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รายละเอียดหลักสูตรกลาง จำนวน 7 หลักสูตร (ฉบับยอ) 

1. หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรพ้ืนฐาน (Cybersecurity Fundamentals) 
 
คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตรนี้มุงเนนใหผูเขาอบรมไดตระหนักรูความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พรอมทั้งมี
ความรูและความเขาใจในภัยคุกคามไซเบอรรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะท่ีกำลังเปนประเด็นสำคัญในปจจุบัน นอกจากน้ียังสงเสริมใหผู
เขารับการอบรมมีความรูเบื้องตนในวิธีการปองกันภัยคุกคามไซเบอรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางถูกตองและทันทวงที รวมทั้งการ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศใหมีความมั่นคงปลอดภัย 
จุดมุงหมายหลักสูตร 

1) เพ่ือใหมีความตระหนักรูในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
2) เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดอยางปลอดภัยและแกปญหาเบ้ืองตนไดเมื่อตองพบกับภัยคุกคาม 
3) เพ่ือใหการประเมินความเสี่ยงดานไซเบอรโดยมีแนวทางการดำเนินงานท่ีถูกตองเหมาะสม 

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม 
1) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ีเปนผูบริหารระดับสูง (Executive) 
2) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ีเปนผูอำนวยการกอง (Management) หรือเทียบเทา  
3) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐผูทำงานดานนโยบายวิชาการ (Academics) 
4) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) 
5) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐผูทำงานดานบริการ (Service) 
6) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐผูปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 

หัวขอในหลักสูตร 
 ความรู เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค และกฎหมายท่ีเก่ียวของในหนวยงานรัฐ 
 การวิเคราะหกระบวนการทำงานขององคกรเพ่ือปรับปรุงหรือแกไขปญหาการรักษาความปลอดภัยไซเบอร 
 เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
 การปรับแตงคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือดานการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอรพ้ืนฐาน 
 การประเมินความเสี่ยงมีแนวทางการดำเนินงานท่ีถูกตองเหมาะสมเมื่อเกิดภัยคุกคามไซเบอรข้ึน 

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน   
ผลลัพธการเรียนรู  

1. ผูเขาอบรมมีความตระหนักรูเก่ียวกับภัยคุกคามทางไซเบอรและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
2. ผูเขาอบรมสามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดอยางปลอดภัยและแกปญหาเบ้ืองตนไดเมื่อตองพบกับภัยคุกคาม 
3. ผูเขาอบรมสามารถรประเมินความเสี่ยงดานไซเบอรโดยมีแนวทางการดำเนินงานท่ีถูกตองเหมาะสม 
4. ผูเขาอบรมสามารถนำความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในองคกรได 

 
2. หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผูบริหารภาครัฐ (Digital Security for Government Executives) 

 
คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตรน้ีมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลเบ้ืองตน โดยจะให
มีองคความรูทั้งตัวนิยามของคำวา ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล และความสัมพันธของความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลกับการ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ผูเรียนจะไดทราบถึงความเสี่ยง อันตราย และการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นไดกับสินทรัพยขององคกร จากน้ัน
เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน เทคโนโลยีและกลไกตาง ๆ ท่ีสามารถนำมาประยุกตใชจะถูกแนะนำใหแกผูเรียน ผูเรียนจะได
ศึกษามาตรฐานและกรอบการดำเนินงาน รวมถึงกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล เพื่อผูเรียนจะ
สามารถนำไปประยุกตใชในการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตรสำหรับการขับเคลื่อนองคกรที่มีวัฒนธรรมและแนวคิดของความ
มั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลดวย การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะประกอบดวยเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและเนื้อหาเชิงเทคนิค
เบ้ืองตน และจะมีการใชกรณีศึกษา และการแบงปนประสบการณ ท้ังจากผูเรียนและผูสอน ท้ังน้ีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
ในการนำองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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จุดมุงหมายหลักสูตร 
1) เพ่ือใหมีความรูและความเขาใจพ้ืนฐานในหลักการท่ีเก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
2) เพ่ือใหสามารถออกแบบและจัดทำนโยบายหรือยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
3) เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรและการคุมครองขอมูล

สวนบุคคล 
กลุมเปาหมายผูเขาอบรม 

1) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ีเปนผูปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงผูบริหารระดับสูง (Executive)  
2) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ีเปนผูปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงผูอำนวยการกอง (Management) หรือเทียบเทา 
3) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ัวไปท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลในองคกร 

หัวขอในหลักสูตร 
 ความรูพ้ืนฐานดานความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security Fundamentals) 
 ความเสี่ยงและภัยคุกคาม (Risk and Threat Landscape) 
 เทคโนโลยีและกลไกท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security Technologies and Mechanisms) 
 มาตรฐานสำหรับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security Standards and Frameworks) 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security Laws) 
 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานความมั ่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Digital Security Policy and Strategy 

Development) 
 การสรางวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลในองคกร (Building a Digital Security Culture) 

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน  
ผลลัพธการเรียนรู 

1. ผูเขาอบรมมีความรูและความเขาใจพ้ืนฐานในหลักการท่ีเก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 
2. ผูเขาอบรมมีความรูเก่ียวกับกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรและการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคล 
3. ผูเขาอบรมสามารถออกแบบและจัดทำนโยบายหรือยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร 

 
3. หลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรสำหรับผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี (Cybersecurity for Technologists) 

 
คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตรนี้เนนใหเกิดความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ตามกฎหมายในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  
มีความรูความเขาใจในการจัดการเกี่ยวกับภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัยและความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเปน
ปญหาในการทำงานในยุคดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางของ NIST Cybersecurity Framework โดยแบงออกเปน 5 
ข้ันตอนสำคัญ คือ Identity, Protect, Detect, Response และ Recovery สำหรับชวยใหองคกรสามารถวางแผนปองกัน ตรวจจับ 
และตอบสนองตอภัยคุกคามไดอยางรวดเร็วและเปนระบบ เนื้อหาในหลักสูตรจะเนนใหผูเขารับการอบรมเกิดความตระหนักและ
เขาใจในกระบวนการในการวางแผนรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล การเขาใจในกระบวนการจะทำให
เกิดการวางแผนที่ดีและยั่งยืนในการรับมือกับความเสี่ยงรูปแบบตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเนนองคความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือใหผูปฏิบัติงาน
เฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล ไดนำความรูและทักษะจากหลักสูตรไปประยุกตใชในการวางแผนการรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยง
ทางดานดิจิทัลในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จุดมุงหมายหลักสูตร 

1) เพ่ือใหมีความตระหนักรูในการใชงานเทคโนโลยีดวยความมั่นคงปลอดภัย 
2) เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับกฎหมายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเขาใจในบทบาทหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
3) เพื่อใหมีความรูและความเขาใจกรอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตามแนวทางของ NIST Cybersecurity 

Framework  
4) เพ่ือใหสามารถวางแผนปองกันและรับมือกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรไดตามหลักการ 
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5) เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสามารถนำความรูจากการอบรมและฝกปฏิบัติไปประยุกตใชในการวางแผนรับมือเก่ียวกับความเสี่ยง
ดิจิทัลในองคกรได 

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม 
1) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ีเปนผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) 
2) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ัวไปท่ีมีความสนใจ 

หัวขอในหลักสูตร 
 ภาพรวมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Security Overview) 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Laws and Regulation) 
 การระบุความเสี่ยงดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Identify) 
 การปองกันดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Protection) 
 การเฝาระวังดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Detection) 
 การรับมือดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Response) 
 การกูคืนดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร (Recovery) 
 การซักซอมแผนเพ่ือเตรียมความพรอมรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร (Incident Drill) 

ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน  
ผลลัพธการเรียนรู 

1. ผูเขาอบรมมีความตระหนักรูในการใชงานเทคโนโลยดีวยความมั่นคงปลอดภัย 
2. ผูเขาอบรมมีความรูเก่ียวกับกฎหมายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเขาใจในบทบาทหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตาม

กฎหมาย 
3. ผูเขาอบรมมีความรูและความเขาใจกรอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรตามแนวทางของ NIST Cybersecurity 

