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เสนอโดย 
บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกัด

สัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น จำกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอก 
เพื่อน ำมำวิเครำะห์ และปรับปรุงแผนปฏิบตัิกำรดิจิทัลสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยิจิทัล

ยุทธศำสตร์ที่ 1
พัฒนำและยกระดับ
กระบวนกำรบริหำร
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล

รองรับกำรเป็นศูนย์กลำง
บริกำรด้ำนคุณวุฒิ

วิชำชีพและมำตรฐำน
อำชีพ

วิสัยทัศน์
“พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงชำญฉลำดเพื่อกำรเป็นศูนย์กลำงบริกำร

คุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ”

ยุทธศำสตร์ที่ 2
พัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรจัดกำรคุณภำพ
ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือ

ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติกำร กำรบริหำร

และกำรบริกำรแก่
เครือข่ำย สมำชิกและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศำสตร์ที่ 3
ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลที่เหมำะสม 
ทันสมัยเพ่ือ

ประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน

ยุทธศำสตร์ที่ 4
กำรสร้ำงค่ำนิยมและ

สมรรถนะบุคลำกรเพ่ือ
ควำมสำมำรถในกำรใช้
งำนเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ชำญฉลำดและมี

วิจำรณญำณ

พันธกิจ
1) บริหำรกำรให้บริกำรระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้วยมำตรฐำนสำกล

2) บริหำรคุณภำพข้อมูลสำรสนเทศ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

3) ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและกำร
บริกำร

4) บริหำรทรัพยำกรและทุนมนุษย์ให้
สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี
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นโยบำย ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล

1. ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการบริหารด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากล รองรับภาระกิจในการเป็นศูนย์กลาง
บริการด้านคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลกลางที่มีคุณภาพรองรับการให้บริการด้านคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ

3. ส่งเสริมการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการท างาน

4. ส่งเสริมการสร้างค่านิยมและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เต็มประสิทธิภาพ 
ชาญฉลาดและมีวิจารณญาณ
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Mind Map กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ภำพรวมแผนงำน/โครงกำร รองรับยุทธศำสตร์ด้ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศำสตร์

แผนงำน โครงกำร
ปีงบประมำณ (ล้ำนบำท)

รวม
2563 2564 2565

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับ
กระบวนการบริหารด้านเทคโนโลยดีิจิทัล
รองรับการเป็นศูนย์กลางบริการด้านคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

แผนงานที่ 1.1 : การปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

1.1.1 พัฒนากระบวนการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 4 4

แผนงานที่ 1.2 : การพัฒนาระบบสนบัสนนุการบริหาร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

1.2.1 พัฒนาระบบ IT Portfolio (ITPM) 2 2
1.2.2 จัดหาชุดเครื่องมือเพื่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาความสามารถใน
การจัดการคุณภาพข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติการการบริหารและ
การบริการแก่เครือข่ายสมาชิกและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

แผนงานที่ 2.1 : การจัดการมาตรฐานข้อมูลและข้อมูล
หลัก

2.2.1.1 พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวฒุิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ 10 10
2.2.1.2 พัฒนามาตรฐานข้อมูลและการจัดการคุณภาพข้อมูลหลัก 5 5

แผนงานที่ 2.2 : การบูรณาการระบบงานเพื่อ
ความสามารถในการท างานร่วมกัน

2.2.2.1 พัฒนาสถาปัตยกรรมบริการเพื่อการบูรณาการระบบงาน ระยะที่ 1 5 5
2.2.2.2 พัฒนาสถาปัตยกรรมบริการเพื่อการบูรณาการระบบงาน ระยะที่ 2 4 4
2.2.2.3 พัฒนาระบบเก็บข้อมูลประวัติใบคุณวฒุิบนระบบ Blockchain 2 1 3
2.2.2.4 พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
(Data Science)

8 4 12

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสม ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

แผนงานที่ 3.1 : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 3.3.1.1 จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประจ าปี 2 2
แผนงานที่ 3.2 : การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3.3.2.1 จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 1

