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ภาคผนวก ฉ 
การออกแบบหลกัสูตรเพื่อการพัฒนาบุคลากร 

 
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยบุคลากรที่เพียงพอและมีความสามารถ และความเขาใจในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ เนื่องจากบุคลากรเปนสวนหนึ่งของ
ระบบสารสนเทศ ระบบจะไมสามารถทํางานไดหากขาดบุคลากร และประสิทธิภาพของงานที่
ออกมาจะดีเพียงใดขึ้นอยูกับความสามารถของบุคลากรทีมีสวนรวมอยูในระบบ 

ในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจะตอง
กระทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรมีความพรอมสําหรับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  
 
ฉ.1  เปาหมายการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

 
คณะที่ปรึกษาฯ ไดวางเปาหมายหลัก 3 ประการในการพัฒนาบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น คือ การฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน การสงเสริมและ
ผลักดันใหบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ฉ.1.1  การฝกอบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปนใหกับบุคลากร  

โดยทั่วไปพบวาบุคลากรของภาครัฐสวนใหญผานการอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แลวไมสามารถนําเอาไปใชงานไดจริง เนื่องจากการอบรมไมสอดคลองการปฏิบัติงานของตน  และ
ขาดทักษะในการใชงานอยางตอเนื่อง ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะนํามาแกไขปญหาดังกลาวนี้ได คือ
การฝกอบรมความรู และทักษะพื้นฐานในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพื้นฐานการใชงาน
เฉพาะทางเทาที่จําเปน เพื่อใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกคนสามารถใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานของตนเอง และหนวยงานได  
เพื่อใหการฝกอบรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแนวคิดในการฝกอบรมเฉพาะสิ่งที่จําเปนมีหลักการ
ดังนี้ 
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 เนื้อหาการฝกอบรมที่กระชับ 
การอบรมจะมีเนื้อหาสาระไมยุงยาก  ซับซอน  การสอนจะเนนเจาะจงเฉพาะกับส่ิงที่

ตองการนําไปใชงานเทานั้น  สงผลใหการเรียนการสอนทําไดงายและสะดวก  และทําใหผูเขารับ
การอบรมไมเกิดความสับสน 
 

 ระยะเวลาการอบรมสั้น 
ระยะเวลาในการอบรมควรจะสั้น  โดยในการอบรมแตละครั้งอาจใชเวลาไมเกิน 3 ชั่วโมง 

ผูเขารับการอบรมจะไมเกิดความเครียด ไมเปนภาระทั้งวิทยากรและผูเขารับการอบรม รวมทั้งไม
เสียเวลาทํางานมากจนเกินไป 

 
 ใชวิทยากรทีม่ีความรูความเชียวชาญภายในองคกร 

วิทยากรในการอบรมสามารถใชบุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสบการณ
ในเรื่องที่จะอบรมไมจําเปนตองเปนบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากภายนอก ซึ่ง
จะสรางความสัมพันธอันดีตอบุคลากรระหวางหนวยงาน และเปนการประหยัดงบประมาณในการ
จัดฝกอบรมอีกดวย 
 

ดวยหลักการทั้ง 3 ประการที่กลาวมาทําใหโครงสรางการฝกอบรมมีลักษณะเปนกันเองมากขึน้
และสงผลกระทบตอการจัดฝกอบรม และตอบุคลากร ดังนี้ 

• การสอนสามารถแบงเปนกลุมยอย  หรือตัวตอตัว  ทําใหความเครียดในการอบรม
และเพิ่มความสนิทสนม  เปนการสรางเสริมมนุษยสัมพันธภายในองคกร 

• การฝกอบรมจะเกิดขึ้นโดยบุคลากรที่ทํางานเดียวกันและสายงานเดียวกัน  เปน
การสรางความสัมพันธ (Human  Relationship)  และเสริมสรางความแข็งแกรง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอสายงานเปนการพัฒนาชี้นําใหองคกรเกิดสังคมผูรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสายงานนั้น 

• บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในการไดทําหนาที่เปนวิทยากร  ซึ่งเปนการสงเสริม
ใหวิทยากรเพิ่มพูนความรูในการนําคอมพิวเตอรไปใชงานเฉพาะเรื่องใหมากขึ้น  
นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการสั่งสมและถายทอดทักษะสําหรับบุคลากรในสายงาน
อีกดวย  ลดปญหาเนื่องจากการลาออกหรือการโยกยายของบุคลากร 
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• การฝกอบรมทําที่ใดก็ได  และสมควรทําใหสภาพแวดลอมและทํางานจริง  โดยไม
ตองเตรียมการในเรื่องสถานที่และเวลาเกินกวาเหตุ 

