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หลักสูตรการจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงาน

สาหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
(Government Data Governance in Practice)

จัดโดย โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทลั รูปใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ระยะเวลาการฝึกอบรม
ตารางการฝึกอบรม
ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร
เงื่อนไขการผ่านการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตร
สถานที่ฝึกอบรม
สอบถามรายละเอียด
ดาเนินการฝึกอบรมโดย
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชาระเงิน
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หน้าที่ 1

หลักสูตรการจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
(Government Data Governance in Practice)
จัดโดย โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ (DIGITECH)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักการและเหตุผล
ในปั จ จุ บั น องค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนต่ า งน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ เ พื่ อ ยกระดั บ
ประสิทธิภาพการทางานรวมทั้งการให้บริการประชาชนกันอย่างกว้างขวาง อาจกล่าวได้ว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ สูงสุดเป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับเจ้าหน้าที่
ทุกกลุ่มและทุกระดับ โดยความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการข้ อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นปัจจัยความรู้ที่
สาคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพการทางานในยุคดิจิทัล เนื่องจากความรู้ในเรื่องการจัดการ
ข้อมูลขนาดใหญ่นั้น ช่วยให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐสามารถวิเคราะห์ออกแบบและตัดสินใจบนพื้นฐานของ
ข้อมูลจริง ลดการพึ่งความรู้สึกหรือข้อมูลปรุงแต่ง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้ างความ
เชื่อมโยงในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเอง (Connected and Open Government) ได้
เป็นอย่างดี
แต่ในการดาเนินการที่ผ่านมายังพบปัญหาด้านข้อมูลที่เป็นอุปสรรคต่อการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพในปัจจุบัน นั่นคือ (1) ปัญหาการค้นหาข้อมูล เช่น ข้อมูลกระจัดกระจายหลายแหล่ง ขาดการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (2) ปัญหาการเข้าถึงข้อมูล เช่น หน่วยงานไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล มีวิธีการ
เข้าถึงข้อมูลที่ยากและใช้เวลานาน และ (3) ปัญหาการใช้งานข้อมูล เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบัน ไม่มีการ
กาหนดนิยามที่ชัดเจน จากปั ญหาดังกล่ าวจึงได้มีการนาหลักการของธรรมาภิบาลข้ อมูล (Data Governance)
มาเป็นกลไกในการกาหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานความ
มั่นคงปลอดภัยและความมีคุณภาพของข้อมูล เพื่อให้การได้มาและการนาข้อมูลไปใช้ของหน่วยงานภาครัฐถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็ นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพและมั่น คง
ปลอดภัย
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลให้ กับบุคลากรทุกระดับของหน่ วยงานภาครัฐ รวมทั้งตระหนักถึงความสาคัญของการสร้ าง
ธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ต ามกรอบธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั ฐ เพื่ อ ยกระดั บ ทั ก ษะความรู้
ความสามารถที่ได้ จ ากการเข้ า ร่ ว มอบรมไปใช้ ในการดาเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้ อมูล ภาครัฐ ภายใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน้าที่ 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้การได้มาและการนาข้อมูลไปใช้นั้นถูกต้อง
มีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพ
3. เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในกรอบธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล (Data Governance Framework) และ
กระบวนการในการจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ อันนาไปสู่การดาเนินการ
5. ภายในหน่วยงาน ติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
6. การฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรม
การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธี ได้แก่
1. การบรรยาย เพื่อถ่ายทอดเนื้อการและแนวคิดทฤษฎี
2. การอภิปราย เพื่อกระตุ้นความสนใจ ความคิด และสร้างสรรค์คาตอบที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา
3. การฝึกปฏิบัติการ เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้และทฤษฎีเพื่อการปฏิบัติจริง
ระยะเวลาการฝึกอบรม
การจัดอบรมหลักสูตร DGA303 การจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
จะใช้เวลา 18 ชั่วโมง (หรือ 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง) ต่อการอบรม 1 รุ่น รุ นละไมเกิน 30 คน โดยจะเริ่มจัดการ
ฝึกอบรมตั้งแต่เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2565 เดือนละ 1 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1: 1-3 สิงหาคม 2565
รุ่นที่ 2: 19-21 กันยายน 2565
รุ่นที่ 3: 7-9 พฤศจิกายน 2565
ตารางการฝึกอบรม
รายชื่อวิทยากรในการอบรม
1. อ. ดร.นิศาชล จานงศรี

หน้าที่ 3

เวลา
9.00 -12.00

หัวข้อ
การบริหารจัดการข้อมูล

เนื้อหา





13.00 -16.00

Workshop: การวิเคราะห์
กระบวนงานและชุดข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับงาน





9.00 -12.00

แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูล





13.00 -16.00

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ











9.00 -12.00

Workshop: การจัดทาธรรมา
ภิบาลข้อมูล




วันที่ 1
ระบบการบริหารและกระบวนการจัดการข้อมูล
วงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle)
องค์ประกอบของการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management
Component)
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการข้อมูลและธรรมภิบาล
ข้อมูล
การระบุข้อมูลที่อยู่ในหน่วยงาน เพื่อทราบความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลและกระบวนงานในองค์กร
การจัดทา Flow ของข้อมูล เพื่อการระบุความเชื่อมโยงของข้อมูล
ทั้งกระบวนงาน
การจัดทารายการข้อมูล (List of Data)
วันที่ 2
แนวคิดธรรมาภิบาลข้ อมูล นิยามของธรรมาภิบาลข้ อมูล และ
นิยามของศัพท์ตา่ งๆที่เกี่ยวข้องกับธรรมภิบาลข้อมูล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริห ารงานและการให้ บ ริ ก ารภาครัฐผ่ าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ พ.ศ. 2563
ความสาคัญของการจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน
ความรู้เกี่ยวกับข้อมูล (ประเภทข้อมูล ชุดข้อมูล ฐานข้อมูล)
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการกากับดูแลข้อมูล
ที่ ม าของธรรมภิ บ าลข้ อ มู ล ภาครั 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
การนิ ย ามข้ อ มู ล (หมวดหมู่ ข องข้ อ มู ล ค าอธิ บ ายชุ ด ข้ อ มู ล
บัญชีข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล) กฎเกณฑ์ข้อมูล (นโยบายข้อมูล
มาตรฐานข้อมูล)
แนวทางการวัดการดาเนินการและความสาเร็จของธรรมาภิบาล
ข้อมูล
แนวทางการจัดทาชั้นความลับข้อมูล (Data Classification)
วันที่ 3
การจัดทาการจัดทาเมทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata)
การจัดทาเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata)
หน้าที่ 4

เวลา

13.00 -15.00

หัวข้อ

Workshop: การจัดทาธรรมา
ภิบาลข้อมูล (Cont.)

เนื้อหา
 การจัดทาบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
 การจัดทานโยบายข้อมูล (Data Policy)
 นาเสนอผลงานกลุ่มจากการฝากอบรมเชิงปฏิบัติ
 การอภิ ป รายผลร่ ว มกั น ถึ งแนวทางการน ากรอบธรรมาภิ บ าล
ข้ อ มู ล ไป ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นหน่ ว ยงานเพื่ อ ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการ
ร่วมกันในการ ทางาน

15:00 - 16:00 การสอบประมวลความรู้

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแบบ Online ท่านละ 6,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หมายเหตุ
- ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าเก็บสะสมในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้ว
- กรณีมีจานวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรน้อยกว่า 15 คน ผู้จัดอบรมขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการจัดอบรม ทั้งนี้จะดาเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนแก่ผู้มีหลักฐานการชาระค่าลงทะเบียนแล้ว และอาจมีการหั ก
ค่าธรรมเนียมการโอนคืน หากธนาคารไม่อยู่ใน จ.นครราชสีมา ประมาณไม่เกิน 50 บาท

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมฯ
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยแบบประเมินผลหลัง
การฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 75)
3. ผู้เข้ารับการอบมรมจะต้องนาเสนอผลการฝึกปฏิบัติในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม
สถานที่ฝึกอบรม
การฝึกอบรมหลักสู ตร DGA303 หลักสูตรการจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ภาครัฐ เป็นการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom และผ่านทางระบบจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ SUT X-LANE ที่ https://xlane.sut.ac.th
สอบถามรายละเอียด
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://digitech.sut.ac.th/tdga หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนฤมล กัน โพธิ โครงการจัดรูปแบบการบริห ารวิช าการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รูปใหม่
โทรศัพท์ 0-4422-3789 โทรสาร 0-4422-3789 หรืออีเมล digitech@sut.ac.th

หน้าที่ 5

ดาเนินการฝึกอบรมโดย
โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัลรูปใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่อยู่ 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
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชาระเงิน
1. รับสมัครลงทะเบียนเรียนและชาระเงินในแต่ละรุ่น โดยปิดรับสมัครและกาหนดวันชาระเงินวันสุดท้าย
2 สัปดาห์ก่อนเริ่มการอบรม ดังนี้
ระยะเวลาการอบรม
รุ่นที่ 1: 1-3 ส.ค. 65
รุ่นที่ 2: 19-21 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 7-9 พ.ย. 65

วันสุดท้ายของ
การลงทะเบียนเรียนและการชาระเงิน
รุ่นที่ 1: 18 ก.ค. 65
รุ่นที่ 2: 5 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 24 ต.ค. 65

2. ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่านทาง
เว็บไซต์ที่ https://digitech.sut.ac.th/tdga
3. ชาระเงินค่าลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าเอกสาร วัสดุประกอบการอบรม และค่าเก็บสะสมในคลัง
หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) โดย
โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มทส.
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่บัญชี : 707-2-14444-2
4. ส าหรั บ ผู้ ลงทะเบี ยนเข้าฝึกอบรมและดาเนินการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ ว เจ้าหน้าที่จะ
ดาเนินการแจ้งรหัสและรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SUT X-LANE
ก่อนเริ่มการอบรมทุกหลักสูตร 1 สัปดาห์ในแต่ละรุ่น โดยผ่านทางอีเมลที่ได้ระบุแจ้งไว้ในใบสมัครหรือ
ระบบลงทะเบียน (โปรดตรวจสอบอีเมลของท่านให้ ถูกต้อง และตรวจสอบการแจ้งกลับก่อนเริ่ ม การ
อบรม)
** กรณีมีจำนวนผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรมแต่ละหลักสูตรน้อยกว่ำ 15 คน โครงกำรจัดรูปแบบกำร
บริหำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรจัด
อบรม ทั้งนี้จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำลงทะเบียนแก่ผู้มีหลักฐำนกำรชำระค่ำลงทะเบียนแล้ว และอำจมีกำรหัก
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนคืน หำกธนำคำรไม่อยู่ในจ.นครรำชสีมำ ประมำณไม่เกิน 50 บำท **
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