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ส่วนค าถามส าหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
ส่วนที่ A และ B 

 

ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
หน่วยงานของท่าน หน่วยงานหรือส านักงานท่ีท่านปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี ้ไม่รวมถึงหน่วยงานต้นสังกัด 

 

หน่วยงานที่ให้บริการ หน่วยงานที่จัดท าบริการสาธารณะให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือ ภาคประชาชน โดย "บริการ" ในที่นี้ 
ครอบคลุมถึงบริการให้ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

บริการภาคประชาชน 
(Government to Citizen : G2C) 

การให้บริการพื้นฐานจากภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐไปสู่ประชาชนโดยตรง  ประชาชนสามารถท า
ธุรกรรมผ่านเครือข่ายสารสนเทศของภาครัฐ และสามารถตอบสนองกับกิจกรรมที่ประชาชนขอรับ
บริการได้  
เช่น การช าระเงินภาษี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการค้นหาข้อมูลที่ภาครัฐด าเนินการ
ให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
 

บริการภาคธุรกิจ (Government to 
Business : G2B) 

การให้บริการพื้นฐานจากภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐไปสู่ภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจะต้องให้บริการที่
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงมีความถูกต้องของข้อมูล 
เช่น การจดทะเบียนการค้า การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ และการช าระภาษี เป็นต้น  
 
 

บริการภาครัฐ (Government to 
Government : G2G) 

การให้บริการจากภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐสู่ภาครัฐ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การท างานทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน มี
ความรวดเร็ว พร้อมท้ังสามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน  
เช่น การให้บริการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น   
 

หน่วยงานที่จัดท านโยบาย หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและ/หรือแผน พร้อมทั้งผลักดันและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและ/หรือแผนทีก่ าหนดไว ้ 
เช่น - ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
      - ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น 
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ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
หน่วยงานที่ก ากับดูแล หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลให้การด าเนินงานของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 
เช่น - ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
      - ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นต้น 
 

หน่วยงานที่ประสานงาน หน่วยงานท่ีท าหน้าที่ประสาน สนับสนุน และ/หรือมีการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
เช่น - ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
      - ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น 
 

รัฐบาลดิจิทัล การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการท างาน และการให้บริการ
สาธารณะ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะต้องอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อน
โดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และภาษา บริการรัฐบาลดิจิทัล มีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 
1. การบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการก ากับควบคุมการ
บริหารภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. การปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพื่อให้เกิดการให้บริการสาธารณะที่ให้ความส าคัญต่อการน าความตอ้งการ
ของพลเมืองมาเป็นศูนย์กลาง 
3. การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการน าระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการ
สื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามาแทนท่ีวิธีการท างานแบบเดิม 
 

หน่วยงานราชการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครอง ซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ ให้บริการเป็นการ
ทั่วไปและไม่มุ่งก าไร และมีความสัมพันธ์กับรัฐ ซึ่งประกอบด้วยรัฐจัดตั้ง รัฐปกครองบังคับบัญชา ใช้
งบประมาณแผ่นดิน ใช้อ านาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลักในการด าเนินกิจกรรม บุคลากรมีสถานะเป็น
ข้าราชการ และรัฐต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการกระท าของหน่วยงาน  
 

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การแสวงหารายได้ ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองจากการด าเนินงานเชิงพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลและมี
ความสัมพันธ์กับรัฐ ซึ่งประกอบด้วยรัฐจัดตั้ง ทุนเกินครึ่งเป็นของรัฐ รัฐมีอ านาจบริหารจัดการ การ
ลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐและรายได้ต้องส่งคืนรัฐ บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
เช่น - ธนาคารออมสิน 
      - บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
      - การรถไฟแห่งประเทศไทย 
      - บริษัท ขนส่ง จ ากัด เป็นต้น 
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องค์การมหาชน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่มีวัตถุประสงค์ในการหาก าไร 

เป็นนิติบุคคลและมีความสัมพันธ์กับรัฐ ซึ่งประกอบด้วยรัฐจัดตั้ง ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือสามารถ
เลี้ยงตัวเองได้ และรัฐมีอ านาจบริหารจัดการ การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐ บุคลากรมีสถานะ
เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
เช่น - ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) 
      - สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
      - ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
      - สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นต้น 
 

องค์กรอิสระ  องค์กรของรัฐที่ท าหน้าที่ในการควบคุมก ากับดูแลกิจกรรมของรัฐตามนโยบายส าคัญที่ต้องการความเป็น
กลางอย่างเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงจากอ านาจทางการเมือง 
เช่น - ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
      - ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
      - ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
      - ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 
 

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง 
(Chief Information Officer: 
CIO)  

ต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร ซึ่งหมาย
รวมถึงการดูแลเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ โครงสร้าง งบประมาณ กระบวนการให้ความรู้ บุคลากร
ของหน่วยงานสารสนเทศ โดย CIO เป็นผู้ให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Chief Executive 
Officer : CEO) เกี่ยวกับการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้การบริหาร
องค์กรประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายรวมของหน่วยงานท่ีก าหนดไว้ 
เช่น - รองอธิบดี 
      - รองผู้อ านวยการ 
      - รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น 
 

หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ 
(CIO) 

หลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้น าในการบริหารงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
พัฒนาองค์กรไปสู่การผลบรรลุสัมฤทธิ์ตามภารกิจ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ การเพิ่มพูนความรู้ 
และทักษะทางการบริหารองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือที่
เอื้ออ านวยต่อการบริหารและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
 

หลักสูตรรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.)  
(e-Government for Chief 
Executive Officer Program : e-
GCEO) 

หลักสูตรเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจ
ราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถน าความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการก าหนดนโยบายองค์กรเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม และมี
ความจ าเป็นเพื่อน าไปใช้ในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการน าไปใช้ในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย 



- 4 - 
 

 

ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government 
Executive Program: eGEP)  

หลักสูตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่บริหารงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและแผนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ของหน่วยงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหาร การสร้างวิสัยทัศน์และภาวะความเป็นผู้น าภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ที่มีต่อ
ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 

หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์
องค์กรด้วย  
Enterprise Architecture (EA)  

หลักสูตรเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรให้เกิดการบูรณาการด้านธุรกิจตั้งแต่ระดับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กระบวนการการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
สนับสนุนการด าเนินงานด้วยการคิดที่เป็นระบบ สร้างความเช่ือมโยง ลดความซ้ าซ้อน ก่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วต่อการให้บริการ และสร้างความคุ้มค่าต่อการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อน
หน่วยงานไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กร
ดิจิทัล (Digital Transformation) 

การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการด าเนินงานทุกส่วนขององค์กร เริ่มตั้งแต่กระบวนการท างาน 
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการ วัฒนธรรมองค์กร การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ และการก าหนด
เป้าหมายในอนาคต เพื่อให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนอง
ต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที   
 

เมืองอัจฉริยะ  
(Smart City) 

เมืองที่ได้รับการพัฒนารูปแบบและโครงสร้างที่สอดรับกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลมาประกอบ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรของเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณะของเมืองได้อย่างรวดเร็ว การเช่ือมโยงข้อมูลถึงกันเพื่อช่วยพัฒนาระบบบริการให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับพ้ืนท่ี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างความปลอดภัยได้มากข้ึน  
 

กระบวนการบริหารจัดการ 
ภายในหน่วยงาน 

กระบวนการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้
หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย เช่น ระบบบัญชี ระบบบริหารงาน
บุคคล ระบบงบประมาณ ระบบยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เป็นต้น  
 

การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่
จะท าให้เกิดความเสียหายจากการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานเป็นส าคัญ  
 

บริการดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ หรืออ านวยความสะดวกให้แก่ภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจ และภาครัฐท้ังผู้ขอรับบริการภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยบริการดังกล่าวอาจจะเป็นใน
ลักษณะของการให้ข้อมูล (Information) มีการปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ( Interaction) รองรับการ
ด าเนินธุรกรรมภาครัฐ (Interchange Transaction) หรือการบูรณาการ (Integration) ก็ได้ 
เช่น การขอใช้สาธารณูปโภค การค้นหาต าแหน่งงานว่าง การช าระภาษี เป็นต้น 
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ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจหมายรวมถึง

ข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
1. ผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการผลิต ส่วนประกอบ โครงสร้าง มิติ ขนาด แบบ รูปร่าง น้ าหนัก 
ประสิทธิภาพ สมรรถนะ ความทนทาน หรือความบริสุทธ์ิของผลิตภัณฑ์ 
2. หีบห่อ การบรรจุหับห่อ การท าเครื่องหมาย หรือฉลาก 
3. วิธีการ กระบวนการ คุณลักษณะ ประสิทธิภาพ หรือสมรรถนะ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ 
4. ระบบการบริหารหรือการจัดการเกี่ยวกับคุณภาพ สุขอนามัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัย หรือระบบอื่นใด 
5. นิยาม แนวทาง ข้อแนะน า หน่วยวัด การทดสอบ การสอบเทียบ การทดลอง การวิเคราะห์ การวิจัย 
การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมิน ท่ีเกี่ยวข้องกับ ข้อ 1 – 4 หรืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาน     
 

แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

แนวทางเพื่อให้ภาครัฐมีก าลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม และให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
สามารถปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาท
และพฤติกรรมที่คาดหวัง 
 

ความสามารถด้านความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Literacy) 

ความสามารถในการ - เข้าถึงและตระหนักด้านดิจิทัล  
                          - ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันข้ันต้นส าหรับการท างาน  
                          - ใช้ดิจิทัลเพื่อการท างานร่วมกัน  
                          - ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการท างาน  
                          - ผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ (Open Public Data)   
                          - ใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  
                          - ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานประจ า 
 

ความสามารถด้านการควบคุมก ากับ 
และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
นโยบาย และมาตรฐานการจัดการ
ด้านดิจิทัล  
(Digital Governance, Standard, 
and Compliance) 

ความสามารถในการ - ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล  
                           (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล  
                          - ก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล  
                           (Governance Framework) และหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล  
                          - ประยุกต์ใช้กรอบการด าเนินงานร่วมกันส าหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
                           (e-Government Interoperability Framework)   
                          - ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง                                                      
                           (Service-Level Agreement; SLA)  
                          - บริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)   
                          - จัดท า แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  
 

ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือยกระดับศักยภาพองค์กร 
(Digital Technology) 

ความสามารถในการ - ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล  
                          - จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  
                            เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล  
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ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
                          - ก ากับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  
                          - บริการเทคโนโลยีดิจิทัล  
                          - พัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่อง 
                            การให้บริการแบบดิจิทัล  
                          - วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ 
                            ต่อการตัดสินใจ  
                          - พัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง  
 

ความสามารถด้านการออกแบบ
กระบวนการและการให้บริการด้วย
ระบบดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
งานภาครัฐ  
(Digital Process and  
Service Design) 