แผนงานที่ 3.3 : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความต่อเนื่องในการบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3.3.3.1 ติดตั้งเครือข่าย Centralized Management 1 1
3.3.3.2 ตรวจประเมินและการปิดช่องว่างเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 2 2

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างค่านิยมและ
สมรรถนะบุคลากรเพื่อความสามารถในการ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจทิัลที่ชาญฉลาดและมี
วิจารณญาณ

แผนงานที่ 4.1 : แผนพัฒนาบคุลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 4.4.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนปฏิบตัิการดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวชิาชีพ 
(องค์การมหาชน) ปี 2563 – 2565

1.5 1.5 1.5 4.5

แผนงานที่ 4.2 : การสร้างค่านิยมในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ

4.4.2.1 ส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 0.1 0.1 0.1 0.3

รวม 28.60 20.60 9.60 58.80
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แผนงำน/โครงกำร รองรับยุทธศำสตร์ด้ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำและยกระดับกระบวนกำรบริหำรดำ้นเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงบริกำรด้ำนคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนอำชีพ

แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัด
ปีงบประมำณ (ล้ำนบำท)

รวม
2563 2564 2565

แผนงำนที่ 1.1
การปรับปรุงกระบวนการบริหารด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

1.1.1 พัฒนากระบวนการบริหารด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล ISO 20000 

มีกระบวนการบริหารบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่อ้างอิงได้ตามมาตรฐานสากล  
ISO 20000

4 4

แผนงำนที่ 1.2
การพัฒนาระบบสนบัสนนุการบริหารด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

1.2.1 พัฒนาระบบ IT Portfolio (ITPM) 1. เพื่อให้ สคช. มีเครื่องมือในการจัดเก็บ
ข้อมูลทางด้านสถาปตัยกรรมไอที
2. เพื่อให้ สคช. มีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของระบบงานทางด้านไอที
3. เพื่อให้ข้อมูลส าหรับการด าเนินการทางด้าน 
Digital Transformation

1. ร้อยละ 100 ของการน าข้อมูลเข้าระบบ
2. มีระบบ IT Portfolio (ITPM) ของ สคช.

2 2

1.2.2 จัดหาชุดเครื่องมือเพื่อการพัฒนา
สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อให้ สคช. มีชุดเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร
จัดการและจัดเก็บรายละเอียดเชิง
สถาปัตยกรรมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละความส าเร็จตามแผนงาน 3 3

รวม 6 3 0 9



www.westerngroup.co.th 8

แผนงำน/โครงกำร รองรับยุทธศำสตร์ด้ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรคุณภำพข้อมูลสำรสนเทศเพื่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัตกิำรกำรบริหำรและกำรบรกิำรแกเ่ครือข่ำยสมำชิกและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย

แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัด
ปีงบประมำณ (ล้ำนบำท)

รวม
2563 2564 2565

แผนงานท่ี 2.1
การจัดการมาตรฐานขอ้มูลและข้อมูลหลัก

2.1.1 พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
คุณวุฒิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

1. เพื่อจัดการข้อมูลกลางและข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐาน
อาชีพ
2. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ด้านข้อมูล
ในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

1. ความส าเร็จของแผนงาน
2. ปริมาณผู้ใช้ข้อมูลและการอา้งอิงแหล่งข้อมูลที่
ศูนย์ให้บริการ

10 10

2.1.2 พัฒนามาตรฐานข้อมูลและการจัดการ
คุณภาพข้อมูลหลัก

1. เพื่อการจัดท าและคัดแยกข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นข้อมูลสารสนเทศหลักของ สคช.
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารข้อมูลและ
บูรณาการข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
3. เพื่อก าหนดนโยบายการเข้าถึงข้อมูล 
การตรวจสอบคุณภาพและการก ากับดูแล

1. ร้อยละ 100 ของความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
และผู้รับบริการต่อคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ
2. ร้อยละ 100 ของความส าเร็จตามแผน
3. รูปแบบมาตรฐานข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยน
และ/หรือบูรณาการข้อมลูระหว่างระบบได้ 

