


 
แผนพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและผู้ใช้งานของกรมทางหลวง  

พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
กรมทางหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ 

  

 
กรมทางหลวง 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 

 
 



แผนพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและผู้ใช้งานของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

     หน้าที่ ก  

ค าน า 

กรมทางหลวงได้ด าเนินการก าหนดแนวทางด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อก าหนดทิศทาง แนวทาง
ในการปฏิบัติและการพัฒนางานด้านเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ฉบับนี้ ได้ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๑ กระทรวง
คมนาคมและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การด าเนินงานหรือการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีความเหมาะสมกับ
นโยบายการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีก
ด้วย 

ซึ่งในการด าเนินงานนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และที่ส าคัญยิ่งต้องมีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอต่อภาระงาน ดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการบุคลากรให้
เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ กรมทางหลวง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อการ
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาศัยข้อมูลบุคลากร
ที่มีอยู่ปัจจุบัน ทั้งด้านจ านวนบุคลากร ด้านคุณวุฒิ ด้านความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพื่อน ามาประกอบการพิจาณาวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างปีงบประมาณ 
๒๕๖๐– ๒๕๖๔ 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กรมทางหลวง 
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๑.๑ หลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และผู้ใช้งานของกรมทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์  และโครงการต่างๆ ที่ส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบริหาร
และปฏิบัติงานของกรมทางหลวง โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของกรมทางหลวง เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
ระบบงานด้านสารสนเทศ และฐานข้อมูลต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น ด้วยเหตุนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้อง
ด าเนินการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและสนับสนุน
ให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ภายใน 
กรมทางหลวงและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
๑) เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง มีบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ
ของกรมทางหลวงมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพที่เหมาะสมในการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในการใช้งานระบบ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ ประสานงานและสนับสนุน
งานด้าน ICT ของกรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) เพื่อให้บุคลากรทั่วไปของกรมทางหลวง มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในกระบวนการท างานและการให้บริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ เป้าหมาย 
๑) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้าน ICT ของกรมทางหลวง 
๒) เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
๓) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบและเป็นที่
ยอมรับของบุคลากรของกรมทางหลวงและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
๔) เพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง ให้มีความรู้พื้นฐาน
ด้าน ICT ที่จ าเป็นต่อการปรับสู่รัฐบาลดิจิทัล 

๑.๔ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง 
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง มีลักษณะการ

บริหารจัดการในรูปแบบเดียวกันกับหน่วยงานของรัฐทั่วไป คือ มีการก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการ ก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief 
of Information Office: CIO) ประจ ากระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง เป็นหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการบริ
หารจัดการและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง โดยขึ้นตรงกับรองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการของกรมทางหลวง โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
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๑) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงรวมทั้งการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวง 
๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า หรือฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 
๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีโครงสร้างการบริหารและมีการแบ่งกลุ่มงานต่างๆ เพื่อท าหน้าที่ใน

การบริหารจัดการและการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ๖ กลุ่มและ ๒ 
ฝ่าย ดังนี้ 

๑) กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ  
๒) กลุ่มพัฒนาระบบงาน 
๓) กลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูล 
๔) กลุ่มบริการสารสนเทศ 
๕) กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 
๖) กลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
๘) ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ 

 
รูปที ่๑ โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งตามกลุ่มงาน 

  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายโครงสร้างพืน้ฐานด้านสารสนเทศ 

กลุ่มพัฒนาระบบงาน กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ 

กลุ่มบริการสารสนเทศ กลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูล 

กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กลุม่บริหารจัดการระบบความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๑.๕ สถานการณ์ด าเนินการด้าน ICT ของกรมทางหลวง 
ในปัจจุบัน (ณ มิถุนายน ๒๕๖๐) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทางหลวง มีบุคลากรสังกัด 

แต่ละกลุ่มงาน ดังแสดงในตารางที่ ๑ 

ตารางที่ ๑ ข้อมูลบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง 
หมายเหตุ สัญลักษณ์ - คือ ไม่มีบุคลากร 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อ้างอิงข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง 

กลุ่ม/ฝ่าย ต าแหน่ง ระดับ 
อัตราตาม

กรอบ 
อัตราจริง 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ผู้อ านวยการ ๑ ๑ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

เจ้าพนักงานธุรการ 
อาวุโส/เชี่ยวชาญงาน
บริหาร 

- - 

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ๒ ๒ 
พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) - ๓ 
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ๑ ๑ 
พนักงานบริการ (พนักงานราชการ) - ๓ 
ลูกจ้างประจ า - - ๒ 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - ๒ 

กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ช านาญการพิเศษ ๒ ๒ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ ๒ ๔ 

กลุ่มพัฒนาระบบงาน 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ช านาญการพิเศษ ๒ ๑ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ ๗ ๕ 

กลุ่มบริหารจัดการ
คลังข้อมูล 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ช านาญการพิเศษ ๑ ๒ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ ๔ ๔ 

กลุ่มบริการสารสนเทศ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ช านาญการพิเศษ  ๑ ๑ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ - ๒ 

เจ้าพนักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร ์

ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน - ๑ 

นักวิชาการสถิต ิ ปฏิบัติการ/ช านาญการ ๓ ๓ 
เจ้าพนักงานสถิต ิ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ๒ ๒ 

กลุ่มบริหาร
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ช านาญการพิเศษ ๑ ๑ 
ปฏิบัติการ/ช านาญการ ๔ ๒ 

เจ้าพนักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร ์

อาวุโส/เชี่ยวชาญพิเศษ ๑ - 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ๔ - 

กลุ่มบริหารจัดการ
ระบบความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

ช านาญการพิเศษ ๑ ๑ 

ปฏิบัติการ/ช านาญการ ๔ ๔ 
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กลุ่ม/ฝ่าย ต าแหน่ง ระดับ 
อัตราตาม

กรอบ 
อัตราจริง 

ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านสารสนเทศ 

เจ้าพนักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร ์

อาวุโส/เชี่ยวชาญพิเศษ - ๑ 
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน - ๓ 

พนักงาน 
เครื่องคอมพิวเตอร ์

(พนักงานราชการ) - ๓ 

จ านวนบุคลากร รวม ๔๓ ๕๖ 
จ านวนนักวิชาการคอมพิวเตอร ์ รวม ๓๐ ๓๐ 

บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงตามกรอบอัตราก าลังมีจ านวนทั้งสิ้น  
๔๓ อัตรา แต่ในปัจจุบันมีอัตราจริงจ านวน ๕๖ คน แบ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ทั้งหมด ๓๐ คน (รวมผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
ปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ ในต าแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด ๘ คน และเป็นบุคลากร
ที่เป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด ๑๘ คน 

ส าหรับอัตราส่วนที่เหมาะสมของบุคลากรด้าน ICT ต่อบุคลากรทั้งหมดในองค์กรนั้น ได้มีการ
ด าเนินการส ารวจและเผยแพร่ไว้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น ในปี ๒๐๐๓ มีการส ารวจและสรุปว่า ส าหรับ
องค์กรที่มีขนาดใหญ่ (จ านวนบุคลากรเกิน ๑๐,๐๐๐ คน) มักมีสัดส่วนบุคลากรด้าน ICT ต่อบุคลากร
ทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่ ๑:๔๐๑ ในปี ๒๐๐๗ ได้มีการรายงานว่า สัดส่วนที่เหมาะสมของบุคลากรด้าน  ICT  
ต่อบุคลากรทั้งหมดองค์กรขนาดใหญ่ (จ านวนบุคลากรเกิน ๑,๐๐๐ คน) คือ ๑:๘๒๒ นอกจากนี้ ยังมีการ
รายงานอัตราส่วนบุคลากรด้าน ICT ต่อบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงก าไร
จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๑:๓๓๓ แม้ในแต่ละการส ารวจ จะให้ตัวเลขสัดส่วนที่ไม่ตรงกัน แต่เมื่อพิจารณาจาก
จ านวนบุคลากรด้าน  ICT ของกรมทางหลวง จะเห็นได้ว่า ในส่วนของนักวิชาการคอมพิวเตอร์   
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวงมีจ านวนเพียง ๓๐ คน ซึ่งต้องปฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการ
และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรของกรมทางหลวง
ที่มีเป็นจ านวนมาก ทั้งที่เป็นข้าราชการจ านวน ๗,๐๘๔ คน พนักงานราชการ ๖,๙๗๔ คน และบุคลากรที่
เป็นลูกจ้างประจ ากรมทางหลวงอีกจ านวน ๓,๗๖๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗,๘๒๒ คน หรือเมื่อคิดเป็นอัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมดของกรมทางหลวงพบว่ามีสัดส่วนที่ ๑:๕๙๔.๐๖๗ หรือ
หากพิจารณาเฉพาะอัตราส่วนบุคลากรด้าน ICT ต่อบุคลากรที่เป็นข้าราชการ จะมีสัดส่วนที่ ๑:๒๓๖.๑๓ ซึ่ง
นับว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราส่วนบุคลากรด้าน ICT ต่อบุคลากรทั้งหมด ไม่ว่า
จะรายงานโดยการส ารวจใด ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าหากต้องการให้จ านวนบุคลากรสอดคล้องกับค่าเฉลี่ย ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นต้องมีจ านวนบุคลากรด้าน ICT อย่างน้อย ๑๗๑ คน๔ ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้
ยาก เนื่องจากรัฐมีนโยบายที่ไม่ส่งเสริมการเพิ่มจ านวนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ขอบเขตและ
ภาระงานด้าน ICT ในอนาคตอันใกล้ที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ มีปริมาณมาก จึงท าให้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น  ดังนั้นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 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 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
๔ พิจารณาเฉพาะบุคลากรกรมทางหลวงที่เป็นข้าราชการและพนักงานราชการ ในกรณีที่สัดส่วนที่เหมาะสมคือ ๑:๘๒ 

http://www.industryweek.com/public-policy/it-matters-it-support-staffend-user-ratio-short-ideal
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จึงต้องมีแนวทางในการเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรด้าน ICT กรมทางหลวงเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอาจต้องมีการจัดจ้างหน่วยงานจากภายนอกเพื่อช่วยเหลือศูนย์เทค โนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ในการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

นอกจากนี้ การที่กรมทางหลวง มีหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยหน่วยงานภูมิภาคซึ่ง
ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศนั้น มีจ านวนถึง ๑๓๑ แห่ง ส่งผลให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอัตรา
บุคลากรที่จ ากัด ไม่สามารถดูแลและให้บริการอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการได้ อันเป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมาก นอกจากนี้ การที่
กรมทางหลวงไม่มีต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าหน่วยงาน
ภูมิภาคที่เพียงพอ ท าให้ภาระหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลายประการในส่วนงาน
ภูมิภาคเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรที่มีภารกิจหน้าที่อื่นๆ ที่อาจไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน แม้ว่าทาง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีการจัดตั้งเครือข่าย ICT Agent ประจ าหน่วยงานภูมิภาค เพื่อท าหน้าที่
ประสานงานด้าน ICT กับหน่วยงานในส่วนกลาง อย่างไรก็ดี หลายหน่วยงานยังไม่มี ICT Agent หรือมี แต่
เป็นบุคลากรที่ไม่มีความรู้ความสามารถทางด้าน ICT โดยตรง รวมทั้งยังมีปัญหาจากการที่มีอัตราการลาออก
หรือเปลี่ยนงานของผู้ที่ถูกก าหนดให้เป็น ICT Agent ค่อนข้างสูง 

๑.๖ แผนพัฒนาบุคลากรของภาครัฐ และกระทรวงคมนาคม 
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ได้เห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัล และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ส าหรับใช้เป็นกรอบในการ
น าพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็ม
ศักยภาพ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตาม
แนวทาง Thailand 4.0 โดยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญประการหนึ่งในการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ที่มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ท าให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อให้เกิดการยกระดับการผลิตและการบริการของภาครัฐที่ต้องใช้องค์ความรู้และการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) จึงได้มีความ
ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สรอ.) ในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล และได้มีการก าหนดเป้าหมาย และแผนการด าเนินการโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา
บุคลากรภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัล ตลอดจนการจัดท ากรอบการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานของบุคคล อันจะช่วยสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Skill Development Plan for Public Officers) 
และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านการ
บริหารโครงการภาครัฐแก่ข้าราชการพลเรือน ด้วยการจัดท าโครงการจัดท าทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ (มีก าหนดการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐) โดยมีเป้าหมาย คือ 

 จัดท าทักษะดิจิทัล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบการพัฒนา ข้าราชการให้มี
ทักษะด้านดิจิทัลที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ต าแหน่งบทบาทหน้าที่ของส านักงาน ก.พ. ก าหนด โดยให้
ครอบคลุม ๖ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง (Executive) ผู้อ านวยการกอง (Management)  
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ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) ผู้ท างานด้านบริการ (Service) ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Technology) และ ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 

 ทบทวนและวิเคราะห์มาตรฐานวิชาชีพด้านดิจิทัล (Digital Literacy และ IT Professional)  
ที่ สคช. ได้ด าเนินการไว้แล้ว เพื่อน ามาจัดท าทักษะด้านดิจิทัลเพิ่มเติมให้เข้ากับเป้าหมายที่ได้ก าหนด
ร่วมกันระหว่าง ส านักงาน ก.พ. สคช. และ สรอ. 

