ในการสรางงาน
นําเสนอ  

- สามารถจัดทําการ
นําเสนอไดอยาง
เหมาะสม 

- สามารถออกแบบ 
โดยจัดรูปแบบ และ
เน้ือหาในการนําเสนอ
ไดอยางมีประสิทธิผล 

- สามารถจัดการกับ
เน้ือหาในการนําเสนอ
ไดอยางเหมาะสมและ 
มีความเปนมืออาชีพ 

- สามารถใชเครือ่งมือ 
ขั้นสูงในการสือ่สารไป
ยังผูอาน 

การจัดการขอมูล 
ของงานนาํเสนอ 

- สามารถนําเสนองาน
โดยใช Template 
ของโปรแกรม 

- สามารถนําเสนองาน
โดยใช Template 
ของโปรแกรม หรือมี
การนําเสนอรูปแบบ
สไลดตามเน้ือหา 

- มีการจัดการขอมูล 
โดยการนําเสนอ 
การเช่ือมโยงขอมูล 

- สามารถออกแบบ 
Template ใน 
การนําเสนองานไดเอง 

การใชภาพประกอบ 
และมัลติมีเดีย 

- สามารถใสขอความ 
ภาพ เช่ือมโยงขอมูล
ผาน Hyperlink 

- สามารถใสภาพ 
เคลื่อนไหวสรางสรรค
งานไดอยางถูกตอง 
และเหมาะสม 

- มีความมั่นใจในการใช
รูปภาพ หรือมัลติมีเดีย
ประเภทอ่ืน ๆ ประกอบ 
การนําเสนองาน 
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แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

 
ตาราง 5.2-1 ระดับความชํานาญ 3 ขั้น ประกอบไปดวย ขั้นพื้นฐาน ขั้นปานกลาง และขั้นสูงของสมรรถนะ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในแตละดาน (ตอ) 
e-Competence Area ระดับความชํานาญ 
 ขั้นพืน้ฐาน ขั้นปานกลาง ขั้นสงู 
การนําเสนอผลงาน 
และการเก็บขอมูล 

- สามารถบันทึก
ขอมูล  

- สามารถบันทึกขอมูล
ไดหลากหลายรูปแบบ 

- สามารถจัดเก็บขอมูล
ออนไลน เพ่ือใชใน
การนําเสนอครั้งตอไป 

- สามารถนําเสนอผลงาน
ในงานสําคัญตาง ๆ 

- ประเมินความถูกตอง
ของขอความ อาทิ 
ขอความละเมิดลิขสิทธ์ิ 

- มีการตรวจทานเพ่ือให
แนใจวางานที่นําเสนอ
เปนไปตามแผน 

- มีการใชปองกันลิขสิทธ์ิ
ใสไวในการนําเสนอ
ผลงาน 

 
 โดยรายละเอียดสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระดับความชํานาญ  
ดังตาราง 5.2-1 เปนขอมูลต้ังตนที่ไดจากการจัดประชุมเพ่ือระดมสมองและรับฟงความคิดเห็น แบบสํารวจ
ออนไลน บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อจัดทําเปนขอสรุปสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของผูใชงานทั่วไปในแตละดาน ดังตาราง 5.2-2–5.2-6 
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ตาราง 5.2-2 เกณฑการประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูใชงานทัว่ไป e-Competence Area: โปรแกรมประมวลผลคํา 
ประเภท ระดับตําแหนง ระดับความชํานาญ 

e-Competence Area: โปรแกรมประมวลผลคาํ 
การสรางเอกสาร การจัดระเบียบเนื้อหา ปฏิสัมพันธของเนื้อหา กระบวนการอัตโนมัติ การสงออก 

และการรักษาเอกสาร 
วิชาการ ทรงคณุวุฒ ิ  

เชี่ยวชาญ 
ชํานาญการพิเศษ/ 
ชํานาญการ 

ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน ระดับปานกลาง 

ปฏิบัติการ ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง 
ทั่วไป ทักษะพิเศษ  

อาวุโส/ 
ชํานาญงาน 

ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน 

ปฏิบัติงาน ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง 
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ตาราง 5.2-3 เกณฑการประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูใชงานทัว่ไป e-Competence Area: การใชอินเทอรเนต็และการคนหาขอมูล 

ประเภท ระดับตําแหนง ระดับความชํานาญ 
e-Competence Area: การใชอินเทอรเน็ตและการคนหาขอมูล 

การใช
เบราวเซอร 

การคนหาขอมูล
ออนไลน 

ความปลอดภัย การประเมินขอมูล การบริการออนไลน การแบงปนขอมูล 

วิชาการ ทรงคณุวุฒ ิ  
เชี่ยวชาญ 
ชํานาญการพิเศษ/ 
ชํานาญการ 

ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง 

ปฏิบัติการ ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง 
ทั่วไป ทักษะพิเศษ  

อาวุโส/ 
ชํานาญงาน 

ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน ระดับปานกลาง 

ปฏิบัติงาน ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง 
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ตาราง 5.2-4 เกณฑการประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูใชงานทัว่ไป  e-Competence Area: การสื่อสาร 
ประเภท ระดับตําแหนง ระดับความชํานาญ 

e-Competence Area: การสื่อสาร 
การต้ังคา 

ของผูใชงาน 
ดานความ
ปลอดภัย 

การแลกเปลี่ยน
ขอมูลผานจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส 

การสราง 
และจัดการรายชื่อ 

ผูติดตอ 

การกําหนด
ตารางเวลา 

การทํางานรวมกัน 
แบบออนไลน 

และการปฏิสัมพันธ 
ทางสังคม 

วิชาการ ทรงคณุวุฒ ิ  
เชี่ยวชาญ 
ชํานาญการพิเศษ/ 
ชํานาญการ 

ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน 

ปฏิบัติการ ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน 
ทั่วไป ทักษะพิเศษ  

อาวุโส/ 
ชํานาญงาน 

ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน 

ปฏิบัติงาน ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน 
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ตาราง 5.2-5 เกณฑการประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูใชงานทัว่ไป e-Competence Area: โปรแกรมแผนตารางทําการ    

ประเภท ระดับตําแหนง ระดับความชํานาญ 
e-Competence Area: โปรแกรมแผนตารางทาํการ 

การสรางแผนงาน 
และเวิรกบุค (Worksheet 

and Workbook) 

การใชแผนภูมิและกราฟ การวิเคราะห 
และจัดการขอมูล 

การเก็บรักษา 
และการนําไปใชงาน 

ของขอมูล 

วิชาการ ทรงคณุวุฒ ิ  
เชี่ยวชาญ 
ชํานาญการพิเศษ/ 
ชํานาญการ 

ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน 

ปฏิบัติการ ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน 
ทั่วไป ทักษะพเิศษ  

อาวุโส/ 
ชํานาญงาน 

ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน ระดับพืน้ฐาน 

ปฏิบัติงาน ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับพืน้ฐาน 
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ตาราง 5.2-6 เกณฑการประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูใชงานทัว่ไป e-Competence Area: โปรแกรมการนาํเสนอ 

ประเภท ระดับตําแหนง ระดับความชํานาญ 
e-Competence Area: โปรแกรมการนาํเสนอ 

การสรางงานนําเสนอ การจัดการขอมูล 
ของงานนาํเสนอ 

การใชภาพประกอบ 
และมัลติมีเดีย 

การนําเสนอผลงาน 
และการเก็บขอมูล 

วิชาการ ทรงคณุวุฒ ิ  
เชี่ยวชาญ 
ชํานาญการพิเศษ/ 
ชํานาญการ 

ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง 

ปฏิบัติการ ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง 
ทั่วไป ทักษะพิเศษ  

อาวุโส/ 
ชํานาญงาน 

ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง 

ปฏิบัติงาน ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง ระดับปานกลาง 
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5.3 บทสรุปสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับกลุมผูใชงานท่ัวไป 
 จากตาราง 5.2-2–5.2-6 แสดงถึง ระดับความชํานาญของผูใชงานทั่วไปในแตละดาน ดังน้ัน บุคลากร 
ในสายงานแตละระดับ สามารถนําผลสรุปจากตารางเปนตัวกําหนด เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) ซึ่ งประกอบไปดวย 2 สวน คือ ความรู
(Knowledge)  และทักษะ (Skill) ดังแสดงรายละเอียดใน ภาคผนวก ก (ความรูและทักษะในแตละระดับ
ความชํานาญของความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
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เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Path)  
ส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสมรรถนะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 
การสร้างเส้นทางสั่งสมประสบการณ์เป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เตรียมพร้อมในการเลื่อน 

สู่ต าแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงต้องมีสมรรถนะ (Competency) ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งงานนั้น 
และควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ความรู้ 
(Knowledge) และทักษะ (Skill) เพื่อให้การก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   
6.1 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) ส าหรับ
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จากการศึกษา วิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  
กระทรวงยุติธรรม รวมถึงผลสรุปจากการประชุมระดมสมองของบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
จึงได้สรุปสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับบุคลากรในสายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งหมด 6 ด้าน ดังแสดงในภาพ 6.1-1 (อ้างอิงจาก จาก European e-Competence Framework for  
ICT User 3.0 และเอกสารมาตรฐานทักษะดา้น ICT ของบุคลากรในส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ฉบบัที่ 1) 

 
หมายเหตุ:  

- รายละเอียดความรู้และทักษะ ส าหรับสมรรถนะด้าน ICT ประกอบด้วย “Office Digital Tools”  
“การใช้อินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูล” และ “การสื่อสาร” น าเสนอใน ภาคผนวก ก  

- รายละเอียดความรู้และทักษะ ส าหรับสมรรถนะด้าน “การบริหารสารสนเทศเชิงกลยุทธ์” น าเสนอใน 
ภาคผนวก ข 

- รายละเอียดความรู้และทักษะ ส าหรับสมรรถนะด้าน ICT เฉพาะต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วย “ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์” และ“การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน” น าเสนอใน ภาคผนวก ค 

บทที่ 6 
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ภาพ 6.1-1 ผังแสดงสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) ส าหรบับคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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6.2 เส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Path) ส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม 

ในหัวข้อนี้ กล่าวถึงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Path) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT Competency) ทั้ง 6 ด้าน ตามที่กล่าวถึงในหัวข้อ 6.1 ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ 
(Knowledge) และทักษะ (Skill) ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งในสายงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม 
การก าหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Path) ได้พิจารณาจากเอกสารมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
สายงานวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ และสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
อย่างไรก็ตาม จากเอกสารเผยแพร่โครงการศึกษาเพื่อจัดท ามาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง เพื่อรองรับบุคลากร
ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศภาครัฐ (สิงหาคม พ.ศ. 2556) ได้มีข้อพิจารณาจากการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร
สารสนเทศภาครัฐ รวมทั้งมีการน าเสนอแนวทางการแบ่งลักษณะงานเพิ่มเติมจากเดิมอีก 1 ลักษณะงาน  
คือ ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน ก ากับ ดูแล ด้านแผนงาน โครงการ เพื่อขับเคลื่ อนกลยุทธ์ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ดังนั้น เพื่อให้การก าหนดเส้นทาง 
สั่งสมประสบการณ์ (Career Path) ในกระทรวงยุติธรรม ครอบคลุมในหน่วยงานระดับกรม จึงก าหนดลักษณะงาน
ของหน่วยงานที่ปฏิบัติ งานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็น 3 ลักษณะงาน ได้แก่  
งานด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ และงานด้าน 
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  โดยมีกรอบการด าเนินงานดังนี ้

- งานด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมงานด้านการคิด วิเคราะห์     
บริหารจัดการ ประสานงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มุ่ งไปสู่กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของกระทรวง และของรัฐโดยรวม 

- งานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ ครอบคลุมงานด้านการก าหนดความต้องการ การวิเคราะห์ระบบ
การก าหนดมาตรฐานด้านสารสนเทศ การดูแลความปลอดภัยในงานสารสนเทศ การจัดการข้อมูล 
การแบ่งปันข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนการดูแลระบบสารสนเทศ ให้เกิดความมั่นคง 
ในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

- งานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครอบคลุมงานการบริหารอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
การเชื่อมโยงสายสื่อสาร การบริหารอุปกรณ์เครือข่าย การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์การสื่อสาร และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  

โดยลักษณะงานทั้ง 3 น้ี จะก าหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Path) เพื่อมุ่งสู่ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการ  โดยดูจากแผนผังแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Chart) ดังภาพ 6.2-1  
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ภาพ 6.2-1 ผังแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Chart)  
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6.3 คุณสมบัติตามสายงานส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในหัวข้อนี้ กล่าวถึงข้อก าหนดคุณสมบัติตามสายงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับผังแสดงเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ จึงท าการเรียงล าดับ 
การแสดงคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบจากต าแหน่งผู้อ านวยการ ต าแหน่งผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับช านาญการพิ เศษ ระดับช านาญการ  
และระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ  
และด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

โดยข้อก าหนดคุณสมบัติตามสายงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 
กระทรวงยุติธรรม ในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ สมรรถนะ และหลักเกณฑ์ข้อก าหนดต่าง ๆ อ้างอิงจาก
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงาน ก.พ. ในสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์และวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็ นหลัก ซึ่ งทั้ ง 2 สายงานนี้ มี ความสอดคล้องกับบทบาทหน้ าที่ ในด้ านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มงานด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงจ าเป็นต้องใช้มาตรฐานก าหนดต าแหน่งของส านักงาน ก.พ. ในสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
มาปรับให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติเพิ่มเติม 
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6.3.1 ข้อก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้อ านวยการที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คุณสมบัติส าหรับผู้อ านวยการที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีลักษณะงานทางด้านเทคนิค และด้านการบริหารจัดการ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ในฐานะผู้อ านวยการที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งแสดงรายละเอียด ดังตาราง 6.3-1 และตาราง 6.3-2 
 

ตาราง 6.3-1 หน้าที่ความรบัผิดชอบของผู้อ านวยการ (เฉพาะด้าน)  
ต าแหน่งเป้าหมาย (Critical Position) 
ชื่อต าแหน่ง ผู้อ านวยการ (เฉพาะด้าน) อ านวยการสูง (M2)   
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)     
บริหารงานในฐานะผู้อ านวยการที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหาร ควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับ 
1. วางแผน หรือ ร่วมด าเนินการวางแผนในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล โดยเชื่อมโยง หรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ของส่วนราชการระดับกรม มอบหมายงานแก้ไข

ปัญหาในการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  
2. บูรณาการแผนงาน โครงการขนาดใหญ่ กิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน กระทรวง ตามที่ก าหนด 
3. ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย และมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานของกระทรวง  
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
5. ประสานการท างาน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบทบาทในการจูงใจ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
6. มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า ปรับปรุงแก้ไขในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับกระทรวง อันเป็นภารกิจที่หลากหลายและเบ็ดเสร็จของหน่วยงาน  

เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
7. ติดต่อประสานงาน และใหค้ าปรึกษาแนะน าแกบ่คุลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การพัฒนางานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ให้สอดคล้องและสนับสนุนการบริหารงานในระดับ กระทรวง และระดับชาติ  
9. สนบัสนุน และดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของหน่วยงาน และให้การสนับสนุนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรม  
10. ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ข้าราชการในสังกัด และประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร  
11. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่าง ๆ ในระดับหน่วยงาน หรือองค์กรทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ ในฐานะเป็นผู้มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ของราชการและประเทศชาติ  
12. ติดตาม ให้ค าปรึกษา ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา ตลอดจนปรับปรุง หรือหาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 

ในการผลิตผลงาน การบริการ หรือผลการด าเนินงานที่มคีุณภาพที่ดีขึ้น  
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ตาราง 6.3-1 หน้าที่ความรบัผิดชอบของผู้อ านวยการ (เฉพาะด้าน) (ต่อ) 
  หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)   
13. จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีความหลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การปฏิบัติสามารถเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
14. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของส่วนราชการ 
15. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจ านวนมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

 

 

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 
1. ความสอดคล้องของนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระบวนการ

ยุติธรรมกับแผนระดับชาติ 
 จ านวนประเด็นนโยบายที่มีความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ 
 

2. ความทันเวลาของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกระทรวง เทียบกับระยะเวลา 
ในการจัดท าแผนย้อนหลัง 3 ป ี

 จ านวนวันที่ล่าช้าในการจัดท าแผนอื่น (ไมใ่ช่แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกระทรวง) 
3. ความทันเวลาในการจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประจ าปีที่ตอบสนองต่อนโยบายระดับกระทรวง 
 ร้อยละของโครงการ และงบประมาณที่จัดสรร ทันต่อรอบระยะเวลาในการจัดท าแผน 

และงบประมาณ 
 จ านวนครั้งที่ใช้การจัดประชุม ในการจัดสรรงบประมาณ และโครงการ เทียบกับปีงบประมาณ

ย้อนหลัง 3 ป ี
4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 ระดับความส าเร็จ (จาก 5 ระดับ) ของการก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

และยทุธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกระทรวงยุติธรรม 
5. การติดตาม และผลักดันการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในโครงการขนาดใหญไ่ด้ทันเวลาตามแผนที่วางไว้ 
 ร้อยละของจ านวนระบบที่ถูกพัฒนาและมีการน าไปใช้งาน เทียบกับระบบงานตามแผน 

ปฏิบัติการดิจิทัล 
 ร้อยละของจ านวนระบบงานที่มีการน าไปใช้งานได้ตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

6. ด าเนินกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากรในสังกัดได้ทันเวลาตามแผนที่วางไว้  จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ 
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ตาราง 6.3-2 ข้อก าหนดคุณสมบัติของผู้อ านวยการ (เฉพาะดา้น)  
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) สมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน* 

ชื่อสมรรถนะ ระดับความช านาญท่ีคาดหวัง  ชื่อสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
1. สมรรถนะด้านการบริหารสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
2. Office Digital Tools 
3. การใช้อินเทอร์เน็ต และการค้นหาข้อมูล (Internet and 

Information Searching) 
4. ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ (OS & Server) 
5. การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

(Database and Application) 
6. การสื่อสาร 

ข้ันสูง 
ข้ันปานกลาง 
ข้ันปานกลาง 

 
ข้ันปานกลาง 
ข้ันปานกลาง 

 
ข้ันปานกลาง 

ก. สมรรถนะหลัก  
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 บริการที่ดี 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม

และจริยธรรม 
 การท างานเป็นทีม 
 จิตส านึกในความยุติธรรม 
 ความน่าเชื่อถือศรัทธา 

ข. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติ 
 การคิดวิเคราะห์ 
 การมองภาพองค์รวม 
 การด าเนินการเชิงรุก 

ค. สมรรถนะทางการบริหาร 
 วิสัยทัศน์ 
 การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
 ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน 
 การควบคุมตนเอง 
 การให้อ านาจแก่ผู้อื่น 
 สภาวะผู้น า 

 
 ระดับ 4 
 ระดับ 4 
 ระดับ 4 
 ระดับ 4 

 
 ระดับ 4 
 ระดับ 4 
 ระดับ 4 

 
 

 ระดับ 4 
 ระดับ 4 
 ระดับ 4 

 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 

*อ้างอิงจาก มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว 27/2552 เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน  
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ตาราง 6.3-2 ข้อก าหนดคุณสมบัติของผู้อ านวยการ (เฉพาะดา้น) (ตอ่) 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งเป้าหมาย 
1. มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง                                                                                                                                         
2. ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งใน Ladder 3 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  

หรือด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งใน Ladder 4  
3. มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายส าหรับต าแหน่งประเภทอ านวยการ ตามที่ ก.พ. ก าหนด       

เกณฑ์ความส าเร็จในการก้าวไปสู่ต าแหน่งงานต่อไปในเส้นทางก้าวหน้า (Performance Measure: PM) 
 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับตั้งแต่ดีมากขึ้นไป ติดต่อกันอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน ภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 
 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานคอมพิวเตอร์ และได้รับใบรับรองจากหน่วยงานฝึกอบรม (Certificate) 
 ผ่านประสบการณ์น าเสนอข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในที่ประชุมระดับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 ผ่านประสบการณ์ด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างน้อย 1 ด้าน อาทิ ด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ และด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 ตลอดระยะเวลาที่ครองต าแหน่ง ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด      

  
6.3.2 ข้อก าหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญ (เฉพาะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

คุณสมบัติส าหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญ (เฉพาะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีลักษณะงานทางด้านเทคนิคเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเชิงวิชาการ
คอมพิวเตอรไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งรายละเอียดดังตาราง 6.3-3 ถึงตาราง 6.3-4 
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ตาราง 6.3-3 หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญ (เฉพาะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ต าแหน่งในเส้นทาง (Ladder Position) L4 
ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญ (เฉพาะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) (K4)  
 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)    
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในระดับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านแผนงานโครงการ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

สารสนเทศ ในระดับ กระทรวง และระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม 
2. ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา ติดตาม การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ในระดับหน่วยงาน กระทรวง และระดับชาติ และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ที่เกี่ยวข้อง 
3. พัฒนางานวิชาการด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทั้งในและนอกส่วนราชการ 
5. เสนอแนะแนวทางในการก าหนดนโยบายการจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อน าไปสู่การใช้งานร่วมกัน และส่งผลต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของกระทรวงยุติธรรม 
6. วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็นนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็น 

ไปตามมาตรฐานสากล การก าหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ เพื่อก าหนดมาตรการ รูปแบบ วิธีการ ให้เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ  

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
9. วางแผนการด าเนินงานโดยเชื่อมโยงแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงแก้ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเกี่ยวกับงานด้านยุทธศาสตร์  

ด้านพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
10. ประสานการท างานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาท

ในการจูงใจ โน้มน้าว เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
11. ให้ค าปรึกษา ให้ข้อคิดเห็นที่ยุ่งยากซับซ้อนมากเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกระทรวงยุติธรรม 
12. ฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับรองลงมา บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ สามารถน าไปปรับใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ตาราง 6.3-3 หน้าที่ความรบัผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับเชี่ยวชาญ (เฉพาะด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ต่อ) 
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 

1. สร้างความสอดคล้องของนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระบวนการ
ยุติธรรมกับแผนระดับชาติ 

 จ านวนประเด็นนโยบายที่มีความสอดคล้องกับแผนระดับชาติ  
 

2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท าแผน 
 ร้อยละของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ที่น าไปใช้งานภายในรอบปีงบประมาณ 

3. ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 ระดับความส าเร็จ (5 ระดับ) ตามเป้าหมายจากข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนงานโครงการ  

4. สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือ ของหน่วยงาน ภายใน และภายนอกกระทรวง  
เพื่อให้แผนงานและโครงการ บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงานและกระทรวงยุติธรรม 

 ระดับความเข้าใจ ในแผนงาน และโครงการ ที่มีความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน 

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม 

6. ด าเนินกิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากรในสังกัดได้ทันเวลาตามแผนที่วางไว้  จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ 
7. ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารได้ทันเวลาตามแผนที่วางไว้ 
 จ านวนระบบที่ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ และปรับปรุงได้ทันเวลา

ตามแผนที่วางไว้ 
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ตาราง 6.3-4 ข้อก าหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัเชี่ยวชาญ (เฉพาะดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) สมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน* 

ชื่อสมรรถนะ ระดับความช านาญที่คาดหวัง ชื่อสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

1. สมรรถนะด้านการบริหารสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
2. Office Digital Tools 
3. การใช้อินเทอร์เน็ต และการค้นหาข้อมูล (Internet and 

Information Searching) 
4. ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ (OS & Server) 
5. การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

(Database and Application) 
6. การสื่อสาร 

ขั้นสูง 
ขั้นปานกลาง 

ขั้นสูง 
 

ข้ันปานกลาง 
ข้ันปานกลาง 

 
ข้ันปานกลาง 

ก. สมรรถนะหลัก 
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 บริการที่ดี 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  

และจริยธรรม 
 การท างานเป็นทีม 
 จิตส านึกในความยุติธรรม 
 ความน่าเชื่อถือศรัทธา 

ข. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 การคิดวิเคราะห์ 
 การมองภาพองค์รวม 
 การด าเนินการเชิงรุก 

 
  ระดับ 4 
  ระดับ 4 
  ระดับ 4 
  ระดับ 4 

 
  ระดับ 4 
  ระดับ 4 
  ระดับ 4 

 
  ระดับ 4 
  ระดับ 4 
  ระดับ 4 

*อ้างอิงจาก มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว 27/2552 เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน 
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ตาราง 6.3-4 ข้อก าหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัเชี่ยวชาญ (เฉพาะดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ) (ต่อ) 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งเป้าหมาย 
1. มีคุณสมบัติตรงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
2. ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับช านาญการพิเศษต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งใน Ladder 3 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 

เกณฑ์ความส าเร็จในการก้าวไปสู่ต าแหน่งงานต่อไปในเส้นทางก้าวหน้า (Performance Measure: PM) 
 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับตั้งแต่ดีมากขึ้นไป ติดต่อกันอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน ภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 
 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานคอมพิวเตอร์ และได้รับใบรับรองจากหน่วยงานฝึกอบรม (Certificate) 
 ผ่านประสบการณ์น าเสนอข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในที่ประชุมระดับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 ผ่านประสบการณ์ด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ตลอดระยะเวลาที่ครองต าแหน่ง ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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6.3.2 ข้อก าหนดคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณสมบัติส าหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ  

และระดับช านาญการพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังตาราง 6.3-5 ถึงตาราง 6.3-10 
 

ตาราง 6.3-5 หน้าที่ความรบัผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต าแหน่งในเส้นทาง (Ladder Position) L1 
ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ (K1)                  ปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)    
1. ศึกษา ช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในระดับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านแผนงาน โครงการ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ด้านสารสนเทศในระดับกระทรวง และระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม  
2. ศึกษา วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติในระดับหน่วยงาน ระดับกระทรวง และระดับชาติ และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
3. ช่วยจัดท าและติดตามการด าเนินงานของแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับทิศทาง ข้อกฎหมาย ระเบียบ และแผนงาน 

ในระดับกระทรวง และระดับชาติ  
4. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และช่วยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา 

และปรับปรุงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. ศึกษา วิเคราะห์ ช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
6. ช่วยจัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการด้านแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในระดับกระทรวงและระดับชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจ 

ต่อการใช้งานและเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
8. วางแผนหรือร่วมวางแผนในการจดัท าแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป 

ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
9. ประสานการท างานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
10. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกระทรวงยุติธรรม 
11. ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  
 

                                                                                         หน้า 6-15 

ตาราง 6.3-5 หน้าที่ความรบัผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 

1. ความทันเวลาในการจัดท าแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท าแผน 
 จ านวนวันที่ล่าช้าในการจัดท าแผน 

2. ความทันเวลาของการเร่งรัด ติดตาม และการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  จ านวนครั้งที่จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 
 จ านวนวันที่ล่าช้าในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

3. การด าเนินการช่วยพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรม 
4. จัดท าเอกสารเพื่อให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

เผยแพร่แก่ผู้ใช้งาน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 จ านวนเอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 จ านวนการเผยแพร่งานทางวิชาการ 

  

ตาราง 6.3-6 ข้อก าหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ ด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) สมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน* 
ชื่อสมรรถนะ ระดับความช านาญท่ีคาดหวัง ชื่อสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

1. Office Digital Tools 
2. การใช้อินเทอร์เน็ต และการค้นหาข้อมูล ( Internet and 

Information Searching) 
3. ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ (OS & Server) 
4. การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

(Database and Application) 
5. การสื่อสาร 

ข้ันพื้นฐาน 
ขั้นปานกลาง 

 
ขั้นพื้นฐาน 
ขั้นพื้นฐาน 

 
ขั้นพื้นฐาน 

ก. สมรรถนะหลัก 
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 บริการที่ดี 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  

และจริยธรรม 
 การท างานเป็นทีม 
 จิตส านึกในความยุติธรรม 
 ความน่าเชื่อถือศรัทธา 

ข. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 การคิดวิเคราะห์ 
 การมองภาพองค์รวม 
 การด าเนินการเชิงรุก 

 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 

*อ้างอิงจาก มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว 27/2552 เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน 
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ตาราง 6.3-6 ข้อก าหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ ด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
เกณฑ์ความส าเร็จในการก้าวไปสู่ต าแหน่งงานต่อไปในเส้นทางก้าวหน้า (Performance Measure: PM) 
 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับตั้งแต่ดีมากขึ้นไป ติดตอ่กันอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน ภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 
 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานคอมพิวเตอร์ หรือได้รับใบรับรองจากหน่วยงานฝึกอบรม (Certificate)  
 ผ่านประสบการณ์ด้านการศึกษา วิเคราะห์ งานด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตลอดระยะเวลาทีค่รองต าแหน่ง ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ตาราง 6.3-7 หน้าที่ความรบัผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ ด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ต าแหน่งเป้าหมาย (Ladder Position) L2 
ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ (K2)                    ปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในระดับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านแผนงาน โครงการ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ด้านสารสนเทศในระดับกระทรวง และระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม 
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติในระดับหน่วยงาน ระดับกระทรวง และระดับชาติ และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท าและติดตามการด าเนินงานของแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับทิศทาง ข้อกฎหมาย ระเบียบ และแผนงาน 

ในระดับกระทรวง และระดับชาติ  
4. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าและประเมินผลรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา 

และปรับปรุงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลและจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
6. จัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการด้านแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับกระทรวงและระดับชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ 

การใช้งานและเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
8. วางแผนหรือร่วมวางแผนในการจัดท าแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากในการปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป 

ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
9. ประสานการท างานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
10. ให้ค าแนะน าที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกระทรวงยุติธรรม 
11. ฝึกอบรม ถา่ยทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตาราง 6.3-7 หน้าที่ความรบัผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ ด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 

1. ความทันเวลาในการจัดท าแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท าแผน 
 จ านวนวันที่ล่าช้าในการจัดท าแผน 

2. ความทันเวลาของการเร่งรัด ติดตาม และการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  จ านวนครั้งที่จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 
 จ านวนวันที่ล่าช้าในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

3. การด าเนินการช่วยพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรม 
4. จัดท าเอกสารเพื่อให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

เผยแพร่แก่ผู้ใช้งาน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
 จ านวนเอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 จ านวนการเผยแพร่งานทางวิชาการ 

5. การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรม 
6. การช่วยพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ระดับความส าเร็จของการช่วยพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีติดตาม และประเมินผล 
7. การปรับปรุงและประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ  จ านวนการปรับปรุง และประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ 
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ตาราง 6.3-8 ข้อก าหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัช านาญการ ด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) สมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน* 
ชื่อสมรรถนะ ระดับความช านาญท่ีคาดหวัง ชื่อสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

1. สมรรถนะด้านการบริหารสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
2. Office Digital Tools 
3. การใช้อินเทอร์เน็ต และการค้นหาข้อมูล ( Internet and 

Information Searching) 
4. ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ (OS & Server) 
5. การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

(Database and Application) 
6. การสื่อสาร 

ข้ันปานกลาง 
ข้ันปานกลาง 
ข้ันปานกลาง 

 
ข้ันพื้นฐาน 
ข้ันพื้นฐาน 

 
ข้ันพื้นฐาน 

ก. สมรรถนะหลัก  
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 บริการที่ดี 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  