5 5

แผนงานท่ี 2.2
การบูรณาการระบบงานเพื่อความสามารถ
ในการท างานร่วมกัน

2.2.1 พัฒนาสถาปัตยกรรมบรกิารเพื่อการ
บูรณาการระบบงาน ระยะที่ 1

1. เพื่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบงานท่ีเป็นการ
วางรากฐานให้แก่ระบบงานอื่นๆ
2. เพื่อความสามารถในการบูรณาการระบบงานหลัก
ที่มีอยู่ให้สามารถท างานรว่มกันได้

ระบบงานหลักท่ีถูกพัฒนาและปรับย้ายมาสู่
สถาปัตยกรรมบริการ จ านวน 3 ระบบงาน

5 5

2.2.2 พัฒนาสถาปัตยกรรมบรกิารเพื่อการ
บูรณาการระบบงาน ระยะที่ 2

1. เพื่อขยายผลการแลกเปลีย่นเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่าง สคช. กับหน่วยงานภายนอก
2. เพื่อความสามารถในการบูรณาการระบบงานหลัก
ที่มีอยู่ให้สามารถท างานรว่มกันได้

1. ระบบงานท่ีย้ายมาเป็น SOA จ านวน 5 ระบบ 
งาน
2. ร้อยละ 100 ของความส าเร็จตามแผน

4 4
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แผนงำน/โครงกำร รองรับยุทธศำสตร์ด้ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำควำมสำมำรถในกำรจัดกำรคุณภำพข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือประสิทธิภำพกำรปฏิบัตกิำรกำรบริหำรและกำรบริกำรแกเ่ครือข่ำยสมำชิกและผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย

แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัด
ปีงบประมำณ (ล้ำนบำท)

รวม
2563 2564 2565

แผนงานที่ 2.2 (ต่อ)
การบูรณาการระบบงานเพื่อความสามารถ
ในการท างานร่วมกัน

2.2.3 พัฒนาระบบเก็บข้อมูลประวัติ
ใบคุณวุฒิบนระบบ Blockchain

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัติใบคุณวฒุิวิชาชีพ ไว้บนระบบ 
Blockchain ได้ 
2. ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลแบบผสมผสานทั้งในแบบ 
On-Chain ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เปิดเผยได้ รวมถึงการจัดเก็บ
แบบ Off-Chain ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่สามารถเปดิเผย
ทั่วไปได้  
3. ระบบสามารถส่งผ่านและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอื่นผ่านทาง
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ REST หรือ SOAP
4. ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบคุณวุฒวิิชาชีพของบคุคลที่สอบผ่านได้
แบบ Realtime ผ่านอุปกรณ์ Mobile Devices / Web Page  

ร้อยละ 80 ของระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน  

2 1 3

2.2.4 พัฒนาระบบการรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ (Data Science)

1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล (Collection) ที่มีอยู่ทั้งหมด 
ทั้งในรูปแบบ Structured/ Unstructured อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อน าข้อมูลที่เก็บไวน้ ามาวเิคราะห์ (Analysis) ทั้งในเชิง 
Descriptive และ Predictive อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อน าข้อมูลที่ได้น ามาน าเสนอ (Presentation) และประยุกต์
ใช้งานได้อย่างเปน็ระบบและมีประสิทธิภาพ
4. น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บและจากการวิเคราะห์มาแลกเปลี่ยน
กับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกได้อยา่งสะดวกและ
รวดเร็ว

ร้อยละ 80 ของระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน  

8 4 12

รวม 17 14 8 39
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แผนงำน/โครงกำร รองรับยุทธศำสตร์ด้ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมำะสม ทันสมัยเพ่ือประสิทธิภำพในกำรปฏบิัตงิำน

แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัด
ปีงบประมำณ (ล้ำนบำท)

รวม
2563 2564 2565

แผนงานที่ 3.1
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

3.1.1 จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ประจ าปี

เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
สนับสนุนต่างๆ ทดแทนอุปกรณ์ที่ล้าสมัย 
ช ารุดและหมดสัญญาเช่า

1. ร้อยละความส าเร็จตามแผน
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2

แผนงานที่ 3.2
การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3.2.1 จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทดแทน
อุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม

1. ร้อยละ 100 ของความส าเร็จในแผน
2. ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อคุณภาพของการใช้งานเครือข่าย

1 1

แผนงานที่ 3.3
การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยและความต่อเนื่องในการบริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3.1 ติดตั้งเครือข่าย Centralized 
Management

เพื่อปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายให้
มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่องและมีความสามารถบ ารุงรักษา
ได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการ

1. ร้อยละความ ส าเร็จตามแผน
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1 1

3.3.2 ตรวจประเมินและการปิดช่องว่างเพื่อ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

เพื่อตรวจประเมินจุดอ่อนและปดิจุดอ่อน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเสี่ยงต่อ
การถูกบุกรุก

จ านวนเหตุการณ์ที่แสดงถงึการบุกรุกระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ น้อยกว่า 2 เหตุการณ์

2 2

รวม 4 2 - 6
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แผนงำน/โครงกำร รองรับยุทธศำสตร์ด้ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงค่ำนิยมและสมรรถนะบุคลำกรเพื่อควำมสำมำรถในกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชำญฉลำดและมีวิจำรณญำน

แผนงำน โครงกำร วัตถุประสงค์ของโครงกำร ตัวชี้วัด
ปีงบประมำณ (ล้ำนบำท)

รวม
2563 2564 2565

แผนงานท่ี 4.1
แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจทิัล

4.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) ปี 2563 – 2565

เพื่อเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลระหว่าง ปี 2563-2565

1. พัฒนาความรู้ทักษะเฉพาะของบุคลากรสายไอ
ทีเพ่ือรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ
2. พัฒนาความรู้ทักษะของบุคลากร สคช. โดย
การจัดหลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปีละ
ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร

1.5 1.5 1.5 4.5

แผนงานท่ี 4.2
การสร้างค่านิยมในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ

4.2.1 ส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างค่านิยมในการพัฒนา ประยุกต์ใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน

ปี 2563 – 2565
จ านวนนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด 3 นวัตกรรม

0.1 0.1 0.1 0.3

รวม 1.60 1.60 1.60 4.80
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ยุทธศำสตร์
ปีงบประมำณ (ล้ำนบำท) รวมงบประมำณ

(ล้ำนบำท)2563 2564 2565

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับกระบวนการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการ

ด้านคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

6 3 - 9

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาความสามารถในการจัดการคุณภาพข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติการ

การบริหารและการบริการแก่เครือข่ายสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

17 14 8 39

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4 2 - 6

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การสร้างค่านิยมและสมรรถนะบุคลากรเพื่อความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีชาญ

ฉลาดและมีวิจารณญาณ

1.6 1.6 1.6 4.8

รวม 28.60 20.60 9.60 58.80

ภำพรวมงบประมำณ
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โครงกำรรองรับแผนงำนงบประมำณประจ ำปี 2563

ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับกระบวนการบริหารด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการด้านคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานอาชีพ

พัฒนากระบวนการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 4
พัฒนาระบบ IT Portfolio (ITPM) 2

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาความสามารถในการจัดการคุณภาพข้อมูล
สารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการการบริหารและการบริการ
แก่เครือข่ายสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน
อาชีพ

10

พัฒนามาตรฐานข้อมูลและการจัดการคุณภาพข้อมูลหลัก 5
พัฒนาระบบเก็บข้อมูลประวัติใบคุณวุฒิบนระบบ Blockchain 2

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม ทันสมัย
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประจ าปี 2
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
ติดตั้งเครือข่าย Centralized Management 1

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างค่านิยมและสมรรถนะบุคลากรเพื่อ
ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชาญฉลาดและมี
วิจารณญาณ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปี 2563 – 2565

1.5

ส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 0.1
รวม (ล้ำนบำท) 28.60



www.westerngroup.co.th 14

โครงกำรรองรับแผนงำนงบประมำณประจ ำปี 2564

ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับกระบวนการบริหาร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการด้าน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

จัดหาชุดเคร่ืองมือเพื่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาความสามารถในการจัดการ
คุณภาพข้อมูลสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการ
การบริหารและการบริการแก่เครือข่ายสมาชิกและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