 จัดท าทักษะดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนและเปลี่ยนผ่านภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ได้แก่  กลุ่มทักษะ
ด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล , กลุ่มทักษะด้านการควบคุม ก ากับ และปฏิบัติตามกฎหมาย 
นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล, กลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร
, กลุ่มทักษะด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงาน
ภาครัฐ, กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและบริหารกลยุทธ์, กลุ่มทักษะด้านผู้น าดิจิทัล และกลุ่มทักษะ
ด้านการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล 

ในการจัดท าทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ มุ่งเน้นที่ ๕ มิติเป้าหมายการเรียนรู้ 
ซึ่งประกอบด้วย ๗ ทักษะ ดังน้ี 

ตารางที่ ๒ มิติเป้าหมายการเรียนรู้และกลุ่มทักษะดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ๕ 
มิติเป้าหมาย กลุ่มทักษะ 

มิติที่ ๑ รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น ๑. ด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy Skill Set) 

มิติที่ ๒ เข้าใจนโยบาย กฎหมาย และ
มาตรฐาน 

๒. ด้านการควบคุม ก ากับ และปฏิบัติตามกฎหมาย 
นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital 
Governance, Standard and Compliance Skill 
Set) 

มิติที่ ๓ ใช้ดิจทิัลเพื่อการประยกุต์และ
พัฒนา 

๓. ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร 
(Digital Technology Skill Set) 

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

มิติที่ ๔ ใช้ดิจทิัลเพื่อการวางแผน บริหาร
จัดการ และน าองค์กร 

๕. ด้านการจัดการโครงการและบริหารกลยุทธ ์(Project 
and Strategic Management Skill Set) 

๖. ด้านผู้น าดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set) 
มิติที่ ๕ ใช้ดิจทิัลเพื่อขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค ์

๗. ด้านการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital 
Transformation Skill Set) 

โดยทักษะดิจิทัลที่ต้องพัฒนาให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถจ าแนกตามกลุ่มได้ดังนี้ 

                                                 
๕ จากเอกสารประกอบการสัมมนาการจัดท าทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ตารางที่ ๓ ทักษะดิจิทัลส าหรับบุคลากรภาครัฐในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย๖ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ทักษะดิจิทัลที่ต้องพัฒนา 
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 ซึ่งประกอบด้วยทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะ
ด้านการควบคุม ก ากับ และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล ถือเป็นทักษะ
พื้นฐาน (Fundamental Digital Government Skill) ที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งหมดต้องมี 

ในส่วนของกระทรวงคมนาคม ก็ได้มีการจัดท าโครงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท ามาตรฐานการ
ด าเนินงานด้าน ICT เชิงรุก เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของ
กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีก าหนดการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ส่วนหนึ่งของโครงการ คือการจัดท า
ร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคม รวมทั้งการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงคมนาคม (๖๑-๖๔) (ฉบับที่ ๑) โดยผลจากการด าเนินโครงการนั้น ประกอบไปด้วย 

 กรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารใหม่ (IT Competency)  

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
คมนาคม ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 หลักสูตรน าร่อง (Pilot Training Courses) และรายชื่อหลักสูตรที่สามารถน าไปใช้พัฒนา
บุคลากรของกระทรวงในอนาคต (Selected Course List) 

 ระบบสารสนเทศการรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Dashboard System) 
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม 

ซึ่งจะมีการเพิ่มทักษะและสมรรถนะดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้าน ICT ของ
กระทรวงคมนาคม ตัวอย่างเช่น การเข้าร่วมวัฒนธรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ดิจิทัล  
การรู้จักกฎหมายและกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมไปถึงสมรรถนะตามลักษณะงาน 
(Functional Competency) อันหมายถึงสมรรถนะด้านไอทีที่ เหมาะสมกับการท างานของบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม ตัวอย่างเช่น วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่  
การออกแบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

                                                 
๖ จากเอกสารประกอบการสัมมนาการจัดท าทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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โดยผลจากการจัดท าโครงการจัดท าทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 
สามารถน ามาใช้เป็นกรอบให้กับกรมทางหลวงในการวางแผนพัฒนาบุคลากร รวมไปถึงการก าหนดหลักสูตร
อบรมหรือสัมมนา เพือ่เพ่ิมศักยภาพในด้านทักษะดิจิทัล 

๑.๗ แนวทางด าเนินการพัฒนาบุคลากรศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการและดูแลด้าน เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง มีการแบ่งส่วนงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานโดยมีการก าหนด
กรอบหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี เพื่อให้ตอบสนองต่องานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงต้องมีการปรับบทบาทหน้าที่
เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากข้อจ ากัดในด้านบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลต่อการด าเนินการของศูนย์ ฯ  
ในการรองรับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรของ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ท าหน้าที่บริหารจัดการและสนับสนุนการใช้งานและการให้บริก ารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมเพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพ สามารถเรียนรู้
และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถรองรับ
ภาระงานและระบบงานสารสนเทศที่มีจ านวนมากและมีความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น ในการพัฒนาบุคลากร
ดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง จ าเป็นต้องมีแผนด าเนินการที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นต่างๆ ดังนี ้

 การบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การบริหารจัดการด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 การบริหารจัดการด้านอัตราก าลัง 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๗.๑ การบริหารจัดการด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักของกรมทางหลวงที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ 
ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน โดยมีอ านาจ
หน้าทีด่ังที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ ๑.๔ 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลง
ไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวงอาจต้องมีการปรับกรอบภารกิจของศูนย์ ฯ ให้
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี ้

 ก าหนดแนวทางและระเบียบปฏิบัติส าหรับการใช้งานและการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบ ICT ของกรมทางหลวง 

 ดูแลและก าหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบงาน ICT ของกรมทางหลวง 
 การสอบทานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Audit) 
 บริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศให้สามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 
 พัฒนาหรือจัดให้มีระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหาร

จัดการ และการด าเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวง 
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 ดูแลและบริหารจัดการคลังข้อมูล ฐานข้อมูล รวมถึงเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ ยน
ข้อมูล และ ศูนย์ประสานข้อมูลของกรมทางหลวง 

 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้าน  ICT ที่เหมาะสมกับ
ต าแหน่งและสายงานที่รับผิดชอบ 

 บริหารการจัดจ้างผู้ เชี่ยวชาญภายนอก (Outsourcing Management) เพื่อให้ 
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก าหนดโครงสร้างในการบริหารจัดการ และมีการแบ่ง
ส่วนราชการ เป็น ๖ กลุ่ม และ ๒ ฝ่าย ดังนี ้

 กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ  
 กลุ่มพัฒนาระบบงาน 
 กลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูล 
 กลุ่มบริการสารสนเทศ 
 กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 กลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ 
โดยอัตราก าลังของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตามการปฏิบัติงานจริงเป็นดังนี ้

ตารางที่ ๔ จ านวนบุคลากรในแต่ละส่วนงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อ้างอิงข้อมูลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง 

รายการ ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

ผู้อ านวยการ ๑ - - - ๑ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ๓ ๖ ๒ ๒ ๑๓ 
กลุ่มนโยบายและบริหาร
สารสนเทศ  

๖ - - - ๖ 

กลุ่มพัฒนาระบบงาน  ๖ - - - ๖ 
กลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูล  ๖ - - - ๖ 
กลุ่มบริการสารสนเทศ  ๙ - - - ๙ 
กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  

๓ - - - ๓ 

กลุ่มบริหารจัดการระบบความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕ - - - ๕ 

ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
สารสนเทศ 

๔ ๓ 
- - 

๗ 

รวม ๔๓ ๙ ๒ ๒ ๕๖ 
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จากโครงสร้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว มีความเหมาะสมและชัดเจนใน
ระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงาน เพียงแต่ต้องมีการก าหนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้มีความชดัเจนยิ่งขึ้น และครอบคลุมต่อภารกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อสามารถจัดสรร
และก าหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

การบริหารจัดการกลุ่มงานต่างๆ จะต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อให้บุคลากรสามารถท างาน
ร่วมกันหรือท างานทดแทนกันในบางช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงลึกและช่วยให้การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับ
ระบบ ICT สามารถน าบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ มาด าเนินงานร่วมกันได้สะดวกยิ่งขึ้น และ
ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม 

โครงสร้างการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละส่วนงานยังสามารถแบ่ง
ออกเป็นส่วนงานย่อยตามลักษณะของงานเพิ่มเติม ซึ่งการก าหนดส่วนงานย่อยนั้น จะท าให้
สามารถก าหนดความรับผิดชอบในรายละเอียดเพื่อช่วยให้การศึกษาเรียนรู้ในเชิงลึกด าเนินการได้
สะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้การจัดแบ่งส่วนงานย่อยช่วยให้การประเมินภาระงานและการก าหนด
อัตราบุคลากรที่เหมาะสมในการรับผิดชอบภารกิจหลักของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและจ านวน
ทรัพยากรที่ต้องการในการด าเนินการว่าควรมีจ านวนเท่าใด อย่างไรก็ดี การจัดแบ่งเป็นส่วนงาน
ย่อยนี้ควรด าเนินการอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องจากบุคลากรทุกคนที่สังกัดในแต่ละส่วนงานมีหน้าที่
ที่ต้องสนับสนุนทุกภารกิจที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบ หากมีการจัดแบ่งส่วนงาน
เป็นส่วนงานย่อยๆ อย่างเป็นทางการแล้ว อาจท าให้การท างานร่วมกันในแต่ละส่วนงานท าได้ยาก
ยิ่งขึ้นเพราะคิดว่าเป็นงานของผู้อื่นหรือส่วนงานอื่น 

โดยการปรับภารกิจให้ครอบคลุมต่อลักษณะงานที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการแบ่งส่วน
งานย่อย มีแนวทางดังนี ้

๑.๗.๑.๑ กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ มีหน้าที่หลักดังนี้ 
๑) จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๒) ก าหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศ 
๓) จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
๔) จัดท างบประมาณและโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖) เสนอแนะเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
บริการ 
นอกจากนี้ ส่วนงานนี้ควรมีหน้าที่เพิ่มเติมในการก ากับดูแลการจัดจ้างบุคลากร

จากภายนอก (Outsource) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ICT ทั้งหมดด้วย เพื่อให้การ
พัฒนาระบบ ICT เป็นไปอย่างสอดคล้องตามมาตรฐานที่ก าหนด 

จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศสามารถแบ่ง
ออกเป็น ๒ ส่วนงานย่อย ประกอบด้วย 
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 ส่วนงานนโยบาย 
ท าหน้าที่หลักในการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนงานและนโยบายหลัก

ขององค์กรเพื่อการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน ICT ส าหรับกรมทางหลวง 
รวมถึงก าหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศ โดยมีการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
เพื่อจัดท างบประมาณโครงการด้าน ICT ในส่วนงานนี้ต้องการนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ที่เข้าใจภาพรวมของงานสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถด้าน 
ICT ด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับ ICT ตลอดจนสามารถด าเนินการวิจัย
และวิเคราะห์เพื่อก าหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศ และแนะน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับงานของกรมทางหลวง 
 สว่นงานบริหารโครงการและติดตามประเมินผล 

ท าหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานงานกับบุคลากร และกลุ่มงานต่างๆ 
ที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ อ านวยการ ติดตาม สนับสนุนการด าเนินการ 
ประเมินผลและผลักดันโครงการสู่การใช้งานจริง เพื่อให้โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร ติดตามประเมินผลการด าเนินการและประสิทธิภาพ
ของการใช้งานด้าน ICT ในส่วนงานนี้ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มี
ทักษะด้านการบริหารโครงการด้าน ICT 

๑.๗.๑.๒ กลุ่มพัฒนาระบบงาน มีหน้าที่หลักดังนี ้
๑) วางแผนการพัฒนาโปรแกรมระบบงานประยุกต ์
๒) วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงานประยุกต์ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้งาน 
๓) จัดท าคู่มือประกอบโปรแกรมระบบงานประยุกต์ รวมทั้งจัดท าคู่มือการใช้
โปรแกรมระบบงานฉบับร่าง 
๔) ควบคุม ดูแลและบ ารุงรักษาระบบงาน 
๕) ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม 
จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น กลุ่มพัฒนาระบบงานสามารถแบ่งออกเป็น ๓  

ส่วนงานย่อย ประกอบด้วย 
 ส่วนงานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 

ท าหน้าที่วางแผนการพัฒนาโปรแกรมระบบงานประยุกต์ วิเคราะห์และ
ออกแบบโครงสร้างระบบงานประยุกต์ต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของ
องค์กร ส่วนงานนี้ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม 
 ส่วนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ท าหน้าที่พัฒนา และ/หรือปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการ
ของผู้ใช้และหน่วยงานต่างๆ ตามที่กลุ่มงานวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
สารสนเทศก าหนด ติดตั้งระบบงาน เรียนรู้และท างานร่วมกับผู้พัฒนาระบบ
ของหน่วยงานภายนอกในกรณีที่กรมทางหลวงจัดจ้างหน่วยงานภายนอกใน
การพัฒนาระบบงาน จัดท าคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์หรือระบบงาน ในส่วน
งานนี้ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
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 ส่วนงานบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
ท าหน้าที่ควบคุมดูแล บ ารุงรักษาระบบงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรม ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้และทักษะใน
การใช้ระบบงานเพิ่มเติม ในส่วนงานนี้ ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ 

๑.๗.๑.๓ กลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูล มีหน้าที่หลักดังน้ี 
๑) ออกแบบโครงสร้ างฐานข้อมูล (Conceptual Schema and Internal 
Schema) เพื่อรับรองการเป็นคลังข้อมูล (Data Warehouses) ของกรมทางหลวง 
๒) สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในการออกแบบโครงสร้าง
ฐานข้อมูลส าหรับผู้ใช้งาน 
๓) จัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศ (Database) ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาโปรแกรม
ระบบงานประยุกต์ และจัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศส่วนกลาง เพื่อเป็น
คลังข้อมูล (Data Warehouses) ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ 
๔) ก าหนด ก ากับ และบังคับใช้ซึ่งมาตรฐานของข้อมูล 
๕) ก าหนดและควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล 
๖) ก าหนดแผนการจัดระบบส ารองข้อมูล และการกู้คืนข้อมูล (Back Up and 
Recovery) 
๗) บริหารจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูลให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
๘) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดท ารายงานหรือระบบสารสนเทศ 
เพื่อการตัดสินใจเสนอผู้บริหารระดับสูง 
จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น ๒ 

ส่วนงานย่อย ประกอบด้วย 
 ส่วนงานวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาฐานข้อมูล 

ท าหน้าที่วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างข้อมูลส าหรับระบบงานต่างๆ และ
คลังข้อมูลของกรมทางหลวง ก าหนดและบังคับใช้มาตรฐานข้อมูล จัดสร้าง
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ประสานงานกับส่วนต่างๆ และหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในส่วนงานนี้ต้องการนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
โครงสร้างข้อมูลและระบบฐานข้อมูล พัฒนาฐานข้อมูล 
 ส่วนงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 