ความสามารถในการ - ก าหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ  
                          - วางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ทดิจิทัลและน าสู่การปฏิบัติ  
                          - ออกแบบนวัตกรรมบริการ  
                          - สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล  
                          - สร้างนวัตกรรมบริการแก่นท่ีใช้การได้และส าเร็จได้  
                           (Minimum Viable Service) ในระยะเวลาสั้นและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด  
                          - ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับคุณภาพ 
                          การให้บริการดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง  
                          - บริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการและการท างานดิจิทัล 
 

ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์
และการจัดการโครงการ  
(Strategic and  
Project Management) 

ความสามารถในการ - ก าหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรดิจิทัล 
                          ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการท างานข้ามหน่วยงาน  
                          - ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design)  
                          - จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการส าหรับองค์กรดิจิทัล  
                          - ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล  
                           (Project Initiation and Planning)  
                          - ด าเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล  
                          - ทบทวนโครงการและปิดโครงการ 
 

ความสามารถด้านผู้น าดิจิทัล 
(Digital Leadership) 

ความสามารถในการ - น าการพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) ส าหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล  
                          - น าการพัฒนาการท างานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน  
                           (Across Boundaries)  
                          - เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง  
 

ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงด้านดิจิทลั  
(Digital Transformation) 

ความสามารถในการ - ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล  
                           (Digital Government Transformation)  
                          - บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล  
                          - สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) 
ส่วนที่ 1 และ 2 

 

ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
นโยบายความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยส าหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหน่วยงาน โดยด ารงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และ
สภาพความพร้อมใช้งาน (Availability) ของสารสนเทศ รวมทั้งคุณสมบัติอื่น ได้แก่ ความถูกต้องแท้จริง 
(Authenticity) การรับผิดชอบ (Accountability) การที่ปฏิเสธความรับผิด (Non-Repudiation) และ
ความน่าเชื่อถือ (Reliability)  
 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553  

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ที่น ากฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ มาบังคับใช้กับการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในส่วนท่ีตอ้งกระท าและในส่วนท่ีตอ้งงดเวน้การกระท า เพื่อช่วยให้การท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเช่ือถือ เพื่อให้การด าเนินการ
ใดๆ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของรัฐ หรือโดย หน่วยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัย
และเชื่อถอืได้ ตลอดจนมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
 

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง แนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
หน่วยงานของรัฐ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2556 

ประกาศแก้ไขจากฉบับก่อนจากทีใ่ห ้“ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีหนา้ทีดู่แลรับผิดชอบด้านสารสนเทศ 
ของหน่วยงานของรัฐ” แก้ไขเป็น “ผู้บริหารระดับสงูสุดของหน่วยงาน (CEO)” เป็นผู้รับผิดชอบต่อความ
เสี่ยง ความเสียหาย หรืออันตรายที่เกิดขึ้น กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความ
เสียหาย หรืออันตรายใดๆ แก่องค์กรหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืน
การปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายที่ก าหนดให้ผู้ครอบครอง ควบคุม หรือดูแลข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติ โดยต้องได้รับความ
ยินยอมในการใช้ เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลของบุคคลอื่น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นบางประการ 
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการเงิน เป็นต้น ให้มีการน าไปใช้อย่างเหมาะสม โดยได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นท่ีตนเองครอบครอง
หรือดูแลอยู่อันจะท าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล 
 

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ นโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้ง่าย ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้โดยสะดวก และสามารถน าข้อมูลไปพัฒนา
นวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ของประเทศ 
 

การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  
(Open Government Data) 

ข้อมูลที่เปิดจากภาครัฐให้สาธารณะสามารถน าไปใช้ได้โดยอิสระ  สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้และ
แจกจ่ายได้โดยใครก็ตามแต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงานและต้องใช้สัญญา หรือเง่ือนไขเดียวกัน
กับท่ีมาหรือตามเจ้าของงานก าหนด 
เช่น data.go.th ที่เปิดเผยข้อมูลต่างๆ อาทิ - ข้อมูลพิกัดที่ตั้งต าบล  
                                                    - จ านวนรถจดทะเบียน 
                                                    - รายได้เฉลี่ยของประชากร 
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ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
รูปแบบ Machine Readable การท าการบันทึกข้อมูลหรือสร้างเอกสารให้เครื่องมือดิจิทัลสามารถอ่านข้อมูลและน าไปใช้งานได้ 

 

data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อท าให้ผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชน ภาค
ธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่าย โดย
มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาล เกิดความร่วมมือของภาครัฐ  และสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน โดยการด าเนินการของศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐนั้นสร้างมูลค่า ทั้งในด้านของความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม การปรับปรุง หรือพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ การสร้างนวัตกรรม การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการให้บริการของภาครัฐ และการเพิ่มมูลค่าให้กับหน่วยงานราชการ
เอง โดย “ข้อมูลเปิด” นั้น นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย
ของหน่วยงานราชการได้ 
 

โครงการที่ตรงกับภารกิจหลัก โครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจหลัก/บทบาทหลัก/แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 

การจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
(outsource)  

การให้บุคคลภายนอกที่มีทักษะความเช่ียวชาญ มาท างานให้กับหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ลดค่าใช้จ่าย เวลา 
และ/หรือทรัพยากรบุคคล เมื่อเทียบกับการที่หน่วยงานต้องด าเนินงานเอง 
เช่น การจ้างท่ีปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน เป็นต้น 
 

ทักษะด้านดิจิทัล ความสามารถในการเรียนรู้ เข้าใจ และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินงาน 
เช่น  - รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 
      - เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน  
      - ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา 
      - ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และน าองค์กร  
      - ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 