พัฒนาสถาปัตยกรรมบริการเพ่ือการบูรณาการระบบงาน ระยะที่ 1 5

พัฒนาระบบเก็บข้อมูลประวัติใบคุณวุฒิบนระบบ Blockchain 1
พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
(Data Science)

8

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
เหมาะสม ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตรวจประเมินและการปิดช่องว่างเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ

2

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างค่านิยมและสมรรถนะบุคลากร
เพื่อความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชาญฉลาด
และมีวิจารณญาณ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปี 2563 – 2565

1.5

ส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 0.1
รวม (ล้ำนบำท) 20.60
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โครงกำรรองรับแผนงำนงบประมำณประจ ำปี 2565

ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบประมำณ (ล้ำนบำท)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับกระบวนการบริหาร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการ
ด้านคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

- -

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาความสามารถในการจัดการคุณภาพ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการการบริหาร
และการบริการแก่เครือข่ายสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พัฒนาสถาปัตยกรรมบริการเพื่อการบูรณาการระบบงาน ระยะ
ท่ี 2

4

พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ (Data Science)

4

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม 
ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

- -

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างค่านิยมและสมรรถนะบุคลากร
เพื่อความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชาญฉลาด
และมีวิจารณญาณ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ปี 2563 – 2565

1.5

ส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 0.1
รวม (ล้ำนบำท) 9.60
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กำรก ำกับดูแล และควำมเสี่ยง

เพื่อการก ากบัดแูลการด าเนนิการตามแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ สคช. ควรก าหนดใหม้ีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งมีบทบาท 

 ด้านการก ากบัดแูลในระดับนโยบาย 

 การก ากับด้านกรอบงบประมาณ 

 การติดตามประเมนิผล 

 ก าหนดสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกบัความตอ้งการขององค์กร 
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ควำมเสี่ยงและผลกระทบในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล

ประเด็นยุทธศำสตร์ แผนงำน ผลกระทบ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับกระบวนการบริหารด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการด้านคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพ

แผนงานที่ 1.1 : การปรับปรุงกระบวนการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 1. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไม่สามารถท าหน้าที่
เป็นศูนย์กลางที่ให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
2. ไม่สามารถบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีได้ทันตามการ
เปลี่ยนแปลง
3. ระบบสนับสนุนการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไม่สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์กร

แผนงานที่ 1.2 : การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนาความสามารถในการจัดการคุณภาพข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติการการบริหารและการบริการ
แก่เครือข่ายสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนงานที่ 2.1 : การจัดการมาตรฐานข้อมูลและข้อมูลหลัก ขาดข้อมูลที่เป็นมาตรฐานที่จะน ามาเป็นข้อมูลหลักในการ
ด าเนินงานและประสบปัญหาในการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ภายในองค์กร ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนกันของข้อมูล

แผนงานที่ 2.2 : การบูรณาการระบบงานเพ่ือความสามารถในการ
ท างานร่วมกัน

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ทันสมัย
เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แผนงานที่ 3.1 : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 1. ไม่มีระบบและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพ่ือ
น ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การด าเนินงานของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2. เกิดความซับซ้อนของการจัดวางระบบภายในของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
3. ระบบขาดเสถียรภาพและขาดความต่อเนื่องในการให้บริการ

แผนงานที่ 3.2 : การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แผนงานที่ 3.3 : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและ
ความต่อเนื่องในการบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : การสร้างค่านิยมและสมรรถนะบุคลากรเพ่ือ
ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ชาญฉลาดและมี
วิจารณญาณ

แผนงานที่ 4.1 : แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 1. บุคลากรภายในสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขาด
ทักษะที่จ าเป็นและทันสมัยที่สามารถช่วยให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. ขาดการคิดริเริ่มในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถ
น ามาใช้ภายในองค์กรได้

แผนงานที่ 4.2 : การสร้างค่านิยมในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เต็มประสิทธิภาพ ชาญฉลาดและมีวิจารณญาณ
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