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คํานํา 
กรมทางหลวงไดดําเนินการกําหนดแนวทางดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โดยจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือกําหนดทิศทาง แนวทาง
ในการปฏิบัติและการพัฒนางานดานเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหวางปงบประมาณ ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ฉบับนี้ ไดออกแบบใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรตาม
แผนยุทธศาสตรของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ กระทรวง
คมนาคมและยุทธศาสตรในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหการดําเนินงานหรือการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีความเหมาะสมกับ
นโยบายการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันอีก
ดวย 

ซึ่งในการดําเนินงานนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ 
และที่สําคัญยิ่งตองมีจํานวนบุคลากรที่เพียงพอตอภาระงาน ดังนั้นจึงตองมีการบริหารจัดการบุคลากรให
เหมาะสม ดวยเหตุนี้ กรมทางหลวง โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ทันตอการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยขอมูลบุคลากร
ที่มีอยูปจจุบัน ทั้งดานจํานวนบุคลากร ดานคุณวุฒิ ดานความรูและประสบการณ ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อนํามาประกอบการพิจาณาวางแผนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางปงบประมาณ 
๒๕๖๐– ๒๕๖๔ 
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๑.๑ หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาบุคลากรดาน ICT และผูใชงานของกรมทางหลวง ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ไดกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และโครงการตางๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร (Information and Communication Technology: ICT) เพ่ือใชในการสนับสนุนการบริหาร
และปฏิบัติงานของกรมทางหลวง โดยมีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ดูแล
รับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ของกรมทางหลวง เชน ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย 
ระบบงานดานสารสนเทศ และฐานขอมูลตางๆ ที่พัฒนาขึ้น ดวยเหตุนี้ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศจึงตอง
ดําเนินการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือยกระดับคุณภาพการใหบริการและสนับสนุน
ใหการดําเนินการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนที่ยอมรับของหนวยงานตางๆ ภายใน 
กรมทางหลวงและหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

๑.๒ วัตถุประสงค 
๑) เพื่อใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง มีบุคลากรท่ีมีหนาที่ดูแลระบบสารสนเทศ
ของกรมทางหลวงมีความรู ความสามารถ และศักยภาพที่เหมาะสมในการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในการใชงานระบบ ICT ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒) เพื่อใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนศูนยกลางบริหารจัดการ ประสานงานและสนับสนุน
งานดาน ICT ของกรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๓) เพื่อใหบุคลากรท่ัวไปของกรมทางหลวง มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสมตอการขับเคลื่อนหนวยงานไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการทํางานและการใหบริการภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ เปาหมาย 
๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดาน ICT ของกรมทางหลวง 
๒) เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น 
๓) เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบและเปนที่
ยอมรับของบุคลากรของกรมทางหลวงและหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
๔) เพิ่มศักยภาพบุคลากรผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง ใหมีความรูพื้นฐาน
ดาน ICT ที่จําเปนตอการปรับสูรัฐบาลดิจิทัล 

๑.๔ การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง 
การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมทางหลวง มีลักษณะการ

บริหารจัดการในรูปแบบเดียวกันกับหนวยงานของรัฐทั่วไป คือ มีการกําหนดตําแหนงผูอํานวยการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทําหนาท่ีบริหารจัดการ กํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหทุกหนวยงานแตงต้ังผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief 
of Information Office: CIO) ประจํากระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง เปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการบริ
หารจัดการและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมทางหลวง โดยข้ึนตรงกับรองอธิบดี
ฝายวิชาการของกรมทางหลวง โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
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๑) จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงรวมท้ังการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง 
๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา หรือฝกอบรมการใช
คอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม 
๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงสรางการบริหารและมีการแบงกลุมงานตางๆ เพื่อทําหนาที่ใน

การบริหารจัดการและการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบดวย ๖ กลุมและ ๒ 
ฝาย ดังนี้ 

๑) กลุมนโยบายและบริหารสารสนเทศ  
๒) กลุมพัฒนาระบบงาน 
๓) กลุมบริหารจัดการคลังขอมูล 
๔) กลุมบริการสารสนเทศ 
๕) กลุมบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย 
๖) กลุมบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗) ฝายบริหารงานท่ัวไป  
๘) ฝายโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ 

รูปที ่๑ โครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศแบงตามกลุมงาน 
  

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายโครงสรางพืน้ฐานดานสารสนเทศ 

กลุมพัฒนาระบบงาน กลุมนโยบายและบริหารสารสนเทศ 

กลุมบริการสารสนเทศ กลุมบริหารจัดการคลังขอมูล 

กลุมบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย กลุมบริหารจัดการระบบความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๑.๕ สถานการณดําเนินการดาน ICT ของกรมทางหลวง 
ในปจจุบัน (ณ มิถุนายน ๒๕๖๐) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทางหลวง มีบุคลากรสังกัด 

แตละกลุมงาน ดังแสดงในตารางท่ี ๑ 

ตารางท่ี ๑ ขอมูลบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง 
หมายเหตุ สัญลักษณ - คือ ไมมีบุคลากร 
ขอมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อางอิงขอมูลจาก ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง 

กลุม/ฝาย ตําแหนง ระดับ 
อัตราตาม
กรอบ 

อัตราจริง 

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร ผูอํานวยการ ๑ ๑ 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 

เจาพนักงานธุรการ 
อาวุโส/เชี่ยวชาญงาน
บริหาร - - 

ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ๒ ๒ 
พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) - ๓ 
นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ๑ ๑ 
พนักงานบริการ (พนักงานราชการ) - ๓ 
ลูกจางประจํา - - ๒ 
ลูกจางช่ัวคราว - - ๒ 

กลุมนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

ชํานาญการพิเศษ ๒ ๒ 
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ๒ ๔ 

กลุมพัฒนาระบบงาน 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

ชํานาญการพิเศษ ๒ ๑ 
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ๗ ๕ 

กลุมบริหารจัดการ
คลังขอมูล 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

ชํานาญการพิเศษ ๑ ๒ 
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ๔ ๔ 

กลุมบริการสารสนเทศ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

ชํานาญการพิเศษ  ๑ ๑ 
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ - ๒ 

เจาพนักงาน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน - ๑ 

นักวิชาการสถิต ิ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ๓ ๓ 
เจาพนักงานสถิต ิ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ๒ ๒ 

กลุมบริหาร
คอมพิวเตอรและ
เครือขาย 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

ชํานาญการพิเศษ ๑ ๑ 
ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ๔ ๒ 

เจาพนักงาน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร 

อาวุโส/เชี่ยวชาญพิเศษ ๑ - 
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ๔ - 

กลุมบริหารจัดการ
ระบบความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 

ชํานาญการพิเศษ ๑ ๑ 

ปฏิบัติการ/ชํานาญการ ๔ ๔ 
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กลุม/ฝาย ตําแหนง ระดับ 
อัตราตาม
กรอบ 

อัตราจริง 

ฝายโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานสารสนเทศ 

เจาพนักงาน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร 

อาวุโส/เชี่ยวชาญพิเศษ - ๑ 
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน - ๓ 

พนักงาน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร (พนักงานราชการ) - ๓ 

จํานวนบุคลากร รวม ๔๓ ๕๖ 
จํานวนนักวิชาการคอมพิวเตอร รวม ๓๐ ๓๐ 

บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงตามกรอบอัตรากําลังมีจํานวนทั้งสิ้น  
๔๓ อัตรา แตในปจจุบันมีอัตราจริงจํานวน ๕๖ คน แบงเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร ทั้งหมด ๓๐ คน (รวมผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน
ปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร ในตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งหมด ๘ คน และเปนบุคลากร
ที่เปนผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด ๑๘ คน 

สําหรับอัตราสวนที่เหมาะสมของบุคลากรดาน ICT ตอบุคลากรทั้งหมดในองคกรนั้น ไดมีการ
ดําเนินการสํารวจและเผยแพรไวคอนขางหลากหลาย เชน ในป ๒๐๐๓ มีการสํารวจและสรุปวา สําหรับ
องคกรที่มีขนาดใหญ (จํานวนบุคลากรเกิน ๑๐,๐๐๐ คน) มักมีสัดสวนบุคลากรดาน ICT ตอบุคลากร
ทั้งหมดเฉลี่ยอยูที่ ๑:๔๐๑ ในป ๒๐๐๗ ไดมีการรายงานวา สัดสวนที่เหมาะสมของบุคลากรดาน  ICT  
ตอบุคลากรท้ังหมดองคกรขนาดใหญ (จํานวนบุคลากรเกิน ๑,๐๐๐ คน) คือ ๑:๘๒๒ นอกจากน้ี ยังมีการ
รายงานอัตราสวนบุคลากรดาน ICT ตอบุคลากรทั้งหมดของหนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานท่ีไมแสวงกําไร
จะมีคาเฉลี่ยอยูที่ ๑:๓๓๓ แมในแตละการสํารวจ จะใหตัวเลขสัดสวนท่ีไมตรงกัน แตเมื่อพิจารณาจาก
จํานวนบุคลากรดาน  ICT ของกรมทางหลวง จะเห็นไดวา ในสวนของนักวิชาการคอมพิวเตอร  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวงมีจํานวนเพียง ๓๐ คน ซึ่งตองปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการ
และใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับหนวยงานตางๆ และบุคลากรของกรมทางหลวง
ที่มีเปนจํานวนมาก ทั้งที่เปนขาราชการจํานวน ๗,๐๘๔ คน พนักงานราชการ ๖,๙๗๔ คน และบุคลากรท่ี
เปนลูกจางประจํากรมทางหลวงอีกจํานวน ๓,๗๖๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗,๘๒๒ คน หรือเม่ือคิดเปนอัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอรตอจํานวนบุคลากรทั้งหมดของกรมทางหลวงพบวามีสัดสวนที่ ๑:๕๙๔.๐๖๗ หรือ
หากพิจารณาเฉพาะอัตราสวนบุคลากรดาน ICT ตอบุคลากรที่เปนขาราชการ จะมีสัดสวนท่ี ๑:๒๓๖.๑๓ ซึ่ง
นับวาเปนสัดสวนที่ต่ํามากเม่ือเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยอัตราสวนบุคลากรดาน ICT ตอบุคลากรทั้งหมด ไมวา
จะรายงานโดยการสํารวจใด ดังนั้นจึงเห็นไดวาหากตองการใหจํานวนบุคลากรสอดคลองกับคาเฉลี่ย ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองมีจํานวนบุคลากรดาน ICT อยางนอย ๑๗๑ คน๔ ซึ่งเปนเรื่องที่เปนไปได
ยาก เนื่องจากรัฐมีนโยบายที่ไมสงเสริมการเพิ่มจํานวนบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้ขอบเขตและ
ภาระงานดาน ICT ในอนาคตอันใกลที่กําหนดไวในแผนแมบทฯ มีปริมาณมาก จึงทําใหศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศมีหนาที่และความรับผิดชอบท่ีเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง  

                                                 
๑ Site Staff. ๒๐๐๓. Ratio of IT Staff to Employees. (February ๖, ๒๐๐๓). Retrieved from 
http://www.workforce.com/2003/02/06/ratio-of-it-staff-to-employees/. 
๒ Brad Kenny. ๒๐๐๗ . IT Matters: IT Support Staff/End User Ratio "Short of Ideal. (September ๑๙ , ๒๐๐๗ ). Retrieved from 
http://www.industryweek.com/public-policy/it-matters-it-support-staffend-user-ratio-short-ideal 
๓ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวง ป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
๔ พิจารณาเฉพาะบุคลากรกรมทางหลวงที่เปนขาราชการและพนักงานราชการ ในกรณีที่สัดสวนที่เหมาะสมคือ ๑:๘๒ 
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จึงตองมีแนวทางในการเพิ่มศักยภาพแกบุคลากรดาน ICT กรมทางหลวงเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังอาจตองมีการจัดจางหนวยงานจากภายนอกเพ่ือชวยเหลือศูนยเทค โนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติหนาท่ีในการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร 

นอกจากน้ี การที่กรมทางหลวง มีหนวยงานทั้งในสวนกลางและภูมิภาค โดยหนวยงานภูมิภาคซ่ึง
ตั้งอยูในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศน้ัน มีจํานวนถึง ๑๓๑ แหง สงผลใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอัตรา
บุคลากรที่จํากัด ไมสามารถดูแลและใหบริการอยางทั่วถึงและทันตอความตองการได อันเปนปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาและใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมาก นอกจากน้ี การท่ี
กรมทางหลวงไมมีตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร หรือเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรประจําหนวยงาน
ภูมิภาคที่เพียงพอ ทําใหภาระหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหลายประการในสวนงาน
ภูมิภาคเปนความรับผิดชอบของบุคลากรที่มีภารกิจหนาที่อื่นๆ ที่อาจไมมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาท่ี
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารโดยตรง ทําใหเกิดขอจํากัดในการปฏิบัติงาน แมวาทาง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการจัดตั้งเครือขาย ICT Agent ประจําหนวยงานภูมิภาค เพ่ือทําหนาที่
ประสานงานดาน ICT กับหนวยงานในสวนกลาง อยางไรก็ดี หลายหนวยงานยังไมมี ICT Agent หรือมี แต
เปนบุคลากรที่ไมมีความรูความสามารถทางดาน ICT โดยตรง รวมทั้งยังมีปญหาจากการท่ีมีอัตราการลาออก
หรือเปลี่ยนงานของผูที่ถูกกําหนดใหเปน ICT Agent คอนขางสูง 

๑.๖ แผนพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ และกระทรวงคมนาคม 
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ไดเห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) สําหรับใชเปนกรอบในการ
นําพาประเทศไทยไปสูการเปนประเทศท่ีสามารถสรางสรรคและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็ม
ศักยภาพ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความม่ันคง มั่งคั่งและย่ังยืน ตาม
แนวทาง Thailand 4.0 โดยไดกําหนดแนวทางการดําเนินการท่ีสําคัญประการหนึ่งในการปรับเปล่ียน
ภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ที่มุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทํางานและการใหบริการของภาครัฐ ทําใหเกิดความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

เพื่อใหเกิดการยกระดับการผลิตและการบริการของภาครัฐที่ตองใชองคความรูและการพัฒนา
นวัตกรรมใหม ภายใตแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) จึงไดมีความ
รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) (สรอ.) ในการพัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรภาครัฐใหสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลไดอยางรอบรู เทาทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อนําไปสูการปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปน
รัฐบาลดิจิทัล และไดมีการกําหนดเปาหมาย และแผนการดําเนินการโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนา
บุคลากรภาครัฐใหมีทักษะดานดิจิทัล ตลอดจนการจัดทํากรอบการพัฒนาขาราชการและบุคลากรภาครัฐ
ดานดิจิทัล ที่สอดคลองกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานของบุคคล อันจะชวยสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skill Development Plan for Public Officers) 
และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม สงเสริมใหเกิดการพัฒนาทักษะดานการ
บริหารโครงการภาครัฐแกขาราชการพลเรือน ดวยการจัดทําโครงการจัดทําทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ
และบุคลากรภาครัฐ (มีกําหนดการแลวเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐) โดยมีเปาหมาย คือ 

 จัดทําทักษะดิจิทัล รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือกําหนดกรอบการพัฒนา ขาราชการใหมี
ทักษะดานดิจิทัลที่สอดคลองกับผลการวิเคราะหตําแหนงบทบาทหนาที่ของสํานักงาน ก.พ. กําหนด โดยให
ครอบคลุม ๖ กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารระดับสูง (Executive) ผูอํานวยการกอง (Management)  
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ผูทํางานดานนโยบายและวิชาการ (Academic) ผูทํางานดานบริการ (Service) ผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Technology) และ ผูปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 

 ทบทวนและวิเคราะหมาตรฐานวิชาชีพดานดิจิทัล (Digital Literacy และ IT Professional)  
ที่ สคช. ไดดําเนินการไวแลว เพื่อนํามาจัดทําทักษะดานดิจิทัลเพ่ิมเติมใหเขากับเปาหมายท่ีไดกําหนด
รวมกันระหวาง สํานักงาน ก.พ. สคช. และ สรอ. 