และจริยธรรม 
 การท างานเป็นทีม 
 จิตส านึกในความยุติธรรม 
 ความน่าเชื่อถือศรัทธา 

ข. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 การคิดวิเคราะห์ 
 การมองภาพองค์รวม 
 การด าเนินการเชิงรุก 

 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 

*อ้างอิงจาก มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว 27/2552 เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน 
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ตาราง 6.3-8 ข้อก าหนดคุณสมบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัช านาญการ ด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งเป้าหมาย 

1. มีคุณสมบัติตรงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
2. กรณีจบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ โดยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการต าแหน่งใด

ต าแหน่งหนึ่งใน Ladder ที่ 1 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. กรณีจบปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ โดยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการต าแหน่งใด

ต าแหน่งหนึ่งใน Ladder ที่ 1 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. กรณีจบปริญญาเอก หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ โดยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการต าแหน่งใด

ต าแหน่งหนึ่งใน Ladder 1 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
เกณฑ์ความส าเร็จในการก้าวไปสู่ต าแหน่งงานต่อไปในเส้นทางก้าวหน้า (Performance Measure: PM) 
 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับตั้งแต่ดีมากขึ้นไป ติดต่อกันอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน ภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 
 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานคอมพิวเตอร์ หรือได้รับใบรับรองจากหน่วยงานฝึกอบรม (Certificate) 
 ผ่านประสบการณ์น าเสนอข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศในที่ประชุมระดับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 ผ่านประสบการณ์ด้านการศึกษา วิเคราะห์ งานด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตลอดระยะเวลาที่ครองต าแหน่ง ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ตาราง 6.3-9 หน้าทีค่วามรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ ด้านยทุธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต าแหน่งเป้าหมาย (Ladder Position) L3 
ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ (K3)             ปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
1. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในระดับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านแผนงาน โครงการ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ด้านสารสนเทศในระดับกระทรวง และระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม 
2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติในระดับหน่วยงาน ระดับกระทรวง และระดับชาติ และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เกี่ยวข้อง 
3. ก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานของแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับทิศทาง ข้อกฎหมาย ระเบียบ และแผนงาน 

ในระดับกระทรวง และระดับชาติ  
4. เสนอแนะแนวทางในการก าหนดนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อน าไปสูก่ารใช้งานร่วมกนั และสง่ผลต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของกระทรวงยุติธรรม  
5. ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ให้ข้อแนะน าในการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
6. ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ให้ข้อแนะน าในการศึกษา วิเคราะห์และการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะ  

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
7. ก ากับ ดูแลการจัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการด้านแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับกระทรวงและระดับชาติ เพื่อสร้าง 

ความเข้าใจต่อการใช้งานและเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจทั่วไปน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
8. ก ากับ ดูแล ติดตามการจัดท าหลกัสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
10. วางแผนหรือร่วมวางแผน บริหาร จัดการแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงาน

เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
11. ประสานการท างานแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ 

ตามที่ก าหนดไว้ 
12. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน 
13. ให้ค าแนะน าที่ยุ่งยากซับซ้อนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกระทรวงยุติธรรม 
14. ฝึกอบรม ถ่ายทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตาราง 6.3-9 หน้าทีค่วามรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ ส่วนยทุธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 

1. ความทันเวลาในการจัดท าแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดท าแผน 
 จ านวนวันที่ล่าช้าในการจัดท าแผน จากกรอบการจัดท าที่ก าหนดไว้ 

2. การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม  จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรม 
3. จัดท าเอกสารเพื่อให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

เผยแพรแ่ก่ผู้ใช้งาน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 จ านวนเอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 จ านวนการเผยแพร่งานทางวิชาการ 

4. ความทันเวลาของการเร่งรัด ติดตาม แผนงาน โครงการ ในงานที่รับผิดชอบ และการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 จ านวนครั้งที่จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 
 จ านวนวันที่ล่าช้าในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 

5. ความทันเวลาในการจัดท ารายงานประเมินผลงาน/โครงการ  จ านวนครั้งที่ล่าช้าในการจัดท ารายงานประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
 จ านวนวันที่ล่าช้าในการจัดท ารายงานประเมินผลแผนงาน/โครงการ   

6. ความส าเร็จของการพัฒนาระบบ ข้อมูล รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 ระดับความส าเร็จของการช่วยพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีติดตาม และประเมินผล 

7. การปรับปรุงและประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ  จ านวนการปรับปรุงและประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ 
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ตาราง 6.3-10 ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัช านาญการพิเศษ ด้านยทุธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) สมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน* 

ชื่อสมรรถนะ ระดับความช านาญที่คาดหวัง ชื่อสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
1. สมรรถนะด้านการบริหารสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
2. Office Digital Tools 
3. การใช้อินเทอร์เน็ต และการค้นหาข้อมูล ( Internet and 

Information Searching) 
4. ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ (OS & Server) 
5. การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

(Database and Application) 
6. การสื่อสาร 

ข้ันสูง 
ข้ันปานกลาง 
ข้ันปานกลาง 

 
ข้ันปานกลาง 
ข้ันปานกลาง 

 
ข้ันปานกลาง 

ก. สมรรถนะหลัก  
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 บริการที่ดี 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  

และจริยธรรม 
 การท างานเป็นทีม 
 จิตส านึกในความยุติธรรม 
 ความน่าเชื่อถือศรัทธา 

ข. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 การคิดวิเคราะห์ 
 การมองภาพองค์รวม 
 การด าเนินการเชิงรุก 

 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 

*อ้างอิงจาก มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว 27/2552 เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน 
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ตาราง 6.3-10 ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัช านาญการพิเศษ ด้านยทุธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งเป้าหมาย                     
1. มีคุณสมบัติตรงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
2. ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งใน Ladder 2 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 

เกณฑ์ความส าเร็จในการก้าวไปสู่ต าแหน่งงานต่อไปในเส้นทางก้าวหน้า (Performance Measure: PM) 
 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับตั้งแต่ดีมากขึ้นไป ติดต่อกันอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน ภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 
 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานคอมพิวเตอร์ และได้รับใบรับรองจากหน่วยงานฝึกอบรม (Certificate) 
 ผ่านประสบการณ์น าเสนอข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศในที่ประชุมระดับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 ผ่านประสบการณ์ด้านการศึกษา วิเคราะห์ งานด้านยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตลอดระยะเวลาที่ครองต าแหน่ง ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  
6.3.3 ข้อก าหนดคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ และข้อก าหนดคุณสมบัติส าหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ  
ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังตาราง 6.3-11 ถึงตาราง 6.3-16 ดังนี ้
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ตาราง 6.3-11 หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ต าแหน่งในเส้นทาง (Ladder Position) L1 
ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ (K1)                       ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการ

ของหน่วยงาน  
2. ประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย าและทันสมัย  
3. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน  
4. เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน  
6. ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล หรือระบบ 
7. ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
8. ช่วยในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และดูแลรักษาเว็บไซต์ 
9. ช่วยรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ท่ีตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน  
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
11. วางแผน หรือร่วมวางแผนพัฒนา วิเคราะห์ ออกแบบ และดูแลรักษาระบบสารสนเทศ เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 
12. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
13. ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือ หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
14. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหา หรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
15. ด าเนินการฝึกอบรมหรือ ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์  
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ตาราง 6.3-11 หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 

1. การออกแบบ การพัฒนา และปรับปรุงด้านระบบสารสนเทศ  จ านวนระบบที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง 
2. ความต่อเนื่องของการให้บริการทางด้านระบบสารสนเทศ  ระยะเวลาทีร่ะบบสารสนเทศท างานได้ (Uptime) 

 ระยะเวลาทีร่ะบบสารสนเทศไม่สามารถท างานได้ (Downtime) 
3. ความทันสมัยของข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่  จ านวนครั้งของการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ      

 จ านวนเรื่องข้อมูลสารสนเทศที่ท าการอัพเดท 
4. การด าเนินการพัฒนาทักษะการใช้งานด้านระบบสารสนเทศส าหรับผู้ใช้งาน  จ านวนการด าเนินกิจกรรม     
 
ตาราง 6.3-12 ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) สมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน* 
ชื่อสมรรถนะ ระดับความช านาญท่ีคาดหวัง ชื่อสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

1. Office Digital Tools 
2. การใช้อินเทอร์เน็ต และการค้นหาข้อมูล ( Internet and 

Information Searching) 
3. ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ (OS & Server) 
4. การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

(Database and Application) 
5. การสื่อสาร 

ข้ันพื้นฐาน 
ข้ันพื้นฐาน 

 
ข้ันพื้นฐาน 

ข้ันปานกลาง 
 

ข้ันพื้นฐาน 

ก. สมรรถนะหลัก  
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 บริการที่ดี 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม 

และจริยธรรม 
 การท างานเป็นทีม 
 จิตส านึกในความยุติธรรม 
 ความน่าเชื่อถือศรัทธา 

 
ข. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 การคิดวิเคราะห์ 
 การมองภาพองค์รวม 
 การด าเนินการเชิงรุก 

 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 
 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 

*อ้างอิงจาก มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว 27/2552 เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน 
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ตาราง 6.3-12 ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
เกณฑ์ความส าเร็จในการก้าวไปสู่ต าแหน่งงานต่อไปในเส้นทางก้าวหน้า (Performance Measure: PM) 
 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับตั้งแต่ดีมากขึ้นไป ติดต่อกันอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน ภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 
 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานคอมพิวเตอร์ หรือได้รับใบรับรองจากหน่วยงานฝึกอบรม (Certificate)   
 ผ่านประสบการณ์ด้านการศึกษา วิเคราะห์ งานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ตลอดระยะเวลาที่ครองต าแหน่ง ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ตาราง 6.3-13 หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ต าแหน่งในเส้นทาง (Ladder Position) L2 
ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ (K2)                      ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
1. ศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน  
2. ก าหนดแนวทางการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน 
3. ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการใช้ 

ของหน่วยงาน  
4. เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่ยากและซับซ้อนที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไป 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5. รวบรวมข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  
6. ตรวจสอบ สืบค้น การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัย 

ของข้อมูล หรือระบบ  
7. ช่วยบริหารจัดการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานภายนอก  
8. ช่วยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และก าหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
10. วางแผนบริหารจัดการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ดูแลรักษาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  
11. ให้ค าปรึกษา แนะน า เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  
12. ให้ข้อคิดเห็นหรือ ค าแนะน าเบื้องต้นแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกส่วนราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
13. ประสานการท างานร่วมกันระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
14. จัดท าสื่อในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ  และประชาชนผู้สนใจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15. ฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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ตาราง 6.3-13 หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 

1. การออกแบบ การพัฒนา และปรับปรุงด้านระบบสารสนเทศ  จ านวนระบบที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุง 
2. ความต่อเนื่องของการให้บริการทางด้านระบบสารสนเทศ  ระยะเวลาทีร่ะบบสารสนเทศท างานได้ (Uptime) 

 ระยะเวลาทีร่ะบบสารสนเทศไม่สามารถท างานได้ (Downtime) 
3. ความทันสมัยของข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเผยแพร ่  จ านวนครั้งของการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ    

 จ านวนเรื่องข้อมูลสารสนเทศที่ท าการอัพเดท 
4. การด าเนินการพัฒนาทักษะการใช้งานด้านระบบสารสนเทศส าหรับผู้ใช้งาน  จ านวนการด าเนินกิจกรรม     
 
ตาราง 6.3-14 ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัช านาญการ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) สมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน* 
ชื่อสมรรถนะ ระดับความช านาญที่คาดหวัง ชื่อสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

1. สมรรถนะด้านการบริหารสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
2. Office Digital Tools 
3. การใช้อินเทอร์เน็ต และการค้นหาข้อมูล (Internet and 

Information Searching) 
4. ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ (OS & Server) 
5. การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

(Database and Application) 
6. การสื่อสาร 

ข้ันปานกลาง 
ข้ันปานกลาง 
ข้ันปานกลาง 

 
ข้ันปานกลาง 

ข้ันสูง 
 

ข้ันปานกลาง 
 

ก. สมรรถนะหลัก  
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 บริการที่ดี 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  

และจริยธรรม 
 การท างานเป็นทีม 
 จิตส านึกในความยุติธรรม 
 ความน่าเชื่อถือศรัทธา 

ข. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 การคิดวิเคราะห์ 
 การมองภาพองค์รวม 
 การด าเนินการเชิงรุก 

 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 

*อ้างอิงจาก มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว 27/2552 เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน 
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ตาราง 6.3-14 ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัช านาญการ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งเป้าหมาย        

1. มีคุณสมบัติตรงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง     
2. กรณีจบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ โดยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ คอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ

ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งใน Ladder ที่ 1 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. กรณีจบปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ โดยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ คอมพิวเตอร์  ระดับปฏิบัติการ

ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งใน Ladder ที่ 1 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. กรณีจบปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ โดยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ คอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ 

ใน Ladder 1 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
เกณฑ์ความส าเร็จในการก้าวไปสู่ต าแหน่งงานต่อไปในเส้นทางก้าวหน้า (Performance Measure: PM) 
 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับตั้งแต่ดีมากขึ้นไป ติดต่อกันอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน ภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 
 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานคอมพิวเตอร์ หรือได้รับใบรับรองจากหน่วยงานฝึกอบรม (Certificate) 
 ผ่านประสบการณ์น าเสนอข้อมูลด้านพัฒนาระบบสารสนเทศในที่ประชุมระดับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 ผ่านประสบการด้านการศึกษา วิเคราะห์ งานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ตลอดระยะเวลาที่ครองต าแหน่ง ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ตาราง 6.3-15 หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ต าแหน่งในเส้นทาง (Ladder Position) L3 
ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ (K3)             ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
1. ก ากับ ดูแล จัดการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ  
2. ก ากับ ดูแล ติดตามการออกแบบ พัฒนา ดูแลรักษาระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ และระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง  
3. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ สืบค้นการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่งคง

ปลอดภัยของข้อมูล หรือระบบ  
4. บริหารจัดการการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน หรือ เสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพ่ือให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   
6. ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  
7. ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับส่วนราชการในสังกดักระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
8. ก าหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบสารสนเทศ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน  
9. ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการคอมพิวเตอร์  
10. จัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบฐานข้อมูล และระบบคลงัข้อมลูที่มขีอบข่ายกว้าง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศในหน่วยงาน 
11. จัดท าข้อเสนอ สรุปรายงานน าเสนอต่อคณะกรรมการต่าง ๆ  เพื่อก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานด้านระบบงานสารสนเทศ  
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
13. วางแผน และออกแบบภาพรวมด้านระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และการบูรณาการสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
14. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ คณะท างานต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  
15. ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงานหรือ หน่วยงานอื่นในระดับส านัก หรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
16. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานภายนอก ประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบงานประยุกต์ และระบบงานสารสนเทศ 

เพื่อให้การด าเนินงานด้านคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
17. ฝึกอบรม หรือ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ให้แก่ข้าราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้าง

ศักยภาพด้านวิชาการคอมพิวเตอร์  
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ตาราง 6.3-15 หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 

1. ความต่อเนื่องของการให้บริการทางด้านระบบสารสนเทศ  ระยะเวลาที่ระบบสารสนเทศท างานได้ (Uptime) 
 ระยะเวลาที่เครื่องระบบสารสนเทศไม่สามารถท างานได้ (Downtime)     

2. ความทันสมัยของข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่  จ านวนครั้งของการอัพเดทข้อมูล 
 จ านวนเรื่องข้อมูลที่ท าการอัพเดท 

3. การบูรณาการขอ้มูลสารสนเทศ  จ านวนครั้งของการบูรณาการ 
4. การด าเนินการพัฒนาทักษะการใช้งานด้านระบบสารสนเทศส าหรับผู้ใช้งาน  จ านวนครั้งของการด าเนินกิจกรรม 
 
ตาราง 6.3-16 ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัช านาญการพิเศษ ด้านพฒันาระบบสารสนเทศ   

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) สมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน* 
ชื่อสมรรถนะ ระดับความช านาญท่ีคาดหวัง ชื่อสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

1. สมรรถนะด้านการบริหารสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
2. Office Digital Tools 
3. การใช้อินเทอร์เน็ต และการค้นหาข้อมูล (Internet and 

Information Searching) 
4. ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ (OS & Server) 
5. การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

(Database and Application) 
6. การสื่อสาร 

ข้ันสูง 
ข้ันปานกลาง 
ข้ันปานกลาง 

 
ข้ันปานกลาง 
ข้ันปานกลาง 

 
ข้ันปานกลาง 

ก. สมรรถนะหลัก 
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 บริการที่ดี 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  

และจริยธรรม 
 การท างานเป็นทีม 
 จิตส านึกในความยุติธรรม 
 ความน่าเชื่อถือศรัทธา 

ข. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 การคิดวิเคราะห์ 
 การมองภาพองค์รวม 
 การด าเนินการเชิงรุก 

 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 

 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 

 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 

*อ้างอิงจาก มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว 27/2552 เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน 
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ตาราง 6.3-16 ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัช านาญการพิเศษ ด้านพฒันาระบบสารสนเทศ (ต่อ) 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งเป้าหมาย 
1. คุณสมบัติตรงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
2. ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับช านาญการต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งใน Ladder 2 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
3. มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 

เกณฑ์ความส าเร็จในการก้าวไปสู่ต าแหน่งงานต่อไปในเส้นทางก้าวหน้า (Performance Measure: PM) 
 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับตั้งแต่ดีมากขึ้นไป ติดต่อกันอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน ภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 
 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานคอมพิวเตอร์ หรือได้รับใบรับรองจากหน่วยงานฝึกอบรม (Certificate) 
 ผ่านประสบการณ์น าเสนอข้อมูลด้านพัฒนาระบบสารสนเทศในที่ประชุมระดับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 ผ่านประสบการด้านการศึกษา วิเคราะห์ งานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ตลอดระยะเวลาที่ครองต าแหน่ง ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
6.3.4 ข้อก าหนดคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ และข้อก าหนดคุณสมบัติส าหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ โดยมีรายละเอียด ดังตาราง 6.3-17 ถึงตาราง 6.3-22 ดังนี้    
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ตาราง 6.3-17 หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ต าแหน่งในเส้นทาง (Ladder Position) L1 
ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ (K1)                     ปฏิบัติงาน ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
1. รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบการท างาน การติดตั้งระบบ เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานของหน่วยงาน  
2. ช่วยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ท่ีตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน  
3. ช่วยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดท าและบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
4. ช่วยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
5. ช่วยรวบรวมข้อมูล และก าหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. ช่วยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบส ารองข้อมูล 
7. ช่วยตรวจสอบ สบืค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคง

ปลอดภัยของข้อมูล หรือระบบ  
8. ช่วยบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสารข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่อง  
9. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป และทดสอบความถูกต้องของการตั้งค่า แก้ไขข้อผิดพลาดของการตั้งค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน  
10. ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน  
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
12. วางแผน หรือร่วมวางแผนในการจัดท าแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
13. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
14. ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
15. ฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์  
16. ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
17. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใช้งานเมื่อมีปัญหา หรือข้อสงสัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ตาราง 6.3-17 หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ) 
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 

1. ความต่อเนื่องของการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ระยะเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท างานได้ (Uptime) 
 ระยะเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่สามารถท างานได้ (Downtime) 

2. ความต่อเนื่องของการให้บริการระบบเครือข่าย  ระยะเวลาที่ระบบเครือข่ายท างานได้ (Uptime) 
 ระยะเวลาที่ระบบเครือข่ายไม่สามารถท างานได้ (Downtime) 

3. ความทันเวลาและความถูกต้องของการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้งาน  จ านวนครั้งในการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาทันเวลาและถูกต้อง 
 ระยะเวลาในการแก้ไข 

 

ตาราง 6.3-18 ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) สมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน* 
ชื่อสมรรถนะ ระดับความช านาญที่คาดหวัง ชื่อสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

1. Office Digital Tools 
2. การใช้อินเทอร์เน็ต และการค้นหาข้อมูล ( Internet and 

Information Searching) 
3. ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ (OS & Server) 
4. การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

(Database and Application) 
5. การสื่อสาร 

ข้ันพื้นฐาน 
ข้ันพื้นฐาน 

 
ขั้นปานกลาง 
ข้ันพ้ืนฐาน 

 
ขั้นปานกลาง 

ก. สมรรถนะหลัก  
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 บริการที่ดี 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  

และจริยธรรม 
 การท างานเป็นทีม 
 จิตส านึกในความยุติธรรม 
 ความน่าเชื่อถือศรัทธา 

ข. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 การคิดวิเคราะห์ 
 การมองภาพองค์รวม 
 การด าเนินการเชิงรุก 

 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 
 ระดับ 1 

*อ้างอิงจาก มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว 27/2552 เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน 
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ตาราง 6.3-18 ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัปฏิบัติการ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ) 
เกณฑ์ความส าเร็จในการก้าวไปสู่ต าแหน่งงานต่อไปในเส้นทางก้าวหน้า (Performance Measure: PM) 
 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับตั้งแต่ดีมากขึ้นไป ติดต่อกันอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน ภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 
 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานคอมพิวเตอร์ หรือได้รับใบรับรองจากหน่วยงานฝึกอบรม (Certificate) 
 ผ่านประสบการณด์้านการศึกษา วิเคราะห์ งานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ตลอดระยะเวลาที่ครองต าแหน่ง ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ตาราง 6.3-19 หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
ต าแหน่งเป้าหมาย (Ladder Position) L2 
ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ (K2)                    ปฏิบัติงาน ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)   
1. บริหารจัดการ การติดต่อสื่อสารข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
2. ศึกษาวิเคราะห์ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย การท างานของเครื่องการติดตั้งระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน  
3. ศึกษาวิเคราะห์ และก าหนดความต้องการของหน่วยงาน เพ่ือออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานในหน่วยงาน  
4. ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าและบริหารเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการด้าน ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  วิธีการป้องกันการกระท าที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ 

และเครือข่าย 
5. ศึกษา วิเคราะห์ บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ  
7. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ส ารองฉุกเฉิน Disaster Recovery Site (DR Site)  
8. ช่วยรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบส ารองข้อมูล 
9. ก าหนดแนวทางการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน  
10. รวบรวมข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและแผนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  
11. ตรวจสอบ สืบค้น การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 

หรือระบบ 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
13. วางแผน หรือร่วมวางแผนในการจัดท าแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
14. ให้ค าปรึกษา แนะน า เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
15. ประสานการท างานระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานทั้งในและนอกส่วนราชการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
16. ให้ข้อคิดเห็น หรือค าแนะน าแก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
17. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ ระบบอินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
18. จัดท าสื่อในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ  และประชาชนผู้สนใจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
19. ฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์  

http://udonechamber.com/home/news-chamber/2869-2869.html
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ตาราง 6.3-19 หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ) 
ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 

1. การออกแบบและให้การสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายแก่หน่วยงานภายใน
กระทรวงยุติธรรม 

 จ านวนครั้งของการให้การสนับสนุน 

2. ความต่อเนื่องของการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ระยะเวลาที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท างานได้ (Uptime) 
 ระยะเวลาที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่สามารถท างานได้ (Downtime) 

3. ความต่อเนื่องของการให้บริการระบบเครือข่าย  ระยะเวลาที่ระบบเครือข่ายท างานได้ (Uptime) 
 ระยะเวลาที่ระบบเครือข่ายไม่สามารถท างานได้ (Downtime) 

4. การด าเนินการพัฒนาทักษะการใช้งานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้งาน  จ านวนครั้งของการด าเนินกิจกรรม 
5. ความทันเวลาและความถูกต้องของการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้งาน  จ านวนครั้งในการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาทันเวลาและถูกต้อง 

 ระยะเวลาในการแก้ไข 
 

ตาราง 6.3-20 ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัช านาญการ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) สมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน* 

ชื่อสมรรถนะ ระดับความช านาญท่ีคาดหวัง ชื่อสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 
1. สมรรถนะด้านการบริหารสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
2. Office Digital Tools 
3. การใช้อินเทอร์เน็ต และการค้นหาข้อมูล ( Internet and 

Information Searching) 
4. ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ (OS & Server) 
5. การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

(Database and Application) 
6. การสื่อสาร 

ข้ันปานกลาง 
ขั้นปานกลาง 
ขั้นปานกลาง 

 
ข้ันสูง 

ขั้นปานกลาง 
 

ขั้นสูง 

ก. สมรรถนะหลัก  
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 บริการที่ดี 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  

และจริยธรรม 
 การท างานเป็นทีม 
 จิตส านึกในความยุติธรรม 
 ความน่าเชื่อถือศรัทธา 

ข. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 การคิดวิเคราะห์ 
 การมองภาพองค์รวม 
 การด าเนินการเชิงรุก 

 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 
 ระดับ 2 

*อ้างอิงจาก มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว 27/2552 เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน 
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ตาราง 6.3-20 ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัช านาญการ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ) 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งเป้าหมาย 
1. มีคุณสมบัติตรงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
2. กรณีจบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ โดยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ คอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ

ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งใน Ladder ที่ 1 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. กรณีจบปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ โดยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ คอมพิวเตอร์  ระดับปฏิบัติการ

ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งใน Ladder ที่ 1 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
4. กรณีจบปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ โดยด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการคอมพิวเตอร์  ระดับปฏิบัติการ

ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งใน Ladder 1 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 
เกณฑ์ความส าเร็จในการก้าวไปสู่ต าแหน่งงานต่อไปในเส้นทางก้าวหน้า (Performance Measure: PM) 
 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับตั้งแต่ดีมากขึ้นไป ติดต่อกันอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน ภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 
 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานคอมพิวเตอร์ หรือได้รับใบรับรองจากหน่วยงานฝึกอบรม (Certificate) 
 ผ่านประสบการณ์น าเสนอข้อมูลด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในที่ประชุมระดับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 ผ่านประสบการด้านการศึกษา วิเคราะห์ งานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ตลอดระยะเวลาที่ครองต าแหน่ง ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ตาราง 6.3-21 หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ต าแหน่งในเส้นทาง (Ladder Position) L3 
ชื่อต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ (K3)           ปฏิบัติงาน ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
1. ก ากับดูแล พัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ บริหารจัดการ และจัดวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ก ากับดูแล พัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าและบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
3. ก ากับดูแล พัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยให้สามารถเชื่อมโยงเครือขา่ยกับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. ก ากับดูแล พัฒนา หรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกในการเชื่อมโยงและวางระบบเครือข่าย  
5. ก ากับดูแล การติดต่อสื่อสารข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างต่อเนื่อง  
6. ก ากับดูแล วางแผนการด าเนินการจัดฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  
7. ก ากับ บริหารจัดการ พัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ 
8. ก ากับ ตรวจสอบ สืบค้น การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่ายไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัย 

ของข้อมูล หรือระบบ  
9. ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน หรือเสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพือ่ให้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย 

และมีประสิทธิภาพ  
10. ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนางานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  
11. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบส ารองข้อมูล 
12. ก าหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบการท างาน การติดตั้งระบบ เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน  
13. ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมหรือ ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้งานระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
14. จัดท าข้อเสนอ สรุปรายงาน น าเสนอต่อคณะกรรมการต่าง ๆ  เพื่อก าหนดแนวทางหลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ  
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในภาพรวมประสบความส าเร็จตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
16. วางแผน และออกแบบภาพรวมระบบโครงสร้างพืน้ฐานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
17. วางแผน หรือร่วมวางแผนในการจัดท าแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
18. ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือคณะท างานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกัน  
19. ประสานการท างานร่วมกันในทีมงานโดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจ ทีมงาน หรือหน่วยงานอื่นในระดับส านัก หรือกอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
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ตาราง 6.3-21 หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการพิเศษ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ต่อ) 
หน้าที่รับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 
20. ฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ ดา้นวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้แก่ข้าราชการหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อสรา้งความเขา้ใจ และเสริมสร้างศักยภาพด้านวิชาการคอมพิวเตอร์  
21. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การด าเนินงานด้านคอมพิวเตอร์เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
  

ผลสัมฤทธิ์หลัก (Key Result Areas: KRAs) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) 
1. ความต่อเนื่องของการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ระยะเวลาที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท างานได้ (Uptime) 

 ระยะเวลาที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่สามารถท างานได้ (Downtime) 
2. ความต่อเนื่องของการให้บริการระบบเครือข่าย  ระยะเวลาที่ระบบเครือข่ายท างานได้ (Uptime) 

 ระยะเวลาที่ระบบเครือข่ายไม่สามารถท างานได้ (Downtime) 
3. การสนับสนุนและการบริหารจัดการการเชื่อมโยงเครือข่ายแก่หน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรม  จ านวนครั้งของการให้การสนับสนุน 
4. การด าเนินการพัฒนาทักษะการใช้งานด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่ผู้ใช้งาน  จ านวนครั้งของการด าเนินกิจกรรม 
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ตาราง 6.3-22 ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัช านาญการพิเศษ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) สมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน* 
ชื่อสมรรถนะ ระดับความช านาญท่ีคาดหวัง ชื่อสมรรถนะ ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

1. สมรรถนะด้านการบริหารสารสนเทศเชิงกลยุทธ ์
2. Office Digital Tools 
3. การใช้อินเทอร์เน็ต และการค้นหาข้อมูล ( Internet and 

Information Searching) 
4. ระบบปฏิบัติการบนเซิร์ฟเวอร์ (OS & Server) 
5. การบริหารจัดการฐานข้อมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

(Database and Application) 
6. การสื่อสาร 

ข้ันสูง 
ขั้นปานกลาง 
ขั้นปานกลาง 

 
ขั้นปานกลาง 
ขั้นปานกลาง 

 
ขั้นปานกลาง 

 

ก. สมรรถนะหลัก  
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 บริการที่ดี 
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม  

และจริยธรรม 
 การท างานเป็นทีม 
 จิตส านึกในความยุติธรรม 
 ความน่าเชื่อถือศรัทธา 

ข. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 การคิดวิเคราะห์ 
 การมองภาพองค์รวม 
 การด าเนินการเชิงรุก 

 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 
 ระดับ 3 

*อ้างอิงจาก มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ว 27/2552 เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการก าหนดสมรรถนะส าหรับต าแหน่งงาน 
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ตาราง 6.3-22 ข้อก าหนดคุณสมบัตขิองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดบัช านาญการพิเศษ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย (ต่อ) 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งเป้าหมาย 
1. คุณสมบัติตรงมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
2. ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับช านาญการต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งใน Ladder 2 รวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
3. มีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี 

เกณฑ์ความส าเร็จในการก้าวไปสู่ต าแหน่งงานต่อไปในเส้นทางก้าวหน้า (Performance Measure: PM) 
 คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับตั้งแต่ดีมากขึ้นไป ติดต่อกันอย่างน้อย 2 รอบการประเมิน ภายในระยะเวลา 3 ปีย้อนหลัง 
 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานคอมพิวเตอร์ หรือได้รับใบรับรองจากหน่วยงานฝึกอบรม (Certificate) 
 ผ่านประสบการณ์น าเสนอข้อมูลด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในที่ประชุมระดับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
 ผ่านประสบการณด์้านการศึกษา วิเคราะห์ งานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ตลอดระยะเวลาที่ครองต าแหน่ง ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
 ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

  
 
 
 

 



 
 