• ความจําเปนในเรื่องงบประมาณนอยลง  เนื่องจากจํานวนผูเขารับการอบรมที่
นอยระยะเวลาสั้น  ใชวิทยากรภายใน  และจํากัดเรื่องสถานที่ 

 
 แนวทางการฝกอบรมเฉพาะความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน 

สําหรับแนวทางการฝกอบรมเฉพาะสิ่งที่จําเปนสําหรับบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประกอบดวย 

 
 การฝกอบรมทักษะพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Basic IT Training) 

เปนการอบรมใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามสายงานหลักมีความรู  และ
ทักษะพื้นฐานในการใชงานคอมพิวเตอรไดดีในระดับพื้นฐาน เชน  สามารถเปดและปดเครื่อง
คอมพิวเตอรได  และใชเมาส การเปดและปดวินโดว การเรียกใชงานโปรแกรมประยุกตตางๆ  เปน
ตน รวมไปจนถึงการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนดวย 

 
 การฝกอบรมพื้นฐานเฉพาะทาง (Domain Specific Basic Training) 

เปนการอบรมใหบุคลากรระดับผูปฏิบัติงานสามารถใชงานระบบงานสารสนเทศประยุกต  
หรือโปรแกรมประยุกตสําเร็จรูปเฉพาะทางที่จําเปนในสายงานของตน  เพื่อชวยในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจได 

 
 การฝกอบรมดานการวิเคราะหเฉพาะทาง (Domain Specific  Analytical 

Training) 
          เปนการอบรมใหบุคลากรระดับหัวหนางาน  และผูบริหารระดับกลาง ไดแก ผูอํานวยการ
กอง/ฝาย/สวน ในแตละสายงานมีความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
วิเคราะหขอมูลที่จําเปนในสายงานนั้น  เชน การวิเคราะหทางภูมิศาสตร  การวิเคราะหทางการเงิน  
เปนตน 

 
สําหรับส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งสําหรับการฝกอบรมเฉพาะสิ่งที่จําเปน ก็คือตองหลีกเลี่ยงการ 

อบรมความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เนนการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครอบคลุม เชน
หลักสูตรมาตรฐานทั่วไปดานคอมพิวเตอร เปนตน โดยลักสูตรเหลานี้จะเนนในเรื่องทฤษฎีเปนหลัก
มีปฏิบัติ 
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นอย เนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรกวางเกินไป ซึ่งอาจมีผลทําใหบุคลากรเกิดความเบื่อหนาย สับสน 
และเกินความจําเปนที่จะตองใชงาน อีกทั้งมีการลงมือปฏิบัติงานนอยดวย 

 
ฉ.1.2  การสงเสริมฯและผลักดันใหบุคลากรมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในปจจุบันพบวาบุคลากรตามสายงาน ในระดับผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ อีกทั้งพบวาบุคลากรดังกลาวใชประโยชน
จากอุปกรณสารสนเทศไมคุมคากับประโยชนที่แทจริง จึงเปนเหตุใหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชประโยชนในการปฏิบัติงานจึงไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
ดังนั้นบุคลากรตามสายงานในระดับผูปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูบริหารในระดับ
หัวหนางาน  จึงควรไดรับการสงเสริมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น โดยแนวทางในการ
แกปญหานี้คือ นอกจากการฝกอบรมทักษะพื้นฐานในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน
แลว  องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะตองสงเสริม และผลักดันใหบุคลากรเหลานี้ ไดรับการ
เรียนรูหลักการและแนวทางของการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ การระบุความตองการในการจัดหา การจัดสรางระบบงานสารสนเทศ  การนําเสนอ
ระบบงานดานสารสนเทศที่เห็นวาเปนประโยชนตอหนวยงาน ไดในลักษณะที่สมเหตุสมผลตาม
สภาพแวดลอมของการปฏิบัติงาน รวมไปจนกระทั่งการสรางแรงจูงใจ การชมเชย และการให
รางวัล สําหรับบุคลากรที่สามารถใชงาน หรือนําเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศได เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับกองและสํานักใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ฉ.1.3   การพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปจจุบันพบวาบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการบริหาร และจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น สวนใหญเปนบุคลากรที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบริหารในระดับหัวหนางาน และ ผูบริหารระดับกลาง  ซึ่งไมไดมีหนาที่โดยตรงในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําใหเกิดความไมเปนเอกภาพในการกําหนดแนวทางพัฒนาดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และมีขอจํากัดในการบริหารและจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบภาพรวม การประสานงาน
โครงการดานสารสนเทศตางๆขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนการติดตามเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นแนวทางในการแกปญหานี้คือ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรผลักดันใหมีการกําหนดภาระหนาที่ของบุคลากรในสายอาชีพดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหรับผิดชอบในการบริหาร และ
จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบภาพรวมของเมืองฯ โดยบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรมีภาระหนาที่ดังตอไปนี้ 

