
กรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ระยะเริ มต้น (Early) 
ผ่านระบบ OCSC Learning Space ของส านักงาน ก.พ. 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
ตามกลุ่มทักษะดิจิทัล 

เป้าหมาย 
ระยะเริ มต้น (Early) 

ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) 

1. ผู้ปฏิบัติงานอื น
(Others) 

เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ภาครัฐ ที่ตระหนักรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการบริหารจัดการงานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่าง
เหมาะสม 

วิธีการพัฒนา : ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
ส านักงาน ก.พ. หลักสูตรต่อไปนี้ 
หลักสูตร 
1. Digital Literacy
2. การใช้ Microsoft Excel เพ่ือการบริหาร
ข้อมูล 
3. ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการ
ปฏิบัติตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

*โดยให้เลือกเรียนอย่างน้อยปีละ 2 หลักสูตร
จนครบ 3 หลักสูตร 

2. ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Technology 
Specialist) 

เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของหน่วยงาน ที่
สามารถบริหารโครงการ
หรือเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มาพัฒนา
แพลตฟอร์มการบริหาร
จัดการภายในองค์กร (Back 
Office) และการจัดบริการ
ของรัฐ (Service) ฯ 

วิธีการพัฒนา : ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
ส านักงาน ก.พ. หลักสูตรต่อไปนี้ 
หลักสูตร 
1. Digital Literacy
2. Data Analytics
3. Data Visualization
4. การใช้ Microsoft Excel เพ่ือการบริหาร
ข้อมูล 
5. ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการ
ปฏิบัติตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

*โดยให้เลือกเรียนอย่างน้อยปีละ 2-3 หลักสูตร
จนครบ 5 หลักสูตร 

3. ผู้ท างานด้าน
บริการ (Service) 

เป็นผู้ให้บริการดิจิทัล
ภาครัฐ ทีส่ามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ 
หรืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน หรือ
ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานฯ 

วิธีการพัฒนา : ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
ส านักงาน ก.พ. หลักสูตรต่อไปนี้ 
หลักสูตร 
1. Digital Literacy
2. การใช้ Microsoft Excel เพ่ือการบริหาร
ข้อมูล 
3. ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการ
ปฏิบัติตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

*โดยให้เลือกเรียนอย่างน้อยปีละ 2 หลักสูตร
จนครบ 3 หลักสูตร 

เอกสารแนบหมายเลข 2 



กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
ตามกลุ่มทักษะดิจิทัล 

เป้าหมาย 
ระยะเริ มต้น (Early) 

ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) 

4. ผู้ท างานด้าน
นโยบายและงาน
วิชาการ 
(Academic) 

เป็นผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลที 
ทันสมัย ที่สามารถวิเคราะห์
และใช้ข้อมูล รวมถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล 

วิธีการพัฒนา : ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
ส านักงาน ก.พ. หลักสูตรต่อไปนี้ 
หลักสูตร 
1. Digital Literacy
2. Data Analytics
3. การใช้ Microsoft Excel เพ่ือการบริหาร
ข้อมูล 
4. ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการ
ปฏิบัติตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

*โดยให้เลือกเรียนอย่างน้อยปีละ 2 หลักสูตร
จนครบ 4 หลักสูตร 

5. ผู้อ านวยการกอง
(Management) 

เป็นผู้ปรับเปลี ยน
กระบวนงานด้านดิจิทัลใน
กระบวนการท างานหรือการ
ให้บริการ 

วิธีการพัฒนา : ศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
ส านักงาน ก.พ. หลักสูตรต่อไปนี้ 
หลักสูตร  
1. Digital Literacy
2. ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการ
ปฏิบัติตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

*โดยให้เลือกเรียนอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร
จนครบ 2 หลักสูตร 

6. ผู้บริหารระดับสูง
(Executive) 

เป็นผู้กระตุ้นและสร้าง
ความตระหนักรู้ถึง
ความส าคัญและการ
เปลี ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 











แบบฟอร์ม 1  (TR-01 ส ำหรับรำยบุคคล) 

แบบฟอร์มบันทึกผลการส าเร็จหลักสูตรการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (OCSC Learning Space)  

ตามกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ระยะเริ่มต้น (Early) 
หน่วยงาน .............................................................................. 