 
 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

 
การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมใหมีศักยภาพ 

และความเช่ียวชาญตรงตามตําแหนงงาน จําเปนตองดําเนินการอยางตอเน่ือง ดังน้ันจึงมีการจัดทําโครงการ
ฝกอบรมใหความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
โดยอางอิงจาก “เอกสารเผยแพร ผลการศึกษา โครงการศึกษา เพ่ือจัดทํามาตรฐานการกําหนดตําแหนง 
เพื่อรองรับบุคลากรดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศภาครัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, สิงหาคม 2556”, “European e-Competence Framework for ICT User 3.0” และ 
“มาตรฐาน EUCIP (European Certification of Informatics Professionals)” โดยไดนําเสนอหลักสูตร 
สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 5 หลักสูตร ดังน้ี 

• หลักสูตรสําหรบัผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
• หลักสูตรสําหรบันักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับเช่ียวชาญ 

• หลักสูตรสําหรบันักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการพิเศษ 

• หลักสูตรสําหรบันักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชํานาญการและปฏิบัติการ 

• หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  

7.1 หลักสูตรสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นอกจากสมรรถนะทางการบริหาร ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว 6 ขอสําหรับตําแหนงประเภท

อํานวยการ ซึ่งไดแก สภาวะผูนํา วิสัยทัศน การวางกลยุทธภาครัฐ การสอนงานและการมอบหมายงาน 
ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน และการควบคุมตนเอง น้ัน ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และนักวิชาการคอมพิวเตอรระดับชํานาญการขึ้นไป จําเปนตองมีสมรรถนะดานการบริหารสารสนเทศ 
เชิงกลยุทธเพ่ิมเติม เพ่ือตอบสนองภารกิจและสอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ใหนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวย 
ในการดําเนินงาน จึงได กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ดังแสดงในตาราง 7.1-1 
 

บทที่ 7 

สํานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกลาลาดกระบัง                     หนา 7-1 
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                    หน้ำ 7-2 

ตาราง 7.1-1 หลักสูตรอบรมส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

สมรรถนะที่ได้รับ 
จากการอบรม 

หลักสูตรส าหรับ
ผู้บริหาร 

หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร 
การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

ด้านสารสนเทศ
(Information 

Strategy 
Management) 

เทคโนโลยีใหม่
ส าหรับ 

การจัดการ
ข้อมูล 
(New 

Technologies 
for Data 

Management) 

การรักษา 
ความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 
และการจัดการ 
การก ากับดูแล 
(Information 
System (IS) 
Security and 
Governance 

Management) 

โครงการระบบ
สารสนเทศ 

และการจัดการ
กระบวนการ 

(IS Project and 
Process 

Management) 

การจัดการ 
ด้านการ

เปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม 
(Change and 
Innovation 

Management) 

การฝึกอบรม
ผู้น าส าหรับ

จัดการ 
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

(Leadership 
Training for  
IS Manager) 

การสร้างความสอดคล้อง
ระหว่างระบบสารสนเทศ 
และกลยุทธ์องค์กร 
(Information System 
IS and Business 
Strategy Alignment) 

  

   

 

การพัฒนาแผนธุรกิจ 
(Business Plan 
Development) 

   
 

 
 

การออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบ 
(Architecture 
System Design) 

  

    

การติดตามทิศทาง 
ของเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Technology trend 
monitoring) 

  

    

การบริหารเชิงนวัตกรรม  
(Innovating 
Management) 

   
   

การพัฒนากลยุทธ์ 
ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security 
Strategy Development) 
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                    หน้ำ 7-3 

ตาราง 7.1-1 หลักสูตรอบรมส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
 
 

สมรรถนะที่ได้รับ 
จากการอบรม 

หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร 
การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

ด้านสารสนเทศ
(Information 

Strategy 
Management) 

เทคโนโลยีใหม่
ส าหรับ 

การจัดการ
ข้อมูล 
(New 

Technologies 
for Data 

Management) 

การรักษา 
ความปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ 
และการจัดการ 
การก ากับดูแล 
(Information 
System (IS) 
Security and 
Governance 

Management) 

โครงการระบบ
สารสนเทศ 

และการจัดการ
กระบวนการ 

(IS Project and 
Process 

Management) 

การจัดการ 
ด้านการ

เปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม 
(Change and 
Innovation 

Management) 

การฝึกอบรม
ผู้น าส าหรับ

จัดการ 
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

(Leadership 
Training for  
IS Manager) 

การพัฒนากลยุทธ์ 
ด้านคุณภาพงาน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
(ICT Quality Strategy 
Development) 

 

 

  

  

การจัดการสารสนเทศ 
และองค์ความรู้ 
(Information and 
Knowledge 
Management) 

 

 

  

  

การบริหารโครงการ 
และผลงานสะสม 
ของโครงการ 
(Project and Portfolio 
Management) 

   

 

 

 

การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

  
  

  

การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การ 
(Business Change 
Management) 

   

  

 

หมายเหตุ:   1)   หมายถึง สมรรถนะที่ได้รับจากการอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารตามที่ก าหนด  
    2) ส าหรับผู้บริหารทั่วไปสามารถน าหลักสูตรข้างต้นมาพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ 
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7.2 หลักสูตรสําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับเชี่ยวชาญ 
7.2.1 หลักสูตรการคิดวิเคราะหและมองภาพองครวม (Analytical and Conceptual Thinking) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีกรอบความคิดเรื่องการคิดวิเคราะหและสังเคราะห (Analytical 

Thinking) และมองภาพองครวม 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีเครื่องมือชวยคิดในการคิดวิเคราะหและสังเคราะห อาทิ Critical 

Thinking Technique, Mind Mapping  
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 
 ความหมายของการคิดวิเคราะห สังเคราะห และมองภาพองครวม 
 เครื่องมือชวยคิดในการคิดวิเคราะหและสังเคราะห อาทิ Critical Thinking Technique, Mind 

Mapping  
 การทํากิจกรรมเพ่ือใหเขาใจกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหความรู 

  
7.2.2 หลักสูตรการตัดสนิใจและแกปญหาอยางเปนระบบ (Decision Making and Problem Solving) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาผู เขารับการฝกอบรมใหมีหลักการหรือแนวทางที่ ดีในการแกปญหา การตัดสินใจ  

การวางแผนปฏิบัติ และสามารถวิเคราะหสถานการณตาง ๆ ทั้งในปจจุบันและอนาคตที่จะมี
ผลกระทบตอหนวยงาน หรือองคกร 

 เพ่ือแยกแยะสาเหตุ และผลลัพธจากปญหา 
 เพ่ือรวบรวม และบริหารขอมูลที่จําเปนสําหรับการแกปญหา และการตัดสินใจอยางเปนธรรม 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถมองถึงอนาคต วางแผนปฏิบัติ และปองกันอุปสรรคตาง ๆ 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถกําหนดวิธีการติดตามผลได 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 
 สาเหตุที่ทําใหการแกปญหาและการตัดสินใจยุงยากลําบากขึ้น 
 การพิจารณาและการวิเคราะหสถานการณอยางเปนระบบ 
 กระบวนการแกปญหาอยางเปนระบบ 
 กระบวนการตัดสินใจอยางเปนระบบ 
 กระบวนการวางแผนปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
 ความคิดสรางสรรคกับระบบการแกปญหาและการตัดสินใจ 
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7.2.3 หลักสูตรการใหคําปรกึษา (Consultation Skills) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจ ทักษะ และความสามารถดาน Consulting Skills 
 เพ่ือใหผูเขาอบรมฝกปฏิบัติดาน Consulting Skills 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลกัประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 
 กรอบความคิด หลักการ ขั้นตอน และวิธีการดาน Consultation 
 รูปแบบ แนวทาง และเทคนิคดาน Consultation 
 รายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการดาน Consultation 
 การทํากิจกรรมและทดลองปฏิบัติจริง 

 

7.2.4 หลักสูตรการบรหิารเครือขายและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยภาครัฐ (IT Security) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศ

ภาครัฐ (Government Security Monitoring) 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเทคนิคการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

และการรักษาความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคช่ัน (Web Application) 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 การวางแผนการปองกันและแกไขปญหาการโจมตี และภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ 
 รายละเอียดและนโยบายการบริหารจัดการชองโหว (Vulnerability Management Policy) 
 การเจาะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และแนวทางการตรวจสอบชองโหวของเครือขาย 

ที่รับผิดชอบ 
 วิธีการในการปรับปรุงแกไขชองโหวของระบบเครือขาย เพ่ือสรางความมั่นคงปลอดภัยในระบบ

สารสนเทศภาครัฐ 
 

7.2.5 หลักสูตรการออกแบบและบริหารฐานขอมูล (Database Management) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในโครงสรางฐานขอมูล และการจัดรูปแบบขอมูล

(Data Modeling) 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูการบริหารฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพในหนวยงานราชการ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารฐานขอมูล 
 หลักการพ้ืนฐานของฐานขอมูล 
 ฐานขอมูลแบบ Relation และ Object 
 การออกแบบฐานขอมูลและการจัดทําพจนานุกรมขอมูล 
 การปรับแตง (Fine-tune) ฐานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 
 กรณีศึกษา (Case Study) ของการบริหารฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพในหนวยงานราชการเพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําไปประยุกตใช 
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7.2.6 หลักสูตรการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสวนราชการ  
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลของประเทศ 
 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบั ติการดิจิทัล  

การประยุกตใชและสรางความตระหนักในการปฏิบัติงาน 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 ความจําเปนในการใช ICT เชิงกลยุทธ และความสําคัญในการปรับแผนกลยุทธทาง ICT ใหเขากับ 

กลยุทธของสวนราชการ 
 แนวคิดและความตระหนักรูของความสําคัญในการปฏิบัติงานภายใตแผนแมบท ICT ของประเทศไทย

และสวนราชการ 
 แนวคิดและความรูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 ICT2020 กับการประยุกตเพ่ือประกอบการวางแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 e-Government Project และแนวโนมของ ICT ประเทศไทย 
 แนวทางการประยุกตใชแนวคิดและทฤษฎีประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลใหสอดคลองกับ

ภารกจิสวนราชการ 
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7.3  หลักสูตรสาํหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชาํนาญการพเิศษ 

7.3.1 หลักสูตรความรูเรื่องการออกแบบระบบ ICT ใหเขากับพันธกิจองคกร 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถออกแบบระบบ ICT ใหเขากับพันธกิจขององคกร 
 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือการทํางานรวมกัน 

(Collaborative Technology) ผานชองทางตาง ๆ อาทิ ระบบ e-Learning และสื่อสังคมออนไลน 
(Social Media) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 
 ความสําคัญของขอมูลกับการทํางานภายในองคกร กลยุทธ ขั้นตอนการตัดสินใจ 
 กรณีศึกษาการใชงาน ICT ภายในองคกรที่ประสบความสําเร็จทั้งในและตางประเทศ อาทิ การประมวลผลขอมูล 

การสรางระบบอัตโนมัติ เครื่องมือการใชงาน การแบงปนขอมูลความรู และการใชระบบ e-Business  
 ปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอองคกร อาทิ หนวยงานตางประเทศ ผูมีสวนไดเสีย 

และสภาวะแวดลอมขององคกร พรอมทั้งเทคนิคการวิเคราะหองคกร อาทิ SWOT เพ่ือหาความสัมพันธ
ระหวางกลยุทธองคกรที่มีตอสิ่งแวดลอม และกําหนดการใช ICT กับแผนยุทธศาสตรองคกร 

 ความสัมพันธระหวางระบบ ICT กับการบริหารองคกรในแตละระดับ 
 ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ (MIS) ทีใ่ชภายในองคกรและอธิบายถึงชุดคําสั่งที่ใชในระบบ 
 ระบบพ้ืนฐานที่จําเปนในการใชสื่อมัลติมีเดีย การฝกอบรมผานระบบคอมพิวเตอร และหองเรียน

จําลอง (e-Learning)  
 ผลกระทบที่ขาวสารและเทคโนโลยีการสื่อสารสงผลตอสังคมได และแนวคิดเกี่ยวกับ Digital Device 

 
7.3.2 หลักสตูรความรูเรื่องการบรหิาร ICT ทั้งยุทธศาสตร Solution Management, Staff Management 
และ Quality Management 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูเรื่องการบริหาร ICT ทั้งยุทธศาสตร Solution Management, 

Staff Management และ Quality Management 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 
 ความจําเปนในการใช ICT ในเชิงกลยุทธ และความสําคัญในการปรับแผนกลยุทธทาง ICT  

ใหเขากับกลยุทธทางธุรกิจ 
 หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรดาน ICT ในแตละตําแหนง อาทิ Chief Information Officer–CIO, 

Chief Security Officer–CSO ผูใช (End User) และนักวิชาการคอมพิวเตอร รวมถึงความแตกตาง
ของหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนา บํารุงรักษา ระบบสารสนเทศ อาทิ การวิเคราะหระบบ  
การวิเคราะหเชิงธุรกิจ การพัฒนาชุดคําสั่ง การจัดการเครือขาย และการจัดการฐานขอมูล 

 แนวคิดและประโยชนของการจัดการขอมูลสวนบุคคล (Personal Information Management–PIM) 
เพ่ือการคนหา จัดเก็บ และการสืบคนขอมูลเพ่ือการนํามาใชงาน 

 ระบบ ICT เพ่ือการประมวลธุรกรรม ระบบควบคุมกระบวนการ ระบบการวางแผน การวางระบบอัตโนมัติ 
และระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่จําเปน 
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7.3.2 หลักสตูรความรูเรื่องการบรหิาร ICT ทั้งยุทธศาสตร Solution Management, Staff Management 
และ Quality Management (ตอ) 
 คุณลักษณะในการประเมินผลคุณภาพของระบบสารสนเทศ   
 แนวทางตาง ๆ ที่ใชสําหรับการควบคุมคุณภาพ อาทิ TQM, ISO  
 แนวทางการตรวจติดตามและประเมินผลการลงทุนดาน ICT 

 
7.3.3 หลักสูตรความรูเรื่องการประเมินความคุมคาระบบ ICT 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจแนวทางการประเมินความคุมคาระบบ ICT 
 เพ่ือใหเกิดการทดลองปฏิบัติงานจริงในการคํานวณความคุมคาของระบบ ICT ในองคกร 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 
 แนวคิดของ “ผูมีสวนไดเสีย” “ลกูคา” “ผูสนับสนุนการดําเนินโครงการ” หรือ “ผูใชบริการ ICT”  
 ขั้นตอนการทดสอบความคุมคาในเชิงพาณิชยของแผนสารสนเทศพรอมทั้งการปรับใชใหเขากับแผนธุรกจิ 
 แนวคิดความคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ และความเปนไปไดในการปรับใชกับองคกร 
 วิธีการและหลักในการประเมินผลการลงทุน อาทิ ผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราผลตอบแทน

ภายใน และมูลคาปจจุบันสุทธิ 
 วิธีการประเมินประโยชนที่ไดรับจากระบบ ICT ทั้งที่จับตองได อาทิ การลดตนทุน การพัฒนาตาราง

การทํางาน หรือประโยชนที่จับตองไมได อาทิ ความพอใจของพนักงาน หรือการสรางภาพลักษณ
ใหกับองคกร  

 แนวทางการประเมินคาใชจาย และประโยชนที่ไดรับกอน ระหวางและหลังจากการนําระบบ ICT มาใชงาน 
 วิธีการหลักที่จําเปนในการประเมินระบบ ICT อาทิ ความเปนไปได งบประมาณ การควบคุมผลตอบแทน

จากการลงทุน โครงการนํารอง และการสํารวจความพึงพอใจของผูใชงาน 
 
7.3.4 หลักสูตรการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสวนราชการ  
วัตถุประสงค 
 เพื ่อใหผู เข ารับการฝกอบรมมีความรู เรื ่องการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสวนราชการ 

ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของประเทศ 
 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในแนวการผลักดันและบูรณาการงานผาน 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลใหเกิดเปนรูปธรรมในแตละสวนราชการ 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 การกําหนดแผนกลยุทธทาง ICT ใหเขากับกลยุทธของสวนราชการและแผนแมบท ICT ของประเทศไทย

(ICT2020) 
 แนวคิดเชิงลึกและปญหา/อุปสรรคเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 แผนแมบท ICT ของประเทศไทย (ICT2020) กับการประยุกตเพ่ือประกอบการวางแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 e-Government Project และแนวโนมของ ICT ประเทศไทย 
 การผลักดันและบูรณาการงานผานแผนปฏิบัติการดิจิทัลใหเกิดเปนรูปธรรมในแตละสวนราชการ 
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7.3.5 หลักสูตรความรูเรื่องการบริหารความสัมพันธ การนําเสนอ และการสื่อสาร 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะในการบริหารความสัมพันธ และการสรางเครือขายทางสังคม 

(Social Network) 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําเสนอและสื่อสารเพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลง 
 เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมสามารถใชเทคโนโลยีหรืออุปกรณโสตทัศนูปกรณใหม ๆ ในการนําเสนอ/สื่อสาร 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 
 แนวคิดเรื่องการบริหารความสัมพันธ รวมถึงประเด็นทาทายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานรวมกัน 

และการรวมมือกันในกลุม/ทีม 
 เทคโนโลยีการใช เครือขายทางสังคม (Social Network Technologies) และการใช เครือขาย 

ทางสังคมใหเกิดประโยชนในการพัฒนาองคกร อาทิ กลยุทธการตลาดภาครัฐ การสรางเครือขาย
ประชาชน หรือการรวมงานผานสภาพแวดลอมเสมือนจริง  

 ผลกระทบของเครือขายทางสังคมที่มีตอการทํางานในรูปแบบใหม ๆ และความมีสวนรวมของสังคม 
 ปจจัยที่ผลักดันให เกิดการยอมรับในเทคโนโลยี และสาเหตุที่อาจกอให เกิดการตอตานกับ 

การเปลี่ยนแปลง 
 ทักษะการสื่อสารและการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางและเครื่องมือโสตทัศนูปกรณตาง ๆ รวมถึงคุณสมบัติทางเทคนิคที่จําเปนในการใช

โสตทัศนูปกรณ 
 
7.3.6 หลักสูตรความรูเรื่องกฎระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชพี (Legal and Ethical Issues) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจความสําคัญของสิทธิ และทรัพยสินทางปญญาในดาน ICT 
 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในประเด็นทางกฎหมาย อาทิ พ.ร.บ.วาดวย 

การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพ่ิมเติม หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในหลักของจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพของ

นักวิชาการคอมพิวเตอร 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 
 แนวคิดของทรัพยสินทางปญญา และการกระทําที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงวิธีการ

ในการปกปองทรัพยสินทางปญญา และการครอบครองลิขสิทธ์ิในเชิง ICT 
 ประเด็นหลัก ๆ ในทางกฎหมายที่มีสวนเก่ียวของกับการใช ICT อาทิ สิทธิสวนบุคคล ลิขสิทธ์ิ  

การอนุญาตใชซอฟตแวร และสัญญา  
 หลักการวิชาชีพและประเด็นพิจารณาทั่วไปในเชิงจรรยาวิชาชีพเกี่ยวกับการใชและพัฒนาระบบ ICT 
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เก่ียวของกับการใชระบบ IT อาทิ พ้ืนผิวสัมผัสที่มีอุณหภูมิสูง  

การทิ้ง/ทําลายเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ คลื่นรังสี สายไฟฟา หรืออาการเจ็บปวยที่อาจเกิดขึ้นระหวาง
การใชงานเปนเวลานาน  
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7.3.7 หลักสูตรความรูเรื่องแผนยุทธศาสตรชาติและมาตรฐานงาน ICT ของประเทศไทย 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในแผนยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของกับงาน ICT อันจะ

สงผลเช่ือมโยงในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในมาตรฐานตาง ๆ ที่กําหนดโดยกระทรวงดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตองานที่รับผิดชอบ 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายเพ่ือใหเห็นถึง 
 แผนแมบทตาง ๆ อันไดแก แผนแมบท ICT ของประเทศไทย (ICT2020) แผนการพัฒนาและวิจัย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ รวมถึงแผนแมบทดานความมั่นคงปลอดภัย 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

 แนวทางการเช่ือมโยงแผนปฏิบัติการดิจิทัลระดับประเทศสูระดับสวนราชการ/หนวยงาน  
 มาตรฐานขอมูล มาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานดานเทคนิคในเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของรัฐบาลไทย รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหสอดคลอง (Compliance) กับมาตรฐานกลาง 
 หลักเกณฑ วิธีการและมาตรฐานในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 กรณีศึกษาในหนวยงานรัฐที่ดําเนินการประสบความสําเร็จ ผานการเสวนา หรืออภิปรายสรุป 

 
7.3.8 หลักสูตรเรื่องสถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร ฮารดแวร และอุปกรณที่เก่ียวของ (Hardware, 
Computer Architectures and Processors) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจที่เก่ียวกับสถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร ฮารดแวร 

และอุปกรณที่เกี่ยวของ  
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจที่เกี่ยวกับเครื่องมือประมวลผล (Process Device) 

ในการทําหนาทีค่วบคุมการทํางานของระบบคอมพิวเตอร 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติเพ่ือใหเห็นถึง 
 องคประกอบหลัก ๆ ของระบบคอมพิวเตอร อาท ิCPU, RAM, ROM พรอมทั้งหนาที่การทํางาน 

และความสัมพันธของแตละองคประกอบ 
 ประเภท คุณสมบัติและประโยชนการใชงานอุปกรณตอพวงที่ใชกับคอมพิวเตอรได อาทิ คียบอรด 

เมาส ดิสก เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร  
 การเปรียบเทียบระหวางเทคโนโลยีการเก็บขอมูลตาง ๆ อาทิ DRAM, SRAM, EPROM, Flash Memory 
 โครงสรางสถาปตยกรรมและการทํางานของคอมพิวเตอร 
 ระดับความซับซอนของหนวยความจํา การเลือกใชความเร็วเมื่อเทียบกับความจุของขอมูล

ประสิทธิภาพของหนวยความจํา และการปรับใชกับระบบคอมพิวเตอร 
 ประเภทและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร อาท ิคอมพิวเตอรต้ังโตะ คอมพิวเตอรเคลื่อนที ่
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7.3.8 หลักสูตรเรื่องสถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร ฮารดแวร และอุปกรณที่เก่ียวของ (Hardware, 
Computer Architectures and Processors) (ตอ) 
 แนวคิดของ Instruction Set Architecture (ISA) รวมถึง Instruction Pipelining, Dynamic Scheduling 

และ Speculative Execution 
 หลักการ Coprocessor และหนาที่ของ Coprocessor ใน ISA 
 คุณลักษณะของ Microprocessor อาทิ Single/multi Core, Pipeline Stage, Clock Frequency 

Caching System ขนาด Chipset ปริมาณไฟฟาที่ใช 
 

7.3.9 หลักสูตรการบรหิารระบบจัดการ (Operating Systems) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการเรื่องการประมวลผลของระบบปฏิบัติการ 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในการบริหารหนวยความจําและการจัดเก็บขอมูล 

รวมถึงความปลอดภัยและการปองกันขอมูล 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร   
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติเพ่ือใหเห็นถึง 
 หนาที่ของระบบปฏิบัติการในการทํางานของคอมพิวเตอร และความแตกตางของระบบปฏิบัติการ 

แตละประเภท อาท ิBatch, Rime-sharing, Real time 
 แนวคิดของ Application Programming Interface (API) อาท ิJava, Windows, Google Maps 
 การทํางานของซอฟตแวร ในการจัดการทรัพยากรตางๆ ของคอมพิวเตอร 
 วิธีการที่ระบบปฏิบัติการใชฮารดแวร หนวยความจําและการจัดเก็บขอมูลในการบริหาร Virtual 

Memory รวมถึงหนาที่ของระบบไฟล 
 แนวทางและกลไกการรักษาความปลอดภัยและการปองกันขอมูลในระบบคอมพิวเตอร 
 ภัยคุกคามที่มากับ Malware อาท ิBackdoors, Trojan, ไวรัสคอมพิวเตอร พรอมทั้งมาตรการเพ่ือใช

ปองกันปญหาดังกลาว 
 หลักการสําหรบัการควบคุมการเขาใชงาน (Access Control) 
 แนวทางการสํารองและการกูขอมูล 
 คุณลักษณะหลักของระบบปฏิบัติการของกลุม Unix, Linux, Mac และ Microsoft Windows 
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7.3.10 หลักสูตรการบริหารโครงขา่ยและการสื่อสาร (Communications and Networks) 
วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของระบบสื่อสาร 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมเครือข่าย 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร  
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นถึง 
 ระบบเครือข่ายและการส่งสัญญาณแบบ Analog และสัญญาณ Digital 
 มาตรฐานเครือข่าย อาท ิITU หรือ IEEE รวมถึงองค์ประกอบของเครือข่าย อาท ิแม่ข่าย (Host)  

ตัวสื่อสัญญาณ อุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งหน้าที่การท างานของแต่ละองค์ประกอบ 
 คุณสมบัติของตัวสื่อสัญญาณ อาท ิTwisted Pair, Coaxial Cable, Fiber Optic และ Microwave  
 หน้าที่ของอปุกรณ์ต่อเชื่อม อาท ิHub, Switch, Router, Repeater 
 LAN และ WAN และเทคโนโลยีที่ใช ้
 การท างานของ Firewall และความส าคัญของความปลอดภัยเครือข่าย 
 รูปแบบ OSI 7-layer Reference พร้อมทั้งระบุการให้บริการในแต่ละ Layer  
 การเชื่อมโยงรูปแบบ TCP/IP เข้ากับรูปแบบ OSI Reference รวมถึงความแตกต่างระหว่าง TCP 

และ UDP ในเชิงความเร็ว และความแม่นย า 
 
7.3.11 หลักสูตรการบริหารความปลอดภัย (Network Security) 
วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความปลอดภัยการอ่านรหัส
(Cryptography) และระบบ Domain Name (DNS) 

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในข้อความและการส่งสัญญาณเสียงผ่าน Internet (VoIP) 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร  
     เนื้อหาหลักประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นถึง 
 การปลอมแปลง การขโมยช่ือผู้ใช้ และปัญหาด้านความปลอดภัยอ่ืน ๆ 
 ที่มาของการอ่านรหัส พร้อมทั้งการใช้งานส าหรับการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย รวมถึง 

ความแตกต่างระหว่าง Algorithm ของรหัสลับ และรหัสสาธารณะ 
 ระบบ Domain Name (DNS) และขอบเขตการใช้งาน 
 แนวคิดของ IP Address และการแปลง Domain Name ให้เป็น IP Address 
 หน้าที่ของ Web Server และ Web Client หรือ Browser 
 การท างานของ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) และ Uniform Resource Locator (URL) 
 ระบบการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ e-Mail SMS/MMS Instant Message หรือการ Post 

ข้อความตามหน้าเว็บไซต์ 
 ความหมายของ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol Version 3 

(POP 3) และ Internet Message Access Protocol (IMAP) 
 แนวคิดเก่ียวกับโทรศัพท์ IP รวมถึงคุณสมบัติที่จ าเป็นส าหรับการใช้ และการเช่ือมต่อ VoIP 
 ประเภทและขนาดของข้อมูลที่ต้องการส่งต่อ การก าหนดเครือข่าย รวมถึงคุณสมบัติของระบบ 

Server ที่จ าเป็นส าหรับ Host ข้อมูลมัลติมีเดีย 
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7.3.12 หลักสตูรการบรหิารระบบไรสาย (Wireless and Ubiquitous Computing) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในองคประกอบของการใชระบบ Multimedia  

และคอมพิวเตอรแบบเคลื่อนที ่
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการสื่อสารแบบไรสาย และเครือขายไรสาย 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร    
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติเพ่ือใหเห็นถึง    
 การบริหารและการใชงานเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ อาทิ Smartphone, PDA, GPS หรือเครื่องคอมพิวเตอร

ขนาดพกพา 
 การบริหารและการใชงานอุปกรณสําหรับการใชและจัดเก็บงานมัลติมีเดีย อาทิ กลองถายรูปดิจิตอล 

ไมโครโฟน หนาจอแสดงภาพ ลําโพง หูฟง CD-ROM, DVD, Flash Memory พรอมทั้งมีความรู 
ความเขาใจในการนําอุปกรณเหลาน้ีมาใชงาน 

 การบริหารและการใชงาน ระบบไรสายตาง ๆ อาท ิBluetooth, IEEE802.11, IEEE802.16 (WiMax)  
 ขอจํากัดและปญหาที่อาจเกิดจากการใชงานคอมพิวเตอรในระบบไรสาย หรือคอมพิวเตอรแบบพกพา 
 การบริหารและการใชงาน องคประกอบและหนาที่ของ Wireless LAN (WLAN) 
 การบริหารและการใชงาน องคประกอบหลัก ๆ ของเครือขายสัญญาณดาวเทียม (Satellite-based 

Network) 
 คุณสมบัติหลักของการต้ังแผน Mobile Station อาท ิMobile IP, WAP, Bluetooth, UMTS รวมถึง

ความสามารถและขีดจํากัดในการทํางานของแผน Mobile Station แตละแผน 
 
7.3.13 หลักสตูรการบริการและสนับสนนุผูใชงาน (Service Delivery and Support) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในความสัมพันธกับผูใชและขอตกลงระดับการใหบริการ 

(SLA) 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในสมรรถนะระบบและแผนรับเหตุฉุกเฉิน 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในการใหบริการทางเทคนิค (Service Desk) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติเพ่ือใหเห็นถึง 
 ความสัมพันธกับผูใชงานและขอตกลงระดับการใหบริการ (SLA) 
 ขั้นตอนการบริหารระดับการใหบริการ (Service Level Agreement) และสวนประกอบหลัก ๆ อาทิ 

การกําหนดแผนการใหบริการ การวัดผล การแกปญหา IPR และการรักษาขอมูลความลับ การประกัน
ผลงาน และการยกเลิกการใหบริการ  

 การบริหารสมรรถนะระบบและแผนการจัดการสมรรถนะของระบบ รวมถึงมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยง
ตอระบบ 

 การจัดทําแผนรับเหตุฉุกเฉิน อาทิ การจัดพนักงานดูแลในแตละชวงเวลา การสํารองขอมูล 
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7.3.13 หลักสตูรการบริการและสนับสนนุผูใชงาน (Service Delivery and Support) (ตอ) 
 มาตรการที่ใชสําหรับการควบคุมการเขาใชงาน อาทิ Percentage Availability ความถี่ที่ระบบเกิดปญหา 

และผลกระทบเมื่อระบบเกิดปญหา 
 วิธีการและเทคนิคบริหารการเขาใชเครือขาย อาทิ การวิเคราะหความผิดพลาดดวยแผนภูมิตนไม  
 วัตถุประสงคและรูปแบบของการใหบริการทางเทคนิคในองคกร พรอมทั้งแผนการจัดการปญหา 

และการปรับใชกับสถานการณที่แตกตางกัน 
 

7.3.14 หลักสตูรการบรหิารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System: GIS) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในหลักการพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในกระบวนการทํางาน วิธีการ และเครื่องมือตาง ๆ 

ที่ใชในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจความสัมพันธและความเช่ือมโยง ตลอดจนประโยชน

ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS RS และ GPS) 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือสราง/ปรับปรุง/

แกไข/จัดการ/วิเคราะห/แสดงผลขอมูลเชิงพ้ืนที่ได 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักสูตรสามารถติดตามไดใน GISDA ซึ่งเปนองคกรมหาชนที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งสามารถ  
สรุปเน้ือหาหลักไดดังน้ี 
 การบรรยายในเรื่องหลักการพ้ืนฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบพิกัดและหลักการอานแผนที่ 

ระบบการจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การวิเคราะหความสัมพันธเชิงพ้ืนที่  
การสรางแบบจําลองเพ่ือวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่เบ้ืองตน และโครงสรางพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศ 
ของประเทศ (NSDI) 

 การฝกปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความชํานาญกับโปรแกรมและขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 การฝกปฏิบัติในการอานแผนที่ ระบบพิกัด มาตราสวน ทิศทาง ระยะทางในแผนที่ รวมถึงการนําเขา

ขอมูลเชิงพ้ืนที่/เชิงบรรยาย 
 การฝกปฏิบัติในการปรับปรุง แกไขและจัดการขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รวมถึงการสืบคนขอมูล 

และการวิเคราะหความสัมพันธเชิงพ้ืนที่ 
 การฝกปฏิบัติในการสรางแบบจําลองเพ่ือวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนที่ โดยใช Model Builder รวมถึง

แสดงผลและการจัดทําแผนที ่
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7.4 หลักสูตรสําหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร ระดับชาํนาญการและปฏบิัติการ 
7.4.1 หลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Development Process and Methods) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในวงจรการพัฒนาระบบและเครื่องมือพัฒนาซอฟตแวร 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทดสอบและการใชจริง รวมถึงการควบคุม

ระบบและการรักษาความปลอดภัยของระบบ 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถึง 
 ระบบประมวลผลขอมูล System Software และ Application Software 
 ขั้นตอนหลัก ๆ ในการพัฒนาระบบ และวงจรของระบบ โดยเริ่มจาก วิเคราะห พัฒนา การปลอย

ระบบออกใช การใชระบบ การบํารุงรักษา และการรื้อถอน 
 คุณสมบัติเบ้ืองตนที่จําเปนตอการออกแบบระบบ อาทิ คุณลักษณะขององคกร หรือคุณสมบัติ 

ทางเทคนิค 
 เครื่องมือในการแกไข ติดต้ัง ทดสอบ และ Debug ระบบ 
 แนวทางการทดสอบ และการทบทวนระบบในรูปแบบตาง ๆ ในแตละขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ 
 ขั้นตอนหลัก ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหวางการปลอยระบบออกสูการใชจริง อาทิ การยายขอมูล 

การถายทอดความรูใหกับผูใชระบบ และการชวยเหลือผูใช  
 ความเสี่ยงที่อาจทําใหระบบลม พรอมทั้งมาตรการในการปองกันขอมูลสําคัญขององคกร และขั้นตอน

การรักษาความปลอดภัยในภาวะปกติ 
 ผลกระทบของการพัฒนาโครงสรางทางเทคโนโลยี 

 
7.4.2 หลักสูตรการบรหิารขอมูลและฐานขอมูล (Data Management and Databases)  
วัตถุประสงค  
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในโครงสรางฐานขอมูล และการจัดรูปแบบขอมูล 

(Data Modeling)  
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในการจัดการฐานขอมูลและระบบความปลอดภัย 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร  
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถึง  
 ความสําคัญของการบันทึกขอมูลแบบถาวรเพ่ือใชสําหรับการประมวลและรายงานผลเขาสูระบบ  
 การออกแบบและการบํารุงรักษาสําหรับระบบฐานขอมูลที่รองรับหลากหลายผูใช (Multi-user)  
 ระบบการจัดการไฟล (File Management System) และระบบการจัดการฐานขอมูล (DBMS)  
 องคประกอบของระบบฐานขอมูล อาท ิไฟลขอมูล รายการขอมูล ดัชนีขอมูล ขอมูลสถิติ   
 องคประกอบของระบบจัดการฐานขอมูล อาท ิการเรียกใชขอมูล การสรางรายงาน เครื่องมือ  

จัดการฐานขอมูล การสํารอง/การกูขอมูล   
 แนวคิดของ “ขอมูล” และรูปแบบขอมูลตาง ๆ อาทิ Object-based Logical, Record-based Logical 

และ Physical Data  
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7.4.2 หลักสูตรการบรหิารขอมูลและฐานขอมูล (Data Management and Databases) (ตอ) 
 หลกัการของ Object-based Logical Model อาทิ รูปแบบ Entity-relationship และ Object-oriented 
 รูปแบบคําสั่งและองคประกอบสําคัญของ SQL อาทิ การกําหนดรูปแบบขอมูล (DDL) การใชประโยชน

จากขอมูล (DML) และการควบคุมขอมูล (DCL)  
 ขั้นตอนการจัดการฐานขอมูลที่สําคัญ อาทิ การจัดโครงสรางการจัดเก็บขอมูล วิธีการเขาใชงาน หรือ

การอนุมัติใหผูใชเขาใชงาน 
 ประเด็นและนโยบายดานความปลอดภัยและจรรยาบรรณการใชขอมูล (CIA – Confidentiality, 

Integrity, Availability)  
 แผนการกูขอมูลเมื่อเกิดปญหาในรูปแบบตาง ๆ  
 แนวคิดและองคประกอบของการสรางคลังขอมูล (Data Warehouse – DW) รวมถึงแนวคิดของ 

การทํา Data Mining และหลักการที่ใชในระบบคลังขอมูล 
 
7.4.3 หลักสูตรการออกแบบและพฒันาโปรแกรม (Programming) รวมถึงการทดสอบ 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมคีวามรูความเขาใจในวิธีและเทคนิคการออกแบบซอฟตแวร 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมคีวามรูความเขาใจในภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรม 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมคีวามรูความเขาใจในการทดสอบระบบ 
 เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมมีโอกาสทดลองเขียนโปรแกรมงาย ๆ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
    เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถงึ 
 วิธีและเทคนิคการออกแบบซอฟตแวร 
 แนวคิดและแนวทางการออกแบบโปรแกรมดวยวิธีตาง ๆ 
 ความแตกตางระหวางการพัฒนาซอฟตแวร แบบ Open Source และ Proprietary 
 ภาษาสําหรับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบตาง ๆ และความเขาใจเกี่ยวกับ Syntax 
 ความบกพรอง และสาเหตุการลมของระบบ รวมทั้งแนวทางการทดสอบระบบในระดับตาง ๆ 
 งานเอกสารที่ใชในการพัฒนาระบบและการจัดทําผลงานสงมอบ 
 วิธีการบํารุงรักษาระบบที่เหมาะสม อาท ิการตรวจสอบการลงคําสั่งทดสอบอัตโนมัติในระบบ  
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7.4.4 หลักสูตรการออกแบบเว็บไซตและการเชื่อมประสานระหวางผูใชและคอมพิวเตอร (User Interface 
and Web Design) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในการเช่ือมประสานระหวางผูใชและคอมพิวเตอร

รวมถึงแนวทางและมาตรฐาน 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในแนวทางและวิธีการออกแบบหนาเว็บไซต 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
    เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถึง 
 แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีการสื่อสาร อาทิ ผูสงสาร สาร และผูรับสาร พรอมทั้งวิธีการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพได 

 แนวคิดของการสรางหนาจอผูใชงาน และรูปแบบตาง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใชสําหรับการสื่อสาร
สําหรับมนุษย อาท ิภาพ เสียง กลิ่นเทียม หรือสัมผัสเทียม 

 รูปแบบการทดสอบประสิทธิภาพของหนาจอผูใชงานเมื่อเทียบกับวัตถุประสงคของการออกแบบ 

 ที่มาของการใช Internet และ World Wide Web รวมถึง Hypertext และ Hypermedia 

 องคประกอบหลัก ๆ ในการสรางหนาเว็บไซต 

 ความเขาใจในความตองการของกลุมเปาหมายที่ใชหนาเว็บไซต และความเสี่ยงของการสงสารที่มาก
เกินความจําเปนในหนาเว็บไซต 

 หลักการ เครื่องมือและขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซตที่ เหมาะสมกับผู ใช  (User-friendly)  
และคุณสมบัติที่ใชวัดคุณภาพของหนาเว็บไซต 

 แนวคิดและการใช HTML XHTML และการ Markup รวมถึงภาษาตาง ๆ สําหรับการเขียนโปรแกรม 

 ประเด็นทาทายในการรวบรวม Web-based System เขากับระบบที่ใชอยูในปจจุบันขององคกร 

 
7.4.5 หลักสูตรการออกแบบ ผลิตและตกแตงภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในแนวทางการออกแบบ ผลิตและตกแตงภาพ 

เคลื่อนไหว (Animation) 

 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมทดลองผลิตและตกแตงภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถึง 
 แนวคิดของกราฟกและภาพเคลื่อนไหว (Animation) ทั้งในแบบ Bitmap และ Vector ระบบภาพ

และเสียง Digital 
 แนวทางการนําภาพเคลื่อนไหวมาใชและรูปแบบมาตรฐาน 
 ประโยชนของการใชภาพเขียน รูปภาพ สี ภาพเคลื่อนไหว 
 หลักการในการออกแบบกราฟก อาท ิBalance, Harmony, ContrastVariety 
 โปรแกรมที่ใชในการผลิตและตกแตงภาพเคลื่อนไหว 
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7.4.6 หลักสูตร IT Administration 
       จะแบงออกเปนหลักสูตรยอยทั้งหมด 4 สวน ดังตอไปนี ้
ก. Hardware 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมกีรอบความคิดและเทคโนโลยสีมัยใหมที่เกี่ยวกับ Hardware 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมโีอกาสทดลองงานที่เกี่ยวกับ Hardware ใหม ๆ 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถงึ 
 Personal Computer และ Motherboards 
 BIOS ไดแก ระบบการทํางาน ระบบการจัดเก็บ รวมทั้งทําความรูจักกับองคประกอบและการทํางาน 

ที่เกี่ยวของ อาทิ POST, SETUP, CMOS, Firmware 
 Microprocessors 
 Buses and System Resources 
 Interfaces, Mass Storage 
 Video Display 
 Printers 

ข. Operating Systems 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ 

(Operating Systems) 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสทดลองงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) 

ใหม ๆ 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร   
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถึง 
 การทํางานและการใชระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร รวมถึงคุณลักษณะตาง ๆ ของ

ระบบปฏิบัติการ อาท ิCLI GUI Interactivity 
 ความเขาใจถึงความสําคัญ องคประกอบพ้ืนฐาน การทํางาน และคุณลักษณะเบ้ืองตนของ Server 
 System Configuration 
 Disk Management และ Disk Maintenance 
 แนวทางในการ Diagnosing and Troubleshooting      
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ค. Network 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เก่ียวกับการบริหารโครงขาย 

(Network) 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสทดลองงานที่เกี่ยวกับการบริหารโครงขาย (Network) 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถงึ 
 การอธิบายถึงการทํางาน และความแตกตางของ OSI ในแตละระดับ (Layer) ไดแก (Physical, 

Datalink, Network, Transport, Session, Presentation และ Application) 
 แนวคิดและการทํางานระบบตาง ๆ ดังน้ี OSI Reference Model, Physical, Data Link and 

Network Layers, TELNET, File Transfer Protocol (FTP), WWW, e-Mail, Groupware and 
Sharing, Network Services Usage and Configuration 

ง. IT Security 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เก่ียวกับระบบความปลอดภัย

ทางเทคโนโลยี (IT Security) 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีโอกาสทดลองงานที่เก่ียวกับระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยี 

(IT Security) 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
     เน้ือหาหลักประกอบดวยการบรรยายและฝกปฏิบัติแบบ Workshop เพ่ือใหเห็นถึง 
 Authentication และความจําเปนในการเปดเผยขอมูลในรูปแบบตาง ๆ (Availability) 
 Malware รวมถึงรูปแบบโปรแกรมทําลายขอมูลเบ้ืองตน อาทิ ไวรัส Trojans Worms และความเขาใจ

ถึงการทํางานของโปรแกรมปองกันไวรัส (Anti-Virus) 
 Public Key Infrastructure 
 Network Security รวมถึงรูปแบบของภัยคุกคามตอระบบความปลอดภัย 
 Firewalls 
 Social Ethical and Legal Aspects of Computer Security 
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7.4.7 หลักสูตรการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสวนราชการ สําหรับผูปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูเรื่องการการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่สอดคลองกับ 

แผนแมบท ICT ของประเทศไทย (ICT2020) 
 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของแผนปฏิบั ติการดิจิทัล 

การประยุกตใชและสรางความตระหนักในการปฏิบัติงาน 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 ความจําเปนในการใช ICT เชิงกลยุทธ และความสําคัญในการปรับแผนกลยุทธทาง ICT ใหเขากับ 

กลยุทธของสวนราชการ 
 แนวคิดและความตระหนักรูของความสําคัญในการปฏิบัติงานภายใตแผนแมบท ICT ของประเทศไทย 

(ICT2020) 
 แนวคิดและความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 ความเปนมาของการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับตาง ๆ 
 ICT2020 e-Government Project และแนวโนมของ ICT ประเทศไทย 

 
7.4.8 หลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสวนราชการ 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดทดลองนําความรูมาจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสวนราชการ 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดฝกปฏิบัติ การหาขอมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 แนวคิดและรูปแบบเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 การทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

 
7.4.9 หลักสูตรเทคนคิการแกไขปญหาระบบ IT แบบมืออาชีพ 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจถึงปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระบบ IT ในหนวยงาน และแนวทาง 

การแกไข 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจกระบวนการในการใหบริการ และสนับสนุนแบบมืออาชีพในศูนย IT 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 แนวคิดเรื่องการบริการและสนับสนุนผูใชงานในสวนราชการแบบมืออาชีพเพ่ือใหผูใชสามารถนํา IT 

มาประยุกตในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค 
 กรณีศึกษาปญหาที่อาจเกิดขึ้นในงานบริการและสนับสนุนของศูนย IT และเทคนิคในการแกไขปญหา 
 เทคนิคการรวบรวมปญหา 
 เทคนิคหรือแนวทางการแกไขที่ไดผล 
 เทคนิคการซอมบํารุงอุปกรณ IT ที่เกิดความเสียหาย 
 การกํากับดูแลการใหบริการของผูขายอุปกรณ (Supplier or Outsource Vendors) 
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7.4.10 หลักสตูรเทคนคิการติดต้ัง และการบํารุงรักษาระบบ IT ในสวนราชการ 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมเขาใจเทคนิคและความรูใหมที่เกี่ยวกับการติดต้ังระบบฮารดแวร ซอฟตแวร 

และเครือขาย 
 เพ่ือใหผูเขาฝกอบรมเขาใจกระบวนการในการบํารุงรักษาระบบ IT ผานกรณีศึกษา 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 เทคนิคและความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการติดต้ังระบบฮารดแวร ซอฟตแวร และเครือขาย 
 เทคนิคการจัดทําแผนภาพไดอะแกรมของระบบเครือขาย 
 ขั้นตอนการจัดทําบัญชีระบบฮารดแวร ซอฟตแวร และอุปกรณอ่ืน ๆ 
 แนวทางการบันทึกการปฏิบัติงาน ปญหาและเวลาที่เกิดปญหา การแกไขปญหาเบ้ืองตน และผลการแกไข

ปญหา 
 แนวทางการบํารุงรักษาระบบ IT เชิงรุก 
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7.5 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 เปนหลักสูตรทางเลือกสําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด ดังน้ี  
 
7.5.1 หลักสูตรการบรหิารจัดการโครงการสําหรบัผูปฏิบติังาน (Project Management) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีกรอบความคิดและเทคโนโลยีสมัยใหมที่ใชในการบริหารโครงการ 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจกระบวนการในการวางแผนโครงการ การตรวจติดตาม การควบคุม

และการประเมินโครงการ 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 แนวทางการกําหนดแผนงาน (Gantt Chart) และการประมาณการคาใชจาย/งบประมาณในโครงการ

สารสนเทศตาง ๆ 
 เครื่องมือที่จําเปนในการบริหารโครงการ อาทิ ความสําคัญของตารางการทํางาน (Milestone) 

การวิเคราะหผล (Earned Value Analysis) หรือดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPIs) รวมถึงแนวทางการควบคุม
โครงการในดานตาง ๆ ทั้งดานทรัพยากร ผลงานสงมอบและความคืบหนาของโครงการ 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ 
  ประเภทและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการ 

 
7.5.2 หลักสูตรมาตรฐานการใหบริการ IT (ISO 20000 หรือ ITIL) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีองคความรูในมาตรฐานการใหบริการดาน IT ตามหลัก ISO 20000  

ที่จะมีบทบาทสําคัญในสวนราชการ 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจกระบวนการในการปรับปรุงการใหบริการตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 แนวคิดและกรอบมาตรฐานการใหบริการ IT (ISO 20000 หรือ ITIL) 
 นิยามของบริการ 
 การกําหนดบริการและการจัดทําขอตกลงในการใหบริการ (Service Level Management) 
 วงจรชีวิตของการบริหารในการใหบริการ (Service Management Life Cycle) 
 การปรับปรุงการใหบริการอยางตอเน่ือง (Continual Service Improvement) ตัวอยางการนํามาตรฐาน

การใหบริการ IT ไปใชในหนวยราชการ (Case Study) 
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7.5.3 หลักสูตรการบรหิารการจัดซื้อจัดจาง (IT Procurement) และการบริหาร Outsourcing 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูแนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจางที่มีประสิทธิภาพในภาคราชการ 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําองคความรูเรื่องการบริหาร Outsourcing ที่ประสบความสําเร็จ

ไปใชในสวนราชการที่สังกัด 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 กระบวนการจัดซื้อจัดจางในภาพรวม 
 ขั้นตอนสําคัญในการจัดซื้อจัดจาง อาท ิการคัดเลือกผูรับจางเบ้ืองตน (Shortlist) การจัดทําเอกสาร 
 ขอกําหนดในการจัดซื ้อจัดจาง เกณฑในการใหคะแนนผู เสนอราคาและเนื้อหาสําคัญที ่พึงมีใน 

สัญญาวาจาง 
 การกํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูรับจางและการประเมินผลประจําป 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาที่เกิดขึ้นในการบริหาร Outsourcing และแนวทางปฏิบัติของสวนราชการ 

ที่ประสบความสําเร็จ 
 
7.5.4 หลักสูตรการบรหิารจัดการโครงการสําหรบัหัวหนางาน (Project Management) 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมกีรอบความคิดและเทคโนโลยสีมัยใหมในการบริหารโครงการ 
 เพ่ือใหผู เขารับการฝกอบรมเขาใจกระบวนการในการวางแผนโครงการ การตรวจติดตาม  

และประเมินผลการลงทุนดาน ICT 
กรอบเนื้อหาของหลักสูตร 
 แนวทางการบริหารโครงการ สําหรับหัวหนางาน อาทิ การบริหารการจัดซื้อจัดจาง การบริหารการสื่อสาร 

การบริหารคุณภาพ  
 เครื่องมือที่จําเปนในการบริหารโครงการ อาทิ ความสําคัญของตารางการทํางาน (Milestone) 

การวิเคราะหผล (Earned Value Analysis) หรือดัชนีช้ีวัดผลงาน (KPIs) รวมถึงแนวทางการประเมินผล
ความคุมคาในการลงทุนดาน ICT 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ 
 ประเภทและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการ 
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การนําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารกระทรวงยุติธรรมสูการปฏิบัติ  

 

การนําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรมสูการปฏิบัติ 
เปนสวนสําคัญที่ทําใหแผนงานพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สามารถบรรลุถึงเปาหมาย 
ในการสรางศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับ สําหรับสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ถือเปนสวนสําคัญ 
ในการผลักดันงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสามารถบรรลุถึงเปาหมาย และยกระดับ 
การปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงยุติธรรม เพ่ือมุงสูสังคมแหงเศรษฐกิจดิจิทัลไดอยางเหมาะสม  
ตามกรอบนโยบายของภาครัฐตอไป 

สิ่งที่ ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองมีองคประกอบสําคัญ  
คือ 1. การกําหนดกรอบนโยบาย 2. การกําหนดคณะกรรมการดานการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงยุติธรรม  
ซึ่งสวนการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ถือเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาบุคลากรโดยรวม  
ดวยเหตุน้ี การกําหนดกิจกรรม ขั้นตอนสําคัญของการนําแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารสูการปฏิบัติจึงเนนไปที่แนวปฏิบัติ  โดยไดกําหนดออกเปน 3 มุมมอง และ 8 ขั้นตอนหลัก  
โดยมีรูปแบบที่อยูในลักษณะการทํางานแบบการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง ซึ่งกระทรวงยุติธรรมสามารถ
กําหนดกรอบ ระยะเวลา ในการดําเนินการไดตามความเหมาะสม  

 การปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดจัดทําแนวทาง 
การพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครอบคลุมทั้ง 3 กลุม คือ 

• กลุมผูใชงานทั่วไป  

• กลุมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

• กลุมผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
  

บทที่ 8 
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ในการดําเนินการ กระทรวงยุติธรรมสามารถทําการปรับรูปแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับภารกิจ 
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของกระทรวง รัฐบาล และทิศทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กรอบแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม
สามารถกําหนดได 3 มุมมอง และ 8 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 

มุมมองในการนําแผนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูการปฏิบัติ  
ดังภาพ 8-1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 8-1 มุมมองในการนําแผนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสูการปฏิบัติ 

 
มุมมองที่ 1  การประเมินตนเอง หมายถึง กระบวนการที่บุคคล ประเมินระดับความสามารถของตนเอง 

โดยการทําแบบทดสอบ หรือโดยวิธีการอ่ืน อาทิ แบบสอบถาม หรือแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) 

มุมมองที่ 2 การเรียนรู หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คอนขางถาวร ซึ่งเปนผล 
มาจากประสบการณและการฝกหัด 

มุมมองที่ 3 การทดสอบ หมายถึง กระบวนการวัดผลจากการเรียนรูที่เกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน
ตนเอง 

การทดสอบ 
 

การเรียนรู 

                     หนา 8-2 



แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

ขั้นตอนในการนําแผนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูการปฏิบัติ  
ดังภาพ 8-2 

 

 

ภาพ 8-2 ขั้นตอนการนาํแผนการพัฒนาบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของกระทรวงยุติธรรมสูการปฏิบัติ 

 
การดําเนินการเพ่ือใหแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค และเกิดการยอมรับ ตองมีการพัฒนาสมรรถนะฯ อยางตอเน่ือง โดยมีขั้นตอนหลัก 7 ขั้นตอน
และขั้นตอนที่ 8 น้ัน เปนขั้นตอนที่เปดโอกาสใหผูที่ตองการเขารับการทดสอบสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทําการทดสอบเพ่ือใหไดใบรับรองสมรรถนะ  
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แนวทางการดําเนินการ มีรายละเอียดดังน้ี 
ขั้นตอน กิจกรรมหลัก ผูเก่ียวของ 

1. กําหนด/ทบทวนนโยบาย 1.1 กําหนดนโยบาย หรือทบทวน
นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร
ด าน เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ 
และการสื่อสาร  

1.2 ต้ังคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ด าน เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ 
และการสื่อสารเปนผูขับเคลื่อน
งานดานการพัฒนาบุคลากร 
ด าน เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ 
และการสื่อสาร 

1.3 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารกําหนดคุณสมบัติและ
แตงต้ังคณะกรรมการประเมิน
สมรรถนะ แบงเปน 2 กลุม คือ 
- กลุมผูใชงานทั่วไป  

      กรรมการประเมินสมรรถนะ
ไดแก ผูปฏิบัติงานที่ผานการรับรอง
จากคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- กลุมบุคลากรดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

       กรรมการประเมินสมรรถนะ
ไดแก  ผูป ฏิ บั ติงานระดับเดียวกัน 
หรือสูงกวา หรือผูบริหารดานเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารภายในสวน
ราชการเดียวกัน 

• คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

• ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เมิ น 
สมรรถนะ 

• สวนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุ ติ ธรรมที่ ป ฏิ บั ติ งานด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ขั้นตอน กิจกรรมหลัก ผูเก่ียวของ 
2. พัฒนา / ปรับปรุง ระบบ 
Learning Management 
System  

2.1 พัฒนาระบบ หรือปรับปรุงขอมูล
ที่ เกี่ยวของในระบบ Learning 
Management System อาท ิ
- ขอมูลบุคลากร  
- ขอมูลคณะกรรมการประเมิน

สมรรถนะ 
- ทดสอบกอนเรยีน Pre-Test  
- เน้ือหาตามหลักสูตรที่กําหนด 
- ทดสอบหลังเรียน Post-Test 
- การทดสอบเพ่ือขอใบรับรอง

สมรรถนะ (E-Test) 
- ขอมูลสมรรถนะ 

• คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

• ศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร สํานักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม 

 
 

3. ประเมินตนเอง 3.1 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ด าน เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ 
และการสื่อสารกําหนดชวงเวลา
ในการเขาทําการประเมินตนเอง 

3.2 สวนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรมดําเนินการ ตามขอ 3.1 

3.3 ผู เข ารับการประเมินทํ าการ
ยืน ยันการสมั ค รเข าทํ าการ
ประเมินตนเอง 

3.4 ทําการประเมินตนเอง 
3.5 อาจแนบเอกสาร หลักฐานใน

บางหัวขอ เพ่ือยืนยันสมรรถนะ
ของตนเอง 

หมายเหตุ : การประเมินตนเองจะ
ดํ าเนิ นการใน 2 กลุ ม ได แก  กลุ ม
ผู ใช งานทั่ วไปและกลุ มบุคลากรด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

• สวนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 

• ผูเขารับการประเมิน 
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ขั้นตอน กิจกรรมหลัก ผูเก่ียวของ 
4. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
ประเมินสมรรถนะ 

มีการสุมเลือกคณะกรรมการประเมิน
สมรรถนะ 2 ทาน เพ่ือพิจารณาผล 
การประเมิ นตน เองของผู เข ารั บ 
การประเมินภายในระยะเวลาที่กําหนด  
โดยคณะกรรมการประเมินและผูเขารับ 
การประเมิน จะไมทราบขอมูลซึ่งกัน
และกั น  เพ่ื อให เกิ ดความโปร งใส 
และเปนธรรมในการประเมินผล 

• ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เมิ น
สมรรถนะ 

 
 

5. แจงผลการประเมิน คณะกรรมการประเมินสมรรถนะ 
ทําการแจงผลการประเมิน ดังน้ี 
5.1 กลุมผูใชงานทั่วไป 

      ผลการประเมินรายบุคคลและผล
การประเมินเฉลี่ ยของกลุ มโดยแยก 
ตามระดับ ได แก  ระดับปฏิ บั ติ การ 
ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ 
จะสงกลับไปยังผู เขารับการประเมิน
และผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันของ 
ผูเขารับการประเมิน 
5.2 กลุมบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
      ผลการประเมินรายบุคคลและผล
การประเมินเฉลี่ยของกลุม โดยแยก 
ตามระดับ ได แก  ระดับปฏิ บั ติ การ 
ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ 
จะสงกลับไปยังผูเขารับการประเมิน
และผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันของ 
ผูเขารับการประเมิน 

• ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เมิ น
สมรรถนะ 

• ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน
ของผูเขารับการประเมิน 

• ผูเขารับการประเมิน 
 
 

6. กําหนดแผนการพัฒนา
สมรรถนะ 
 
 

ผูบังคับบัญชาของผูเขารับการประเมิน
เหนื อขึ้ นไป 1 ระดับ และผู เข ารับ 
การประเมินรวมกันวางแผนเพ่ือกําหนด
แนวทางและระยะเวลาในการพัฒนา
สมรรถนะ โดยการพัฒนาสมรรถนะ 
ทําได 3 แนวทาง ประกอบดวย 
6.1 การเขารับการอบรมตามหลักสูตร

ที่ กํ าหนดทั้ งจากภายในหรือ
ภายนอกหนวยงาน 

• ผู บั งคับ บัญชาของผู เข ารับ 
การประเมนิเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 

• ผูเขารับการประเมิน 
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ขั้นตอน กิจกรรมหลัก ผูเก่ียวของ 
6. กําหนดแผนการพัฒนา
สมรรถนะ (ตอ) 
 

6.2 จัดกิ จกรรมที่ สามารถเรียนรู 
และพัฒนาสมรรถนะที่ตองการได 
เพ่ื อให เกิ ดความรู และทั กษะ 
ที่แปลกใหม โดยใชการจัดการ
ความรู (KM) อาทิ  
- การสับเปลี่ยนงาน  

(Job Rotation)  
- ชุมชนนักปฏิบัติ 

(Communities of 
Practice หรือ CoP)  

- การทบทวนสรปุบทเรียน 
(After action review  
หรือ AAR)  

- เพ่ือนชวยเพ่ือน (Peer Assist)  
- การเรียนรู โดยการปฏิ บั ติ 

(Action Learning)  
- การสอนงาน (Coaching)  
- พ่ีเลี้ยง (Mentoring)  
- แหลงผูรูในองคกร (Center 

of Excellence-CoE)  
- ฐานความ รู  (Knowledge 

Bases) 
6.3  การพัฒนาสมรรถนะผานระบบ   
      Learning  Management    
      System 

 

7. ดําเนินการพัฒนา
สมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผูเขารับการประเมินดําเนินการพัฒนา
สมรรถนะตามแผนและระยะเวลาที่ได
กําหนดไว 

• ผูเขารับการประเมิน 
 

 

  

                     หนา 8-7 



แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

ขั้นตอน กิจกรรมหลัก ผูเก่ียวของ 
8. การวัดผล กรณี ที่ ผู ผ านการพัฒนาสมรรถนะ  

และประสงคจะทําการทดสอบจากระบบ  
e-test เพ่ือขอรับใบรับรองสมรรถนะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สามารถสมั ครเข าทดสอบในระบบ 
ที่ พั ฒนาขึ้ น หากผ านการทดสอบ  
ระบบ e-test จะสงผลไปใหคณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร เพ่ื อพิ จารณาออก
ใบรับรองสมรรถนะด านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

• คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

• ผูเขารับการประเมิน 
 

**หมายเหตุ ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จะเขารับการประเมินสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดย  
               วิธีการอบรม 
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ความรูและทักษะสําหรบัสมรรถนะดาน ICT 
 

ภาคผนวก ก นําเสนอ ตารางแสดงความรูและทักษะสําหรับสมรรถนะดาน ICT ประกอบดวย “Office 
Digital Tools” “การใช อินเทอร เน็ตและการคนหาขอมูล” และ “การสื่อสาร” (Information and 
Communication Technology: ICT) โดยอางอิงจากเอกสาร European e-Competence Framework 
for ICT User 3.0    
e-Competence Area: โปรแกรมประมวลผลคาํ 

การสรางเอกสาร 
ความรู ทักษะ 

การใชงาน หรือ เครื่องมือ 
K-1 เขาใจถึงสวนประกอบหลักตาง ๆ ของสวนติดตอ

ผูใชงานแบบกราฟก (Graphical User Interface) อาทิ  
toolbars, menus, ribbons และแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ 
ท่ีมีฟงกชันการทํางาน อาทิ  help, zoom และ find  

K-2 เขาใจวิธีการใชงาน keyboard shortcuts หรือ ปุมลัด
ในการทํางานตาง ๆ 

การใชงาน หรือ เครื่องมือ 
S-1 ทําการสํารวจไปยังพ้ืนท่ีตาง ๆ รอบ ๆ สวนติดตอ

ผู ใช งานแบบกราฟ ก  (Graphical User Interface) 
และสามารถสั่งใชงาน เครื่องมือพ้ืนฐานตาง ๆ อาทิ  
help, zoom และ find ได 

