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หลักสูตรการจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภายในหนวยงานสําหรับผูปฏิบัติงาน
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 ระยะเวลาการฝกอบรม 4 

 ตารางการฝกอบรม 4 

 คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 6 

 เง่ือนไขการผานการฝกอบรม 6 

 สถานท่ีฝกอบรม 7 

 สอบถามรายละเอียด 7 

 ดําเนินการฝกอบรมโดย 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 2 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรการจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภายในหนวยงานสําหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ 

(Government Data Governance in Practice) 

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันองคกรหรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตางนําเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใชเ พ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพการทํางานรวมท้ังการใหบริการประชาชนกันอยางกวางขวาง อาจกลาวไดวา ทักษะการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานและเกิดประโยชนสูงสุดเปนทักษะท่ีจําเปนอยางยิ่งสําหรับเจาหนาท่ีทุก

กลุมและทุกระดับโดย ประเด็นแรกท่ีควรใหความสําคัญ คือ การตระหนักรูในเรื่องของความสําคัญของเทคโนโลยี

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการขอมูลรวมท้ังการทํางานเก่ียวกับขอมูลท่ีไมขัดตอ

กฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของซ่ึงเปนสิ่งสําคัญในการท่ีจะปรับเปลี่ยนไปสูองคกรดิจิทัล และการกํากับดูแลขอมูลหรือ

ธรรมาภิบาลขอมูลจะเปนกรอบในการกํากับดูแลเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติดานขอมูลภายในองคกร เพ่ือท่ีให

ขอมูลมีความพรอมใช มีคุณภาพ มีความม่ันคงปลอดภัย ไมละเมิตอกฎหมายและกฎระเบียบ และอยางมีความ

โปรงใส มีความรับผิดชอบและบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน 

หลักสูตรนี้จะทําใหผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจในหลักการของกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

เขาใจรายการสิ่งท่ีตองปฏิบัติในองคกร แนวทางการจัดทําคําอธิบายขอมูล การจําแนกหมวดหมูของขอมูล การ

ควบคุมคุณภาพขอมูล การประเมินระดับสถานะขององคกร การจัดทํานโยบายขอมูล แนวทางการสื่อสาร และการ

จัดการการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร เพ่ือตอบสนองตอความตองการของหนวยงานและเปนประโยชนตอการ

พัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 3 

 
วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือสรางความตระหนักถึงความสําคัญของธรรมาภิบาลขอมูลในองคกร 

2. เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการบริหารจัดการขอมูลเพ่ือใหการไดมาและการนําไปใชขอมูลนั้น

ถูกตอง มีความม่ันคงปลอดภัย และมีคุณภาพ 

3. เพ่ือสรางความรูความเขาใจในกรอบธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance Framework) และ

กระบวนการในการจัดทําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสามารถนํากรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐไปประยุกตใช อันนําไปสูการ

ดําเนินการภายในหนวยงาน ติดตามการบริหารจัดการขอมูลใหมีความโปรงใส และตรวจสอบได 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 4 

รูปแบบการฝกอบรม 

 

การฝกอบรมในหลักสูตรฯ เปนการผสมผสานหลายวิธี ไดแก การบรรยาย กรณีศึกษา ฝกปฎิบัติ และการ

อภิปราย ซ่ึงการผสมผสานรูปแบบการฝกอบรมดังกลาวขางตนจะทําใหผูเรียนมีกระบวนการเรียนรู และเกิด

ความคิด และสามารถวิเคราะห ซ่ึงจะสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีไดกําหนดไว 

 

ระยะเวลาการฝกอบรม 
 

การจดัอบรมจํานวน 3 รุน รุนละไมเกิน 40 คน จํานวน 3 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง) 

รุนท่ี 1 อบรมระหวางวันท่ี 20-22 เมษายน 2565 

รุนท่ี 2 อบรมระหวางวันท่ี 18-20 พฤษภาคม 2565 

รุนท่ี 3 อบรมระหวางวันท่ี 15-17 มิถุนายน 2565 

 

ตารางการฝกอบรม 

วิทยากร: ผศ.ดร.โษฑศรัตต ธรรมบุษดี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 วันท่ี 1 

09.00 -12.00 การบริหารจัดการขอมูล  ภาพรวมของการใชขอมูลในหนวยงาน 

 ระบบการบริหารและกระบวนการจัดการขอมลู 

 วงจรชีวิตของชอมูล (Data Life Cycle) 

 องคประกอบของการบริหารจัดการขอมูล (Data Management 

Component) 

 ความสัมพันธระหวางการบริหารจดัการขอมลูและธรรมภิบาล

ขอมูล 

 การวิเคราะหกระบวนงาน  การระบุขอมลูท่ีอยูในหนวยงาน เพ่ือทราบความสมัพันธของ

ขอมูลและกระบวนงานในองคกร 

 การจัดทํา Flow ของขอมูล เพ่ือการระบุความเช่ือมโยงของ

ขอมูลท้ังกระบวนงาน 

 การจัดทํา List of Data 

 แนวคิดธรรมาภิบาลขอมลู  นิยามของธรรมาภิบาลขอมูล และนิยามของศัพทตางๆท่ี

เก่ียวของกับธรรมภิบาลขอมลู 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 5 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผาน

ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 

 ธรรมาภิบาลขอมลูในประเทศไทยและระดับสากล 

 ความสําคญัของการจัดทําธรรมาภบิาลขอมูลในหนวยงาน 

 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการกํากับดูแลขอมลู 

13.00 -16.00 กรอบธรรมาภิบาลขอมลูภาครัฐ  ท่ีมาของธรรมภิบาลขอมลูภาครัฐ 

 ความหมายของกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data 

Governance Framework for Government) 

 โครงสรางของธรรมภิบาลขอมลูภาครัฐ 

 กระบวนการธรรมภิบาลขอมูลภาครัฐ 

 สภาพแวดลอมของธรรมภิบาลขอมูล 

 การนิยามขอมลู (หมวดหมูของขอมลู คําอธิบายชุดขอมลู บัญชี

ขอมูล พจนานุกรมขอมลู) 

 กฎเกณฑขอมูล (นโยบายขอมูล มาตรฐานขอมลู) 

 แนวทางการวัดการดําเนินการและความสาํเร็จของธรรมาภิบาล

ขอมูล 

 แนวทางการจัดทําช้ันความลับขอมูล (Data Classification) 

 แนวทางการจัดทําเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) 

 วันท่ี 2 

09.00 -12.00 ฝกปฏิบัติ การจัดทําธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ 

 การจัดทํานโยบายขอมลู (Data Policy) 

 การจัดวางบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 การวิเคราะหคณุคาและความเสีย่งดานขอมูล 

13.00 -16.00 ฝกปฏิบัติ การจัดทําธรรมาภิบาล

ขอมูลภาครัฐ (ตอ) 

 การจัดทําช้ันความลับขอมูล (Data Classification) 

 การจัดทําการจัดทําเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) 

 การจัดทําเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) 

 การจัดทําบัญชีขอมูล (Data Catalog) 

 วันท่ี 3 

09.00 -12.00 ฝกปฏิบัติ การจัดการคุณภาพ

ขอมูล 

 การระบุมิติคณุภาพขอมลู 

 การระบุแนวทางการแกไขและตัวช้ีวัดคุณภาพขอมลู 

 เครื่องมือท่ีเก่ียวของ 

 มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของ 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 6 

เวลา หัวขอ เนื้อหา 

13.00 -16.00 มาตรฐานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ  กฎหมายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

 กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารทางราชการ 

 มาตรฐานขอมลูเปด 

 มาตรฐานการแลกเปลีย่นเช่ือมโยงขอมูล 

 มาตรฐานดานการจัดการคุณภาพขอมูล 

 มาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ 

 มาตรฐานการกํากับดูแลสารสนเทศ 

 

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. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

คาธรรมเนียมการฝกอบรมของหลักสูตร 

คาลงทะเบียนฝกอบรมทานละ 9,150 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว)  

หมายเหตุ: คาลงทะเบียนขางตน รวม คาอาหารกลางวัน และอาหารวาง 

เง่ือนไขการผานการอบรมและไดรับประกาศนียบัตร 

1. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารวมการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของระยะเวลาการฝกอบรมฯ 

2. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลกอนการ

ฝกอบรม (Pre-Test)  

3. ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการทดสอบประเมินความรูภาคทฤษฎีดวยแบบประเมินผลหลังการ

ฝกอบรม (Post-Test) เกณฑการผานไมนอยกวารอยละ 70 

  



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 7 

สถานท่ีฝกอบรม 

ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ แอนด คอนเวนช่ัน 

ท่ีอยู : 54/7 ถ. แจงวัฒนะ แขวง ทุงสองหอง  

เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียด 

หากทานมีขอสงสัย และ/หรือตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดตอสอบถามไดท่ี  

คุณไชยวัฒน จิรกิจไพบลูย หมายเลขโทรศัพท 097-113-5975 

 

ดําเนินการฝกอบรมโดย 

กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ท่ีอยู 25/25 ถ.พุทธมณฑลสาย 4, ศาลายา, พุทธมณฑล, นครปฐม, 73170 

โทร (02) 889-2138 ตอ 6251-2 

โทรสาร (02) 889-2138 ตอ 6259 

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส sotarat.tha@mahidol.ac.th 

เว็บไซตหนวยงาน https://itm.eg.mahidol.ac.th 

เว็บไซตโครงการอบรม https://www.datalentteam.com 

 

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาลงทะเบียนการฝกอบรมไมวากรณีใดๆ ยกเวนกรณีมีเหตุ

สุดวิสัยไมสามารถจัดฝกอบรมได 



 
 

    

 
    

 

หนาที่ 8 

 


