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ITM026: Data Governance and Big Data Management  
                (การก ากบัดแูลขอ้มลูและการบรหิารจดัการขอ้มลูขนาดใหญข่ององคก์ร) 

 
การด าเนนิกจิการในยคุเศรษฐกจิดจิทัิล จ าเป็นทีแ่ตล่ะองคก์รตา่งตอ้งอาศัยขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big Data) มาท า

การวเิคราะหข์อ้มูล (Data Analytic) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีห่ลากหลายครอบคลมุในทุกมติ ิเพือ่ประโยชนต์่อการน าขอ้มูลมา

ใชใ้นการตัดสนิใจก าหนดกลยุทธ ์ก าหนดนโยบาย และการวางแผนบรหิารจัดการกจิการตา่งๆ ขององคก์ร จงึจ าเป็นตอ้ง
อาศัยขอ้มูลทีม่คีุณภาพ มคีวามน่าเชือ่ถอื เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์กับองคก์รมากที่สดุ แต่ดว้ยสภาวะการแข็งขันทางธุรกจิ 

ท าใหแ้ตล่ะองคก์รต่างตอ้งเร่งรบีพัฒนาและปรับปรุงระบบขอ้มูลของตนเอง และจากลักษณะส าคัญของขอ้มูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ซึง่เป็นขอ้มลูทีม่คีวามหลากหลาย มรีูปแบบทีไ่มแ่น่นอน ขอ้มลูมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา และแหลง่ทีม่า

ของขอ้มลูก็มคีวามหลากหลายจากหลายๆ แหลง่ดว้ยกัน ประกอบกับเทคโนโลยทีีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลลว้นเป็น

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความสลับซับซอ้น ที่ตอ้งอาศัยผูท้ี่มีประสบการณ์และความเชีย่วชาญมาท าการพัฒนาระบบ
วเิคราะหข์อ้มลู ซึง่หากผูพ้ัฒนาระบบและปรับปรุงขอ้มูลขาดประสบการณ์ความเชีย่วชาญ ขาดความเขา้ใจในกระบวนการ

ทางธุรกจิขององคก์ร และที่ส าคัญหากขาดการก ากับดูแลขอ้มูลที่มีประสทิธภิาพ ก็จะท าใหเ้กดิเป็นปัญหาตดิตามมา
อยา่งมากมาย ดังจะเห็นไดจ้ากหลายองคก์รทีต่า่งประสบปัญหาเกีย่วกับขอ้มลูเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะดา้นคณุภาพของ

ขอ้มลูทัง้ในเรือ่งความผดิพลาด ความคลาดเคลือ่น ขอ้มลูไมค่รบถว้น ขอ้มลูมคีวามซ ้าซอ้น ไมเ่ป็นปัจจุบัน จนขอ้มลูขาด

ความเชือ่ถอื ประสบปัญหาอุปสรรคในการใชข้อ้มลูร่วมกัน และยังประสบปัญหาจากชอ่งโหวต่่างๆของระบบขอ้มูล สง่ผล
ใหอ้งคก์รตอ้งเผชญิกับสภาวะเสีย่งตอ่การถกูคุกคามในรูปแบบต่างๆ ทัง้จากภายในและภายนอกองคก์ร เชน่ การกระท า

ทุจรติ ขอ้มูลถูกเขา้ถงึโดยไม่ไดร้ับอนุญาต การล่วงรูค้วามลับ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มูลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ใหกั้บตนเอง และความเสีย่งจากการถูกคุกคามทางไซเบอร ์จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายจากการละเมดิเพือ่ล่วงรูข้อ้มูลลับ 

ขององคก์รและน าไปเปิดเผย ขอ้มูลถูกท าการแกไ้ข ท าลาย การเรยีกค่าไถ่ขอ้มูล การโจรกรรมขอ้มูลส าคัญขององคก์ร
ไปจ าหน่ายในตลาดมดื และการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล จนองคก์รถูกฟ้องรอ้งด าเนนิคด ีสภาวะเสีย่งเหล่านี้ลว้นเกดิจาก

การขาดมาตรการการก ากับดแูลขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพแทบทัง้สิน้ 

 
อย่างไรก็ตามหากองคก์รมีกระบวนการก ากับดูแลและการบรหิารจัดการขอ้มูลที่ดมีปีระสทิธภิาพ และสามารถ

