
  

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ Thailand Digital Government Academy (TDGA) 
 

จากยุทธศาสตร์ที่ 5 ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนดิจิทัล (digital 
workforce) ข้ึนมารองรับการท างานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล  โดยเน้นทั้งกลุ่มคนท างานที่จะเป็นก าลังส าคัญในการ
สร้างผลิตภาพการผลิต (productivity) ในระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มคนที่เป็นผู้เ ช่ียวชาญด้านดิจิทัล  การพัฒนา
บุคคลากรภาครัฐให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปพัฒนาประเทศ ที่สามารถน าไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน” ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยมุ่งเน้น การก้าวสู่ การเป็น รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) นั้น 
“สถา บันพัฒนา บุคลากรด้ านดิ จิ ทัลภาครั ฐ  หรื อ  Thailand Digital Government Academy” นี้  จึ งมี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ Digital Government กล่าวคือ สามารถ
ท างานภายใต้โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐโดยมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน
เป็นส าคัญและโปร่งใส มีความรู้ความสามารถหลายศาสตร์ สามารถเข้าใจและสื่อสารในการพัฒนาระบบที่หลากหลาย 
โดยมีความรู้เชิงลึกที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างน้อย หนึ่งศาสตร์ และ ท างานได้ตามภารกิจในการรับผิดชอบขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล 
 
วิสัยทัศน์ 

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาผู้น าบุคลากรดิจิทลัภาครัฐของประเทศไทย  
(Digital Government Leadership Capability) 

พันธกิจ 
1. พัฒนาบุคลากรภาครัฐทั้งในระดับบรหิารและเจ้าหน้าที่ใหส้ามารถน าเทคโนโลยีดจิิทลัมาพฒันาองค์กรสู่

รัฐบาลดิจทิัล 
2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนในรูปแบบใหม่ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาองค์ความรู้และน า

เทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการพัฒนาการใหบ้รกิารประชาชน 

 
เป้าหมาย  

1. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาผู้น าบุคลากรดิจิทลัภาครัฐของประเทศไทย  
(Digital Government Leadership Capability) 

2. เป็นผู้น า ทางด้านการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรภาครัฐเพื่อรองรบัการก้าวสู่รฐับาลดิจิทลัในประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย (CLMV) 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 การด าเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจทิัลภาครัฐ หรือ Thailand Digital Government 
Academy (TDGA) มีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดบัขีดความรู้ ความสามารถด้านดิจิทลัของบุคลากรภาครัฐทุกระดบั
อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล โดยมีหน่วยงาน องค์ที่ขับเคลือ่นสถาบันหลักๆได้แก่ คณะรัฐมนตรี กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงบประมาณ และ
ส านักงาน ก.พ.  
 การพัฒนาบุคลกรภาครัฐเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลดจิิทลัและการก้าวสู่การเป็น Digital Thailand จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อน าองค์ความรู้ใน
ด้านต่างๆมาถ่ายทอดเพื่อพฒันาบุคลากรภาครัฐโดยมีการแบ่งระดับของทักษะของบุคลากรภาครัฐออกเป็น  6 ส่วน
ได้แก่  

1. Digital Leadership  
2. Digital Technology  
3. Digital Transformation Management  
4. Digital Skills 
5. Digital Service Assurance  
6. Governance & Compliance 

 ซึ่งทักษะดังกล่าวทั้งหมดจะน ามาสู่การออกแบบหลักสูตรส าหรับการจัดอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐในทุกๆ
ระดับรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ทางสถาบันฯได้ด าเนินการ อาทิ การสร้างบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ มีความเป็นผู้น า
และสามารถปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนโนบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก้าวสู่การเป็น 
Digital Thailand (Thailand 4.0) ต่อไป 
 
 

การแบ่งกลุ่มทักษะของบุคลากรภาครัฐในแต่ละระดับ 
 

  



  

 
โครงสร้างการการแบ่งกลุ่มบุคลากรภาครัฐจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับ Executive Management (C-Level) หมายถึงผู้บริหารระดับบริหารต้น และระดับบริหารสูง 
หรือ ระดับอ านวยการต้น และระดับอ านวยการสูง ที่ท าหน้าในการก าหนดนโยบาย วางแผนงาน และ
ติดตามตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ โดยหลักสูตรในระดับจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ  
o ระดับ Basic หมายถึง ความรู้พื้นฐานที่ควรทราบในการบริหารจัดการ โดยจะมีเนื้อหาแบ่ง

ออกเป็นทักษะความรู้ด้านบริหาร และทักษะความความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
o ระดับ Advanced หมายถึง ความรู้ข้ันสูงในการน าความรู้มาประยุกต์ในการบริหารให้เกิดการบูร

