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หน้าที่ 2 

หลักสูตรการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ  
(Government Data Governance in Practice) 

จัดโดย โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ (DIGITECH) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 
หลักการและเหตุผล 

   
ในปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพการท างานรวมทั้งการให้บริการประชาชนกันอย่างกว้างขวาง อาจกล่าวได้ว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเจ้าหน้าที่    
ทุกกลุ่มและทุกระดับ โดยความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นปัจจัยความรู้ที่
ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการยกระดับประสิทธิภาพการท างานในยุคดิจิทัล เนื่องจากความรู้ในเรื่องการจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่นั้น ช่วยให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐสามารถวิเคราะห์ออกแบบและตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลจริง ลดการพ่ึงความรู้สึกหรือข้อมูลปรุงแต่ง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้างความ
เชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเอง (Connected and Open Government) ได้
เป็นอยา่งดี 

แตใ่นการด าเนินการที่ผ่านมายังพบปัญหาด้านข้อมูลที่เป็นอุปสรรคต่อการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพในปัจจุบัน นั่นคือ (1) ปัญหาการคน้หาข้อมูล เช่น ขอ้มูลกระจัดกระจายหลายแหล่ง ขาดการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (2) ปัญหาการเข้าถึงข้อมูล เช่น หน่วยงานไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล มีวิธีการ
เขา้ถึงขอ้มูลที่ยากและใช้เวลานาน และ (3) ปัญหาการใช้งานขอ้มูล เช่น ขอ้มูลไม่ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบัน ไม่มีการ
ก าหนดนิยามที่ชัดเจน จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการน าหลักการของธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)   
มาเปน็กลไกในการก าหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานความ
มั่นคงปลอดภัยและความมีคุณภาพของข้อมูล เพ่ือให้การได้มาและการน าข้อมูลไปใช้ของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง
ปลอดภัย 

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของการสร้าง   
ธรรมาภิบาลข้อมูลและการประยุกต์ใช้ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพ่ือยกระดับทักษะความรู้
ความสามารถที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการด าเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐภายใน
หนว่ยงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
  



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 3 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลในองคก์ร 
2. เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจัดการขอ้มูลเพื่อให้การได้มาและการน าข้อมูลไปใช้นั้นถูกตอ้ง  

มีความม่ันคงปลอดภัย และมีคุณภาพ 
3. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) และ

กระบวนการในการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถน ากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ อันน าไปสู่การด าเนินการ 
5. ภายในหน่วยงาน ติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 
6. การฝึกอบรม 

รูปแบบการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธี ได้แก่  
1. การบรรยาย เพ่ือถ่ายทอดเนื้อการและแนวคิดทฤษฎี  
2. การอภิปราย เพ่ือกระตุ้นความสนใจ ความคิด และสร้างสรรค์ค าตอบที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา  
3. การฝึกปฏิบัติการ เพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีเพ่ือการปฏิบัติจริง 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 

การจัดอบรมหลักสูตร DGA303 การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 
จะใช้เวลา 18 ชั่วโมง (หรือ 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง) ต่อการอบรม 1 รุ่น รุนละไมเกิน 30 คน โดยจะเริ่มจัดการ
ฝึกอบรมตั้งแตเ่ดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565 เดือนละ 1 รุ่น 

 
ตารางการฝึกอบรม 
รายชื่อวิทยากรในการอบรม 

1. อ. ดร.นิศาชล จ านงศรี 
 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
 วันที่ 1 

9.00 -12.00 การบริหารจัดการข้อมูล  ระบบการบริหารและกระบวนการจัดการข้อมลู  
 วงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle)  
 องค์ประกอบของการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management 

Component)  
 ความสัมพันธ์ระหวา่งการบริหารจดัการข้อมลูและธรรมภิบาล      

ข้อมูล 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 4 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
13.00 -16.00 Workshop: การวิเคราะห ์

กระบวนงานและชุดข้อมูลที ่
เกี่ยวขอ้งกับงาน 

 การระบุข้อมลูที่อยู่ในหนว่ยงาน เพื่อทราบความสมัพันธ์ของ
ข้อมูลและกระบวนงานในองค์กร  

 การจัดท า Flow ของขอ้มูล เพื่อการระบคุวามเชื่อมโยงของข้อมูล 
ทั้งกระบวนงาน  

 การจัดท ารายการข้อมลู (List of Data) 
 วันที่ 2 

9.00 -12.00 แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูล  แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูล นิยามของธรรมาภิบาลข้อมูล และ 
นิยามของศัพท์ตา่งๆที่เกี่ยวขอ้งกับธรรมภิบาลข้อมูล  