S-2 สามารถใชงานคุณลักษณะตาง ๆ ของ Window อาทิ  
new window, split และ hide/unhide  

การสรางและการจัดรูปแบบเนื้อหา 
K-1 เขาใจวิธีการใสขอมูลลงไปในโปรแกรมประมวลผลคํา 

(Word Processor) โดยใช  Keyboard,  Speech Recognition 
และ Mouse 

K-2 เขาใจวิธีการวางแผนการจัดทําโครงสรางของเอกสาร 
K-3 เขาใจวิธีการนําเสนอเพ่ือใหเนื้อหาเกิดความนาสนใจ 

การสรางและการจัดรูปแบบเนื้อหา 
S-1 สามารถใสขอความ สัญลักษณ อักขระพิเศษลงในไฟล

เอกสารได 
S-2 สามารถจัด รูปแบบเอกสาร อาทิ  การใช ตัวหนา  

ตัวเอียง การใชสีเนนตัวอักษร รูปแบบตัวหนังสือ 

การปรับเนื้อหา 
K-1 เขาใจวิธีการใชงาน Editing Functions อาทิ  Copy, 

Cut, Paste ในโปรแกรมประมวลผลคํา 
K-2 มีความรูในการแกไข หรือ Edit เนื้อหา 
K-3 มีความเขาใจและสามารถเลือกเนื้อหาเพ่ือนํามาใชใน

วัตถุประสงคตาง ๆ ท่ีตองการได 

การปรับเนื้อหา 
S-1 สามารถแกไข หรือ ลบขอความในโปรแกรมประมวลผล
คํา 
S-2 สามารถใชงาน Copy, Paste เนื้อหาในไฟลเอกสาร

เดียวกัน หรือ ระหวางไฟลเอกสาร 
S-3 สามารถใชงาน Find และ Replace ขอความ 

การสรางและตกแตงรูปภาพ 
K-1 เขาใจวิธีการสราง หรือ นํารูปภาพมาใสในเนื้อหา 
K-2 เขาใจวิธีการตกแตงรูปภาพ 

การสรางและตกแตงรูปภาพ 
S-1 สามารถใสรูปภาพลงในเนื้อหา 
S-2 สามารถใชงาน อาทิ  ปรับขนาด Size, Text Wrapping  

และ Proportion 
S-3 สามารถสราง และใชงาน Diagrams and Shapes  

ลงในเนื้อหา 
 
  

ภาคผนวก ก 
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e-Competence Area: โปรแกรมประมวลผลคาํ (ตอ) 
การจัดการเนื้อหา 

ความรู ทักษะ 
โครงสรางและการจัดรูปแบบเนื้อหา 
K-1 มีความรูในดานการจัดรูปแบบเนื้อหาของเอกสาร อาทิ  

การจัดหัวขอ สารบัญ ตาราง 
K-2 มีความรูในการเลือกรูปแบบ การจัดรูปแบบเนื้อหาได

อยางเหมาะสม 

โครงสรางและการจัดรูปแบบเนื้อหา 
S-1 สามารถใชงาน Page Break ในการจัดเอกสาร 
S-2 สามารถใชงาน Header, Footer และ Table ในการจัด 

รูปแบบของเนื้อหา 
S-3 สามารถใช Theme และ Templates ในการจัดเอกสาร 
S-4 สามารถใช Master และ Sub Document ในการจัด

เอกสารท่ีมีความซับซอน 
การใชอางอิง 
K-1 เขาใจความสําคัญของการใชอางอิงในเอกสาร 
K-2 มีความรูในการใชอางอิงรูปแบบตาง ๆ ไดแก Footnote, 

Endnote, Citation, Table และ Figure 
 

การใชอางอิง 
S-1 สามารถใช Footnote, Endnote และ Caption ในงาน

เอกสาร 
S-2 สามารถสรางตาราง ใสรูปภาพ สารบัญ บรรณานุกรม 
S-3 สามารถใช Cross Referencing สําหรับงานเอกสาร 

ท่ีมีความซับซอน  
การเชื่อมโยงขอมูล 
K-1 เขาใจประเภทของขอมูลท่ีสามารถนํามาใชอางอิง 
K-2 มีความเข าใจความแตกต างระหวาง Links และ 

Embedded Information และประโยชนของการเชื่อมโยง
ขอมูล 

 

การเชื่อมโยงขอมูล 
S-1 สามารถสรางและใชงาน Hyperlinks ลงในเอกสาร 
S-2 สามารถรวบรวมเนื้อหาเขาดวยกันจากแหลงขอมูล 

ตาง ๆ อาทิ  Spreadsheet, Presentation, Image 
S-3 สามารถปรับเปลี่ยนแกไขขอมูลท่ีนํามาเชื่อมโยงกัน 

การตรวจทานเอกสาร 
ความรู ทักษะ 

การทบทวนเนื้อหา 
K-1 ใหความสําคัญในการตรวจทานขอมูลของเอกสาร  
K-2 เขาใจการทํางานในการตรวจทานขอมูลเอกสาร อาทิ 

Track Changes, Comments, Collaboration Features 

การทบทวนเนื้อหา 
S-1 ตรวจทานเนื้อหา การสะกดคํา ไวยากรณ หรือใชฟงกชัน

ตรวจเช็คอัตโนมัติในการแกไขคําผิด 
S-2 สามารถใช Track Changes และ Comments ในเอกสาร 
S-3 สามารถใช Features ในการเปรียบเทียบเอกสาร 
S-4 ติดตั้งการใชงานแชรเอกสารรวมกัน 

การสรางและการใชฟอรมตาง ๆ 
K-1 เขาใจประโยชนของการจัดฟอรม 
K-2 เขาใจประเภทของฟอรมท่ีใชทํางาน 
K-3 เขาใจประเภทของขอมูลท่ีตองใชฟอรม 

การสรางและการใชฟอรมตาง ๆ 
S-1 สามารถใสเนื้อหาลงในฟอรม 
S-2 สามารถสรางฟอรมไดหลากหลายรูปแบบ 
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e-Competence Area: โปรแกรมประมวลผลคาํ (ตอ) 
การจัดการเอกสารอัตโนมัติ 

ความรู ทักษะ 
การใชงาน Mail Merge 
K-1 เขาใจวิธีการใชงาน  Mail Merge ในการทํา จดหมาย 

ปายชื่อ หรือการจาหนาซองจดหมาย 
K-2 เขาใจประเภทหรือแหลงท่ีมาของไฟล ท่ีสามารถ

นํามาใชในการทํา Mail Merge ได 

การใชงาน Mail Merge 
S-1 เตรียมเอกสารท่ีตองใชในการทํา Mail Merge และทํา

การเลือกรายชื่อผูรับ 
S-2 ใชงาน Rules ในการจัดทํา Mail Merge 
S-3 สามารถใชงาน Mail Merge ในการจัดทําจดหมาย 

ปายชื่อ ซองจดหมาย 
 

การใชงาน Automation 
K-1 เข าใจประโยชนของการใช งาน  Automation ใน 

การประมวลผลคํา 
K-2 เขาใจประโยชนของการใช Macros ในการประมวลผลคํา 

การใชงาน Automation 
S-1 สามารถใสหมายเลขหนาโดยใชการจัดหมายเลขหนา

อัตโนมัติ 
S-2 สามารถใช Field ในการสราง filename และวันท่ี 
S-3 สามารถบันทึก และใชงาน macros แบบอัตโนมัติได  
 

การจัดเก็บเอกสาร 
ความรู ทักษะ 

ความปลอดภัยในการใชเอกสาร และขอมูล 
K-1 เขาใจความสําคัญในการรักษาขอมูล 
K-2 เขาใจประโยชนของลายเซ็นดิจิทัล เพ่ือใชในเอกสาร 

ความปลอดภัยในการใชเอกสาร และขอมูล 
S-1 สามารถใช Password หรือการเขารหัสลับเพ่ือปองกัน

ขอมูล 
S-2 สามารถใชลายเซ็นดิจิทัลในเอกสาร 

การสรางและจัดเก็บขอมูล 
K-1 เขาใจความสําคัญของขั้นตอนการบันทึกขอมูล 
K-2 เขาใจขอดีและขอเสียของการบันทึกไฟลในคอมพิวเตอร 

หรืออุปกรณจัดเก็บขอมูล 
K-3 เขาใจความสําคัญของการตรวจทาน Print Preview กอน 

สั่งพิมพ 

การสรางและจัดเก็บขอมูล 
S-1 สามารถบันทึกขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ 
S-2 สามารถใชงาน Print Preview การต้ังคาเอกสาร และสั่งพิมพ 
S-3 สามารถใชงานท่ีจัดเก็บขอมูลออนไลน เพ่ือบันทึกขอมูล 

หรือเก็บไวสํารอง 

 
e-Competence Area: การใชอินเทอรเน็ตและการคนหาขอมูล 

การใชงานบราวเซอร 
ความรู ทักษะ 

ระบบนําทางเว็บไซต 
K-1 เขาใจแนวคิดของ URL และเว็บลิงค web Link 
K-2 มีความเขาใจในการใชงานเว็บบราวเซอรผูใชงานจะพบ 

กับเว็บไซตหรือลิงคในหลาย ๆ รูปแบบ ซ่ึงแตละเว็บไซต 
หรือลิงคจะมีความเชื่อมโยงกันอยู 

K-3 อธิบายขอความ ระบุความผิดพลาดท่ัว ๆ ไปท่ีเกิดขึ้น 
ในขณะใชงานบราวเซอรได อาทิ  ไมพบสิ่งท่ีคุณรองขอ 
(Not Found) ไมอนุญาตใหเขาเว็บไซตนั้น ๆ (Forbidden) 
ไมมีสิทธิ์เขาถึงเว็บไซตนั้น ๆ (Unauthorized)  

 

ระบบนําทางเว็บไซต 
S-1 เปดการใชงานไฮเปอรลิงค 
S-2 ทําการยอนกลับและไปขางหนา (Forward and Backward) 

ระหวางเว็บเพจท่ีไดเขาชมแลว และการโหลดหนาเว็บ
เพจใหม 

S-3 การใชประวัติการเขาชมในการแสดง URLs ท่ีเคย 
เขาชมมาแลว 
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e-Competence Area: การใชอินเทอรเน็ตและการคนหาขอมูล (ตอ) 
การใชงานบราวเซอร 

ความรู ทักษะ 
การตั้งคาบราวเซอรและการปรับแตง 
K-1 เขาใจวัตถุประสงคในการต้ังคาบราวเซอร 
K-2 อธิบายความหมายของหนาตางปอปอัพ (Pop-up 

Window) และระบบคุกกี้ (Cookies) ไดวาคืออะไร 
K-3 มีความเขาใจในการใชงานบราวเซอร สามารถใช

ซอฟตแวรเพ่ิมเติมท่ีจัดทําโดยบุคคลภายนอก (Third 
party) ซ่ึงอาจจะมีผลตอประสิทธภิาพในการทํางานได 

การตั้งคาบราวเซอรและการปรับแตง 
S-1 การต้ังคาบราวเซอรใด ๆ ก็ตามใหเปนบราวเซอรเบื้องตน 
S-2 การต้ังคาเว็บบราวเซอร 
S-3 การจัดการประวัติการเขาชม ปลั๊กอินเสริม 
 

สวนติดตอผูใชงานของบราวเซอร และเครื่องมือท่ีพบไดบอย 
K-1 ทราบสวนประกอบหลักของสวน ติดตอผู ใช งาน 

ในรูปแบบกราฟกของบราวเซอร (ทูลบาร เมน ูริบบอน) 
K-2 เขาใจเครื่องมือตาง ๆ ท่ัวไปท่ีมีอยูในแอปพลิเคชัน 

(การชวยเหลือ การซูม การคนหา) 

สวนติดตอผูใชงานของบราวเซอร และเครื่องมือท่ีพบไดบอย 
S-1 ทําการสํารวจไปยังพ้ืนท่ีตาง ๆ รอบ ๆ สวนติดตอ

ผูใชงานของเว็บบราวเซอร และการเลือกตัวเลือกตาง ๆ 
S-2 ใชงานเคร่ืองมือตาง ๆ โดยท่ัวไป (การชวยเหลือ การซูม 

การคนหา) 
S-3 การใชคี ย ลั ดบนแป นพิมพ และคํ าสั่ งต าง ๆ ในการ

ดําเนินการตาง ๆ   (ปริ้น คัดลอก วาง) 
พ้ืนท่ีทํางาน 
K-1 เขาใจวิธีการปรับแตงบราวเซอรใหเขากับความตองการ

ในการใชงาน  (เสนทางลัด ท่ีคั่นหนาเว็บ) 
K-2 เขาใจบทบาท และวิธีการใชงานทูลบาร 
K-3 มีความเขาใจวาในบางเว็บเพจนั้น สามารถทําการปรับแตง

ไดอยางไรบาง 

พ้ืนท่ีทํางาน 
S-1 เพ่ิม นําออก สราง ลบท่ีคั่นหนาเว็บ โฟลเดอรของท่ีคั่น

หนาเว็บบราวเซอร 
S-2 แสดง ซอนแถบเครื่องมือท่ีอยูภายในเว็บบราวเซอร 
S-3 ทําการจัดระเบียบ และตั้งคาเว็บเพจใหเหมาะสมกับ

ความตองการของผูใชเทาท่ีตัวเลือกจะมีใหใชงาน 
การมีปฏิสัมพันธกับเว็บและขอมูลท่ีสงออกมา 
K-1 เขาใจถึงทฤษฎีเบื้องตนของการดาวนโหลด และบันทึก

ไฟล 
K-2 มีความเขาใจวาขอมูลเนื้อหานั้น สามารถทําการเขาถึง

ไดโดยตรงจากเว็บบราวเซอร หรือใชแอปพลิเคชัน
เฉพาะทางได 

K-3 รับทราบถึงโอกาสในการโพส หรือเผยแพรสื่อตาง ๆ  
ลงบนเว็บเพจ 

การมีปฏิสัมพันธกับเว็บและขอมูลท่ีสงออก 
S-1 ดาวนโหลด พิมพไฟลจากเว็บเพจ ทําการอัพโหลดเนื้อหา

ไปยังสถานท่ีท่ีต้ังอยูคนละแหง (Remote Location) 
อาทิ คลาวดเว็บไซต/การจัดเก็บขอมูลท่ีล้ําหนาประเภท
อ่ืน ๆ  

S-2 เปด แกไขเนื้อหาโดยการใชเว็บบราวเซอร 
S-3 กรอกฟอรมและสงขอมูลท่ีกรอกในแบบฟอรมผาน 

เว็บบราวเซอรได อาทิ  การใชงาน Text Box, Dropdown 
Menu, Radio buttons 
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e-Competence Area: การใชอินเทอรเน็ตและการคนหาขอมูล (ตอ) 
การคนหาขอมูลทางออนไลน 

ความรู ทักษะ 
เทคนิคในการคนหา 
K-1 เขาใจการคนหาและรูวิธีการใช  อาทิ  Exact Match, 

Language, Ranges 
K-2 เขาใจความสําคัญของการใช Key word ในการคนหา

ขอมูล 
K-3 เขาใจสื่อประเภทใดบางท่ีสามารถคนหาในระบบออนไลน 

อาทิ  News, Video, Audio, Publications 

เทคนิคในการคนหา 
S-1 สามารถคนหาขอมูลจากการใชงานเว็บไซตได 
S-2 ใชวิธีการคนหาในรูปแบบตาง ๆ ในการคนหา ขอมูล 

อาทิ  By exact phrase, By excluding words, By date, 
By file format 

S-3 ใชขอมูลเกาในการคนหา 

เครื่องมือสืบคนขอมูล 
K-1 สามารถอธิบายไดวาเครื่องมือสืบคนขอมูลคืออะไร 
K-2 เขาใจความแตกตางของเคร่ืองมือสืบคนขอมูลในแตละ

ประเภท 
K-3 เขาใจวิธีการต้ังประโยคในการสืบคน อาทิ Phrase search, 

Search within specific website, Terms to be excluded 

เครื่องมือสืบคนขอมูล 
S-1 สามารถเลือกเครื่องมือในการสืบคนขอมูลท่ีเหมาะสม 

ในการหาขอ มูลได  อาทิ  การใช  Search engine, 
Encyclopedia, Dictionary 

S-2 ใชชื่อไฟล หรือ ประเภทของไฟลในการสืบคนขอมูล 
S-3 ใช Syntax และ Operators ในการสืบคนขอมูล 

การรักษาความปลอดภัย 
ความรู ทักษะ 

การรักษาขอมูล 
K-1 มีความเขาใจในเร่ืองความเสี่ยงของการใชขอมูลสวนตัว

และขอมูลอ่ืนๆท่ีมีความออนไหว 
K-2 รับทราบถึงการคุกคามทางความปลอดภัยท่ีมาจาก

เว็บไซต อาทิ   Malware, Viruses, Worms, Spyware 
K-3 สามารถอธิบายไดวาใบรับรองดิจิทัล (digital certificate) 

และการเขาใชงานเว็บไซตท่ีมีความปลอดภัยคืออะไร 

การรักษาขอมูล 
S-1 สามารถทําการต้ังคาระบบปองกันความปลอดภัย 

และทําการเปดใชงานโปรแกรมปองกันไวรัสเม่ือทํางาน 
ใชงานเว็บไซตได 

S-2 ทําการตรวจเช็คใบรับรองเม่ือตองการเขาถึงขอมูล 
ท่ีเปนความลับ 

S-3 ทําการล็อคเอาทออกจากบริการออนไลนหลังจากใช
งานคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ อ่ืน ๆ เพ่ือใหแนใจวา
ขอมูลสวนตัวตาง ๆ ท่ีอยูในอุปกรณเหลานั้นไดถูกลบ
ออกไปแลว 

การประเมินขอมูล 
ความรู ทักษะ 

การประเมินขอมูล 
K-1 รับทราบวาขอมูลหรือแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีอยูใน

เว็บไซตนั้นมีท้ังในรูปแบบท่ีเชื่อถือไดและไมสามารถ
เชื่อถือได 

K-2 สามารถอธิบายไดวาแหลงขอมูลตาง ๆ ภายในเว็บไซต
นั้นสามารถสรางขึ้นมาไดอยางไร ( Audio, Video, 
Web editing applications) 

K-3 เขาใจถึงผลลพัธหลังจากใชขอมูลท่ีไมมีความนาเชื่อถือ 

การประเมินขอมูล 
S-1 เขาถึงแหลงขอมูลทางเว็บไซตโดยใชเกณฑท่ีระบุไว 
S-2 ทําการเขาถึ งขอมูลของผู เผยแพรขอมูล และทํา 

การเปรียบเทียบแหลงขอมูลนั้นกับแหลงขอมูลอ่ืน ๆ  
ท่ีมีอยู 

S-3 สามารถดึงขอมูลท่ีตองการจากแหลงขอมูลได 
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e-Competence Area: การใชอินเทอรเน็ตและการคนหาขอมูล (ตอ) 
การใหบริการออนไลน 

ความรู ทักษะ 
การใชบริการออนไลน 
K-1 รับทราบถึงประเภทของผูใหบริการในดานออนไลน 

วามีใครบางท่ีเปนผูใหบริการออนไลน 
K-2 เขาใจประโยชนและขอจํากัดของการจัดเก็บขอมูล 

ในตางพ้ืนท่ี (Storing data remotely) 

การใชบริการออนไลน 
S-1 สามารถเลือกและลงทะเบียนในระบบออนไลน อาทิ  

ขาว หนวยงานภาครัฐ ทองเท่ียว การศึกษา อบรม 
สมัครงาน สุขภาพ ธุรกิจ 

S-2 สอบถามขอมูลจากผูใหบริการออนไลน อาทิ การใช 
คอลัมนถาม-ตอบ อีเมล 

S-3 สามารถใชอุปกรณไดหลายชนิดในการเขาถึงขอมูล 
อาทิ  Web browser, แอปพลิเคชนับนมือถือ 

การแชรขอมูล 
ความรู ทักษะ 

การแบงปนขอมูล 
K-1 สามารถอธิบายวิธีการแชร หรือ อัพโหลดขอมูลใหผูอ่ืน

ไดทราบ 
K-2 รูจักการใชงาน อาทิ Discussion Forums, Community 

groups, Interest groups, Wikis 
K-3 เขาใจถึงผลลัพธของการแชรขอมูล 

การแบงปนขอมูล 
S-1 สามารถใชโปรแกรมบราวเซอรในการแชรแหลงขอมูล 

สามารถจัดระเบียบพ้ืนท่ีงาน เพ่ือใหผูใชงานสามารถ
เขาถึงขอมูลไดสะดวกมากขึ้น 

S-2 จัดใหมีกระดานถาม-ตอบ การสรางกลุม กระดานขอความ 
S-3 สามารถเขาถึงเนื้อหาท่ีถูกแชร โดยใชอุปกรณตาง ๆ ได  

 
e-Competence Area: การสื่อสาร 

การต้ังคาของผูใชงาน 
ความรู  ทักษะ  

การตั้งคาบัญชีผูใช 
K-1 มีความเขาใจเรื่องการติดตอสื่อสารวาสามารถทําไดท้ัง

ใน รูปแบบ Single target (เป าหมายเดียว ) อาทิ   
การสงอีเมล ระบบสงขอความทันที (Instant Massage) 
หรือการแชท SMS หรือการสื่อสารทางเสียงผาน
อินเทอรเน็ต (VoIP communication) และในรูปแบบ 
Multiple target (หลายเปาหมาย) อาทิ บล็อคไมโคร 
บล็อคเครือขายสังคมออนไลน สตรีมม่ิง และยังมี 
ความเขาใจในเร่ืองความจําเปนของการมีบัญชีผูใชใน
การเขาถึงบริการตาง ๆ ได 

K-2 มีการรับทราบวา การสื่อสารนั้นสามารถทําไดท้ังแบบ 
มีการโตตอบกัน (Interactive) อาทิ แชท อีเมล VoIP 
หรือไมมีการตอบโตกัน (Non-interactive) ได อาทิ  
ผานทางเสียง และการสตรีมม่ิงผานทางวิดีโอ 

K-3 มีการรับทราบวาการสื่อสารนั้นสามารถเกิดไดท้ังใน
เวลาจริง (Real time) และไมใชในเวลาจริง (None 
real time) ข้ึนอยูกับประเภทของบริการและคุณภาพ
ของเครือขาย 

การตั้งคาบัญชีผูใช 
S-1 ติดต้ังบัญชีผูใชเพ่ือการเขาถึงบริการทางการสื่อสาร

ตางๆ  อาทิ  การสงอีเมล ระบบสงขอความทันที (Instant 
Massage) หรือ การแชท, SMS หรือการสื่อสารทางเสียง
ผานอินเทอรเน็ต (VoIP communication) บล็อคไมโคร 
บล็อคเครือขายสังคมออนไลน และอ่ืน ๆ การใชงาน
แอปพลิเคชันภายใน หรือการบริการทางออนไลน  
และการยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

S-2 การต้ังคาบริการทางการสื่อสาร อาทิ  การเพ่ิมรายชื่อ 
ผูติดตอ การเชื่อมโยงบัญชีผูใชเขากับบริการตาง ๆ 

S-3 การปรับแตงบริการทางดานการสื่อสาร การกําหนด
แมแบบเพ่ือใชสําหรับบล็อค และเครือขายสังคมออนไลน 
การตั้งคาความคิดเห็น และกลไกในการแจงเตือน  
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e-Competence Area: การสื่อสาร (ตอ) 
ความปลอดภัย 

ความรู  ทักษะ  
ความเสี่ยงในการใชเครื่องมือทางการสื่อสาร 
K-1 รับทราบถึงความเสี่ยงทางดานความปลอดภัยท่ีแฝงมา

กับอีเมล ระบบสงขอความทันที ไวรัส การหลอกลวง
ขอมูลทางอินเตอรเน็ต (Phishing) 

K-2 อธิบ ายว าการ รักษาความปลอดภัยส วนบุ คคล  
และการยืนยันตัวตนสามารถทําไดอยางไรบาง อาทิ  
การเขารหัสขอมูล ลายเซ็นดิจิทัล 

K-3 รับทราบความเสี่ยงตาง ๆ  อาทิ การถูกเปดเผยขอมูล
สวนบุคคล ปญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัยสวนบุคคล 
ความคิดเห็นทางการเมือง การถูกเปดเผยความเชื่อนั้น 
สามารถเกิดขึ้นไดเม่ือมีการโพสขอมูลตาง ๆ ลงไปใน
บลอ็คเครือขายสังคมออนไลน 

ความเสี่ยงในการใชเครื่องมือทางการสื่อสาร 
S-1 ติดตั้งเครื่องมือการคัดกรองสแปมสําหรับอีเมล 
S-2 การสรางและใชงานลายเซ็นแบบดิจิทัลเพ่ือใชในการลง

ชื่อในขอความทางอีเมลแบบดิจิทัล 
S-3 สรางและใชงานการเขารหัสกุญแจเพ่ือใชในการเขารหัส

ไฟล ไดรฟ การเชื่อมตอท่ีมีความปลอดภัย 
S-4 ติดตั้งการต้ังคาความปลอดภัยและความเปนสวนตัว

สําหรับการใชในระบบสงขอความทันที บล็อกเครือขาย
สังคมออนไลน 

 
 

การรับสงขอมูลทางอีเมล 
ความรู  ทักษะ  

การตั้งคาอีเมลและการปรับแตงการใชงานอ่ืน ๆ 
K-1 อธิบายถึงประโยชนและความเสี่ยงในการมีบัญชีอีเมล 
K-2 รับทราบถึงวิธีการจัดทําและโครงสรางท่ีอยูอีเมล 
K-3 อธิบายกระบวนการในการสงอีเมลวาสามารถทํางานได

อยางไรบาง 
K-4 รับทราบตัวเลือกตาง ๆ ท่ีมีในการเขาถึงบัญชีอีเมล 
 

การตั้งคาอีเมลและการปรับแตงการใชงานอ่ืน ๆ 
S-1 การจัดทําลายเซ็นอีเมล ฟเจอรในการสงขอความตอบ

กลับอัตโนมัติเม่ือผูใชงานไมอยู (Out of office feature) 
S-2 การปรับแตงสวนติดตอของผูใชงานในแอปพลิเคชัน

อีเมลเพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการสวนบุคคล   
S-3 การใชงานเว็บเมล อุปกรณเคลื่อนท่ีเพ่ือใชในการเขา 

ใชงานอีเมลแบบระยะไกล 
สวนติดตอผูใชอีเมลและเครื่องมือท่ีพบไดบอย 
K-1 รับทราบถึงสวนประกอบหลักของสวนติดตอผูใชงาน 

ในรูปแบบกราฟก (ทูลบาร การซูม การคนหา) 
K-2 มีความเขาใจในเรื่องของเครื่องมือตาง ๆ ท่ีมีอยูใน 

แอปพลิเคชัน (การชวยเหลือ การซูม การคนหา) 
 

สวนติดตอผูใชผูใชอีเมลและเครื่องมือท่ีพบไดบอย 
S-1 ทําการสํารวจไปรอบ ๆ พ้ืนท่ีในสวนติดตอผูใชงาน 

ในรูปแบบกราฟก และการเลือกตัวเลือกตาง ๆ  
S-2 การใชงานเครื่องมือท่ัวไปในประเภทตาง ๆ  
S-3 การใชงานคียลัดในรูปแบบตาง ๆ บนแปนพิมพเพ่ือ

ดําเนินการสิ่งใด ๆ ก็ตามใหเสร็จสิ้น (การพิมพ  
การคัดลอก การวาง) 

การสรางและการสงขอความ 
K-1 มีความเขาใจในหลักการของจรรยามารยาทของการอยู

รวมกันในสังคมอินเทอรเน็ต (Network etiquette) 
เพ่ือนํามาใชในการจัดเตรียมขอความอีเมล 

K-2 มีความเขาใจวาควรจะใชตัวเลือก Cc และ BCc เม่ือใด 
K-3 มีความเข าใจถึ งความจําเปน ในการใช เครื่องมือ 

การตรวจสอบการสะกดคําเพ่ือทําการตรวจสอบ 
การสะกดคํากอนทําการสงขอความ 

การสรางและการสงขอความ 
S-1 การจัดทําขอความและสงหาผูรับโดยตรงหรือสงผาน 

Cc, BCc 
S-2 ตอบกลับขอความ/สงตอขอความ 
S-3 แนบไฟลเพ่ือสงขอความทางอีเมล 
S-4 เลือกผูรับจากรายชื่อผูติดตอท่ีไดทําการบันทึกเอาไว 

ในสมุดรายชื่อ 
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e-Competence Area: การสื่อสาร (ตอ) 
การรับสงขอมูลทางอีเมล 

การจัดการขอความ การจัดการขอความ 
K-1 อธิบายถึงประโยชนในการใชงานฟเจอรการจัดเก็บ 

แบบถาวร (Archive feature) สําหรับขอความและสิ่งท่ี
แนบมา (Message and Attachments) 

K-2 อธิบายถึงคุณลักษณะของสแปม การหลอกลวงขอมูล
ทางขอความ (Phishing message) 

K-3 รับทราบถึงการเปดใชงานฟงชั่นในการคัดกรองสแปม 
ท่ีมีอยูในซอฟตแวรอีเมลนั้น สามารถทําการคัดกรอง
ขอความสแปมแบบอัตโนมัติได 

S-1 อาน จัดการ จัดระเบียบและจัดเก็บขอความอีเมลได
อยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงการสูญหาย
ของขอมูล 

S-2 ใชงานเคร่ืองมือทางอีเมลและเทคนิคตาง ๆ ในการตอบ
กลับอีเมลแบบอัตโนมัติ 

S-3 การลบขอความอีเมล 
S-4 จัดทําตัวคัดกรองเพ่ือทําการจัดระเบียบขอความท่ีเขา

มาในซอฟตแวรอีเมล 
การสรางและการจัดระเบียบขอมูลผูติดตอ 

ความรู  ทักษะ  

การสรางและการจัดระเบียบ 
K-1 มีความเขาใจวาการสรางขอมูลการติดตอสวนบุคคล

ควรมีการจัดการท่ีดีอยางสมํ่าเสมอ 
K-2 รับทราบวารายชื่อติดตอสามารถทําการจัดระเบียบให

อยูในรูปแบบรายชื่อและแบบกลุมตาง ๆ ไดโดยการใช
การกําหนดคุณลักษณะแบบท่ัวไป และในรายชื่อติดตอ
บางรายชื่อนั้นสามารถมีอยูในกลุมอ่ืน ๆ ไดมากกวา 1 กลุม 

การสรางและการจัดระเบียบ 
S-1 สราง อัพเดตและลบขอมูลรายชื่อผูติดตอ 
S-2 สราง และเปลี่ยนแปลงแกไขกลุมรายชื่อผูติดตอและ    

เมลลิงลิสต 
 

การอัพเดตและการซิงคขอมูล 
K-1 มีความเขาใจวาการจัดรายชื่อผูติดตอใหเปนระเบียบ

และมีความเปนปจจุบันเสมอเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ 
K-2 มีความเขาใจวาสามารถซิงครายชื่อผูติดตอระหวาง

อุปกรณตาง ๆ ไดตลอดเวลา (คอมพิวเตอร แท็บเล็ต
สมารทโฟน) 

การอัพเดตและการซิงคขอมูล 
S-1 นํ าเขาและสงออกรายชื่อผู ติดตอ เพ่ือนํ าไปใช ใน

แอปพลิเคชั่นตาง ๆ  (อีเมล โทรศัพท SMS) 
S-2 ซิงครายชื่อผูติดตอในอุปกรณตาง ๆ  
S-3 แบงปนรายชื่อผูติดตอกับผูอ่ืน 
 