1) นําเสนอนโยบาย และกําหนดแผนดําเนินงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหกับหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2) ประสานงาน และติดตามโครงการดานสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3) ใหคําแนะนําทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งถายทอด

ความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4) ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย อุปกรณสารสนเทศ ตลอดจนความ

ปลอดภัยของระบบงานสารสนเทศ 
5) ใหบริการขอมูลสารสนเทศเฉพาะกิจสําหรับผูบริหารระดับสูงเพื่อใชในการวางแผน

จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

 
ฉ.2   แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองจัดเตรียมบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอที่รองรับแผนงานตางๆในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเปนไปตามยุทธศาสตรของชาติดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
สําหรับแนวทางการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมดัีงตอไปนี้ 
1) การแบงกลุมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
2) กําหนดบทบาทดานการบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) กําหนดทกัษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากร  
4) กําหนดโครงสรางหลกัสูตรการฝกอบรมของบุคลากร 
5) กําหนดหลกัสตูรการฝกอบรมของบุคลากร  
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ฉ.2.1 การแบงกลุมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สําหรับแตละหนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรสามารถถูกจําแนกเปน 3 

ประเภทตามลักษณะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ บุคลากรระดับผูใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ บุคลากรทางดานการบริหารและจัดการ และบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 บุคลากรระดับผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (User) 
เปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามสายงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสามารถ

แบงกลุมงานของบุคลากรระดับผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศออกเปนประเภทไดดังนี้ 
• บุคลากรดานการปฏิบัติการเฉพาะทาง (Domain Specific Users) ไดแก บุคลากรที่

ปฏิบัติงานตามสายงาน เชน เจาหนาที่งานสํานักการชาง เจาหนาที่สํานักการศึกษา 
เจาหนาที่กองอนามัย เจาหนาที่กองสวัสดิการและสังคม เปนตน 

• บุคลากรดานระบบสํานักงาน (Office Users) ไดแก เจาหนาที่งานธุรการ เจาหนาที่
การเงินและการบัญชี เจาหนาทีงานประชาสัมพันธ เจาหนาที่สํานักปลัด เปนตน 

• บุคลากรดานการวิเคราะหขอมูลตามสายงาน (Domain analytical user) ไดแก
หัวหนางานในระดับหนวยงาน และผูอํานวยการฝาย/กอง/สวน เปนตน 

 
 บุคลากรทางดานบริหารจดัการ (Executive & Management Users) 
เปนบุคลากรระดับผูบริหารระดับสูงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ปลัดองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน มีหนาที่วางนโยบาย การตัดสินใจ 
การวางกลยุทธ ในการบริหารและจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 บุคลากรทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Users) 
เปนบุคลากรที่ทําหนาที่ในการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบภาพรวมของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนบุคลากรของฝาย/ศูนยสารสนเทศขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

 
ฉ.2.2   กาํหนดบทบาทดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะที่ปรึกษาฯ ไดกําหนดบทบาทดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสําหรับบุคลากรในแตละระดับ ดังตอไปนี้ 
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 บทบาทของบุคลากรระดับผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (User)  
• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อเก็บ

รวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ หรือจัดสรางเอกสารรายงานที่ได
จากการปฏิบัติงานเพื่อนําเสนอผูบริหารในการสนับสนุนการวางนโยบาย การ
ตัดสินใจและการวางแผนการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผลของผูบริหาร 

• ดูแลรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และอุปกรณสารสนเทศได
เบื้องตน 

• นําเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมใหกับผูบริหารตามสายงาน 
• ใหความรวมมือกับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการติดตอประสานงาน

ในดานของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 บทบาทของบุคลากรดานการบริหารและจัดการ (Executive & Management User)  
• เรียนรู และใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชในการ

สนับสนุนการวางนโยบาย การวางกลยุทธ การวางแผนตัดสินใจ ตลอดจนการ
ติดตามและตรวจสอบการทํางานของบุคลากรตามสายงานหลัก 

• สงเสริม และผลักดันใหผูใตบังคับบัญชาไดรับการฝกอบรมดานความรูทางดาน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสายงานหลักอยางตอเนื่อง เพื่อใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานใหเกิดขึ้นตลอดเวลา 

• สรางแรงจูงใจ การใหรางวัล การชมเชย และความกาวหนาในสายงานอันมีผลมา
จากความรู ความสามารถเสริมเฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 

 
 บทบาทของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology User)  

• ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และอุปกรณสารสนเทศตอพวง 
ตลอดจนความปลอดภัยของระบบ ใหอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ  

• ดูแลระบบฐานขอมูลสารสนเทศ และขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 
 



 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                                            ภาคผนวก ฉ-  8 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ประสานงานและติดตามโครงการดานสารสนเทศของหนวยงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในกรณีที่มีการจัดจางหนวยงานภายนอกในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

• ใหคําแนะนํา และถายทอดความรูทางดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ
บุคลากร 

• ใหบริการขอมูลสารสนเทศเฉพาะกิจสําหรับผูบริหารระดับสูง  
• ใหคําปรึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานที่เกี่ยวของ  
• พัฒนาความรู และทักษะในดานการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางตอเนื่อง เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็ว   
 
ฉ.2.3   การกําหนดทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 

สําหรับจุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้ ไดมีการกําหนดทักษะของบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไวดังตอไปนี้ 

 
 ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรระดับผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลากรระดับผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีทักษะทั่วไปในการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศพื้นฐาน และทักษะเฉพาะทางที่สนับสนุนตามภารกิจของตนเอง ซึ่งมีดังตอไปนี้ 
• ควรมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน การใชงาน

ระบบปฏิบัติการวินโดวเบื้องตน ตลอดจนกระทั่งการดูแลรักษาคอมพิวเตอรและ
อุปกรณสารสนเทศเบื้องตน 

• ควรมีความรูเกี่ยวกับการใชงานอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูลตางๆรวมถึงการ
ติดตอส่ือสารขอมูลโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

• ควรมีความรูเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมประยุกตพื้นฐาน เชนโปรแกรมประมวลผล
คํา (Word Processing) โปรแกรมรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน  

• ควรมีความรูเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมประยุกตระดับกลาง เชนโปรแกรมตาราง
คํานวณอิเล็กทรอนิกส (Spreadsheet) โปรแกรมนําเสนองาน (Presentation)  
โปรแกรมฐานขอมูล (Database) 
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• ควรมีความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมประยุกตเฉพาะระบบงาน (Domain specific 

Applications) ตามสายงานที่รับผิดชอบของตน 
• สามารถระบุความตองการ (Requirement) ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
 

 ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรดานบริหารและจัดการ 
บุคลากรดานการบริหารและจัดการควรมีทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศดังตอไปนี้ 
• ควรมีความรูในดานการเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร การบริหารและจัดการองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ควรมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการจัดหาเทคโนโลยี

สารสนเทศที่มีความทันสมัยเขามาใชในหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก 
เทคโนโลยีส่ือสารขอมูลแบบไรสาย(Wireless) เทคโนโลยีส่ือสารขอมูลดวยแสง(Fiber 
Optic)  

• ควรมีความรูในการใชงานอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูลตางๆรวมถึงการติดตอส่ือสาร
โดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ผานโปรแกรมประยุกตสําเร็จรูป หรือ
โปรแกรมประยุกตบนเว็บ (Web-Application) 

• ควรมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชเครื่องมือหรือโปแกรมประยุกตดานการวิเคราะห
ขอมูลสารสนเทศและขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร และสามารถนําเอาขอมูล
ดังกลาวไปใชในการบริหารและจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นได 
 

 ทักษะดานเทคโนโลยสีารสนเทศของบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศควรมทีกัษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศดงัตอไปนี ้
• ควรมีความรูและมีทักษะดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และอุปกรณ

สารสนเทศ ตลอดจนสามารถดูแล และบํารุงรักษาไดในในระดับที่เพียงพอสําหรับ
หนวยงานทั้งหมดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