 จัดทําทักษะดิจิทัลเพื่อขับเคล่ือนและเปลี่ยนผานภาครัฐใหเปนรัฐบาลดิจิทัล ไดแก  กลุมทักษะ
ดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล , กลุมทักษะดานการควบคุม กํากับ และปฏิบัติตามกฎหมาย 
นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดานดิจิทัล, กลุมทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองคกร
, กลุมทักษะดานการออกแบบกระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพงาน
ภาครัฐ, กลุมทักษะดานการจัดการโครงการและบริหารกลยุทธ, กลุมทักษะดานผูนําดิจิทัล และกลุมทักษะ
ดานการขับเคล่ือนเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล 

ในการจัดทําทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ มุงเนนที่ ๕ มิติเปาหมายการเรียนรู 
ซึ่งประกอบดวย ๗ ทักษะ ดังน้ี 

ตารางท่ี ๒ มิติเปาหมายการเรียนรูและกลุมทักษะดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ๕ 
มิติเปาหมาย กลุมทักษะ 

มิติที่ ๑ รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน ๑. ดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy Skill Set) 

มิติที่ ๒ เขาใจนโยบาย กฎหมาย และ
มาตรฐาน 

๒. ดานการควบคุม กํากับ และปฏิบัติตามกฎหมาย 
นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดานดิจิทัล (Digital 
Governance, Standard and Compliance Skill 
Set) 

มิติที่ ๓ ใชดิจทิัลเพื่อการประยุกตและ
พัฒนา 

๓. ดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองคกร 
(Digital Technology Skill Set) 

๔. ดานการออกแบบกระบวนการและการใหบริการดวย
ระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ 
(Digital Process and Service Design Skill Set) 

มิติที่ ๔ ใชดิจทิัลเพื่อการวางแผน บริหาร
จัดการ และนาํองคกร 

๕. ดานการจัดการโครงการและบริหารกลยุทธ (Project 
and Strategic Management Skill Set) 

๖. ดานผูนําดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set) 
มิติที่ ๕ ใชดิจทิัลเพื่อขับเคล่ือนการ
เปลี่ยนแปลงและสรางสรรค 

๗. ดานการขับเคล่ือนเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล (Digital 
Transformation Skill Set) 

โดยทักษะดิจิทัลที่ตองพัฒนาใหกับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถจําแนกตามกลุมไดดังนี้ 

                                                 
๕ จากเอกสารประกอบการสัมมนาการจัดทําทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ตารางท่ี ๓ ทักษะดิจิทัลสําหรับบุคลากรภาครัฐในแตละกลุมเปาหมาย๖ 

กลุม 
เปาหมาย 

ทักษะดิจิทัลที่ตองพัฒนา 
มิติที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติที่ ๓ มิติที่ ๔ มิติที่ ๕ 
Digital 

Literacy Skill 
Set 

Digital 
Governance, 
Standard and 
Compliance 

Skill Set 

Digital 
Technology 

Skill Set 

Digital Process 
and Service 

Design Skill Set 

Project and 
Strategic 

Management 
Skill Set 

Digital 
Leadership 

Skill Set 

Digital 
Transformation 

Skill Set 

Executive   - - -   
Management   - -    

Academic     - - - 
Service     - -  

Technology      -  
Others   - -  - - 

ทักษะในมิติที่ ๑ และ ๒ ซึ่งประกอบดวยทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะ
ดานการควบคุม กํากับ และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดานดิจิทัล ถือเปนทักษะ
พื้นฐาน (Fundamental Digital Government Skill) ที่ขาราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งหมดตองมี 

ในสวนของกระทรวงคมนาคม ก็ไดมีการจัดทําโครงการศึกษา วิเคราะห และจัดทํามาตรฐานการ
ดําเนินงานดาน ICT เชิงรุก เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร และการเขาสูเศรษฐกิจดิจิทัลของ
กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีกําหนดการแลวเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ สวนหนึ่งของโครงการ คือการจัดทํา
รางกรอบความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) สําหรับบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคม รวมทั้งการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงคมนาคม (๖๑-๖๔) (ฉบับที่ ๑) โดยผลจากการดําเนินโครงการน้ัน ประกอบไปดวย 

 กรอบความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารใหม (IT Competency)  

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
คมนาคม ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 หลักสูตรนํารอง (Pilot Training Courses) และรายชื่อหลักสูตรที่สามารถนําไปใชพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงในอนาคต (Selected Course List) 

 ระบบสารสนเทศการรายงานสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Dashboard System) 

 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม 

ซึ่งจะมีการเพิ่มทักษะและสมรรถนะดิจิทัลที่จําเปนสําหรับบุคลากรที่ไมไดปฏิบัติงานดาน ICT ของ
กระทรวงคมนาคม ตัวอยางเชน การเขารวมวัฒนธรรมองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชดิจิทัล  
การรูจักกฎหมายและกฎระเบียบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน รวมไปถึงสมรรถนะตามลักษณะงาน 
(Functional Competency) อันหมายถึงสมรรถนะดานไอทีที่ เหมาะสมกับการทํางานของบุคลากร 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม ตัวอยางเชน วิสัยทัศนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศใหม  
การออกแบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสั่งสมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

                                                 
๖ จากเอกสารประกอบการสัมมนาการจัดทําทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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โดยผลจากการจัดทําโครงการจัดทําทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ  
และแผนยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 
สามารถนํามาใชเปนกรอบใหกับกรมทางหลวงในการวางแผนพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงการกําหนดหลักสูตร
อบรมหรือสัมมนา เพือ่เพ่ิมศักยภาพในดานทักษะดิจิทัล 

๑.๗ แนวทางดําเนินการพัฒนาบุคลากรศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการและดูแลดาน เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง มีการแบงสวนงานตางๆ ในการปฏิบัติงานโดยมีการกําหนด
กรอบหนาที่ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน อยางไรก็ดี เพ่ือใหตอบสนองตองานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารที่เพิ่มมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงตองมีการปรับบทบาทหนาที่
เพิ่มเติมใหเหมาะสมกับภารกิจหนาที่ของหนวยงาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จากขอจํากัดในดานบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลตอการดําเนินการของศูนย ฯ  
ในการรองรับงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหมีประสิทธิภาพ บุคลากรของ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทําหนาที่บริหารจัดการและสนับสนุนการใชงานและการใหบริก ารดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จําเปนตองไดรับการสงเสริมเพ่ือพัฒนาใหมีศักยภาพ สามารถเรียนรู
และปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และสามารถรองรับ
ภาระงานและระบบงานสารสนเทศท่ีมีจํานวนมากและมีความซับซอนที่เพ่ิมมากข้ึน  ในการพัฒนาบุคลากร
ดังกลาว ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง จําเปนตองมีแผนดําเนินการท่ีเหมาะสม ที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นตางๆ ดังนี ้

 การบริหารจัดการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การบริหารจัดการดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 การบริหารจัดการดานอัตรากําลัง 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๗.๑ การบริหารจัดการดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานหลักของกรมทางหลวงท่ีทําหนาที่บริหารจัดการ 

ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยใช ICT เปนเคร่ืองมือในการสนับสนุน โดยมีอํานาจ
หนาทีด่ังที่กลาวไวในหัวขอที่ ๑.๔ 

เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวงอาจตองมีการปรับกรอบภารกิจของศูนย ฯ ให
ครอบคลุมประเด็นตางๆ เพิ่มเติม ดังนี ้

 กําหนดแนวทางและระเบียบปฏิบัติสําหรับการใชงานและการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยระบบ ICT ของกรมทางหลวง 

 ดูแลและกําหนดมาตรฐานดานเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบงาน ICT ของกรมทางหลวง 
 การสอบทานความเส่ียงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Audit) 

 บริหารจัดการและจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขายสารสนเทศใหสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาใหใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ 

 พัฒนาหรือจัดใหมีระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร การบริหาร
จดัการ และการดําเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวง 
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     หนาที่ ๙  

 ดูแลและบริหารจัดการคลังขอมูล ฐานขอมูล รวมถึงเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ ยน
ขอมูล และ ศูนยประสานขอมูลของกรมทางหลวง 

 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถดาน  ICT ที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงและสายงานที่รับผิดชอบ 

 บริหารการจัดจางผู เ ช่ียวชาญภายนอก (Outsourcing Management) เ พ่ือให 
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดโครงสรางในการบริหารจัดการ และมีการแบง
สวนราชการ เปน ๖ กลุม และ ๒ ฝาย ดังนี ้

 กลุมนโยบายและบริหารสารสนเทศ  
 กลุมพัฒนาระบบงาน 

 กลุมบริหารจัดการคลังขอมูล 

 กลุมบริการสารสนเทศ 

 กลุมบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 กลุมบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ฝายบริหารงานท่ัวไป  
 ฝายโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ 

โดยอัตรากําลังของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตามการปฏิบัติงานจริงเปนดังนี ้
ตารางท่ี ๔ จํานวนบุคลากรในแตละสวนงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อางอิงขอมูลจาก ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง 

รายการ ขาราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจางประจํา ลูกจาง

ชั่วคราว รวม 

ผูอํานวยการ ๑ - - - ๑ 
ฝายบริหารงานท่ัวไป  ๓ ๖ ๒ ๒ ๑๓ 
กลุมนโยบายและบริหาร
สารสนเทศ  ๖ - - - ๖ 

กลุมพัฒนาระบบงาน  ๖ - - - ๖ 
กลุมบริหารจัดการคลังขอมูล  ๖ - - - ๖ 
กลุมบริการสารสนเทศ  ๙ - - - ๙ 
กลุมบริหารคอมพิวเตอรและ
เครือขาย  

๓ - - - ๓ 

กลุมบริหารจัดการระบบความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕ - - - ๕ 

ฝายโครงสรางพ้ืนฐานดาน
สารสนเทศ ๔ ๓ - - ๗ 

รวม ๔๓ ๙ ๒ ๒ ๕๖ 
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     หนาที่ ๑๐  

จากโครงสรางของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว มีความเหมาะสมและชัดเจนใน
ระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงไมจําเปนตองปรับเปลี่ยนโครงสรางของหนวยงาน เพียงแตตองมีการกําหนด
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของสวนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารใหมีความชดัเจนยิ่งขึ้น และครอบคลุมตอภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อสามารถจัดสรร
และกําหนดหนาที่ของบุคลากรในกลุมงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

การบริหารจัดการกลุมงานตางๆ จะตองมีความยืดหยุนเพื่อใหบุคลากรสามารถทํางาน
รวมกันหรือทํางานทดแทนกันในบางชวงเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการเรียนรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงลึกและชวยใหการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับ
ระบบ ICT สามารถนําบุคลากรจากสวนงานตางๆ มาดําเนินงานรวมกันไดสะดวกย่ิงขึ้น และ
กอใหเกิดการทํางานเปนทีม 

โครงสรางการบริหารจัดการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศในแตละสวนงานยังสามารถแบง
ออกเปนสวนงานยอยตามลักษณะของงานเพ่ิมเติม ซึ่งการกําหนดสวนงานยอยนั้น จะทําให
สามารถกําหนดความรับผิดชอบในรายละเอียดเพ่ือชวยใหการศึกษาเรียนรูในเชิงลึกดําเนินการได
สะดวกย่ิงขึ้น นอกจากนี้การจัดแบงสวนงานยอยชวยใหการประเมินภาระงานและการกําหนด
อัตราบุคลากรท่ีเหมาะสมในการรับผิดชอบภารกิจหลักของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและจํานวน
ทรัพยากรท่ีตองการในการดําเนินการวาควรมีจํานวนเทาใด อยางไรก็ดี การจัดแบงเปนสวนงาน
ยอยนี้ควรดําเนินการอยางไมเปนทางการ เนื่องจากบุคลากรทุกคนท่ีสังกัดในแตละสวนงานมีหนาที่
ที่ตองสนับสนุนทุกภารกิจที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบ หากมีการจัดแบงสวนงาน
เปนสวนงานยอยๆ อยางเปนทางการแลว อาจทําใหการทํางานรวมกันในแตละสวนงานทําไดยาก
ยิ่งขึ้นเพราะคิดวาเปนงานของผูอื่นหรือสวนงานอ่ืน 

โดยการปรับภารกิจใหครอบคลุมตอลักษณะงานท่ีมีการเปล่ียนแปลง รวมทั้งการแบงสวน
งานยอย มีแนวทางดังนี ้

๑.๗.๑.๑ กลุมนโยบายและบริหารสารสนเทศ มีหนาที่หลักดังนี้ 
๑) จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผานเครือขายคอมพิวเตอร 
๒) กําหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศ 
๓) จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผานเครือขาย
คอมพิวเตอร 
๔) จัดทํางบประมาณและโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖) เสนอแนะเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
บริการ 
นอกจากนี้ สวนงานน้ีควรมีหนาที่เพิ่มเติมในการกํากับดูแลการจัดจางบุคลากร

จากภายนอก (Outsource) ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ ICT ทั้งหมดดวย เพ่ือใหการ
พัฒนาระบบ ICT เปนไปอยางสอดคลองตามมาตรฐานที่กําหนด 

จากภารกิจดังกลาวขางตน กลุมนโยบายและบริหารสารสนเทศสามารถแบง
ออกเปน ๒ สวนงานยอย ประกอบดวย 
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     หนาที่ ๑๑  

 สวนงานนโยบาย 
ทําหนาที่หลักในการศึกษาและวิเคราะหกระบวนงานและนโยบายหลัก

ขององคกรเพื่อการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดาน ICT สําหรับกรมทางหลวง 
รวมถึงกําหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศ โดยมีการประสานงานกับฝายตางๆ 
เพื่อจัดทํางบประมาณโครงการดาน ICT ในสวนงานนี้ตองการนักวิชาการ
คอมพิวเตอรที่เขาใจภาพรวมของงานสารสนเทศ มีความรูความสามารถดาน 
ICT ดานระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ ICT ตลอดจนสามารถดําเนินการวิจัย
และวิเคราะหเพ่ือกําหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศ และแนะนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับงานของกรมทางหลวง 
 สวนงานบริหารโครงการและติดตามประเมินผล 

ทําหนาที่เปนแกนหลักในการประสานงานกับบุคลากร และกลุมงานตางๆ 
ที่ เกี่ยวของกับโครงการ อํานวยการ ติดตาม สนับสนุนการดําเนินการ 
ประเมินผลและผลักดันโครงการสูการใชงานจริง เพื่อใหโครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงคขององคกร ติดตามประเมินผลการดําเนินการและประสิทธิภาพ
ของการใชงานดาน ICT ในสวนงานนี้ตองการนักวิชาการคอมพิวเตอรที่มี
ทักษะดานการบริหารโครงการดาน ICT 

๑.๗.๑.๒ กลุมพัฒนาระบบงาน มีหนาที่หลักดังนี ้
๑) วางแผนการพัฒนาโปรแกรมระบบงานประยุกต 
๒) วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงานประยุกตใหเปนไปตาม
ความตองการของผูใชงาน 
๓) จัดทําคูมือประกอบโปรแกรมระบบงานประยุกต รวมท้ังจัดทําคูมือการใช
โปรแกรมระบบงานฉบับราง 
๔) ควบคุม ดูแลและบํารุงรักษาระบบงาน 
๕) ใหความรวมมือในการแกปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับโปรแกรม 
จากภารกิจดังกลาวขางตน กลุมพัฒนาระบบงานสามารถแบงออกเปน ๓  

สวนงานยอย ประกอบดวย 
 สวนงานวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ 

ทําหนาที่วางแผนการพัฒนาโปรแกรมระบบงานประยุกต วิเคราะหและ
ออกแบบโครงสรางระบบงานประยุกตตางๆ เพื่อตอบสนองตอภารกิจของ
องคกร สวนงานน้ีตองการนักวิชาการคอมพิวเตอรที่มีทักษะความรู
ความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบโปรแกรม 
 สวนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ทําหนาที่พัฒนา และ/หรือปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติมตามความตองการ
ของผูใชและหนวยงานตางๆ ตามที่กลุมงานวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
สารสนเทศกําหนด ติดตั้งระบบงาน เรียนรูและทํางานรวมกับผูพัฒนาระบบ
ของหนวยงานภายนอกในกรณีที่กรมทางหลวงจัดจางหนวยงานภายนอกใน
การพัฒนาระบบงาน จัดทําคูมือการใชงานซอฟตแวรหรือระบบงาน ในสวน
งานน้ีตองการนักวิชาการคอมพิวเตอรที่มีทักษะดานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 
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 สวนงานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
ทําหนาที่ควบคุมดูแล บํารุงรักษาระบบงาน รวมทั้งแกไขปญหาตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการใชงานโปรแกรม ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูและทักษะใน
การใชระบบงานเพ่ิมเติม ในสวนงานน้ี ตองการนักวิชาการคอมพิวเตอรที่มี
ความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหาการใชงานระบบ 

๑.๗.๑.๓ กลุมบริหารจัดการคลังขอมูล มีหนาที่หลักดังน้ี 

๑) ออกแบบโครงสร างฐานขอมูล (Conceptual Schema and Internal 
Schema) เพื่อรับรองการเปนคลังขอมูล (Data Warehouses) ของกรมทางหลวง 
๒) สนับสนุน ใหคําปรึกษา และใหความชวยเหลือในการออกแบบโครงสราง
ฐานขอมูลสําหรับผูใชงาน 
๓) จัดสรางฐานขอมูลสารสนเทศ (Database) ที่จําเปนตอการพัฒนาโปรแกรม
ระบบงานประยุกต และจัดสรางฐานขอมูลสารสนเทศสวนกลาง เพื่อเปน
คลังขอมูล (Data Warehouses) ซึ่งสามารถใชงานรวมกันได 
๔) กําหนด กํากับ และบังคับใชซึ่งมาตรฐานของขอมูล 
๕) กําหนดและควบคุมสิทธ์ิการเขาถึงขอมูล 
๖) กําหนดแผนการจัดระบบสํารองขอมูล และการกูคืนขอมูล (Back Up and 
Recovery) 
๗) บริหารจัดการฐานขอมูลและคลังขอมูลใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
๘) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือจัดทํารายงานหรือระบบสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจเสนอผูบริหารระดับสูง 
จากภารกิจดังกลาวขางตน กลุมบริหารจัดการคลังขอมูลสามารถแบงออกเปน ๒ 

สวนงานยอย ประกอบดวย 
 สวนงานวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาฐานขอมูล 

ทําหนาที่วิเคราะห ออกแบบโครงสรางขอมูลสําหรับระบบงานตางๆ และ
คลังขอมูลของกรมทางหลวง กําหนดและบังคับใชมาตรฐานขอมูล จัดสราง
ฐานขอมูลสารสนเทศ ประสานงานกับสวนตางๆ และหนวยงานภายนอกท่ี
เ ก่ียวของในการแลกเปลี่ยนขอมูล  ในสวนงานนี้ตองการนักวิชาการ
คอมพิวเตอรที่มีทักษะความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบ
โครงสรางขอมูลและระบบฐานขอมูล พัฒนาฐานขอมูล 
 สวนงานบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 