การจัดตารางเวลา 
ความรู  ทักษะ  

การใชงานปฏิทิน 
K-1 มีความเขาใจวาปฏิทินเปนสิ่งท่ีมีอยูแลวในคอมพิวเตอร

และในรูปแบบออนไลนดวย 
K-2 มีความเขาใจวาปฏิทินสามารถใชงานรวมกันไดเพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการทํางานรวมกัน ทําใหเห็น
ภาพงานไดชัดเจนขึ้น 

การใชงานปฏิทิน 
S-1 สราง แกไข และลบรายการปฏิทิน 
S-2 การตอบกลับ การเชิญชวนใหเขารวมกิจกรรม 
S-3 ซิงคขอมูลปฏิทินในอุปกรณตาง ๆ (คอมพิวเตอร แท็บเล็ต 

สมารทโฟน)  
S-4 นําเขาและสงออกขอมูลปฏิทิน 

ปฏิทินและการจัดการงาน 
K-1 มีความเขาใจวาการจัดเรียงลําดับความสําคัญของ

กิจกรรมตาง ๆ มีสวนชวยในการจัดทํากําหนดระยะเวลา 
ท่ีจะดําเนินงานใหแลวเสร็จ (Target date for completion) 
ไดอยางไรบาง 

 

ปฏิทินและการจัดการงาน 
S-1 สราง แกไขและลบงาน 
S-2 การจัดระเบียบงานในรายชื่องานและการกําหนด

ระยะเวลาท่ีจะดําเนินงานใหแลวเสร็จ (Target date for 
completion) 

S-3 ใชบริการทางเว็บไซตในการเพ่ิมกิจกรรมและงานไปยัง
ปฏิทิน 
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e-Competence Area: การสื่อสาร (ตอ) 
การติดตอประสานงานทางออนไลน 

ความรู  ทักษะ  
บริการสงขอความในทันทีและแอปพลิเคชัน 
K-1 อธิบายถึงคุณลักษณะของการสงขอความในทันที 

MMS, VoIP และวิธีการทํางานของบริการเหลานั้น 
K-2 รับทราบถึงบริการเสริมอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชกับ SMS ได 

(การแจงเตือนสภาพอากาศ ขาวสารลาสุด) 
 

บริการสงขอความในทันทีและแอปพลิเคชัน 
S-1 สามารถสงและรับขอความโตตอบแบบทันทีได (IM, 

MMS, VoIP) 
S-2 ใชเครื่องมือตาง ๆ ท่ีมีอยูในการจัดทําขอความ SMS  
S-3 สงสื่อตาง ๆ เพ่ิมเติม (รูปภาพ เอกสาร) ทาง MMS 

หรือในระหวางการแลกเปลี่ยนขอความโตตอบแบบทันที 
การประชุมออนไลน 
K-1 รับทราบถึงการใชบริการการประชุมออนไลนวาควรมี

การใชงานเม่ือใดจึงจะมีความเหมาะสม 
K-2 เขาใจวิธีการในการเลือกบริการการประชุมออนไลนได

เหมาะสมกับความตองการของผู เข ารวมประชุม 
(จํานวนผูเขารวมประชุมสูงสุดท่ีสามารถเขาประชุมได
ตอการประชุมออนไลน 1 ครั้ง ความเปนไปไดในการใชงาน 
เว็บแคมในการประชุม) 

การประชุมทางออนไลน 
S-1 การจัดตั้งและเริ่มตนการประชุมทางออนไลน 
S-2 เปดการใชงานเว็บแคมในระหวางการประชุม 
S-3 แสดงคอมพิวเตอรเดสท็อประหวางการประชุม 
 

การจัดทําบล็อค 
K-1 อธิบายวาบล็อคคืออะไรและประเภทของเนื้อหาท่ีแสดง

ในบล็อคมีอะไรบาง (ไดอาร่ีสวนบุคคลออนไลน ขอมูล
ขององคกร ความคิด เห็นทางการเมือง เอกสาร
ประกอบการฝกอบรม) 

K-2 รับทราบถึงความเปนไปไดทางดานกฎหมายและผล 
ของการกระทําทางสังคม (Social consequences)  
ท่ีเกี่ยวของกับการทําบล็อค 

การจัดทําบล็อค 
S-1 เขียนและจัดทํารูปแบบของโพสใหมเพ่ือทําการโพส 

ลงในบล็อค 
S-2 เพ่ิมรูปภาพและลิงคลงในบล็อค 
S-3 การใชงานอุปกรณอ่ืน ๆ เพ่ือแสดงความคิดเห็นลงใน 

โพสภายในบล็อค 
S-4 ยอมรับและปฏิเสธความคิดเห็นท่ีไดรับมาจากโพส 

ในบลอ็ค 
เครือขายสังคมออนไลน 
K-1 อธิบายถึงมารยาท ท่ีควรมี เพ่ื อการปฏิบั ติ ตนได 

อยางถูกตองและเหมาะสมในการใชงานเครือขายสังคม
ออนไลน 

K-2 เขาใจถึงยูทิลิต้ีและกฎขอบังคับของระบบเครือขาย
สังคมออนไลน 

K-3 รับทราบวาควรมีการใชงานเคร่ืองมือชวยระบุพิกัด 
(Geolocation tools) ในการเผยแพรตําแหนงท่ีอยู 
ของตนเองบนเครือขายสั งคมออนไลน เม่ือใดจึงจะ
เหมาะสม 

เครือขายสังคมออนไลน 
S-1 เตรียมการและโพสขอความลงในเครือขายสังคมออนไลน 
S-2 จัดการเครือขายความสัมพันธของตนเอง (เพ่ือน 

เพ่ือนรวมงาน กลุมตาง ๆ ) 
S-3 เผยแพรความคิดเห็น รูปภาพ ไฟลบนเครือขายสังคม

ออนไลน 
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e-Competence Area: โปรแกรมแผนตารางทาํการ 

การสรางสมุดงานและแผนงาน 
ความรู  ทักษะ  

อินเตอรเฟสของแผนตารางทําการ และสวนปรับแตงผูใชงาน 
K-1 มีความเขาใจสวนประกอบตาง ๆ ในอินเตอรเฟสของ 

แผนตารางทําการ (สมุดงาน แผนงาน เซล แถวคอลัมน) 
และรับทราบถึงความเปนไปไดในการจัดทําการตั้งคา 
สวนปรับแตงผูใชงาน 

K-2 รับทราบวิธีการท่ีผูใชมีปฏิสัมพันธกับแผนงานและ
อินเตอรเฟสอ่ืน ๆ นั้น สามารถมีความแตกตางในการ 

     ใชงานได (การคัดลอก วาง ลบ สิ่งตาง ๆ เหลานี้อาจใช
คนละวิธีการจากการใชงานซอฟตแวรประมวลผลคํา 
(Word processing)) 

K-3 มีความเขาใจวาผู ใชสามารถเลือกทําการปรับแตง 
การต้ังคาด้ังเดิมใหแตกตางจากเดิมได เพ่ือทําใหเกิด 
ผลลัพธทางตัวเลขท่ีดีกวาเดิมในแผนตารางทําการภายใน
สมุดงาน 

อินเตอรเฟสของแผนตารางทําการ และสวนปรับแตงผูใชงาน 
S-1 ทําการสํารวจไปยังพ้ืนท่ีตาง ๆ รอบ ๆ สวนติดตอ

ผูใชงาน และใชงานอุปกรณตาง ๆ ท่ีมีอยูได 
S-2 การตรึง/ยกเลิกการตรึงและซอน/ยกเลิกการซอนแถว

หรือคอลัมน ภายในสมุดงาน (เพ่ือใชในการอางอิง
ขอมูลในแตละแถวหรือคอลัมนไดตลอดเวลา) 

S-3 สรางสมุดงานจากการใช งานแมแบบ ท่ี มีอ ยู เดิม 
ถาแมแบบนั้น เปนสิ่ ง ท่ีผู ใช งานตองการใชและมี 
ความเหมาะสม 

 

การสรางสมุดงาน/แผนงาน 
K-1 มีความเขาใจวาสามารถเพ่ิมแผนงานไดมากกวา 1 แผนงาน 

ลงในสมุดงานเดียวกันได 
K-2 มีความเขาใจวิธีการใชงานเซลขอมูลไดเปนอยางดี  
     (การจัดเรียงวันท่ีในแตละเซลล การหลีกเลี่ยงการทําให

แถวและคอลัมนวางเปลา) 

การสรางสมุดงาน/แผนงาน 
S-1 ประยุกตใชคําสั่งท่ีเหมาะสมในการสรางสมุดงานใหม

หรือเปดสมุดงานท่ีมีอยูแลว 
S-2 แทรกแผนงานใหมภายในสมุดงาน 
S-3 กําหนดและติดตั้งประเภทตาง ๆ ของขอมูลลงในเซลล 
 

รูปแบบเนื้อหา 
K-1 เขาใจความสําคัญในการวางแผนเคาโครงของเนื้อหา 
K-2 เขาใจรูปแบบความเปนไปไดของเซลลในแตละรูปแบบ 

(ตัวเลข ขอความ วันท่ี สกุลเงิน) 
K-3 เขาใจความสําคัญของการนําเสนอท่ีมีความดึงดูดเพ่ือ

ยกระดับเนื้อหาใหดีย่ิงขึ้น 

รูปแบบเนื้อหา 
S-1 ใสประเภทของขอมูลท่ีเลือกไวลงในเซลล 
S-2 ประยุกตใชรูปแบบตาง ๆ ท่ีตองการไปยังเซลลโดยการใช

คําสั่งท่ีเหมาะสมจากในเมนู 
S-3 จัดเรียงรูปแบบของขอมูลโดยการใชตัวอักษรตัวหนา  

ตัวเอียง การขีดเสนใต ส ีไฮไลท และสไตล 
การเชื่อมโยงและการฝงเนื้อหา 
K-1 เขาใจประโยชนของการเชื่อมโยงไปยังแผนงาน 
K-2 ทราบ กฎ ระเบียบและเครื่องมือท่ีใชในการเชื่อมตอ

แผนงานตาง ๆ  
K-3 เขาใจการเชื่อมโยงนั้นสามารถทํากับแผนงานภายใน

สมุดงานเดียวกันเองหรือระหวางสมุดงานอ่ืน ๆ ได 

การเชื่อมโยงและการฝงเนื้อหา 
S-1 ระบุและเลือกแหลงท่ีมาและปลายทางของแผนงาน

กอนการทําการเชื่อมโยงแผนงานเขาดวยกัน 
S-2 ทําการจัดเรียงรูปแบบของขอมูลเอาไวลวงหนาตามดวย

จุดหมายปลายทางของเซลล ในจุดหมายปลายทางของ
แผนงาน (ขอมูลของสกุลเงิน การต้ังจํานวนตําแหนง
ของจุดทศนิยม) 

  

      ผนวก ก-10 
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e-Competence Area: โปรแกรมแผ่นตารางท าการ (ต่อ) 
การใช้และการประยุกต์แผนภูมิและกราฟ 

ความรู้ ทักษะ 
การใช้แผนภูมิและกราฟ 
K-1 อธิบายความแตกต่างของแผนภู มิที่ มีอยู่ ในตาราง     

ท าการและประโยชน์ต่าง ๆ  
K-2 เข้าใจวิธีการอ่านแผนภูมิ 
K-3 เข้ าใจรูปแบบประเภทต่ าง ๆ ของ Spark lines ที่

สามารถสร้างขึ้นได้ 
 

การใช้แผนภูมิและกราฟ 
S-1 เลือกข้อมูลจากแผนภูมิหรือกราฟที่ต้องการและสร้าง

แผนภูมิตามความต้องการของตนเอง รวมถึงประเภท 
Built-In-Custom 

S-2 ประยุกต์ประเภทของแผนภูมิตามความต้องการเฉพาะ
และกลุ่มเฉพาะ 

S-3 สร้าง Sparklines ในเซลล์เดี่ยวเพื่อแสดงถึงแนวโน้ม
ส าหรับข้อมูลเฉพาะ 

การจัดรูปแบบแผนภูมิและกราฟ 
K-1 รับรู้เครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้เพื่อ

การจัดรูปแบบแผนภูมิ 
K-2 เข้าใจ Hyperlinks ที่ฝังอยู่ในแผนภูมิที่มีประโยชน์และ

สร้างมูลค่า 
K-3 เข้าใจแผนภูมิที่ฝังอยู่ โดยสามารถคัดลอกจากต าแหน่ง

หน่ึงไปอีกต าแหน่ง  ในแต่ละตารางท าการหรือตาราง
ท าการอ่ืน 

การจัดรูปแบบแผนภูมิและกราฟ 
S-1 จัดต าแหน่ง ขนาด และแนวของแผนภูมิแบบฝัง 
S-2 เลือกและประยุกต์รูปแบบส าหรับแผนภูมิและกราฟ 
S-3 ประยุกต์ค าอธิบายข้อมูลแต่ละแกนในแต่ละแผนภูมิ

หรือกราฟ และเพิ่ม/ลบค าธิบายแท่งแผนภูมิและกราฟ 
 

การส่งออกแผนภูมิและกราฟ 
K-1 เข้าใจแผนภูมิที่สามารถส่งออกไปตารางท าการอ่ืน / 

ตารางท าการ และไปแฟ้มเอกสารอ่ืน (แฟ้มรูปภาพ 
หรือแฟ้มการเสนอผลงาน) 

K-2 เข้าใจแผนภูมิที่สามารถส่งออกไปแฟ้มเอกสารประเภท
อ่ืน ๆ 

การส่งออกแผนภูมิและกราฟ 
S-1 ใช้เครื่องมือและ Macros เม่ือจ าเป็น เพื่อส่งกราฟที่

สร้างขึ้นไปแฟ้มเอกสารอ่ืน (แฟ้มภาพ แฟ้มการน าเสนอ
ผลงาน และแฟ้มอ่ืน ๆ ) 

S-2 สร้างแผนภูมิโดยใช้ข้อมูลที่ส่งออกจากเอกสารข้อความ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและองค์การ 
ความรู้ ทักษะ 

การใช้ตาราง Pivot และแผนภูมิ Pivot  
K-1 เข้าใจข้อมูลที่สามารถสกัดออกมาจากข้อมูลของตาราง

ขนาดใหญ่ โดยไม่ใช้สูตร 
K-2 เข้าใจความเป็นไปได้ส าหรับการมองเห็นข้อมูลอย่าง

เดี ยวกันในตารางหรือแผนภู มิอย่ างหลากหลาย 
และขึ้นอยู่กับความต้องการ 

การใช้ ตาราง Pivot และแผนภูมิ Pivot  
S-1 สร้างตาราง Pivot และใส่ข้อมูลในตาราง Pivot 
S-2 เพิ่มและดัดแปลงข้อมูลในตาราง Pivot 
S-3 ใช้ Drag and Drop เพื่อดูข้อมูลแบบเดียวกันด้วยวิธี 

ที่หลากหลาย 
 

การคัดกรองและจัดล าดับข้อมูล 
K-1 เข้าใจเม่ือตาราง Pivot ถูกสร้างขึ้น เครื่องมือคัดกรอง

เท่าน้ันที่สามารถใช้ได้ 
K-2 จดจ าเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองและจัดล าดับข้อมูล 
K-3 เข้าใจในตาราง Pivot เม่ือการคัดกรองข้อมูลต้องใช้

เกณฑ์เพื่อจ ากัดข้อมูลที่ถูกแสดงออกมา 

การคัดกรองและจัดล าดับข้อมูล 
S-1 คัดกรองและจัดล าดับข้อมูลโดย Columns 
S-2 สร้างรายการและคัดกรองด้วยมือ หรือแบบอัตโนมัติ 
S-3 ประยุกต์ทางเลือกของวิธีการคัดกรองขั้นสูงไปสู่รายการ 
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      ผนวก ก-12 

e-Competence Area: โปรแกรมแผ่นตารางท าการ (ตอ่) 
ผลลัพธ์และการเก็บแผ่นตารางท าการ 

ความรู้ ทักษะ 
การใช้แผ่นตารางท าการและความปลอดภัยของเน้ือหา 
K-1 เข้าใจความส าคัญของการป้องกันความปลอดภัยของ

แผ่นตารางท าการ 
K-2 เข้าใจผลประโยชน์ของ Digitally Signing ในแผ่น

ตารางท าการ  

การใช้แผ่นตารางท าการและความปลอดภัยของเน้ือหา 
S-1 ใช้การป้องกันโดยรหัสลับ ลักษณะการเข้ารหัสลับ

ส าหรับแผ่นตารางท าการ 
S-2 ใช้ลายเซ็นดิจิทัลส าหรับแผ่นตารางท าการ 
 

การสร้างผลลัพธ์และการเก็บเน้ือหา 
K-1 เข้าใจความส าคัญของมีวิธีจัดการเพื่อบันทึกแฟ้ม

เอกสาร 
K-2 เข้าใจข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของแฟ้มเอกสารที่

จัดเก็บไว้ภายในและ/หรือสถานที่จัดเก็บระยะไกล 
K-3 เข้าใจความส าคัญของการตรวจสอบหน้าเอกสารก่อน

ท าการพิมพ์ 

การสร้างผลลัพธ์และการเก็บเน้ือหา 
S-1 บันทึกแผ่นตารางท าการในหลากหลายรูปแบบโดย 

การใช้ชื่อเอกสารอย่างเหมาะสม 
S-2 อ่านแผ่นตารางท าการก่อนท าการพิมพ์ ปรับการตั้งค่า

การพิมพ์  และท าการพิมพ์ 
S-3 ใช้สถานที่เก็บเอกสารออนไลน์เพื่อประหยัดและ/หรือ

ส ารองแผ่นตารางท าการ 
 

e-Competence Area: โปรแกรมการน าเสนอ 
การสร้างการน าเสนอผลงาน 

ความรู้ ทักษะ 
การวางแผนการน าเสนอผลงาน 
K-1 เข้าใจความแตกต่างของกลุ่มผู้ฟังที่มีความจ าเป็นใน 

การฟังข้อความที่แตกต่าง 
K-2 เข้าใจข้อมูลที่ สามารถมีระดับความแตกต่างของ 

ความสลับซับซ้อน 
K-3 เข้าใจสถานที่ (การออกแบบ  แสง  และอุปกรณ์ที่ใช้) 

สามารถมีผลกระทบต่อการน าเสนอผลงาน 

การวางแผนการน าเสนอผลงาน 
S-1 ให้ค าจ ากัดความของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย (อายุ การศึกษา 

อาชีพ และพื้นฐานทางวัฒนธรรม) 
S-2  เลือกฐานแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ส าหรับ

แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
S-3 นับจ านวนการใช้แหล่งข้อมูลและจ านวนของสไลด์/

ระยะเวลาการน าเสนอผลงาน 
การจัดการการน าเสนอผลงาน 
K-1 เข้าใจการน าเสนอผลงานโดยสามารถกู้ข้อมูลได้จาก

ภายในและ/หรือสถานที่จัดเก็บระยะไกล 
K-2 เข้าใจการน าเสนอผลงานในปัจจุบัน โดยสามารถน า

ข้อมูลมาใช้ได้อีกและปรับตามกลุ่มเป้าหมาย 
K-3 เข้าใจการเสนอผลงานจ านวนหลายครั้ง โดยสามารถ

เปิดและน าเสนอในเวลาเดียวกัน และเน้ือหามีการแลกเปลี่ยน 
ซ่ึงกันและกัน เพื่อการร่างน าเสนอผลงานชิ้นใหม่ 

 

การจัดการการน าเสนอผลงาน 
S-1 เปิดแฟ้มการน าเสนอผลงานภายใน และ/หรือจาก

แหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์ระยะไกล 
S-2 เพิ่ม ลบสไลด์ และข้อความจากการน าเสนอผลงานใน

ปัจจุบัน  ปรับล าดับของสไลด์ในการน าเสนอผลงานใน
ปัจจุบัน 

S-3 ท างานจากแฟ้มเอกสาร การน าเสนอผลงานต่าง ๆ   
คัดลอกและย้ายเน้ือหาจากสไลด์หน่ึงของแฟ้มไปสู่
สไลด์อ่ืนในการน าเสนอผลงานเดียวกันหรือการน าเสนอ
ผลงานอ่ืน 
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e-Competence Area: โปรแกรมการน าเสนอ (ต่อ) 
การสร้างการน าเสนอผลงาน 

ความรู้ ทักษะ 
การใช้อินเตอร์เฟซและเครื่องมือแบบทั่วไป 
K-1 เข้าใจองค์ประกอบหลักของ Graphical User Interface 

(Toolbars, Menus, Ribbons) และเครื่องมือส าหรับ
แอปพลิเคชันทั่วไป (Help, Zoom, Find) 

K-2 เข้าใจ Customized Toolbar สามารถช่วยน าเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง 

K-3 เข้าใจระดับของ Menu เพื่อการตั้งค่าในโปรแกรมการ
น าเสนอผลงาน  ประเมินความเป็นไปได้ในการท างาน
อย่างพอเหมาะโดยการแบ่งปันการตั้งค่าในกลุ่มการ
น าเสนอผลงาน 

การใช้อินเตอร์เฟซและเครื่องมือแบบทั่วไป 
S-1 ค้นหา Graphic User Interface และการใช้เครื่องมือ

ทั่วไป (Help, Zoom, Find) 
S-2 ตั้งค่า Toolbar เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ 

ทั่วไปในการท างานของผู้ใช้ 
S-3 ใช้ค าสั่งและการตั้งค่าอย่างสลับซับซ้อน/บูรณาการ 

การใช้ค าสั่งที่ ไม่มีใน Default Ribbon และมอบหมาย
การตั้งค่าส าหรับการน าเสนอผลงานที่เปิดอยู่ 

 
 

การสร้างและรูปแบบของเน้ือหา 
K-1 เข้าใจข้อความที่มักจะเป็นสื่อกลางเบื้องต้นในการสื่อสาร

จากสไลด์ 
K-2 เข้าใจข้อความโดยสามารถปรับและมีความหลากหลาย

ในการเน้นค าและแนวคิด 
K-3 เข้าใจเน้ือหาโดยสามารถจัดเข้าสู่รายการหลัก และ

รายการย่อยในสไลด์ ตามความเก่ียวข้องและลักษณะเด่น
ของแต่ละแนวคิด 

การสร้างและรูปแบบของเน้ือหา 
S-1 การเพิ่ ม ข้ อความธรรมดาใน Textbox Captions   

และการพิมพ์ข้อความในสไลด์ 
S-2 จัดรูปแบบตัวอักษร โดยใช้ ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้น สี 

การเน้น และรูปแบบเพื่อการเน้นข้อความ 
S-3 การใช้ล าดับหมายเลข หัวข้อรายการ การใช้สีต่าง ๆ  

เพื่อการสื่อสารในระดับที่หลากหลายของข้อความที่ส าคัญ 

การจัดเนื้อหา 
ความรู้ ทักษะ 

แบบการน าเสนอผลงาน 
K-1 จดจ าแบบ Built-In และ Ad-Hoc สามารถช่วยและ

สนับสนุนการสร้างการน าเสนอผลงานได้ 
K-2 เข้าใจแบบเพื่อปรับตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้ฟัง

เป้าหมาย 
K-3 เข้าใจเน้ือหาภายนอกโดยสามารถรวมไปในแบบโดย

อัตโนมัติ 

แบบการน าเสนอผลงาน 
S-1 เลือกและใช้แบบสไลด์ต่าง ๆ และสร้างการน าเสนอ

ผลงานบนพื้นฐานของแบบ Buit-In หรือ Ad-Hoc 
S-2 ปรับแต่งแบบปัจจุบัน และสร้างแบบ Ad-Hoc ส าหรับ

สไลด์ 
S-3 ฝังข้อความ รูปภาพ และข้อมูลจากแฟ้มเอกสาร

ภายนอกเข้าสู่แบบ 
โครงสร้างเน้ือหา 
K-1 จดจ าตารางและแผนภู มิ เพื่อช่วยสื่อสารแนวคิดที่

ซับซ้อนในสไลด์ 
K-2 เข้าใจโครงสร้างของเน้ือหาโดยสามารถปรับตาม

ประเภทและคุณภาพของเน้ือหา 
K-3 เข้าใจการปรับปรุงเน้ือหาให้ทันสมัยโดยอัตโนมัติ 

สามารถใช้สร้างโครงสร้างเน้ือหาที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา 

โครงสร้างเน้ือหา 
S-1 สร้างแผนภูมิและตาราง สร้างและใช้ Headers, Footers 

และตารางเพื่อโครงสร้างของเน้ือหา 
S-2 สร้างแผนภูมิเพื่อใช้แทนข้อมูลที่มองเห็น 
S-3 ใช้ข้อมูลที่ถูกฝังเพื่อสร้างและปรับแผนภูมิโดยอัตโนมัติ

ในการน าเสนอผลงาน 
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      ผนวก ก-14 

e-Competence Area: โปรแกรมการน าเสนอ (ต่อ) 
การสร้างการน าเสนอผลงาน 

ความรู้ ทักษะ 
รูปแบบสไลด์ 
K-1 จดจ ามิติของ Slide/Page สามารถปรับตามความเหมาะสม

เพื่อการน าเสนอผลงาน และข้อก าหนดการแสดง 
K-2 เข้าใจการน าเสนอผลงาน สามารถรวบรวมรูปแบบที่

หลากหลายส าหรับกลุ่มสไลด์ที่แตกต่าง หรือการก าหนด
รูปแบบเฉพาะขององค์การ 

K-3 เข้าใจกลยุทธ์การออกแบบและสีที่ตัดกันเพื่อเป็นพื้นฐาน
การน าเสนอในห้อง 

รูปแบบสไลด์ 
S-1 ปรับขนาดสไลด์และการจัดรูปแบบแนวนอน แนวตั้ง

ของสไลด์ 
S-2 ใช้สไลด์หลักส าหรับกลุ่มของสไลด์ที่ได้เลือกไว้ 
S-3 ใช้รูปแบบและภูมิหลังส่วนบุคคลเพื่อให้เข้ากับข้อจ ากัด

ของการน าเสนอผลงานและค าแนะน า ปรับแต่งสไลด์
หลักด้วยข้อความ มัลติมีเดียและกราฟิก 

 
การจัดเน้ือหา 
K-1 เข้าใจวัตถุในสไลด์ โดยสามารถจับกลุ่มและรวมกันเพื่อ

สร้างวัตถุที่มีความสลับซับซ้อน 
K-2 เข้าใจวัตถุเพื่อจัดระเบียบในสไลด์โดยสามารถอ่านได้

อย่างสบายตาจากสไลด์ต่าง ๆ  
K-3 เข้าใจวัตถุต่าง ๆ ที่สามารถย้ายไปในชั้นต่าง ๆ ตาม

ความส าคัญของข้อความหรือเพื่อสร้างรูปแบบการ
น าเสนออย่างเฉพาะเจาะจง 

การจัดเน้ือหา 
S-1 จัดกลุ่ม และแยกกลุ่มเซลล์ข้อความและวัตถุ 
S-2 ใช้ Grid และ รูปแบบการจัดการเพื่อจัดระเบียบข้อความ

และวัตถุ แนวนอน หรือ แนวตั้ง 
S-3 ตั้งเน้ือหา (ภูมิหน้า และภูมิหลัง) ภายในชั้น 
 
 

การจัดเนื้อหา 
ความรู้ ทักษะ 

การเชื่อมต่อและการฝังเน้ือหา 
K-1 เข้าใจแนวคิด ซ้ า ๆ ในสไลด์ต่าง ๆ เพื่อการท าให้

ข้อความที่สลับซับซ้อนมีความไหลลื่นไปได้ดี  และช่วย
ให้ผู้ฟังเข้าใจการน าเสนอผลงานในภาพรวมดียิ่งขึ้น 

K-2 เข้าใจแหล่งที่มาภายนอก (แผ่นตารางท าการ วิดีโอ 
และรูปภาพ) สามารถเพิ่มเติมในการน าเสนอผลงาน 
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่ต่างกัน 

K-3 เข้าใจแหล่งที่มาจากภายนอก สามารถรับการปรับปรุง
โดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของแหล่งที่มาหลัก 

การเชื่อมต่อและการฝังเน้ือหา 
S-1 สร้างและใช้ Hyperlinks เพื่อน าเสนอผลงานไปสู่วัตถุ

ในสไลด์ต่าง ๆ ส าหรับการน าเสนอผลงานเดียวกัน 
S-2 ใช้ Hyperlinks เพื่อเชื่อมไปแหล่งอ่ืน แก้ไขข้อมูลที่ถูก

ฝังและปรับปรุงข้อมูลที่เชื่อมต่อให้เป็นปัจจุบัน 
S-3 เน้ือหาที่ถูกฝังได้รวมอยู่ในแหล่งอ่ืน ๆ ในการน าเสนอ

ผลงาน (แผ่นตารางท าการ วิดีโอ และรูปภาพ) 
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e-Competence Area: โปรแกรมการนาํเสนอ (ตอ) 
การใชงานกราฟกและลักษณะพิเศษทางมัลติมีเดียร 

ความรู  ขอมูล  
การวาดตัวอักษรพิเศษและแนวคิด วัตถ ุ
K-1 เขาใจแนวคิด (Concept) เกี่ยวกับการแสดงออกผาน

แผนผังภาพ 
K-2 เขาใจวาการวาดวัตถุ สามารถบันทึกและนํามาใชใหมใน

อนาคตและนํามาใชงาน เพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนได 
K-3 ทราบถึงผลกระทบของการวาดวัตถุในการนําเสนอ

ขอความและการดัดแปลงการนําเสนอตามขอบเขตท่ี
กําหนด 

การวาดตัวอักษรพิเศษและแนวคิด วัตถ ุ
S-1 ตกแตงตัวอักษรดวยการใชอุปกรณการวาดภาพพ้ืนฐาน

และแผนผัง 
S-2 บันทึกการวาดวัตถุใหอยูในรูปแบบไฟลกราฟก (Jpeg, 

bmp, png, tiff และอ่ืน ๆ) 
S-3 การปรับแตงรูปราง ปรับขนาด นําลักษณะพิเศษมาใช 

(พ้ืนหลัง ความโปรงใส 3 มิติ  และอ่ืน ๆ) ในการวาดวัตถุ 
การใชตัวเชื่อมตอและการเชื่อมโยงในแผนผังและ 
การวาดวัตถ ุ

การฝงและการดัดแปลงเนื้อหามัลติมีเดียร 
K-1 เขาใจการสรางเนื้อหาแบบมัลติมีเดียรสามารถชวยทํา

ใหผูชมคลอยตาม 
K-2 มีความเขาใจเนื้อหาแบบมัลติมีเดียนั้นมีขอจํากัด 

ในดานของความสมดุลระหวางระดับความตองการใน
การใสขอมูลลงไปในเนื้อหากับระดับความเขาใจใน
เนื้อหาของผูรับฟง 

การฝงและการดัดแปลงเนื้อหามัลติมีเดียร 
S-1 แทรกมัลติมีเดียรเพ่ือทําใหการนําเสนอทําไดดีขึ้น

สามารถเลนสื่อเองไดอัตโนมัติ หรือมีพ้ืนฐานอยูบน
คําสั่งใชงาน 

S-2 ใชงานและปรับแตงภาพ สวนประกอบของสื่อมัลติมีเดียร 
แกไขมัลติมีเดียร (ไฟลเสียง วิดีโอ) แสดงออกมาใน
รูปแบบขาว-ดํา สีเทา หรือสีอ่ืน ๆ ตามท่ีตองการ 