Framework  
4. ผูเขาอบรมสามารถวางแผนปองกันและรับมือกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรไดตามหลักการ 
5. ผูเขาอบรมสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการวางแผนรับมือเก่ียวกับความเสีย่งดิจิทัลในองคกรได 

 
4. หลักสูตรหลักการกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสำหรับผูบริหารภาครัฐ (The Principle of PDPA for Government 

Executives) 
 
คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตรน้ีมุงเนนใหผูเขารับการอบรมตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล มีความรู
ความเขาใจเเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลมีความตระหนักรูในการใชงานเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสามารถกำหนดนโยบายในการบริหารงานที่เกี่ยวของกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลได 
และมีความรู ความเขาใจในข้ันตอนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เน้ือหาในหลักสูตรจะเนนใหผูเขารับการ
อบรมเกิดความตระหนกัและความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล การจัดการเรียนการสอนในหลักสตูร
เนนองคความรูทั้งภาคทฤษฎีและการอภิปรายกลุมเพื่อใหผูบริหารไดนำความรูและทักษะจากหลักสูตรไปประยุกตใชในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จุดมุงหมายหลักสูตร 

1) เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลและเขาใจในบทบาทหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตาม 
2) เพ่ือใหมีความตระหนักรูในการใชงานเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
3) เพ่ือใหสามารถกําหนดนโยบายในการบริหารงานท่ีเก่ียวของกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
4) เพื่อใหมีความรูและความเขาใจในขั้นตอนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน การกำหนดและ

แยกแยะขอมูลสวนบุคคล การรองขอของเจาของขอมูลการรับมือการรั่วไหล ของขอมูล เปนตน 
กลุมเปาหมายผูเขาอบรม 

1) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐกลุมผูบริหารระดับสูง (Executive)  
2) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐกลุมผูอำนวยการกอง (Management) หรือเทียบเทา  
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3) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐทั่วไปที่มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลของ
องคกร  

หัวขอในหลกัสูตร 
 หลักการดานความเปนสวนตัวและการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy and Data Protection Principles)  
 แนะนำกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Introduction to PDPA)  
 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Data Protection Roles and Responsibility)  
 ขอมูลสวนบุคคลและฐานทางกฎหมาย (Personal Information and Lawful Basis)  
 การโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังตางประเทศ (Cross Border Transfer)  
 สิทธิของเขาของขอมูลและการจัดการคำรองขอของเจาของขอมูล (Data Subject Right and Subject Access Request)  
 การบันทึกกิจกรรมการประมวลผลขอมูล และการบันทึกกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (Record of Processing Activity 

and Related Recording)  
 การประเมินผลกระทบ การบริหารจัดการความเสี่ยง และบริหารจัดการเหตุการณไมปกติ (Data Protection Impact 

Assessment, Risk Management, and Incident Management)  
 แนวปฏิบัติดานความมั ่นคงปลอดภัยและเทคโนโลยีสารสนเทศที ่เกี ่ยวของ (Related Security and Information 

Technology Practices)  
 มาตรฐานสากลท่ีเก่ียวของ (Related International Standards)  
 การจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร (Organizational Change Management)  
 กรณีศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู (Discussion)  

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน  
ผลลัพธการเรียนรู 

1. ผูเขาอบรมมีความรูเก่ียวกับกฎหมายคุมครองขอมลูสวนบุคคลและเขาใจในบทบาทหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตาม 
2. ผูเขาอบรมมีความตระหนักรูในการใชงานเทคโนโลยตีาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บุคคล 
3. ผูเขาอบรมสามารถกําหนดนโยบายในการบริหารงานท่ีเก่ียวของกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
4. ผูเขาอบรมมีความรูและความเขาใจในข้ันตอนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน การกำหนด

และแยกแยะขอมูลสวนบุคคล การคำรองขอของเจาของขอมูลการรบัมือการรั่วไหลของขอมูล  
 

5. หลักสูตรกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสำหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ (Personal Data Protection Act for Government 
Officers) 
 
คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตรน้ีเปนหลักสูตรเกี ่ยวกับการศึกษาและทำความเขาใจพระราชบัญญัติคุ มครองขอมูลสวนบุคคล  
พ.ศ. 2562 โดยเฉพาะมาตราตาง ๆ ท่ีสำคัญสำหรับการปฏิบัติในหนวยงานภาครัฐท่ีตองเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล รวมถึงการฝก
ปฏิบัติในการจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินการของผูควบคมุขอมูลสวนบุคคล นโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy 
Policy) คำประกาศเกี่ยวกับความเปนสวนตัว (Privacy Notice) เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form) รวมถึงเอกสารอื่นท่ี
จำเปนในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
จุดมุงหมายหลักสูตร 

1) เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
2) เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการเตรียมความพรอมเพ่ือการปฏิบัติงานใหสอดคลองตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
3) เพ่ือใหสามารถดำเนินการปรับปรุงและจัดทำเอกสารท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหสอดคลองกับกฎหมาย 
4) เพ่ือใหสามารถนำความรูและผลจากการฝกปฏิบัติไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการคุมครองสวนบุคคลใน

หนวยงานได 
กลุมเปาหมายผูเขาอบรม 

1) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐผูทำงานดานนโยบายและวิชาการ (Academic) 
2) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐผูทำงานดานบริการ (Service) 
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3) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) 
4) ชาราชการและบุคลากรภาครัฐผูปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 
5) ผูท่ีสนใจพัฒนานาทักษะความรูเก่ียวกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

หัวขอในหลักสูตร 
 Principles of Personal Data Protection Act. : หลักการของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 Guideline Template for PDPA : แนวทางการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับกฎหมายดวยเอกสารแมแบบ 
 PDPA Workshop Preparation for PDPA (Group Session) : ฝกปฏิบัติการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ PDPA 
 Presentation (Mentor Session) : นำเสนอผลการฝกปฏิบัติและอภิปรายรวมกัน 

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน  
ผลลัพธการเรียนรู 

1. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562  
2. ผูเขาอบรมมีความเขาใจเก่ียวกับการเตรียมความพรอมเพ่ือการปฏิบัติงานใหสอดคลองตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวน

บุคคล 
3. ผูเขาอบรมสามารถดำเนินการปรบัปรุงและจดัทำเอกสารท่ีเก่ียวของกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหสอดคลองกับ

กฎหมายได 
ผูเขาอบรมสามารถนำความรูและผลจากการฝกปฏิบัติไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการคุมครองสวน
บุคคลในหนวยงานได 

 
6. หลักสูตรกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐสำหรับผูบริหาร (Data Governance Framework for Executives) 

 
คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตรกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐสำหรับผูบริหาร (Data Governance Framework for Executive) มี
เปาหมายในการสรางความตระหนักถึงความสำคัญของการสรางธรรมาภิบาลขอมูล ความรูความเขาใจและการประยุกตใชตามกรอบ
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ แนวทางการจัดทำนโยบาย มาตรการ เพื่อใชในการกำกับดูแลขอมูลของหนวยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพ
และความปลอดภัยของขอมูล สงผลใหเกิดการบริหารจัดการ และการใหบริการของภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงบูรณาการขอมูล อีกท้ัง
สนับสนุนการเปดเผยขอมูล การเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล และการบูรณาการขอมูล 
จุดมุงหมายหลักสูตร 

1) เพ่ือสรางความรูความเขาใจกรอบธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance Framework) ใหกับผูบริหาร  

2) เพื่อสรางความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลขอมูลและการบริหารจัดการขอมูล เพื่อใหการไดมาและการ

นำไปใชขอมูลน้ันถูกตอง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพ   

3) เพื่อใหสามารถประยุกตใชกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ อันนำไปสูการดำเนินการภายในหนวยงาน ติดตามการบริหาร

จัดการขอมูลใหมีความโปรงใส และตรวจสอบได   

กลุมเปาหมายผูเขาอบรม 
1) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐกลุมผูบริหารระดับสูง (Executive)  
2) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐกลุมผูอำนวยการกอง (Management) หรือเทียบเทา  
3) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ัวไปท่ีมีความสนใจ 

หัวขอในหลักสูตร 
 การขับเคลื่อนหนวยงานของรัฐดวยขอมูล (Data Driven Government)  