ทําหนาที่บริหารจัดการขอมูล บริหารจัดการใหระบบฐานขอมูลตางๆ 
สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อํานวยความสะดวกในการใชงานแกผูใช สนับสนุนกลุมงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
กําหนดและควบคุมสิทธ์ิการเขาถึงขอมูล การจัดระบบสํารองขอมูล และการ 
กูคืนขอมูล ในสวนงานนี้ตองการนักวิชาการคอมพิวเตอรที่มีทักษะความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการฐานขอมูล การดูแลรักษาความปลอดภัย
ของขอมูล 
นอกจากน้ี เพ่ือใหสอดคลองตอแนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร และตอบสนองตอภารกิจของกรมทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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อาจตองมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรเพื่อใหครอบคลุมภารกิจเพ่ิมเติมในประเด็น
ตอไปน้ี 

๑) การดูแลและบริหารจัดการศูนยขอมูล (Data Center) 
๒) การบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
๓) การบํารุงรักษาคลังขอมูล และระบบฐานขอมูล 
๔) การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล (Information Security)

๑.๗.๑.๔ กลุมบริการสารสนเทศ มีหนาที่หลักดังนี้ 
๑) เปนศูนยกลางในการใหบริการ สงเสริมและสนับสนุนผูใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารผานเครือขายคอมพิวเตอร 
๒) ประสานงานเครือขายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสู 
การปฏิบัต ิ
๓) พัฒนาและบริหารจัดการบริการทางอิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซตกรมทางหลวง 
กระดานถามตอบ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 
๔) ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การสราง
ปฏิสัมพันธและความเขาใจที่ดีและถูกตองแกผูใชงาน 
๕) ทดสอบระบบงาน และจัดทําคูมือการใชงานสําหรับผูปฏิบัติงาน 
๖) จัดทํา ปรับปรุง บริหารจัดการฐานความรู ประยุกตขอมูลขาวสาร ให
ทันสมัยเพื่อการเผยแพรและบริการ 
๗) สํารวจ รวบรวมขอมูล นํามาวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ และการพยากรณ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง 
๘) ติดตามและวิเคราะหประเมินผลระบบสารสนเทศ 
จากภารกิจดังกลาวขางตน กลุมบริการสารสนเทศสามารถแบงออกเปน ๓ 

สวนงานยอย ประกอบดวย 
 สวนงานบริหารจัดการบริการทางอิเล็กทรอนิกสและระบบสารสนเทศ 

ทําหนาที่พัฒนาและบริหารจัดการบริการทางอิเล็กทรอนิกส ทดสอบ
ระบบงานและจัดทําคูมือ วิเคราะหและประเมินผลระบบสารสนเทศ ในสวน
งานนี้ ตองการนักวิชาการคอมพิวเตอรที่มีทักษะในการทดสอบระบบงาน 
(Software Testing) การบริหารจัดการการใหบริการทางไอที  และมี
ความสามารถในการวิเคราะหและแกไขปญหา 
 สวนงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทําหนาที่ใหบริการ สงเสริมและสนับสนุนผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ประสานงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ 
บริหารจั ดการฐานความ รู ใหทั นสมั ย เพื่ อการ เผยแพร และบริ การ 
ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
การสรางปฏิสัมพันธและความเขาใจท่ีดีและถูกตองแกผูใชงาน  สวนงานน้ี
ตองการนักวิชาการคอมพิวเตอรที่มีความสามารถในดานการประสานงาน  
การประชาสัมพันธ และการสื่อสาร 
 สวนงานวิเคราะหและบริการขอมูลสารสนเทศ 
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สํารวจ รวบรวมขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ และการ
พยากรณ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง  ประสาน 
ความรวมมือกับฝายตางๆ เพื่อบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการกรมทางหลวง  
สวนงานน้ี ตองการบุคลากรในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรและ
นักวิชาการสถิติ ที่มีความรูความสามารถในการสํารวจและจัดเตรียมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล รวมทั้งประสานงานกับบุคลากรท้ังภายในและภายนอก 
กรมทางหลวง 

๑.๗.๑.๕ กลุมบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย มีหนาที่หลักดังนี ้
๑) กําหนดรูปแบบ และคาติดต้ังเริ่มตนการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
ในหองคอมพิวเตอรแมขายศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือตามหนวยงานตางๆ 
ที่รองขอ 
๒) จัดทําแผนการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขาย 
ในสวนที่รับผิดชอบ 
๓) กําหนดมาตรฐานควบคุมและบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
สื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศของหนวยงานตางๆ ของกรมทางหลวง 
๔) จัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และ
อุปกรณเครือขายภายในหนวยงานกรมทางหลวงใหทันสมัยอยูเสมอๆ 
๕) บริหารจัดการควบคุม มอนิเตอร วงจรสื่อสัญญาณ เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขาย วิเคราะหปญหาการเช่ือมโยงเครือขายและเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายทั้ง
ในสวนกลางและหนวยงานภูมิภาค 
๖) จัดทําโครงการฯ ปรับปรุงพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 
ตลอดจนติดตามการบริหารโครงการฯ 
๗) ทําการสํารองขอมูล (Backup) และชวยคืนคาแฟมระบบคอมพิวเตอร 
(Restore) ใหกลับไปสูชวงเวลากอนหนา 
๘) ควบคุมทะเบียนหมายเลขไอพีภายใน/ ภายนอก โดเมนเนม (Domain 
Name) และการใชงานระบบเครือขาย 
๙) ประสานงานกับสวนราชการตางๆ (กระทรวงคมนาคม และหนวยงาน
ตางๆ ภายใตสังกัดกรมทางหลวง) ที่เกี่ยวกับการเช่ือมโยงเครือขายสารสนเทศ 
๑๐) ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะดานเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร 
แมขาย การเชื่อมโยงเครือขายแกหนวยงานภายใตสังกัดกรมทางหลวง 
๑๑) ศึกษาหาแนวทาง นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 
แมขาย และระบบเครือขายของกรมทางหลวง 
๑๒) ติดตาม และประเมินผล เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และระบบเครือขาย
สื่อสารของกรมทางหลวง 
๑๓) จัดทําคูมือการใชงานในสวนท่ีรับผิดชอบ 

จากภารกิจดังกลาวขางตน กลุมบริหารคอมพิวเตอรและเครือขายสามารถแบง
ออกเปน ๒ สวนงานยอย ประกอบดวย 

 สวนงานบริหารจัดการคอมพิวเตอรแมขาย 
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ทําหนาที่ เกี่ยวกับการติดตั้ ง ดูแล บริหารจัดการและบํารุงรักษา 
เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายทั้งหมด จัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลรายละเอียด
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ประสานงานกับกลุมงานตางๆ และภายนอก
หนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
รวมไปถึงใหคําปรึกษาดานเทคนิคและสนับสนุนในการติดต้ัง และแกไขปญหา
ตางๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอรแมขายของกรมทางหลวง  สวนงานน้ีตองการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรและเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรที่มีความรู
ความสามารถในการติดต้ัง ดูแล และแกไขปญหาคอมพิวเตอรแมขาย 
 สวนงานบริหารจัดการเครือขาย 

ทําหนาที่เกี่ยวกับการดูแล บริหารจัดการ บํารุงรักษาระบบเครือขาย 
รวมถึงอุปกรณเครือขายของกรมทางหลวงใหทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
ควบคุมดูแลการใชงานระบบเครือขาย แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ
เครือขาย ประสานงานกับสวนราชการตางๆท่ีเกี่ยวกับการเช่ือมโยงเครือขาย
สารสนเทศ รวมทั้งใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะดานเทคนิคเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงเครือขายแกหนวยงานภายใตสังกัดกรมทางหลวง สวนงานนี้ตองการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรที่มีความรูความสามารถดานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร 

๑.๗.๑.๖ กลุมบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาที่หลัก
ดังนี ้
๑) วางแผน จัดสราง และพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารผานเครือขายคอมพิวเตอร 
๒) กําหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร 
๓) กําหนดขอบังคับ ระเบียบ มาตรฐาน เพื่อใหการส่ือสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย 
มีความนาเชื่อถือ 
๔) เฝาระวัง ตรวจสอบการบุกรุก การคุกคามเพ่ือโจมตีหรือทําความเสียหาย
ตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอร 
๕) ควบคุมและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารผานเครือขายคอมพิวเตอร 
๖) ศึกษา ติดตามวิวัฒนาการ การบุกรุกและคุกคาม นํามาวิเคราะห
ประเมินผล เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยใหทันตอเหตุการณและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
๗) เผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอผูใช และประสาน
ความรวมมือในการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง 

จากภารกิจดังกลาวขางตน กลุมบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถแบงออกเปน ๒ สวนงานยอย ประกอบดวย 
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 สวนงานแผนความม่ันคงปลอดภัย 
ทําหนาที่ ในการวิเคราะห วางแผน และกําหนดระเบียบขอบังคับ 

มาตรการ และมาตรฐานเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร รวมไปถึงเผยแพรองคความรูที่เกี่ยวของและเปน
ประโยชนตอผูใช สวนงานนี้ตองการนักวิชาการคอมพิวเตอรที่มีความรู
ความสามารถดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  มาตรฐานการรักษา 
ความปลอดภัยบนเครือขาย 
 สวนงานบริหารความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ทําหนาที่พัฒนา ดูแล และบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฝาระวัง ตรวจสอบการบุกรุก  
การคุกคามเพ่ือโจมตีหรือทําความเสียหายตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารผานเครือขายคอมพิวเตอร  สวนงานน้ีตองการนักวิชาการ
คอมพิวเตอรที่มีความรูความสามารถดานเครือขาย และความม่ันคงปลอดภัย
ของระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

๑.๗.๑.๗ ฝายโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ มีหนาที่หลักดังนี ้
๑) สํารวจ ตรวจสอบโครงการ และวางแผนการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงสําหรับรองรับระบบงานตางๆ ของกรมทางหลวง 
๒) กําหนดและรวมพิจารณาตรวจสอบคุณลักษณะทางเทคนิคที่เกี่ยวกับ 
การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร (Specification) 
๓) ใหคําปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือ การใชงาน การติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวงตางๆ 
๔) ใหบริการบํารุงรักษาเบื้องตนตามคาบเวลา (Periodic Preventive 
Maintenance) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
๕) ใหการสนับสนุนการประยุกตใชงานเครือขายสื่อสาร เชน ระบบประชุม
ทางไกล (Conference) และระบบโทรศัพท VOIP 
๖) พิจารณาและกําหนดรูปแบบ การเชื่อมโยงระบบเครือขายและระบบไฟฟา
สําหรับการติดตั้งอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร 
๗) ติดตั้งบํารุงรักษาและควบคุมดูแล เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ
เครือขาย ระบบไฟฟา ระบบรักษาความปลอดภัย ภายในหองเคร่ืองคอมพิวเตอร
แมขาย 
๘) ตรวจสอบและดูแลบํารุงรักษาระบบเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) 
๙) ติดตั้ง ซอมบํารุง สายสัญญาณสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย 
เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 
๑๐) พิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิคเกี่ยวกับการเปลี่ยนทดแทน (Change 
Order) อุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ 
๑๑) ติดตั้ ง โปรแกรมระบบปฏิบั ติ การ  ( Operating System) Desktop 
Application ตางๆ 
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๑๒) ใหบริการดูแลและควบคุมการใชงานหองฝกอบรมคอมพิวเตอร รวมท้ัง
อุปกรณโสตทัศนูปกรณตางๆ 
จากภารกิจดังกลาวขางตน ฝายโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ สามารถแบง

ออกเปน ๓ สวนงานยอย ประกอบดวย 
 สวนงานวางแผนและออกแบบโครงสรางพื้นฐานดาน ICT  

ทําหนาที่ในการวางแผนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ  ICT 
กําหนดและตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร
และการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ กําหนดรูปแบบการ
เชื่อมโยงระบบเครือขายและระบบไฟฟาสําหรับการติดต้ังอุปกรณคอมพิวเตอร 
สวนงานนี้ตองการนักวิชาการคอมพิวเตอรหรือเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
ที่มีความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเทคนิคที่เหมาะสมตอการใชงานของครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ การออกแบบติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร 
รวมท้ังการเช่ือมโยงระบบเครือขายและระบบไฟฟาสําหรับการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร 
 สวนงานติดต้ังโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 

ทําหนาที่ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับระบบ ICT 
และโครงสรางพ้ืนฐานดาน  ICT ติดตั้ งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและ 
แอปพลิเคชันตางๆ ใหคําปรึกษาในการใชงานหรือการติดต้ังอุปกรณตางๆ 
สวนงานนี้ตองการเจาพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีความรูความสามารถใน
การสํารวจและติดต้ังอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 
 สวนงานบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 

ทําหนาที่บํารุงรักษาและควบคุมดูแลหองคอมพิวเตอรแมขาย อุปกรณ  
ICT และโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ตางๆ รวมท้ังใหบริการและควบคุมการใช
ง านห อ งฝ กอบรมคอมพิว เตอร  ส วนงานนี้  ต อ งการ เจ าพ นักงาน 
เคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีความรูความสามารถในการซอมแซมและบํารุงรักษา
คอมพิวเตอร อุปกรณ ICT และโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 

๑.๗.๒ การบริหารจัดการดานบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๑.๗.๒.๑ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากร 

แนวทางหนึ่ง ในการบริหารจัดการบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
การกําหนดสมรรถนะใหกับบุคลากร โดยการกําหนดสมรรถนะนี้ สามารถนํามาใชในการ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร การวางแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งสามารถนําไปใช
ในการบริหารเสนทางสายอาชีพ (career path) ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือให
การดําเนินการตางๆ ตามภารกิจหลักของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปดวย 
ความเรียบรอยและบรรลุเปาหมาย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศควรกําหนดสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ของบุคลากร ซึ่งเปนสมรรถนะหรือความสามารถหลักที่บุคลากร
ทุกคนทุกตําแหนงของศูนยจะตองมี โดยสมรรถนะหลักที่จําเปนสําหรับบุคลากรของ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังน้ี 

๑) การเรียนรูวิทยาการและเทคโนโลยีใหมไดดวยตัวเอง เนื่องจากความรูที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
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รวดเร็ว การเรียนรูอยางตอเนื่องเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเองจึงนับวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับบุคลากร
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) การส่ือสารและการถายทอดความรูในการทํางานรวมกับผูอื่น เนื่องจาก
บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองมีการติดตอสื่อสารและทํางาน
รวมกับผูอื่นทั้งภายในองคกรและภายนอก ดังนั้นทักษะการสื่อสารที่ทําใหเกิด
ความเขาใจที่ตรงกัน หรือการถายทอดความรูระหวางกันจึงเปนสมรรถนะท่ี
สําคัญมาก 
๓) การส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ สามารถอานและพูดไดในระดับดีหรือดีมาก 
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําเปนตองมีการศึกษา
คนควาหาความรู ใหมๆ และแหลงความรูที่ เกี่ยวของสวนใหญเปนสื่อ
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้การเรียนรูในเชิงลึกบางเรื่องอาจตองเรียนรูจาก
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ดังนั้นความสามารถในการส่ือสารและการรับรูใน
ภาษาอังกฤษจึงเปนความสามารถที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได 
๔) การมีจริยธรรม ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่ เนื่องจากบุคลากร
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทางหลวง ทํางานเกี่ยวของกับขอมูลที่
มีระดับชั้นความลับและมีความสําคัญกับการตรวจสอบท่ีมีผลกระทบตอสังคม
สูง ดังน้ันความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที่จึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง 
๕) การมุงผลสัมฤทธ์ิและมุงมั่นสูความเปนเลิศ เนื่องจากศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทและความสําคัญอยางมากในการตอบสนองตอแนวทาง
ของภาครัฐที่มุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
และการใหบริการ บุคลากรของศูนย จึงควรมีความมุงมั่น มี ความคิด
สรางสรรค มีการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานอยูเสมอเพื่อสงมอบงานและ
บริการที่มีคุณภาพสูงสุด 
๖) แมคุณสมบัติของบุคลากรในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร นักวิชาการ
สถิติ เจาพนักงานสถิติ หรือเจาพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอรจะตองเปนไป
ตามท่ี ก.พ. กําหนด อยางไรก็ดีแตละฝายหรือกลุมงาน ควรมีการกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรประจํากลุม เพื่อใหสอดคลองกับหนาที่และ
ภารกิจที่ตองรับผิดชอบ ดังนี ้

๑.๗.๒.๒ กลุมนโยบายและบริหารสารสนเทศ 

กลุมงานนโยบายและบริหารสารสนเทศจําเปนตองมีบุคลากรในตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร โดยในสวนของรายละเอียดขอกําหนดเชิงสมรรถนะ 
(Functional Competencies) นั้น ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอางอิงจาก
สมรรถนะบางสวนสําหรับสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัล
คอนเทนต สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ 
นักบริหารโครงการสารสนเทศ ท่ีกําหนดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดังนี ้
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ตารางท่ี ๕ สมรรถนะตามหนาที่ของบุคลากรในกลุมนโยบายและบริหารสารสนเทศ 