 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน 
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  

 ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ พ.ศ. 2563 

 ความส าคัญของการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน  
 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล (ประเภทขอ้มูล ชุดขอ้มูล ฐานข้อมูล)  
 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการก ากับดูแลขอ้มูล 

13.00 -16.00 กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  ที่มาของธรรมภิบาลข้ อมูลภาครั ฐ  และความหมายของ         
ก ร อ บ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ข้ อ มู ล ภ า ค รั ฐ  ( Data Governance 
Framework for Government)  

 โครงสร้างของธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ กระบวนการธรรมภิบาล 
ข้อมูลภาครัฐ สภาพแวดล้อมของธรรมภิบาลข้อมูล  

 การนิยามข้อมูล (หมวดหมู่ของข้อมูล ค าอธิบายชุดข้อมูล       
บัญชีข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล) กฎเกณฑ์ข้อมูล (นโยบายข้อมูล 
มาตรฐานข้อมูล)  

 แนวทางการวัดการด าเนินการและความส าเร็จของธรรมาภิบาล 
ข้อมูล 

 แนวทางการจัดท าช้ันความลับข้อมูล (Data Classification)  
 วันที่ 3 

9.00 -12.00 Workshop: การจัดท าธรรมา     
ภิบาลขอ้มลู  

 การจัดท าการจัดท าเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata)  
 การจัดท าเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata)  
 การจัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog)  
 การจัดท านโยบายข้อมูล (Data Policy) 

13.00 -15.00 Workshop: การจัดท าธรรมา    
ภิบาลขอ้มลู (Cont.) 

 น าเสนอผลงานกลุ่มจากการฝากอบรมเชิงปฏิบัติ 
 การอภิปรายผลร่วมกันถึงแนวทางการน ากรอบธรรมาภิบาล

ข้อมูลไป ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันในการ ท างาน 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 5 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
15:00 - 16:00 การสอบประมวลความรู ้  

 
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ  6,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  

หมายเหตุ  
  - ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าเก็บสะสมในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว 
 - กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งใหผู้้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหนา้ 

 
เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมฯ 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยแบบประเมินผลหลัง

การฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) 
3. ผู้เข้ารับการอบมรมจะต้องน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม 

 
สถานที่ฝึกอบรม 
การฝึกอบรมหลักสูตร DGA303 หลักสูตรการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ภาครัฐ เป็นการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SUT XLANE 
ที่ https://xlane.sut.ac.th และผ่านระบบ Zoom 
 
สอบถามรายละเอียด 
หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณนฤมล กันโพธิ 
หมายเลขโทรศัพท ์0-4422-3789  

 
ด าเนินการฝึกอบรมโดย 
 
โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจทิัลรูปใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

 ที่อยู ่111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

 โทร. 0-4422-3789 

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ digitech@sut.ac.th  

 เว็บไซต์ https://digitech.sut.ac.th  
 

https://xlane.sut.ac.th/
mailto:digitech@sut.ac.th
https://digitech.sut.ac.th/


 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 6 

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการช าระเงิน 
1. เปิดรับสมัครลงทะเบียนและช าระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 
2. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://digitech.sut.ac.th 
3. ช าระเงินค่าลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าเอกสารและวัสดุประกอบการอบรม) โดย 

โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มทส. 
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เลขที่บัญชี : 707-2-14444-2 

1. ส่งหลักฐานการโอนเงินและแจ้งยืนยันที่คุณนฤมล กันโพธิ โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ โทรสาร 0-4422-3789 หรือ digitech@sut.ac.th ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

5. ส าหรับผู้ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะด าเนินการ
แจ้งรหัสและรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบผ่านทางอีเมลที่ได้ระบุแจ้งไว้ในใบสมัครหรือระบบลงทะเบียน 
(โปรดตรวจสอบอีเมลของท่านให้ถูกต้อง และตรวจสอบการแจ้งกลับในเดือนมิถุนายน 2565) 

** กรณีมีจ ำนวนผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรมแต่ละหลักสูตรน้อยกว่ำ 15 คน โครงกำรจัดรูปแบบกำร
บริหำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรจัด
อบรม ทั้งนี้จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำลงทะเบียนแก่ผู้มีหลักฐำนกำรช ำระค่ำลงทะเบียนแล้ว ** 


