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หมวด Digital Leadership 

7 หมวดการเรียนรู้ด้านดิจิทัล

หมวด Digital Literacy 

หมวด Digital Governance, 
Standard, and Compliance 

หมวด Digital Technology 

หมวด Digital Transformation 

หมวด Strategic and 
Project Management 

หมวด Digital Process and 
Service Design 
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Basic (ส าหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพ้ืนฐานความรู้ในการปฏบัิตงิาน)
Intermediate (ส าหรับบุคลากรที่ต้องท างานรว่มกับบุคลากรดา้น IT)
Advance หลักสูตรเฉพาะทาง ที่กลุ่มบุคลากรดา้น IT ต้องการเรียนรู้เชิงลึก



1.ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมปีระสิทธิภาพ  

(Understanding and using digital technology)

2.การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการท างานภาครัฐ

(Essential Digital Tools for Workplace)

3.Digital Literacy

4.การสร้างความตระหนักรูค้วามมัน่คงปลอดภัยไซเบอร์

(Cyber Security Awareness)

5.ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะที่จ าเปน็ส าหรับ

การปฏิบัติงานแบบออนไลน์ (Digital Literacy : Essential

Skills for Working Online)

1.การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมลู 
(Data Governance Framework Awareness) 

2.มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ 
(Data Governance Framework Standard)

3.ธรรมาภิบาลข้อมูลส าหรบัผู้บริหารองค์กรรัฐ 
(Data Governance Mindset for the Executive)

4.พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บรกิารภาครฐั
ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government Act.)

5.กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผูป้ฏิบัติงาน  
ภาครัฐ (PDPA for Government Officer)

6. Introduction to Data Governance Framework 
and Open Data

7.แนวทางและแนวปฏิบัติการเปดิเผยข้อมูลภาครัฐ 
(Open Government Data Guideline)

8.ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยไซเบอร์  
(Understanding Cybersecurity Risk Management)

ภาวะผู้น าในยุคดิจิทลั

1.การออกแบบ UX/UI สุดปงั เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ 

2.การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Digital Transformation by Design  
Thinking)

3.การออกแบบบริการภาครัฐ 
(Government Digital Service Design)

1. ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับข้าราชการและ 
บุคลากรภาครัฐทุกระดับ

2. Uses of Hadoop in Big Data 

3. หลักการสร้างภาพข้อมลูและการออกแบบแดชบอร์ดอย่างมี
ประสิทธิภาพ(The Principle of Data Visualization and  
Dashboard Design )

4. เทคนิคการสร้างและการน าเสนอข้อมลู 
(Data Visualization) เพ่ือการท างานภาครัฐ

5. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) ส าหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

6.การสร้างความรูค้วามเข้าใจภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพ่ือการ
น าไปประยุกต์ใช้กับปญัญาประดิษฐ์

7.แนวทางในการน าเทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ์มาใช้ส าหรับบริการ
ภาครัฐ (AI for Government Services)

8. การประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์
สนทนา (Chatbot) เพ่ือการบริการภาครัฐ

9. การฝึกปฏิบัติการใช้งาน AI บทแพลตฟอร์ม AI for Thai

10. การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนส าหรับบริการภาครฐั (Blockchain  
for Government Services)

1.การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)

2.จุดประกายความคิดเพ่ือสร้างนวัตกรรม 
(Building an Innovation Mindset)

3.การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสู่การเปน็รัฐบาลดิจิทลั (Data 
Driven Digital Government Transformation)

1.การบริหารโครงการ (Project Management)

2.การบริหารจัดการโครงการด้วยอไจล์ 
(Agile Project Management)

หมวด Digital Literacy หมวด Digital Governance, 
Standard, and Compliance

หมวด Digital Process and 
Service Design

หมวด Digital Leadership 

หมวด Digital Transformation 

หมวด Digital Technology 

หมวด Strategic and Project Management 
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บทเรียน : ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Understanding and using digital technology) 

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 2 : 30 ช่ัวโมง 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีความสนใจในการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะเข้าใจความรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี   
ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล คิด วิเคราะห์ แยกแยะสื่อดิจิทัล
เพ่ือเลือกใช้ท างานได้อย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพ่ือกานปฏิบัติงานได้อย่าง 
เหมาะสม