• ควรมีความรูเกี่ยวกับการเทคนิคการออกแบบและรูปแบบการเชื่อมตอของระบบ
เครือขาย (Topology) ไดดีในระดับที่เพียงพอตอการออกแบบติดตั้ง ดูแล และ
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บํารุงรักษาระบบเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตลอดจนความปลอดภัย
ของระบบ 

• ควรมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมประยุกตในระดับกลาง และ
ระดับสูง เพียงพอที่จะสามารถถายทอดความรูใหกับบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นได 

• ควรมีความรู และเทคนิคตางๆในการบริหารจัดการ และติดตามโครงการสารสนเทศ 
ตลอดจนสามารถประเมินผลคุณภาพของระบบงานสารสนเทศ ในกรณีการจัดจาง 

• ควรมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ โปรแกรมประยุกต หรือระบบ
สารสนเทศเฉพาะทาง รวมไปจนถึงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ไดในระดับ
ที่สามารถถายทอดความรูใหกับบุคลากรสายเฉพาะทางไดในระดับเบื้องตน 

• ควรมีความรูความเขาใจในดานการพัฒนาระบบงานดานสารสนเทศ และระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร ในลักษณะของการใหคําแนะนําแกหนวยงานที่เกี่ยวของได 

• ควรมีความรูความเขาใจในการดูแล และบํารุงรักษาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ และ
ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

• ควรมีความรูและทักษะในการสรางเว็บ (Web) การบริหารจัดการเอกสารเว็บ (Web 
management) และการสรางสื่อประสม (Multimedia) บนเว็บ เพื่อเผยแพรขอมูล
ขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

• ควรมีความรูในการจัดทําสื่อเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (E-learning) ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหการถายทอดความรูเกิดประโยชนสูงสุด 

 
ฉ.2.4   การกําหนดโครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมของบุคลากร 

ส่ิงที่จําเปนที่จะขาดเสียไมไดในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอที่จะสนับสนุนการใชงานเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ
การฝกอบรมบุคลากร ใหมีทักษะ ความรู ความเขาใจในเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตน 
 จากแนวทางการฝกอบรมเฉพาะสิ่งที่จําเปนที่กลาวไวในหัวขอ 7.1.1 ซึ่งจะมุงเนนให
ดําเนินการฝกอบรมบุคลากรแตกตางกันตามระดับ และสายงาน โดยพิจารณาจากหนาที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากร เมื่อนําแนวคิดดังกลาวมาปรับใชในจัดโครงสรางหลักสูตรการฝกอบรม
สําหรับบุคลากร โดยสามารถแบงโครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมไดทั้งหมด 3 กลุม คือ หลักสูตร
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การฝกอบรมบุคลากรระดับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรดานบริหาร
และจัดการ และหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 การฝกอบรมบุคลากรระดับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (User Training) 
ในการฝกอบรมบุคลากรในกลุมนี้ เนนทักษะที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติประจําวัน 

เพื่อใหบุคลากรสามารถใชงานเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสารสนเทศตอพวง และโปรแกรม
ประยุกตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมจําเปนตองมีความรูความเขาใจทางดานกลไกภายในของ
อุปกรณ และการทํางานในเชิงเทคนิคของโปรแกรมประยุกต 

• การฝกอบรมทักษะพื้นฐานในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Basic Training)  
เปนการ อบรมใหบุคลากรมีทักษะพื้นฐานในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
การปด/เปดเครื่องคอมพิวเตอร การใชงานระบบปฏิบัติการวินโดว การเปด/ปดใชงาน
โปรแกรมประยุกตพื้นฐาน การใชงานเมาส การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตน 
และอุปกรณสารสนเทศตอพวงตางๆ การใชงานอินเทอรเน็ตและเครือขายในองคกร 
เปนตน เพื่อใหรูสึกคุนเคยกับเทคโนโลยีมากขึ้น 

• การฝกอบรมทักษะพื้นฐานในการใชระบบสารสนเทศสํานักงานอัตโนมัติ 
(OA-Office Automation)  เปนการอบรมใหบุคลากรมีทักษะพื้นฐานในการใชงาน
ระบบสารสนเทศสํานักงานอัตโนมัติ เชน การใชงานโปรแกรมประมวลผลคํา (Word 
Processing) โปรแกรมตารางคํานวณอิเล็กทรอนิคส (Spreadsheet) โปรแกรม
นําเสนอขอมูล (Presentation) โปรแกรมรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน เพื่อ
ชวยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรมากขึ้น โดยบุคลากรจะไดรับการ
ฝกอบรมเฉพาะโปรแกรม และเฉพาะในสิ่งที่จําเปนตอการใชงานเทานั้น เพื่อเปด
โอกาสใหบุคลากรอื่นที่มีความจําเปนตองใชงานไดรับการอบรมอยางทั่วถึง 