ท าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล บริหารจัดการให้ระบบฐานข้อมูลต่างๆ 
สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อ านวยความสะดวกในการใช้งานแก่ผู้ใช้ สนับสนุนกลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ก าหนดและควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การจัดระบบส ารองข้อมูล และการ 
กู้คืนข้อมูล ในส่วนงานนี้ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการฐานข้อมูล การดูแลรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล 
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องต่อแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร และตอบสนองต่อภารกิจของกรมทางหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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อาจต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจเพิ่มเติมในประเด็น
ต่อไปนี ้

๑) การดูแลและบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) 
๒) การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
๓) การบ ารุงรักษาคลังข้อมูล และระบบฐานข้อมูล 
๔) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) 

๑.๗.๑.๔ กลุ่มบริการสารสนเทศ มีหนา้ที่หลักดังนี้ 
๑) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๒) ประสานงานเครือข่ายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ 
การปฏิบัต ิ
๓) พัฒนาและบริหารจัดการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์กรมทางหลวง 
กระดานถามตอบ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
๔) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีและถูกต้องแก่ผู้ใช้งาน 
๕) ทดสอบระบบงาน และจัดท าคู่มือการใช้งานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
๖) จัดท า ปรับปรุง บริหารจัดการฐานความรู้ ประยุกต์ข้อมูลข่าวสาร ให้
ทันสมัยเพื่อการเผยแพร่และบริการ 
๗) ส ารวจ รวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และการพยากรณ์
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง 
๘) ติดตามและวิเคราะห์ประเมินผลระบบสารสนเทศ 
จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริการสารสนเทศสามารถแบ่งออกเป็น ๓ 

ส่วนงานย่อย ประกอบด้วย 
 ส่วนงานบริหารจัดการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศ 

ท าหน้าที่พัฒนาและบริหารจัดการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทดสอบ
ระบบงานและจัดท าคู่มือ วิเคราะห์และประเมินผลระบบสารสนเทศ ในส่วน
งานนี้ ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะในการทดสอบระบบงาน 
(Software Testing) การบริหารจัดการการให้บริการทางไอที  และมี
ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 
 ส่วนงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท าหน้าที่ให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประสานงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ 
บริหารจั ดการฐานความรู้ ให้ทั นสมั ย เพื่ อการ เผยแพร่ และบริ การ 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
การสร้างปฏิสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีและถูกต้องแก่ผู้ใช้งาน ส่วนงานนี้
ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในด้านการประสานงาน  
การประชาสัมพันธ ์และการสื่อสาร 
 ส่วนงานวิเคราะห์และบริการข้อมูลสารสนเทศ 
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ส ารวจ รวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และการ
พยากรณ์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง  ประสาน 
ความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ เพื่อบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการกรมทางหลวง  
ส่วนงานนี้  ต้องการบุคลากรในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และ
นักวิชาการสถิติ ที่มีความรู้ความสามารถในการส ารวจและจัดเตรียมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
กรมทางหลวง 

๑.๗.๑.๕ กลุ่มบริหารคอมพวิเตอร์และเครือข่าย มีหน้าที่หลักดังนี ้
๑) ก าหนดรูปแบบ และค่าติดตั้งเริ่มต้นการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือตามหน่วยงานต่างๆ 
ที่ร้องขอ 
๒) จัดท าแผนการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย 
ในส่วนที่รับผิดชอบ 
๓) ก าหนดมาตรฐานควบคุมและบริหารจัดการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
สื่อสารเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ของกรมทางหลวง 
๔) จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
อุปกรณ์เครือข่ายภายในหน่วยงานกรมทางหลวงให้ทันสมัยอยู่เสมอๆ 
๕) บริหารจัดการควบคุม มอนิเตอร์ วงจรสื่อสัญญาณ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย วิเคราะห์ปัญหาการเชื่อมโยงเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้ง
ในส่วนกลางและหน่วยงานภูมิภาค 
๖) จัดท าโครงการฯ ปรับปรุงพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
ตลอดจนติดตามการบริหารโครงการฯ 
๗) ท าการส ารองข้อมูล (Backup) และช่วยคืนค่าแฟ้มระบบคอมพิวเตอร์ 
(Restore) ให้กลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนหน้า 
๘) ควบคุมทะเบียนหมายเลขไอพีภายใน/ ภายนอก โดเมนเนม (Domain 
Name) และการใช้งานระบบเครือข่าย 
๙) ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ (กระทรวงคมนาคม และหน่วยงาน
ต่างๆ ภายใต้สังกัดกรมทางหลวง) ที่เกี่ยวกับการเช่ือมโยงเครือข่ายสารสนเทศ 
๑๐) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย การเชื่อมโยงเครือข่ายแก่หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทางหลวง 
๑๑) ศึกษาหาแนวทาง น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย และระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง 
๑๒) ติดตาม และประเมินผล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย
สื่อสารของกรมทางหลวง 
๑๓) จัดท าคู่มือการใช้งานในส่วนที่รับผิดชอบ 

จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสามารถแบ่ง
ออกเป็น ๒ ส่วนงานย่อย ประกอบด้วย 

 ส่วนงานบริหารจัดการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
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ท าหน้าที่ เกี่ยวกับการติดตั้ ง ดูแล บริหารจัดการและบ ารุงรักษา 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมด จัดท าและปรับปรุงฐานข้อมูลรายละเอียด
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ และภายนอก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
รวมไปถึงให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคและสนับสนุนในการติดตั้ง และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมทางหลวง ส่วนงานนี้ต้องการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้
ความสามารถในการติดตั้ง ดูแล และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 ส่วนงานบริหารจัดการเครือข่าย 

ท าหน้าที่เกี่ยวกับการดูแล บริหารจัดการ บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย 
รวมถึงอุปกรณ์เครือข่ายของกรมทางหลวงให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ควบคุมดูแลการใช้งานระบบเครือข่าย แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ
เครือข่าย ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่าย
สารสนเทศ รวมทั้งให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านเทคนิคเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงเครือข่ายแก่หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทางหลวง ส่วนงานนี้ต้องการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือ ข่าย
คอมพิวเตอร ์

๑.๗.๑.๖ กลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่หลัก
ดังนี ้
๑) วางแผน จัดสร้าง และพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๒) ก าหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
๓) ก าหนดข้อบังคับ ระเบียบ มาตรฐาน เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย 
มีความน่าเชื่อถือ 
๔) เฝ้าระวัง ตรวจสอบการบุกรุก การคุกคามเพื่อโจมตีหรือท าความเสียหาย
ต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
๕) ควบคุมและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๖) ศึกษา ติดตามวิวัฒนาการ การบุกรุกและคุกคาม น ามาวิเคราะห์
ประเมินผล เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อเหตุการณ์และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
๗) เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ และประสาน
ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น กลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ สว่นงานย่อย ประกอบด้วย 
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 ส่วนงานแผนความมั่นคงปลอดภัย 
ท าหน้าที่ ในการวิเคราะห์ วางแผน และก าหนดระเบียบข้อบังคับ 

มาตรการ และมาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมไปถึงเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้ ส่วนงานนี้ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้
ความสามารถด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มาตรฐานการรักษา 
ความปลอดภัยบนเครือข่าย 
 ส่วนงานบริหารความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ท าหน้าที่พัฒนา ดูแล และบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฝ้าระวัง ตรวจสอบการบุกรุก  
การคุกคามเพื่อโจมตีหรือท าความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ส่วนงานนี้ต้องการนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถด้านเครือข่าย และความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

๑.๗.๑.๗ ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ มีหนา้ที่หลักดังนี ้
๑) ส ารวจ ตรวจสอบโครงการ และวางแผนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณต์่อพ่วงส าหรับรองรับระบบงานต่างๆ ของกรมทางหลวง 
๒) ก าหนดและร่วมพิจารณาตรวจสอบคุณลักษณะทางเทคนิคที่เกี่ยวกับ 
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Specification) 
๓) ให้ค าปรึกษาแนะน า ช่วยเหลือ การใช้งาน การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
๔) ให้บริการบ ารุงรักษาเบื้องต้นตามคาบเวลา (Periodic Preventive 
Maintenance) ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๕) ให้การสนับสนุนการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายสื่อสาร เช่น ระบบประชุม
ทางไกล (Conference) และระบบโทรศัพท์ VOIP 
๖) พิจารณาและก าหนดรูปแบบ การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้า
ส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร ์
๗) ติดตั้งบ ารุงรักษาและควบคุมดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์
เครือข่าย ระบบไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย ภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 
๘) ตรวจสอบและดูแลบ ารุงรักษาระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Generator) 
๙) ติดตั้ง ซ่อมบ ารุง สายสัญญาณส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพว่ง 
๑๐) พิจารณาคุณสมบัติทางเทคนิคเกี่ยวกับการเปลี่ยนทดแทน (Change 
Order) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ 
๑๑) ติดตั้ ง โปรแกรมระบบปฏิบั ติ การ ( Operating System) Desktop 
Application ต่างๆ 
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๑๒) ให้บริการดูแลและควบคุมการใช้งานห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ 
จากภารกิจดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ สามารถแบ่ง

ออกเป็น ๓ ส่วนงานย่อย ประกอบด้วย 
 ส่วนงานวางแผนและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT  

ท าหน้าที่ในการวางแผนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ICT 
ก าหนดและตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ก าหนดรูปแบบการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าส าหรับการติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ส่วนงานนี้ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางเทคนิคที่เหมาะสมต่อการใช้งานของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าส าหรับการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร ์
 ส่วนงานติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT 

ท าหน้าที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบ ICT 
และโครงสร้างพื้นฐานด้าน  ICT ติดตั้ งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและ 
แอปพลิเคชันต่างๆ ให้ค าปรึกษาในการใช้งานหรือการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ 
ส่วนงานนี้ต้องการเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถใน
การส ารวจและติดต้ังอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT 
 ส่วนงานบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT 

ท าหน้าที่บ ารุงรักษาและควบคุมดูแลห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์  
ICT และโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ต่างๆ รวมทั้งให้บริการและควบคุมการใช้
ง านห้ อ งฝึ กอบรมคอมพิ ว เตอร์  ส่ วนงานนี้  ต้ อ งการ เจ้ าพนั ก งาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ ์ICT และโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT 

๑.๗.๒ การบริหารจัดการด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.๗.๒.๑ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากร 

แนวทางหนึ่ง ในการบริหารจัดการบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
การก าหนดสมรรถนะให้กับบุคลากร โดยการก าหนดสมรรถนะนี้ สามารถน ามาใช้ในการ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร การวางแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งสามารถน าไปใช้
ในการบริหารเส้นทางสายอาชีพ (career path) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้
การด าเนินการต่างๆ ตามภารกิจหลักของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศควรก าหนดสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ของบุคลากร ซึ่งเป็นสมรรถนะหรือความสามารถหลักที่บุคลากร
ทุกคนทุกต าแหน่งของศูนย์จะต้องมี โดยสมรรถนะหลักที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรของ 
ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังน้ี 

๑) การเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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รวดเร็ว การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้นความสามารถในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองจึงนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับบุคลากร
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) การสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในการท างานร่วมกับผู้อื่น เนื่องจาก
บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีการติดต่อสื่อสารและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในองค์กรและภายนอก ดังนั้นทักษะการสื่อสารที่ท าให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน หรือการถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันจึงเป็นสมรรถนะที่
ส าคัญมาก 
๓) การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สามารถอ่านและพูดได้ในระดับดีหรือดีมาก 
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ าเป็นต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ ใหม่ๆ และแหล่งความรู้ที่ เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นสื่อ
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้การเรียนรู้ในเชิงลึกบางเรื่องอาจต้องเรียนรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ดังนั้นความสามารถในการสื่อสารและการรับรู้ใน
ภาษาอังกฤษจึงเป็นความสามารถที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้
๔) การมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากบุคลากร
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทางหลวง ท างานเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่
มีระดับชั้นความลับและมีความส าคัญกับการตรวจสอบที่มีผลกระทบต่อสังคม
สูง ดังน้ันความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์และมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทและความส าคัญอย่างมากในการตอบสนองต่อแนวทาง
ของภาครัฐที่มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน
และการให้บริการ บุคลากรของศูนย์ จึงควรมีความมุ่งมั่น มี ความคิด
สร้างสรรค์ มีการปรับปรุงและพัฒนาการท างานอยู่เสมอเพื่อส่งมอบงานและ
บริการที่มีคุณภาพสูงสุด 
๖) แม้คุณสมบัติของบุคลากรในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการ
สถิติ เจ้าพนักงานสถิติ หรือเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นไป
ตามที่ ก.พ. ก าหนด อย่างไรก็ดีแต่ละฝ่ายหรือกลุ่มงาน ควรมีการก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรประจ ากลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และ
ภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี ้

๑.๗.๒.๒ กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ 
กลุ่มงานนโยบายและบริหารสารสนเทศจ าเป็นต้องมีบุคลากรในต าแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์  โดยในส่วนของรายละเอียดข้อก าหนดเชิงสมรรถนะ 
(Functional Competencies) นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอ้างอิงจาก
สมรรถนะบางส่วนส าหรับสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัล
คอนเทนต์ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพ 
นักบริหารโครงการสารสนเทศ ท่ีก าหนดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ดังนี ้
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ตารางที่ ๕ สมรรถนะตามหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ 
ล าดับ ส่วนงานย่อย หน้าที ่ สมรรถนะตามหน้าที ่

๑ ส่วนงานนโยบาย  จัดท านโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน ICT 
 สนับสนุนการจัดท าโครงการ

ด้าน ICT 
 ก าหนดมาตรฐาน 
 จัดท างบประมาณ 

 ก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้าน ICT 
 ก าหนดมาตรฐานระบบ
สารสนเทศ 
 จัดท าแผนแมบ่ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 จัดท าโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ และรวบรวมความ
ต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
 ระบุความเสี่ยงของโครงการ 
 การประมาณการงบประมาณ
ของโครงการ 

๒ ส่วนงานบริหารโครงการและ
ติดตามประเมินผล 

บริหาร ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ 

 ประสานงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้ง
กับโครงการ 
 ติดตาม ตรวจตราและ
สนับสนุนการด าเนินการโครงการ   
 ประเมินผล และประกัน
คุณภาพโครงการ 