ลําดับ สวนงานยอย หนาที ่ สมรรถนะตามหนาที ่
๑ สวนงานนโยบาย  จัดทํานโยบายและ

ยุทธศาสตรดาน ICT 
 สนับสนุนการจัดทําโครงการ
ดาน ICT 
 กําหนดมาตรฐาน 
 จัดทํางบประมาณ 

 กําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรดาน ICT 
 กําหนดมาตรฐานระบบ

สารสนเทศ 
 จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 จัดทําโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ระบุผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ

โครงการ และรวบรวมความ
ตองการของผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ 
 ระบุความเส่ียงของโครงการ 
 การประมาณการงบประมาณ

ของโครงการ 
๒ สวนงานบริหารโครงการและ

ติดตามประเมินผล 
บริหาร กํากับ ติดตาม  และ
ประเมินผลโครงการ 

 ประสานงานผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับโครงการ 
 ติดตาม ตรวจตราและ

สนับสนุนการดําเนินการโครงการ  
 ประเมินผล และประกัน

คุณภาพโครงการ 

จากสมรรถนะดังกลาว สามารถสรุปเปนความรูพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจ
ของบุคลากรในสวนงานน้ีไดดังนี ้

 บุคลากรสวนงานนโยบาย 
- มีความรู ความสามารถและสามารถคาดการณแนวโนมดาน ICT 
- มีความรูเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวกับดาน ICT 
- มีความสามารถในการวิเคราะห กําหนดนโยบายและการประเมินผล

ดาน ICT 
- มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับฝายตางๆ 
- มีความรูความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ระบุสาเหตุและ

ผลกระทบของความเสี่ยง 
- มีความรูในการเขียนโครงการ 
- มีความรูความสามารถในการจัดทํางบประมาณ 

 บุคลากรสวนงานบริหารโครงการและติดตามประเมินผล 
- มีความรู ความเขาใจในระบบงาน ICT 
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- มีความสามารถบริหารโครงการและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปน
อยางดี 

- มีความรูเขาใจเก่ียวกับแผนบริหารโครงการ 
- มีความสามารถในการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
- มีความรู ความเขาใจในการใชเครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบ

แผนบริหารโครงการ 
- มีความรูและความเขาใจในการเก็บขอมูลจากการดําเนินโครงการ 
- มีความรูและความเขาใจในการเปรียบเทียบตัวชี้วัดคาที่ไดกําหนดใน

แผนการควบคุมคุณภาพโครงการมาเปรียบเทียบกับคาที่วัดไดจาก
การดําเนินโครงการท่ีแทจริง 

- การบริหารจัดการการจัดจางบุคลากรจากภายนอก (Outsource) 
อยางไรก็ดี ในการระบุความเสี่ยงและจัดการความเส่ียงของโครงการน้ัน ควร

ดําเนินการรวมกับคณะทํางานภายนอก (Third Party) ที่เปนผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดมุมมอง
ที่ครอบคลุมและครบถวน 

๑.๗.๒.๓ กลุมพัฒนาระบบงาน 

 กลุมพัฒนาระบบงานจําเปนตองมีบุคลากรในตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร โดยในสวนของรายละเอียดขอกําหนดเชิงสมรรถนะ ( Functional 
Competencies) นั้น ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอางอิงจากสมรรถนะสําหรับ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนต สาขาซอฟตแวร
และการประยุกต (Software and Applications) ที่กําหนดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
ดังนี ้

ตารางท่ี ๖ สมรรถนะตามหนาที่ของบุคลากรในกลุมพัฒนาระบบงาน 
ลําดับ สวนงานยอย หนาที ่ สมรรถนะตามหนาที ่
๑ สวนงานวิเคราะหและออกแบบ

ระบบงานสารสนเทศ 
 วิเคราะห ออกแบบ และ

วางแผนการพัฒนาระบบงาน
ประยุกตตางๆ 
 จัดทําคูมือประกอบโปรแกรม

ระบบงานประยุกต 

 ออกแบบลําดับงาน (Work 
Flow) 
 ออกแบบฐานขอมูล 

(Database) 
 ออกแบบหนาจอ และ/หรือ 

รายงาน (GUI/Report) 
 ดําเนินการทดสอบโปรแกรม

แบบอินทิเกรช่ัน (Integration 
Test) 
 จัดทําคูมือ และฝกอบรมการ

ติดต้ังการใชงานโปรแกรม 
๒ สวนงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
พัฒนา และ/ หรือปรับปรุง
โปรแกรมระบบงาน ติดต้ัง
ระบบงาน 

 ดําเนินการพัฒนาโปรแกรม 
 ทดสอบโปรแกรมยอย (Unit 

Test) 
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ลําดับ สวนงานยอย หนาที ่ สมรรถนะตามหนาที ่
 ทดสอบโปรแกรมแบบยูสเซอร 

(User Acceptance Test) 
 หาขอผิดพลาดของโปรแกรม 

แกไขขอผิดพลาด และทดสอบ 
 เตรียมความพรอมกอนติดตั้ง

โปรแกรม 
 การติดต้ังระบบงาน 

๓ สวนงานบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 

ควบคุมดูแล บาํรุงรักษา
ระบบงาน รวมทั้งแกไขปญหา
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใชงาน
โปรแกรม 

 ทําความเขาใจการทํางานของ
ระบบงานตางๆ 
 อัพเกรดซอฟตแวร และ

บํารุงรักษาระบบงาน 
 ตรวจสอบและระบุสาเหตุของ

ปญหาการใชงานโปรแกรม 
 แกไขปญหาตางๆ เกี่ยวกับ 

การใชงานโปรแกรม 
 ฝกอบรมการใชงานระบบงาน

เพิ่มเติมใหกับผูใช 

จากสมรรถนะดังกลาว สามารถสรุปเปนความรูพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจ
ของบุคลากรในสวนงานน้ีไดดังนี ้

 บุคลากรสวนงานวิเคราะหและออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
- มีความรูความสามารถในการวิเคราะหความตองการของผูใชงาน 
- มีความรูความสามารถในการออกแบบลําดับงาน (Work Flow) และ

ระบบงาน สามารถเขียนและเขาใจสัญลักษณตางๆ ที่เกี่ยวของ 
รวมท้ังมีความสามารถในการวิเคราะหลําดับงาน (Work Flow) เพื่อ
เขียนผังไหล (Flow Chart) และการจัดลําดับผังไหล (Flow Chart)  

- มีความรูในการออกแบบโครงสรางฐานขอมูล การเขียน ER-Diagram 
สามารถเขียนและเขาใจสัญลักษณตางๆ ที่เกี่ยวของ 

- มีความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบหนาจอและสวนติดตอผูใชงาน 
- มีความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบระบบรักษาความ

ปลอดภัยของระบบงาน 
- มีความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม องคประกอบของโปรแกรม 

รูปแบบของคอมโพเนนท (Component) 
- มีความรูความสามารถในการเขียนคูมือการฝกอบรม 

 บุคลากรสวนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- มีความรู เกี่ยวกับสัญลักษณตางๆ ที่ เกี่ยวของกับการออกแบบ

ซอฟตแวร 
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- มีความรูและชํานาญในการใชภาษาคอมพิวเตอรในการพัฒนา
โปรแกรม 

- มีความรูและชํานาญทางดานการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และ
ซอฟตแวรที่เกี่ยวกับเว็บไซต 

- มีความรู ความเขาใจในระบบฐานขอมูล และมีความสามารถในการ
เขียนโปรแกรมเพื่อติดตอระบบฐานขอมูล 

- มีความรูความสามารถในการทดสอบโปรแกรม 
- มีความรูความสามารถในการอาน เขียน และแกไขขอผิดพลาดของ

โปรแกรม 
- มีความรูความสามารถเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางโปรแกรมกับ

อุปกรณการเช่ือมตอ 
- มีความรูความสามารถในการติดต้ังซอฟตแวรระบบงาน 

 บุคลากรสวนงานบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
- มีความรูความสามารถดานการบํารุงรักษาระบบงาน 
- มีความรูเกี่ยวกับการใชงานระบบงานและโปรแกรมประยุกตตางๆ  
- มีความรูความสามารถในการตรวจสอบการทํางานของซอฟตแวรและ

ระบบงาน 
- มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาการใชงานโปรแกรม 

๑.๗.๒.๔ กลุมบริหารจัดการคลังขอมูล 

กลุมบริหารจัดการคลังขอมูลจําเปนตองมีบุคลากรในตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร โดยในสวนของรายละเอียดขอกําหนดเชิงสมรรถนะ ( Functional 
Competencies) นั้น อาจกําหนดไดดังนี ้

ตารางท่ี ๗ สมรรถนะตามหนาที่ของบุคลากรในกลุมบริหารจัดการคลังขอมูล 
ลําดับ สวนงานยอย หนาที ่ สมรรถนะตามหนาที ่
๑ สวนงานวิเคราะห ออกแบบ

และพัฒนาฐานขอมูล 
 วิเคราะห ออกแบบ 
โครงสรางฐานขอมูลและ
คลังขอมูล 
 จัดสรางฐานขอมูล 
 กําหนดและบังคับใช
มาตรฐานขอมูล 

 ศึกษาและวิเคราะหความ
ตองการใชขอมูล 
 กําหนดมาตรฐานขอมูล 
 ออกแบบฐานขอมูล 
 พัฒนาฐานขอมูล 
 วางแผนและประมาณการ

ขนาดฐานขอมูล (Database 
Capacity) 
 วิเคราะหและออกแบบการ

รักษาปลอดภัยฐานขอมูล 
๒ สวนงานบริหารจัดการระบบ

ฐานขอมูล 
 บริหารจดัการขอมูลและ
ระบบฐานขอมูลตางๆ 
รวมทั้งกําหนดสิทธ์ิและ
ควบคุมการเขาถึงขอมูล 

 ดูแลและบํารุงรักษา
ฐานขอมูล 
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ลําดับ สวนงานยอย หนาที ่ สมรรถนะตามหนาที ่
 อํานวยความสะดวกในการ 
ใชงานแกผูใช 
 จัดระบบสํารองขอมูลและ 
กูคืนขอมูล 

 ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
การทํางานของฐานขอมูล 
(Performance Monitoring) 
 กําหนดสิทธิ์และควบคุม 

การเขาถึงขอมูล 
 สนับสนุนการใชงาน

ฐานขอมูล 
 ดําเนินการสํารองขอมูล 

(back-up) อยางสมํ่าเสมอ 
 ดําเนินการกูคืนขอมูลเมื่อ

ฐานขอมูลมีปญหา 
 การแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของ

กับฐานขอมูลหรือการเขาใชงาน
ฐานขอมูล 
 ใหคําแนะนําหรือ

ขอเสนอแนะในการเขาถึงหรือ
ใชฐานขอมูล 

จากสมรรถนะดังกลาว สามารถสรุปเปนความรูพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจ
ของบุคลากรในสวนงานน้ีไดดังนี ้

 บุคลากรสวนงานวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล 
- มีความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล การออกแบบขอมูลและโครงสราง

ขอมูล 
- มีความรูความเขาใจในระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
- มีความรูเกี่ยวกับระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management 

System) 
- มีความรู เกี่ ยวกับการออกแบบและพัฒนาคลังขอมูล  (Data 

Warehouse) 
- มีความรูเกี่ยวกับมาตรฐานขอมูล 
- มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการขอมูล เชน Data 

Cleansing, Data Integration, Data Migration, Data Quality 
Control 

- มีความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบการรักษาความปลอดภัย
ฐานขอมูล 

 บุคลากรสวนงานบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 
- มีความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล และโครงสรางขอมูล 
- มีความรูเกี่ยวกับระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management 

System) 
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- มีความรูเกี่ยวกับระบบสํารองขอมูล 
- มีความรูความเช่ียวชาญในการสํารองและกูคืนขอมูล 
- มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการฐานขอมูล 
- มีความรูความสามารถเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล 

๑.๗.๒.๕ กลุมบริการสารสนเทศ 

กลุมบริการสารสนเทศเปนกลุมงานท่ีมีความแตกตางของภารกิจแตละสวน
คอนขางมาก สําหรับสวนงานบริหารจัดการบริการทางอิเล็กทรอนิกสและระบบ
สารสนเทศ และสวนงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีบุคลากรในตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร สําหรับสวนงานวิเคราะหและบริการขอมูลสารสนเทศ ควรมี
บุคลากรในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรและนักวิชาการสถิติ โดยในสวนของ
รายละเอียดขอกําหนดเชิงสมรรถนะ (Functional Competencies) นั้น อาจกําหนดได
ดังนี ้

ตารางที่ ๘ สมรรถนะตามหนาที่ของบุคลากรในกลุมบริการสารสนเทศ 

ลําดับ สวนงานยอย หนาที ่ สมรรถนะตามหนาที ่
๑ สวนงานบริหารจัดการบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกสและระบบ
สารสนเทศ 

 พัฒนาและบริหารจัดการ
บริการทางอิเล็กทรอนิกสและ
เว็บไซตกรมทางหลวง 
 ทดสอบ วิเคราะห ประเมินผล
ระบบสารสนเทศ และจัดทํา
คูมือ 

 พัฒนาเว็บไซตและบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส 
 ดูแลระบบที่เกีย่วของกับการ

ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ทดสอบระบบสารสนเทศ 
 วิเคราะหและประเมินผล

ระบบสารสนเทศ 
 จัดทําคูมือการใชงานระบบ

สารสนเทศ 
๒ สวนงานบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 ใหบริการและสนับสนุน
ผูใชงาน 
 บริหารจัดการฐานความรู
สําหรับเผยแพร 
 ประชาสัมพันธและเผยแพร
ขอมูลดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ติดตอสื่อสารกับผูใชงาน ICT 
 ประชาสัมพันธและเผยแพร

ขอมูล 
 บริหารจัดการฐานความรู 

๓ สวนงานวิเคราะหและบริการ
ขอมูลสารสนเทศ 

 รวบรวมขอมูลเพ่ือนํามา
วิเคราะหเชิงสถิติและการ
พยากรณเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร  
 ประสานความรวมมือกับฝาย
ตางๆ เพื่อบริหารจัดการศูนย
ปฏิบัติการกรมทางหลวง 

 เขาใจในภารกจิและ
กระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process) ของ 
กรมทางหลวง 
 ศึกษาและวิเคราะหความ

ตองการของผูบริหาร 
 ระบุขอมูลที่เกี่ยวของเพ่ือ

นํามาวิเคราะหเชิงสถิติ 
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ลําดับ สวนงานยอย หนาที ่ สมรรถนะตามหนาที ่
 วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ หรือ

สรางแบบจําลองเพ่ือการ
พยากรณ 
 นําเสนอขอมูลเพ่ือสนับสนุน

การตัดสินใจของผูบริหาร 

จากสมรรถนะดังกลาว สามารถสรุปเปนความรูพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจ
ของบุคลากรในแตละสวนงานไดดังนี ้

 บุคลากรสวนงานบริหารจัดการบริการทางอิเล็กทรอนิกสและระบบ
สารสนเทศ 
- มีความสามารถในการใชภาษาคอมพิวเตอรในการพัฒนาโปรแกรม 
- มีความรูและชํานาญทางดานการพัฒนาเว็บไซต การใช Framework 

และซอฟตแวรที่เกี่ยวของ 
- มีความรูความสามารถในการทดสอบระบบ และประเมินผล 
- มีความรูความสามารถในการวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึ้นกับ

ระบบสารสนเทศ 
- มีความรูความสามารถในการเขียนคูมือการใชงานระบบ 

 บุคลากรสวนงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีทักษะในการติดตอสื่อสาร 
- มีความรูความสามารถในการใชสื่อเพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพร

ขอมูล 

 บุคลากรสวนงานวิเคราะหและบริการขอมูลสารสนเทศ 
- มีความรูความชํานาญในการใชโปรแกรมทางสถิติ และโปรแกรม

วิเคราะหขอมูล 
- มีความรูความชํานาญในการใชโปรแกรมเพื่อแสดงผลขอมูล (Data 

Visualization) 
- มีความรูความชํานาญในการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
- มีความรูความสามารถในการคัดเลือกขอมูลที่เกี่ยวของเพ่ือนํามา

วิเคราะห 
- มีความสามารถในการนําเสนอขอมูล 

๑.๗.๒.๖ กลุมบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย 

กลุมบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย ตองมีบุคลากรในตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร และเจาพนักงานคอมพิวเตอร โดยในสวนของรายละเอียดขอกําหนดเชิง
สมรรถนะ (Functional Competencies) นั้น ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอางอิง
จากสมรรถนะท่ีกําหนดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต สาขาเครือขายและความปลอดภัย (Network and 
Security) อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือขายคอมพิวเตอร และอาชีพชางสนับสนุน
ดานเทคนิค ดังนีต้ารางท่ี ๙ 
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ตารางท่ี ๙  สมรรถนะตามหนาที่ของบุคลากรในกลุมบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย 
ลําดับ สวนงานยอย หนาที ่ สมรรถนะตามหนาที ่
๑ สวนงานบริหารจัดการ

คอมพิวเตอรแมขาย 
 ติดต้ัง ดูแล บริหารจัดการ 
และบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย 
 แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกบั
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
 ใหคําปรึกษาดานเทคนิคและ
สนับสนุนการติดต้ังเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขายใหกับ
หนวยงานของกรมทางหลวง 

 กําหนดทิศทางและนโยบาย
ในการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
แมขาย  
 กําหนดขั้นตอนเชิงเทคนิคใน