ระบบงานกลาง ระบบงานที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้ใช้ระบบบริหารจัดการหน่วยงาน หรือการ
ให้บริการต่อประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบเดียวกัน 
 อาทิ - DPIS (Department Personnel Information System)  
       ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
       - GFMIS (Government Fiscal Management Information System)  
       ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       - e-Budgeting (Electronic Budgeting)  
       ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ 
       - GSMS (Government Strategic Management System)  
       ระบบการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ 
       - e-GProcurement (Thai Government Procurement)  
       ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
       - IHRS (Internal Auditor Human Resources System)  
       ระบบฐานข้อมูลบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
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ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตู้ส าหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย แผงวงจร

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบ
เครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation 
Firewall) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) อุปกรณ์ป้องกัน
การบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Mail Security) ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้สาย อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) อุปกรณ์กระจายการท างาน 
เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ สแกนเนอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card 
Reader) จอภาพแบบ LED เครื่องส ารองไฟฟ้า ค่าเช่าพื้นที่ตู้ Rack ส าหรับวางระบบคอมพิวเตอร์  
ค่าเช่าระบบ Cloud Server ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรม
จัดการส านักงาน ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 
 

โครงสร้างพ้ืนฐานทางดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานท่ีช่วยให้หน่วยงานสามารถด าเนินงาน และให้บริการได้ในรูปแบบดิจิทัล 
อาทิ - อุปกรณ์ดิจิทัล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
      - ซอฟต์แวร์ส าหรับใช้งานในอุปกรณ์ดิจิทัล 
      - ระบบดิจิทัลในการบริหารงาน หรือให้บริการ 
      - การดูแลรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบดิจิทัล 
 

เทคโนโลยีอัจฉริยะ เทคโนโลยีที่สามารถปรับหรือเปลี่ยนการท างานอย่างอัตโนมัติ เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยการน า
ข้อมูลที่ได้จากการใช้งานมาพัฒนาการท างานในอนาคต 
เช่น - การใช้ Big data มาวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการใช้บริการดิจิทัลของหน่วยงาน 
        จากสื่อสังคมออนไลน์ 
     - การใช้ IoT ในการแจ้งเตือนด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
     - การใช้ AI เรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น เป็นต้น 
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ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) 
ส่วนที่ 3 

 

ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
ผู้บริหารระดับสูง (Executive)  ผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถก าหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้

ข้าราชการและบุคลากรภาครฐั รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน หรือการ
ให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม 
รวมทั้งมีการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็น
ระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 

ผู้อ านวยการกอง (Management)  ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลระดับองค์กร ที่สามารถสื่อสารนโยบายขององค์กรมาสู่ระดับปฏิบัติ 
พร้อมทั้งสั่งการ ก าหนดแนวทาง วางแผน ก ากับ  ติดตามดูแล ให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินงานหรือการให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัยและอยู่ในรูปแบบดิจิทัลมีการสร้างสรรค์
นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้มีการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองและ
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 

ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ 
(Academic)  

ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนโยบาย ที่สามารถคิด วิเคราะห์สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงาน มาตรฐาน แนวทาง หรือ
การจัดบริการขององค์กร รวมทั้งสามารถระบุความต้องการ สร้างสรรค์ออกแบบ รวมถึงสร้างความ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งต่าง ๆ เพื่อการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และ
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
รูปแบบดิจิทัล 
 

ผู้ท างานด้านบริการ (Service)  ผู้อ านวยความสะดวกด้านดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก 
หรือให้ค าแนะน าในรูปแบบดิจิทัล ที่สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและผู้รับบริการ ท้ังภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลความต้องการบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ออกแบบและ
ปรับปรุงการบริการภาครัฐที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงสนับสนุนการสร้างความเช่ือมโยงการ
บริการข้ามหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบดิจิทัล และ
การเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Technology Specialist)  

ผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์กร ที่สามารถบริหารโครงการ  หรือเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
สร้างสรรค์และออกแบบระบบอัจฉริยะให้แก่หน่วยงาน  (Automated Public Service) ตลอดจน
สามารถดูแลและบ ารุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งจะสร้างให้
เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานหรือการให้บริการของภาครัฐ ไปสู่ระบบดิจิทัลที่สามารถช่วย
สนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างให้เกิดการ
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เช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน  อย่างเป็นระบบ และ
การเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่างๆ  ที่ปฏิบัติ งานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่ งมีลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดคุณลักษณะของเครื่องจัดระบบติดตั้ง เช่ือมโยงระบบเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบเกี่ยวกับชุดค าสั่งระบบ ชุดค าสั่งประยุกต์การจัดท าคู่มือการใช้ 
ค าสั่งต่างๆ ก าหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดค าสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบ 
สารสนเทศรวมทั้งการด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การให้ค าปรึกษาแนะน า อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล  หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สายงานนี้ คลุมถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมี ลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องใน
การปฏิบัติงาน ติดตามศึกษาความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เจ้าหน้าที่สายงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมายในการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสายงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์ แต่มีความรู้ ความสามารถ หรือ
บทบาทในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จึงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)  ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐท่ีรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย รวมทั้งสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 