จากสมรรถนะดังกล่าว สามารถสรุปเป็นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของบุคลากรในส่วนงานนี้ได้ดังนี ้

 บุคลากรส่วนงานนโยบาย 
- มีความรู้ ความสามารถและสามารถคาดการณ์แนวโน้มด้าน ICT 
- มีความรูเ้กี่ยวกับระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้าน ICT 
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ ก าหนดนโยบายและการประเมินผล

ด้าน ICT 
- มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
- มีความรู้ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ระบุสาเหตุและ

ผลกระทบของความเสี่ยง 
- มีความรู้ในการเขียนโครงการ 
- มีความรู้ความสามารถในการจัดท างบประมาณ 

 บุคลากรส่วนงานบริหารโครงการและติดตามประเมินผล 
- มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงาน ICT 
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- มีความสามารถบริหารโครงการและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็น
อย่างดี 

- มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารโครงการ 
- มีความสามารถในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
- มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบ

แผนบริหารโครงการ 
- มีความรู้และความเข้าใจในการเก็บข้อมูลจากการด าเนินโครงการ 
- มีความรู้และความเข้าใจในการเปรียบเทียบตัวชี้วัดค่าที่ได้ก าหนดใน

แผนการควบคุมคุณภาพโครงการมาเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จาก
การด าเนินโครงการที่แท้จริง 

- การบริหารจัดการการจัดจ้างบุคลากรจากภายนอก (Outsource) 
อย่างไรก็ดี ในการระบุความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงของโครงการนั้น ควร

ด าเนินการร่วมกับคณะท างานภายนอก (Third Party) ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มุมมอง
ที่ครอบคลุมและครบถ้วน 
๑.๗.๒.๓ กลุ่มพัฒนาระบบงาน 

 กลุ่มพัฒนาระบบงานจ า เป็นต้องมีบุคลากรในต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ โดยในส่วนของรายละเอียดข้อก าหนดเชิงสมรรถนะ ( Functional 
Competencies) นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอ้างอิงจากสมรรถนะส าหรับ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาซอฟต์แวร์
และการประยุกต์ (Software and Applications) ที่ก าหนดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
ดังนี ้

ตารางที่ ๖ สมรรถนะตามหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มพัฒนาระบบงาน 
ล าดับ ส่วนงานย่อย หน้าที ่ สมรรถนะตามหน้าที ่

๑ ส่วนงานวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานสารสนเทศ 

 วิเคราะห ์ออกแบบ และ
วางแผนการพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ต่างๆ 
 จัดท าคู่มือประกอบโปรแกรม
ระบบงานประยุกต ์

 ออกแบบล าดับงาน (Work 
Flow) 
 ออกแบบฐานข้อมูล 
(Database) 
 ออกแบบหน้าจอ และ/หรือ 
รายงาน (GUI/Report) 
 ด าเนินการทดสอบโปรแกรม
แบบอินทิเกรช่ัน (Integration 
Test) 
 จัดท าคู่มือ และฝึกอบรมการ
ติดต้ังการใช้งานโปรแกรม 

๒ ส่วนงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

พัฒนา และ/ หรือปรับปรุง
โปรแกรมระบบงาน ติดต้ัง
ระบบงาน 

 ด าเนินการพัฒนาโปรแกรม 
 ทดสอบโปรแกรมย่อย (Unit 
Test) 
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ล าดับ ส่วนงานย่อย หน้าที ่ สมรรถนะตามหน้าที ่
 ทดสอบโปรแกรมแบบยูสเซอร์ 
(User Acceptance Test) 
 หาข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
แก้ไขข้อผิดพลาด และทดสอบ 
 เตรียมความพร้อมก่อนติดตั้ง
โปรแกรม 
 การติดตั้งระบบงาน 

๓ ส่วนงานบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ 

ควบคุมดูแล บ ารุงรักษา
ระบบงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
โปรแกรม 

 ท าความเข้าใจการท างานของ
ระบบงานต่างๆ 
 อัพเกรดซอฟต์แวร์ และ
บ ารุงรักษาระบบงาน 
 ตรวจสอบและระบุสาเหตุของ
ปัญหาการใช้งานโปรแกรม 
 แก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ 
การใช้งานโปรแกรม 
 ฝึกอบรมการใช้งานระบบงาน
เพิ่มเติมให้กับผู้ใช ้

จากสมรรถนะดังกล่าว สามารถสรุปเป็นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของบุคลากรในส่วนงานนี้ได้ดังนี ้

 บุคลากรส่วนงานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 
- มีความรู้ความสามารถในการออกแบบล าดับงาน (Work Flow) และ

ระบบงาน สามารถเขียนและเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ล าดับงาน (Work Flow) เพื่อ
เขียนผังไหล (Flow Chart) และการจัดล าดับผังไหล (Flow Chart)  

- มีความรู้ในการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล การเขียน ER-Diagram 
สามารถเขียนและเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- มีความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบหน้าจอและส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 
- มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบรักษาความ

ปลอดภัยของระบบงาน 
- มีความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของโปรแกรม 

รูปแบบของคอมโพเน้นท์ (Component) 
- มีความรู้ความสามารถในการเขียนคู่มือการฝึกอบรม 

 บุคลากรส่วนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- มีความรู้ เกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

ซอฟต์แวร ์
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- มีความรู้และช านาญในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา
โปรแกรม 

- มีความรู้และช านาญทางด้านการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และ
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ 

- มีความรู้ ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล และมีความสามารถในการ
เขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อระบบฐานข้อมูล 

- มีความรู้ความสามารถในการทดสอบโปรแกรม 
- มีความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน และแก้ไขข้อผิดพลาดของ

โปรแกรม 
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างโปรแกรมกับ

อุปกรณ์การเชื่อมต่อ 
- มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบงาน 

 บุคลากรส่วนงานบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 
- มีความรู้ความสามารถด้านการบ ารุงรักษาระบบงาน 
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ  
- มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบการท างานของซอฟต์แวร์และ

ระบบงาน 
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานโปรแกรม 

๑.๗.๒.๔ กลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูล 
กลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูลจ าเป็นต้องมีบุคลากรในต าแหน่งนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ โดยในส่วนของรายละเอียดข้อก าหนดเชิงสมรรถนะ ( Functional 
Competencies) นั้น อาจก าหนดได้ดังนี ้

ตารางที่ ๗ สมรรถนะตามหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูล 
ล าดับ ส่วนงานย่อย หน้าที ่ สมรรถนะตามหน้าที ่

๑ ส่วนงานวิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาฐานข้อมูล 

 วิเคราะห์ ออกแบบ 
โครงสร้างฐานข้อมูลและ
คลังข้อมูล 
 จัดสร้างฐานข้อมูล 
 ก าหนดและบังคับใช้

มาตรฐานข้อมูล 

 ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้ข้อมูล 
 ก าหนดมาตรฐานข้อมูล 
 ออกแบบฐานข้อมูล 
 พัฒนาฐานข้อมูล 
 วางแผนและประมาณการ
ขนาดฐานข้อมูล (Database 
Capacity) 
 วิเคราะห์และออกแบบการ
รักษาปลอดภัยฐานข้อมูล 

๒ ส่วนงานบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

 บริหารจดัการข้อมูลและ
ระบบฐานข้อมูลต่างๆ 
รวมทั้งก าหนดสิทธิ์และ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูล 

 ดูแลและบ ารุงรักษา
ฐานข้อมูล 



แผนพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและผู้ใช้งานของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

     หน้าที่ ๒๓  

ล าดับ ส่วนงานย่อย หน้าที ่ สมรรถนะตามหน้าที ่
 อ านวยความสะดวกในการ 

ใช้งานแก่ผู้ใช ้
 จัดระบบส ารองข้อมูลและ 

กู้คืนข้อมูล 

 ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
การท างานของฐานข้อมูล 
(Performance Monitoring) 
 ก าหนดสิทธิ์และควบคุม 
การเข้าถึงข้อมูล 
 สนับสนุนการใช้งาน
ฐานข้อมูล 
 ด าเนินการส ารองข้อมูล 
(back-up) อย่างสม่ าเสมอ 
 ด าเนินการกู้คืนข้อมูลเมื่อ
ฐานข้อมูลมีปญัหา 
 การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับฐานข้อมูลหรือการเข้าใช้งาน
ฐานข้อมูล 
 ให้ค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะในการเข้าถึงหรือ
ใช้ฐานข้อมูล 

จากสมรรถนะดังกล่าว สามารถสรุปเป็นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของบุคลากรในส่วนงานนี้ได้ดังนี ้

 บุคลากรส่วนงานวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล การออกแบบข้อมูลและโครงสร้าง

ข้อมูล 
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management 

System) 
- มีความรู้ เกี่ ยวกับการออกแบบและพัฒน าคลั งข้อมูล  (Data 

Warehouse) 
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อมูล 
- มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล เช่น Data 

Cleansing, Data Integration, Data Migration, Data Quality 
Control 

- มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบการรักษาความปลอดภัย
ฐานข้อมูล 

 บุคลากรส่วนงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล และโครงสร้างข้อมูล 
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management 

System) 
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- มีความรู้เกี่ยวกับระบบส ารองข้อมูล 
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการส ารองและกู้คืนข้อมูล 
- มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล 

๑.๗.๒.๕ กลุ่มบริการสารสนเทศ 
กลุ่มบริการสารสนเทศเป็นกลุ่มงานที่มีความแตกต่างของภารกิจแต่ละส่วน

ค่อนข้างมาก ส าหรับส่วนงานบริหารจัดการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
สารสนเทศ และส่วนงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีบุคลากรในต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส าหรับส่วนงานวิเคราะห์และบริการข้อมูลสารสนเทศ ควรมี
บุคลากรในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการสถิติ โดยในส่วนของ
รายละเอียดข้อก าหนดเชิงสมรรถนะ (Functional Competencies) นั้น อาจก าหนดได้
ดังนี ้

ตารางที่ ๘ สมรรถนะตามหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริการสารสนเทศ 
ล าดับ ส่วนงานย่อย หน้าที ่ สมรรถนะตามหน้าที ่

๑ ส่วนงานบริหารจัดการบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
สารสนเทศ 

 พัฒนาและบริหารจัดการ
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์และ
เว็บไซต์กรมทางหลวง 
 ทดสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล

ระบบสารสนเทศ และจัดท า
คู่มือ 

 พัฒนาเว็บไซต์และบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ดูแลระบบที่เกีย่วข้องกับการ
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส ์
 ทดสอบระบบสารสนเทศ 
 วิเคราะห์และประเมินผล
ระบบสารสนเทศ 
 จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

๒ ส่วนงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ให้บริการและสนับสนุน
ผู้ใช้งาน 
 บริหารจัดการฐานความรู้

ส าหรับเผยแพร ่
 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน ICT 
 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูล 
 บริหารจัดการฐานความรู ้

๓ ส่วนงานวิเคราะห์และบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ 

 รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามา
วิเคราะห์เชิงสถิติและการ
พยากรณ์เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร  
 ประสานความร่วมมือกับฝ่าย

ต่างๆ เพื่อบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการกรมทางหลวง 

 เข้าใจในภารกจิและ
กระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process) ของ 
กรมทางหลวง 
 ศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้บริหาร 
 ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
น ามาวิเคราะห์เชิงสถิต ิ
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ล าดับ ส่วนงานย่อย หน้าที ่ สมรรถนะตามหน้าที ่
 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ หรือ
สร้างแบบจ าลองเพ่ือการ
พยากรณ ์
 น าเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร 

จากสมรรถนะดังกล่าว สามารถสรุปเป็นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของบุคลากรในแต่ละส่วนงานได้ดังนี ้

 บุคลากรส่วนงานบริหารจัดการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
สารสนเทศ 
- มีความสามารถในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรม 
- มีความรู้และช านาญทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์ การใช้ Framework 

และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง 
- มีความรู้ความสามารถในการทดสอบระบบ และประเมินผล 
- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ

ระบบสารสนเทศ 
- มีความรู้ความสามารถในการเขียนคู่มือการใช้งานระบบ 

 บุคลากรส่วนงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
- มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ข้อมูล 
 บุคลากรส่วนงานวิเคราะห์และบริการข้อมูลสารสนเทศ 

- มีความรู้ความช านาญในการใช้โปรแกรมทางสถิติ และโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูล 

- มีความรู้ความช านาญในการใช้โปรแกรมเพื่อแสดงผลข้อมูล (Data 
Visualization) 

- มีความรู้ความช านาญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
- มีความรู้ความสามารถในการคัดเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามา

วิเคราะห ์
- มีความสามารถในการน าเสนอข้อมูล 

๑.๗.๒.๖ กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ต้องมีบุคลากรในต าแหน่งนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ และเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ โดยในส่วนของรายละเอียดข้อก าหนดเชิง
สมรรถนะ (Functional Competencies) นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอ้างอิง
จากสมรรถนะที่ก าหนดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย (Network and 
Security) อาชีพนักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอาชีพช่างสนับสนุน
ด้านเทคนิค ดังนีต้ารางที่ ๙ 



แผนพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและผู้ใช้งานของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

     หน้าที่ ๒๖  

ตารางที่ ๙  สมรรถนะตามหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ล าดับ ส่วนงานย่อย หน้าที ่ สมรรถนะตามหน้าที ่

๑ ส่วนงานบริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 ติดต้ัง ดูแล บริหารจัดการ 
และบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกบั

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิคและ

สนับสนุนการติดต้ังเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้กับ
หน่วยงานของกรมทางหลวง 

 ก าหนดทิศทางและนโยบาย
ในการใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย  
 ก าหนดขั้นตอนเชิงเทคนิคใน
การติดตั้งและใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
 ติดต้ัง และตั้งค่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
 ดูแล บ ารุงรักษา และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 ด าเนินการอัพเกรดฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวรเ์ครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่าง
สม่ าเสมอ 
 ด าเนินการส ารองข้อมูล 
(back-up) เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายอย่างสม่ าเสมอ 
 สนับสนุนการใช้งานระบบ 
ปฏิบัตกิารและซอฟต์แวร์ที่ใช้
ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 แก้ปัญหาการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 ติดต่อประสานงานกับ
ผู้ใช้งาน 
 ก าหนดแผนการฟื้นตัวจาก
ภัยพิบัติ (Disaster Recovery 
Plan) ในส่วนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
 ด าเนินการกู้ระบบคืนเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