ควบคุม ตรวจสอบการด าเนินงานของบุคคลทุกส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับขอ้มูลทัง้บุคคลตน้ทาง กลางทาง และปลายทาง 
นับตัง้แตก่ารสรา้ง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช ้การเผยแพร่ จนถงึการท าลาย และหากองคก์รมั่นใจไดว้า่บคุคลทุก

สว่นไดป้ฏบัิตติามบทบาทและความรับผดิชอบตามกระบวนการก ากับดูแลขอ้มูลขององคก์รเป็นอย่างดแีลว้ ก็เชือ่มั่นได ้

ว่าขอ้มูลขององคก์ร ทัง้ที่มีอยู่ และที่เกดิขึน้ใหม่จะมีคุณภาพ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบัน มีความน่าเชือ่ถือ
สามารถสรา้งความเชือ่มั่นต่อการแลกเปลีย่นเชือ่มโยงใชง้านขอ้มลูร่วมกันไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามมั่นคงปลอดภัย 

และน าพาความส าเร็จมาสูก่ารด าเนนิกจิการขององคก์ร 
 

หลักสูตรอบรมนี้จะสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการก ากับดูแลขอ้มูลและการบรหิารจัดการขอ้มูลขนาด
ใหญ่ขององคก์ร ใหกั้บบุคลากรขององค์กรไดเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถน าไปปฏบัิตไิดจ้รงิ เพื่อขับเคลื่อน

องคก์รสูอ่งคก์รดจิทัิล ดว้ยธรรมาภบิาลขอ้มลูขององคก์ร 

 
 

วตัถปุระสงค:์ 
 

• เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจในความส าคัญของการก ากับดูแลขอ้มูล (Data Governance) และการบริหาร

จัดการขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big Data Management) ขององคก์ร 

• เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจในการจัดท ากระบวนการ แนวทาง และวธิีปฏบัิติในการก ากับดูแลขอ้มูล (Data 

Governance) ใหเ้กดิประสทิธภิาพกับองคก์ร 

• เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจในการจัดท ากระบวนการ แนวทาง และวธิีปฏบัิตใินการบรหิารจัดการขอ้มูลขนาด
ใหญ ่(Big Data) ใหเ้กดิประสทิธภิาพกับองคก์ร 

• มาตรการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามกับขอ้มลูขององคก์ร 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 
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• ผูบ้รหิารองคก์ร 

• คณะกรรมการก ากับดแูลขอ้มูลขององคก์ร 

• คณะกรรมการบรหิารจัดการความเสีย่งดา้นสารสนเทศ 

• ผูบ้รหิารหน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูบ้รหิารดา้นความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

• ผูบ้รหิารจัดการขอ้มลู 

• ผูอ้อกแบบระบบฐานขอ้มูล 
• ผูพ้ัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูต้รวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ผูต้รวจสอบภายใน 

• ผูส้นใจท่ัวไป 

 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• แนวคดิการก ากับดูแลขอ้มลูหรอืการจัดท าธรรมาภบิาลขอ้มลูขององคก์ร (Data Governance) 

• ความทา้ทายในการก ากับดูแลขอ้มลูขององคก์ร 

• Digital Transformation กับบทบาทการก ากับดูแลขอ้มลูขององคก์ร 

• แนวทางการขับเคลือ่นการก ากับดแูลขอ้มลูขององคก์รใหไ้ปสูค่วามส าเร็จ 

• การบรหิารจัดการความมั่งคงปลอดภัยดา้นสารสนเทศขององคก์ร (Information Security Management) 

• กรอบการก ากับดแูลขอ้มลู (Data Governance Frameworks) 

• การประเมนิความพรอ้มในการก ากับดแูลขอ้มลูขององคก์ร (Data Governance Readiness Assessment) 

• การบรหิารจัดการขอ้มลู (Data Management) 

• Data Management Component 

• Data Life Cycle 

• Data Architecture Management 

• แนวคดิการบรหิารจัดการขอ้มูลขนาดใหญ ่(Big Data Management) 

• People, Process, and Technology for Managing Big Data 

• Data Management Association International (DAMA International) 

• Overview of the DMBoK2 (Data Management Body of Knowledge) 

