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หน้าที่ 2 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงาน 
สำหรับผูป้ฏิบัติงานภาครัฐ 

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานทั ้งภาครัฐและเอกชนต่างนำเทคโนโลยีดิจ ิท ัลมาใช้ 
เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพการทำงานรวมทั้งการให้บริการประชาชนกันอย่างกว้างขวาง อาจกล่าว 
ได้ว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มและทุกระดับโดยความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นปัจจัยความรู้ที่สำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการยกระดับ
ประสิทธิภาพการทำงานในยุคดิจิทัล เนื่องจากความรู้ในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่นั้น ช่วยให้
บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐสามารถวิเคราะห์ออกแบบและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริง 
ลดการพึ่งความรู้สึกหรือข้อมูลปรุงแต่ง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั ้นตอนการปฏิบัติงานและสร้าง 
ความเชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเอง (Connected and Open 
Government) ได้เป็นอย่างดี แต่ในการดำเนินการที่ผ่านมายังพบปัญหาด้านข้อมูลที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพในปัจจุบัน นั่นคือ (1) ปัญหาการค้นหาข้อมูล 
เช่น ข้อมูลกระจัดกระจายหลายแหล่ง ขาดการจัดเก็บ ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (2) ปัญหาการ
เข้าถึงข้อมูล เช่น หน่วยงานไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล มีวิธีการ เข้าถึงข้อมูลที่ยากและใช้เวลานาน 
และ (3) ปัญหาการใชง้านข้อมูล เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเปน็ปจัจุบัน ไม่มีการกำหนดนิยามที่ชัดเจน 
จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการนำหลักการของธรรมาภิบาลข้อมูล Data Governance มาเป็นกลไก 
ในการกำหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานความ 
ม ั ่นคงปลอดภ ัยและความม ีค ุณภาพของข้อม ูล เพ ื ่อใ ห้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูล 
ของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปจัจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยง
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง ปลอดภัย หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมและการ พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับของ
หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลและการประยุกต์ใช้
ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถที่ได้จากการเข้าร่วม
อบรมไปใช้ ในการดำเน ินการตามกรอบธรรมาภ ิบาลข้อม ูลภาคร ัฐภายในหน่วยงานได้  
อยา่งมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 3 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลในองคก์ร 
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลนั้นถูกต้อง 

มีความม่ันคงปลอดภัย และมีคุณภาพ 
3. เพื ่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) และ 

กระบวนการในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ อันนำไปสู่การดำเนินการ 

ภายในหน่วยงาน ติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
รูปแบบการฝึกอบรม 
 การผึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธี ได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย และการฝึก 
ปฏิบัติการ ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นจะทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิด 
ความคิด และสามารถวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถทำใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 

การจัดอบรม รุ่นละไมเ่กิน 30 คน  จำนวน 3 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง) 
อบรมระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ตารางการฝึกอบรม 
รายชื่อวิทยากรในการอบรม 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ พงศ์กิจวิทูร 
2.ดร.ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

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

Management Component)  
▪ ความสัมพันธ์ระหวา่งการบริหารจดัการข้อมลูและ 

ธรรมภิบาลข้อมลู 
13.00 -16.00 Workshop: การวิเคราะห์

กระบวนงานและชุดข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้องกับงาน 

▪  การระบุข้อมลูที่อยู่ในหนว่ยงาน เพื่อทราบความสมัพันธ์
ของขอ้มูลและกระบวนงานในองค์กร   

▪ การจัดทำ Flow ของขอ้มูล เพื่อการระบคุวามเชื่อมโยงของ
ข้อมูล ทั้งกระบวนงาน  

▪ การจัดทำ List of Data   
 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 4 

เวลา หัวข้อ เนื้อหา 
9.00 -12.00 แนวคิดธรรมาภิบาลขอ้มลู ▪ แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูล นิยามของธรรมาภิบาลข้อมูล 

และ นิยามของศัพท์ตา่งๆที่เกี่ยวขอ้งกับธรรมภิบาลข้อมูล  
▪ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ 

ผา่นระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  
▪ ธรรมาภิบาลข้อมูลในประเทศไทยและระดับสากล  
▪ ความสำคัญของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน 
▪ ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล (ประเภทขอ้มูล ชุดข้อมูล ฐานข้อมูล)  
▪ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการกำกับดูแลข้อมูล 

13.00 -16.00 กรอบธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ ▪  ที ่มาของธรรมภิบาลข้อมูลภาคร ัฐ และ ความหมาย 
ของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance 
Framework for  Government) 

▪ โครงสร้างของธรรมภิบาลข้อมลูภาครัฐ กระบวนการ 
ธรรมภิบาล ข้อมูลภาครัฐ  สภาพแวดล้อมของธรรมภิบาล 
ข้อมูล 

▪ การนิยามข้อมูล (หมวดหมู่ของข้อมูล คำอธิบายชุดข้อมูล 
บัญชี ข้อมูล พจนานุกรมขอ้มูล)  กฎเกณฑ์ข้อมูล (นโยบาย 
ข้อมูล มาตรฐานข้อมูล)   

▪ แนวทางการวัดการดำเนินการและความสำเร็จของ 
ธรรมาภิบาลข้อมูล   

 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 

9.00 -12.00 Workshop: การจัดทำ 
ธรรมาภิบาลข้อมลู 

▪ การจัดทำช้ันความลับข้อมูล (Data Classification)  
▪ การจ ัดทำการจ ัดทำเมทาดาตาเช ิงธ ุรก ิจ (Business 

Metadata)  
▪ การจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) 
▪ การจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog)  
▪ การจัดทำนโยบายข้อมูล (Data Policy) 

13.00 -16.00 Workshop: การจัดทำ 
ธรรมาภิบาลข้อมลู 

▪ อภิปรายผลร่วมกันถึงแนวทางการนำกรอบธรรมาภิบาล 
ข ้ อ ม ู ล ไ ป ป ร ะ ย ุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ห น่ ว ย ง า น เ พ ื ่ อ ใ ห้ เ กิ ด 
การบูรณาการร่วมกันในการทำงาน  

▪ นำเสนอผลงานกลุ่มจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
 
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร 
- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ 9,000 บาท (รวมภาษีมูลค าเพิ ่มแล้ว) ทั ้งนี ้ ค่าลงทะเบียนข้างต้น  
รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 
- คา่ลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ 6,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่มแล้ว) 



 
 

    
 
    

 

หน้าที่ 5 

หมายเหตุ กรณีผู้เข้าอบรมมีจำนวนไม่ถึงตามที่กำหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งใหผู้้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหนา้ 

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร 

1. ผู้เขา้รับการฝึกอบรมจะต้องเขา้ร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลัง
การ ฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑก์ารผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
3. ผู้เขา้รับการอบรมจะต้องนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มในวันสุดทา้ยของการฝึกอบรม 
 

สถานที่ฝึกอบรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4400-9009 Fax.0-4424-4739 
email:nrrupr@nrru.ac.th,nrrupr@gmail.com www.facebook.com/nrru 

 
สอบถามรายละเอียด 
หากทา่นมีขอ้สงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
  ดร.ฉัฐระพี  โพธิ์ปิติกุล หมายเลขโทรศัพท์ 044-247021 
ดำเนินการฝึกอบรมโดย 

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 Tel. 044-247021 
https://www.facebook.com/computercenter.nrru 
 

http://www.facebook.com/nrru