ณาการข้อมูล และสามารถคิดวิเคราะห์ในการออกแบบนวัตกรรมการให้บริการในรูปแบบใหม่  
โดยจะมีเนื้อหาแบ่งออกเป็นทักษะความรู้ด้านบริหาร และทักษะความความรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2. ระดับ Management หมายถึงผู้บริหารระดับกลาง ที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการ พัฒนา
กระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการน าเทคโนโลยีสามารถมาขับเคลื่อนองค์กร
อย่างเหมาะสม โดยหลักสูตรจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 
o ระดับ Basic คือ เป็นความรู้พื้นฐานในระดับต าแหน่ง เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ

ให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งจะมกีารแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ ทักษะความรู้ด้านบริหาร และ
ทักษะความความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

o ระดับ Advanced คือ เป็นความข้ันสูง ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และน ามาประยุกต์ใช้กับการท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ ทักษะความรู้ด้านบริหารงาน และ
ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการ 

 
3. ระดับ Operation หมายถึง ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซึ่งท าหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูล ที่ถูกต้อง 

แม่นย า ให้กับฝ่ายบริหารในการพิจารณาตัดสินใจ โดยหลักสูตรจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ 
 
กลุ่มทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐในแต่ละระดับ 
 
 การเตรียมความพร้อมของบคุลากรภาครัฐถือเปน็เรือ่งส าคัญในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจและสงัคมดิจทิัล เพื่อให้
บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถน ามาประยุกต์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้
เกิดประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และพัฒนาสู่รูปแบบการให้บริการ
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จและทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว จึงมีการแบ่งระดับการพัฒนา
ทักษะความรู้ไว้ ดังนี้



  

Digital Government Skills Set 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Digital Leadership Digital Technology Digital Transformation 
Management 

Digital Skills   Digital Service Assurance Governance & Compliance 

Creativity and 
Innovation Thinking 

Social Technology Change Management Basic Digital Skills Business Gap Analysis Digital Service Standard 

Digital Government 
Strategy and Planning 

Mobile Technology Enterprise Architecture General Digital Skills Government Workforce 
Assessment 

ICT Compliance 

Digital Literacy 
Financial Technology Digital Innovation Advanced and specialist Digital 

Skills 
Digital Service Assessment   ICT Law & Regulation 

New Trend Technology 
Innovation Technology Government Digital 

Services 
 Digital Security  

 
Data Analytic   Business continuity 

Management 
 

 Internet Of Things   Risk Management  

 
   Crisis & Disaster 

Management 
 



  

 
 
 

 
TDGA :  Courses Training and Metrix 

Level 
Digital Leadership Digital Technology Digital Transformation 

Management 
Digital Skills   Digital Service 

Assurance 
Governance & 
Compliance 

Executive Management        
Management       
Operation       



  

 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 

 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 
เป้าหมาย 

การจัดตั้งสถาบัน 
(TDGA) 

ก่อตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลภาครัฐ  
และ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 

ทั้งในและต่างประเทศ 

เป็นศนูย์กลาง 
การพัฒนาผู้น าบุคลากรดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทย 
(Digital Government Leadership Capability) 

เป็นผู้น า ทางด้านการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลในประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย (CLMV) 
ผลผลิต   บคุลกรภาครัฐที่ผ่านการพัฒนา จ านวน 2,500 คน 

 ผลิตผูน้ าบคุลากรดิจิทัลภาครัฐ จ านวน 100 คน 
 บคุลกรภาครัฐที่ผ่านการพัฒนา จ านวน 3,000 คน 
 ผลิตผูน้ าบคุลากรดิจิทัลภาครัฐ จ านวน 200 คน 

 บคุลกรภาครัฐที่ผ่านการพัฒนา จ านวน 4,000 คน 
 ผลิตผูน้ าบคุลากรดิจิทัลภาครัฐ จ านวน 300 คน 

กิจกรรมสนับสนนุ  พิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) 
 ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันทั้งในและ

ต่างประเทศ  
 International Partnership 

o International Academic of CIO (IAC) 
 Local Partnership 

o NSTDA (Government Digital 
Transformation 

o Thammasat University 
(Transformation Leadership and 
Integration) 

o Chulalongkorn University (Innovation) 
o Mahidol University (Incubation) 
o Kasetsart University (Standard) 
o King Mongkut's University of 

Technology Thonburi 
 เสนอ ครม เห็นชอบการจัดตั้งสถาบัน TDGA 
 ส านักงาน กพ พิจารณาเร่ืองการรับรองวิทยฐานะและ

คุณวุฒิหลักสูตรของสถาบัน TDGA  
 จัดสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand Digital Government 

Summit 2016 
 กิจกรรม MEGA 2016 (Gov Tech Startup) 

 จัดกิจกรรมเครือข่ายสังคมดิจิทัลภาครัฐ  
(Digital Government Community and Alumni) 

 ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันต่างประเทศ เพ่ือจัดหลักสูตรอบรม และ
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐทางด้านดิจิทัล (Co-Program) 

 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
นวัตกรรมด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Innovation 
Center) 

o ICT ชุมชน 
o สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 

 แถลงข่าวการรับรองวิทยฐานะของสถาบันฯ และหลักสูตรอบรม โดย
ส านักงาน กพ 

 แถลงข่าวการรับรองมาตรฐานวิชาชีพดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยงาน
ภาครัฐ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

 จัดท ารายงานผลการส ารวจการจัดอันดับการพัฒนา  
TDG Ranking 2017 ร่วมกับ Thailand IAC 

 จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาครัฐดีเด่นดา้นการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TDG Award 2017)  

o Digital Government Excellence Award 
o Innovation Service Award 

 จัดสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand Digital Government Summit 
2017 

 กิจกรรม MEGA 2017 (Gov Tech Startup) 
 แถลงผลงานสถาบัน TDGA ประจ าปี 2017 

 จัดตั้งสมาคมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐของประเทศ
ไทย (Thailand Government CIO Association) 

 จัดประชุมเชิงวิชาการผู้น าบุคลากรดิจิทัลภาครัฐระดับนานาชาติ ครัง้ที่ 1 
(The 1st Government Digital Government Leadership Summit 
Thailand 2018) 

 จัดกิจกรรมเครือข่ายสังคมดิจิทัลภาครัฐ  
(Digital Community and Alumni) 

 ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันต่างประเทศ เพ่ือจัดหลักสูตรอบรม และ
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐทางด้านดิจิทัล (Co-Program) 

 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม
ด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Innovation Center) 

o ICT ชุมชน 
o สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน 

 จัดท ารายงานผลการส ารวจการจัดอันดับการพัฒนา  
TDG Ranking 2017 ร่วมกับ Thailand IAC  

 จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาครัฐดีเด่นดา้นการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล  
(TDG Award 2018)  

o Digital Government Excellence Award 
o Innovation Service Award 

 จัดสัมมนาเชิงวิชาการ Thailand Digital Government Summit 2018 
 กิจกรรม MEGA 2018 (Gov Tech Startup) 
 แถลงผลงานสถาบัน TDGA ประจ าปี 2018 

 



  

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 
 
หลักสูตรอบรม สัมมนา 
และงานบริการวิชาการ 

 
 จัดอบรมหลักสูตร ส าหรับผู้บริหารระดับสูงระดับต้น

และผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ 
 ให้บริการที่ปรึกษาด้านการพัฒนา 

รัฐบาลดิจิทัล (Digital Consulting Service) 
 เปิดตัวเว็บไซต์ของสถาบันฯ 
 เปิดตัวการระบบอบรมออนไลน์  

(e-Learning) 
 จัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพภาครัฐ (ITPE) 

o Information Technology Passport 
Examination (IP)  

o Fundamental Information Technology 
Engineer Examination (FE)  

 มอบทุนอบรมกับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ 
o Cloud Specialist 
o Government Security 

 เปิดบริการคลังข้อมูลเอกสารวิชาการและบทความ 

 
 จัดอบรมหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ (Co-Program) 
 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐทางด้านดิจิทัลร่วมกับหน่วยงาน

และสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ (Internship Program) 
 จัดอบรมหลักสูตร ส าหรับผู้บริหารระดับสูงระดับต้นและผู้เชี่ยวชาญ

ภาครัฐ 
 จัดสัมมนาในรูปแบบ Tech Talk 
 ให้บริการที่ปรึกษาด้านการพัฒนา 

รัฐบาลดิจิทัล (Digital Consulting Service) 
 การพัฒนาหลักสูตรในระบบอบรมออนไลน์  

(e-Learning)  
 จัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพภาครัฐเพ่ิมเติม 

o Project Management Program (PMP) 
 มอบทุนอบรมกับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ 

o Enterprise Architecture 
o Open Data 
o Big Data 

 ให้บริการคลังข้อมูลเอกสารวิชาการและบทความ 
 

 
 จัดอบรมหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ (Co-Program) 
 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐทางด้านดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานและ

สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ (Internship Program) 
 จัดอบรมหลักสูตร ส าหรับผู้บริหารระดับสูงระดับต้นและผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ 
 ให้บริการที่ปรึกษาด้านการพัฒนา 
 จัดสัมมนาในรูปแบบ Tech Talk 
 รัฐบาลดิจิทัล (Digital Consulting Service) 
 การพัฒนาหลักสูตรในระบบอบรมออนไลน์  

(e-Learning)  
 จัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพภาครัฐเพ่ิมเติม 

o IT Audit (ITIL) 
 มอบทุนอบรมกับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ 

o Enterprise Architecture 
o Open Data 
o Big Data 

 ให้บริการคลังข้อมูลเอกสารวิชาการและบทความ 

 

 
 
 