 กรอบธรรมภิบาลขอมูล(Data Governance Framework)  

 การดำเนินงานภายใตกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ(Government Data Governance Framework)  

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน  
ผลลัพธการเรียนรู 

1. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจกรอบธรรมาภิบาลขอมลู (Data Governance Framework)  
2. ผูเขาอบรมมีความตระหนักถึงความสำคญัของธรรมาภิบาลขอมูลและการบรหิารจดัการขอมลู  
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3. ผูเขาอบรมสามารถประยุกตใชกรอบธรรมาภิบาลขอมลูภาครัฐ ตดิตามการบริหารจัดการขอมูลใหมีความโปรงใส และ
ตรวจสอบได 
  

7. หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภายในหนวยงานสำหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ (Government Data Governance in 
Practice) 
 
คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตรน้ีมุงเนนการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการในการบริหารจัดการขอมูลในองคกร การฝกปฏิบัติเพ่ือวิเคราะห
กระบวนงานในองคกรโดยผลจากการฝกปฏิบัติจะทำใหเห็นการชุดขอมูลที่จำเปนตองใชในแตละกระบวนงาน  และเห็นความ
เชื่อมโยงของแตละชุดขอมูลเพื่อใหแตละสวนงานไดเห็นภาพของการใชขอมูลรวมกันในหนวยงานและกำหนดผูรับผิดชอบชุดขอมูล
นั้น ๆ ได  การเรียนรูเกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ความสำคัญของการจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล กระบวนการในการ
จัดทำธรรมาภิบาลขอมูลแตละขั้นตอน การฝกปฏิบัติในการจัดทำชั้นความลับขอมูล (Data Classification) การจัดทำการจัดทำเม
ทาดาตาเชิงธุรกิจ (Business Metadata) การจัดทำเมทาดาตาเชิงเทคนิค (Technical Metadata) การจัดทำบัญชีขอมูล (Data 
Catalog) การจัดทำนโยบายขอมูล (Data Policy) 
จุดมุงหมายหลักสูตร 

1) เพ่ือสรางความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลขอมูลในองคกร 
2) เพื่อสรางความรูความเขาใจในการบริหารจัดการขอมูลเพื่อใหการไดมาและการนำไปใชขอมูลนั้นถูกตอง มีความมั่นคง

ปลอดภัย และมีคุณภาพ 
3) เพ่ือสรางความรูความเขาใจในกรอบธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance Framework) และกระบวนการในการจัดทำ

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 
4) เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหสามารถนำกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐไปประยุกตใช อันนำไปสูการดำเนินการภายในหนวยงาน 

ติดตามการบริหารจัดการขอมูลใหมีความโปรงใส และตรวจสอบได 
กลุมเปาหมายผูเขาอบรม 

1) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐผูทำงานดานนโยบายและวิชาการ (Academic) 
2) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐผูทำงานดานบริการ (Service) 
3) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) 
4) ขาราชการและบุคลากรภาครัฐท่ัวไปท่ีมีความสนใจ 

หัวขอในหลักสูตร 
 การบริหารจัดการขอมูล 
 ฝกปฏิบัติ การวิเคราะหกระบวนงาน 
 แนวคิดธรรมาภิบาลขอมูล 
 กรอบธรรมภิบาลขอมูลภาครัฐ 
 ฝกปฏิบัติ การจัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน  
ผลลัพธการเรียนรู 

1. ผูเขาอบรมมีความตระหนักถึงความสำคญัของธรรมาภิบาลขอมูลในองคกร 
2. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการขอมูลเพ่ือใหการไดมาและการนำไปใชขอมูลน้ันถูกตอง มีความมั่นคง

ปลอดภัย และมีคุณภาพ 
3. ผูเขาอบรมมีความรูความเขาใจในกรอบธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance Framework) และกระบวนการในการ

จัดทำธรรมาภิบาลขอมลูภาครัฐ 
4. ผูเขาอบรมสามารถนำกรอบธรรมาภิบาลขอมลูภาครัฐไปประยุกตใช อันนำไปสูการดำเนินการภายในหนวยงาน ติดตาม

การบริหารจัดการขอมูลใหมีความโปรงใส และตรวจสอบได 
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