
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

จัดโดย คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิัล 

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

ภายใตการดำเนินงานของ 

สำนักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคการมหาชน) 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 1 

สารบัญ 

 

  หนาท่ี 

 หลักการและเหตุผล 2 

 วัตถุประสงค 3 

 รูปแบบการฝกอบรม 3 

 ระยะเวลาการฝกอบรม 3 

 ตารางการฝกอบรม 4 

 คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 5 

 เง่ือนไขการผานการฝกอบรม 5 

 สถานท่ีฝกอบรม 5 

 สอบถามรายละเอียด 6 

 ดำเนินการฝกอบรมโดย 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภายในหนวยงานสำหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ 

(Government Data Governance in Practice) 

จัดโดย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

ภายใตการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

 

หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ ตองใชขอมูลมาวิเคราะหเพื่อตัดสินใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลภาครัฐ 

ถือเปนแหลงขอมูลขนาดใหญที่มีความสำคัญ แตปจจุบันยังพบปญหาในการคนหา การเขาถึง และการใชงาน

ขอมูล ซึ่งปญหาเหลานี้ ลวนแลวแตเกิดจากการบริหารจัดการขอมูลที่ยังไมไดมีกระบวนการ แนวทาง และวิธี

ปฏิบัติตอขอมูลที่เปนรูปธรรมธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ถูกกำหนดในพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ

ใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ใหเปนกลไกหนึ่ง ในการกำหนดแนวทางในการควบคุมและบริหาร

จัดการขอมูล ใหเปนไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ไดกำหนดไว เพื่อนำไปสูการเปดเผย เชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐผานระบบดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผานในการเปนหนวยงานที่ขับเคลื่อนดวยขอมูลอยางมี

คุณภาพ รักษาความเปนสวนบุคคล และมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งนี้ มีมติที ่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ประกาศ

คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่องธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2562 และคณะรัฐมนตรีมี

มติ รับทราบและเห็นชอบตามประกาศดังกลาว เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2563 โดย Data Governance Quick Guide 

ฉบับนี้ เปนการสรุปขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐเพื่อใหนำไปศึกษาเพื ่อเริ ่มตนจัดทำภายใน

หนวยงาน 

 หลักสูตรนี้มุงเนนการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในการประบริหารจัดการขอมูลในองคกร การฝกปฏิบัติ

เพื่อวิเคราะหกระบวนงานในองคกรโดยผลจากการฝกปฏิบัติจะทำใหเห็นการชุดขอมูลที่จำเปนตองใชในแตละ

กระบวนงาน และเห็นความเชื่อมโยงของแตละชุดขอมูลเพื่อใหแตละสวนงานไดเห็นภาพของการใชขอมูลรวมกัน

ในหนวยงานและกำหนดผูรับผิดชอบชุดขอมูลนั้น ๆ ได การเรียนรูเกี ่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

ความสำคัญของการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล กระบวนการในการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลแตละขั้นตอน การฝก

ปฏิบัติในการจัดทำชั้นความลับขอมูล (Data Classification) การจัดทำการจัดทำเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business  

Metadata) การจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata การจัดทำบัญชีขอมูล (Data Catalog) การ 

จัดทำนโยบายขอมูล (Data Policy) 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลขอมูลในองคกร 

2. เพื่อสรางความรูความเขาใจในการบริหารจัดการขอมูลเพื่อใหการไดมาและการนำไปใชขอมูลนั้นถูกตอง 

มีความม่ันคงปลอดภัย และมีคุณภาพ 

3. เพื ่อสรางความรู ความเขาใจในกรอบธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance Framework) และ

กระบวนการในการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสามารถนำกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐไปประยุกตใช อันนำไปสูการดำเนินการ

ภายในหนวยงาน ติดตามการบริหารจัดการขอมูลใหมีความโปรงใส และตรวจสอบได 

 

รูปแบบการฝกอบรม 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะประกอบดวยเนื้อหาท้ังภาคทฤษฎีและเนื้อหาเชิงเทคนิคเบื้องตน 

มีการบรรยาย (Lecture) การอภิปราย (Discussion) และฝกปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

หลักสูตรในการนำองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 

 

การจดัอบรมจำนวน 4 รุน รุนละไมเกิน 30 คน จำนวน 3 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง) 

รุนท่ี 1 อบรมระหวางวันท่ี 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

รุนท่ี 2 อบรมระหวางวันท่ี 27-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

รุนท่ี 3 อบรมระหวางวันท่ี 3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

รุนท่ี 4 อบรมระหวางวันท่ี 9-11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 4 