การใชงานภาพเคลื่อนไหว 
K-1 เขาใจถึงองคประกอบตาง ๆ ท่ีแสดงอยูในสไลคนั้น

สามารถนํามาแสดงตอผูรับฟงในชวงเวลาท่ีแตกตางกันได 
K-2 รับทราบวามัลติมีเดียรและการวาดวัตถุ ท่ี ซับซอน

สามารถนํามาทําเปนภาพเคลื่อนไหวและนําเสนอใหกับ
ผูฟงเพ่ือทําใหการนําเสนอเนื้อหาสามารถทําไดดีขึ้น 

K-3 มี ค วาม เข า ใจว าภ าพ เคลื่ อน ไหวสามารถ ทํ าให
เคลื่อนไหวเองไดโดยอัตโนมัติดวยการใชคําสั่งเบื้องตน
เพ่ือนํามาใชในวัตถุประสงคตาง ๆ  และเพ่ือทําการ
สรางเสนทางการนําเสนอท่ีแตกตางกันได 

การใชงานภาพเคลื่อนไหว 
S-1 เพ่ิมลําดับเวลาไปยังแตละสวนประกอบของสไลค 
S-2 ทําใหสวนประกอบตาง ๆ ของกราฟก/วัตถุมัลติมีเดียร

เคลื่อนไหวได 
S-3 ใชปุมแอ็คชั่นในการสรางภาพเคลื่อนไหวท่ีซับซอน 
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e-Competence Area: โปรแกรมการนาํเสนอ (ตอ) 
การสงขอมูลการนําเสนองานและการจัดเก็บขอมูล 

ความรู  ขอมูล  
การใชงานเครื่องมือตาง ๆ ในการดูขอมูลการนําเสนอ 
K-1 เขาใจถึงการใชตัวเลือกตาง ๆ ในการดูขอมูลการนําเสนอ 

อาทิ  การดูการนําเสนอแบบเต็มหนาจอ (Full screen), 
การนําเสนอภาพนิ่ง (Slide show)  

K-2 เข า ใจว าก ารใช งานลั กษณ ะพิ เศษ นั้ น สามารถ 
ทําใหผู รับฟงมีความเขาใจเนื้อหาท่ีทําการนําเสนอ 
ไดดีขึ้น 

K-3 เขาใจวาสามารถสรางการนํ าเสนองานในรูปแบบ
โครงขายเฉพาะกิจ (Ad-hoc) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของผลิตผลท่ีออกมาได 

การใชงานเครื่องมือตาง ๆ ในการดูขอมูลการนําเสนอ 
S-1 ใชเคร่ืองมือตาง ๆ ในการกําหนดโครงสรางของลําดับ

ในการนาํเสนอ ซอน แสดงสไลค 
S-2 การใสลักษณะพิเศษในระหวางการเปลี่ยนสไลค 

(Transition effect) เพ่ือทําใหลําดับการนําเสนองาน
สามารถทําไดดีขึ้น การจัดต้ังกําหนดเวลาในการนําเสนอ 
(Presentation timing)  

S-3 ทําการปรับแตงการนําเสนอภาพนิ่งสําหรับนํามาใชใน
การนําเสนอขอมูล 

การเผยแพรขอมูลการนําเสนอ 
K-1 ทราบถึงตัวเลือกในการพิมพท่ีมีอยูและวิธีการใชงาน 
K-2 เขาใจวาการจัดทําบันทึก (Note) และความคิดเห็น 

(Comment) นั้นมีสวนในการชวยเหลือผูอานและผูจัดทําได 
K-3 เขาใจถึงความสําคัญของลิขสิทธิ์ในงานของผูจัดทําเอง 
 
 

การเผยแพรขอมูลการนําเสนอ 
S-1 ทําการเผยแพรและพิมพงานนําเสนอเพ่ือนํามาใชงาน

และนํามาทําการวิจารณ  
S-2 เผยแพรงานนําเสนอพรอมกับบันทึก (Note) และ 

ความคิดเห็น (Comment) สําหรับผูนําเสนอ 
S-3 ทําการสงมอบและใชงานลิขสิทธหรือครีเอทีฟคอมมอนส 

เพ่ือทําการจัดต้ังกฎระเบียบหากมีบุคคลภายนอก
ตองการนําผลงานการนําเสนอไปใช 

การมีปฏิสัมพันธในการนําเสนองาน 
K-1 ทราบวาการนําเสนอนั้นสามารถมีเลขหนาสไลค 

และเสนทางของการนําเสนอเนื้อหาได  
K-2 ทราบวาการนําเสนองานนั้นสามารถใหผูฟงมีสวนรวม

ในการสงคําติชมในการนําเสนองานได 
K-3 มีความเขาใจวาแหลงท่ีมาและการนําเสนองานท่ีมี

ความหลากหลายนั้นสามารถถูกนํามาใชเพ่ือนํามาสราง
การอภิปรายท่ีมีประสิทธิภาพระหวางผูจัดทําและผูฟงได 

 

การมีปฏิสัมพันธในการนําเสนองาน 
S-1 ใชปุมการต้ังคาแบบกําหนดเองและสวิตซในระหวาง

สไลคเพ่ือทําการสรางจุดแข็งในการนําเสนองาน 
S-2 ใชลักษณะพิเศษท่ีกอให เกิดการมีมีปฏิสัมพันธกับ 

ผูรับฟงเพ่ือทําใหผูรับฟงเกิดความสนใจในงานนําเสนอ
มากย่ิงขึ้น 

S-3 ใชเคร่ืองมือในการทํารายการเชื่อมโยงระหวางไฟล
หลากหลายไฟลและใชในการเปดการนําเสนอหลาย ๆ
การนําเสนอ 

การสรางผลผลิตและจัดเก็บเนื้อหา 
K-1 เขาใจวาเนื้อหาตาง ๆ นั้นสามารถทํา 

การจัดเก็บลงในไฟลการนําเสนองานภายในเคร่ืองหรือ
นําไปเก็บไวในพ้ืนท่ีจัดเก็บไฟลแบบออนไลนได 

K-2 เขาใจวาการนําเสนองานนั้นสามารถนํามาใชกับบุคคล
ในแตละกลุม อุปกรณ สงออกในแตละแบบ และ
วัตถุประสงคท่ีแตกตางกันได 

K-3 เขาใจถึงพ้ืนท่ีการจัดเก็บไฟลในแตละรูปแบบอาจมี
นโยบายในการจัดเก็บไฟลท่ีแตกตางกันได 

การสรางผลผลิตและจัดเก็บเนื้อหา 
S-1 บันทึกไฟลการนําเสนองานในรูปแบบตาง ๆ โดยการใช

ชื่อไฟลในการบันทึกท่ีเหมาะสม 
S-2 บันทึกไฟลการนําเสนองานในรูปแบบตาง ๆ สําหรับ

การใชงานในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีแตกตางกัน (เอกสารใน
รูปแบบ PDF ชุดรูปภาพ วิดีโอ) 

S-3 ใชงานการจัดเก็บขอมูลแบบออนไลนในการบันทึก 
และทําสําเนา (Backup) เอกสาร 
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e-Competence Area: โปรแกรมการนาํเสนอ (ตอ) 
การสงขอมูลการนําเสนองานและการจัดเก็บขอมูล 

ความรู  ขอมูล  
ทําการตรวจสอบคุณภาพการนําเสนองาน 
K-1 เขาใจวาการนําเสนองานนั้นควรมีการประเมินผลโดยทํา

การเปรียบเทียบกับกลุมเปาหมายผูรับฟงท่ีไดวางแผนไว 
K-2 เขาใจวาการนําเสนองานท่ีดีจะตองมีความลื่นไหลและไม

มีความขัดของในขณะการทําการนําเสนองาน 
K-3 เขาใจวาในการเผยแพรงานนําเสนอควรจะมีการเผยแพร

ใหกับกลุมผูฟงหลาย ๆ กลุม 

ทําการตรวจสอบคุณภาพการนําเสนองาน 
S-1 ใชเคร่ืองมือในการตรวจสอบงานนําเสนอและเพ่ือให

แนใจวาการนําเสนอนั้นเปนไปตามความตองการของ
ผูจัดทําและเปนไปตามท่ีวางแผนไว  

S-2 ตรวจสอบลิงคท้ังหมดท่ีฝงไว มัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว
ท้ังหมดวาสามารถใชงานไดดีหรือไม 

S-3 ทําการทบทวนการนําเสนองานในแงของจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการนําเสนองานท่ีดี  
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ความรูและทักษะ สําหรับสมรรถนะ 
ดานการบรหิารสารสนเทศเชงิกลยุทธ 
 

ภาคผนวก ข แสดงการกําหนดความรูและทักษะ สําหรับจัดทําสมรรถนะดานการบริหารสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ (อางอิงจาก จาก European e-Competence Framework for ICT User 3.0) สําหรับตําแหนง 
นักวิชาการคอมพิวเตอรต้ังแตระดับชํานาญการขึ้นไป และดวยเหตุที่วาเปนสมรรถนะสําหรับการบริหาร  
จึงไมมีการนําสมรรถนะในระดับพ้ืนฐานมาแสดง  
 

สมรรถนะ คําอธบิายของสมรรถนะ 
การวางแผน (PLAN) : การสราง 

ความสอดคลองระหวางระบบสารสนเทศ 
และกลยุทธองคกร 

(IS and Business Strategy Alignment) 

สามารถกําหนดความตองการขององคกรในระยะยาว  
เพ่ือนําไปสูการพัฒนากระบวนการ ใหเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล โดยการกําหนดแบบจําลองระบบสารสนเทศ 
และสถาปตยกรรม ใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน  

โดยมั่นใจตอความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งการกําหนดนโยบาย 
การใชผูรับจางทํางาน (Outsourcing Policy) 

ระดับสมรรถนะ 
และคําอธิบาย
สมรรถนะ 

พ้ืนฐาน 
(ไมมีการกําหนดไว) 

ปานกลาง 
มีภาวะผูนําสําหรับการจัดสราง
และดําเนินการตามแผนระยะยาว
ของงานดานนวัตกรรมสารสนเทศ 

สูง 
กําหนดกลยุทธดานระบบงาน
สารสนเทศ โดยไดรับการยอมรับ
อยางรับรองจากคณะผูบริหาร
ขององคกร 

ความรู (ไมมีการกําหนดไว) - แนวคิดดานกลยุทธองคกร 

- ทิศทางและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศจากภายใน 
และภายนอกองคกรตอหนวยงาน 

- โอกาสและสิ่งที่เปนไปไดในการพัฒนารูปแบบการทํางาน  
และบริการใหม 

- การกําหนดจุดมุ งหมายและเปาหมายองคกรตองานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเด็นและแนวทางในการกําหนดแบบจําลองดานการหา
แหลงสนับสนุนทรัพยากรขององคกร 

- ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกิดใหม 

- กรอบสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
  

ภาคผนวก ข 
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สมรรถนะ คําอธบิายของสมรรถนะ 
การวางแผน (PLAN) : การสราง 

ความสอดคลองระหวางระบบสารสนเทศ 
และกลยุทธองคกร 

(IS and Business Strategy 
Alignment) 

สามารถกําหนดความตองการขององคกรในระยะยาว  
เพ่ือนําไปสูการพัฒนากระบวนการ ใหเกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล โดยการกําหนดแบบจําลองระบบสารสนเทศ 
และสถาปตยกรรม ใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน  

โดยมั่นใจตอความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งการกําหนดนโยบาย 
การใชผูรับจางทํางาน (Outsourcing Policy) 

ทักษะ (ไมมีการกําหนดไว) - วิเคราะหกระบวนการทํางานและระบบงานที่ตองพัฒนาในอนาคต 

- สามารถกําหนความตองการของกระบวนการทํางานที่เกี่ยวกับ
การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ช้ีไดถึงความตองการประชาชนและผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มีส วนรวมในการพ ัฒนากลยุทธด านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการวางนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัย และคุณภาพ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- มสีวนรวมในการพัฒนากลยุทธองคกรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- วิเคราะหความเปนไปไดในดานงบประมาณและผลที่จะไดรับ 

- ทบทวนและวิเคราะหถึงผลกระทบเมื่อมีการดําเนินงานจริง 

- เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ตอองคกร (Open/Big Data) 

- เขาใจสถาปตยกรรมในระดับองคกร 

- เขาใจขอกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่สงผลตอความตองการขององคกร 
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สมรรถนะ คําอธบิายของสมรรถนะ 
การวางแผน (PLAN) : การพัฒนาแผนงาน 

Business Plan Development 
สามารถออกแบบโครงสรางของหนวยงาน หรือโครงการ  
รวมทั้งการประเมินผลสมัฤทธ์ิตอการลงทุนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ การวิเคราะหคาใชจายตอผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือนําไปสู
ทางเลือกในการใชทรัพยากรและสอดคลองกับกลยุทธ 
ของหนวยงานสามารถสรางการยอมรับในโครงการ 

ตอผูที่มีสวนไดสวนเสีย 
ระดับสมรรถนะ 
และคําอธิบาย
สมรรถนะ 

พ้ืนฐาน 
(ไมมีการกําหนดไว) 

ปานกลาง 
มีภาวะผูนําสําหรับการจัดสราง
แผนกลยุทธดานระบบสารสนเทศ 
ที่สอดคลองกับความตองการ
ของหนวยงาน 

สูง 
มีกระบวนคิดเชิงกลยุทธ และภาวะ
ผูนําหนวยงาน เพ่ือนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการพัฒนา
องคกรและปรับปรุงได 

ความรู (ไมมีการกําหนดไว) - องคประกอบในการวางแผนงาน และ ระยะเวลางานหลัก  

- ความตองการของผูใชบริการในปจจุบันและอนาคต 

- การวิเคราะหกลยุทธ และเทคนิคการเขาใจปจจัยภายในและภายนอก 

- การสรางชองทางที่เกิดคุณคาในงาน 

- องคประกอบดานตนทุน งบประมาณ ประมาณการคาใชจาย 
ผลสําเร็จ 

- การสรรหางบประมาณ ทั้งจากรัฐและแหลงอ่ืนตามที่กฎหมาย
กําหนด 

- การวางแผนงบประมาณ และการปรับงบประมาณ 

- การเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ 

- เทคนิคการประเมินความเสี่ยงและโอกาส 
ทักษะ (ไมมีการกําหนดไว) - กําหนดองคประกอบที่จําเปนตอการสรางคุณคาในการใหบริการ 

หรือในงานที่เหมาะสม 

- กําหนดชองทางการสรางคุณคาในงาน 

- วิเคราะหปจจัยโดยใช SWOT ได 

- กําหนดรูปแบบการรายงานผลของการดําเนินงาน ทั้งดานคุณคา
ตอผูรับบริการ ดานงบประมาณ และการใชงาน 

- กําหนดเวลาของกิจกรรมหลักในโครงการไดอยางเหมาะสม 
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สมรรถนะ คําอธบิายของสมรรถนะ 
การวางแผน (PLAN) : การออกแบบ

สถาปตยกรรมระบบ 
Architecture Design 

กําหนดปรับปรุงแนวทางในการสราง พัฒนาสถาปตยกรรม  
ดานระบบสารสนเทศ โดยคํานึงถึงการขยายการใชงาน  

ความคุมคา ความทันสมัยของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับสมรรถนะ 
และคําอธิบาย
สมรรถนะ 

พ้ืนฐาน 
(ไมมีการกําหนดไว) 

ปานกลาง 
ดําเนินการเพ่ือกําหนดกลยุทธ 
ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มาดําเนินการให
สอดคลองกับความตองการของ
หนวยงาน รับผิดชอบในการนํา
เทค โน โล ยีป จจุ บั น  อุปกรณ 
และเทคโนโลยีลาสุดเพ่ือสราง
นวัตกรรม 

สูง 
มี ภาวะผู นํ าในการนํ ากลยุ ทธ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ดําเนินการเพ่ือสนับสนุนกลยุทธ
องคกร นําการคิดเชิงกลยุทธเพ่ือ
แสวงหาและคนหารูปแบบใหม 
แ ล ะ ระบ บ ส ารส น เท ศ ให ม  
เพ่ือทําใหองคกรเติบโต 

ความรู (ไมมีการกําหนดไว) - เขาใจกรอบของสถาปตยกรรมระบบ กรรมวิธี และเครื่องมือ 
การออกแบบ 

- การกําหนดความตองการของสถาปตยกรรมระบบ 

- การวิเคราะหคาใชจาย ผลที่ได ความเสี่ยง ของสถาปตยกรรมระบบ 

- เข าใจเทคโนโลยี ใหม  ๆ เพ่ือนํามาปรับใช ในการออกแบบ
สถาปตยกรรมระบบ 

 ทักษะ (ไมมีการกําหนดไว) - มีความเช่ียวชาญในการแกปญหาทางเทคนิคที่ซับซอน และสามารถ
กําหนดแนวทางในการออกแบบสถาปตยกรรมระบบได 

- ใชองคความรู เทคโนโลยีที่หลากหลายในการสรางและสงมอบ
สถาปตยกรรมระบบได 

- เขาใจวัตถุประสงคขององคกร ปจจัยเกื้อหนุนในการจัดทํา
สถาปตยกรรมระบบ 

- สามารถสื่อสารเรื่องมาตรฐานและสถาปตยกรรมระบบ หลักการ 
วัตถุประสงค ตอทีมงานไดดี 
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สมรรถนะ คําอธบิายของสมรรถนะ 
การวางแผน (PLAN) : การติดตาม

ทิศทางของเทคโนโลยี 
Technology Trend Monitoring 

สามารถติดตามทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทีเ่กิดขึ้น เขาใจและมองเห็นโอกาสใน 
การนํามาใชในหนวยงาน สามารถกําหนดแนวทางการนํามาใช 

อยางมีนวัตกรรม และสรางการใหบริการใหมที่กอใหเกิดประโยชน 
ตอประชาชน 

ระดับสมรรถนะ 
และคําอธิบาย
สมรรถนะ 

พ้ืนฐาน 
(ไมมีการกําหนดไว) 

ปานกลาง 
สามารถแสวงหาความรูเฉพาะเรื่อง
ในเทคโนโลยีใหม รวมทั้งความเขาใจ
เชิงลึกตอการทํางานในองคกร เพ่ือ
หามองไปยังแนวทางใหมในอนาคต
ไดอยางชัดเจน สามารถใหทิศทาง
อย างเช่ียวชาญตอที มผู บริหาร  
เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 

สูง 
ตัดสินใจดานกลยุทธ และมองเห็น
แนวทางของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในอนาคต สําหรับ
กระบวนการทํ างานที่ มองผู รับ 
บริการเปนศูนยกลาง การพัฒนา
บริการใหม และช้ีนําหนวยงาน 
ตอการใชและพัฒนาระบบงานใหม 

ความรู (ไมมีการกําหนดไว) - เรียนรูเทคโนโลยีใหมและการนําไปใชงาน 

- การพิจารณาความตองการในการใชงานเทคโนโลยีใหม ๆ 

- แหลงของขอมูลในดานเทคโนโลยีใหม ๆ  

- กฎ แนวทางในการแสดงความเห็นในชุมชนออนไลน 

- การเรียนรูแนวทางเชิงวิจัยเพ่ือเก็บขอมูลดานเทคโนโลยีสูการใชงาน 
ทักษะ (ไมมีการกําหนดไว) - สามารถ ติดตามแหลงขอมูลอยางตอเน่ือง 

- กําหนดผูที่พัฒนาและดําเนินการในการสรางแนวทางที่เช่ือถือได  
สูการนําเทคโนโลยีใปใชงาน 

- สามารถมองเห็นประโยชนตอหนวยงานในการปรับปรุงโดยใช
เทคโนโลยีแบบใหม ๆ 
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แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

สมรรถนะ คําอธบิายของสมรรถนะ 
การวางแผน (PLAN) : การบริหาร 

เชิงนวัตกรรม Innovating 
สรางแนวทางการแกไข พัฒนาแบบสรางสรรค โดยมองไปยัง 

แนวคิด  ความคิด บริการใหม ๆ  สามารถนําแนวคิดใหม 
ใหเช่ือมโยง ตอความตองการ ดานการทํางาน และบริการ 

ของบุคลากร หนวยงานภายใน และประชาชน 
ระดับสมรรถนะ 
และคําอธิบาย
สมรรถนะ 

พ้ืนฐาน  
(ไมมีการกําหนดไว) 

ปานกลาง 
นํ าก ระบ วน การค วามคิ ดที่
แตกต างกั น รวมเข ากั บความ
ตระหนักด านเทคโนโลยี  เพ่ื อ
นําไปสูการรวมกันของแนวคิดที่
แตกตาง เพ่ือสรางทางออกที่มี
ความแตกตาง 

สูง 
มีความทาทายตอการทํางาน 
ที่ คุ น เคย  และมี ภ าวะผู นํ า 
เชิงกลยุทธเพ่ือปฏิวัติแนวทาง 
การทํางานใหม 

ความรู (ไมมีการกําหนดไว) - เข าใจ เทคโนโล ยี ในป จจุ บันและเพ่ิ งเกิดขึ้ น ใหม  รวมทั้ ง 
การนําไปใชจริง 

- การหาความตองการ ทิศทาง ของสังคม ประชาชน ผูรับบริการ 
ผานกระบวนการทําวิจัย 

- เรียนรูเทคนิคกระบวนการนวัตกรรม 
ทักษะ (ไมมีการกําหนดไว) - สามารถกําหนด ประโยชนและการปรับองคกร ในการนํา

เทคโนโลยีที่เพ่ิงเกิดขึ้นมาใชงานได 

- สามารถสรางการพิสูจนแนวคิดในการสรางนวัตกรรมได 

- สามารถคิดนอกกรอบ  

- สามารถกําหนดทรัพยากรที่เหมาะสมในการสรางนวัตกรรมได 
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แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

สมรรถนะ คําอธบิายของสมรรถนะ 
สนับสนุน (Enable) : การพัฒนากลยุทธ

ดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
Information Security Strategy 

Development 

กําหนดแผนกลยุทธ ขอบเขต ระดับหนวยงานและองคกร 
 เพ่ือสรางความมั่นคงปลอดภัยขอมูลสารสนเทศ 

จากภัยคุกคามภายนอกและภายใน มีความเขาใจพ้ืนฐาน 
ดานการบริหาร ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กําหนดบทบาท 
ความรับผิดชอบ และมาตรฐานในการควบคุมความปลอดภัย
สารสนเทศในดาน ความถูกตอง ความพรอมใชและความลับ 

ระดับสมรรถนะ 
และคําอธิบาย
สมรรถนะ 

พ้ืนฐาน 
(ไมมีการกําหนดไว) 

ปานกลาง 
มีความเขาใจและเช่ียวชาญ 
ในมาตรฐานภายนอก และแนวทาง
การทํางานที่ดีในดานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

สูง 
มีภาวะผูนําเชิงกลยุทธเพ่ือทํา
ใหความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมใน
องคกร 

ความรู (ไมมีการกําหนดไว) - เขาใจมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีที่เก่ียวของกับความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

- เรียนรูผลกระทบของกฎหมายและความตองการดานความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

- ศึกษากลยุทธดานสารสนเทศของหนวยงาน 

- ภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยที่เปนไปได 

- เรียนรูการนํากลยุทธดานความมั่นคงปลอดภัยสูการปฏิบัติ 
ทักษะ (ไมมีการกําหนดไว) - สามารถพัฒนาและวิเคราะหกลยุทธหนวยงานดานความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ 

- กําหนดและสงเสริมการนํานโยบายความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศในระดับผูบริหารองคกร 

- สามารถนํามาตรฐาน แนวปฏิบัติที่ดี และขอกฎหมายที่เก่ียวของ
มาปรับใชได 

- เขาใจในสิ่งที่ตองปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธดานความมั่นคง
ปลอดภัย เพ่ือปรับเปลี่ยนแผนการทํางานใหม 

- นํ าเสนอแนวทางด านแผนบริห ารสถานการณ ฉุ ก เฉิ น 
ดานสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

สมรรถนะ คําอธบิายของสมรรถนะ 
สนับสนุน (Enable) : การพัฒนากลยุทธ 
ดานคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
ICT Quality Strategy Development 

สามารถกําหนดแนวทางในการปรับปรุงการทํางาน  
การใหบริการของหนวยงาน และสรางผลสมัฤทธ์ิที่ดีขึ้น  

โดยตองมีความสมดุลระหวางคาใชจายและความเสี่ยงดวย   
สามารถกําหนดขั้นตอนวิกฤติของระบบสารสนเทศ  

ที่สงผลตอคุณภาพการใหบริการ 
ระดับสมรรถนะ 
และคําอธิบาย
สมรรถนะ 

พ้ืนฐาน 
(ไมมีการกําหนดไว) 

ปานกลาง 
มีความเขาใจและเช่ียวชาญ 
ในมาตรฐานภายนอก และ
แนวทางการทํางานที่ดีในดาน
คุ ณ ภ าพ ข อ ง เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

สูง 
มี ภ า ว ะ ผู นํ า เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ 
เพ่ือทําให การสรางคุณภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เปนสวนหน่ึง
ของวัฒนธรรมในองคกร 

ความรู (ไมมีการกําหนดไว) - เรียนรูกรอบมาตรฐานอุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาทิ COBIT, ITIL, CMMI และ ISO ที่สงผลตอการสรางธรรมา 
ภิบาลดานระบบสารสนเทศ 

- ศึกษารูปแบบกลยุทธสารสนเทศในองคกร 

- ศึกษาบริการรูปแบบใหม (SaaS, PaaS, laaS) และปรับใชใน
การปฏิบัติงานจริง 

ทักษะ (ไมมีการกําหนดไว) - สามารถกําหนดนโยบายคุณภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ใหสอดคลองกับความตองการขององคกร 
และสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวัง 

- สามารถกําหนดกรอบการประเมินคุณภาพและใชงานได 

- ปรับใชมาตรฐานที่เกี่ยวของและแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือคงคุณภาพ
ดานสารสนเทศได 
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แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

สมรรถนะ คําอธบิายของสมรรถนะ 
สนับสนุน (Enable) : การจัดการ

สารสนเทศและองคความรู 
Information and Knowledge 

Management 

กําหนดและบริหารสารสนเทศที่เปนแบบมีโครงสราง  
และไมมีโครงสราง (ไมอยูในรปูของฐานขอมูล)  

สามารถนําเครือ่งมือ เพ่ือนํามาพัฒนา สราง คัดสรร ดูแล 
ปรับปรุง ความรูดานการบริหารงานในองคการ เพ่ือสรางมูลคา 

ตอทรัพยสินสารสนเทศที่ม ี
ระดับสมรรถนะ 
และคําอธิบาย
สมรรถนะ 

พ้ืนฐาน 
(ไมมีการกําหนดไว) 

ปานกลาง 
วิเคราะหกระบวนการทํางานไป
ยั งส ารสน เท ศที่ ต อ งก ารใช 
พรอมทั้งสามารถกําหนดโครงสราง
สารสนเทศที่เหมาะสมได 

สูง 
ผสานโครงสรางสารสนเทศ 
ที่ เหมาะสม ให เข ากับสภาพ 
แวดลอมองคกร เพ่ือสรางคุณคา
ตอองคกร สามารถนําแนวทาง
นวัตกรรมใหมอิงกับการเรียกใช
สารสนเทศอยางถูกตอง 

ความรู (ไมมีการกําหนดไว) - เขาใจกรรมวิธีในการวิเคราะหสารสนเทศและกระบวนการทํางาน 

- มีความรู ในการนําอุปกรณ และเครื่องมือด านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการจัดเก็บและเรียกคนขอมูล 

- เขาใจความทาทายใหมในขนาดของขอมูลและประเภทขอมูล 
อาท ิBig data 

- เขาใจความทาทายใหมของขอมูลที่ไมมีโครงสราง อาทิ การทํา 
Data Analytics 

ทักษะ (ไมมีการกําหนดไว) - สามารถหาความตองการดานสารสนเทศและองคความรูจาก
ภายในและภายนอกหนวยงาน 

- รวบรวมความตองการของผูใชงานอยางเปนระบบ 

- แปลงและสะทอน พฤติกรรมการทํางานไปสูสารสนเทศที่เปน
โครงสรางได 

- สรางสารสนเทศใหพรอมในการทํางาน 

- มั่นใจในเรื่อง ขอมูลสวนบุคคล และลิขสิทธ์ิที่ตองพิจารณา 

- สามารถนําเครื่องมือ โปรแกรมมาใชในการ จัดเก็บ วิเคราะห  
กลุมขอมูลที่ซับซอน มีขนาดใหญ ไมมีโครงสราง ในรูปแบบ 
ที่แตกตางกัน 
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แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

สมรรถนะ คําอธบิายของสมรรถนะ 
การบริหาร (MANAGE) : การบริหาร

โครงการและผลงานสะสมของโครงการ 
Project and Portfolio Management 

สามารถกําหนดแผนและโปรแกรมการเปลีย่นแปลง  
กําหนดรายละเอียดของแผน เพ่ือรวบรวมไปสรางผลงานสะสม  

ของโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือใหเกิดการสอดรับและบรหิารโครงการของแตละแผนก  
หรือหนวยงานยอย บริหารโครงการที่พัฒนาขึ้นใหตรงกับ 

ความตองการของหนวยงาน และผูรับบริหาร ทั้งภายในและภายนอก 
สามารถบริหารคุณภาพ งบประมาณ ทรัพยากร กําหนดกิจกรรม 
ความรับผิดชอบ เพ่ือสามารถใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

และสรางคุณภาพในงานตามที่กําหนดและสอดคลองกับ 
กลยุทธหนวยงาน 

ระดับสมรรถนะ 
และคําอธิบาย
สมรรถนะ 

พ้ืนฐาน 
(ไมมีการกําหนดไว) 

ปานกลาง 
บริหารโครงการหรือโปรแกรม 
ที่ซับซอน โดยมีการทํางานกับ
หน วยงานอ่ืน มี ส วนผลั กดัน
โครงการดวยกลยุทธที่เหมาะสม 
ห รื อ แน วท างแก ป ญ ห า อ่ื น  
พรอมทั้ งสร างสมดุลระหว าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถเลื อกแนวทาง และ
มาตรฐานการทํ างานที่ ดี ด วย
ตนเอง มี ความรับผิ ดชอบต อ
ผลลั พธ ของโครงการรวมทั้ ง  
ดานการเงิน การบริหารทรัพยากร 
และการทํางานนอกเหนือขอบเขต
ของโครงการ 

สูง 
มีภาวะผู นําเชิงกลยุทธ เพ่ือ
ขยายความเช่ือมโยง โครงการ
ในงาน เพ่ือสรางความมั่นใจวา
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เลือก 
เปนสวนสรางการเปลี่ยนแปลง  
และส งมอบผลประโยชนที่
สอดคลองกับกลยุทธองคกร 
อันครอบคลุมองคกรไดอยาง
กวางขวางในการนําเทคโนโลยี
มาสรางแนวทางนวัตกรรม 
ในองคกรอยางไดผล 
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แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

 
สมรรถนะ คําอธบิายของสมรรถนะ 

การบริหาร (MANAGE) : การบริหาร
โครงการและผลงานสะสมของโครงการ 
Project and Portfolio Management 

สามารถกําหนดแผนและโปรแกรมการเปลีย่นแปลง  
กําหนดรายละเอียดของแผน เพ่ือรวบรวมไปสรางผลงานสะสม  

ของโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือใหเกิดการสอดรับและบรหิารโครงการของแตละแผนก  
หรือหนวยงานยอย บริหารโครงการที่พัฒนาขึ้นใหตรงกับ 

ความตองการของหนวยงาน และผูรับบริหาร ทั้งภายในและภายนอก 
สามารถบริหารคุณภาพ งบประมาณ ทรัพยากร กําหนดกิจกรรม 
ความรับผิดชอบ เพ่ือสามารถใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

และสรางคุณภาพในงานตามที่กําหนดและสอดคลองกับ 
กลยุทธหนวยงาน 

ความรู (ไมมีการกําหนดไว) - เขาใจกรรมวิธีบริหารโครงการ ขั้นตอนกิจกรรมในโครงการ  
และเครื่องมือเพ่ือสรางแผนดําเนินงาน 

- เทคโนโลยีที่ใชในการดําเนินการตามโครงการที่วางไว 

- กระบวนการทํางานและกลยุทธองคกร 

- การพัฒนาและปรับใชแผนงานดานการเงินและงบประมาณ 

- กรรมวิธีในการบริหารโครงการอยางมีโครงสราง 
ทักษะ (ไมมีการกําหนดไว) - กําหนดความเสี่ยงองคกร และกําหนดกิจกรรมลดความเสี่ยง 

- กําหนดแผนงานโครงการ โดยแบงเปนกิจกรรมยอย 

- สื่อสารแผนงานโครงการ แกผูที่เกี่ยวของ 

- มอบหมายงานและการบริหารทีมงานอยางเหมาะสม 

- บริหารกิจกรรมภายนอก และทรัพยากรตามสัญญา เพ่ือทําให
โครงการบรรลุเปาหมาย 

- สามารถปรับระยะเวลากิจกรรมตามโครงการ เพ่ือกอใหเกิดผล
ตามวัตถุประสงคโครงการ โดยการเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารงาน 
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แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

สมรรถนะ คําอธบิายของสมรรถนะ 
การบริหาร (MANAGE) : การบริหารความเสี่ยง 

(Risk Management) 
จัดทําระบบบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลมุระบบสารสนเทศ 

ทั่วทั้งองคการ กําหนดนโยบาย แนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ที่รวมทั้งจากเทคโนโลยี 

บนเว็บ คลาวด และเทคโนโลยีที่เคลื่อนยายได 
ระดับสมรรถนะ 
และคําอธิบาย
สมรรถนะ 

พ้ืนฐาน 
(ไมมีการกําหนดไว) 

ปานกลาง 
เขาใจหลักการ ในการบริหารความเสี่ยง 
พรอมเลือกกระบวนการในการลด
ความเสี่ยง โดยการประเมิน บริหาร 
และมั่นใจวามีทางเลือกที่เหมาะสม 

สูง 
มีภาวะผู นําในการกําหนด 
และเลือกนโยบายที่ เหมาะ 
ในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาขอจํากัดที่เปนไปได 
ร ว ม ทั้ ง ด า น เท ค โน โล ยี
เศรษฐกิ จ  การเมื อง และ
สามารถมอบหมายงานใน 
การบริห ารความ เสี่ ย งได 
อยางเหมาะสม 

ความรู (ไมมีการกําหนดไว) - เขาใจคุณคาองคการและผูที่เกี่ยวของตอการวิเคราะหความเสี่ยง  

- ผลตอบแทนที่คุมคาในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 

- นําเสนอแนวทางจัดการความเสี่ยงที่ดี 
ทักษะ (ไมมีการกําหนดไว) - สามารถพัฒนาแผนการบริหารความเสี่ยง และกําหนดกิจกรรม

ปองกันที่จําเปนได 

- สื่อสารและประชาสัมพันธกระบวนการวิเคราะหและบริหารความเสี่ยง 

- ออกแบบจัดทําเอกสารของกระบวนการวิเคราะหและบรหิารความเสี่ยง 

- การกําหนด การดําเนินการเพ่ือลดความเสี่ยง และแผนฉุกเฉิน 
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แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

สมรรถนะ คําอธบิายของสมรรถนะ 
การบริหาร (MANAGE) : การบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงในองคกร 
Business Change Management 

ประเมินผลกระทบจากแนวทางในการนําเทคโนโลยีใหม  
มาใชในงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดความตองการ 

และสิ่งที่เกิดประโยชนจากการใชเทคโนโลยี บริการ 
และกําหนดโครงสราง และวัฒนธรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง  

ดูแลกระบวนการและการทํางานอยางตอเน่ืองผานการเปลี่ยนแปลง 
การเฝาดู ผลกระทบ เพ่ือกําหนดสิ่งที่ตองดําเนินการอยางทันท ี

เพ่ือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่กําหนดไว 
ระดับสมรรถนะ 
และคําอธิบาย
สมรรถนะ 

พ้ืนฐาน 
(ไมมีการกําหนดไว) 

ปานกลาง 
ประเมินการเปลี่ยนแปลง 
และมีทั กษะเฉพาะในการ
กําหนดแนวทางที่ เปนไปได
อ ย า ง เป น ม าต รฐ าน ใน 
การสรางการเปลี่ยนแปลง 

สูง 
มีภาวะผู นํ าในการวางแผนบริหาร  
แล ะ ดํ า เนิ น ก าร นํ า เท ค โน โล ยี
สารสนเทศมาสรางการเปลี่ยนแปลง 
ในองคกร อันสงผลในวงกวางตอ
การเปลี่ยนแปลง ทั่วทั้งองคกร 

ความรู (ไมมีการกําหนดไว) - กลยุทธดิจิทัล 

- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงองคกรและทรัพยากรมนุษย 

- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงองคกร ดานขอกฎหมาย ระเบียบ 
ทักษะ (ไมมีการกําหนดไว) - สามารถวิเคราะหคาใชจาย ประโยชนในการเปลีย่นแปลงองคกร 

- เลือกแนวทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม จากการพิจารณา
ดานผลประโยชน ความเสี่ยง และผลกระทบในหลายดาน 

- จัดสรางและทําเอกสารแผนงานเพ่ือดําเนินการสรางกระบวนการ
ที่กอใหเกิดคุณคาใหม 

- นํามาตรฐานการบริหารโครงการและเครื่องมือมาใชงาน 
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แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

สมรรถนะ คําอธบิายของสมรรถนะ 
การบริหาร (MANAGE) : ความเขาใจ

ระบบสารสนเทศภาครัฐ 
Information System (IS) Government 

กําหนด แผนการปฏิบัติ ในการควบคุม เพ่ือบริหาร 
ระบบสารสนเทศ ใหสอดคลองกับขอกําหนด และแนวปฏิบัติ
ของหนวยงาน พิจารณาสิ่งทีต่องรับผิดชอบ ตอปจจัยดาน
ขอกําหนด กฎหมาย ขอตกลง มาตรฐานดานอุตสาหกรรม 
ที่ตองดําเนินงาน โดยตองพิจารณาถึงการบริหารความเสี่ยง  

ในการใชทรัพยากรตอผลสําเร็จของหนวยงาน 
ระดับสมรรถนะ 
และคําอธิบาย
สมรรถนะ 

พ้ืนฐาน 
(ไมมีการกําหนดไว) 

ปานกลาง 
มีภาวะผูนํา สําหรับกลยุทธ
ด านธรรมาภิบาล ระบบ
สารสนเทศ โดยการสื่อสาร 
ประกาศในวงกวาง และ
ควบคุมกระบวนการทั่วทั้ง
โครงสรางพ้ืนฐานในงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

สูง 
กําหนดและสรางความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธดานธรรมาภิบาล
ระบบสารสนเทศ โดยรวมเขากับ
กลยุทธธรรมาภิบาลขององคกร 
ปรับใชธรรมาภิบาลดานระบบ
สารสนเทศ เพ่ือตอบสนองตอ 
สิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งจากขอกฎหมาย 
เศ รษ ฐกิ จ  ก าร เมื อ ง  ธุ ร กิ จ  
เทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอม 

ความรู (ไมมีการกําหนดไว) - โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กับการบริหารองคกร 

- กลยุทธองคกร 

- คุณคาขององคกร 

- ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกร 
ทักษะ (ไมมีการกําหนดไว) - สามารถบริหารแบบจําลองของธรรมาภิบาลที่ใชงาน 

- สามารถวิเคราะห บริบทองคกร และการพัฒนา 

- กําหนดและดําเนินการตามตัวช้ีวัดหลักที่เหมาะสม สื่อสาร 
ดานคุณคาองคกร ความเสี่ยงและโอกาสที่เปนผลจากกลยุทธ
ดานระบบสารสนเทศ 
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ความรูและทักษะสําหรับสมรรถนะดาน ICT  
เฉพาะตาํแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 
 

ภาคผนวก ค นําเสนอ ตารางแสดงความรูและทักษะสําหรับสมรรถนะดาน ICT เฉพาะตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร โดย อางอิงจากเอกสาร “เอกสารมาตรฐานทักษะดาน ICT ของบุคลากรในสํานักงาน
ปลดักระทรวงยุติธรรม ฉบับที่ 1”    
 
e-Competence Area: ระบบปฏิบัติการบนเซิรฟเวอร (OS & Server) 

ความชํานาญระดับพืน้ฐาน 
ความรู ทักษะ 

- มี ความรู ระ ดับ เบ้ื องต นและ พ้ืนฐานของ
ระบบปฏิบัติการบนเซิรฟเวอร 

- มีความรูเกี่ยวกับโปรโตคอลพ้ืนฐานตางๆ 

- การอธิบายความหมายของระบบปฏิบัติการบน
เซิรฟเวอร 

- การอธิบายคุณลักษณะและความแตกตาง 
ของแตละระบบปฏิบัติการบนเซิรฟเวอร 

- การอธิบายความหมายของโปรโตคอล TCP/IP 
และโปรโตคอลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของ 

- การอธิบายหลักการทํางานของ RAID แตละชนิด 
- การเขาใชระบบปฏิบัติการบนเซิรฟเวอรได 

(Login, Restart, Shutdown) 
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 แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564   

e-Competence Area: ระบบปฏิบัติการบนเซิรฟเวอร (OS & Server) (ตอ) 
ความชํานาญระดับปานกลาง 

- มีความรูระดับปานกลางของระบบปฏิบัติการ
บนเซิรฟเวอร 

- มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ IP Address, Subnet 
Mask, Gateway และ DNS ใหกับเซิรฟเวอร 

- มีความรูความเขาใจ วิธีสํารองขอมูล (Backup) 
และกูคืน (Restore) ระบบปฏิบัติการบนเซิรฟเวอร 

- มีความรูเกี่ยวกับการ Patching ระบบปฏิบัติการ
และซอฟตแวรเครื่องมือ 

 

- การ Install/Uninstall/Upgrade/Update สวน 
ประกอบของระบบปฏิบัติการบนเซิรฟเวอร  

- การสรางและบริหารจัดการบัญชีผูใช (User) 
- การทํ าการแชร ไฟล  (Sharing) กํ าหนดสิท ธิ 

(Permission) ในการใชงานใหกับ (User) และ 
ตรวจสอบการใชงานตามสิทธิที่กําหนด 

- การ Start/Stop Service บนเซิรฟเวอร 
- การกําหนด IP Address, Subnet Mask, Gateway 

และ DNS ใหกับเซิรฟเวอร 
- การติดต้ัง (Install) ระบบปฏิบัติการเซิรฟเวอร 
- การติดต้ัง กําหนดคา (Configure) และใชงาน

เครื่องมือบริหารจัดการระบบปฏิบัติการบนเซิรฟเวอร 
- การใชคําสั่งในการตรวจสอบความถูกตองของ 

การกําหนดหมายเลขไอพี (IP Address) ของเซิรฟเวอร 
- การสํารองขอมูล (Backup) และกูคืน (Restore) 

ระบบปฏิบัติการบนเซิรฟเวอร 
- การทํา Patching ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวร

เครื่องมือ 

ความชํานาญระดับสูง 
- มีความรูขั้นสูงของระบบปฏิบัติการบนเซิรฟเวอร 
- มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับปญหาตาง ๆ

ของระบบปฏิบัติการบนเซิรฟเวอร 
 

- การตรวจสอบและวิเคราะห Log File 
- การตรวจสอบบริการ (Service) ของระบบปฏิบัติการ

บนเซิรฟเวอร 
- การตรวจสอบวิเคราะหและแกไขปญหาระบบ 

ปฏิบัติการบนเซิรฟเวอร 
- การถายทอดความรูใหกบัผูอ่ืน 

 
  

  ผนวก ค-2 



 แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564   

e-Competence Area: การบริหารจัดการฐานขอมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลเิคชัน  
(Database and Application) 

ความชํานาญระดับพืน้ฐาน 
ความรู ทักษะ 

- มีความรูระดับเบ้ืองตนและพ้ืนฐาน สําหรับ 
การบริหารจัดการฐานขอมูลและการพัฒนา 
เว็บแอปพลิเคชัน 

- มีความรู เกี่ ยวกับระบบจัดการฐานขอมูล 
เชิงสัมพันธ 

- มี ความรู ในการพัฒ นาเว็บแอปพลิ เค ชัน 
ขั้นพ้ืนฐาน 

- การอธิบายความหมาย องคประกอบ และประโยชน
ของระบบฐานขอมูล 

- การอธิบายคุณลักษณะของโปรแกรมบริหาร
จัดการฐานขอมูล 

- การอธิบายคุณลักษณะของระบบจัดการฐานขอมูล
เชิงสัมพันธ 

- การอธิบายการทํางานของเว็บแอปพลิเคชัน 
(Web Application) 

- การอธิบายความหมายของ Static Web, Dynamic 
Web, Client Side Scripting Language แ ล ะ 
Server-Side Scripting Language 

- การอธิบายความหมายของเว็บแอปพลิเคชัน 
(Web Application) 

- การอธิบายสวนประกอบที่จําเปนที่ตองใชใน 
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 

  

  ผนวก ค-3 



 แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564   

e-Competence Area: การบริหารจัดการฐานขอมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลเิคชัน  
(Database and Application) (ตอ) 

ความชํานาญระดับปานกลาง 
- มีความรูระดับปานกลาง สําหรับการบริหาร

จัดการฐานขอมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

- มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางฐานขอมูล
ตาราง (Table) 

- มีความรูเกี่ยวกับ Data Definition Language 
และ Data Manipulation Language 

- มีความรูความเขาใจฟงกชัน (Built-in Functions) 
หรือคําสั่งพ้ืนฐาน 

  
 

- การออกแบบฐานขอมูล 
- การใชโปรแกรมบริหารจดัการฐานขอมูล ในการสราง

ฐานขอมูลตาราง (Table) และกําหนดคีย (Key) 
- การกําหนดความสัมพันธ (Relationship) ระหวาง

ตาราง 
- การใชโปรแกรมบริหารจัดการฐานขอมูลใน 

การเพ่ิมขอมูล (Insert) แกไขขอมูล (Update) 
ลบขอมูล (Delete) 

- การใชคําสั่ ง SQL ในการนิยามขอมูล (Data 
Definition Language) 

- การใชคําสั่ง SQL ในการจัดการขอมูล (Data 
Manipulation Language) 

- การออกแบบ และสรางหนาจอสวนติดตอกับผูใช 
(User Interface) 

- การสรางฟอรม (Form) ในการรับและสงคา 
- การสรางตัวแปร (Variable) และกําหนดประเภท

ของตัวแปร (Variable)  
- การต้ังค าของเว็บ เซิ รฟ เวอร  (Web Server)  

เพ่ือทดสอบโปรแกรมที่พัฒนา 
- การเขียนคําสั่งในการควบคุมการทํางาน (Control 

Statement)  
- การเรียกใชฟงกชัน (Built-in Functions) หรือ

คําสั่งพ้ืนฐาน 
- การออกแบบและกําหนดการแสดงผลขอมูล 
- การสรางและกําหนดคาการเช่ือมตอกับฐานขอมูล    
- การเขียนคําสั่ง เพ่ือจัดการขอมูล (เพ่ิม/ลบ/แกไข

ขอมูล) ในฐานขอมูล 
- การเขียนคําสั่ง เพ่ือสืบคนขอมูลในฐานขอมูล 

  

  ผนวก ค-4 



 แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564   

e-Competence Area: การบริหารจัดการฐานขอมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลเิคชัน  
(Database and Application) (ตอ) 

ความชํานาญระดับสูง 
- มี ความรู ขั้ นสู ง สํ าหรับการบริหารจั ดการ

ฐานขอมูลและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

- มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการกําหนด
สิทธ์ิในการเขาถึงขอมูลของฐานขอมูล 

- มีความรูเกี่ยวกับระบบปองกันรักษาความปลอดภัย 
ดานเว็บ (Web Security) 

- มีความรูและความเขาใจในการสํารอง (Backup) 
และกูคืน (Restore) ขอมูล 

 
 

- การปรับแตง (Tuning) ระบบฐานขอมูลเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

- การนําเขา (Import) และสงออก (Export) ขอมูล 
- การสํารอง (Backup) และกูคืน (Restore) ขอมูล 
- การเปด/ปด บริการ (Service) ของฐานขอมูล 
- การกําหนดคาความปลอดภัยใหกับฐานขอมูล 
- การสร างผู ใช  (User) และกํ าหนดสิ ท ธ์ิ ใน 

การเขาถึงขอมูลของฐานขอมูล 
- การเขียนโปรแกรมยอย (Sub Program) ทั้ ง 

Procedure และ Function 
- การสรางรายงานตามเง่ือนไขที่กําหนด 
- การสรางกระบวนการทดสอบระบบที่พัฒนา 

ในระดับหนวย (Unit Testing) ระดับฟงกชัน 
(Function Testing) 

- การปองกันรักษาความปลอดภัยดานเว็บ (Web 
Security) 

- การติดต้ังระบบที่พัฒนาขึ้นบนเซิรฟเวอร (Server) 
- การถายทอดความรูใหกบัผูอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผนวก ค-5 



     ผนวก ง-1 

 
 

 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับจ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม 
 

อ้างอิงจากเอกสาร กรอบอัตราก าลังในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นเอกสารข้อมูล ณ  
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พบว่า หน่วยงานกระทรวงยุติธรรมมีทั้งหมด 11 หน่วยงาน ซึ่งทุกหน่วยรวมกัน
มีจ านวนอัตราก าลังรวมทั้งหมด 32,860 อัตรา เมื่อน ามาเทียบกับอัตราก าลังนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงยุติธรรมทุกหน่วยงานรวม 91 อัตรา ดังแสดงในตารางผนวก ง-1 คิดเป็นสัดส่วน 1:358 

ตารางผนวก ง-1 อัตราก าลังนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงยุติธรรม 

ล าดับ หน่วยงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

1 ส านักงานรัฐมนตร ี - 

2 ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 26 

3 กรมคุมประพฤต ิ 5 

4 กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ - 

5 กรมบังคับคด ี 4 

6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชน 2 

7 กรมราชทัณฑ ์ 8 

8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 5 

9 ส านกังานกิจการยุติธรรม 5 

10 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 5 

11 ส านักงาน ป.ป.ส 31 

 รวม 91 
  

  

ภาคผนวก ง 



 แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

      ผนวก ง-2 

ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีมาตรฐานในการก าหนดสัดส่วนระหว่างจ านวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อบุคลากรทุกต าแหน่งในองค์กรที่ชัดเจน เนื่องจากความต้องการและความจ าเป็นในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของแต่ละองค์กรมีความแต่งต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีการท าข้อมูลส ารวจและวิจัยระดับสากล  
จ าก  people3, Mercer Human Resource Consulting แ ล ะ Information Technology Association  
of America (ITAA) พบว่า จ านวนอัตราบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร ดังนี้  

 สัดส่วน 1:27 ส าหรับทุกบริษัทและองค์กรที่อยู่ในการท าส ารวจ 
 สัดส่วน 1:18 ส าหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีอัตราก าลังจ านวนน้อยกว่า 500 หรือน้อยกว่า 
 สัดส่วน 1:40 ส าหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีอัตราก าลังจ านวน 10,000 หรือมากกว่า 

 
อ้างอิงจาก http://www.workforce.com/2003/02/06/ratio-of-it-staff-to-employees/ 

นอกเหนือจากผลส ารวจส าหรับองค์กรทั่วไปดังที่ได้กล่าวแล้ว ยังมีผลจากการส ารวจส าหรับ  
สัดส่วนอัตราบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบริษัทหรือองค์กรด้านกฎหมาย โดย International Legal 
Technology Association  (ILTA) พบว่า  

 ผลเฉลี่ยจากทุกบริษัทและองค์กรด้านกฎหมาย คิดเป็นสัดส่วน 1:35 
 3 อันดับแรกของบริษัทหรือองค์กรด้านกฎหมายที่มีขนาดใหญ่มาก มีสัดส่วน 1:25  

หรือน้อยกว่า 
 3 อันดับแรกของบริษัทหรือองค์กรด้านกฎหมายที่มีขนาดเล็ก มีสัดส่วน 1:35 หรือน้อยกว่า 
 8 ใน 10 ของบริษัทหรือองค์กรด้านกฎหมายที่มีขนาดใหญ่มาก มีสัดส่วน 1:40 หรือน้อยกว่า 
 8 ใน 10 ของบริษัทหรือองค์กรด้านกฎหมายที่มีขนาดเล็ก มีสัดส่วน 1:50 หรือน้อยกว่า 

 
อ้างอิงจากเอกสาร ILTA’s IT Staffing Survey 

จากผลส ารวจที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าสัดส่วนอัตราบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต่อบริษัทหรือองค์กร มีขนาดประมาณ 1:50 หรือน้อยกว่า แต่อัตราก าลังนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของ 
กระทรวงยุติธรรมมีสัดส่วนที่ 1:358 ดังนั้น กระทรวงยุติธรรมจึงมีความจ าเป็นที่ต้องมีการว่าจ้างหรือใช้บริการ
จากผู้ ให้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing Management) เพื่อให้เกิด 
ความคล่องตัว และรวดเร็ว โดยเฉพาะงานที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมาตรฐานการให้บริการ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ดังรายละเอียดแสดงในบทที่ 4 
 
 

 

    
 

http://www.people3.com/
http://www.mercerhr.com/
http://www.workforce.com/2003/02/06/ratio-of-it-staff-to-employees/


 
 

 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการในการพัฒนาบุคลากร  
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                  
ของกระทรวงยุติธรรม 
 

ภาคผนวก จ นําเสนอ รายละเอียดแผนงาน/โครงการในการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม รายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

    ผนวก จ-1 



แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564 

ตาราง 1 ยุทธศาสตรที่ 4 : แผนงานที่ 1 : พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของสวนราชการในสงักัดกระทรวงยุติธรรม 

หมายเหตุ : ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่ทําหนาที่ควบคุม กํากับการทํางานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตร อาทิ ผูอํานวยการสวน/สํานัก/กอง/ศนูย 

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 
แผนงานที่ 1 : พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม                               
วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีทักษะบริหารจัดการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม 
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ         

และที่เกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ศึกษา วิเคราะหหลักสูตรท่ีเหมาะสมสําหรับผูบริหาร 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ 

- การจัดการเชิงกลยุทธดานสารสนเทศ 
- เทคโนโลยีใหมสําหรับการจัดการขอมูล 
- การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

และการจัดการ 
- การกํ ากั บ ดู แลโครงการระบบสารสนเทศ 

และการจัดการระบบกระบวนการ 
- การจัดการดานการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 
- การฝกอบรมผูนําสําหรับจัดการระบบขอมูล

สารสนเทศ 
2. ดําเนินการฝกอบรม  
3. ทบทวนหลักสูตรสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยี     

สารสนเทศและการสื่อสารทุกป 

สวนราชการ                                
ที่รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวของ 

• สวนราชการในสังกัด               
กระทรวงยุติธรรม 

 

จํ านวนผู บริ หารด าน เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขารวม
การฝกอบรม 

     

        ผนวก จ-2 



 แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

ตาราง 2 ยุทธศาสตรที่ 4 : แผนงานที่ 2 : พัฒนาศักยภาพของผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

หมายเหตุ : ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หมายถึง บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่ทําหนาที่ควบคุม กํากับการทํางานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบายและยุทธศาสตร อาทิ ผูอํานวยการสวน/สํานัก/กอง/ศูนย 

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 
แผนงานที่ 2 : พัฒนาศักยภาพของผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วัตถุประสงค :  
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
2. เพ่ือเสริมสรางความรู ทักษะเพ่ิมเติมจากสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับวิชาชีพ 

กิจกรรม 
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ         

และที่เกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ศึกษา วิเคราะหหลักสูตรอบรม ระดับผูบริหาร อาทิ 
- หลักสูตรการคิดวิเคราะหและมองภาพองครวม  
- หลักสูตรการตัดสินใจและแกปญหาอยางเปนระบบ 
- หลักสูตรการใหคําปรึกษา 

2. ดําเนินการฝกอบรม 
3. ทบทวนหลักสูตรสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารทุกป 
 

สวนราชการ                                
ที่รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวของ 

• สวนราชการในสังกัด               
กระทรวงยุติธรรม 

 

จํ านวนผู บริหารด าน เทค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารเขารวม
การฝกอบรม 

 

     

           ผนวก จ-3 



 แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

ตาราง 3 ยุทธศาสตรที่ 4 : แผนงานที่ 3 : พัฒนาทกัษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรบับุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนราชการ       
ในสงักัดกระทรวงยุติธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 
แผนงานที่ 3 : พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

วัตถุประสงค :  เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีทักษะความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองทันตอการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี 

กิจกรรม 
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ         

และที่เกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. ประเมินทักษะตนเอง (Self-Assessment) ของบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. วิเคราะหจากการประเมินขางตนมาจัดทําแผนฝกอบรม 
ใหเหมาะสมกับรายบุคคล หรือเฉพาะกลุมบุคคล อาทิ 
หลักสูตร อาทิ  

- หลักสูตรความรูเรื่องการบริหาร ICT ท้ังยุทธศาสตร 
Solution Management, Staff Management 
และ Quality Management  

- หลักสูตรความรูเร่ืองกฎระเบียบและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (Legal and Ethical Issues) การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Development 
Process and Methods)  

- หลักสูตรการบริหารขอมูลและฐานขอมูล (Data 
Management and Databases)  

- หลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ประกอบดวย 
หลักสูตรดานการสื่อสาร โปรแกรมประมวลผลคํา  
โปรแกรมแผนตารางทําการ โปรแกรมการนําเสนอ  
การใชอินเทอรเน็ตและการคนหาขอมูล  

สวนราชการที่รับผิดชอบหลัก  

• สวนราชการในสังกัด               
กระทรวงยุติธรรม 

สวนราชการที่เกี่ยวของ 

• สวนราชการในสังกัด               
กระทรวงยุติธรรม 
 

1.  จํ านวนบุ คลากรด าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
เขารวมการฝกอบรม 

2. จํ านวนบุ คลากรด าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ผานเกณฑการประเมินสมรรถนะ
ในหลักสูตรคอมพิวเตอรพื้นฐาน 

 

     

           ผนวก จ-4 



 แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

ตาราง 3 ยุทธศาสตรที่ 4 : แผนงานที่ 3 : พัฒนาทกัษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรบับุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนราชการ       
ในสงักัดกระทรวงยุติธรรม (ตอ) 

หมายเหตุ: หลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน ไดแก ดานโปรแกรมประมวลผลคาํ, ดานการใชอินเทอรเน็ตและการคนหาขอมูล, ดานการส่ือสาร, ดานโปรแกรมแผนตารางทําการ และ ดานโปรแกรมการนําเสนอ อางอิงจาก บทที่ 5

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 
แผนงานที่ 3 : พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

วัตถุประสงค :  เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีทักษะความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองทันตอการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี 

กิจกรรม 
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ         

และที่เกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

3. ดําเนินการฝกอบรม 
4. ติดตามและประเมินผลบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารรายบุคคลหลังจากเขารวมการฝกอบรม 
 

 

 

     

           ผนวก จ-5 



 แผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564  

ตาราง 4 ยุทธศาสตรที่ 4 : แผนงานที่ 4 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาบุคลากรเขาสูยุคดิจิทัล 

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคดิจิทัล 
แผนงานที่ 4 : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสริมสรางความรู ทักษะเพ่ิมเติมจากสมรรถนะท่ีจําเปนสาํหรับวชิาชีพ 

กิจกรรม 
สวนราชการท่ีรับผิดชอบ         

และที่เกี่ยวของ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ระยะเวลาดําเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. วิเคราะหผลประเมินขางตนและจัดฝกอบรมใหเหมาะสม 
กับรายบุคคล หรือเฉพาะกลุมบุคคล อาทิ 
- การบริหารจัดการโครงการสําหรับผูปฏิบัติงาน (Project 

Management)  
- หลักสูตรมาตรฐานการใหบริการ IT (ISO20000 หรือ ITIL) 
- หลักสูตรการบริหารการจัดซ้ือจัดจาง (IT Procurement) 

และการบริหาร Outsourcing      
- การบริหารจัดการโครงการสําหรับหัวหนางาน (Project 

Management) 
2. ดําเนินการฝกอบรม 
3. ทบทวนหลักสูตรสําหรับพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกป 

สวนราชการที่รับผิดชอบหลัก  

• สวนราชการในสังกัด               
กระทรวงยุติธรรม 

สวนราชการที่เกี่ยวของ 

• สวนราชการในสังกัด               
กระทรวงยุติธรรม 

 

จํ านวนบุ คลากรด าน เทคโนโลยี
สารสน เทศและการสื่ อสารของ 
สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
เขารวมการฝกอบรม  

 

     

           ผนวก จ-6 



เอกสารอางอิง 

˗ หนังสือเวียน ก.พ. อางอิงจาก http://www.ocsc.go.th       
˗ คูมือหลักสูตรการกําหนดตําแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
˗ คูมือการพัฒนาขาราชการตามสมรรถนะหลัก (Core Competencies) สํานักงานคณะกรรมการ  

ขาราชการพลเรือน 
˗ มาตรฐาน EUPIC ( European Certification of Informatics Professionals) 
˗ European e-Competence Framework for ICT User 3.0 
˗ เอกสารแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

พ.ศ. 2556-2559 
˗ เอกสารมาตรฐานทักษะดาน ICT ของบุคลากรในสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ฉบับที่ 1 
˗ เอกสารเผยแพร ผลการศึกษา โครงการศึกษา เพ่ือจัดทํามาตรฐานการกําหนดตําแหนง เพ่ือรองรับ

บุคลากรดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศภาครัฐ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร, สิงหาคม 2556 

˗ The Institute of Internal Auditors (June 2012). Global Technology Audit Guide (GTAG) 7: 
Information Technology Outsourcing 2nd Edition. 

˗ ฝายนโยบายการกํากับสถาบันการเงิน (2557). ประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส. 6/2557  
เรื่องการใชบริการจากผู ใหบริการภายนอกดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing)  
ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2557 

˗ Babin, Ron.ISO37500 A perspective on Standards for Global Outsourcing (Business and 
IT) (Presentation), Ted Rogers School of Management, Ryerson University. 

˗ IT Governance Institute (2005). Governance of Outsourcing, US. 
˗ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 
˗ เอกสาร ILTA’s IT Staffing Survey 
˗ http://www.workforce.com/2003/02/06/ratio-of-it-staff-to-employees/ 

 

http://www.workforce.com/2003/02/06/ratio-of-it-staff-to-employees/
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