• DMBoK2 – Knowledge Areas 
o Data Governance 

o Data Architecture 
o Data Modeling & Design 

o Data Storage & Operations 
o Data Security 

o Data Integration & Interoperability 

o Documents & Content 
o Reference & Master Data 

o Data Warehousing & Business Intelligence 
o Metadata 

o Data Quality 

• แนวทางการก าหนดแนวนโยบาย แนวปฏบัิตดิา้นคณุภาพขอ้มลู (Data Quality) 

• แนวทางการก าหนดแนวนโยบาย แนวปฏบัิตดิา้นความพรอ้มใชง้านของขอ้มลู (Data Availability) 

• แนวทางการก าหนดแนวนโยบาย แนวปฏบัิตดิา้นการใชง้านขอ้มลู (Data Usability) 

• แนวทางการก าหนดแนวนโยบาย แนวปฏบัิตดิา้นความถูกตอ้งของขอ้มูล (Data Integrity) 

• แนวทางการก าหนดแนวนโยบาย แนวปฏบัิตดิา้นการรักษาความเป็นสว่นบคุคล (Personal Data Protection) 

• การจัดท าโครงสรา้งความสมัพันธข์อ้มลูกับกระบวนการปฏบัิตงิาน 

• แนวทางการใชข้อ้มูลร่วมกันในองคก์รใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

• แนวทางสรา้งความโปร่งใสและการมสีว่นร่วมในองคก์ร 

• การประเมนิคณุภาพของขอ้มลู (Data Quality Assessment) 

• การประเมนิความมั่นคงปลอดภัยของขอ้มลู (Data Security Assessment) 

• กระบวนการตดิตามและประเมนิผลการด าเนนิการก ากับดูแลขอ้มลูขององคก์ร 

• แนวปฏบัิตกิารส ารองขอ้มลู (Data Backup) และการกูค้นืขอ้มลู (Data Recovery) 
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  วทิยากร: 

 

อาจารยภ์ธิันปติ ์ ถริสตัยาพทัิกษ์ 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง) 
 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

 

คา่ลงทะเบยีนอบรม:  
 

ราคาปกต ิ ราคาออนไลน์ 

7,000 บาท 6,500 บาท 

 

** ราคารวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้ 

** สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 
 

สถานทีฝึ่กอบรม:  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

หมายเหต:ุ ในชว่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID 19 เพือ่ลดการท ากจิกรรมทีม่กีารรวมตัวกัน  

ทีอ่าจจะเกดิความเสีย่งต่อการตดิเชือ้ได ้สถาบันฯ จะมกีารปรับรูปแบบการอบรมเป็น "อบรมออนไลน์" 
 

รปูแบบการเรยีนออนไลน ์

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join) 
    เพือ่ประสทิธภิาพในการเรยีน ควรใช ้Internet ทีม่คีวามเสถยีร (ไมแ่นะน าใหใ้ช ้Internet ผา่นมอืถอื) 

2. ลงโปรแกรม Anydesk หรอื Teamviewer ทีเ่ครือ่งคอมพวิเตอรข์องทา่น  
    (ส าหรับหลักสตูรฝีกปฏบัิตทิีผู่เ้ขา้อบรมจะตอ้งใชว้ธิกีาร Remote เพือ่มาใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรข์องสถาบันฯ 

    หรอื กรณีทีว่ทิยากรตอ้ง Remote ไปทีเ่ครือ่งผูอ้บรม และ Share File ทีใ่ชใ้นการอบรม) 
3. ส าหรับหลักสตูรฝึกปฏบัิต ิขอแนะน าผูเ้ขา้อบรมเตรยีมหนา้จอ 2 หนา้จอ เพือ่แยกการใชง้าน  

    คอื หนา้จอส าหรับ Zoom พรอ้มหนา้จอส าหรับปฏบัิตหิรอื remote  ซึง่อาจจะเป็นหนา้จอคอมพวิเตอรทั์ง้ 2 เครือ่ง  

    หรอื หนา้จอเครือ่งคอมฯ เพือ่ใชใ้นการ remote  และ หนา้จอโทรศัพทม์อืถอื/แทปเล็ท เพือ่ใชกั้บ zoom 
4. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหว่างวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

5. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  
6. จัดสง่วุฒบัิตรภายหลังจบการอบรม       

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 

          E-mail:  
 

 

https://zoom.us/join
mailto:training@nstda.or.th