• การฝกอบรมการวิเคราะหขอมูลตามสายงาน (Analytical Training)  เปนการ
อบรมเพื่อใหบุคลากรระดับหัวหนางาน ผูอํานวยการกอง หรือผูอํานวยการสํานัก 
สามารถนําไปใชกับขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับสายงานในระดับวิเคราะห แยกแยะ และ
สรุปผลขอมูล เชนโปรแกรมสําหรับประมวลขอมูลทางสถิติ โปรแกรมวิเคราะหขอมูล 
เปนตน เพื่อใชประโยชนในการรับรูสภาพความเปนไปของงาน เสริมการตัดสินใจ 
และการแกปญหาระดับหนวยงาน 
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• การฝกอบรมระบบงานประยุกตเฉพาะทาง (Domain Applications Training)  
เปนการ อบรมใหแกบุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานบนระบบงาน
สารสนเทศประยุกตโดยตรง เชน เจาหนาที่บันทึกขอมูล วิศวกร เจาหนาที่ฝายชาง 
เจาหนาที่การศึกษา เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ เปนตน ดังนั้นบุคลากรจะตอง
ไดรับการอบรมในเรื่องทักษะการใชงานระบบงานประยุกต รวมทั้งรายละเอียด
ข้ันตอนการใชงาน รวมทั้งสรางจิตสํานึกในการใชงานระบบงานดังกลาวดวยเพื่อให
บุคลากรสามารถใชระบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการใชงานแบบยั่งยืน 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการอบรมการทํางานของระบบงานประยุกตใหแกบุคลากรที่
มิไดเปนผูดําเนินการโดยตรง แตเกี่ยวของกับระบบงานประยุกตในแงของการเปน
ผูใชขอมูลรวมกัน ซึ่งผูใชงานในสวนนี้จะตองทราบถึงระบบงานดังกลาวมีขอมูลอะไร
อยูบาง วิธีการดึงขอมูลทําอยางไร แตไมจําเปนตองทราบถึงขั้นตอนวิธีในการ
ดําเนินงานของระบบงานดังกลาว เปนตน 

 
 การฝกอบรมบุคลากรดานบริหารและจัดการ (Executive & Management 

Training) 
 การฝกอบรมสําหรับบุคลากรระดับบริหารจัดการนั้นจะเปนการฝกอบรมใหผูบริหาร

ระดับสูง เชน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน เกิด
ทัศนคติที่ดีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารและ
จัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเนื้อหาการอบรมจะมุงเนนเชิงบรรยายสรุปสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ และการแสดงเทคโนโลยีตางๆ เชน เทคโนโลยีส่ือสารไรสาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร เปนตน 

 
 การฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Staff Training) 
ในการอบรมบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะเปนการฝกอบรมสําหรับ

บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงเทคนิคของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การ
บริหารจัดการโครงการระบบสารสนเทศ การดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และ
อุปกรณสารสนเทศตอพวง การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขาย การดูแลรักษาฐานขอมูล 
เปนตน ตลอดจนกระทั่งการฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรตามสายงานหลัก และบุคลากรระดับบริหารจัดการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางเต็มรูปแบบ รวมทั้งการถายทอดความรู การใหคําปรึกษาและ
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ใหคําแนะนําในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แกบุคลากรของหนวยงานและผูบริหารระดับสูง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย 
 
 นอกจากกลยุทธที่ใชในการฝกอบรมบุคลากรทั้ง 3 กลุมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองจัดหลักสูตรการอบรมแกบุคลากรในทุกกลุมอยางทั่วถึง  และสม่ําเสมอตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
 
ฉ.2.5  การกาํหนดเนื้อหาของหลกัสูตรการฝกอบรมบุคลากร 

สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากร ถูกกําหนดใหสอดคลองกับทักษะ
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรที่กําหนดใหกับบุคลากรแตละประเภท ซึง่มรีายละเอยีด
ดังตอไปนี ้

 
 เนื้อหาหลักสตูรการฝกอบรมบุคลากรระดับผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หลักสูตรที่บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับของผูใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศทั้งที่เปนพื้นฐานและเฉพาะทาง โดยแสดงในตาราง ดังตอไปนี้ 
 