๒ สว่นงานบริหารจัดการ
เครือข่าย 

 ดูแล บริหารจดัการ 
บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย
และอุปกรณ์เครือข่ายของ 
กรมทางหลวง 
 แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกบั

ระบบเครือข่าย 

ฝ่ายบริหารจัดการ 
 ด าเนินการเพื่อให้เครือข่าย
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย 
 จัดการระบบความผิดพลาด
ของเครือข่าย  
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ล าดับ ส่วนงานย่อย หน้าที ่ สมรรถนะตามหน้าที ่
 ให้ค าปรึกษาด้านเทคนิค

เกี่ยวกับการเชื่อมโยง
เครือข่าย 

 บริการจัดการวัสดุ อุปกรณ์
เครือข่ายส ารอง  
 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครือข่าย 
 วางแผนการสนับสนุนด้าน
เทคนิคระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์ 
 ประเมินและปรับปรุงการ
สนับสนุนด้านเทคนิคระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค 
 ติดต้ังอุปกรณ์ที่ใช้ใน
เครือข่าย 
 จัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือที่ใช้ในเครือข่าย 
 ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบ
อุปกรณ์เครือข่าย 
 ติดต้ังและสนับสนุนการใช้
งานระบบปฏิบัติการและ
ซอฟต์แวร์ที่ใหบ้ริการในระบบ
เครือข่าย 

จากสมรรถนะดังกล่าว สามารถสรุปเป็นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของบุคลากรในแต่ละส่วนงานได้ดังนี ้

 บุคลากรส่วนงานบริหารจัดการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
- มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
- มีความรู้ด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์
- มีความสามารถในการติดตั้งและก าหนดค่าต่างๆ ในการใช้งานระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้เป็น 

อย่างดี 
- มีความรู้และความช านาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ

แบบต่างๆ รวมถึง SAN (Storage Area Network) 
- การบริหารจัดการ Outsource 

 บุคลากรส่วนงานบริหารจัดการเครือข่าย 
- มีความรู้ และความช านาญทางด้ านระบบบริหาร เครือข่ าย 

ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อตกลง (Protocol) ที่ใช้ในการ
สื่อสารเพื่อการบริการเครือข่าย 
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- มีความรู้และช านาญทางด้านอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล เช่น 
สวิตช์เครือข่าย อุปกรณ์หาเส้นทาง และ Load Balancing Firewall 
เป็นต้น และการทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย 

- มีความรู้ด้านมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย เช่น 
มาตรฐานอีเทอร์เน็ต (Ethernet Standards) มาตรฐาน Wi-Fi (Wi-Fi 
Standards) เป็นต้น และเทคโนโลยีรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย 

- มีความรู้และช านาญทางด้านระบบปฏิบัติการ เช่น LINUX, UNIX, 
Microsoft Windows 

- มีความสามารถในการติดตั้งและก าหนดค่าต่างๆ ในการใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์

- มีความสามารถแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
- มีความรู้เกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ และสายสัญญาณที่ใช้กับเครือข่าย 

โดยฝ่ายสนับสนุนดา้นเทคนิค ควรมีความรู้ความสามารถดังนี ้
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนการติดตั้งระบบ แผนผัง

การเตรียมสถานที่ติดตั้ง (Site Preparation Document) แผนผัง
การติดตั้ ง  (Shop Drawing) และแผนผั ง เครือข่ าย  (Network 
Diagram) 

- มีความรู้เกี่ยวกับสื่อสายสัญญาณที่ใช้ในระบบเครือข่าย และมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทดสอบสายสัญญาณเดินสาย 

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกบัฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ 
๑.๗.๒.๗ กลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศควรต้องมี
บุคลากรในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในส่วนของรายละเอียดข้อก าหนดเชิง
สมรรถนะ (Functional Competencies) นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอ้างอิง
จากสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขา
เครือข่ายและความปลอดภัย (Network and Security) อาชีพนักบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ดังนี ้

ตารางที่ ๑๐ สมรรถนะตามหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
ล าดับ ส่วนงานย่อย หน้าที ่ สมรรถนะตามหน้าที ่

๑ ส่วนงานแผนความมั่นคง
ปลอดภัย 

วิ เคราะห์  วางแผน ก าหนด
ระเบียบข้อบังคับ มาตรการ 
และมาตรฐานเกี่ยวกับความ
มั่นคงปลอดภัยด้าน ICT 

 จัดท านโยบายด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทางระบบ
เครือข่าย 
 บริหารความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเครอืข่าย 
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ล าดับ ส่วนงานย่อย หน้าที ่ สมรรถนะตามหน้าที ่
๒ ส่วนงานบริหารความ

ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
และเครือขา่ย 

 ดูแลและบริหารจัดการระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เฝ้าระวัง ตรวจสอบการบุกรุก

และโจมตีระบบ ICT ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ติดต้ังและให้การสนับสนุน
การใช้งานระบบปฏิบัติการ
เครือข่าย 
 ด าเนินการให้
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์
เพื่อเกิดความมั่นคง 
 ควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร
ของระบบเครือข่าย (Access 
Control) 
 ติดต้ังใช้งานอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีรักษาความมั่นคง 
 ทดสอบและวิเคราะห์การ
รักษาความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย 
 แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ส าหรับเครื่องแม่ข่ายและระบบ
เครือข่าย 

จากสมรรถนะดังกล่าว สามารถสรุปเป็นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของบุคลากรในแต่ละส่วนงานได้ดังนี ้

 บุคลากรส่วนงานแผนความมั่นคงปลอดภัย 
- มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเครือข่าย 

- มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลระบบรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล การตรวจสอบความปลอดภัยทางสารสนเทศ 
(Security Audit) 

- มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
- การบริหารจัดการ Outsource 

 บุคลากรส่วนงานบริหารความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- มีความรู้และความช านาญทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ ของระบบเครือขา่ย 
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- มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย การป้องกัน การเตรียมรับมือและการ
ตรวจสอบการโจมตีหรือคุกคาม 

- มีความรู้ เกี่ยวกับการจัดการระบบความปลอดภัยของเครือข่าย 
(Security Management) 

- มีความรู้เรื่องภัยคุกคาม (Threats) และช่องโหว่ (Vulnerabilities) 
รูปแบบต่างๆ 

- มีความสามารถในการติดตั้งและก าหนดค่าต่างๆ ในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย การ Hardening 

- มีความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics) 
๑.๗.๒.๘ ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ 

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศควรต้องมีบุคลากรในต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยในส่วนของรายละเอียดข้อก าหนดเชิงสมรรถนะ 
(Functional Competencies) นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถอ้างอิงจากสาขา
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) อาชีพผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาเครือข่ายและความ
ปลอดภัย (Network and Security) อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ดังน้ี 

ตารางที่ ๑๑ สมรรถนะตามหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ 
ล าดับ ส่วนงานย่อย หน้าที ่ สมรรถนะตามหน้าที ่

๑ ส่วนงานวางแผนและ
ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน ICT 

 วางแผนจัดหา ก าหนดและ
ตรวจสอบคุณสมบัติทาง
เทคนิคในการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์ICT 
 ก าหนดรูปแบบการเชือ่มโยง

ระบบเครือข่ายและระบบ
ไฟฟ้าส าหรับการติดต้ัง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย  
 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์ICT 

๒ ส่วนงานติดตั้งโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT 

 ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ระบบ ICTและโครงสร้าง
พืน้ฐานด้าน ICT 
 ติดตั้งโปรแกรมและ 

แอปพลิเคชันต่างๆ 
 ให้ค าปรึกษาในการใช้งานและ

ติดต้ังอุปกรณ์ ICT 

 ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
 ตั้งค่าพร้อมทั้งทดสอบ
อุปกรณต์่าง ๆ 
 ติดต้ังซอฟต์แวร์ 
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ล าดับ ส่วนงานย่อย หน้าที ่ สมรรถนะตามหน้าที ่
๓ ส่วนงานบ ารุงรักษาโครงสร้าง

พื้นฐานด้าน ICT 
 บ ารุงรักษาและควบคุมดูแล

ห้องคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ ์ICT และโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT ต่าง ๆ 
 ให้บริการและควบคุมการใช้

งานห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 

 ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย รวมทั้งโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT ต่าง ๆ 

จากสมรรถนะดังกล่าว สามารถสรุปเป็นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของบุคลากรในแต่ละส่วนงานได้ดังนี ้

 ส่วนงานวางแผนและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT 
- มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบความต้องการส าหรับการ

ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยสอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

- มีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครือข่าย รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในระบบ  

- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการรายงาน
ผล การน าเสนอผลการออกแบบ 

- มีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายที่เหมาะสมส าหรับฝ่ายบริหาร และหรือฝ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 ส่วนงานติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT 
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ 

ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ ซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ 
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดียและระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์
- มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและเตรียมการติดตั้งระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบผลการติดตั้งและผลการ

ท างานของระบบ 
โดยฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค ควรมีความรู้ความสามารถเพิ่มเติม ดังนี ้

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวางแผนการติดตั้งระบบ แผนผัง
การเตรียมสถานที่ติดตั้ง (Site Preparation Document) แผนผัง
การติดตั้ ง  (Shop Drawing) และแผนผั ง เครือข่ าย  (Network 
Diagram) 

- มีความรู้ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบไฟ 
สื่อสายสัญญาณ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่างๆ 
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 ส่วนงานบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT 
- มีความรู้ความสามารถด้านการวางแผนและเตรียมการส าหรับการ

ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- มีความรู้ความสามารถด้านการซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
- มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
- มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบการท างานของระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
- มีความรู้เกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมส าหรับ

ฝ่ายบริหาร และหรือฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๑.๗.๓ การบริหารจัดการบุคลากรดา้นสารสนเทศ 

การบริหารจัดการบุคลากรด้านสารสนเทศ ควรบริหารจัดการตามโครงสร้างแบบ 
Balanced Matrix เพื่อให้มีลักษณะโครงสร้างที่ยืดหยุ่น สามารถจัดสรรบุคลากรจากกลุ่มงานหนึ่ง
ไปสนับสนุนกลุ่มงานอื่นได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ส าหรับบุคลากรส่วนนี้ ยังสามารถ
ด าเนินการในลักษณะให้มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถท างาน
ทดแทนกันได ้

การบริหารจัดการบุคลากรด้านสารสนเทศควรมีการด าเนินการดังนี ้
๑) การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยก าหนดความรับผิดชอบหลักใน
รูปแบบหน้าที่ประจ าและความรับผิดชอบสนับสนุนการด าเนินการ มีการก าหนดภาระงานที่
ชัดเจนและจ าเป็นต้องมีปริมาณภาระงานที่รับผิดชอบที่ใกล้เคียงกันในต าแหน่งงานเดียวกัน 
(ดังแสดงตัวอย่างในภาคผนวก ก) 
๒) การสร้างระบบติดตามและประเมินผลของบุคลากร สามารถตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินการได้ในรูปแบบการประเมิน ๓๖๐ องศา เพื่อความโปร่งใส และ 
ท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) การสร้างความภาคภูมิใจในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย รวมไปถึงการก าหนด
ต าแหน่งที่แสดงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งอาจเป็นต าแหน่งชั่วคราว เช่น หัวหน้า
โครงการ (Project Manager) ผู้บริหารระบบเครือข่าย ผู้บริหารระบบฐานข้อมูล เป็นต้น 
เพื่อใช้ชื่อต าแหน่งที่แสดงถึงความสามารถของบุคลากรและถือว่าเป็นการให้รางวัลจาก
การท างานอีกรูปแบบหนึ่งด้วย 
๔) การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้สึกที่มั่นคงและก้าวหน้าในการท างาน  
๕) การสร้างสิ่งจูงใจและการลงโทษ อัตราค่าตอบแทนในต าแหน่งงานสายวิ ชาการ
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐนั้นค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
และต่ ากว่าค่าตอบแทนของหน่วยงานเอกชน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้หน่วยงานรัฐ  
ขาดแคลนบุคลากรในสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ และไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถไว้ได้ ดังนั้นการสร้างสิ่งจูงใจจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการดึงดูดและรักษา
บุคลากรให้อยู่กับกรมทางหลวงในระยะยาว เช่น 

- การก าหนดเงินเดือนในอัตราพิเศษส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยมีตัวคูณอยู่ระหว่าง ๑.๕-๒ ของอัตราเงินเดือนปกติ ส าหรับ
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บุคลากรใน ๕ ส่วนงาน เช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง เช่นหน่วยงานใน
สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการคัดเลือกและรักษาบุคลากรของ
องค์กร 
- การให้เงินรางวัลพิเศษในกรณีที่บุคลากรมีผลงานยอดเยี่ยมในการปฏิบัติหน้าที่
ตลอดทั้งปีหรือสนับสนุนภารกิจพิเศษที่ไม่ได้ค่าตอบแทน 
- ทุนการศึกษาต่อหรือทุนส าหรับทัศนะศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เช่น ทุนการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศ ทุนสนับสนุน
บางส่วนส าหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือทุนส าหรับการศึกษาดูงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- การให้รางวัลยกย่องชมเชย เช่น ประกาศนียบัตร โล่รางวัล เป็นต้น เพื่อเป็น
ก าลังใจให้กับบุคลากรที่ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาองค์กรอย่างเต็ม
ความสามารถ 

ทั้งนี้อัตราเงินเดือน ทุนการศึกษา การให้รางวัลและการตอบแทนนั้นต้องอยู่ภายใต้
ระเบียบการบริหารจัดการบุคคลของกรมทางหลวง รวมทั้งต้องสร้างความเข้าใจกับส่วนต่างๆ ของ
กรมทางหลวงด้วย เพื่อไม่ให้บุคลากรในส่วนงานอื่นรู้สึกมีความแตกต่างกับบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