ITPE โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professionals Examination: 
ITPE เป็นอีกแนวทาง เพื่อปรับใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ 
Non-IT รวมทั้งใช้ประกอบการสรรหา คัดเลือก เลื่อนขั้น ปรับต าแหน่ง ของบุคลากร อีกทั้งใช้เป็น
เครื่องมือในการเติมเต็มช่องว่าง (Gap Filling) ด้านการพัฒนาบุคลากรไอซีที ด้านการประเมิน IT 
Competency ของบุคลากร ซึ่งมาตรฐานข้อสอบ ITPE นั้น ใช้วัดทักษะของบุคลากรทางด้าน IT ได้
ครอบคลุมในหลายๆ มิติ เช่น ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารจัดการ และด้านเทคโนโลยี  เป็นต้น
นอกจากนั้น ผลการทดสอบของ ITPE ยังสามารถน ามาช่วยท า Competency เพื่อวางแผนในการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรด้าน IT ขององค์กรได้อีก ซึ่งบุคลากรคนใดมีจุดอ่อนในมิติไหน ก็จะเน้นการพัฒนาใน
มิตินั้นๆ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่าง และเสริมสร้างบุคลากรทางด้าน IT ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
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การบริการในรูปแบบดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการและการบริการออนไลน์ ซึ่งผู้รับบริการสามารถท าด้วยตนเอง 

หรือติดต่อรับบริการผ่านเคาน์เตอร์ที่มีการให้บริการโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล  
เช่น การยื่นภาษีออนไลน ์และการจองคิวท าหนังสือเดินทางออนไลน์ เป็นต้น 
 

ผู้รับบริการด าเนินการด้วยตนเอง 
(Self-service) 

ผู้รับบริการสามารถด าเนินธุรกรรมได้ด้วยตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ  
เช่น การยื่นภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น 

เคาน์เตอร์บริการประชาชน 
(Counter Service)  

เคาน์เตอร์ที่มีบุคคลากรของภาครัฐให้บริการช่วยเหลือประชาชน  เช่น Government Counter 
Services (GCS)  / One Stop Services เป็นต้น 
 

ตู้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ และบริการในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูล
และบริการสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น จุดบริการ Government Smart Kiosk เป็นต้น 
 

หน่วยบริการส่วนกลาง จุดให้บริการภาครัฐ ณ ส านักงานในพ้ืนท่ีส่วนกลาง/ระดับกรม เช่น กรมการกงสุล เป็นต้น 
 

หน่วยบริการส่วนภูมิภาค จุดให้บริการภาครัฐ ณ ส านักงานในพ้ืนท่ีส่วนภูมิภาค เช่น ส านักงานท่ีดินจังหวัด เป็นต้น 
 

ศูนย์บริการร่วม จุดให้บริการภาครัฐ ซึ่งรวบรวมบริการของหลายหน่วยงาน ไว้ ณ จุดเดียว เช่น ศูนย์บริการร่วมภาครัฐ 
(G-Point) เป็นต้น 
 

ประเภทการให้บริการตามมาตรฐาน
องค์การสหประชาชาติ  

ในการประเมินผลการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนนั้น องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้พัฒนาดัชนี E-Government Development 
Index (EGDI) ขึ้นโดยก าหนดหลักที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการยกระดับการให้บริการของภาครัฐใน
รูปแบบของดัชนีบริการออนไลน์ (Online Service Index : OSI) ซึ่งถูกแบ่งไว้ 4 ระดับ เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการประชาชนประกอบด้วย 
ระดับที่ 1  Emerging Information Services 
ระดับที่ 2 Enhanced Information Services 
ระดับที่ 3 Transactional Services 
ระดับที่ 4 Connected Services 
 

Emerging Information Services การให้ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน เช่น ภารกิจ นโยบาย โครงสร้างองค์กร และกฎหมาย/กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น ผ่านช่องทางดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีการเช่ือมโยงไปยังกรมหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้ประชาชนท่ัวไปสามารถติดตามข่าวสารและค้นหาข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้ 
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Enhanced Information 
Services 

การเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลมีทั้งรูปแบบการสื่อสารทางเดียว หรือแบบสองทางอย่าง
ง่าย เช่น การให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หรือแอปพลิเคชัน เป็นต้น นอกจากน้ี อาจยังมีฟังก์ชันวีดิโอและ
เสียงในหลายภาษา ประชาชนสามารถส่งค าร้องเพื่อขอแบบฟอร์มและข้อมูลส่วนตัวได้ 
 

Transactional Services การมีช่องทางสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) กับประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่ง
รวมถึงการส่งค าร้องเพื่อขอข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนโยบาย โครงการ หรือกฎระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งมี
การให้บริการทางดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งธุรกรรมทางการเงินและไมเ่ป็นการเงิน ซึ่งบางรายการจ าเป็นต้อง
อาศัยการยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการ 
 

Connected Services การใช้ช่องทางดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเชิงรุกเพื่อขอข้อมูลและความคิดเห็นกับประชาชนผ่าน
รูปแบบ “เว็บ 2.0” หรือเครื่องมืออื่นๆ การให้บริการดิจิทัลที่มีการเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับกรมและกระทรวงซึ่ งมีรัฐบาลเป็นผู้ให้บริการ โดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (Citizen-centric) โดยเป็นรูปแบบบริการที่แตกต่างกันไปตามความต้องการและลักษณะของ
ผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม นอกจากน้ี ประชาชนยังสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของหน่วยงาน
รัฐได้อีกด้วย 
 

Transaction การด าเนินการต่างๆ เช่น การติดต่อ การท าธุรกรรม การซื้อขาย เป็นต้น 
 

Line@ LINE@ คือบัญชี LINE ส าหรับธุรกิจหรือบริษัท เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจหรือการส่งข่าวสารข้อมูล 
มีฟังก์ชันมากมายที่จะช่วยให้ลูกค้ารู้จักและทราบถึงความพิเศษของบริษัท แบรนด์ และสินค้าของผู้ใช้ 
 