เนื้อหาหลักสูตร บุคลากรที่เขารับฝกอบรม 
ความรู เบื้องตนทางคอมพิวเตอร การใชงานเครื่อง
คอมพิวเตอร และการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
เบื้องตน (ท. และ ป.) 
การใชงานอินเทอรเน็ต (Internet) และเครือขายทองถิ่น
(LAN) เบื้องตน (ท. และ ป.) 
การใชงานโปรแกรมประยุกตการประมวลผลคํา (Word 
Processing) และโปรแกรมตารางคํานวณ
อิเล็กทรอนิกส (Spreadsheet) ระดับเบื้องตน (ป.) 
การใชงานโปรแกรมประยุกตดานการนําเสนอขอมูล 
(Presentation) ระดับเบื้องตน (ป.) 
การใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อรับสงขอมูลดวยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ดวยโปรแกรมประยุกต(ป.) 

 
 

บุคลากรในระดับของผูปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

บุคลากรในระดับของผูปฏิบัติงาน 
 

การใชงานโปรแกรมประยุกตสําหรับประมวลผลขอมูล
ทางภูมิศาสตร(GIS)  (ท. และ ป.) 

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชงานขอมูลสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเชน 
เจาหนาที่สํานักการชาง เจาหนาที่สวนพัฒนารายได 
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เนื้อหาหลักสูตร บุคลากรที่เขารับฝกอบรม 
เจาหนาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

การใชงานโปรแกรมประยุกตทางดานประมวลผลคํา 
(Word Processing) ระดับกลาง  (ป.) 

บุคลากรที่เกี่ยวของการจัดสรางเอกสาร การผลิต
ขอมูล เชน เจาหนาที่งานธุรการ เจาหนาที่เจาหนาที่
บันทึกขอมูล  

การใชงานโปรแกรมประยุกตทางดานตารางคํานวณ
อิเล็กทรอนิกส (Spreadsheet) ระดับกลาง (ป.) 

บุคลากรที่เกี่ยวของการคํานวณเชิงตัวเลข เชน 
เจาหนาที่งานการเงินและ   งานบัญชี  นักวิชาการ 
เจาหนาที่วิเคราะหขอมูล  เปนตน 

การใชงานโปรแกรมประยุกตทางดานประมวลผลขอมูล
ทางสถิติในระดับเบื้องตน และระดับกลาง (ป.) 

บุคลากรที่เกี่ยวของการคํานวณเชิงขอมูลทางสถิติ 
เชน นักวิชาการ เจาหนาที่วิเคราะหขอมูล  
นักวิทยาศาสตร เจาหนาที่สถิติ เปนตน 

การใชงานคอมพิวเตอรกับฐานขอมูล (Database)  
(ท. และ ป.) 

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการบันทึกขอมูลลงใน
ฐานขอมูล  เชน เจาหนาที่วิเคราะหขอมูล เจาหนาที่
บันทึกขอมูล เจาหนาที่ทางสถิติเปนตน 

การออกแบบ และจัดสรางเอกสารเว็บ (Web)  (ป.) บุคลากรที่เกี่ยวของการนําเสนอขอมูล เชน เจาหนาที่
กองวิชาการและแผนงาน เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
เจาหนาที่การศึกษา เปนตน 

การใชงานโปรแกรมประยุกตสําหรับใชในการจัดการ
โครงการ (Project Management) (ท.) 

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการติดตอประสานงาน
โครงการตางๆ  เชน เจาหนาที่กองวิชาการและ
แผนงาน เจาหนาที่การศึกษา เปนตน 

การใชงานโปรแกรมประยุกตสําหรับระบบสารสนเทศ
เฉพาะทาง  (ป.) 

บุคลากรที่เกี่ยวกับของตามสายงานเฉพาะทาง 
 

 
ตารางที่ ฉ.1 หลักสูตรการฝกอบรมสําหรบับุคลากระดบัผูใชงาน 
หมายเหต ุท. คือภาคทฤษฏ ีและ ป.คือภาคปฏิบัติ 
 

 เนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรระดับบริหารและจัดการ  
สําหรับเนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับ

บริหารและจัดการ ไดมีการแบงกลุมของบุคลากรนี้ออกเปน 2 กลุมคือ ผูบริหารระดับลางและ
ผูบริหารระดับกลาง เชน หัวหนางาน ผูอํานวยการกอง/ฝาย/สวน เปนตน  และผูบริหารระดับสูง 
เชน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เนื่องจากผูบริหาร
ระดับสูงมีภารกิจประจํามาก หลักสูตรการฝกอบรมจําเปนตองเปนหลักสูตรระยะสั้น โดยมุงเนน
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เชิงบรรยายสรุปเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ที่สามารถนําไปประยุกตใชกับงานในหนวยงาน และ
กอใหเกิดทัศนคติที่ดีของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรสามารถแสดงไดในตาราง 
ดังตอไปนี้ 

เนื้อหาหลักสูตร บุคลากรที่เขารับฝกอบรม 
การจัดสัมมนานโยบายสารสนเทศแหงชาติเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ท.) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานองคกร และบทบาท
ของผูบริหารองคกร (ท.) 
การแสดงเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ในปจจุบันและ
อนาคต ทางดานระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (ท.) 
 

 
 
 

ผูบริหารระดับสูง 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการขอมูล และ
ดานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพื่อการบริหาร
และจัดการ เทคโนโลยีการส่ือสารผานเครือขาย
คอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต  (ท.) 

 
ผูบริหารระดับลางและระดับกลาง 

การปรับปรุงหนวยงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ : 
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ Work flow Automation 
ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (ท.) 

ผูบริหารระดับลางและระดับกลาง 
 

การใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อรับสงขอมูลดวยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส การสืบคนขอมูลบนอินเตอรเน็ตดวย
เครื่องมือตางๆ และการสื่อสารขอมูลระหวางหนวยงาน
ผานอินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีส่ือประสม 
(Multimedia) (ท. และ  ป.) 

 
 

ผูบริหารระดับลางและระดับกลาง 
 

ตารางที่ ฉ.2  หลักสูตรการฝกอบรมสําหรบับุคลากรระดับผูบริหารและจัดการ 
หมายเหต ุท. คือภาคทฤษฏ ีและ ป.คือภาคปฏิบัติ 

  
 เนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรดานเทคโนโลยี 
หลักสูตรที่บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลกัสตูร

ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผูบริหารระดับสูงใหสามารถดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยแสดงในตาราง ดังตอไปนี้ 

 



 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                                            ภาคผนวก ฉ-  16 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เนื้อหาหลักสูตร บุคลากรที่เขารับฝกอบรม 
องคประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร และการดูแลรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร (ป.) 
การใชงานระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX) และวินโดว 
(WINDOWS) ระดับการบริหารและจัดการเครือขายองคกร 
ระดับสูง (ท. และ ป.) 
การออกแบบและจัดการเครือขายคอมพิวเตอรระดับเมือง (MAN:  
Metropolitan Area Network) (ท. และ ป.) 
กา ร ใ ช ง า น โป ร แก รมป ระยุ ก ต ด า น กา รนํ า เ สนอข อ มู ล 
(Presentation) ระดับสูง (ป.) 
การใชงานโปรแกรมประยุกตดานตารางคํานวณ   อิเล็กทรอนิกส 
(Spreadsheet) ระดับสูง (ป.) 
การใชงานโปรแกรมประยุกตดานการประมวลผลคํา (Word 
Processing) ระดับสูง (ป.) 
การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร  (ท. และ 
ป.) 
การใชงานโปรแกรมประยุกตทางดานประมวลผลขอมูลทางสถิติใน
ระดับกลาง (ป.) 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการบริหารและจัดการ 
การใชเครื่องมือ (ท. และ ป.) 
การพัฒนาเว็บไซต (Web Site) และเทคโนโลยีส่ือประสม 
(Multimedia) บนอินเทอรเน็ต (ป.) 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการองคกร (ท.) 
การบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) และ
กรณีศึกษา (ท. และ ป.) 
วิศวกรรมดานซอฟตแวร (Software Engineering)  (ท. และ ป.) 
การดูแลและจัดการระบบฐานขอมูล (Database Administration) 
ระดับสูง (ท. และ ป.) 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 
และกรณีศึกษา (ท.) 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บ  และเทคโนโลยีดานเว็บ (ท.) 
การสรางและประยุกตใชส่ือเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (E-learning) (ท.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เนื้อหาหลักสูตร บุคลากรที่เขารับฝกอบรม 
การใชงานโปรแกรมประยุกตสําหรับระบบสารสนเทศเฉพาะทาง  
(ป.) 
ตารางที่ ฉ.3 หลักสูตรการฝกอบรมสําหรบับุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 