ตารางการฝกอบรม 

รายช่ือวิทยากรในการอบรม 

1. ดร.อมรวิทย วัชรพฤกษาดี 

2. ดร.พุทธคุณ พุทธวัฒนากุล 

3. นายสุพจน พวงกำเหนิด 

4. นางสาวรัตติกานต วิบูลยพานิช 

5. นายจิรวิญญ ดีเจริญชิตพงศ 

 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

9:00 – 12:00  การบริหารจัดการขอมูล  ภาพรวมของการใชขอมูลในหนวยงาน 

 ระบบการบริหารและกระบวนการจัดการขอมูล 

 วงจรชีวิตของขอมูล (Data Life Cycle) 

 องคประกอบของการบริหารจัดการขอมูล (Data Management 

Component) 

 ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการขอมูลและธรรมภิบาล

ขอมูล 

13:00 – 16:00  ฝกปฏิบัติ การวิเคราะห

กระบวนงาน 

 การระบุขอมูลที่อยูในหนวยงาน เพื่อทราบความสัมพันธของ

ขอมูลและกระบวนงานในองคกร 

 การจัดทำ Flow ขอขอมูล เพ่ือการระบุความเช่ือมโยงของขอมูล

ท้ังกระบวนงาน 

 การจัดทำ List of Data 

 วันท่ี 2 

9:00 – 12:00  แนวคิดธรรมาภิบาลขอมูล  นิยามของธรรมาภิบาลขอมูล และนิยามของศัพทตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับธรรมาภิบาลขอมูล 

 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผาน

ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

 ธรรมาภิบาลขอมูลในประเทศไทยและระดับสากล 

 ความสำคัญของการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลในหนวยงาน 

 ความรูเก่ียวกับขอมูล (ประเภทขอมูล ชุดขอมูล ฐานขอมูล) 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 5 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการกำกับดูแลขอมูล 

13:00 – 16:00  กรอบธรรมาภิบาลขอมูล

ภาครัฐ 

 ท่ีมาของธรรมภิบาลขอมูลภาครัฐ  

 ความหมายของกรอบธรรมาภ ิบาลข อม ูลภาคร ัฐ (Data 

Governance Framework for Government)  

 โครงสรางของธรรมภิบาลขอมูลภาครัฐ 

 กระบวนการธรรมภิบาลขอมูลภาครัฐ 

 สภาพแวดลอมของธรรมภิบาลขอมูล 

 การนิยามขอมูล (หมวดหมูของขอมูล คำอธิบายชุดขอมูล บัญชี

ขอมูล พจนานุกรมขอมูล) 

 กฎเกณฑขอมูล (นโยบายขอมูล มาตรฐานขอมูล) 

 แนวทางการวัดการดำเนินการและความสำเร็จของธรรมาภิบาล

ขอมูล 

 แนวทางการจัดทำช้ันความลับขอมูล (Data Classification) 

 แนวทางการจัดทำเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) 

 วันท่ี 3 

9:00 – 12:00  ฝกปฏิบัติ การจัดทำธรรมาภิ

บาลขอมูลภาครัฐ 

 การจัดทำช้ันความลับขอมูล (Data Classification) 

 การจัดทำการจัดทำเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) 

 การจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) 

13:00 – 16:00  ฝกปฏิบัติ การจัดทำธรรมาภิ

บาลขอมูลภาครัฐ 

 การจัดทำบัญชีขอมูล (Data Catalog) 

 การจัดทำนโยบายขอมูล (Data Policy) 

หมายเหตุ: 

1. พักรับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา 10:30 – 10:45 น. ชวงบาย เวลา 14:30 – 14:45 น. 

2. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12:00 – 13:00 น. 

3. กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

    คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ  7,490 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

หมายเหตุ: 

 คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 6 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

1. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการฝกอบรม (Pre-Test) 

2. ทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผาน

ไมนอยกวารอยละ 70 

3. ผูเขารับการฝกอบรมเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาฝกอบรมตลอดหลักสูตร 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 7 

สถานท่ีฝกอบรม 

 

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม 

ท่ีอยู: 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน  

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 

โทรศัพท: +66 (0) 2972 7200 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

หากมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอไดท่ี ดร.อมรวิทย วัชรพฤกษาดี 

หมายเลขโทรศัพท 064 1450 246 

 

ดำเนินการฝกอบรมโดย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

(Faculty of Information Technology and Digital Innovation, North Bangkok University) 

ท่ีอยู ชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน  

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 

โทรศัพท: +66 (0) 2972 7200 

โทรสาร: +66 (0) 2972 7751 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: it@northbkk.ac.th 

 

 

 

 