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะปฏิบัติงานด้านดิจิทัลท่ีถูกต้องและปลอดภัย 
ตระหนักถึงภัยคุกคามทางดิจิทัล และสามารถตรวจสอบการท างานตามหลัก
ปฏิบัติงานท่ีดี

5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะด้านอ่านและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือท างาน
ผลิตชุดข้อมูลเพ่ือการบริการสาธารณะ ใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หัวขอ้ในบทเรยีน

• จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
• การเข้าถึงสื่อดิจิทัล
• ความเข้าใจและการสื่อสารยุคดิจิทัล
• ความปลอดภัยยุคดิจิทัล

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ 
(จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก) เกณฑป์ระเมิน : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั 
(ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : Dlit100 Dlit300 Dlit400

บทเรียน : การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการท างานภาครัฐ 

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 3 : 15 ช่ัวโมง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีผู้ท่ีมีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการใช้งาน

เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการท างาน

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆส าหรับการใช้งานเครื่องมือ
ดิจิทัลส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ดิจิทัลเพ่ือการท างานร่วมกัน ในการ
ประชุมแบบออนไลน์ตามแนวทางการปฏิบัติงานแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
ในเบ้ืองต้นได้

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพ หรือ
การตัดต่อภาพเคล่ือนไหวเพ่ือการปฏิบัติงานเบ้ืองต้นได้

หัวขอ้ในบทเรยีน

• เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผล (Word) เพ่ือการท างานท่ีรวดเร็ว
• เทคนิคการใช้ Excel เพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ออกแบบการน าเสนอให้สวย ด้วย Power Point
• การท างานร่วมกันแบบออนไลน์
• การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเบ้ืองต้น

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ 
(จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก) เกณฑป์ระเมิน : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั 
(ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : Dlit200 Dlit700

12112 หมวด Digital Literacy1



1

บทเรียน : Digital Literacy 

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 0 : 30 ช่ัวโมง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบ้ืองต้น

ในชีวิตประจ าวัน

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและใช้ดิจิทัลส าหรับการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจ าวันได้
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
3. เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักรู้การใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์

หัวขอ้ในบทเรยีน
การเลือกใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

• รัฐบาลดิจิทัล
• สังคมออนไลน์
• ธุรกิจออนไลน์
• เครื่องมือออนไลน์

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ 
(จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก) เกณฑป์ระเมิน : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั 
(ว.6) : Dlit100 

บทเรียน : การสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(Cyber Security Awareness)

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 1 : 30 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีผู้ท่ีมีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการใช้งาน

เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการท างาน

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆส าหรับการใช้งานเครื่องมือ 
ดิจิทัลส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ดิจิทัลเพ่ือการท างานร่วมกัน ในการ
ประชุมแบบออนไลน์ตามแนวทางการปฏิบัติงานแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
ในเบ้ืองต้นได้

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพ หรือ
การตัดต่อภาพเคล่ือนไหวเพ่ือการปฏิบัติงานเบ้ืองต้นได้

หัวขอ้ในบทเรยีน

• เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผล (Word) เพ่ือการท างานท่ีรวดเร็ว
• เทคนิคการใช้ Excel เพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ออกแบบการน าเสนอให้สวย ด้วย Power Point
• การท างานร่วมกันแบบออนไลน์
• การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเบ้ืองต้น

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ 

(จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก) เกณฑป์ระเมิน : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั 

(ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : Dlit200 Dlit700

2112 หมวด Digital Literacy1



บทเรียน : ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล:ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ

ปฏิบัติงานแบบออนไลน์ (Digital Literacy: Essential Skills 

for Working Online)

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 1 : 40 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบ้ืองต้นและ 

ทักษะที่จ าเปน็ส าหรับการปฏิบัติงานแบบออนไลน์

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและเห็นความส าคัญของ Digital Literacy
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานในการใช้อีเมล์ เครื่องมือการท างานร่วมกันออนไลน์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวขอ้ในบทเรยีน

• การรู้ดิจิทัลและทักษะอนาคตในท่ีท างาน

• การรู้ดิจิทัล: ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในท่ีท างาน

• การรู้ดิจิทัล: แนวปฏิบัติและการปรับตัวในโลกดิจิทัล

• การรู้ดิจิทัล: การท่องเว็บและการใช้อีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ

• การรู้ดิจิทัล: เรียนรู้เครื่องมือเพ่ือการท างานร่วมกันออนไลน์

• การรู้ดิจิทัล: เรียนรู้เครื่องมือส าหรับสร้างคอนเทนต์  

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ  

(จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก)

เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %

112 หมวด Digital Literacy1
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บทเรียน : การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

(Data Governance Framework Awareness) 

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 1 : 30 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : 

1. บุคลากรท่ีต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน
2. ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในเรื่องของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการในการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

หัวขอ้ในบทเรยีน

• พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพ.ศ. 2562

• ท่ีมาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

• ข้อมูล (Data)

• ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล

• กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน

• แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ 

(จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก)

เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการ

และบุคลากรภาครฐั (ว.6) ที่เกี่ยวข้อง : DG100 DG200

บทเรียน : มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

(Data Governance Framework Standard) 

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 0 : 30 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : 

1. บุคลากรท่ีต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน
2. ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

2.เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้

หัวขอ้ในบทเรยีน

• บทน า

• กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

• ข้ันตอนการท ากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ

(จ านวน 10 ข้อ 4 ตัวเลือก)

เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั 

(ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : DG100 DG200

หมวด Digital Governance, 
Standard, and Compliance2
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บทเรียน : ธรรมาภิบาลข้อมูลส าหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ

(Data Governance Mindset for the Executive) 

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 0 : 45 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารองค์กรรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบในการน าธรรมาภิบาล
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบไอทีของหน่วยงาน

วัตถปุระสงค์ 

เพ่ือให้ผู้บริหาร หรือ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจท่ีแท้จริง และสามารถน าธรรมาภิ
บาลข้อมูลไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงระบบไอที และปรับปรุงหน่วยงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
หัวขอ้ในบทเรยีน

• DGA Data Governance Strategy
• การท า Data Governance ต้องเตรียมอะไรบ้าง
• ตัวอย่างจริงท่ีหน่วยงานรัฐน า Data Governance ไปใช้ในระบบงานไอที

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ 
(จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก)

เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั 
(ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : DG100 DG200 Dlit500

บทเรียน : พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ

ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government Act.) 

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 0 : 30 ช่ัวโมง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและ

การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้

หัวขอ้ในบทเรยีน

• พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
• วัตถุประสงค์ กรอบ และทิศทาง
• คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน้าท่ี อ านาจ และค่าตอบแทน
• ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
• อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของ สพร.
• การส่งข้อมูล การเช่ือมโยงข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกลาง
• ข้อมูลท่ีต้องเปดิเผยในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ 
(จ านวน 10 ข้อ 4 ตัวเลือก) เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั 
(ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : DG100 DG400

หมวด Digital Governance, 
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บทเรียน : กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรบั
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer)

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 1 : 30 ช่ัวโมง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานกฎหมายเพ่ืมประกอบการ 
เก็บ รวบรวม ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และฐานกฎหมายท่ี
แนะน าส าหรับภาครัฐ

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโดยอาศัยฐานกฎหมาย
ภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะและความจ าเปน็ในการใช้อ านาจรัฐ 

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทต่าง ๆ ของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูล 
(Data Processor) และ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

หัวขอ้ในบทเรยีน

• กฎหมายบางมาตราท่ีน่าสนใจส าหรับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
• เกริ่นน า และหลักการปฏิบัติเบ้ืองต้นส าหรับข้อมูลภาครัฐ พร้อมกรณี
ตัวอย่าง

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ 
(จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก) เกณฑป์ระเมิน : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบุคลากร
ภาครัฐ (ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : DG100 DG200

หมวด Digital Governance, 
Standard, and Compliance2

บทเรียน : Introduction to Data Governance 

Framework and Open Data 

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 1 : 30 ช่ัวโมง
กลุ่มเป้าหมาย

1. บุคลากรที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ
หน่วยงาน

2. ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กร
สู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการน ากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าข้อมูลเปดิภาครัฐ

หัวขอ้ในบทเรยีน

• เกริ่นน าและค าถามชวนคิด  
• Data Governance คืออะไร
• Data Governance for Data driven
• ข้อมูลเปดิภาครัฐ (Open Data)

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ

(จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก) เกณฑป์ระเมิน : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและ

บุคลากรภาครฐั (ว.6) ที่เกี่ยวข้อง : DG100 DG200 Dlit500



2

บทเรียน : ความเข้าใจการบริหารความเส่ียงและความปลอดภัยไซเบอร์

(Understanding Cybersecurity Risk Management) 