นอกจากนี้ การก าหนดมาตรการลงโทษอย่างเป็นทางการเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น กรมทางหลวง
ต้องมีการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนบทลงโทษที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเพิ่ม
ความรอบคอบ ระมัดระวัง และสร้างวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถแก่บุคลากรทางสายวิชาการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาต่างๆ ที่เกิดจาก
ความผิดพลาดของระบบงานสารสนเทศสามารถส่งผลที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรได้และยัง
มีประเด็นของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ในส่วนนี้จึงสามารถสรุปได้ว่าการบริหารจัดการบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องให้บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมโดยใช้การประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์
ของงาน นอกจากนี้จ าเป็นต้องมีค่าตอบแทนที่จูงใจทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อีกทั้ง 
มีการให้รางวัลตอบแทนเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและการลงโทษเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการปฏิบัติ
หน้าที ่
๑.๗.๔ การบริหารจัดการด้านอัตราก าลัง 

๑.๗.๔.๑ การบริหารจัดการอัตราก าลังของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงานภายใต้ศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจ านวนตามกรอบอัตราก าลัง และอัตราก าลังที่
ปฏิบัติงานจริง เป็นดังนี ้

 กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ มีกรอบอัตราก าลัง ๔ อัตรา มี
บุคลากรปฏิบัติงานตามอัตราจริง ๖ คน 

 กลุ่มพัฒนาระบบงาน มีกรอบอัตราก าลัง ๙ อัตรา แต่มีบุคลากรปฏิบัติงาน
ตามอัตราจริง ๖ คน 

 กลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูล มีกรอบอัตราก าลัง ๕ อัตรา มีบุคลากร
ปฏิบัติงานตามอัตราจริง ๖ คน 
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 กลุ่มบริการสารสนเทศ มีกรอบอัตราก าลัง ๖ อัตรา มีบุคลากรปฏิบัติงาน
ตามอัตราจริง ๙ คน 

 กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีกรอบอัตราก าลัง ๑๐ อัตรา แต่มี
บุคลากรปฏิบัติงานตามอัตราจริงเพียง ๓ คน 

 กลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกรอบ
อัตราก าลัง ๕ อัตรา มีบุคลากรปฏิบัติงานตามอัตราจริง ๕ คน 

 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ ไม่มีกรอบอัตราก าลัง แต่มีบุคลากร
ปฏิบัติงานตามอัตราจริง ๗ คน 

พบว่า กลุ่มงานส่วนใหญ่จะมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง มากกว่าหรือเท่ากับ
กรอบอัตราก าลัง โดยมีเพียงกลุ่มพัฒนาระบบงาน และกลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ที่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงน้อยกว่ากรอบอัตราก าลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ที่มีบุคลากรตามอัตราจริงเพียง ๓ คน ซึ่งอาจไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่มี
ความส าคัญมากเนื่องจากระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ถือเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานในการท า ให้การใช้ งานระบบ  ICT สามารถด า เนิน ไปได้อย่ างราบรื่ น  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศควรพิจารณาจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพิ่มเติม เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

แนวทางหนึ่ง ที่สามารถใช้เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในกรณีที่ 
ไม่สามารถเพิ่มกรอบอัตราก าลังได้ คือการจัดจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั่วคราวเพื่อให้มีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอต่อการสนับสนุนภารกิจของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดจ้างบุคลากรชั่วคราวนั้นสามารถจัดจ้างในรูปแบบของงานโครงการ คือ 
จัดจ้างเพื่อสนับสนุนในโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง หรือจัดจ้างเพื่อท า
หน้าที่สนับสนุนในหลายๆ ส่วนที่ขาดแคลนอัตราก าลังบุคลากร 
๑.๗.๔.๒ การบริหารจัดการอัตราก าลังบุคลากร ICT ส าหรับหน่วยงานภูมิภาค 

ด้วยลักษณะโครงสร้างองค์กรของกรมทางหลวง ที่มีหน่วยงานภูมิภาคกระจาย
อยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
อัตราบุคลากรที่จ ากัด ไม่สามารถดูแลและให้บริการอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการได้ 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับบริบทการท างานที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามา
มีความส าคัญต่อการปฏิบัติภารกิจมากขึ้นในทุกภาคส่วน กรมทางหลวงควรเตรียมพัฒนา
บุคลากรที่สามารถดูแลระบบ ICT ขั้นพื้นฐานประจ าอยู่ในแต่ละแขวงทางหลวง หรือ 
อย่างน้อยในทุกส านักงานทางหลวงอย่างเป็นทางการ โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ฝ่ายให้การดูแลและสนับสนุน ให้ค าแนะน า หรือจัดอบรมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ใน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

อย่างไรก็ดี หากมีข้อจ ากัดในการเพิ่มกรอบอัตราก าลังบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงอาจใช้ ๒ แนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการ 
โดยพิจารณาจากปัจจัยเรื่องปริมาณของปัญหาด้านไอทีและบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ ต่อ
ความคุ้มค่าของการจัดจ้างบุคลากร ในกรณีที่เขตนั้นๆ มีปัญหาด้านไอทีในระดับที่สามารถ
ดูแลและสนับสนุนได้ด้วยบุคลากรจ านวนไม่มากนัก กรมทางหลวงสามารถใช้วิธีการ
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จัดสรรต าแหน่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าในระดับเขตให้
เพียงพอต่อการดูแลหน่วยงานในพื้นที่  แต่หากในกรณีที่เขตนั้นๆ ครอบคลุมพื้นที่กว้าง 
และมีปัญหาด้านไอทีค่อนข้างบ่อย ต้องใช้บุคลากรจ านวนมากในการดูแลให้บริการ  
การจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับเงินเดือนประจ าอาจไม่คุ้มค่า
หรือไม่สามารถท าได้โดยง่าย กรมทางหลวงอาจพิจารณาการจัดจ้างบริษัทเข้ามารับหน้าที่ 
IT Support ครอบคลุมในระดับเขต โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลและให้
การสนับสนุนในการพิจารณาคุณสมบัติ ก าหนดกรอบความรับผิดชอบ ประสานงานและ
ให้ข้อมูลระบบสารสนเทศต่างๆ ที่บุคลากรในหน่วยงานภูมิภาคต้องใช้งานเป็นประจ า 

๑.๗.๕ แนวทางการพฒันาบุคลากรศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวงสามารถก าหนดได้หลาย

แนวทางตามความเหมาะสม ดังนี ้
 การก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวง

โดยจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร ส าหรับการพัฒนาความสามารถโดยยึดหลัก 
Competency-based Development ที่สอดคล้องกับร่างกรอบความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับบุคลากรของกระทรวง
คมนาคม และทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 การฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามความ
ต้องการได้โดยใช้ระยะเวลาสั้น และเป็นการสร้างโอกาสให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์กับบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่นๆ 

 การให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทส าหรับบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและ
เป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว 

 การฝึกอบรมดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นการปรับวิสัยทัศน์
และเรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยการดูงานนั้น อาจเป็นการดูงานหน่วยงานในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีระบบ 
ICT ที่ทันสมัย และประสบความส าเร็จในการน า ICT มาสนับสนุนการด าเนินการของ
องค์กร เพื่อเรียนรู้แนวทางในการใช้ ICT เพื่อพัฒนาองค์กร และสามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับกรมทางหลวง หรือเป็นการอบรมดูงานในหน่วยงานที่ใช้ระบบICT ที่ก้าวหน้าในการ
พัฒนาองค์กรในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น องค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศ
ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และสิงคโปร์ เป็นต้น เพื่อปรับมุมมองและสร้างวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาระบบ ICT ส าหรับกรมทางหลวงให้มีความทันสมัย 

 การสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสอดรับกับภารกิจ ตลอดจนสามารถ

บริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศควรก าหนด
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แนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และก าหนดหลักสูตร 
การฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาศักยภาพเป็นระบบต่อเนื่อง
ในระยะยาว โดยในแต่ละกลุ่มงานควรมีหลักสูตรที่แตกต่างกันตามภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

รายชื่อหัวข้อฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพและส่งเสริมความสามารถของบุคลากรของ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานสาขาวิชาชีพ ดังแสดงใน
ตารางที่ ๑๒ โดยกลุ่มเป้าหมายในการเข้าฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อ ดังแสดงในตารางที่ ๑๓ 

ตารางที่ ๑๒ รายช่ือหลักสูตรและค าอธิบายเกี่ยวกับเนือ้หาของแต่ละหลักสูตร 
หมายเหตุ * หมายถึง หลักสูตรส าหรับบุคลากรในระดับบริหารหรือหัวหน้ากลุ่มงานขึ้นไป 

หัวข้อฝึกอบรม รายละเอียดโดยย่อ 
ด้านการบริหารสารสนเทศ 
Ethics and Law in IT กฎหมายและจริยธรรมที่เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพาณิชย์และธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

Business Continuity 
Planning and 
Disaster Recovery 
Planning 

การวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน (Incident Management Plan) การวางแผน
เพื่อบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) การจดัท า
แผนเพื่อกู้คืนระบบสารสนเทศในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติ (Disaster Recovery 
Plan) การจัดท าแผนการซ้อมการกู้คืนระบบ 

IT Audit กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักธรรมาภิบาลและตามหลักการบริหาร
ความเสี่ยง กฎหมาย หลักการ เทคนิคการตรวจสอบ และการวางแผนการ
ตรวจสอบ 

IT Policy * นโยบายและมุมมองในมิติเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนานโยบายและแผน
ขององค์กร การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

IT Project 
Management 

วิธีการบริหารงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินงานไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ การก าหนดเป้าหมาย วางแผน มอบหมายงาน และปรับแผน
โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง การบริหารขอบเขตการท างาน การ
บริหารเวลา การบริหารต้นทุนการบริหารคุณภาพของงานให้เกิดความ
เหมาะสม คุ้มค่า และเพียงพอ หลักการด้านการประสานงาน การบริหารการ
สื่อสาร 

IT Risk management 
& Response 
Management 

แนวคิดและกระบวนการบริหารจัดการความเสียงที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงภายใต้
สภาพแวดล้อมขององค์กรได้ หลักการจัดการในเชิงรุกด้วยวิธีการประเมินค่า
ความเสี่ยง และการออกแบบวิธีการควบคุมด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามมาตรฐานสากล 

Change 
Management for IT 
Implementation 
Project * 

ผลกระทบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร วิธีการบริหารจัดการ
เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เป็นไปอย่างราบรื่นและองค์กรได้ประโยชน์สูงสุดจากการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศนี้มาใช้ในองค์กร 
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หัวข้อฝึกอบรม รายละเอียดโดยย่อ 
IT Project 
Outsourcing 

การน ารูปแบบของการจ้างบุคลากรภายนอก (outsourcing) มาใช้ในองค์กร 
การวัดผล การศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของ IT outsourcing 

Outsourcing 
Management for IT 

การบริหารจัดการคุณภาพการท างานของการจัดจ้างคนภายนอก 
(outsource) การติดตามตรวจสอบและสอบทวนประสิทธิภาพ การก าหนด
เงื่อนไขและกระบวนการในการส่งมอบงานหรือบริการ การติดตาม
ความก้าวหน้าของการส่งมอบงานหรือบริการตามตัวชี้วัด การก าหนด 
outsourcing governance structure 

IT Strategic Planning 
* 

หลักการวางแผนกลยุทธ์ การเข้าใจเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร  
การประเมินปัจจัยภายในและภายนอก การระบุประเด็นปัญหาเชิงยุทธศาสตร์
ที่ส าคัญและโอกาส ขั้นตอนและกระบวนการ รวมถึงการด าเนินการในการ
วางแผนกลยุทธ์ 

การจัดท า
สถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise 
Architecture) 

เรียนรู้หลักการและองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมระบบ แนวทางการจัดท า
สถาปัตยกรรมระบบขององค์กร ฝึกปฏิบัติจัดท าสถาปัตยกรรมระบบของ
องค์กรจากกรณีศึกษา 

การจัดท าและบริหาร
งบประมาณ 

การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ ปัญหาและ
อุปสรรคของการจัดท างบประมาณประเภทต่างๆ การควบคุมงบประมาณ 
การวิเคราะห์ความแตกต่าง และแนวคิดการวิเคราะห์ผลต่างก าไร 

ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
Introduction to 
CMMI 

องค์ประกอบต่างๆ ใน CMMI แต่ละเลเวล รายละเอียดและการตีความแต่ละ 
Practice การน ามาตรฐาน CMMI มาใช้ในองค์กร 

Agile Software 
Development 

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
ตัวบุคคล การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์เบื้องต้น การ
พัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Scrum หลักเบื้องต้นของ CMMI และการปฏิบัติงาน
ร่วมกันกับ Scrum 

Systems 
Requirements Study 

กระบวนการในการการแสวงหาความต้องการของระบบงาน ศึกษาระบบงาน
ปัจจุบัน ระบบงานที่ต้องการในอนาคต การจัดท าสถาปัตยกรรมระบบ 
(Application Architecture: AA) เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบงานทั้งหมด
ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้โดยตลอด 

Software 
Architecture 

ทฤษฎี หลักการ และคอนเซปต์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร ์

Service Design 
Thinking 

หลักการ Service Design Thinking การเช่ือมโยงแนวคิดไปสู่การสร้าง
บริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ การใช้เครื่องมือพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในขั้นการสร้าง
แนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อก าหนดคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
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หัวข้อฝึกอบรม รายละเอียดโดยย่อ 
Object-Oriented 
Software 
Development 

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ (object-oriented) การออกแบบและ
การวิเคราะห์เชิงวัตถุโดยใช้ UML ดีไซน์แพทเทิร์น 

Software Design 
and Development 

แนวทางและเทคนิคในการออกแบบและพฒันาซอฟต์แวร์ การบริหารจดัการ
โปรเจค ทฤษฎใีนการออกแบบซอฟต์แวร์ การ verify, validate และ debug 
ซอฟต์แวร์ การจัดท าเอกสาร (documentation) 

Web Application 
Development 

สถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน design pattern ส าหรับเว็บแอปพลิเคชัน การ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทั้งฝั่ง server และ client การพัฒนา fully 
functional full-stack web application เฟรมเวิร์คส าหรับการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน 