Chat Bot การน าเทคโนโลยีในการตอบบทสนทนาแบบอัตโนมัติ มาช่วยหน่วยงานในการตอบค าถามจากผู้ใช้งาน 
เช่น แชทบอทของร้านค้าออนไลน์ท่ีช่วยตอบค าถามจากลูกค้า เป็นต้น 
 

การช าระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล  การช าระค่าสินค้าและบริการหรือโอนเงินบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านช่องทางดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ   
เช่น เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือ เงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 

e-payment  กระบวนการช าระเงินระหว่าง ผู้จ่าย/ผู้โอนเงินไปยังผู้รับเงินโดยเป็นการโอนสิทธิการถือครองเงินหรือ
การโอนสิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการด้วยวิธีการ
ทางดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีเกิดขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น การโอนผ่านทาง ATM บัตรเครดิต บัตร
เดบิต การช าระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต การช าระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น  
 

Digital Payment การช าระเงินท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิทัลในทุกข้ันตอน ไม่จ าเป็นต้องใช้เงินสดหรือบัตร ขั้นตอนท้ังหมดท าผ่าน
ทางออนไลน์ โดยผู้จ่ายเงินและผู้รับเงินใช้ช่องทางดิจิทัลทั้งการจ่ายและรับเงิน เช่น การช าระเงินด้วย
สกุลเงินดิจิทัลเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นต้น 
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ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
การประเมินความพึงพอใจ การวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน/ผู้มาติดต่อ หลังจากได้รับบริการแล้ว เพื่อน าข้อมูลไปใช้ใน

การปรับปรุงหรือพัฒนาการบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เช่น การให้ผู้มาใช้บริการท าแบบสอบถาม
เพื่อวัดความพึงพอใจหลังจากใช้บริการ เป็นต้น 
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การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) 
ส่วนที่ 6 และ 7 

 

ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
ระบบบริหารจัดการภายใน ระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงาน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย อาทิ 
1. ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. ระบบงานนโยบาย แผนงาน โครงการ  
3. ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี 
4. ระบบงานสารบรรณและเลขานุการ  
5. ระบบงานจัดซื้อพัสดุ อาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
6. ระบบงานนิติการ 
7. ระบบงานประชาสัมพันธ์  
8. ระบบงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

e-Meeting การประชุมที่น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ
ประชุม เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียม ระเบียบวาระการประชุม การน าเรื่องที่เสนอ เข้าสู่วาระต่างๆ ตาม
ระเบียบปฏิบัติของ หน่วยงานในการประชุมแต่ละครั้ง และการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูวาระการ 
ประชุมที่อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ล่วงหน้าก่อนการประชุม และในระหว่างด าเนินการ
ประชุมผ่านทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมได้ 
 

Single Sign-on ความสามารถของระบบการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งานลงช่ือเข้าใช้งาน
ระบบ (Login) ครั้งเดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้ โดยไม่ต้องลงช่ือเข้าใช้งานซ้ าอีก 
 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Saraban) 

ระบบท่ีมีคุณลักษณะรองรับงานสารบรรณ มีคุณลักษณะในการรับหนังสือเข้า-หนังสือออก สามารถออก
ประกาศ/ค าสั่ง สามารถค้นหา จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ สั่งการ และลงนามในเอกสาร หรือส่งเข้าระบบ
หนังสือเวียน ที่มีการลงนามรับทราบผ่านระบบดิจิทัล สามารถจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสาร  รองรับ
การปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อม ๆ กัน 
 

ระเบียบของส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยงานสารบรรณ  

ข้อ ๒๙ การติดต่อราชการนอกจากการจะด าเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสารสามารถด าเนินการด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ส่ง
ตรวจสอบผลการส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับ เพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว 
และส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องส าคัญจ าเป็นต้องยืนยันเป็น
เอกสาร ให้ท าเอกสารยืนยันตามไปทันที การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข 
โทรพิมพ์โทรศัพท์วิทยุสื่อสารวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์  เป็นต้น ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ได้รับหนังสือ ในกรณีที่จ าเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ท าหนังสือยืนยันตามไปทันที 
 



- 16 - 
 

 

โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  
(Secure and Efficient Infrastructure) 

ส่วนที่ 8 
 

ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
เซิร์ฟเวอร์ (Server) เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ท าหน้าที่ให้บริการอย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือหลายอย่าง แก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่าย ในระบบเครือข่าย  
ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ในทางคอมพิวเตอร์ มี 3 ความหมาย คือ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าท่ีให้ บริการอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น 
2. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่ให้บริการอะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์อื่น 
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่ให้บริการ อะไรบางอย่างแก่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น 
 

โปรแกรมลิขสิทธิ ์ โปรแกรมที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้งานจากผู้พัฒนาอย่างถูกกฎหมาย  
เช่น Windows, Microsoft Offices เป็นต้น 
 

โทรทัศน์วงจรปิด (closed circuit 
television: CCTV)  

ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นระบบส าหรับการใช้เพื่อการรักษาความ
ปลอดภัย หรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด เป็นต้น 
 

Cloud (Infrastructure as a 
service) 

บริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือนในรูปแบบการแชร์ทรัพยากรร่วมกัน โดยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือน จะเป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการ ส่วนบรรดาข้อมูลที่มีการน า เข้าระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือนจะเป็นสิทธิของหน่วยงานนั้น ๆ  
เช่น G-Cloud ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี Cloud ซึ่งเก็บ
ทรัพยากรไว้บนอินเทอร์เน็ต สามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายได้ตลอดเวลาจากระยะไกล ปรับขนาดได้
ตามความต้องการของผู้ใช้ มีการจัดสรรทรัพยากร ลดภาระการบริหารจัดการ และมีความมั่นคง
ปลอดภัยสูง เป็นต้น 
ทั้งนี้ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหลักบนบริการ Cloud Computing เช่น ระบบประมวลผล ระบบ
จัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย ตลอดจนอุปกรณ์พื้นฐาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น Storage, Server, Operating 
System ที่ท าให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้ไม่ต้องบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานเอง เป็นต้น 
 

IP Phone IP Phone (ไอพีโฟน) หรือท่ีเรียกว่า IP Telephony คือ โทรศัพท์ท่ีใช้รองรับเทคโนโลยี VoIP มีลักษณะ
การท างานต่างกับโทรศัพท์บ้านแบบอะนาลอกที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เวลาใช้งานจะต้องต่อไอพีโฟนเข้ากับ
โครงข่าย LAN หรือ WiFI โดยตรง (ซึ่งต้องมี server หรือ IP PBX รองรับการให้บริการโทรศัพท์ภายใน
โครงข่าย IP ด้วย) โดยไอพีโฟนจะน าเอาเสียงท่ีอยู่ในรูปสญัญาณดจิิตอลขนาด 64 Kbps มาบีบอัดพร้อม
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ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
กับการเข้ารหัส ท่ีมีลักษณะพิเศษใช้ความเร็วในการส่งข้อมูลต่ า (Low-bit-rate Vocoder) ให้เหลือ
ประมาณ 8-10 Kbps แล้วจัดให้อยู่ในรูปแพ็คเก็ตไอพี (IP Packet) ก่อน จากนั้นก็จะส่งผ่านเครือข่ายไป
ยังปลายทางที่ต้องการ ซึ่งท าให้ IP Phone สามารถต่อเช่ือมกับเครือข่าย LAN ได้ทันที โดยไม่ต้อง
เดินสาย โทรศัพท์แยก เหมือนระบบ Analog  
 

ขั้นตอนการบริหารจัดการ 
เหตุการณ์หยุดชะงัก  
(Incident Management 
Process) 

แผนงาน/กระบวนการ/ขั้นตอน ส าหรับบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือ
เหตุขัดข้องที่ไม่พึงประสงค์ เหตุการณ์หยุดชะงักต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ท่ี
ส่งผลให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service) หรือส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการลดลง 
หรือท าให้ประสิทธิภาพการให้บริการไม่เต็มความสามารถ 
 

การบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การท าให้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร อยู่ในสภาวะที่พร้อมต่อการปฏิบัติการ
หรือพร้อมให้เจ้าหน้าท่ีใช้ปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอนการบริหารจัดการเหตุ 
ภัยพิบัติ  
(Business Continuity Process) 

แผนงานเตรียมตอบสนองต่อภาวะวิกฤตเพื่อบริหารการด าเนินภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งท าขั้นตอน
งานที่ฉุกเฉินต่อภารกิจและใช้ทรัพยากรหลักอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเตรียมแผนรับสถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบ  
 

ระบบส ารองข้อมูลสารสนเทศใน 
ยามเหตุฉุกเฉิน 

ระบบท่ีช่วยให้ข้อมูลของหน่วยงานไม่ได้รับความเสียหายหรือสูญหาย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยการส ารอง
ข้อมูล 
 

Token Key  อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบหรือพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน ต้องใช้งานร่วมกับรหัสผ่าน หรือ Password 
ในการพิสูจน์ตัวตน เช่น การสร้างรหัส OTP ส าหรับการเข้าใช้งานระบบ เป็นต้น 
 

Smart Card บัตรที่มีการฝังชิพคอมพิวเตอร์ไว้ภายในบัตร โดยชิพดังกล่าวบรรจุข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบดิจิทัล เช่น 
บัตร smart card ของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน เป็นต้น 
 

Biometric Security การน าเอาข้อมูลด้านชีวภาพมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย เช่น ลายนิ้ วมือ ม่านตา 
ใบหน้า เป็นต้น 
 

ไวรัส ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการใด ๆ ที่ถูกเขียนข้ึนมาเพื่อบุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากผู้ใช้ และสร้างความเสียหายให้กับระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ๆ 
 

Malware โปรแกรมประสงค์ร้ายต่างๆ โดยท างานในลักษณะที่เป็นการโจมตีระบบ การท าให้ระบบเสียหาย รวมไป
ถึงการโจรกรรมข้อมูล 
 

การโจรกรรมข้อมูล การที่บุคคลไม่ว่าจากทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร หาวิธีการเข้าถึงข้อมูลแล้วน าออกไปใช้โดยไม่ได้รับ
การยินยอมจากองค์กร 
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ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
 

ฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกจากหลายรายการให้เป็นระบบ มีมาตรฐานเดียวกัน ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้  
เช่น - ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO) 
     - ฐานข้อมูลก าลังคนภาครัฐ ของส านักงาน ก.พ. เป็นต้น 
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เทคโนโลยีอัจฉริยะและการน าไปใช้ (Smart Technological Practices) 
ส่วนที่ 9 

 

ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
Big Data ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล อยู่ในหลากหลายรูปแบบ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น กระทรวง

สาธรณสุข ที่มีข้อมูลระบบสารสนเทศสุขภาพ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
จากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศจ านวนกว่า 10,600 แห่ง ปัจจุบันมีข้อมูล
สะสม 4 ปี จ านวนมากกว่า 10,270 ล้านรายการ เป็นต้น 
 

