
 
1. หลกัสูตร “การจดัทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เพื่อการบริหารสู่องค์กรดิจิทัล” 

......................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

 เน ื ่องจากในสถานการณ์ป ัจจ ุบ ันการขับเคล ื ่อนองค์กรโดยการใช ้ข ้อม ูลอิเลคทรอน ิกส์                       
ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ ่ง   โดยเฉพาะการที่องค์กรมีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จะนำข้อมูล            
ดังกล่าว ไปใช้ เพื ่อกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ การออกแบบกระบวนการทำงาน การวางแผนต่าง ๆ               
ข้อมูลนั้นจะตอ้งมีความน่าเชื่อถือ เพ่ือจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด              
ถ ้าหากองค์กรม ีความสามารถในการจ ัดการข ้อมูลที ่ดี  สามารถใช ้ประโยชน์จากข้อมูลได ้อย ่างเต็ มที่                       
จะกลายเป ็นความได ้ เปร ียบ ในการแข ่งข ันต ่อไป ประกอบกับพระราชบ ัญญัต ิการบร ิหารงาน                       
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงาน
ภาคร ัฐและการจ ัดทำบร ิการสาธารณะให้ม ีความสะดวก  รวดเร ็ว ม ีประส ิทธ ิภาพ และตอบสนอง                 
ต ่อการให ้บร ิการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  รวมทั ้ งกำหนดให ้หน ่วยงานของรัฐ                    
จ ัดให ้ม ีการบร ิหารจ ัดการและการบ ูรณาการข้อมูลภาคร ัฐ และการทำงานให้ม ีความสอดคล้องกัน                              
และเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยกำหนดให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ            
เพ่ือเป็นหลักการและแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  

เพื่อเป็นการพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ            
ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ควรดำเนินการและนำไปปรับใช้
ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของแต่ละหน่วยงานให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย                
รักษาความเป็นส่วนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยได้จริง 
ดังนั้น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทำโครงการอบรม
หลักสูตร “การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance ) เพื่อการบริหารสู่องค์กรดิจิทัล” ขึ้น                    
ซึ่งมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ที่มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับที่มา และความสำคัญ องค์ประกอบ ขั้นตอนการ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง และวิธีการประเมินความพร้อม
ธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กรสู่การลงมือปฏิบัติเพื่อให้การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลเกิดผลลัพธ์ได้จริง 

2. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดทำธรรมาภิบาล

ข้อมูลองค์กร 
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในองค์ประกอบและขั้นตอนของการจัดทำธรรมาภิบาล

ข้อมูล และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาธรรมาภิบาลองค์กรในหน่วยงานตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กรณีศึกษาและตัวอย่างการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล และผลลัพธ์

ที่ไดเ้ชิงลึกและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรตนเอง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
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๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้วิธีการกำหนดคณะทำงานหรือผู้ดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร 
(Data Governance Structure) และขั้นตอนการทำงานการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Process)  

๒.๕ เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู ้วิธีการใช้เครื ่องมือต่าง ๆ ในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล             
ขององค์กร (Data Governance Tools) ในการนำไปปฏิบัติจริง 

๒.๖ เพ ื ่อสร ้างเคร ือข ่ายความร ่วมม ือของภาคส ่วนต ่างๆ  เก ี ่ยวก ับธรรมาภ ิบาลข ้อมูล                       
(Data Governance Network) 

๓. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 
๓.๑ ผู้บริหาร/ GCIO/ผู้รับผิดชอบกำกับดูแลงานพัฒนาระบบราชการ/การพัฒนาองค์กร/ผู้สนับสนุน 

GCIO ของส่วนราชการ จังหวัด องค์กรมหาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓.๒ บุคคลที่สนใจ และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร/หน่วยงาน (Change Agent) 

๔. ระยะเวลาในการรับสมัครและระยะเวลาในการศึกษาอบรม 

• รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ 

• ศึกษาอบรมวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  

๕. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร 
หลักสูตร “การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance ) เพื ่อการบริหารสู ่องค์กรดิจิทัล”              

บรรยายโดยอาจารย์ดนัยรัตน์ ธนบดีธรรมจารี ประกอบด้วย ๕ หัวข้อการเรียนรู้ จำนวน  ๖ ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา เนื้อหาการเรียนรู้ 

9:00-9:30 น. ที่มาและความสำคัญของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)  
เรียนรู้ที่มาและความสำคัญของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ในด้านการมุ่งเข้าสู่ยุคดิจิทัล        

และแรงผลักดันด้านกฎระเบียบที่เกิดขึ้น รวมถึงเรียนรู้ความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาลข้อมูล 
(Data Governance) และ การจัดการข้อมูล (Data Management) 

9:30-10:30 น. องค์ประกอบของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Structure) 
เรียนรู้องค์ประกอบของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลที่ประกอบด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ข้อมูล (Data Governance Council) ทีมบริกรข้อมูล (Data Steward Team) และผู ้มีส่วนได้เสีย           
กับข้อมูล (Data Stakeholders) บทบาท หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ 

 

10:30-10:45 น. 
 