ระดับเนื้อหา : Intermediate ระยะเวลา : 1 : 30 ช่ัวโมง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีความสนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ

ความปลอดภัยไซเบอร์

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและกระบวนการของ Cybersecurity Risk 
Management

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพ้ืนฐานของ Risk Management

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการจัดท าแผน Business Continuity Planning

หัวขอ้ในบทเรยีน

• เรียนรู้ความหมายของ Cyber Security และ Information Security

• ความเข้าใจเบ้ืองต้นของ Cyber Security Risk Management  

• กรอบการด าเนินงานและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง

• ความเข้าใจเบ้ืองต้นของ NIST Cybersecurity Framework

• เรียนรู้การวางแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ

• เรียนรู้มาตรฐานการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ISO 22301 (BCM)

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ (จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก)

เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หมวด Digital Governance, 
Standard, and Compliance2

บทเรียน : แนวทางและแนวปฏบิัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

(Open Government Data Guideline)

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 1 : 30 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : 

1. บุคลากรท่ีต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลเปดิภาครัฐของหน่วยงาน
2. ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กร
ดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและแนวปฏิบัติการเปดิเผย
ข้อมูลภาครัฐ

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้เกี่ยวกับแนวทางและแนวปฏิบัติการเปดิเผย
ข้อมูล
ภาครัฐไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้

หัวขอ้ในบทเรยีน

• บทน า
• ประเภทความสัมพันธ์ของข้อมูล
• การเตรียมข้อมูลเพ่ือเปดิเผยข้อมูลภาครัฐ

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ 

(จ านวน 10 ข้อ 4 ตัวเลือก) เกณฑป์ระเมิน : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบุคลากร

ภาครัฐ (ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง: DG100 Dlit500
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บทเรียน : ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล

ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครฐัทุกระดับ 

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 1 : 15 ช่ัวโมง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องมือ
วิเคราะห์ข้อมูล (Hadoop) เพ่ือการท างานเกี่ยว
กับข้อมูลขนาดใหญ่

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการบริหารภาครัฐ

หัวขอ้ในบทเรยีน

• ท าความรู้จัก Big data
• จะน า Big data ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร 
• Big data มีกระบวนการจัดเก็บอย่างไร
• Hadoop จะหาได้จากท่ีใด 

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้

ความเข้าใจ (จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก)

เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบั

ข้าราชการและบุคลากรภาครฐั (ว.6)

ที่เกี่ยวข้อง : DT600
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บทเรียน : Uses of Hadoop in Big Data

เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล

ระดับเนื้อหา : Intermediate ระยะเวลา : 1 : 15 
ช่ัวโมงกลุ่มเป้าหมาย : 

1. ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist)
2. บุคลากรที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ

3. ผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกีย่วกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการท างานได้อย่างเหมาะสม

หัวขอ้ในบทเรยีน

• แนะน า Big Data Big Data คืออะไร
• Big Data มีลักษณะเปน็อย่างไร 
• การประยุกต์ข้อมูลขนาดใหญ่ ฮาดูป (Hadoop)
• ฮอนทอนเวิร์ก (Hortonworks)
• คลาวด์เดอรา (Cloudera) แซส (SAS) 
• Apache Hadoop 

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้
ความเข้าใจ (จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก) 
เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบั
ข้าราชการและบุคลากรภาครฐั (ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : DT600

บทเรียน : หลักการสร้างภาพข้อมูลและการออกแบบ
แดชบอร์ดอย่างมีประสิทธิภาพ (The Principle of 
Data Visualization and Dashboard Design)

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 1 : 30 ช่ัวโมง
กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

1. ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist)
2. ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและความสัมพันธ์ของ 
Data Visualization และ Dashboard

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการออกแบบ 
Dashboard ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางในการเลือกใช้เครื่องมือ 
Data Visualization Tools เพ่ือการท างานในองค์กร

หัวขอ้ในบทเรยีน

• เข้าใจข้อมูล เรียนรู้การสร้างภาพข้อมูล

• หลักส าคัญในการการออกแบบ

• เครื่องมือส าหรับการสร้างภาพข้อมูล

• เตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกปฏิบัติ

• ฝึกปฏิบัติการจัดท า data visualization

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความ

เข้าใจ (จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก)

เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %
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บทเรียน : เทคนิคการสร้างและการน าเสนอข้อมูล 
(Data Visualization) เพ่ือการท างานภาครัฐ 

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 1 : 30 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : 

1. ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist)
2. บุคลากรท่ีต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐ

3. ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเข้าใจความหมายและความแตกต่างของ Data Visualization
และ Info Graphic

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามรถออกแบบและจัดท ากราฟรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับข้อมูล
3. เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการน าข้อมูลจริงมาใช้ในการวิเคราะห์และสร้างภาพข้อมูล

หัวขอ้ในบทเรยีน

• สอน Data Visualization EP.1 Data Visualization VS Infographics 
การวิเคราะห์และสร้างภาพข้อมูล

• สอน Data Visualization EP.2 Data Visualization Techniques เทคนิค
การสร้างภาพข้อมูล 

• สอน Data Visualization EP.3 Data Visualization for Election Thailand 
2019 เลือกตั้ง 62 

• สอน Data Visualization EP.4 โหลดข้อมูล Open Data Thailand 
มาใช้โปรแกรม Tableau ท าการวิเคราะห์ข้อมูล

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ

(จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก) เกณฑป์ระเมิน : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั (ว.6)

ที่เกี่ยวข้อง : DT600

บทเรียน : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ 

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 1 : 00 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพ้ืนฐานของ
ปญัญาประดิษฐ์

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของปญัญาประดิษฐ์

หัวขอ้ในบทเรยีน

• ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับปญัญาประดิษฐ์
• การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
คืออะไร

• การเรียนรู้เชิงลึกคืออะไร(Deep Learning)

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้

ความเข้าใจ (จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก)

เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบั

ข้าราชการและบุคลากรภาครฐั (ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : DT100
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บทเรียน : การสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตรค์อมพิวเตอร์

เพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้กับปัญญาประดิษฐ์

ระดับเนื้อหา : Advance ระยะเวลา : 1 : 30 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กร

สู่องค์กรดิจิทัล

1. ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist)
2. ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในการ
พัฒนาปญัญาประดิษฐ์

หัวขอ้ในบทเรยีน

• ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Computational Linguistics คืออะไร

• Applications ของ Natural Language Processing

• การศึกษาคุณสมบัติทางสถิติของภาษา

• อยากเก่งภาษาอังกฤษต้องรู้ Vocab เท่าไร

• การพิสูจน์กฎของซิพฟ์ กฎของซิพฟแ์ละโค้งซิพฟ์

• กฎของซิพฟส์ าหรับคลังข้อมูลภาษา

• ประยุกต์ใช้กฎของซิพฟเ์พ่ือการพัฒนา Search Engine อย่างง่าย

• Speech Recognizer เครื่องแปลงเสียงเปน็อักษร

• Language Mode เบ้ืองต้น การประยุกต์ Language Model ในรูปแบบอื่น ๆ

• อยากฟงัให้เก่งข้ึน ต้องฝึก Language Model ให้ดีข้ึน

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ 

(จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก) เกณฑป์ระเมิน : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั 

(ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : DT100

หมวด Digital Technology 3

บทเรียน : แนวทางในการน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ส าหรบั
บริการภาครฐั (AI for Government Services) 

ระดับเนื้อหา : Intermediate ระยะเวลา : 1 : 00 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กร

สู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและหลักการของปัญญาประดิษฐ์
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้งานปญัญาประดิษฐ์ส าหรับภาครัฐ

หัวขอ้ในบทเรยีน

• ปญัญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) คืออะไร
• ความสามารถของ AI ในปจัจุบัน
• แนวทางเบ้ืองต้นในการวิเคราะห์ว่าสิ่งใดเปน็ AI
• ทิศทาง AI ของโลก
• AI กับการเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐ

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ  

(จ านวน 10 ข้อ 4 ตัวเลือก)

เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั 

(ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : DT100
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บทเรียน : การฝึกปฏิบัติการใช้งาน AI 
บทแพลตฟอร์ม AI for Thai 

ระดับเนือ้หา : Intermediate ระยะเวลา : 2 : 00 ช่ัวโมง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กร

สู่องค์กรดิจิทัล

1. ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist)
2. ผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาทกัษะด้านดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล
วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม 
Application AI for Thai

