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โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรจัดธรรมำภิบำลข้อมูลภำยในหน่วยงำนส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนภำครัฐ 

จัดโดยส ำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 

หลักกำรและเหตุผล 

  

โลกปัจจุบันนั้นได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จากก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ทุกองค์กรจะมีการเก็ฐข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ หรือแม้แต่บุคลากรในองค์กรไว้ในระบบต่าง ๆ แต่หลาย

หน่วยงานก็เก็บข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจน รวมทั้งการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ท าให้ปัจจุบันมีการ

ล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะเกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนร าคาญหรือความเสียหาย

ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าว ท าได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

เศรษฐกิจโดยรวมในต่างประเทศเช่น ในสหภาพยุโรป ได้มีการออกกฎหมาย GDPR (General Data Protection 

Regulation) ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส าหรับ

ประเทศไทย ได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 

2562 โดยเป็นกฎหมายที่มีความสอดคล้องกับกฎหมาย GDPR ของสหภาพยุโรปเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

และจะมีผลบังคับใช้งานอย่างแท้จริงไม่เกินกลางปี พ.ศ. 2564 นี้ 

           ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมองค์กรต่าง ๆ ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือป้องกันการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อันจะน าสู่การฟ้องร้องด าเนินคดีโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
และเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมา
เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะที่จ าเป็นอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

 

วัตถุประสงค์ 

 

1. เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร 

2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือให้การได้มาและการน าไปใช้ข้อมูลนั้นถูกต้อง 

มีความม่ันคงปลอดภัยและมีคุณภาพ 
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3.  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework) และ

กระบวนการในการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 

4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถน ากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ อันน าไปสู่การด าเนินการ

ภายในหน่วยงาน ติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

รูปแบบกำรฝึกอบรม 

 
1) บรรยาย (Lecture) 
2) การอภิปราย (Discussion) 
3) อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

 

รูปแบบและจ านวนชั่วโมงการฝึกอบรม ทั้งรูปแบบ Online และ On-Site ดังตาราง 

การบรรยาย (Lecture) 

(ชั่วโมง) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

(ชั่วโมง) 

9 9 

จ านวนชั่วโมงอบรมในหลักสูตร รวม 18 ชั่วโมง (3 วัน) 

หมายเหตุ :  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

ระยะเวลำกำรฝึกอบรม 

 

รุ่นที ่ ช่วงเวลา รูปแบบ สถานท่ี 

1 13 – 15 มิถุนายน 2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.นครปฐม 

2 15 – 17 สิงหาคม  2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.นครปฐม 

3 5 – 7 ตุลาคม 2565 Onsite ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มศก. จ.เพชรบุรี 
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ตำรำงกำรฝึกอบรม 

รายชื่อวิทยากรในการอบรม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  เชาวลิต 

เวลำ หัวข้อ เนื้อหำ 

 วันที่ 1 

9.00 – 12.00 

 

การบริหารจัดการข้อมูล 
 

 ภาพรวมของการใช้ข้อมูลในหน่วยงาน 
 ระบบการบริหารและกระบวนการจัดการ 
 วงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle) 
 องค์ประกอบของการบริหารจัดการข้อมูล 
 (Data Management Component) ความสัมพันธ์

ระหว่างการบริหารจัดการข้อมูลและธรรมภิบาล
ข้อมูล 

13.00 - 

16.00 

ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์
กระบวนงาน 
 

 การระบุข้อมูลที่อยู่ในหน่วยงาน เพ่ือทราบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลและกระบวนงานในองค์กร 

 การจัดท า Flow ของข้อมูล เพ่ือการระบุความ 
 เชื่อมโยงของข้อมูลทั้งกระบวนงาน 
 การจัดท า List of Data ข้อมูล 

 
 วันที่ 2 

9.00 - 12.00 แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูล 
 

 นิยามของธรรมมาภิบาล และนิยามของศัพท์ต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับธรรมมาภิบาลข้อมูล 

 พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐระบบดิจิทัล พ.ศ.2564 

 ธรรมาภิบาลข้อมูลในประเทศไทยและระดับสากล 
 ความส าคัญของการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลใน

หน่วยงาน 
 ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล (ประเภทข้อมูล ชุดข้อมูล 

ฐานข้อมูล) 
 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการก ากับดูแลข้อมูล 
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เวลำ หัวข้อ เนื้อหำ 

13.00 – 

16.00 

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ 
 

 ที่มาของธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
 ความหมายของกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล 
 ภาครัฐ (Data Governance Framework for 

Government) 
 โครงสร้างของธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
 กระบวนการธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
 สภาพแวดล้อมของธรรมภิบาลข้อมูล 
 การนิยามข้อมูล (หมวดหมู่ของข้อมูล ค าอธิบายชุด

ข้อมูล บัญชีข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล) 
 กฎเกณฑ์ข้อมูล (นโยบายข้อมูล มาตรฐานข้อมูล) 
 แนวทางการวัดการด าเนินการและความส าเร็จของ

ธรรมาภิบาลข้อมูล 
 แนวทางการจัดท าชั้นความลับข้อมูล (Data 

Classification) 
 แนวทางการจัดท าเมทาดาตาเชิงธุรกิจ 
 แนวทางการจัดท าเมทาดาตาเชิงเทคนิค 

(Technical Metadata) 
 การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีข้อมูล 

(DataCatalog) 
 ฝึกปฏิบัติ การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
 การจัดท าชั้นความลับข้อมูล (Data Classification) 
 การจัดท าการจัดท าเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business 

Metadata) 
 การจัดท าเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical 

Metadata) 
 การจัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
 การจัดท านโยบายข้อมูล (Data Policy) 

 
วันที่ 3 

9.00-16.00 ฝึกปฏิบัติ การจัดท าธรรมาภิ
บาลข้อมูลภาครัฐ 

 การจัดท าชั้นความลับข้อมูล (Data Classification) 
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เวลำ หัวข้อ เนื้อหำ 

(พักเที่ยง)   การจัดท าการจัดท าเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business 
Metadata) 

 การจัดท าเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical 
Metadata) 

 การจัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
 การจัดท านโยบายข้อมูล (Data Policy) 

 
 

ค่ำธรรมเนียมกำรฝึกอบรมของหลักสูตร 

   

- ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Onsite ท่านละ  9,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) ทั้งนี้ค่าลงทะเบียนข้างต้น 

รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 

-ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ  6,100  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว) 

หมายเหตุ   กรณีผู้เข้าอบรมมีจ านวนไม่ถึงตามที่ก าหนดผู้จัดอบรมจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า 

   

  

เงื่อนไขกำรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตร 

 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม 

(Pre-Test) 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม 

(Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรม 

 
 
 

สถำนที่ฝึกอบรม 
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สอบถำมรำยละเอียด 

 

หากมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่                

นางณัฐสิรี นกแก้ว เบอร์โทร 081 290 4198 

 

ด ำเนินกำรฝึกอบรมโดย 

 

ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร (Bureau Of Digital Technology ) 

ที่อยู่   เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  73000    

โทร   034 109 686 ต่อ 217043 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  bdt-training@su.ac.th  เว็บไซต์    https://bdt.su.ac.th 

- ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน  ต าบลพระปฐมเจดีย์  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 

โทรศัพท์ :  0-3410-9686  

 

- ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เลขที่ 1 หมู่ที่3 ถนนชะอ า-ปราณบุรี  ต าบลสามพระยา 

อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 

โทรศัพท์ :  0-3289-9686 ต่อ317010 
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