Big Data Analytics การน าข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล อยู่ในหลากหลายรูปแบบ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มา
วิเคราะห์ ประมวลผล รวมถึงมีเครื่องมือที่ใช้ในการจ าลองหรือพยากรณ์ ตามภารกิจหน่วยงาน เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจและวางแผน ตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการด าเนินงานภาครัฐ 
 

IoT  เครือข่ายของสิ่งที่มีอุปกรณ์ดิจิทัลฝังตัวอยู่ เช่น เซ็นเซอร์ หรือ ซอฟต์แวร์ เป็นต้น โดยสามารถเช่ือมต่อ
ถึงกันเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้งาน เช่น การเกษตรที่อาศัยการท างานร่วมกันของระบบเซ็นเซอร์ที่วัด
ความช้ืน ปริมาณแสงแดด อุณหภูมิ ระบบฐานข้อมูลพืช และระบบน้ า ปรับปริมาณแสง และระบบปรับ
อุณหภูมิ ที่ท างานสอดคล้องกันเพ่ือสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชมากที่สุด 
และแม่นย าที่สุด เป็นต้น 
 

AI ปัญญาประดิษฐ์ คือ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการคิด ตัดสินใจ กระท าอย่างมีเหตุผล 
เองได้ เช่น การน าปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการท างานภาครัฐ การวินิจฉัยโรค  การตรวจสอบใบหน้า 
รวมถึงการตัดสินใจต่างๆ เป็นต้น 
 

Mobile Application ซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อท างานบนอุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ทโฟน  
เช่น LINE, Google Map, Instagram เป็นต้น 
 

Cloud Computing  รูปแบบของการเข้าถึงระบบเพื่อใช้งานที่สะดวกและหลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
ในรูปแบบของการแชร์ทรัพยากร เช่น ส่วนประมวลผล , พื้นที่ส าหรับเก็บข้อมูล, เครือข่าย เป็นต้น 
รวมทั้งบริการอื่นๆ ที่สามารถจัดเตรียมเพื่อการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และลดภาระการบริหารจัดการ
ของผู้ดูแลระบบให้น้อยที่สุด 
 

Platform as a service การให้บริการแพลตฟอร์ม และเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรม
เบื้องต้น ฐานข้อมูล และระบบที่เอื้อต่อการสร้างแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ เป็นต้น 
 

Software as a service การให้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ท่ีท างานผ่านระบบคลาวด์ 
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ค าศัพท ์ ค าอธิบาย 
Block Chain เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data structure) แบบหนึ่ง ที่ท าให้ข้อมูล Digital transaction ของแต่ละ

คนสามารถแชร์ไปยังทุกๆ คนได้ เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ท าให้ block ของข้อมูลลิงกต์่อไปยังทุกๆ 
คนเป็น โดยที่ทราบว่าใครที่เป็นเจ้าของและมีสิทธิในข้อมูลนั้นจริงๆ และเนื่องด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน
ไม่ต้องอาศัยคนกลางในการเก็บข้อมูล แต่เป็นการให้ผู้ใช้งานทุกคนถือเอกสารชุดเดียวกัน เมื่อมีการ
อัพเดตก็จะอัพเดตด้วยกัน จึงมั่นใจได้ว่าเอกสารเหล่านั้นเช่ือถือได้แน่นอนไม่มีการปลอมแปลง เช่น  
การจัดเก็บข้อมูลของประชาชนที่ถูกเก็บโดยหลายหน่วยงาน ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยสูงอายุ ให้เป็นชุด
เดียวกันบนเครือข่ายบล็อกเชน เป็นต้น 
 

Social Media สื่อสังคมดิจิทัลที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และ
วิดีโอ ท่ีผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ท าข้ึนเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วน ามาแบ่งปันให้กับผู้อื่นท่ีอยู่ในเครือข่าย
ของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ สื่อสังคมดิจิทัลจึงเป็นสื่อกลาง
ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ เช่น Facebook, 
Twitter, LinkedIn เป็นต้น 
 

การอธิบายปัญหาและปรากฏการณ์ 
(Descriptive Analytic) 

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐานที่สุด โดยเน้นการอธิบายว่าอะไรก าลังเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิด
อะไรขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายถึงสาเหตุการเกิดได้ 
 

การคาดการณ์หรือท านายสิ่งที่จะ
เกิดขึ้น (Predictive Analytic) 

รูปแบบการใช้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยจะเป็นการ “พยากรณ์” หรือ “ท านาย” สิ่งที่ก าลัง
เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลในอดีตร่วมกับโมเดลทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ หรือร่วมกับการท า Data Mining เช่น  
กรมควบคุมมลพิษสามารถน าข้อมูลการควบคุมคุณภาพอากาศ มาวิเคราะห์คาดการณ์ (Predictive 
Analytics) เพื่อหาค่ามลพิษทางอากาศได้  
 

การวิเคราะห์ วางแผนรับมือกับสิ่งท่ี
จะเกิดขึน้ในอนาคต  
(Prescriptive Analytic) 

รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีความซับซ้อนและยากที่สุด เพราะไม่เพียงพยากรณ์หรือท านายว่าอะไร
จะเกิดขึ้น แต่ยังให้ค าแนะน าในทางเลือกต่างๆ รวมถึงผลที่จะตามมาของแต่ละทางเลือกด้วย รวมทั้งมี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการวิเคราะห์ เมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มมากข้ึน  
 

 