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้งานModuleต่าง ๆ บทแพลตฟอร์ม 
Application AI for Thai 

หัวข้อในบทเรยีน

• CONVERSATION: Vaja(วาจา)บริการแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด
• MACHINE TRANSLATION บริการแปลภาษา
• SENTIMENT ANALYSIS บริการวิเคราะห์ความคิดเห็นและอารมณ์ (ThaiMoji)
• SENTIMENT ANALYSIS บริการวิเคราะห์ความคิดเห็นและอารมณ์ (Ssense
• Tag Suggestion บริการแนะน าป้ายก ากับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
• Person Detection (T-Person) บริการระบุต าแหน่งบุคคลในภาพ
• Motion Heatmap (T-Heatmap) บริการประเมินความหนาแน่นของบุคคล
ในการใช้พ้ืนที่

• บริการระบุช่ืออาหารไทยจากรูปภาพ ด้วยเทคนิค Deep Learning
• Object Character Recognition (T-OCR) บริการแปลงภาพเอกสาร
ให้เป็นข้อความ 

• Basic NLP - Soundex บริการค้นหาค าที่ออกเสียงคล้าย
• CONVERSATION: PARTII (พาที) ระบบรู้จ าเสียงพูดภาษาไทย

การประเมนิ : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ 
(จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก) เกณฑ์ประเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %
หน่วยความสามารถตามทักษะด้านดิจทิลัทีจ่ าเป็นส าหรับขา้ราชการและบคุลากร
ภาครัฐ (ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : DT100
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บทเรียน : การประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการ
พัฒนาหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เพ่ือการบริการภาครัฐ 

ระดับเนือ้หา : Intermediate ระยะเวลา : 1 : 00 
ช่ัวโมงกลุ่มเป้าหมาย : 

1. ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี 
(Technologist)
2. ผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
เพ่ือ
ยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับหุ่นยนต์
สนทนา (Chatbot)

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้าง
หุ่นยนต์สนทนา(Chatbot)

3. เพ่ือให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการ
สร้างหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เพ่ือสนับสนุน

การ
ท างานในองค์กรภาครัฐ

หัวข้อในบทเรยีน

• หุ่นยนต์สนทนาคืออะไร What is Chatbot?
• การเข้าระบบและสร้างชุดค าถาม ค าตอบ 
มาตรฐาน
• การใช้ตัวแปรและช่ือเฉพาะ

การประเมนิ : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้
ความเข้าใจ (จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก)

เกณฑ์ประเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทักษะด้านดิจทิลัทีจ่ าเป็น
ส าหรับขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั (ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง 
: DT100

บทเรียน : การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
ส าหรับบริการภาครัฐ 

ระดับเนือ้หา : Intermediate ระยะเวลา : 1 : 00 

ช่ัวโมงกลุ่มเป้าหมาย : ผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนา

ทักษะ

ด้านดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพ้ืนฐานของ
เทคโนโลยี 

Blockchain
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

Blockchain เพ่ือการท างานภาครัฐได้

หัวข้อในบทเรยีน

• เทคโนโลยี Blockchain
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพ่ืองาน
บริการภาครัฐ

• แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
Blockchain 
ส าหรับภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย

การประเมนิ : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้

ความเข้าใจ  (จ านวน 10 ข้อ 4 ตัวเลือก)

เกณฑ์ประเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทักษะด้านดิจทิลัทีจ่ าเป็นส าหรับ

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง :

DT100
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บทเรียน : การออกแบบ UX/UI สุดปัง 

เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ 

บทเรียน : การเปล่ียนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลด้วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Digital Transformation 

by Design Thinking) ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 2 : 00 ช่ัวโมง
กลุ่มเป้าหมาย : : ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจกระบวนการ
ออกแบบ Digital Product

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความหมายและควา
แตกต่างของUX และUI

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
Customer Journey

4. เพ่ือให้ผู้เรียนความเข้าใจในพ้ืนฐานการออกแบบ
UX และ UI

หัวขอ้ในบทเรยีน

• Digital Product ความส าคัญของ UX/UI
• ตัวอย่างการออกแบบ UX/UI ในปจัจุบัน
• Customer Journey
• การออกแบบท่ีเน้น Digital Product
• ตัวอย่าง UI ในปจัจุบัน
• CI – Corporate Identity เพ่ือการออกแบบ
• Visual Design การเช่ือมต่อระหว่าง UX และ UI
• Case Study สรุปบทเรียน (Summary)