Responsive Web 
Application Design 

หลักการและเทคนิคในการออกแบบเว็บแบบ Responsive การใช้เครื่องมือใน
การพัฒนาเว็บแบบ Responsive การออกแบบและพัฒนาเว็บแบบ 
Responsive อย่างมีประสิทธิภาพ 

Mobile Application 
Development 

การพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชัน ทั้งบนระบบแอนดรอยด์ และ iOS ภาษา 
เฟรมเวิร์ค และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาโมไบล์แอปพลิเคชัน การ
ออกแบบ User Interface (UI) และ User Experience (UX) ส าหรับโมไบล์
แอปพลิเคชัน 

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

หลักการและเทคนิคพืน้ฐานในการออกแบบ UI/UX ที่ดี เครื่องมือช่วย
ออกแบบและช่วยสร้าง user interface ขั้นตอนการออกแบบ UX เทคนิค
การท า Customer Development การเขียน User Journey และการท า 
Usability Test 

Software Security หลักการพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยซอฟต์แวร์ (software security) 
จุดอ่อนที่ส าคัญของซอฟต์แวร์และการโจมตีจุดอ่อน การโจมตีช่องโหว่ของ
ซอฟต์แวร์ในรปูแบบต่างๆ  เทคนิคการเขียนโปรแกรมให้มีความปลอดภัยที่
ช่วยป้องกันหรือลดจุดอ่อนของซอฟต์แวร์ แนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้
มีความปลอดภัยสูง 

Secure software 
development life 
cycle 

มาตรฐาน Secure software development life cycle (S-SDLC) การน า
มาตรฐาน S-SDLC มาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้เหมาะสม เข้าใจถึงความ
แตกต่าง และข้อดีข้อเสียของแต่ละมาตรฐาน 

Software Testing มาตรฐานการทดสอบซอฟต์แวร ์หลักการของการทดสอบซอฟต์แวร ์วงจร
ชีวิตของการทดสอบซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์แบบต่างๆ เครื่องมือที่
ใช้ในการทดสอบซอฟต์แวร์ เขียน Test Case ได้อย่างถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพเพื่อการท า Architectural Testing ที่มีประสิทธิภาพ 

Software 
Maintenance and 
Enhancement 

หลักการพื้นฐานในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ ประเด็นปัญหาในการบ ารุงรักษา
ซอฟต์แวร์ กระบวนการ เทคนิค และเครื่องมือในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 
การอัพเดทซอฟต์แวร์ การอัพเกรดและการปรับปรุงซอฟต์แวร์หรือฟีเจอร์
ต่างๆ ของซอฟต์แวร ์
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หัวข้อฝึกอบรม รายละเอียดโดยย่อ 
ด้านการบริหารจัดการข้อมูล 
Database Design หลักการออกแบบฐานข้อมูลที่ดี มีความรู้ในภาษาที่ใช้ในการสืบค้นข้อมลูเพื่อ

การสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
Relational Database 
Management 
System 

หลักการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ 
Relation และ Object Relational สามารถเลือกใช้และใช้งานระบบดังกล่าว
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

NoSQL Database 
Design and 
Implementation 

คอนเซปต์ของ NoSQL การออกแบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL และการ
น าไปใช้ 

Hadoop Platform 
and Application 
Framework 

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับ Hadoop คอนเซปต์ของ Map Reduce การติดต้ัง 
การใช้เครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆ การสืบค้น การน าเข้าข้อมูล 

Data Warehouse 
Design and 
Development 

สถาปัตยกรรม และองค์ประกอบของระบบคลังข้อมูล ระเบียบวิธีพัฒนาระบบ
คลังข้อมูล การวิเคราะห์เนื้อหาและหัวข้อทางธุรกิจ การออกแบบคลังขอ้มูล
และการน าไปปฏิบัติ การออกแบบการรับข้อมูล การประยุกต์ใช้การคลังข้อมูล
ส าหรับความอัจฉริยะเชิงธุรกิจ 

Data 
Standardization 

มาตรฐานข้อมูลแบบต่างๆ หลักการจัดท ามาตรฐานข้อมูล 

Data Governance คอนเซปต์และหลักการพื้นฐานของ data governance การน า data 
governance ไปสู่การปฏิบัติจริง เครื่องมือต่างๆ การออกแบบกระบวนการที่
เกี่ยวกับ data governance 

Data Management หลักการ เทคโนโลย ีแนวปฏบิัติที่จ าเป็นส าหรับการบรหิารจัดการข้อมูลตลอด
ทั้งช่วงชีวิตของข้อมูล (data life-cycle) ขั้นตอนการท างาน (workflow) ของ
การบรหิารจดัการข้อมูล เครือ่งมือและเทคนิคในการบริหารจัดการข้อมูล 

Data Security ทฤษฎีเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ การบริหาร
จัดการความเสี่ยง แนวทางและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลทั้งในระดับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
การ backup ข้อมูลและสารสนเทศ 

Data Backup and 
Recovery Training 

การ backup ข้อมูลทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ รูปแบบต่างๆ ของการ 
backiup และ recovery ข้อมูล เครื่องมือทีใ่ช้ในการ backup และ 
recovery ข้อมูล การวางแผนการกู้คืนข้อมลูเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

Big Data Modeling 
and Management 

การเลือกแบบจ าลองส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ (big data model) ที่เหมาะกับ
คุณลักษณะของข้อมูล การเลอืกใช้เทคนิคทีเ่หมาะสมในการจัดการกับข้อมูล
ขนาดใหญ่รูปแบบต่างๆ การใช้งาน Big Data Management System ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบ big data information system 

Geographic 
Information System 
(GIS) 

การจัดเก็บข้อมูลเชิงแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลส าหรับ
จัดการสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลเข้ากับรูปภาพ 
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หัวข้อฝึกอบรม รายละเอียดโดยย่อ 
แผนที่ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในการประมวลผล การแสดง
ภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 

ด้านการวเิคราะห์ข้อมูล 
Big Data Analytics เทคโนโลยีเกี่ยวกับ Big Data การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาล 

การวิเคราะห์ข้อมูลไร้โครงสรา้ง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช ้Machine 
Learning สร้างและเลือกแบบจ าลองข้อมูลที่เหมาะสมเพือ่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลหรือแกป้ัญหา 

Data Analytics and 
Statistics 

การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติด้วยซอฟต์แวร์เครื่องมือต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยเทคนิคทาง Machine Learning การท าเหมืองข้อมูล 

Data/Information 
Visualization 

หลักการและแนวคิดของการสร้างภาพนามธรรมของข้อมูลและสารสนเทศ 
(data/Information visualization) การเลือกใช้ visualization ที่เหมาะสม 
การใช้ซอฟต์แวร์ Visualization tools ต่างๆ 

Business 
Intelligence and 
Data Analytics Tools 

เทคนิคทาง Business Intelligent (BI) คอนเซปต์และเครื่องมือ รวมถึง 
แอปพลิเคชันต่างๆ การน าคลงัข้อมูล (Data Warehouse) มาใช้ในการท า
รายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

ด้านการบริการสารสนเทศ 
Knowledge 
Management 

หลักการและขัน้ตอนการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การน าการจัดการ
ความรู้ไปใช้ในการท างาน การจัดการและพัฒนาความรู้ในองค์กรอย่างเป็น
รูปธรรมและยัง่ยืน 

IT Service 
Management 

คอนเซปต์การบริหารจัดการการให้บริการด้านไอที (IT Service 
Management) และความตอ้งการพื้นฐาน การท า IT Service Process 
Mapping และการระบุ roadmap ความท้าทายและประโยชน์ของการ
บริหารจัดการการให้บริการด้านไอท ี

ITIL Service Support 
Foundation 

มาตรฐาน ITIL ในการให้บรกิารและการส่งมอบงานด้านสารสนเทศ การ
วางแผน และการด าเนินงานเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐาน ITIL 

IT Troubleshooting 
Skill Training 

การระบุและแก้ไขปัญหา (Troubleshooting) ในระดับต่างๆ การใช้หลักการ
และเหตุผล (logic) ในการตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆ เพื่อระบปุัญหาความ
ผิดพลาด การก าหนดแนวทางอย่างเป็นระบบแบบแผนในการท า IT 
troubleshooting หลักการพื้นฐานในการท า troubleshooting อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
Implementing 
Wireless LAN 
Solution 

การท างานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์บบไรส้าย การติดตัง้ระบบเครอืข่าย
คอมพิวเตอรแ์บบไรส้าย การวิเคราะหแ์ละแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในระบบเครอืข่าย
ไร้สาย 

Network System 
Administration 

ระบบเครือข่าย เทคโนโลยี LAN/WAN การเลือกใช้อุปกรณ ์switching, router 
ความรู้พืน้ฐานด้านระบบรกัษาความปลอดภัย การเลือกใช้ Firewall การติดตั้ง
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     หน้าที่ ๔๑  

หัวข้อฝึกอบรม รายละเอียดโดยย่อ 
Techniques for IT 
Professional 

เครื่องแม่ข่าย การใช้งานระบบ UNIX/Linux รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่น ามาใช้ใน
การจัดการกับระบบ เครือข่าย 

Network Design and 
Implementation 

การออกแบบเครือข่ายขององค์กรเพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมใช้งาน 
สามารถเพิ่มขยายได้ และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ทักษะในการวางแผน 
ออกแบบ และการปรับปรุงประสิทธิภาพ (optimize) 

Advanced Network 
Design Management 
Optimization and 
Troubleshooting 

การออกแบบและติดต้ังเครือข่าย การปรับแต่งประสิทธิภาพของเครือข่าย  
การใช้เครื่องมือตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย การบริหาร
จัดการเครือข่ายด้วยซอฟต์แวร์เครื่องมือ 

TCP/IP 
Internetworking and 
Troubleshooting 

กลไกในการท างานของโปรโตโคอล TCP/IP การเตรียมการก่อนน าโปรโตคอล 
TCP/IP มาใช้งานในเครือข่าย วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายที่
ใช้โปรโตคอล TCP/IP การใช้งานเครื่องมือที่จะช่วยในการหาปัญหาที่เกดิ
ขึ้นกับโปรโตคอล TCP/IP ได้อย่างรวดเร็ว 

Server 
Administration  

ทักษะและความรู้ที่จ าเป็นในการ implement การต้ังค่า การดูแลและ
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมไปถึงการ Backup, Restore และ 
Recovery 

Server Backup and 
Recovery Tools 

การน าระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์เครื่องมือมาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
ระบบส ารองข้อมูลระดับองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise Level) 

การจัดเก็บข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร ์

หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ส าหรับหนว่ยงาน
ราชการที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Logs) แบบ 
Centralized Logs Server 

IPv6 Network 
Administrator 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ IPV6 มีความเข้าใจและสามารถที่จะด าเนินการ
เปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ให้แก่องค์กรได ้

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
Designing and 
Executing 
Information Security 
Strategies 

การออกแบบและน ากลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไปด าเนินการ 

Information Security 
and Risk 
Management 

กลยุทธ์ต่างๆ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย เทคนิคในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศและระบบ ตั้งแต่ระดับนโยบาย กระบวนการ เทคโนโลยี 
และการตรวจสอบ การก าหนดการประเมินความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

มาตรฐานความ
ปลอดภัยบน ISO/IEC 
27000 

หลักพื้นฐานของมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อท าให้เกิดความเข้าใจและน าไปสู่การ
เรียนรู้ประยุกต์ใช้งานในขั้นสูงต่อไป 
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หัวข้อฝึกอบรม รายละเอียดโดยย่อ 
Network & Internet 
Security for IT 
Professionals 

พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบและเครือข่าย รู้เท่าทันการโจมตี
ของ Hacker และ Cracker การป้องกันระบบของหน่วยงานที่ผู้เข้าอบรม
รับผิดชอบอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัยของ
ระบบปฏิบัติการต่างๆ 

Essential of System 
and Network 
Security 

รายละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ วิธีการป้องกัน รวมทั้งวิธีการ
ตรวจสอบจุดอ่อนและช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายทั้งทาง
ทฤษฎีและปฏิบัต ิ

Wireless LAN 
security 

ทฤษฎีพื้นฐาน มาตรฐานและโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับ Wireless Lan 
(WLAN) คอนเซปต์การออกแบบ WLAN security เพื่อให้ยากต่อการเจาะ
ระบบ (hack) การสร้าง WLAN ที่ปลอดภัย การทดสอบความมั่นคงปลอดภัย
ของเครือขา่ย เครื่องมือวิเคราะห์ความปลอดภัยและเครื่องมือในการโจมต ี

Network Hacking 
and Hardening 

ศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคาม และการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการ
โจมตีเครือข่ายและมาตรการป้องกันและตอบโต้ในเลเยอร์ต่างๆ กระบวนการ
ลดช่องโหว่ (vulnerability) ในเครือข่ายเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับระบบ
เครือข่าย 

Emerging Threats 
and Defenses 

ภัยคุกคามใหม่ๆ ต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (ข้อมูล เครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และแอปพลิเคชัน) เทคนิคขั้นสูงหรือเทคนิค
สมัยใหม่ในการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคาม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ 

Intrusion Detection 
In-Depth 

หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเพ่ือค้นหาสัญญาณของการบุกรุก 
การ monitoring เครือข่าย การพิสูจน์หลักฐานจากข้อมูลจราจรบนเครือข่าย 
(Network Traffic Forensics) เทคนิคในการป้องกันระบบเครือข่าย 

Network 
Administration and 
Monitoring Tools 

การออกแบบระบบเครือข่ายส าหรับ Monitoring ระบบพื้นฐานของอุปกรณ์
อันเหมาะสมที่จะท าการ Monitor อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบที่สามารถ 
Monitor ดูความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ตาม Time-series การน าสิ่งที่พบ
จากการ Monitor ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

Computer Forensic 
and Investigation 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ 
(Computer Forensic) เพื่อตรวจสอบการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ เทคนิค
ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบหลักฐาน การตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานบน
เครือข่าย ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย บนเว็บ อีเมล และอปุกรณ์เคลื่อนที่ 

ด้านการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ์
PC Cloning and 
Data Backup 

การโคลนฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ การโคลนคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย การ 
backup ข้อมลู 