พักรบัประทานอาหารว่าง 
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เวลา เนื้อหาการเรียนรู้ 

10:45-12:00 น. ขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Process) 
เ ร ี ย น รู้ ข ั ้ น ตอนกา ร จ ั ดท ำ ธ ร รม าภิ บ าลข ้ อม ู ล  ( Data Governance Process)                         

ที่ประกอบด้วยการระบุเป้าหมาย การกำหนดขอบเขตข้อมูลต่าง ๆ เพื่อดำเนินการธรรมาภิบาล 
การกำหนดนโยบายมาตรฐานแนวปฏิบัติและการรายงานสถานะ รวมถึงการบริหารจัดการคน
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้มีความต่อเนื่อง 

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

13:00-14:30 น. เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร (Data Governance Tools) 
เรียนรู้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร (Data Governance Tools) 

ประกอบไปด้วย เครื ่องมือการระบุเป้าหมายขอบเขตเพื ่อดำเนินการธรรมาภิบาลข้อมูล 
เครื ่องมือการกำหนดมาตรฐานแนวปฏิบัติและการรายงานสถานะ เครื ่องมือการจัดการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้มีความต่อเนื่อง 

14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14:45-15:50 น. วิธีการประเมินผลความพร้อมธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Readiness Assessment) 
เรียนรู้วิธีการวัดความพร้อมธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Readiness Assessment)          

ที่จะทำให้ทราบถึงสิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว และสิ่งที่ควรจะดำเนินการต่อไป เพื่อปรับปรุงธรรมาภิบาล
ข้อมูลไปสู ่การทำที ่ม ีมาตรฐาน สร้างความร่วมมือทั ้งองค์กร และการขยายผลต่อยอด                 
ให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึน เพ่ือการบริหารสู่องค์กรดิจิทัล 

15:50-16:00 น. สรุป 

 

หมายเหตุ : กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

6. วิธีการฝึกอบรม 
๖.๑  บรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ 
๖.๒  กรณีศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐที่ผลการดำเนินงานที่เป็น Best Practices 
๖.3  การแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม 

๗. สถานที่จัดฝึกอบรม 

โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร 

๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ            

 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.   
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๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ สามารถนำความรู้ด้านที่มาและความสำคัญของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ด้านองค์ประกอบ

และข้ันตอนของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

๙.๒ ได้พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับวิธีการกำหนดคณะทำงานหรือผู้ดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลในองค์กร          

(Data Governance Structure) ขั้นตอนการทำงานการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance 

Process) วิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร (Data Governance Tools) 

รวมถึงกรณีศึกษาและตัวอย่างการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล และผลลัพธ์ที่ได้ และนำไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๙.๓ เรียนรู้ทักษะใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งในด้านการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

10. อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร (การสมัครจะสมบูรณ์เม่ือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงิน) 
ท่านละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

11. การลงทะเบียน 
ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายเอียดต่าง ๆ ได้ท่ี 

www.igpthai.org/datagovernance 

และส่งใบสมัครมายัง Email : newdatagov@igpthai.org 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณปาริชาติ คมขำ และ คุณธนิสร รัตนผลิน 

หมายเลขโทรศัพท์ 09 5485 4059 , 09 9454 7575 

12. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน 

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) 

ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เลขที่บัญชี : 955-0-09554-1 

***โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง*** 

หมายเหตุ  เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน

โดยระบ ุ ผ ู ้ เข ้ าร ั บการฝ ึ กอบรมและหน ่ วยงานเพ ื ่ อออกใบเสร ็ จร ั บเง ิ น มายั ง                                  

Email: newdatagov@igpthai.org ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานการโอนเงิน 

ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 9021 และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที ่

นางสาวปาริชาติ คมขำ และนายธนิสร รัตนผลิน โทร. 09 4629 7891, 09 9454 7575 
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