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้
ความเข้าใจ (จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก)
เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %
หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบั
ข้าราชการและบุคลากรภาครฐั (ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : DS300

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 2 : 00 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้ม

และทิศทางการเปล่ียนผ่านสู่ดิจิทัล

(Digital Transformation)

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ

คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ไปประยุกต์ใช้

ในการท างานได้

หัวขอ้ในบทเรยีน

• Technology Disruption and Trends

• Creativity and Innovation

• Design Thinking Process

• Creating Transformation Project Ideas

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้

ความเข้าใจ (จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก)

เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบั

ข้าราชการและบุคลากรภาครฐั (ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : DS300

บทเรียน : การออกแบบบรกิารภาครัฐ 

(Government Digital Service Design)

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 2 : 00 ช่ัวโมง
กลุ่มเป้าหมาย : : ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล

หัวขอ้ในบทเรยีน

• Service Design
• ระดับการให้ความส าคัญของ Design ในองค์กร
• Service Design Process and Relative to  
Design Thinking

• Exploration
• Creation, Reflection and Implementation

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้
ความเข้าใจ (จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก)

เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบั
ข้าราชการและบุคลากรภาครฐั (ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : DS300
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บทเรียน : ภาวะผู้น าในยุคดิจิทัล (Digital Leadership) 

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 1 : 30 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กร

สู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Disruptive Technologies

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจองค์กรดิจิทัลและการสื่อสารในการต่อยอด

การเปล่ียนแปลง

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาทักษะความเปน็ผู้น าในยุคดิจิทัล

หัวขอ้ในบทเรยีน

• กระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่การเปน็ดิจิทัล (Digital Transformation) คืออะไร

• การท า Digital Transformation ในหน่วยงานภาครัฐ

• แนวทางปฏิบัติในมุมมองของประเทศไทย

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ 

(จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก) เกณฑป์ระเมิน : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั 

(ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : DL100 DL300 DL200

หมวด Digital Leadership 5
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บทเรียน : การเปล่ียนผ่านสู่องค์กรดจิิทัล
(Digital Transformation) บทเรียน :จุดประกายความคิดเพ่ือสร้างนวัตกรรม 

Building an Innovation Mindset 
ระดับเนือ้หา : Basic ระยะเวลา : 1 : 00 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจทัิล
เพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลีย่นแปลง
ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านสู่
วัฒนธรรมการท างานแบบดิจิทลั

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในองค์ประกอบของ 
สถาปัตยกรรมองค์กร เพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบ  
งานเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจทัิล

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมความรู้เกี่ยวกับการให้บรกิารและ
มาตรฐานการใหบ้ริการดิจทิัลภาครัฐ

5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการปฏิบัติงาน
ในองค์กรได้

หัวข้อในบทเรยีน

• การขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจทัิล
• บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสูอ่งค์กรดิจิทัล
• การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจทัิลอย่างย่ังยืน
• การพัฒนาคนพันธุใ์หม่ (Digital DNA)
• การท างานร่วมกนัแบบขา้มหนว่ยงาน
• วัฒนธรรมดิจทิัล การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร
• บริการเทคโนโลยีดิจิทัล Service Level 
Agreement

การประเมนิ : แบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือวัดความรู้
ความเข้าใจ (จ านวน 20 ข้อ 4 ตัวเลือก)
เกณฑป์ระเมิน : ผ่านเกณฑ์ 70 % หน่วยความสามารถตาม
ทักษะดา้นดจิทิลัทีจ่ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบคุลากรภาครฐั 
(ว.6) ที่เกีย่วขอ้ง : DTR100 DL100 DT200 DT400 

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 1 : 30 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการสร้าง

นวัตกรรมให้เกิดข้ึนในองค์กร

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดเพ่ือการสร้างนวัตกรรม

3. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการและเครื่องมือในการ

สร้างนวัตกรรมให้เกิดข้ึนในองค์กร

หัวขอ้ในบทเรยีน

• Innovative Thinking

• Creating Innovative Ideas

• Design Thinking Process

• Organization Innovation

• Innovation Tools

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้

ความเข้าใจ (จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก)

เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบั

ข้าราชการและบุคลากรภาครฐั (ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง :

DTR100 DT200

บทเรียน : การขับเคล่ือนด้วยข้อมูลสู่การเปน็รัฐบาลดิจิทัล
(Data Driven Digital GovernmentTransformation)

ระดับเนื้อหา : Basic , Intermediate

ระยะเวลา : 2 : 00 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความหมายและความ

ความส าคัญของการใช้ข้อมูลเพ่ือการขับเคล่ือนองค์กร

2.เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการพัฒนาองค์กรให้เปน็

องค์กรที่ขับเคล่ือนด้วยข้อมูล

หัวขอ้ในบทเรยีน

• ข้อมูลคืออะไร ?