PC Maintenance 
and 
Troubleshooting 

การบ ารุงรักษาและตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง วิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึน้จากซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และแก้ไขปญัหา 
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     หน้าที่ ๔๓  

หัวข้อฝึกอบรม รายละเอียดโดยย่อ 
Server Maintenance 
Troubleshooting 

ดูแล บ ารุงรักษา อัพเกรดประสิทธิภาพการท างาน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งในด้านระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์ 
จัดท าแผนบ ารงุรักษาแบบป้องกัน จัดท าแผนและวิธีการกู้คืนระบบ การ
ส ารองข้อมูล ติดตามตรวจสอบ (monitoring) ประสิทธิภาพการท างานและ
ปริมาณการใช้งานทรัพยากรภายในเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย 

ตารางที่ ๑๓ รายช่ือหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายในการเข้าฝึกอบรม 
หมายเหตุ สัญลักษณ์   หมายถึง ควรเข้าอบรม 
 สัญลักษณ์   หมายถึง สามารถเข้าร่วมอบรมได ้
 สัญลักษณ์  *  หมายถึง หลักสูตรส าหรับบุคลากรระดับบริหารหรือหัวหน้ากลุ่มงานขึ้นไป 
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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        

การจัดท าและบริหารงบประมาณ        

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        



แผนพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและผู้ใช้งานของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

     หน้าที่ ๔๕  

หลักสูตร 

กล
ุ่มน

โย
บา

ยแ
ละ

บร
ิหา

ร
สา

รส
นเ

ทศ
 

กล
ุ่มพั

ฒน
าร

ะบ
บง

าน
 

กล
ุ่มบ

ริห
าร

จัด
กา

ร
คล

ังข
้อม

ูล 

กล
ุ่มบ

ริก
าร

สา
รส

นเ
ทศ

 

กล
ุ่มบ

ริห
าร

คอ
มพ

ิวเต
อร

์
แล

ะเ
คร

ือข
่าย

 

กล
ุ่มบ

ริห
าร

จัด
กา

รร
ะบ

บ
คว

าม
ปล

อด
ภัย

เท
คโ

นโ
ลย

ี
สา

รส
นเ

ทศ
 

ฝ่า
ยโ

คร
งส

ร้า
งพ

ื้นฐ
าน

ด้า
นส

าร
สน

เท
ศ 

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        

การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์        

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        

ในส่วนของการเตรียมพัฒนาบุคลากรที่สามารถดูแลระบบ ICT ขั้นพื้นฐานประจ าอยู่ในแต่ละ 
แขวงทางหลวง หรืออย่างน้อยในทุกส านักงานทางหลวงนั้น ควรมีการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศของกรมทางหลวงที่เพียงพอต่อการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหา
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เบื้องต้น เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการท างานได้อย่างราบรื่น หลักสูตรส าหรับพัฒนาบุคลากรในกลุ่มนี้ 
ประกอบไปด้วย 

 การติดตั้งเครือข่าย และแก้ปัญหาเครือข่ายขั้นพ้ืนฐาน 
 การตรวจสอบเครือข่ายเบื้องต้น 
 การดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 การติดตั้ง แก้ปัญหาและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer Device) 
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบ้ืองต้น 
 ฝึกอบรมการติดตั้ง การใชง้าน และการแก้ปัญหาระบบสารสนเทศพื้นฐานต่างๆ ของกรมทางหลวง 

๑.๘ แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้ใช้งานของ 
กรมทางหลวง 
ในการเตรียมพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนกรมทางหลวงไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น จะต้องพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรกรมทางหลวงในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้มีความรู้ ความสามารถ 
ตลอดจนทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการวางแผนฝึกอบรม เช่น การจัดหลักสูตรอบรม หรือสัมมนา เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร แม้การจัดการฝึกอบรมจะเป็น
หน้าที่ของกองฝึกอบรม แต่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถให้ค าปรึกษา แนะน าแนวทางการจัดหลักสูตร
ด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง 

การจัดท าโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรทั่วไป
ของกรมทางหลวง สามารถแบ่งออกเป็นโครงการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรทั่วไปที่เป็นผู้ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และโครงการพัฒนาทักษะส าหรับผู้บริหาร 

๑.๘.๑ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรบับุคลากรทั่วไป 
หลักสูตรอบรมและสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับบุคลากร

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น นอกจากการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ควรมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill 
Set) และทักษะด้านการควบคุม และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้าน
ดิจิทัล (Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set) หลักสูตรการฝึกอบรม
หรือสัมมนา ควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี ้

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล 

แนวโน้ม (Trend) และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความส าคัญของ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน การสร้างความตระหนักรู้และการปรับตัว
สู่รัฐบาลดิจิทัล 

 การใช้งานโปรแกรมหรือระบบงานเฉพาะส าหรับการปฏิบัติงาน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานต่างๆ การใช้โปรแกรมน าเสนอ ,  

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ และการแก้ปัญหาการใช้งานเบื้องต้น , ทักษะ
การอ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร ์
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 การใช้งานฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เคลื่อนที ่
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อ

พ่วงขั้นพื้นฐาน, การแก้ปัญหาการใช้งานฮาร์ดแวร์เบื้องต้น, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานและ
การดูแลรักษาอุปกรณ์เคลื่อนที,่ การใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 การท างานร่วมกันแบบออนไลน ์
 การใช้เครื่องมือเพื่อการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ การใช้งานพื้นที่ (shared drive) 

ออนไลน์เพื่อแบ่งปันข้อมูล การแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย 
 การใช้งานอินเทอร์เน็ต 

- การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง การปรับแต่งค่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัย เป็นต้น 
- การสืบค้นข้อมลู 

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องจักรสืบค้น (Search Engine) การประเมินและ
เลือกใช้ข้อมูลที่ถูกสืบค้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น 
- การใช้งานปฏิทิน 

การใช้งานปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ การตั้งค่าปฏิทิน การแบ่งปันปฏิทิน เป็นต้น 
- การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

ความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบการช าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ การใช้งาน PromptPay การรักษาความปลอดภัยใน
การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 การใช้งานสื่อดิจิทัลและเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารองค์กรผ่าน

การใช้งานสื่อดิจิทัล การรู้เท่าทันข้อมูลเท็จในเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย 

 ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความรู้พื้นฐานเรื่องความมั่นคงปลอดภัย ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล การปฏิบัติเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล การป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบื้องต้น การป้องกันและจัดการภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การ
ป้องกันและจัดการภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

 กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น 

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
๑.๘.๒ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรบัผู้บรหิาร 

หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร ควรมุ่งเน้นในเรื่องวิสัยทัศน์ และการองค์ความรู้เพื่อการปรับ
องค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มหลักสูตร ๒ กลุ่มหลัก ดังนี ้
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 ด้านบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล 
- ธรรมาภิบาลดิจิทัล (Digital Governance) 
- การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ทางดิจิทัล 
- การก าหนดนโยบายและการบริหารดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร 
- การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้บริหาร 
- วิสัยทัศน ์ICT กับการพัฒนาองค์กร 
-  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) และการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง (Change Management) 
- การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล 
- การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความมั่นคงไซเบอร์ 

 ด้านเทคโนโลย ี
- รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
- เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) ส าหรับผู้บริหาร 
- สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ส าหรับผู้บริหาร 
- การบริหารจัดการและการใชป้ระโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร 
- การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
- กฎหมายดิจิทัล 
- แนวโน้มเทคโนโลยียุคใหม่เพื่อการบริหารราชการในยุคดิจิทัล 

โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ได้มีการจัดท าหลักสูตรหลายหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารส าหรับผู้บริหาร ที่ผู้บริหารกรมทางหลวงสามารถเข้าร่วมได้ 
๑.๘.๓ การจัดหลักสูตรและผู้เขา้ร่วมอบรม/สัมมนา 

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาส าหรับบุคลากรทั่วไปนั้น สามารถแบ่งได้เป็น  
๒ ประเภท คือ หลักสูตรที่เป็นความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารส าหรับบุคลากร และ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ส าหรับหลักสูตรที่เป็นความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารส าหรับบุคลากรนั้น 
ควรจัดอบรมให้กับบุคลากรผู้ใช้งานเทคโนโลยีทั้งหมดของกรมทางหลวง เช่น หัวข้ออบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างไรก็ดี ในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ทางกองการเจ้าหน้าที่และกองฝึกอบรม ควรมีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมโดยมุ่งเป้าไปที่บุคลากรใน
สายงานที่จ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรนั้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังสามารถ
แบ่งระดับหลักสูตร เป็นหลักสูตรเบื้องต้น และขั้นสูง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านทักษะ
ของบุคลากรในระดับต่างๆ 

๑.๙ การพัฒนาระบบจดัการการเรียนรู ้
เนื่องจากกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ มีบุคลากรเป็นจ านวนมาก รวมทั้งปฏิบัติงานอยู่ 

ทั่วประเทศ ท าให้การจัดอบรมที่ส่วนกลางให้กับบุคลากรอาจไม่สามารถท าได้อย่างสะดวกและทั่วถึง  
ด้วยเหตุนี้ จึงควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถอ านวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถเรียนรู้หรือพัฒนา
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ศักยภาพผ่านการเรียนหลักสูตรต่างๆ ได้ด้วยตัวเองผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอบรมที่ส่วนกลาง  

ระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ท าหน้าที่บริหาร
การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ประกอบด้วยเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ 
โดยที่ผู้สอนสามารถน าเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามที่ระบบจัดไว้ให้ ผู้เรียนสามารถเข้า ถึง
เนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ได้ผ่านเว็บ บริหารจัดการเรื่องการมอบหมายงานและการส่งงาน ประเมินผล
ผู้เรียนผ่านการสอบ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ 
นอกจากนั้น ระบบยังมีการเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้ เพื่อให้ผู้สอนสามารถน าไป
วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบจัดการการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
 ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management)  
 ระบบจัดการบทเรียนและสื่อการสอน (Content Management) 
 ระบบทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) 
 เครื่องมือสนับสนุนการเรียน (Course Tools) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการ

เรียน เช่น เครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนอย่าง webboard หรือ chatroom 
 ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) 
โดยระบบ LMS นั้น เป็นระบบการเรียนรู้ที่สามารถท าหน้าที่เป็นทั้งระบบ E-Learning หรือระบบ 

Knowledge Management (KM) เพือ่ถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ในส่วนของการจัดการข้อมูลนั้น ควรมีการบูรณาการข้อมูลบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่ และข้อมูล

การฝึกอบรมของบุคลากรของกองฝึกอบรมเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลการฝึกอบรมไปใช้ประกอบการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ ต าแหน่ง และเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๑๐ การประเมินผล 
๑.๑๐.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต 

 จ านวนบุคลากรด้าน ICT ในกรมทางหลวง 
 คุณวุฒิและความสามารถของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จ านวนระบบงานสารสนเทศที่สามารถรองรับภารกิจต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของ

ผู้ใช้ทั้งในส่วนของหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อความเร็วในการตอบสนอง

และการให้บริการ 
 ปริมาณความผิดพลาดในการด าเนินการด้าน ICT ลดลง 

๑.๑๐.๒ ตัวชี้วัดผลลพัธ ์
 ความพึงพอใจของหน่วยงานภายในที่มีต่อระบบ ICT ของกรมทางหลวง 
 ความพึงพอใจของหน่วยงานภายในที่มีต่อการให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระยะเวลาในการให้บริการด้าน ICT กับหน่วยงานภายในกรมทางหลวง 
 ระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และ

ประชาชน  
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ภาคผนวก  

แนวคิดในการบริหารจัดการภายในกลุ่มงาน 
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แนวคิดในการบริหารจัดการภายในกลุ่มงาน 

โครงสร้างการบริหารจัดการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถก าหนดเป็นแบบเมตริก ที่
สามารถบริหารจัดการโครงการพิเศษโดยมีบุคลากรจากกลุ่มงานต่างๆ มาร่วมมือกันด าเนินการโดยมี
บุคลากรในกลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศเป็นผู้จัดการโครงการและประสานงาน  

อย่างไรก็ตามในการบริหารจัดการในระดับกลุ่มงานนั้น แต่ละกลุ่มงานสามารถก าหนดหน้าที่หลัก
และหน้าที่รองให้บุคลากรสามารถท างานร่วมกันหรือสนับสนุนกันได้อีกด้วย 

ตาราง ก-๑ ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารจัดการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเมตริก  

ส่วนงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

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

งานย่อยที่ ๑ P P S1 S2 S1 S1 S2 

งานย่อยที่ ๒ S1 S2 P P  S2 S1 

งานย่อยที่ 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 โครงการพิเศษที่กลุ่มงานมีส่วนร่วมกับกลุ่มงานอื่น 
 

จากตารางข้างต้น ส่วนงานย่อยที่ ๑ ประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์คนที่ ๑ และนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์คนที่ ๒ เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจหลัก ในขณะเดียวกัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์คนที่ ๓ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์คนที่ ๕ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์คนที่ ๖ เป็นบุคลากรสนับสนุนในระดับที่ ๑ 
เพื่อให้การด าเนินการของ กลุ่มงานย่อยที่ ๑ บรรลุเป้าหมาย หากกลุ่มงานย่อยที่ ๑ มีภารกิจเพิ่มเติมมาก
เกินก าลังของบุคลากรหลัก และบุคลากรสนับสนุนในระดับที่ ๑ แล้ว การด าเนินการดังกล่าวจะได้รับการ
สนับสนุนจากนักวิชาการคอมพิวเตอร์คนที่ ๔ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์คนที่ ๗ เพิ่มเติม ส าหรับแนวคิด
ในการบริหารจัดการกลุ่มงานย่อยอ่ืนก็เช่นเดียวกัน 

หากพิจารณาในส่วนของบุคลากรก็เห็นได้ว่าแต่ละคนมีภารกิจหลักที่ต้องรับผิดชอบและภารกิจรอง
ส าหรับการให้การสนับสนุน จากแนวคิดดังกล่าวนี้ กลุ่มงานสามารถกระจายภาระงานให้มีความรับผิดชอบ
ที่ใกล้เคียงกันและยังสามารถช่วยให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและสามารถท างาน
ทดแทนกันได ้