การติดต้ังและใชงานเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย  
 ติดต้ัง และตั้งคาเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย  
 ดูแล บํารุงรักษา และ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
 ดําเนินการอัพเกรดฮารดแวร

และซอฟตแวรเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายอยาง
สม่ําเสมอ 
 ดําเนินการสํารองขอมูล 

(back-up) เครื่องคอมพิวเตอร
แมขายอยางสมํ่าเสมอ 
 สนับสนุนการใชงานระบบ 

ปฏิบัตกิารและซอฟตแวรที่ใช
ในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
 แกปญหาการใชงานเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย 
 ติดตอประสานงานกับ

ผูใชงาน 
 กําหนดแผนการฟนตัวจาก

ภัยพิบัติ (Disaster Recovery 
Plan) ในสวนของเคร่ือง
คอมพิวเตอรแมขาย 
 ดําเนินการกูระบบคืนเมื่อ

เกิดเหตุฉุกเฉิน 
๒ สวนงานบริหารจัดการ

เครือขาย 
 ดูแล บริหารจดัการ 
บํารุงรักษาระบบเครือขาย
และอุปกรณเครือขายของ 
กรมทางหลวง 
 แกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกบั
ระบบเครือขาย 

ฝายบริหารจัดการ 
 ดําเนินการเพ่ือใหเครือขาย

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 บํารุงรักษาระบบเครือขาย 
 จัดการระบบความผิดพลาด

ของเครือขาย  
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ลําดับ สวนงานยอย หนาที ่ สมรรถนะตามหนาที ่
 ใหคําปรึกษาดานเทคนิค
เกี่ยวกับการเช่ือมโยง
เครือขาย 

 บริการจัดการวัสดุ อุปกรณ
เครือขายสํารอง  
 ปรับปรุงประสิทธิภาพ

เครือขาย 
 วางแผนการสนับสนุนดาน

เทคนิคระบบเครือขายและ
คอมพิวเตอร 
 ประเมินและปรับปรุงการ

สนับสนุนดานเทคนิคระบบ
เครือขายและคอมพิวเตอร 
ฝายสนับสนุนดานเทคนิค 
 ติดต้ังอุปกรณที่ใชใน

เครือขาย 
 จัดหาวัสดุอุปกรณและ

เครื่องมือที่ใชในเครือขาย 
 ตั้งคาพรอมทั้งทดสอบ

อุปกรณเครือขาย 
 ติดต้ังและสนับสนุนการใช

งานระบบปฏิบัติการและ
ซอฟตแวรที่ใหบริการในระบบ
เครือขาย 

จากสมรรถนะดังกลาว สามารถสรุปเปนความรูพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจ
ของบุคลากรในแตละสวนงานไดดังนี ้

 บุคลากรสวนงานบริหารจัดการคอมพิวเตอรแมขาย 
- มีความรู ความเขาใจในระบบคอมพิวเตอรแมขาย 
- มีความรูดานสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
- มีความสามารถในการติดตั้งและกําหนดคาตางๆ ในการใชงานระบบ

คอมพิวเตอรแมขาย 
- มีความสามารถในการแกปญหาระบบคอมพิวเตอรแมขายไดเปน 

อยางดี 
- มีความรูและความชํานาญทางดานคอมพิวเตอร และอุปกรณเชื่อมตอ

แบบตางๆ รวมถึง SAN (Storage Area Network) 
- การบริหารจัดการ Outsource 

 บุคลากรสวนงานบริหารจัดการเครือขาย 
- มีความ รู และความชํ านาญทางด านระบบบริหาร เครือข าย 

ระบบสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอร ขอตกลง (Protocol) ที่ใชในการ
สื่อสารเพ่ือการบริการเครือขาย 
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- มีความรูและชํานาญทางดานอุปกรณเครือขายสื่อสารขอมูล เชน 
สวิตชเครือขาย อุปกรณหาเสนทาง และ Load Balancing Firewall 
เปนตน และการทดสอบอุปกรณเครือขาย 

- มีความรูดานมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบเครือขาย เชน 
มาตรฐานอีเทอรเน็ต (Ethernet Standards) มาตรฐาน Wi-Fi (Wi-Fi 
Standards) เปนตน และเทคโนโลยีรูปแบบการเชื่อมตอเครือขาย 

- มีความรูและชํานาญทางดานระบบปฏิบัติการ เชน LINUX, UNIX, 
Microsoft Windows 

- มีความสามารถในการติดตั้งและกําหนดคาตางๆ ในการใชงานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 

- มีความสามารถแกไขปญหาระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี 
- มีความรูเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ และสายสัญญาณท่ีใชกับเครือขาย 

โดยฝายสนับสนุนดานเทคนิค ควรมีความรูความสามารถดังนี ้
- มีความรูความสามารถเก่ียวกับการวางแผนการติดตั้งระบบ แผนผัง

การเตรียมสถานท่ีติดตั้ง (Site Preparation Document) แผนผัง
การ ติด ต้ั ง  (Shop Drawing) และแผนผัง เครือข าย  (Network 
Diagram) 

- มีความรูเกี่ยวกับสื่อสายสัญญาณท่ีใชในระบบเครือขาย และมีความรู
เกี่ยวกับการใชอุปกรณทดสอบสายสัญญาณเดินสาย 

- มีความรูความสามารถเก่ียวกบัฮารดแวรอุปกรณเครือขายตางๆ 

๑.๗.๒.๗ กลุมบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุมบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศควรตองมี
บุคลากรในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ในสวนของรายละเอียดขอกําหนดเชิง
สมรรถนะ (Functional Competencies) นั้น ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอางอิง
จากสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต สาขา
เครือขายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเครือขายและคอมพิวเตอร ดังนี ้

ตารางที่ ๑๐ สมรรถนะตามหนาที่ของบุคลากรในกลุมบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
ลําดับ สวนงานยอย หนาที ่ สมรรถนะตามหนาที ่
๑ สวนงานแผนความม่ันคง

ปลอดภัย 
วิ เคราะห  วางแผน  กําหนด
ระเบียบขอบังคับ มาตรการ 
และมาตรฐานเกี่ยวกับความ
มั่นคงปลอดภัยดาน ICT 

 จัดทํานโยบายดานความ
มั่นคงปลอดภัยทางระบบ
เครือขาย 
 บริหารความเส่ียงดานความ

มั่นคงของระบบคอมพิวเตอร
และระบบเครอืขาย 
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ลําดับ สวนงานยอย หนาที ่ สมรรถนะตามหนาที ่
๒ สวนงานบริหารความ

ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย 

 ดูแลและบริหารจัดการระบบ
รักษาความม่ันคงปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เฝาระวัง ตรวจสอบการบุกรุก
และโจมตีระบบ ICT ผาน
เครือขายคอมพิวเตอร 

 ติดต้ังและใหการสนับสนุน
การใชงานระบบปฏิบัติการ
เครือขาย 
 ดําเนินการให

ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวร
เพื่อเกิดความมั่นคง 
 ควบคุมการเขาถึงทรัพยากร

ของระบบเครือขาย (Access 
Control) 
 ติดต้ังใชงานอุปกรณและ

เทคโนโลยีรักษาความม่ันคง 
 ทดสอบและวิเคราะหการ

รักษาความม่ันคงของระบบ
คอมพิวเตอรและระบบ
เครือขาย 
 แกไขปญหาดานความม่ันคง

สําหรับเครื่องแมขายและระบบ
เครือขาย 

จากสมรรถนะดังกลาว สามารถสรุปเปนความรูพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจ
ของบุคลากรในแตละสวนงานไดดังนี ้

 บุคลากรสวนงานแผนความม่ันคงปลอดภัย 
- มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขาย และนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเครือขาย 

- มีความรู ความสามารถในการวิเคราะหและประเมินผลระบบรักษา
ความปลอดภัยขอมูล การตรวจสอบความปลอดภัยทางสารสนเทศ 
(Security Audit) 

- มีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- มีความรูเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง 
- การบริหารจัดการ Outsource 

 บุคลากรสวนงานบริหารความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
- มีความรูและความชํานาญทางดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย การควบคุมการเขาถึงทรัพยากร
ตางๆ ของระบบเครือขาย 
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- มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย การปองกัน การเตรียมรับมือและการ
ตรวจสอบการโจมตีหรือคุกคาม 

- มีความรู เกี่ยวกับการจัดการระบบความปลอดภัยของเครือขาย 
(Security Management) 

- มีความรูเรื่องภัยคุกคาม (Threats) และชองโหว (Vulnerabilities) 
รูปแบบตางๆ 

- มีความสามารถในการติดตั้งและกําหนดคาตางๆ ในการใชงานระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย การ Hardening 

- มีความรูเรื่องการพิสูจนหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics) 

๑.๗.๒.๘ ฝายโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ 

ฝายโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศควรตองมีบุคลากรในตําแหนง 
เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร โดยในสวนของรายละเอียดขอกําหนดเชิงสมรรถนะ 
(Functional Competencies) นั้น ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอางอิงจากสาขา
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนต สาขาฮารดแวร 
(Hardware) อาชีพผูใหบริการดานคอมพิวเตอรและระบบคอมพิวเตอร และสาขาวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิทัลคอนเทนต สาขาเครือขายและความ
ปลอดภัย (Network and Security) อาชีพชางสนับสนุนดานเทคนิค ดังน้ี 

ตารางท่ี ๑๑ สมรรถนะตามหนาที่ของบุคลากรในฝายโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ 

ลําดับ สวนงานยอย หนาที ่ สมรรถนะตามหนาที ่
๑ สวนงานวางแผนและ

ออกแบบโครงสรางพื้นฐาน
ดาน ICT 

 วางแผนจัดหา กําหนดและ
ตรวจสอบคุณสมบัติทาง
เทคนิคในการจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ ICT 
 กําหนดรูปแบบการเช่ือมโยง
ระบบเครือขายและระบบ
ไฟฟาสําหรับการติดต้ัง
อุปกรณคอมพิวเตอร 

 ออกแบบระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย  
 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร

และอุปกรณ ICT 

๒ สวนงานติดตั้งโครงสราง
พื้นฐานดาน ICT 

 ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับ
ระบบ ICTและโครงสราง
พืน้ฐานดาน ICT 
 ติดต้ังโปรแกรมและ 
แอปพลิเคชันตางๆ 
 ใหคําปรึกษาในการใชงานและ
ติดต้ังอุปกรณ ICT 

 ติดต้ังระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย 
 ตั้งคาพรอมทั้งทดสอบ

อุปกรณตาง ๆ 
 ติดต้ังซอฟตแวร 
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ลําดับ สวนงานยอย หนาที ่ สมรรถนะตามหนาที ่
๓ สวนงานบํารุงรักษาโครงสราง

พื้นฐานดาน ICT 
 บํารุงรักษาและควบคุมดูแล
หองคอมพิวเตอรแมขาย 
อุปกรณ ICT และโครงสราง
พื้นฐานดาน ICT ตาง ๆ 
 ใหบริการและควบคุมการใช
งานหองฝกอบรมคอมพิวเตอร 

 ซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย รวมทั้งโครงสราง
พื้นฐานดาน ICT ตาง ๆ 

จากสมรรถนะดังกลาว สามารถสรุปเปนความรูพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจ
ของบุคลากรในแตละสวนงานไดดังนี ้

 สวนงานวางแผนและออกแบบโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 
- มีความรูความสามารถในการตรวจสอบความตองการสําหรับการ

ออกแบบระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย โดยสอดคลองกับกฎหมาย
และขอบังคับดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่วของ 

- มีความรูความสามารถในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร และ
เครือขาย รวมถึงอุปกรณตางๆ ที่ตองใชในระบบ  

- มีความรูความสามารถในการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับการรายงาน
ผล การนําเสนอผลการออกแบบ 

- มีความสามารถในการนําเสนอขอมูลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร
และเครือขายที่เหมาะสมสําหรับฝายบริหาร และหรือฝายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

 สวนงานติดต้ังโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 
- มีความรูความสามารถเกี่ยวกับอุปกรณคอมพิวเตอรชนิดตางๆ 

ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต ซอฟตแวรยูทิลิตี้ 
- มีความรูความสามารถเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดียและระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร 
- มีความรูความสามารถในการติดต้ังระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
- มีความรูความสามารถในการวางแผนและเตรียมการติดตั้งระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขาย 
- มีความรูความสามารถในการตรวจสอบผลการติดตั้งและผลการ

ทํางานของระบบ 
โดยฝายสนับสนุนดานเทคนิค ควรมีความรูความสามารถเพ่ิมเติม ดังนี ้

- มีความรูความสามารถเก่ียวกับการวางแผนการติดตั้งระบบ แผนผัง
การเตรียมสถานท่ีติดตั้ง (Site Preparation Document) แผนผัง
การ ติด ต้ั ง  (Shop Drawing) และแผนผัง เครือข าย  (Network 
Diagram) 

- มีความรูเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบไฟ 
สื่อสายสัญญาณ ฮารดแวรและอุปกรณตางๆ 
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 สวนงานบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 
- มีความรูความสามารถดานการวางแผนและเตรียมการสําหรับการ

ซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
- มีความรูความสามารถดานการซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและ

เครือขาย 
- มีความรูเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกตตางๆ ที่ใชในการซอมบํารุงระบบ

คอมพิวเตอรและเครือขาย  
- มีความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบการทํางานของระบบคอมพิวเตอรและ

เครือขาย 
- มีความรูเกี่ยวกับการนําเสนอขอมูลการซอมบํารุงที่เหมาะสมสําหรับ

ฝายบริหาร และหรือฝายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
๑.๗.๓ การบริหารจัดการบุคลากรดานสารสนเทศ 

การบริหารจัดการบุคลากรดานสารสนเทศ ควรบริหารจัดการตามโครงสรางแบบ 
Balanced Matrix เพื่อใหมีลักษณะโครงสรางที่ยืดหยุน สามารถจัดสรรบุคลากรจากกลุมงานหนึ่ง
ไปสนับสนุนกลุมงานอื่นไดตามความเหมาะสม นอกจากน้ีสําหรับบุคลากรสวนนี้ ยังสามารถ
ดําเนินการในลักษณะใหมีการปรับเปลี่ยนกลุมงานตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและสามารถทํางาน
ทดแทนกันได 

การบริหารจัดการบุคลากรดานสารสนเทศควรมีการดําเนินการดังนี ้
๑) การกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ โดยกําหนดความรับผิดชอบหลักใน
รูปแบบหนาที่ประจําและความรับผิดชอบสนับสนุนการดําเนินการ มีการกําหนดภาระงานที่
ชัดเจนและจําเปนตองมีปริมาณภาระงานที่รับผิดชอบที่ใกลเคียงกันในตาํแหนงงานเดียวกัน 
(ดังแสดงตัวอยางในภาคผนวก ก) 
๒) การสรางระบบติดตามและประเมินผลของบุคลากร สามารถตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินการไดในรูปแบบการประเมิน ๓๖๐ องศา เพ่ือความโปรงใส และ 
ทําใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๓) การสรางความภาคภูมิใจในหนาที่การงานท่ีไดรับมอบหมาย รวมไปถึงการกําหนด
ตําแหนงที่แสดงถึงหนาที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งอาจเปนตําแหนงชั่วคราว  เชน หัวหนา
โครงการ (Project Manager) ผูบริหารระบบเครือขาย ผูบริหารระบบฐานขอมูล เปนตน 
เพื่อใชชื่อตําแหนงที่แสดงถึงความสามารถของบุคลากรและถือวาเปนการใหรางวัลจาก
การทํางานอีกรูปแบบหนึ่งดวย 
๔) การสนับสนนุใหบุคลากรมีความรูสึกที่มั่นคงและกาวหนาในการทํางาน  
๕) การสรางสิ่งจูงใจและการลงโทษ อัตราคาตอบแทนในตําแหนงงานสายวิ ชาการ
คอมพิวเตอรของหนวยงานรัฐน้ันคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ
และต่ํากวาคาตอบแทนของหนวยงานเอกชน จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหหนวยงานรัฐ  
ขาดแคลนบุคลากรในสายงานวิชาการคอมพิวเตอร และไมสามารถรักษาบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถไวได ดังนั้นการสรางสิ่งจูงใจจึงเปนสิ่งจําเปนในการดึงดูดและรักษา
บุคลากรใหอยูกับกรมทางหลวงในระยะยาว เชน 

- การกําหนดเงินเดือนในอัตราพิเศษสําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยมีตัวคูณอยูระหวาง ๑.๕-๒ ของอัตราเงินเดือนปกติ สําหรับ
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บุคลากรใน ๕ สวนงาน เชนเดียวกับหนวยงานภาครัฐหลายแหง เชนหนวยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อสรางแรงจูงใจในการคัดเลือกและรักษาบุคลากรของ
องคกร 
- การใหเงินรางวัลพิเศษในกรณีที่บุคลากรมีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติหนาที่
ตลอดทั้งปหรือสนับสนุนภารกิจพิเศษที่ไมไดคาตอบแทน 
- ทุนการศึกษาตอหรือทุนสําหรับทัศนะศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เชน ทุนการศึกษาภายในประเทศหรือตางประเทศ ทุนสนับสนุน
บางสวนสําหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือทุนสําหรับการศึกษาดูงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- การใหรางวัลยกยองชมเชย เชน ประกาศนียบัตร โลรางวัล เปนตน เพ่ือเปน
กําลังใจใหกับบุคลากรท่ีใชความรูความสามารถในการพัฒนาองคกรอยางเต็ม
ความสามารถ 

