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หลกัการและเหตผุล: 

การก ากับดูแลขอ้มูลเป็นสิง่ทีผู่เ้ชีย่วชาญจ านวนมากไดม้ีการกล่าวถงึ แต่การด าเนนิการทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบันนัน้

เป็นรูปแบบด าเนินการตามที่ไดร้ับมอบหมาย ไม่ไดม้ีแนวทางหรือวธิีการที่เหมาะสม ดังนั้นในเนื้อหาหลักสูตรนี้จะ
กล่าวถงึแนวทางการก ากับดูแลขอ้มูล การจัดท ากรอบท างาน Data Governance และการจัดท าวธิีการบรหิารขอ้มูล

สารสนเทศใหเ้กดิประสทิธภิาพ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนนิการใชข้อ้มูลภายในองคก์ร หรอืธุรกจิไดต้ามมาตรฐาน 
หรอืแนวปฏบัิตทิีด่ทีีส่ดุของการใชง้านขอ้มลูสารสนเทศ 

 

วตัถปุระสงค:์ 

1. เขา้ใจเกีย่วกับ Data Governance และวธิปีฏบัิตทิีถ่กูตอ้ง 

2. สามารถประยกุตใ์ชม้าตรฐานการขอ้มลูสารสนเทศเพือ่น ามาใชก้ ากับดแูลขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. น าตน้แบบในการด าเนนิการ Data Governance ไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูเ้ชีย่วชาญขอ้มลูสารสนเทศ 

• ผูจ้ัดการ หรอืผูบ้รหิารทีต่อ้งการทราบถงึ Data Governance 

 

ความรูพ้ ืน้ฐาน: 

• ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับค าศัพทด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• บทที ่1: ความเขา้ใจเกีย่วกบั Data Governance 
o Data Governance คอือะไร 

o ท าไม Data Governance จงึมคีวามจ าเป็น 
o บทบาท และความรับผดิชอบทีจ่ าเป็นส าหรับการจัดท าโปรแกรม Data Governance 

o สิง่ทา้ทายของ Data Governance 

• บทที ่2:  ความเขา้ใจเกีย่วกบั Data Governance กบั Data Management 
o ความแตกต่างระหว่าง Data Governance กับ Data Management 

o ความเขา้ใจเกีย่วกับมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกับ Data Governance 

• บทที ่3:  แนวคดิของ Data Governance กบั Data Quality (ISO 8000-1:2022) 

o การก าหนดขอบเขตด าเนนิการ 
o การก าหนดหลักการดแูลขอ้มลู 

o การก าหนดเสน้ทางของขอ้มลูคณุภาพ 

• บทที ่4:  Data Governance กบั Cobit 2019 
o การเรยีนรู ้Data Governance กับมาตรฐาน Cobit 2019 

o การก าหนดแนวทางปฏบัิตขิอ้มูลสารสนเทศบนมาตรฐาน Cobi 2019 

• บทที ่5:  Data Governance กบั ISO/IEC 27001 

o การก าหนดขอบเขตด าเนนิการ 
o การก าหนดหลักการดแูลขอ้มลู 

o การก าหนดเสน้ทางของความมั่นคงปลอดภัยขอ้มลูสารสนเทศ 

• บทที ่6:  การใชต้น้แบบกบัการด าเนนิการ Data Governance 
o การก าหนดเกณฑก์ารประเมนิผลดา้นขอ้มลูสารสนเทศ 

o การก าหนดนโยบายดา้นการก ากับดูแลขอ้มลูสารสนเทศ  

o การเขยีนกระบวนการดา้นการก ากับดแูลขอ้มลูสารสนเทศ 
o การเขยีนแนวปฏบัิต ิและการจัดสรรหมวดหมูข่อ้มูลสารสนเทศ 

o การประเมนิความเสีย่ง และการเขยีนแผนรับมอืกับขอ้มลูสารสนเทศ 
o การตดิตามผลด าเนนิการตามเกณฑก์ารประเมนิผลดา้นขอ้มูลสารสนเทศ  

o การรับมอืกับการเปลีย่นแปลง และการด าเนนิการทีข่าดประสทิธภิาพ 
o การปรับปรุงการด าเนนิการขอ้มูลสารสนเทศเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการก ากับดแูลทีจ่ัดเตรยีม 

 

ITM134: ออกแบบ พฒันากระบวนการ และก ากบัดูแลขอ้มลูสารสนเทศ (Data Governance) 
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วทิยากร: อาจารยข์จร  สนิอภริมยส์ราญ 

 

• วทิยากรประจ าสถาบันพัฒนาบุคลากรแหง่อนาคต 

• Microsoft Certified Technology Specialist 

• Microsoft Certified System Engineer: Security 

• Microsoft Certified System Administration: Messaging 

• Microsoft Certified Professional 

• Microsoft Certified Trainer 

• Microsoft Certified IT Professional 

• Microsoft Certified Database Administration 

• ITIL Foundation V2 & V3, Comtia Security+ 

 
จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 3 วัน (18 ชั่วโมง) 

ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

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

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคา Onsite ราคา Online 

11,000 บาท 10,000 บาท 

 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  
   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 

* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 
* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม 

เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)  

มกีรณีศกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบัิต ิ(Workshops)  
2. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

3. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  
4. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม   

 

สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
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วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 

          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

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

          Website: www.career4future.com 
          E-mail: training@nstda.or.th 

https://zoom.us/join