ชื่อ .................................................................................... ต าแหน่ง ................................................................... 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มทักษะดิจิทัล : ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนๆ (Others) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร ปีงบประมาณที่ส าเร็จหลักสูตร 

2563 2564 

1 Digital Literacy 

2 การใช้ Microsoft Excel เพ่ือการบริหารข้อมูล 

3 ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติ
ตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

หมายเหตุ 
   ให้เลือกเรียนอย่างน้อยปีละ 2 หลักสูตรจนครบ 3 หลักสูตร 

สงไปยังกลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563



แบบฟอร์ม 1  (TR-01 ส ำหรับรำยบุคคล) 

แบบฟอร์มบันทึกผลการส าเร็จหลักสูตรการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (OCSC Learning Space)  

ตามกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ระยะเริ่มต้น (Early) 
หน่วยงาน .............................................................................. 

ชื่อ .................................................................................... ต าแหน่ง ................................................................... 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มทักษะดิจิทัล : ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร ปีงบประมาณที่ส าเร็จหลักสูตร 

2563 2564 

1 Digital Literacy 

2 Data Analytics 

3 Data Visualization 

4 การใช้ Microsoft Excel เพ่ือการบริหารข้อมูล 

5 ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติ
ตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

หมายเหตุ 
   ให้เลือกเรียนอย่างน้อยปีละ 2 – 3 หลักสูตรจนครบ 5 หลักสูตร 

สงไปยังกลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563



แบบฟอร์ม 1  (TR-01 ส ำหรับรำยบุคคล) 

แบบฟอร์มบันทึกผลการส าเร็จหลักสูตรการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (OCSC Learning Space)  

ตามกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ระยะเริ่มต้น (Early) 
หน่วยงาน .............................................................................. 

ชื่อ .................................................................................... ต าแหน่ง ................................................................... 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มทักษะดิจิทัล : ผู้ท างานด้านบริการ (Service) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร ปีงบประมาณที่ส าเร็จหลักสูตร 

2563 2564 

1 Digital Literacy 

2 การใช้ Microsoft Excel เพ่ือการบริหารข้อมูล 

3 ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติ
ตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

หมายเหตุ 
   ให้เลือกเรียนอย่างน้อยปีละ 2 หลักสูตรจนครบ 3 หลักสูตร 

สงไปยังกลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563



แบบฟอร์ม 1  (TR-01 ส ำหรับรำยบุคคล) 

แบบฟอร์มบันทึกผลการส าเร็จหลักสูตรการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (OCSC Learning Space) 

ตามกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ระยะเริ่มต้น (Early) 
หน่วยงาน .............................................................................. 

ชื่อ .................................................................................... ต าแหน่ง ................................................................... 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มทักษะดิจิทัล : ผู้ท างานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร ปีงบประมาณที่ส าเร็จหลักสูตร 

2563 2564 

1 Digital Literacy 

2 Data Analytics 

3 การใช้ Microsoft Excel เพ่ือการบริหารข้อมูล 

4 ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติ
ตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

หมายเหตุ 
   ให้เลือกเรียนอย่างน้อยปีละ 2 หลักสูตรจนครบ 4 หลักสูตร 

สงไปยังกลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563



แบบฟอร์ม 1  (TR-01 ส ำหรับรำยบุคคล) 

แบบฟอร์มบันทึกผลการส าเร็จหลักสูตรการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (OCSC Learning Space)  

ตามกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skill) ระยะเริ่มต้น (Early) 
หน่วยงาน .............................................................................. 

ชื่อ .................................................................................... ต าแหน่ง ................................................................... 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มทักษะดิจิทัล : ผู้อ านวยการกอง (Management) และผู้บริหารระดับสูง (Executive) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร ปีงบประมาณที่ส าเร็จหลักสูตร 

2563 2564 

1 Digital Literacy 

2 ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติ
ตนส าหรับข้าราชการยุคดิจิทัล 

หมายเหตุ 
   ให้เลือกเรียนอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตรจนครบ 2 หลักสูตร 

สงไปยังกลุมยุทธศาสตรและพัฒนาองคกร ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563
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