ทั้งนี้อัตราเงินเดือน ทุนการศึกษา การใหรางวัลและการตอบแทนนั้นตองอยูภายใต
ระเบียบการบริหารจัดการบุคคลของกรมทางหลวง รวมท้ังตองสรางความเขาใจกับสวนตางๆ ของ
กรมทางหลวงดวย เพื่อไมใหบุคลากรในสวนงานอื่นรูสึกมีความแตกตางกับบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

นอกจากน้ี การกําหนดมาตรการลงโทษอยางเปนทางการเปนสิ่งจําเปน ดังน้ัน กรมทางหลวง
ตองมีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนบทลงโทษที่เปนลายลักษณอักษรเพ่ือเพิ่ม
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และสรางวินัยในการปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายอยางเต็ม
ความสามารถแกบุคลากรทางสายวิชาการคอมพิวเตอร เนื่องจากในปจจุบันปญหาตางๆ ที่เกิดจาก
ความผิดพลาดของระบบงานสารสนเทศสามารถสงผลที่กอใหเกิดความเสียหายกับองคกรไดและยัง
มีประเด็นของกฎหมายเขามาเกี่ยวของ 

ในสวนนี้จึงสามารถสรุปไดวาการบริหารจัดการบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตองใหบุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมโดยใชการประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์
ของงาน นอกจากนี้จําเปนตองมีคาตอบแทนที่จูงใจท้ังในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงิน อีกทั้ง 
มีการใหรางวัลตอบแทนเพ่ือเปนสิ่งจูงใจและการลงโทษเพ่ือใหเกิดความรอบคอบในการปฏิบัติ
หนาที ่
๑.๗.๔ การบริหารจัดการดานอัตรากําลัง 

๑.๗.๔.๑ การบริหารจัดการอัตรากําลังของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับจํานวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในแตละกลุมงานภายใตศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื่อเปรียบเทียบระหวางจํานวนตามกรอบอัตรากําลัง และอัตรากําลังที่
ปฏิบัติงานจริง เปนดังนี ้

 กลุมนโยบายและบริหารสารสนเทศ มีกรอบอัตรากําลัง ๔ อัตรา มี
บุคลากรปฏิบัติงานตามอัตราจริง ๖ คน 

 กลุมพัฒนาระบบงาน มีกรอบอัตรากําลัง ๙ อัตรา แตมีบุคลากรปฏิบัติงาน
ตามอัตราจริง ๖ คน 

 กลุมบริหารจัดการคลังขอมูล มีกรอบอัตรากําลัง ๕ อัตรา มีบุคลากร
ปฏิบัติงานตามอัตราจริง ๖ คน 
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 กลุมบริการสารสนเทศ มีกรอบอัตรากําลัง ๖ อัตรา มีบุคลากรปฏิบัติงาน
ตามอัตราจริง ๙ คน 

 กลุมบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย มีกรอบอัตรากําลัง ๑๐ อัตรา แตมี
บุคลากรปฏิบัติงานตามอัตราจริงเพียง ๓ คน 

 กลุมบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกรอบ
อัตรากําลัง ๕ อัตรา มีบุคลากรปฏิบัติงานตามอัตราจริง ๕ คน 

 ฝายโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ ไมมีกรอบอัตรากําลัง แตมีบุคลากร
ปฏิบัติงานตามอัตราจริง ๗ คน 

พบวา กลุมงานสวนใหญจะมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง มากกวาหรือเทากับ
กรอบอัตรากําลัง โดยมีเพียงกลุมพัฒนาระบบงาน และกลุมบริหารคอมพิวเตอรและ
เครือขาย ที่มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานจริงนอยกวากรอบอัตรากําลัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
กลุมบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย ที่มีบุคลากรตามอัตราจริงเพียง ๓ คน ซึ่งอาจไม
เพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของกลุมงาน ซึ่งเปนภารกิจที่มี
ความสําคัญมากเนื่องจากระบบเครือขายและคอมพิวเตอรแมขาย ถือเปนโครงสราง
พื้นฐานในการทําใหการใช งานระบบ  ICT สามารถดํา เ นินไปไดอย างราบ ร่ืน  
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศควรพิจารณาจัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับ
ระบบเครือขายและคอมพิวเตอรแมขายเพ่ิมเติม เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แนวทางหนึ่ง ที่สามารถใชเพื่อลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรในกรณีที่ 
ไมสามารถเพ่ิมกรอบอัตรากําลังได คือการจัดจางบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั่วคราวเพื่อใหมีจํานวนบุคลากรท่ีเพียงพอตอการสนับสนุนภารกิจของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดจางบุคลากรช่ัวคราวนั้นสามารถจัดจางในรูปแบบของงานโครงการ คือ 
จัดจางเพ่ือสนับสนุนในโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง หรือจัดจางเพ่ือทํา
หนาที่สนับสนุนในหลายๆ สวนท่ีขาดแคลนอัตรากําลังบุคลากร 
๑.๗.๔.๒ การบริหารจัดการอัตรากําลังบุคลากร ICT สําหรับหนวยงานภูมิภาค 

ดวยลักษณะโครงสรางองคกรของกรมทางหลวง ที่มีหนวยงานภูมิภาคกระจาย
อยูในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศเปนจํานวนมาก สงผลใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
อัตราบุคลากรท่ีจํากัด ไมสามารถดูแลและใหบริการอยางทั่วถึงและทันตอความตองการได 
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับรองรับบริบทการทํางานท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลจะเขามา
มีความสําคัญตอการปฏิบัติภารกิจมากข้ึนในทุกภาคสวน กรมทางหลวงควรเตรียมพัฒนา
บุคลากรที่สามารถดูแลระบบ ICT ขั้นพื้นฐานประจําอยูในแตละแขวงทางหลวง หรือ 
อยางนอยในทุกสํานักงานทางหลวงอยางเปนทางการ โดยมีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
ฝายใหการดูแลและสนับสนุน ใหคําแนะนํา หรือจัดอบรมสัมมนาเพื่อถายทอดความรูใน
การปฏิบัติงานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

อยางไรก็ดี หากมีขอจํากัดในการเพิ่มกรอบอัตรากําลังบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงอาจใช ๒ แนวทางรวมกันในการบริหารจัดการ 
โดยพิจารณาจากปจจัยเรื่องปริมาณของปญหาดานไอทีและบริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ตอ
ความคุมคาของการจัดจางบุคลากร ในกรณีที่เขตนั้นๆ มีปญหาดานไอทีในระดับที่สามารถ
ดูแลและสนับสนุนไดดวยบุคลากรจํานวนไมมากนัก กรมทางหลวงสามารถใชวิธีการ
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จัดสรรตําแหนงบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจําในระดับเขตให
เพียงพอตอการดูแลหนวยงานในพ้ืนที่ แตหากในกรณีที่เขตนั้นๆ ครอบคลุมพื้นที่กวาง 
และมีปญหาดานไอทีคอนขางบอย ตองใชบุคลากรจํานวนมากในการดูแลใหบริการ  
การจางบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับเงินเดือนประจําอาจไมคุมคา
หรือไมสามารถทําไดโดยงาย กรมทางหลวงอาจพิจารณาการจัดจางบริษัทเขามารับหนาที่ 
IT Support ครอบคลุมในระดับเขต โดยมีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนผูดูแลและให
การสนับสนุนในการพิจารณาคุณสมบัติ กําหนดกรอบความรับผิดชอบ ประสานงานและ
ใหขอมูลระบบสารสนเทศตางๆ ที่บุคลากรในหนวยงานภูมิภาคตองใชงานเปนประจํา 

๑.๗.๕ แนวทางการพฒันาบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวงสามารถกําหนดไดหลาย
แนวทางตามความเหมาะสม ดังนี ้

 การกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมทางหลวง
โดยจัดทําแผนแมบทการพัฒนาบุคลากร สําหรับการพัฒนาความสามารถโดยยึดหลัก 
Competency-based Development ที่สอดคลองกับรางกรอบความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) สําหรับบุคลากรของกระทรวง
คมนาคม และทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

 การฝกอบรมในหลักสูตรระยะส้ันอยางตอเน่ือง ซึ่งจะเปนการชวยเสริมสรางศักยภาพของ
บุคลากร เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูที่ทันสมัย ทันตอการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และเพ่ิมความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามความ
ตองการไดโดยใชระยะเวลาส้ัน และเปนการสรางโอกาสใหบุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณกับบุคลากรในสายงานท่ีเกี่ยวของจากหนวยงานอ่ืนๆ 

 การใหทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสําหรับบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและ
เปนการรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถใหอยูกับองคกรในระยะยาว 

 การฝกอบรมดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเปนการปรับวิสัยทัศน
และเรียนรูเกี่ยวกับความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
ผูบริหารระดับกลางและระดับสูง และบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยการดูงานนั้น อาจเปนการดูงานหนวยงานในประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน ที่มีระบบ 
ICT ที่ทันสมัย และประสบความสําเร็จในการนํา ICT มาสนับสนุนการดําเนินการของ
องคกร เพื่อเรียนรูแนวทางในการใช ICT เพื่อพัฒนาองคกร และสามารถนํามาประยุกตใช
กับกรมทางหลวง หรือเปนการอบรมดูงานในหนวยงานที่ใชระบบICT ที่กาวหนาในการ
พัฒนาองคกรในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน องคกรในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุมประเทศ
ยุโรป ญี่ปุน เกาหลีใตและสิงคโปร เปนตน เพื่อปรับมุมมองและสรางวิสัยทัศนในการ
พัฒนาระบบ ICT สําหรับกรมทางหลวงใหมีความทันสมัย 

 การสรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมการเรียนรูรวมกันภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศสอดรับกับภารกิจ ตลอดจนสามารถ

บริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศควรกําหนด
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แนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และกําหนดหลักสูตร 
การฝกอบรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาศักยภาพเปนระบบตอเนื่อง
ในระยะยาว โดยในแตละกลุมงานควรมีหลักสูตรท่ีแตกตางกันตามภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบ 

รายช่ือหัวขอฝกอบรมเพื่อสรางศักยภาพและสงเสริมความสามารถของบุคลากรของ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง เพื่อใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะในงานสาขาวิชาชีพ ดังแสดงใน
ตารางที่ ๑๒ โดยกลุมเปาหมายในการเขาฝกอบรมในแตละหัวขอ ดังแสดงในตารางที่ ๑๓ 

ตารางท่ี ๑๒ รายช่ือหลักสูตรและคําอธิบายเก่ียวกับเนือ้หาของแตละหลักสูตร 
หมายเหตุ * หมายถึง หลักสูตรสําหรับบุคลากรในระดับบริหารหรือหัวหนากลุมงานข้ึนไป 

หัวขอฝกอบรม รายละเอียดโดยยอ 
ดานการบริหารสารสนเทศ 
Ethics and Law in IT กฎหมายและจริยธรรมท่ีเกียวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพาณิชยและธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส ความเปนสวนตัวและการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล 

Business Continuity 
Planning and 
Disaster Recovery 
Planning 

การวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน (Incident Management Plan) การวางแผน
เพื่อบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) การจดัทํา
แผนเพื่อกูคืนระบบสารสนเทศในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ (Disaster Recovery 
Plan) การจัดทําแผนการซอมการกูคืนระบบ 

IT Audit กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาลและตามหลักการบริหาร
ความเสี่ยง กฎหมาย หลักการ เทคนิคการตรวจสอบ และการวางแผนการ
ตรวจสอบ 

IT Policy * นโยบายและมุมมองในมิติเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนานโยบายและแผน
ขององคกร การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการเขาถึงและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนไปตามมาตรฐาน 

IT Project 
Management 

วิธีการบริหารงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินงานไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ การกําหนดเปาหมาย วางแผน มอบหมายงาน และปรับแผน
โครงการใหสอดคลองกับสถานการณจริง การบริหารขอบเขตการทํางาน การ
บริหารเวลา การบริหารตนทุนการบริหารคุณภาพของงานใหเกิดความ
เหมาะสม คุมคา และเพียงพอ หลักการดานการประสานงาน การบริหารการ
สื่อสาร 

IT Risk management 
& Response 
Management 

แนวคิดและกระบวนการบริหารจัดการความเสียงท่ีเกี่ยวของกับการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวิเคราะหและระบุความเส่ียงภายใต
สภาพแวดลอมขององคกรได หลักการจัดการในเชิงรุกดวยวิธีการประเมินคา
ความเสี่ยง และการออกแบบวิธีการควบคุมดวยการบริหารจัดการความเส่ียง
ตามมาตรฐานสากล 

Change 
Management for IT 
Implementation 
Project * 

ผลกระทบในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกร วิธีการบริหารจัดการ
เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
เปนไปอยางราบร่ืนและองคกรไดประโยชนสูงสุดจากการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้มาใชในองคกร 
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หัวขอฝกอบรม รายละเอียดโดยยอ 
IT Project 
Outsourcing 

การนํารูปแบบของการจางบุคลากรภายนอก (outsourcing) มาใชในองคกร 
การวัดผล การศึกษาถึงขอดีขอเสียของ IT outsourcing 

Outsourcing 
Management for IT 

การบริหารจัดการคุณภาพการทํางานของการจัดจางคนภายนอก 
(outsource) การติดตามตรวจสอบและสอบทวนประสิทธิภาพ การกําหนด
เงื่อนไขและกระบวนการในการสงมอบงานหรือบริการ การติดตาม
ความกาวหนาของการสงมอบงานหรือบริการตามตัวชี้วัด การกําหนด 
outsourcing governance structure 

IT Strategic Planning 
* 

หลักการวางแผนกลยุทธ การเขาใจเปาหมายและพันธกิจขององคกร  
การประเมินปจจัยภายในและภายนอก การระบุประเด็นปญหาเชิงยุทธศาสตร
ที่สําคัญและโอกาส ขั้นตอนและกระบวนการ รวมถึงการดําเนินการในการ
วางแผนกลยุทธ 

การจัดทํา
สถาปตยกรรมองคกร 
(Enterprise 
Architecture) 

เรียนรูหลักการและองคประกอบของสถาปตยกรรมระบบ แนวทางการจัดทํา
สถาปตยกรรมระบบขององคกร ฝกปฏิบัติจัดทําสถาปตยกรรมระบบของ
องคกรจากกรณีศึกษา 

การจัดทําและบริหาร
งบประมาณ 

การวางแผนกลยุทธการบริหารงานและการวางงบประมาณอยางถูกตอง 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ ปญหาและ
อุปสรรคของการจัดทํางบประมาณประเภทตางๆ การควบคุมงบประมาณ 
การวิเคราะหความแตกตาง และแนวคิดการวิเคราะหผลตางกําไร 

ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
Introduction to 
CMMI 

องคประกอบตางๆ ใน CMMI แตละเลเวล รายละเอียดและการตีความแตละ 
Practice การนํามาตรฐาน CMMI มาใชในองคกร 

Agile Software 
Development 

การพัฒนาซอฟตแวรแบบ Agile การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
ตัวบุคคล การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของซอฟตแวรเบื้องตน การ
พัฒนาซอฟตแวรดวย Scrum หลักเบื้องตนของ CMMI และการปฏิบัติงาน
รวมกันกับ Scrum 

Systems 
Requirements Study 

กระบวนการในการการแสวงหาความตองการของระบบงาน ศึกษาระบบงาน
ปจจุบัน ระบบงานท่ีตองการในอนาคต การจัดทําสถาปตยกรรมระบบ 
(Application Architecture: AA) เพื่อใหเห็นภาพรวมของระบบงานท้ังหมด
ที่สามารถเชื่อมโยงกันไดโดยตลอด 

Software 
Architecture 

ทฤษฎี หลักการ และคอนเซปตที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบซอฟตแวรขนาดใหญ สถาปตยกรรมซอฟตแวร 

Service Design 
Thinking 

หลักการ Service Design Thinking การเช่ือมโยงแนวคิดไปสูการสราง
บริการที่ตอบโจทยผูใช การใชเครื่องมือพื้นฐานเพ่ือประยุกตใชในขั้นการสราง
แนวคิดผลิตภัณฑและบริการเพ่ือกําหนดคุณสมบัติตางๆของผลิตภัณฑและ
บริการ 
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หัวขอฝกอบรม รายละเอียดโดยยอ 
Object-Oriented 
Software 
Development 

กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ (object-oriented) การออกแบบและ
การวิเคราะหเชิงวัตถุโดยใช UML ดีไซนแพทเทิรน 

Software Design 
and Development 

แนวทางและเทคนิคในการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร การบริหารจดัการ
โปรเจค ทฤษฎใีนการออกแบบซอฟตแวร การ verify, validate และ debug 
ซอฟตแวร การจัดทําเอกสาร (documentation) 

Web Application 
Development 

สถาปตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน design pattern สําหรับเว็บแอปพลิเคชัน การ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั้งฝง server และ client การพัฒนา fully 
functional full-stack web application เฟรมเวิรคสําหรับการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน 

Responsive Web 
Application Design 

หลักการและเทคนิคในการออกแบบเว็บแบบ Responsive การใชเครื่องมือใน
การพัฒนาเว็บแบบ Responsive การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบ 
Responsive อยางมีประสิทธิภาพ 