• การสร้างกรอบความคิดการขับเคล่ือนด้วยข้อมูล

• การใช้ข้อมูลเพ่ือการปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรดิจิทัล

• กรอบและแนวทางการขับเคล่ือนองค์กรด้วยข้อมูล

• โมเดล 3S ในการขับเคล่ือนองค์กรด้วยข้อมูล

• การประยุกต์ใช้กรอบความคิดและการขับเคล่ือน

องค์กรสู่ดิจิทัลในองค์กรภาครัฐ

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้

ความเข้าใจ (จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก)

เกณฑป์ระเมนิ : ผ่านเกณฑ์ 70 %
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บทเรียน : การบริหารโครงการ (Project Management)

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 1 : 15 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : 

1. บุคลากรทุกระดับท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าโครงการขององค์

2. ผู้ท่ีผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กร

สู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการบริหารโครงการ

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในกระบวนการบริหารโครงการ

3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หรือวางแผนงานโครงการ

เพ่ือหารบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ

4. เพ่ือให้ผู้เรียนน าความรู้ในการบริหารโครงการท่ีได้รับผิดชอบในหน่วยงานได้

หัวขอ้ในบทเรยีน

• การบริหารโครงการ

• การวางแผนโครงการ

• การด าเนินงานโครงการ (Project Execution)

• การติดตามและการควบคุม

• การปดิโครงการ (Closing Project)

• เครื่องมือส าหรับใช้บริหารโครงการ (Project Management Tools)

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ

(จ านวน 20 ข้อ 4 ตัวเลือก) เกณฑป์ระเมิน : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบุคลากร
ภาครัฐ (ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : SM400
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บทเรียน : การบริหารจัดการโครงการดว้ยอไจล์ 
(Agile Project Management)

ระดับเนื้อหา : Basic ระยะเวลา : 1 : 30 ช่ัวโมง

กลุ่มเป้าหมาย : 

1. บุคลากรทุกระดับท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าโครงการขององค์

2. ผู้ท่ีผู้ท่ีมีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือยกระดับองค์กร

สู่องค์กรดิจิทัล

วัตถปุระสงค์

1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางการท างานแบบอไจล์

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการของการบริหารจัดการ

โครงการด้วยอไจล์

หัวขอ้ในบทเรยีน

• What is Agile in Project Management

• Waterfall vs. Agile Development Cycle

• The 6 steps in Agile project methodology

• Agile Project Management Framework

• Best Practice for Agileเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการบริหาโครงการ

การประเมิน : แบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจ

(จ านวน 15 ข้อ 4 ตัวเลือก) เกณฑป์ระเมิน : ผ่านเกณฑ์ 70 %

หน่วยความสามารถตามทกัษะดา้นดจิิทัลที่จ าเป็นส าหรบัขา้ราชการและบุคลากร

ภาครัฐ (ว.6) ที่เกี่ยวขอ้ง : SM400



Up Skill ความรู้ดิจทิัล 

บทเรียนออนไลน์ e-Learning

เรียนฟรี !! มีใบประกาศนียบัตรในรูปแบบดิจทิัลให้ด้วยนะ

สมัครสมาชิกผ่านระบบ Digital ID 

เพ่ือยืนยันตัวตนและเพ่ิมความปลอดภยัมากย่ิงข้ึน



คู่มือสมัครสมาชิกผ่านระบบ Digital ID

https://bit.ly/3Kpzs9m

คู่มือการเรียนและพิมพ์ใบประกาศฯ

https://bit.ly/3Ekccpp

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 
DGA Contact Center 02 612 6060
e-mail : contact@dga.or.th
Facebook สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
Website : tdga.dga.or.th

Facebook TDGA

https://www.facebook.com/TDGADGA

CONTACT US
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