Mobile Application 
Development 

การพัฒนาโมไบลแอปพลิเคชัน ทั้งบนระบบแอนดรอยด และ iOS ภาษา 
เฟรมเวิรค และเครื่องมือตางๆ ที่ใชในการพัฒนาโมไบลแอปพลิเคชัน การ
ออกแบบ User Interface (UI) และ User Experience (UX) สําหรับโมไบล
แอปพลิเคชัน 

UI (User Interface) 
and UX (User 
Experience) Design 

หลักการและเทคนิคพ้ืนฐานในการออกแบบ UI/UX ที่ดี เครื่องมือชวย
ออกแบบและชวยสราง user interface ขั้นตอนการออกแบบ UX เทคนิค
การทํา Customer Development การเขียน User Journey และการทํา 
Usability Test 

Software Security หลักการพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยซอฟตแวร (software security) 
จุดออนที่สําคัญของซอฟตแวรและการโจมตีจุดออน การโจมตีชองโหวของ
ซอฟตแวรในรปูแบบตางๆ  เทคนิคการเขียนโปรแกรมใหมีความปลอดภัยที่
ชวยปองกันหรือลดจุดออนของซอฟตแวร แนวทางในการพัฒนาซอฟตแวรให
มีความปลอดภัยสูง 

Secure software 
development life 
cycle 

มาตรฐาน Secure software development life cycle (S-SDLC) การนํา
มาตรฐาน S-SDLC มาประยุกตใชในองคกรไดเหมาะสม เขาใจถึงความ
แตกตาง และขอดีขอเสียของแตละมาตรฐาน 

Software Testing มาตรฐานการทดสอบซอฟตแวร หลักการของการทดสอบซอฟตแวร วงจร
ชีวิตของการทดสอบซอฟตแวร การทดสอบซอฟตแวรแบบตางๆ เครื่องมือที่
ใชในการทดสอบซอฟตแวร เขียน Test Case ไดอยางถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการทํา Architectural Testing ที่มีประสิทธิภาพ 

Software 
Maintenance and 
Enhancement 

หลักการพื้นฐานในการบํารุงรักษาซอฟตแวร ประเด็นปญหาในการบํารุงรักษา
ซอฟตแวร กระบวนการ เทคนิค และเครื่องมือในการบํารุงรักษาซอฟตแวร 
การอัพเดทซอฟตแวร การอัพเกรดและการปรับปรุงซอฟตแวรหรือฟเจอร
ตางๆ ของซอฟตแวร 
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หัวขอฝกอบรม รายละเอียดโดยยอ 
ดานการบริหารจัดการขอมูล 
Database Design หลักการออกแบบฐานขอมูลที่ดี มีความรูในภาษาท่ีใชในการสืบคนขอมลูเพื่อ

การสืบคนอยางมีประสิทธิภาพ 
Relational Database 
Management 
System 

หลักการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวของกับระบบจัดการฐานขอมูลแบบ 
Relation และ Object Relational สามารถเลือกใชและใชงานระบบดังกลาว
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

NoSQL Database 
Design and 
Implementation 

คอนเซปตของ NoSQL การออกแบบฐานขอมูลแบบ NoSQL และการ
นําไปใช 

Hadoop Platform 
and Application 
Framework 

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ Hadoop คอนเซปตของ Map Reduce การติดต้ัง 
การใชเคร่ืองมือและฟงกชันตางๆ การสืบคน การนําเขาขอมูล 

Data Warehouse 
Design and 
Development 

สถาปตยกรรม และองคประกอบของระบบคลังขอมูล ระเบียบวิธีพัฒนาระบบ
คลังขอมูล การวิเคราะหเนื้อหาและหัวขอทางธุรกิจ การออกแบบคลังขอมูล
และการนําไปปฏิบัติ การออกแบบการรับขอมูล การประยุกตใชการคลังขอมูล
สําหรับความอัจฉริยะเชิงธุรกิจ 

Data 
Standardization 

มาตรฐานขอมูลแบบตางๆ หลักการจัดทํามาตรฐานขอมูล 

Data Governance คอนเซปตและหลักการพ้ืนฐานของ data governance การนํา data 
governance ไปสูการปฏิบัติจริง เครื่องมือตางๆ การออกแบบกระบวนการท่ี
เกี่ยวกับ data governance 

Data Management หลักการ เทคโนโลยี แนวปฏบิัติที่จําเปนสําหรับการบริหารจัดการขอมูลตลอด
ทั้งชวงชีวิตของขอมูล (data life-cycle) ขั้นตอนการทํางาน (workflow) ของ
การบรหิารจัดการขอมูล เครือ่งมือและเทคนิคในการบริหารจัดการขอมูล 

Data Security ทฤษฎีเกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยของขอมูลและสารสนเทศ การบริหาร
จัดการความเส่ียง แนวทางและเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยใหกับขอมูลทั้งในระดับฮารดแวรและซอฟตแวร 
การ backup ขอมูลและสารสนเทศ 

Data Backup and 
Recovery Training 

การ backup ขอมูลทั้งแบบออนไลนและออฟไลน รูปแบบตางๆ ของการ 
backiup และ recovery ขอมูล เครื่องมือทีใ่ชในการ backup และ 
recovery ขอมูล การวางแผนการกูคืนขอมลูเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

Big Data Modeling 
and Management 

การเลือกแบบจําลองสําหรับขอมูลขนาดใหญ (big data model) ที่เหมาะกับ
คุณลักษณะของขอมูล การเลอืกใชเทคนิคทีเ่หมาะสมในการจัดการกับขอมูล
ขนาดใหญรูปแบบตางๆ การใชงาน Big Data Management System ได
อยางมีประสิทธิภาพ การออกแบบ big data information system 

Geographic 
Information System 
(GIS) 

การจัดเก็บขอมูลเชิงแผนท่ีในระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูลสําหรับ
จัดการสารสนเทศภูมิศาสตร การเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลเขากับรูปภาพ 
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แผนที่ เทคโนโลยีฮารดแวร และซอฟตแวรทีใ่ชในการประมวลผล การแสดง
ภาพ และการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร 

ดานการวเิคราะหขอมูล 
Big Data Analytics เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data การจัดการและวิเคราะหขอมูลปริมาณมหาศาล 

การวิเคราะหขอมูลไรโครงสราง การวิเคราะหขอมูลโดยใช Machine 
Learning สรางและเลือกแบบจําลองขอมูลที่เหมาะสมเพือ่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลหรือแกปญหา 

Data Analytics and 
Statistics 

การวิเคราะหขอมลูทางสถิติดวยซอฟตแวรเครื่องมือตางๆ การวิเคราะหขอมูล
ดวยเทคนิคทาง Machine Learning การทําเหมืองขอมูล 

Data/Information 
Visualization 

หลักการและแนวคิดของการสรางภาพนามธรรมของขอมูลและสารสนเทศ 
(data/Information visualization) การเลือกใช visualization ที่เหมาะสม 
การใชซอฟตแวร Visualization tools ตางๆ 

Business 
Intelligence and 
Data Analytics Tools 

เทคนิคทาง Business Intelligent (BI) คอนเซปตและเครื่องมือ รวมถึง 
แอปพลิเคชันตางๆ การนําคลงัขอมูล (Data Warehouse) มาใชในการทํา
รายงาน การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอขอมูล เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 

ดานการบริการสารสนเทศ 
Knowledge 
Management 

หลักการและขัน้ตอนการจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพ การนําการจัดการ
ความรูไปใชในการทํางาน การจัดการและพัฒนาความรูในองคกรอยางเปน
รูปธรรมและยัง่ยืน 

IT Service 
Management 

คอนเซปตการบริหารจัดการการใหบริการดานไอที (IT Service 
Management) และความตองการพ้ืนฐาน การทํา IT Service Process 
Mapping และการระบุ roadmap ความทาทายและประโยชนของการ
บริหารจัดการการใหบริการดานไอที 

ITIL Service Support 
Foundation 

มาตรฐาน ITIL ในการใหบรกิารและการสงมอบงานดานสารสนเทศ การ
วางแผน และการดําเนินงานเพ่ือสอดคลองกับมาตรฐาน ITIL 

IT Troubleshooting 
Skill Training 

การระบุและแกไขปญหา (Troubleshooting) ในระดับตางๆ การใชหลักการ
และเหตุผล (logic) ในการตรวจสอบองคประกอบตางๆ เพื่อระบปุญหาความ
ผิดพลาด การกําหนดแนวทางอยางเปนระบบแบบแผนในการทํา IT 
troubleshooting หลักการพื้นฐานในการทํา troubleshooting อยางมี
ประสิทธิภาพ 

ดานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 
Implementing 
Wireless LAN 
Solution 

การทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบไรสาย การติดต้ังระบบเครอืขาย
คอมพิวเตอรแบบไรสาย การวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึน้ในระบบเครือขาย
ไรสาย 

Network System 
Administration 

ระบบเครือขาย เทคโนโลยี LAN/WAN การเลือกใชอุปกรณ switching, router 
ความรูพืน้ฐานดานระบบรักษาความปลอดภัย การเลือกใช Firewall การติดต้ัง
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Techniques for IT 
Professional 

เครื่องแมขาย การใชงานระบบ UNIX/Linux รวมท้ังเคร่ืองมือตางๆ ที่นํามาใชใน
การจัดการกับระบบ เครือขาย 

Network Design and 
Implementation 

การออกแบบเครือขายขององคกรเพื่อใหมีประสิทธิภาพ มีความพรอมใชงาน 
สามารถเพิ่มขยายได และมีความยืดหยุนในการใชงาน ทักษะในการวางแผน 
ออกแบบ และการปรับปรุงประสิทธิภาพ (optimize) 

Advanced Network 
Design Management 
Optimization and 
Troubleshooting 

การออกแบบและติดต้ังเครือขาย การปรับแตงประสิทธิภาพของเครือขาย  
การใชเคร่ืองมือตรวจสอบและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นบนเครือขาย การบริหาร
จัดการเครือขายดวยซอฟตแวรเครื่องมือ 

TCP/IP 
Internetworking and 
Troubleshooting 

กลไกในการทํางานของโปรโตโคอล TCP/IP การเตรียมการกอนนําโปรโตคอล 
TCP/IP มาใชงานในเครือขาย วิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นกับระบบเครือขายที่
ใชโปรโตคอล TCP/IP การใชงานเคร่ืองมือที่จะชวยในการหาปญหาท่ีเกดิ
ขึ้นกับโปรโตคอล TCP/IP ไดอยางรวดเร็ว 

Server 
Administration  

ทักษะและความรูที่จําเปนในการ implement การต้ังคา การดูแลและ
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย รวมไปถึงการ Backup, Restore และ 
Recovery 

Server Backup and 
Recovery Tools 

การนําระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรเครื่องมือมาประยุกตใชในการสราง
ระบบสํารองขอมูลระดับองคกรขนาดใหญ (Enterprise Level) 

การจัดเก็บขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร 

หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรสําหรับหนวยงาน
ราชการท่ีสอดคลองกับ พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความรู
ความเขาใจในการจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร (Logs) แบบ 
Centralized Logs Server 

IPv6 Network 
Administrator 

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ IPV6 มีความเขาใจและสามารถท่ีจะดําเนินการ
เปลี่ยนผาน IPv4 ไปสู IPv6 ใหแกองคกรได 

ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
Designing and 
Executing 
Information Security 
Strategies 

การออกแบบและนํากลยุทธดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศไปดําเนินการ 

Information Security 
and Risk 
Management 

กลยุทธตางๆ เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัย เทคนิคในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศและระบบ ตั้งแตระดับนโยบาย กระบวนการ เทคโนโลยี 
และการตรวจสอบ การกําหนดการประเมินความเส่ียงและแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

มาตรฐานความ
ปลอดภัยบน ISO/IEC 
27000 

หลักพื้นฐานของมาตรฐานระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ องคความรูที่เกี่ยวของเพ่ือทําใหเกิดความเขาใจและนําไปสูการ
เรียนรูประยุกตใชงานในข้ันสูงตอไป 
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Network & Internet 
Security for IT 
Professionals 

พื้นฐานดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบและเครือขาย รูเทาทันการโจมตี
ของ Hacker และ Cracker การปองกันระบบของหนวยงานท่ีผูเขาอบรม
รับผิดชอบอยูอยางมีประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัยของ
ระบบปฏิบัติการตางๆ 

Essential of System 
and Network 
Security 

รายละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบตางๆ วิธีการปองกัน รวมทั้งวิธีการ
ตรวจสอบจุดออนและชองโหวในระบบคอมพิวเตอรและเครือขายท้ังทาง
ทฤษฎีและปฏิบัต ิ

Wireless LAN 
security 

ทฤษฎีพื้นฐาน มาตรฐานและโปรโตคอลท่ีเกี่ยวของกับ Wireless Lan 
(WLAN) คอนเซปตการออกแบบ WLAN security เพื่อใหยากตอการเจาะ
ระบบ (hack) การสราง WLAN ที่ปลอดภัย การทดสอบความม่ันคงปลอดภัย
ของเครือขาย เครื่องมือวิเคราะหความปลอดภัยและเครื่องมือในการโจมตี 

Network Hacking 
and Hardening 

ศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคาม และการปองกันอยางมีประสิทธิภาพ รูปแบบการ
โจมตีเครือขายและมาตรการปองกันและตอบโตในเลเยอรตางๆ กระบวนการ
ลดชองโหว (vulnerability) ในเครือขายเพื่อรักษาความปลอดภัยใหกับระบบ
เครือขาย 

Emerging Threats 
and Defenses 

ภัยคุกคามใหมๆ ตอระบบสารสนเทศและการส่ือสาร (ขอมูล เครือขาย 
คอมพิวเตอร อุปกรณเคลื่อนที่ และแอปพลิเคชัน) เทคนิคขั้นสูงหรือเทคนิค
สมัยใหมในการตรวจจับและปองกันภัยคุกคาม รวมถึงการวิเคราะหขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร 

Intrusion Detection 
In-Depth 

หลักการพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร การตรวจสอบ
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรในเครือขายเพ่ือคนหาสัญญาณของการบุกรุก 
การ monitoring เครือขาย การพิสูจนหลักฐานจากขอมูลจราจรบนเครือขาย 
(Network Traffic Forensics) เทคนิคในการปองกันระบบเครือขาย 

Network 
Administration and 
Monitoring Tools 

การออกแบบระบบเครือขายสําหรับ Monitoring ระบบพื้นฐานของอุปกรณ
อันเหมาะสมท่ีจะทําการ Monitor อยางมีประสิทธิภาพ สรางระบบท่ีสามารถ 
Monitor ดูความเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ตาม Time-series การนําสิ่งที่พบ
จากการ Monitor ไปใชในการแกไขปญหา 

Computer Forensic 
and Investigation 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการตรวจสอบพิสูจนหลักฐานทางคอมพิวเตอร 
(Computer Forensic) เพื่อตรวจสอบการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร เทคนิค
ตางๆ ที่ใชในการตรวจสอบหลักฐาน การตรวจสอบพิสูจนหลักฐานบน
เครือขาย ระบบเครือขายแบบไรสาย บนเว็บ อีเมล และอปุกรณเคลื่อนที่ 

ดานการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร 
PC Cloning and 
Data Backup 

การโคลนฮารดไดรฟคอมพิวเตอร การโคลนคอมพิวเตอรผานเครือขาย การ 
backup ขอมลู 

PC Maintenance 
and 
Troubleshooting 

การบํารุงรักษาและตรวจซอมคอมพิวเตอรรวมถึงอุปกรณตอพวง วิเคราะห
ปญหาที่เกิดขึน้จากซอฟตแวรและฮารดแวร และแกไขปญหา 
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หัวขอฝกอบรม รายละเอียดโดยยอ 
Server Maintenance 
Troubleshooting 

ดูแล บํารุงรักษา อัพเกรดประสิทธิภาพการทํางาน วิเคราะหและแกปญหาท่ี
เกิดขึ้นบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายท้ังในดานระบบปฏิบัติการและฮารดแวร 
จัดทําแผนบํารงุรักษาแบบปองกัน จัดทําแผนและวิธีการกูคืนระบบ การ
สํารองขอมูล ติดตามตรวจสอบ (monitoring) ประสิทธิภาพการทํางานและ
ปริมาณการใชงานทรัพยากรภายในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

ตารางท่ี ๑๓ รายช่ือหลักสูตรและกลุมเปาหมายในการเขาฝกอบรม 
หมายเหตุ สัญลักษณ   หมายถึง ควรเขาอบรม 
 สัญลักษณ   หมายถึง สามารถเขารวมอบรมได 
 สัญลักษณ  *  หมายถึง หลักสูตรสําหรับบุคลากรระดับบริหารหรือหัวหนากลุมงานขึ้นไป 
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Ethics and Law in IT        

Business Continuity Planning and Disaster 
Recovery Planning 

       

IT Audit        

IT Policy*        

IT Project Management*        

IT Risk management & Response 
Management 

       

Change Management for IT 
Implementation Project * 

       

IT Project Outsourcing        

Outsourcing Management for IT        

IT Strategic Planning *        

Enterprise Architecture        

การจัดทําและบริหารงบประมาณ        

Introduction to CMMI        

Agile Software Development        

Systems Requirements Study        

Software Architecture        

Service Design Thinking        

Object-Oriented Software Development        

Software Design and Development        

Web Application Development        
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Responsive Web Application Design        

Mobile Application Development        

UI and UX Design        

Software Security        

Secure software development life cycle        

Software Testing        

Software Maintenance and Enhancement        

Database Design        

Relational Database Management System        

NoSQL Database Design and 
Implementation 

       

Hadoop Platform and Application 
Framework 

       

Data Warehouse Design and 
Development 

       

Data Standardization        

Data Governance        

Data Management (Data Quality Control, 
Data Harmonization, etc.) 

       

Data Security        

Data Backup and Recovery Training        

Big Data Modeling and Management        

Geographic Information System(GIS)        

Big Data Analytics        

Data Analytics and Statistics        

Data/Information Visualization        

Business Intelligence and Data Analytics 
Tools 

       

Knowledge Management Tools        

IT Service Management        

ITIL Service Support Foundation        

IT Troubleshooting Skill Training        

Implementing Wireless LAN Solution        
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Network System Administration 
Techniques for IT Professional 

       

Network Design and Implementation        

Advanced Network Design Management 
Optimization and Troubleshooting 

       

TCP/IP Internetworking and 
Troubleshooting  

       

Server Administration (Windows, Linux, 
UNIX, etc.) 

       

Server Backup and Recovery Tools        

การจัดเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร        

IPv6 Network Administrator        

Designing and Executing Information 
Security Strategies 

       

Information Security and Risk 
Management 

       

มาตรฐานความปลอดภัยบน ISO/IEC 27000        

Network & Internet Security for IT 
Professionals 

       

Essential of System and Network Security        

Wireless LAN security        

Network Hacking and Hardening        

Emerging Threats and Defenses        

Intrusion Detection In-Depth        

Network Administration and Monitoring 
Tools 

       

Computer Forensic and Investigation        

PC Cloning and Data Backup        

PC Maintenance and Troubleshooting        

Server Maintenance Troubleshooting        

ในสวนของการเตรียมพัฒนาบุคลากรท่ีสามารถดูแลระบบ ICT ขั้นพื้นฐานประจําอยูในแตละ 
แขวงทางหลวง หรืออยางนอยในทุกสํานักงานทางหลวงนั้น ควรมีการฝกอบรมเพ่ือใหมีความรูความเขาใจ
ในระบบเครือขาย และระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงที่เพียงพอตอการควบคุมดูแลและแกไขปญหา
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เบื้องตน เพื่อใหระบบสามารถรองรับการทํางานไดอยางราบรื่น หลักสูตรสําหรับพัฒนาบุคลากรในกลุมนี้ 
ประกอบไปดวย 

 การติดตั้งเครือขาย และแกปญหาเครือขายขั้นพ้ืนฐาน 

 การตรวจสอบเครือขายเบื้องตน 

 การดูแลและซอมบํารุงคอมพิวเตอรเบื้องตน 

 การติดตั้ง แกปญหาและการบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร (Computer Device) 

 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเบ้ืองตน 

 ฝกอบรมการติดตั้ง การใชงาน และการแกปญหาระบบสารสนเทศพื้นฐานตางๆ ของกรมทางหลวง 

๑.๘ แนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับผูใชงานของ 
กรมทางหลวง 
ในการเตรียมพรอมเพื่อปรับเปลี่ยนกรมทางหลวงไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลนั้น จะตองพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรกรมทางหลวงในระดับตางๆ ทั้งสวนกลางและภูมิภาค ใหมีความรู ความสามารถ 
ตลอดจนทักษะในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ เทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ดวยเหตุนี้ จึงตองมีการวางแผนฝกอบรม เชน การจัดหลักสูตรอบรม หรือสัมมนา เพ่ือสราง
ความตระหนักรู และเพ่ือเพิ่มพูนความรูและทักษะดานดิจิทัลใหกับบุคลากร แมการจัดการฝกอบรมจะเปน
หนาที่ของกองฝกอบรม แตศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางการจัดหลักสูตร
ดานดิจิทัลที่เหมาะสม ในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการและดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของกรมทางหลวง 

การจัดทําโครงการฝกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับบุคลากรทั่วไป
ของกรมทางหลวง สามารถแบงออกเปนโครงการพัฒนาทักษะใหกับบุคลากรท่ัวไปที่เปนผูใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และโครงการพัฒนาทักษะสําหรับผูบริหาร 

๑.๘.๑ การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรบับุคลากรท่ัวไป 

หลักสูตรอบรมและสัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับบุคลากร
ผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น นอกจากการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศ 
ควรมุงเนนในการพัฒนาทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill 
Set) และทักษะดานการควบคุม และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดาน
ดิจิทัล (Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set) หลักสูตรการฝกอบรม
หรือสัมมนา ควรครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังนี ้

 ความรูทั่วไปเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและเทคโนโลยีดิจิทัล 

แนวโนม (Trend) และการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความสําคัญของ
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การสรางความตระหนักรูและการปรับตัว
สูรัฐบาลดิจิทัล 

 การใชงานโปรแกรมหรือระบบงานเฉพาะสําหรับการปฏิบัติงาน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบงานตางๆ การใชโปรแกรมนําเสนอ ,  

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานซอฟตแวรระบบ และการแกปญหาการใชงานเบ้ืองตน , ทักษะ
การอานและปฏิบัติตามคูมือการใชงานซอฟตแวร 
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     หนาที่ ๔๗  

 การใชงานฮารดแวรและอุปกรณเคลื่อนที ่
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับองคประกอบคอมพิวเตอรสวนบุคคล, การเช่ือมตออุปกรณตอ

พวงขั้นพื้นฐาน, การแกปญหาการใชงานฮารดแวรเบื้องตน, ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชงานและ
การดูแลรักษาอุปกรณเคล่ือนที,่ การใชงานแอปพลิเคชันบนอุปกรณเคลื่อนที่ 

 การทํางานรวมกันแบบออนไลน 
 การใชเคร่ืองมือเพื่อการทํางานรวมกันแบบออนไลน การใชงานพ้ืนที่ (shared drive) 
ออนไลนเพื่อแบงปนขอมูล การแบงปนขอมูลอยางปลอดภัย 

 การใชงานอินเทอรเน็ต 
- การใชงานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

การใชงานไปรษณียอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง การปรับแตงคาไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
การจัดการไปรษณียอิเล็กทรอนิกสตามขอกําหนดดานความปลอดภัย เปนตน 
- การสืบคนขอมลู 

เทคนิคการสืบคนขอมูลดวยเคร่ืองจักรสืบคน (Search Engine) การประเมินและ
เลือกใชขอมูลที่ถูกสืบคนไดอยางถูกตองเหมาะสม เปนตน 
- การใชงานปฏิทิน 

การใชงานปฏิทินอิเล็กทรอนิกส การตั้งคาปฏิทิน การแบงปนปฏิทิน เปนตน 
- การใชธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ความรูทั่ วไปเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การใชระบบการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ การใชงาน PromptPay การรักษาความปลอดภัยใน
การใชธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 การใชงานส่ือดิจิทัลและเครือขายสังคมออนไลน 
การใชสื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การส่ือสารองคกรผาน

การใชงานส่ือดิจิทัล การรูเทาทันขอมูลเท็จในเครือขายสังคมออนไลน การใชเครือขายสังคม
ออนไลนอยางถูกตองตามหลักความปลอดภัย 

 ความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความรูพื้นฐานเรื่องความมั่นคงปลอดภัย ภัยคุกคามรูปแบบตางๆ ในการใชงาน

อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล การปฏิบัติเพื่อรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการใชงาน
อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล การปองกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เบื้องตน การปองกันและจัดการภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส การ
ปองกันและจัดการภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรมคอมพิวเตอรและอุปกรณ
คอมพิวเตอร 

 กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ความรูเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เชน 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เปนตน 

๑.๘.๒ การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรบัผูบรหิาร 
หลักสูตรสําหรับผูบริหาร ควรมุงเนนในเรื่องวิสัยทัศน และการองคความรูเพื่อการปรับ

องคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล โดยอาจแบงเปนกลุมหลักสูตร ๒ กลุมหลัก ดังนี ้
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 ดานบริหารจัดการองคกรในยุคดิจิทัล 
- ธรรมาภิบาลดิจิทัล (Digital Governance) 
- การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) ทางดิจิทัล 
- การกําหนดนโยบายและการบริหารดิจิทัลสําหรับผูบริหาร 
- การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผูบริหาร 
- วิสัยทัศน ICT กับการพัฒนาองคกร 
-  การปรับเปล่ียนสูองคกรดิจิทัล (Digital Transformation) และการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง (Change Management) 
- การบรหิารความเส่ียงดิจิทัล 
- การบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและความม่ันคงไซเบอร 

 ดานเทคโนโลยี 
- รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารระดับสูง 
- เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) สําหรับผูบริหาร 
- สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) สําหรับผูบริหาร 
- การบริหารจัดการและการใชประโยชนจากขอมูลดิจิทัลสําหรับผูบริหาร 
- การใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
- กฎหมายดิจิทัล 
- แนวโนมเทคโนโลยียุคใหมเพื่อการบริหารราชการในยุคดิจิทัล 

โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ ไดมีการจัดทําหลักสูตรหลายหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสําหรับผูบริหาร ที่ผูบริหารกรมทางหลวงสามารถเขารวมได 
๑.๘.๓ การจัดหลักสูตรและผูเขารวมอบรม/สัมมนา 

หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาสําหรับบุคลากรท่ัวไปน้ัน สามารถแบงไดเปน  
๒ ประเภท คือ หลักสูตรที่เปนความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยีและการสื่อสารสําหรับบุคลากร และ
หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

สําหรับหลักสูตรท่ีเปนความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยีและการส่ือสารสําหรับบุคลากรนั้น 
ควรจัดอบรมใหกับบุคลากรผูใชงานเทคโนโลยีทั้งหมดของกรมทางหลวง เชน หัวขออบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ความม่ันคงปลอดภัยในการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยางไรก็ดี ในสวนของหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ทางกองการเจาหนาที่และกองฝกอบรม ควรมีการคัดเลือกผูเขาอบรมโดยมุงเปาไปที่บุคลากรใน
สายงานท่ีจําเปนตองมีความรูเกี่ยวของกับเนื้อหาหลักสูตรนั้นในการปฏิบัติงาน รวมท้ังยังสามารถ
แบงระดับหลักสูตร เปนหลักสูตรเบื้องตน และขั้นสูง เพื่อใหสอดคลองกับความตองการดานทักษะ
ของบุคลากรในระดับตางๆ 

๑.๙ การพัฒนาระบบจัดการการเรียนรู 
เน่ืองจากกรมทางหลวงเปนหนวยงานขนาดใหญ มีบุคลากรเปนจํานวนมาก รวมทั้งปฏิบัติงานอยู 

ทั่วประเทศ ทําใหการจัดอบรมท่ีสวนกลางใหกับบุคลากรอาจไมสามารถทําไดอยางสะดวกและทั่วถึง  
ดวยเหตุนี้ จึงควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถอํานวยความสะดวกใหบุคลากรสามารถเรียนรูหรือพัฒนา
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ศักยภาพผานการเรียนหลักสูตรตางๆ ไดดวยตัวเองผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งจะชวยลดเวลาและ
คาใชจายในการเดินทางมาอบรมที่สวนกลาง  

ระบบจัดการการเรียนรู (Learning Management System: LMS) เปนซอฟตแวรที่ทําหนาที่บริหาร
การจัดการเรียนการสอนผานเว็บ ประกอบดวยเครื่องมืออํานวยความสะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน ผูดูแลระบบ 
โดยท่ีผูสอนสามารถนําเนื้อหาและส่ือการสอนขึ้นเว็บไซตรายวิชาตามที่ระบบจัดไวให ผูเรียนสามารถเขา ถึง
เนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมตางๆ ไดผานเว็บ บริหารจัดการเร่ืองการมอบหมายงานและการสงงาน ประเมินผล
ผูเรียนผานการสอบ ผูสอนและผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารผานทางเครื่องมือการส่ือสารที่ระบบจัดไวให 
นอกจากน้ัน ระบบยังมีการเก็บบันทึกขอมูลกิจกรรมการเรียนของผูเรียนไว เพื่อใหผูสอนสามารถนําไป
วิเคราะห ติดตามความกาวหนาและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาน้ันอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบจัดการการเรียนรู ประกอบดวย ๕ องคประกอบหลัก ไดแก 
 ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management)  

 ระบบจัดการบทเรียนและส่ือการสอน (Content Management) 

 ระบบทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) 

 เครื่องมือสนับสนุนการเรียน (Course Tools) ประกอบดวยเครื่องมือตางๆ ที่ชวยสนับสนุนการ
เรียน เชน เคร่ืองมือติดตอสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนอยาง webboard หรือ chatroom 

 ระบบจัดการขอมูล (Data Management System) 
โดยระบบ LMS นั้น เปนระบบการเรียนรูที่สามารถทําหนาที่เปนทั้งระบบ E-Learning หรือระบบ 

Knowledge Management (KM) เพือ่ถายทอดความรูระหวางบุคลากรภายในหนวยงาน 
ในสวนของการจัดการขอมูลนั้น ควรมีการบูรณาการขอมูลบุคลากรจากกองการเจาหนาที่ และขอมูล

การฝกอบรมของบุคลากรของกองฝกอบรมเขาดวยกัน เพื่อใหสามารถนําขอมูลการฝกอบรมไปใชประกอบการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจ ตําแหนง และเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๑๐ การประเมินผล 
๑.๑๐.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต 

 จํานวนบุคลากรดาน ICT ในกรมทางหลวง 
 คุณวุฒิและความสามารถของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จํานวนระบบงานสารสนเทศท่ีสามารถรองรับภารกิจตางๆ ที่ตรงกับความตองการของ
ผูใชทั้งในสวนของหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

 ความพึงพอใจของผูใชบริการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอความเร็วในการตอบสนอง
และการใหบริการ 

 ปริมาณความผิดพลาดในการดําเนินการดาน ICT ลดลง 
๑.๑๐.๒ ตัวชี้วัดผลลพัธ 

 ความพึงพอใจของหนวยงานภายในท่ีมีตอระบบ ICT ของกรมทางหลวง 
 ความพึงพอใจของหนวยงานภายในท่ีมีตอการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ระยะเวลาในการใหบริการดาน ICT กับหนวยงานภายในกรมทางหลวง 
 ระยะเวลาในการใหบริการขอมูลกับหนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก และ

ประชาชน  
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ภาคผนวก  

แนวคิดในการบริหารจัดการภายในกลุมงาน 
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แนวคิดในการบริหารจัดการภายในกลุมงาน 

โครงสรางการบริหารจัดการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถกําหนดเปนแบบเมตริก ที่
สามารถบริหารจัดการโครงการพิเศษโดยมีบุคลากรจากกลุมงานตางๆ มารวมมือกันดําเนินการโดยมี
บุคลากรในกลุมนโยบายและบริหารสารสนเทศเปนผูจัดการโครงการและประสานงาน  

อยางไรก็ตามในการบริหารจัดการในระดับกลุมงานน้ัน แตละกลุมงานสามารถกําหนดหนาที่หลัก
และหนาที่รองใหบุคลากรสามารถทํางานรวมกันหรือสนับสนุนกันไดอีกดวย 

ตาราง ก-๑ ตัวอยางโครงสรางการบริหารจัดการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเมตริก  

สวนงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร 
คนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ คนที่ ๔ คนที่ ๕ คนที่ ๖ คนที่ ๗ 

งานยอยที่ ๑ P P S1 S2 S1 S1 S2 

งานยอยที่ ๒ S1 S2 P P  S2 S1 

งานยอยที่ ๓  S1  S1 P P P 

โครงการพิเศษ SP  SP  SP   
หมายเหตุ: P  หมายถึง ภารกิจหลัก 

 S1 หมายถึง ภารกิจรองหรืองานสนับสนุน อันดับที่ 1  
S2 หมายถึง ภารกิจรองหรืองานสนับสนุน อันดับที่ 2 
SP หมายถึง โครงการพิเศษที่กลุมงานมีสวนรวมกับกลุมงานอ่ืน 
 

จากตารางขางตน สวนงานยอยที่ ๑ ประกอบดวย นักวิชาการคอมพิวเตอรคนที่ ๑ และนักวิชาการ
คอมพิวเตอรคนท่ี ๒ เปนผูรับผิดชอบภารกิจหลัก ในขณะเดียวกัน นักวิชาการคอมพิวเตอรคนที่ ๓ 
นักวิชาการคอมพิวเตอรคนที่ ๕ และนักวิชาการคอมพิวเตอรคนที่ ๖ เปนบุคลากรสนับสนุนในระดับที่ ๑ 
เพื่อใหการดําเนินการของ กลุมงานยอยที่ ๑ บรรลุเปาหมาย หากกลุมงานยอยที่ ๑ มีภารกิจเพิ่มเติมมาก
เกินกําลังของบุคลากรหลัก และบุคลากรสนับสนุนในระดับที่ ๑ แลว การดําเนินการดังกลาวจะไดรับการ
สนับสนุนจากนักวิชาการคอมพิวเตอรคนที่ ๔ และนักวิชาการคอมพิวเตอรคนที่ ๗ เพิ่มเติม สําหรับแนวคิด
ในการบริหารจัดการกลุมงานยอยอ่ืนก็เชนเดียวกัน 

หากพิจารณาในสวนของบุคลากรก็เห็นไดวาแตละคนมีภารกิจหลักที่ตองรับผิดชอบและภารกิจรอง
สําหรับการใหการสนับสนุน จากแนวคิดดังกลาวนี้ กลุมงานสามารถกระจายภาระงานใหมีความรับผิดชอบ
ที่ใกลเคียงกันและยังสามารถชวยใหบุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและสามารถทํางาน
ทดแทนกันได 




